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1.Johdanto

Uuteen kulttuuriin joutuminen aiheuttaa usein jonkinasteisen kulttuurishokin. Shokista

selvitäkseen ihminen etsii tukea omasta kulttuuristaan: kun hän ymmärtää oman taustansa

ja tiedostaa omat juurensa, hänen on helpompi sopeutua uuteen. Kun itse muutin siirtolais-

viisumin turvin asumaan muutamaksi vuodeksi Kanadaan, kulttuurin muutos ei ollut mi-

nulle läheskään yhtä suuri kuin Suomeen muuttavilla somaleilla, olinhan edelleen länsi-

maisessa maassa. Löysin kuitenkin itsestäni yllättäen hyvinkin patrioottisia piirteitä: itse-

näisyyspäivän vietto muodostui käsittämättömän tärkeäksi, puhumattakaan jouluun liitty-

vistä traditioista. Samoin perinteiset suomalaiset ruuat alkoivat tuntua ihmeen kodikkailta,

jauhoin jopa maksaa valmistaakseni maksalaatikkoa, vaikka se ei milloinkaan ole kuulunut

mieliruokiini. Pelkästään itselle tutut perinteet eivät siis olleetkaan niitä tärkeimpiä; mikä

tahansa kelpasi, kunhan se muistutti kotimaasta.

1990-luvulla Suomeen on muuttanut enemmän ulkomaalaisia kuin koskaan ennen. Yksi

näkyvimmistä Suomessa asuvista ulkomaalaisryhmistä ovat somalialaiset*. He näkyvät jo

siksi, että somalialaisnaiset pukeutuvat usein valtakulttuurista poikkeavasti; heidän hun-

nutetut päänsä erottaa jo kaukaa. Mistä johtuu, että he eivät – ainakaan ulkoisesti – näytä

haluavan sulautua ympäröivään kulttuuriin? Lisääkö pukeutuminen heidän yhteenkuulu-

vuuttaan vai mistä oikein on kysymys? Tässä tutkimuksessa etsinkin vastausta siihen, mik-

si somalialaisnaiset hunnuttautuvat.

Kaikki somalialaisnaiset eivät kuitenkaan eroa pukeutumisensa suhteen länsimaisista lain-

kaan. Toisaalta myös somalialaiset saattavat pukeutua eri tavoin eri tilanteissa. Sama nai-

nen, jonka jonain päivänä näemme pukeutuneena jotakuinkin samalla tavoin kuin keski-

verto suomalaisnainen, onkin toisena päivänä verhoutunut perinteiseen värikkääseen so-

malialaisasuun. Huomaammeko me valtakulttuurin edustajat heidät siis vain heidän erilai-

suutensa takia?

Omaan kulttuuriinsa tukeutuvia somalialaisia me suomalaiset saatamme katsoa kummek-

suen; meistä ehkä tuntuu, etteivät he haluakaan sopeutua meidän oloihimme. Kuitenkin

_________________________________________________________________________

* Tiedotusvälineissä ja yleiskielessä usein käytetty nimitys somalit tulkitaan informanttieni mukaan loukkaa-

vaksi. Sen sijaan he toivovat itsestään puhuttavan somalialaisina.
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juuri oman kulttuurin ylläpitäminen esimerkiksi hunnuttautumisen avulla saattaa helpottaa

pakolaisten elämää.

Koen aiheen juuri nyt erittäin ajankohtaiseksi. Asun itse alueella, jossa on suuri määrä so-

malialaisia, ja olen joutunut näkemään, kuinka heidän erilaiset tapansa herättävät valta-

kulttuurin edustajissa ihmetystä, jopa vihaa. Asuinalueellani Vantaan Hakunilassa on viime

aikoina syntynyt suuria, valtakunnanlaajuisesti uutisoituja konflikteja suomalaisten ja so-

malialaisten välillä. Uskon tämän johtuvan suurelta osalta suomalaisten tietämättömyy-

destä somalialaisten tapoja ja uskontoa kohtaan.

2. Tutkimuksen tarkoitus ja viitekehys

Tämän tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena on syventää ymmärrystä hunnuttautuvien so-

malialaisnaisten pukeutumiskulttuurin taustalla olevia syitä kohtaan. Tutkimuksessa on

myös tarkoitus perehtyä etnisyyteen ja identiteettiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön pu-

keutumisessa lähinnä Suomeen muuttaneiden somalialaisnaisten osalta. Käsittelen tutki-

muksessani joidenkin tutkijoiden tulkintoja ja määritelmiä etnisyydestä ja identiteetistä

sekä tutustutan lukijan etniseen vaatteeseen siltä osin kuin se on aiheen kannalta relevant-

tia. Tuon esille joitakin maahanmuuttajien uudessa kulttuurissa kohtaamia ongelmia sekä

pohdin heidän oman kulttuurinsa apuna käyttöä helpottamassa osaltaan sopeutumisessa

meidän kulttuuriimme. Tarkastelen myös joitakin uskonnon antamia ohjeita musliminais-

ten pukeutumiseen sekä pohdin uskonnon merkitystä pukeutumiselle yleensä. Tarkoitukse-

na on myös selventää lukijalle naisen asemaa islamissa sekä joitakin hunnun käytön motii-

veihin liittyviä seikkoja. Tutkimuksen empiirisessä osassa pyrin vastaamaan kysymykseen

Suomessa asuvien somalialaisnaisten hunnuttautumisen syistä.

Kuviossa 1 havainnollistan sitä, miten somalialaisnainen on erilaisten ulkoisten ja sisäisten

vaikuttajien puristuksessa ja liikuteltavana. Häneen ja hänen käyttäytymiseensä vaikuttavat

toisaalta etnisyys ja oma identiteetti, toisaalta vanha ja uusi kulttuuri sekä uskonto. Naisen

tehtäväksi jää löytää tasapaino tradition, uskonnon ja omien näkemystensä välille päättäes-

sään omasta hunnuttautumisestaan. Kaikki ulkoiset tekijät ovat myös yhteydessä keske-

nään ja ne myös vaikuttavat toinen toisiinsa, niin että yhden rattaan liikkuessa koko ham-

masrattaisto on alituisessa liikkeessä ja muutoksen alla.
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Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys

3. Etnisyys ja identiteetti

Seuraavassa tarkastelen etnisyyttä ja identiteettiä käsitteinä eri tutkijoiden näkemysten

pohjalta. Lisäksi käsittelen lyhyesti etnistä vaatetta ja sen merkitystä identiteetin ilmaise-

miseen ja ylläpitoon.

3.1 Etnisyyden määritelmiä

Banks (1996) ja Liebkind (1997) toteavat, että etnisyys on hyvin vaikeasti määriteltävä

termi. Banks käyttää sitä kuvaamaan sosiaalista vuorovaikutusta erilaisten ryhmien välillä,

erityisesti pienten maahanmuuttajaryhmien ja niiden isäntäyhteiskuntien välillä. Vaikka

onkin mahdotonta selittää termiä tyhjentävästi, olen löytänyt sille seuraavassa esiintuomani

määritykset.

Tarve kuulua ryhmään on yksi tärkeimmistä etnisen ryhmän tunnuspiirteistä. Etniselle

ryhmälle on ominaista yhteinen kulttuuri: esimerkiksi tietyt esi-isät, uskonto tai rotu.

(Banks 1996, 51) Kun ihonväri tai muut fyysiset piirteet eivät ole etnisen ryhmän yhdistä-

etnisyys

 identi-
 teetti

kulttuuri

uskonto

pukeu-
tuminen

hunnut-
tautu-
minen

somalia-
laisnainen
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viä tekijöitä, etnisyys määritellään epätarkempien, vaikkakin näkyvien piirteiden avulla.

Tällaisina voidaan pitää esimerkiksi koruja, tatuointeja tai muita kehon koristelutapoja ja

vaatetusta. Tällöin etnisyyteen sisältyy ryhmän oppima kulttuurinen perimä. (Michelman

1999, 373)

Ryhmän olemukseen liittyy kiinteästi myös se, että sekä sen jäsenet itse että ympäröivä

yhteiskunta tunnistavat ryhmän muista erottuvaksi. (Banks 1996, 51-52; Liebkind 1997,

31) O’Neal (1999, 389) korostaa vielä, että etnisyys ei välttämättä edellytä ryhmältä mitään

fyysistä samankaltaisuutta, vaan ryhmät muodostuvat myös kulttuuristen kriteerien mu-

kaan.

Toisaalta etnisyyttä käytetään usein synonyymina ’alkuperämaalle’. Joidenkin sosiologien

mielestä etnisyyteen liittyy sekä rodullisia että kulttuurisia piirteitä, eikä etnisyyttä ja rotua

näin ollen voi erottaa toisistaan (Banks 1996, 51-54). Nämä biologiaan ja rotuun liittyvät

erot ovat Liebkindin (1997, 31) mukaan etnisesti tärkeitä vain historiallisen erottumisen

kannalta. Sosiaaliset tekijät taas luovat etnisille ryhmille ominaiset kielelliset ja/tai kulttuu-

riset erot. Liebkind toteaakin, että etnisen ryhmän jäsenet noudattavat joitakin muista

erottuvia kulttuurin kaavoja yhteisen syntyperän ja ryhmään samaistumisen lisäksi. (Mt.

31)

Etnisyys on omiaan aiheuttamaan tuntuvaakin ristiriitaa yhteiskunnassa. Tämä johtuu siitä,

että etnisiä ryhmiä ei voi asettaa johonkin tiettyyn stabiiliin lokeroon, vaan niiden rakenne

muuttuu koko ajan. Kun etninen ryhmä pitää tiukasti kiinni etnisestä identiteetistään, se luo

tietynasteista eristyneisyyttä. Siitä syystä etnisyyttä tutkittaessa olisi lähdettävä siitä olet-

tamuksesta, että jonkinasteiset ristiriidat kuuluvat väistämättömästi normaaliin yhteiskun-

taan. (De Vos 1990, 205)

On muistettava, ettei maahanmuuttajuus ole kuitenkaan ainut etnisyyden ilmenenistä ai-

kaansaava tekijä. Myös kansalliset vähemmistöryhmät kehittävät oman etnisen identiteet-

tinsä. (Banks 1996, 122-123) O’Nealin (1999, 388) mukaan etnisyys liittyy kiinteästi yk-

silöiden pyrkimykseen yhdistää oma identiteettinsä tärkeäksi koettuun kulttuuriperimään.

Usein, kun pakolaiset ovat olleet uudessa maassa muutaman vuoden ja saaneet perheensä

vihdoin yhdistettyä, ei kotimaahan halutakaan enää palata. Alun perin tarkoituksena yleen-

sä on kuitenkin ollut palata muutaman vuoden jälkeen, kun tilanne kotona on rauhoittunut.
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Vuosien kuluessa on helposti vieraannuttu oman maan oloista ja ihmissuhteista ja on so-

peuduttu uuden maan elämäntapaan. (Vasko 1992, 67)

3.2 Identiteetti käsitteenä

Identiteetti voidaan määritellä varmuudeksi siitä, että oma sisäinen ymmärrys itsestä sekä

muiden kuva itsestä ovat sopusoinnussa keskenään. Oman identiteetin lisäksi ihminen tar-

vitsee myös ryhmään kuulumisen tunnetta. (Liebkind 1980, 53) Yksilö voikin samaistua

toisiin lukemattomin eri perustein. Etninen identiteetti on näistä vain yksi. Samaistusryh-

män jäsenten välillä tapahtuu sosiaalista  kontrollia, jolloin kukin ryhmän jäsen pyrkii

kontrolloimaan omaa käytöstään  ja sopeuttamaan sen vertaisryhmään. (Liebkind 1980, 55;

Liebkind 1997, 33) Tietoisuus oman ryhmän luonteesta ja rajoista muodostuu samalla tär-

keäksi voimavaraksi (Liebkind 1997, 35). Ryhmän yhdistävä tekijä voi olla esimerkiksi

ikä, kieli tai uskonto. Tällöin puhutaan yhteisöllisestä identiteetistä. (Leimu 1996, 56)

Kaiserin (1990, 186) mukaan identiteetti on joukko organisoituneita ominaisuuksia, jotka

yksilö havaitsee kuvatessaan tai määritellessään itseään annetussa sosiaalisessa tilanteessa.

Ihmisellä voi olla monia identiteettejä, mutta vain yksi minäkuva. Esimerkiksi ihmiset pu-

keutuvat todennäköisesti eri tavoin mennessään töihin kuin juhliin. Identiteetti voi myös

liittyä ominaisuuksiin, jotka ihminen havaitsee itsessään jossain tietyssä kontekstissa. (Mt.

186) Identiteetti voidaan myös määritellä minän olemiseksi suhteessa sosiaaliseen rooliin

(Michelman 1998, 169). Identiteetti vahvistaa yksilön paikkaa ja olemista; sitä, mitä ja

missä henkilö on. Se ilmaistaan henkilökohtaisen ulkoasun kautta, ja ulkoasusta tekemien-

sä oletusten perusteella toiset sijoittavat yksilön. Tällöin yksilö toimii sosiaalisena objekti-

na: hänet samanaikaisesti sekä liitetään toisiin objekteihin että erotetaan toisista. (Stone

1995, 23-24)

Minäkuva on kokonaiskäsitys itsestä: ihmiset sisäistävät ja kokoavat henkilökohtaiset omi-

naisuudet ja muut luonteenpiirteet määritelläkseen itsensä (Kaiser 1990, 147). Horn ja Gu-

rel (1981, 153) toteavat, että useimmissa tapauksissa vaatetus toimii johtolankana yksilön

persoonallisuuteen ja antaa vaikutelman siitä, millainen henkilö on, mitä hän tekee ja mihin

uskoo. Polhemuksen (1988, 4) mukaan ihmisen tärkein suhde elämänsä aikana on minän ja

peilikuvan välillä. Tässä ei ole kyse pelkästään narsismista ja turhamaisuudesta, vaan sen

kautta yksilö vahvistaa ja määrittelee itsensä yhä uudelleen. Koska vaatteet ovat visuaali-

nen osa minää, ne voivat positiivisessa mielessä käytettynä vahvistaa minäkuvaa ja siten
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myötävaikuttaa itsensä hyväksymiseen, itsekunnioitukseen ja itsetuntoon (Horn & Gurel

1981, 150).

Stonen (1995, 28) tutkimuksen mukaan yksilö ilmaisee muulle yhteisölle oman statuksensa

(mm. sukupuoleen, ikään ja sosiaaliseen asemaan liittyvät roolinsa) ulkoisella olemuksel-

laan. Hän sanoo yksilön identiteetin vakiintuvan, kun ympäröivä yhteisö käsittää yksilön

identiteetin samalla tavoin kuin yksilö itse.

Identiteetit voivat olla joko ennalta määrättyjä, kuten sukupuoli, ikä ja rotu, tai ne voidaan

saavuttaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Saavutettu identiteetti liit-

tyy henkilön kykyihin tai suorituksiin esimerkiksi sosiaalisessa elämässä. Tällöin kulttuu-

rin asettamat ulkoasusymbolit auttavat meitä määrittelemään ja vahvistamaan identiteette-

jämme. Kuitenkin itseilmaisu ja identiteetin saavuttaminen saavat uusia muotoja yksilön

spontaanisuuden tai ryhmädynamiikan kautta. (Kaiser 1990, 187)

Muslimien identiteetti perustuu El Kaddiouin (1992, 59) mukaan ensisijaisesti uskontoon.

Vaikka muslimi saattaa määritellä itsensä maan, kansalaisuuden, rodun, yhteiskuntaluokan

tai muiden vastaavien kriteerien kautta, nämä ovat kuitenkin vain sekundäärisiä määritel-

miä. Samoin useimpien islamilaisten maiden kirjoitetussa historiassa ensisijainen kansaa

määrittävä termi on uskonnollinen. Islam on voimakkaasti yhteisöä korostava uskonto

(Hjärpe 1992, 10-11). Näin islam määrittelee myös sen, kuka kuuluu ryhmään ja kuka jää

ulkopuolelle (El Kaddioui 1992, 60).

3.3 Hunnuttautuminen kulttuuri-identiteetin vahvistajana

El Guindin (1999, 52) mukaan islamilaisessa kulttuurissa alkoi näkyä uudelleenhunnut-

tautumista 1970-luvulla. Islamin oli uskontona kamppailtava vakiinnuttaakseen paikkansa

muslimihuntujen suhteen. El Guindin mukaan tätä uutta suuntausta voidaan pitää islamilai-

sen moraalin ja identiteetin vahvistajana. Samalla se on vastalause länsimaista materialis-

mia, kulutusta ja kaupallisuutta sekä länsimaisia arvoja kohtaan. Ilmiö levisi nopeasti maa-

ilman muslimiväestön keskuudessa. Tämä uudelleen käyttöönotettu pukeutumistyyli oli

moraali- ja käyttäytymissääntöjen ruumiillistumista. (Mt. 52, 58-59)

Tiilikaisen (1999, 68) mukaan monet somalialaisnaiset ovat alkaneet hunnuttautua vasta

Suomeen tulonsa jälkeen. Tällä saatetaan symboloida naisten halua uudistaa omaa kulttuu-
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ri-identiteettiään vieraassa kulttuurissa. El Guindi (1999, 58-59) toteaa, että uusi suuntaus

huntujen suhteen ei koske pelkästään pukeutumista. Kyse on kokonaisvaltaisemmasta

käyttäytymisen muutoksesta: naiset ottavat oman paikkansa kulttuurissa.

Kulttuuri-identiteetin vahvistamisesta puhuu myös Suomessa kymmenen vuotta asunut

Amran Mohamad (27.01.2000), joka kertoo alkaneensa itse käyttää huntua vasta Suomeen

tultuaan. Hän painottaa hunnun olevan uskonnollinen, eikä niinkään traditionaalinen vaate.

Mohamad, samoin kuin mm. Hakala (1997, 130) ja Mallouhi (1994, 53), näkee naisella

olevan keskeisen roolin perheen ja yhteiskunnan moraalin ja kunnian ylläpitäjänä. Moha-

mad pitää silloin tärkeänä, että äiti ja tytär eroavat toisistaan pukeutumisensa suhteen. Hä-

nen oma hunnun käytön aloittamisensa ajoittui juuri niihin aikoihin, kun hänen vanhin tyt-

tärensä alkoi lähestyä aikuisikää. Mohamad sanoo, että huntu on aina vain naisen vaate,

sen käyttö ei milloinkaan kuulu tytöille. Hän painottaa myös sitä, että somalialaisnaisten

hunnuttautuminen on vapaaehtoista ja perustuu heidän omalle valinnalleen käyttää sitä tai

olla käyttämättä.

3.4 Etninen vaatetus

Vaatetusta käytetään apuna, kun halutaan joko ilmaista tai säilyttää omaa identiteettiä. Yk-

silöt ja ryhmät luovat vaatetuksen avulla erilaisia mielikuvia ja asettavat itsensä yhteisössä

tiettyyn asemaan. (O’Neal 1999, 388) Eicher ja Sumberg (1999, 296) uskovat vaatteen

myös auttavan yksilöä identiteettinsä ilmaisemisessa. Heidän mukaansa etninen vaate on

visuaalinen keino erottua ryhmänä muista. Sen avulla yksilön ja ryhmän on mahdollista

kommunikoida keskenään. Samalla vaate lisää ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Mt.

300-301) Etninen vaate voidaan osaltaan rinnastaa uskonnolliseen vaatteeseen, jolloin se

heijastaa pysyvyyttä ja muuttumattomuutta (Michelman 1998, 169).

Etnisen vaatteen käyttäminen on usein myös eräänlainen kannanotto. Vielä 1960- ja 70-

luvuilla USA:ssa pidettiin afrikkalaisten turbaanien käyttöä osoituksena kapinallisuudesta.

(O’Neal 1999, 388) Somalialaisnaisten hunnuttautuminen nykypäivän Suomessa saattaa

myös olla eräänlaista kapinaa suomalaista yhteiskuntaa kohtaan. Ainakin se on osoitus

naisten itsenäisyyden tarpeesta.

Etninen vaate eroaa usein kansallisesta puvusta esimerkiksi siksi, että etniseen vaatteeseen

voi sisältyä joitain muista kulttuureista lainattuja piirteitä. Lisäksi etninen vaate - toisin
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kuin kansallinen puku - ei yleensä pysy täysin samankaltaisena ajan kuluessa. Edelleen

ryhmän sisällä vaatetuksessa saattaa esiintyä runsaasti eroja, ovathan ihmiset luovia ja yk-

silöllisiä. (Eicher & Sumberg 1999, 303-304) Eicher ja Sumberg muistuttavat kuitenkin,

että etninen vaate on usein vain yksi vaatetustapa, sillä jokaisen etniseen ryhmään kuulu-

van yksilön vaatekaapista löytyy todennäköisesti etnisten asujen lisäksi myös muunlaisia

vaatteita (mt. 302).

O’Neal (1999, 390) on löytänyt etnisen vaatteen käyttämiselle erilaisia syitä ja perusteita.

Koska uuteen kulttuuriin joutuminen aiheuttaa usein paineita, saattaa etninen vaate auttaa

yksilöä pitämään yllä omaa tasapainoaan eri kulttuurien välillä. Toisaalta, kun yksilö on

tasapainossa itsensä kanssa ja on siitä ylpeä, hän ehkä haluaa sivistää ympäristöäänkin

omasta kulttuuriperimästään. Etninen vaate palvelee silloin kantajaansa tämän päämäärän

toteuttamiseksi. Etninen vaate määrittää myös selkeästi sosiaalista roolia tai identiteettiä

(Michelman 1998, 169). Joskus vasta toinen tai kolmas sukupolvi uudessa kulttuurissa

alkaa käyttää etnistä vaatetta. Silloin on kysymyksessä O’Nealin mainitsema kolmas etni-

sen vaatteen käyttösyy: yhteys kulttuuriperintöön. (1999, 391-392)

Pukeutumiseen liittyy myös usein arvoja, jotka saavat alkunsa kulttuurista. Nämä arvot

omaksutaan kulttuurista perheyksikköön, josta vanhemmat siirtävät ne edelleen lapsilleen.

Horn ja Gurel (1981) esittävät erilaisia arvoperusteita, jotka vaikuttavat yksilön pukeutu-

miseen. Näihin kuuluvat esimerkiksi yhdenmukaisuuden tavoittelu, yksilöllisyyden halu,

mukavuuden ja taloudellisuuden halu sekä sosiaalisuus. (Mt. 253-255)

4. Maahanmuuttajan oma kulttuuri apuna sopeutumisessa

Jokaisella kulttuurilla on omat tapansa toimia. Länsimaisessa kulttuurissa on itsestään sel-

vää, että kuvaillessamme jotain henkilöä toisille, kerromme tästä henkilöstä mahdollisim-

man paljon. Islamilaisessa kulttuurissa on asioita, joiden kuvaileminen saatetaan kokea

jopa loukkaavaksi. Tällaisena pidetään esimerkiksi naisten hiusten tai vartalon kuvailua,

vaikka nainen pukeutuisi länsimaalaisittain. (Sciolino 1999, 465) Samankaltaisia kulttuu-

rienvälisiä yhteentörmäyksiä syntyy helposti, jos kulttuurien tuntemus on vajavaista.

Moula (1999) on tutkinut maahanmuuttajaperheissä esiintyviä ongelmia erityisesti perheen

sisäisten ihmissuhteitten näkökulmasta. Hänen mukaansa osa maahanmuuttajista pyrkii

tiukasti säilyttämään oman kulttuurinsa. Usein he näin toimiessaan eristävät itsensä ympä-
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röivästä valtakulttuurista, vaikka heidän pyrkimyksensä on yksinomaan suojella itseään ja

perhettään. Toisaalta on hyvä, että omaa kulttuuria vaalitaan, mutta toisaalta pitäisi pystyä

sopeutumaan uuteenkin yhteiskuntaan. Ihmisellä on kyky muuttua ja sopeutua ympäristön

vaikutuksesta. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että lasten on usein helpompi kotoutua uu-

teen kotimaahansa: lapset oppivat kielen nopeasti ja heidän on helpompi tutustua uusiin

ihmisiin. (Moula 1999) Näkisin tässä olevan kyse lasten ennakkoluulottomuudesta ja kult-

tuuri-identiteetin vielä vajavaisesta kehityksestä.

Somalialainen Farhan Abdin (1999) on asunut Suomessa kuusi vuotta. Hänen sopeutumi-

sensa Suomessa asumiseen ei aina ole ollut helppoa. Sopeutumista on osaltaan vaikeuttanut

suomalaisten kielteinen suhtautuminen ulkomaalaisiin. Toisaalta jo hyvin vähäisetkin

kontaktit suomalaisiin ystäviin helpottavat sopeutumista. Kotoutumista on edesauttanut

myös suomen kielen taito, työ ja oman kulttuurin vaaliminen. Hän sanoo oman kulttuurin

tukevan varsinkin silloin, kun muuten tuntuu vaikealta. Abdinin perheessä vaalitaan soma-

lialaisia tapoja: syödään somalialaisia ruokia, puhutaan somalin kieltä, asunto on sisustettu

somalialaiseksi ja niin edelleen. Abdin pitää tärkeänä, että lasten somaliankielen taitoa

ylläpidetään, suomen kielen he oppivat päiväkodeissa ja kouluissa joka tapauksessa.

Nähdäkseni maahanmuuttajien omaa kulttuuria on helpompi  vaalia, kun ympärillä on suu-

rempi saman kulttuurin yhteisö. Niinpä monet somalialaiset ovatkin hakeutuneet pääkau-

punkiseudulle, jossa oma kulttuuriyhteisö tarjoaa hyvät mahdollisuudet sosiaalisten kon-

taktien luomiseen ja ylläpitämiseen (Tiilikainen 1999, 59).

Monet maahanmuuttajat pyrkivät omaksumaan suomalaisia tapoja ja näin sulautumaan

uuteen kulttuuriin. Jo kauan Suomessa asuneet Abdin (1999) ja Kouros (1999) ovat mo-

lemmat yhtä mieltä siitä, että kielen oppiminen nopeuttaa sopeutumista ratkaisevasti. Silti

he molemmat pitävät tärkeänä oman kielen ja kulttuurin vaalimista. Kulttuurieroistakin

johtuvia ongelmia on helpompi selvittää, kun pystyy perustelemaan omaa toimintaansa.

Kouroksen mukaan kuluttaa voimavarojaan hukkaan, jos pyrkii erottumaan joukosta muu-

kalaisena. Omaan erilaisuuteen takertuminen lisää ulkopuolisuuden tunnetta ja vaikeuttaa

omalta osaltaan sopeutumista.

Mohamadin (27.01.2000) käsitys Suomen somalialaisnaisten hunnuttautumisesta tukee

aikaisempia mainintoja siitä, että omien perinteiden vaaliminen tuo uusissa oloissa turvaa.

Hän sanoo uskonnon olevan muslimeille tärkein turvan antaja traagisten tapahtumien yl-
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lättäessä. Uskonnon ulkoinen esiintuominen hunnun avulla lisää naisen arvostusta, sillä

uskonnollisia naisia arvostetaan somalialaiskulttuurissa.

5. Uskonto ja huntu

Seuraavassa tarkastelen hunnuttautumisen alkuperää ja pohdin naisen asemaa islamissa ja

uskonnon merkitystä somalialaisnaisten pukeutumiseen. Käsittelen myös hunnun käytön

motiiveja.

5.1 Hunnun historiallinen tausta

Ensimmäinen tunnettu viittaus hunnuttamiseen löytyy assyrialaisesta lakitekstistä 1200-

luvulta eKr. Sen mukaan huntu oli merkki statuksesta: vain kunnialliset naiset saivat käyt-

tää huntua, prostituoiduilta se oli kiellettyä. Huntu oli myös merkki aviomiehen edistyk-

sellisyydestä ja vaimon suojelemisesta. Se osoitti myös, ettei kaupunkien keski- ja yläluo-

kan naisten tarvinnut tehdä työtä; huntu oli siis ylemmän sosiaaliluokan ja kaupunkilaisuu-

den merkki esi-islamilaisessa Lähi-idässä ja sen naapurialueilla. (Keddie 1991, 1-22) Sa-

malla se erotti vapaan naisen orjattarista; orjattaret kulkivat paljain päin (Waddy 1980, 42).

Hunnun käytön alkuperä ei ole täysin yksiselitteinen. Missään tapauksessa se ei ole alunpe-

rin pelkästään islamilainen tapa, vaan se on omaksuttu islamilaisuuteen muista kulttuu-

reista. Hunnuttautuminen oli yleistä sekä kreikkalaisroomalaisessa maailmassa että esi-

islamilaisessa Iranissa ja Bysantissa. Se levisi valloittajakansoilta valloitettujen keskuu-

teen. Se liittyy siis Lähi-idän tapoihin, joka on omaksuttu kaikkiin suurimpiin kieliryhmiin.

Hunnuttautuminen ei koskenut pelkästään musliminaisia, vaan myös juutalaiset ja myö-

hemmin myös kristityt noudattivat tapaa, sillä se ei liittynyt uskontoon, vaan oli osaltaan

lähinnä oman aikansa etnistä pukeutumista. (Badran 1988, 19; Keddie 1991, 3) Naimisissa

olevat juutalaisnaiset käyttivät peittäviä päähuiveja siveytensä ja kunniallisuutensa osoi-

tuksena. Paljain päin esiintyminen koettiin loukkaavaksi ja se saatettiin tulkita jopa osoi-

tukseksi aviollisesta uskottomuudesta. (Chico 1990, 128) Myös kristittyjä naisia kehotettiin

seuraamaan juutalaisnaisten esimerkkiä: "Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin

leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle

häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä." (1. Kor. 11:6) Uskonnollisiin arvoihin sitoutumi-
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sesta ja omistautumisesta on vielä nykyäänkin osoituksena katolisten nunnien pään peittä-

minen (Chico 1990, 137).

Kaiserin (1990, 523) mukaan hunnuttautuminen on omaksuttu islamilaisuuteen Persiasta ja

Intiasta, kun taas Hallenbergin (1998, 190) mukaan sen alkuperä on Persiassa ja Bysantis-

sa. Jo antiikin aikana huntua käytettiin lisäämään kunnioitusta kantajaansa kohtaan. Sa-

moin profeetta Muhammedin vaimot alkoivat aikoinaan käyttää huntua merkkinä kunnias-

taan. Todennäköisesti Muhammed oli löytänyt tavan Damaskoksen yläluokan naisten kes-

kuudesta. (Mallouhi 1994, 49) Kuten jo edellä on todettu, huntu viestii edelleenkin käyttä-

jänsä kunniasta ja arvostuksesta.

Vaikka hunnuttautuminen oli alun perin vain eliitille kuuluva tapa, se levisi melko nopeasti

kaupunkien keski- ja yläluokkaan. Aluksi haluttiin jäljitellä Profeetan vaimoja, myöhem-

min tapa omaksuttiin osaksi jokapäiväistä elämää. Tämä heijasteli hallitsevan muslimi-

ryhmän kasvavaa varallisuutta, jonka ansiosta naisten ei tarvinnut osallistua kodin ulko-

puoliseen työhön. Se oli myös osoitus muslimien kasvavasta kontaktista ympäröiviin yh-

teisöihin, joissa naiset oli hunnutettu. (Keddie 1991, 5)

Vielä 1800-luvun alussa hunnuttautumista ja eristämistä pidettiin islamilaisissa maissa

statuksen merkkinä. Ainoastaan ylä- ja keskiluokan naiset eristettiin kokonaan, vaikka kai-

kissa sosiaaliluokissa sukupuolten eristämisestä pidettiin tarkasti kiinni. Varakkaampien

perheiden naiset pääsivät tapaamaan lähisukulaisiaan hunnutettuina. Köyhempien perhei-

den naisille oli sallittua harjoittaa liiketoimintaa miestenkin kanssa, mutta naisten oletettiin

puhuvan mahdollisimman vähän ja luovan katseensa maahan. Alimpien luokkien naisten

oli siis pakko osallistua kodin ulkopuoliseen työhön, mutta huntu suojasi heitä ja oli sa-

malla osoituksena eristyksestä. (Badran 1988,18-19) Yläluokan naiset käyttivät tavallisesti

ulkona liikkuessaan sekä väljää, kehon peittävää huntua että kasvoja peittävää huntua

(Keddie 1991, 9). Useimmat yläluokan naiset viettivät kuitenkin suurimman osan elämäs-

tään kotona, jossa he voivat vapaasti näyttäytyä vaatteissaan ja koruissaan ja seurata muo-

tia hyvinkin tarkasti (Tillion 1983, 30). Maaseudulla työskentelevät naiset eivät yleensä

peittäneet kasvojaan, sillä työnteko olisi ollut silloin hankalaa (Badran 1988, 19; Smith

1984, 97).

Profeetta Muhammed kiinnitti paljon huomiota pukeutumiseen, mutta koraanin ohjeet kos-

kevat kuitenkin lähinnä miesten pukeutumista. Ohjeista vain harvat on suunnattu naisille,
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esimerkiksi itse hunnuttautumisesta ei ole mitään selviä ohjeita (Miller & Michelman

1999, 456). Sekä miesten että naisten tulee laskea katseensa ja peittää sukupuolielimensä.

Naisten tulee lisäksi peittää rintansa ja kätkeä kauneutensa, myöskään jalkojen näyttämi-

nen ei ole suotavaa (El Guindi 1999, 55-56).

5.2 Naisen asema islamissa ja uskonnon merkitys somalialaisnaisten pukeu-
tumiseen

Kun puhutaan naisen asemasta islamissa, on muistettava, että uskontoa ja muuta elämää ei

voida erottaa toisistaan, vaan silloin puhutaan koko elämänjärjestyksestä kokonaisuutena.

Naisen päätehtävä on varjella itsensä, perheensä ja yhteisönsä puhtaana, ja naisen odote-

taankin täyttävän tehtävänsä. (Kingma 1992, 43, 45) Uskonnon käyttäytymissääntöjen pe-

rusohje on pitää katse maahan luotuna. Näin varmistetaan se, ettei herätetä huomiota. (Mt.

46)

Nenolan (1992, 368-369) mukaan huntu korostaa sukupuolten välisiä rajoja. Naisilla ja

miehillä on tiukasti omat yhteisönsä, joihin vastakkaisella sukupuolella ei ole mahdolli-

suutta päästä. Toisaalta ilman huntua naistenkin on vaikea tulla hyväksytyksi naisyhtei-

söön, niin tärkeä merkitys hunnulla on yhteisön jäsenyydelle (Pyy 1992, 46). Samaa mieltä

on myös Haddad (1985, 295), joka korostaa hunnun merkitystä aloitteena naisten väliseen

sisaruuteen.

Ribeiron (1986, 13) mukaan naisilla on uskottu olevan salaisia seksuaalisia voimia, joiden

on pelätty houkuttelevan miehiä. Hunnuttautuminen on siis tästäkin syystä suotavaa, ja

monet musliminaiset verhoavatkin kasvonsa, päänsä, hiuksensa, kaulansa ja koko vartalon-

sa, kuka enemmän, kuka vähemmän (Miller & Michelman 1999, 456). Lisäksi naisten ei

tulisi pitää tiukkoja tai läpinäkyviä vaatteita, joissa muodot tulevat esille (Aallas 1991, 55).

El Guindi (1999, 57) muistuttaa kuitenkin, että eri kulttuurit kokevat eri ruumiinosat kun-

niallisina tai seksuaalisesti varautuneina, kehon peittäminen tai paljastaminen on siis aina

sidoksissa kulttuuriin.

Koska naisella on erityinen taito vietellä mies, paras tapa suojella miestä, on sulkea nainen

kotiin. Jos naisen kuitenkin on pakko liikkua ulkona, on hänen saatava siihen mieheltä lupa

ja verhottava itsensä tiiviisti. (El Saadawi 1992, 227) Mikäli tästä säännöstä poiketaan,

Rissasen (1992b, 112) mukaan esimerkiksi naisiin kohdistuvat seksuaalirikokset katsotaan
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naisen puutteellisen verhoutumisen syyksi. Ulkona liikkuessaan naisen tulee siis piiloutua

huntunsa suojaan, jolloin naisesta näkyy vain ulkoisesti hurskas lainkuuliainen muslimi.

Huntu suojaa naista miehen katseilta (Zakaria 1988, 33). El Saadawi (1988, 5) ei kuiten-

kaan hyväksy tällaista suojelua. Hänen mukaansa suojaaminen peittämällä on ainoastaan

naisen persoonallisuuden ja moraalin heikentämistä. Korkea moraali edellyttää kaikkien

haasteiden kohtaamista: haasteita on katsottava silmiin eikä piilouduttava niiltä. Tästä

syystä naisten voimaa tulisikin kehittää niin, että naiset voisivat katsoa myös miehiä sil-

miin. (Mt. 1-7) Näin tiukat säännöt eivät kuitenkaan ole voimassa kaikissa islamilaisissa

maissa, niitä pidetään yllä vain kaikkein ankarimmin uskonnon ohjeita noudattavissa mais-

sa, esimerkiksi Iranissa.

Myös El Saadawi (1992, 240) puhuu naisten suunnattomasta viettelysvoimasta, jossa yh-

distyvät viehättävyys ja vahingollisuus. Naisten seksuaalisuus koetaankin muslimiyhteisös-

sä niin vaaralliseksi, että sen uskotaan voivan aiheuttaa kaaoksen jopa koko yhteiskunnas-

sa, mikä voisi järkyttää Jumalan vakiinnuttamaa olemassa olevaa asiaintilaa (mt. 212).

Tällainen asenne on saanut muslimit pitämään naista uhkana miehelle ja koko yhteiskun-

nalle naisen viehätysvoiman vuoksi. Tämän seurauksena ainoa keino välttää ongelmia,

joita nainen saattaa aiheuttaa, on eristää hänet kotiin. Kodin ulkopuolella liikkuva nainen

on kuin räjähdysaine, joka saattaa aiheuttaa kaaoksen milloin tahansa. Siitä syystä hänet on

kiedottava huolella huntuihin ja viittoihin. (Mt.213)

Islamilaiselle naiselle on suotavaa pukeutua vaatimattomasti. Tämä tarkoittaa yleensä pyr-

kimystä vartalon muotojen peittämiseen ja hiusten piilottamista, sillä hiuksia pidetään jois-

sain muslimiryhmissä merkkinä naisen seksuaalisuudesta. (Miller & Michelman 1999,

458) Hiukset ovat joissain islamilaisissa kulttuureissa niin arka aihe, että vaikka nainen

muuten pukeutuisi länsimaalaisittain ja hänen pukeutumistaan saisi kuvailla, hiusten värin

tai pituuden mainitseminen on ehdottomasti kiellettyä (Sciolino 1999, 465).

Puku ei siis saa paljastaa vartalon muotoja, siksi vaatteen on oltava löysä ja kankaan paksu.

Vain kasvot ja kädet saavat näkyä, tosin joidenkin koulukuntien mukaan naisen on peitet-

tävä ulkona liikkuessaan myös kasvonsa. (Kingma 1992,  46) Tällaisia koulukuntien väli-

siä eroja voidaan perustella esim. sillä, että islamissa on runsaasti käyttäytymistä koskevaa

perinnetietoa. Nämä ns. hadith-kokoelmat ovat syntyneet tarpeesta elää oikein, Muhamme-

din elämää tapaillen. Ei kuitenkaan ole mitään varmuutta siitä, onko Muhammed todella

toiminut niiden mukaan, sillä ohjeet on kerätty vasta 100-200 vuotta profeetan kuoleman
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jälkeen. Läheskään kaikki muslimit eivät ole selvillä kaikista hadithien velvoitteista, toi-

saalta tavat vaihtelevat suuresti eri puolilla islamilaista maailmaa. (Rissanen 1992a, 106)

On myös kiintoisaa havaita, että mitä myöhäisemmästä hadith-lähteestä on kysymys, sitä

rajoittavampaa, runsaampaa, yksityiskohtaisempaa ja normatiivisempaa on niistä löytyvä

naisiin liittyvä materiaali (Stowasser 1984, 34-37).

Hunnutettua vartaloa pidetään islamilaisessa yhteiskunnassa arvostetumpana kuin hunnut-

tamatonta. Toisaalta hyvinkin voimakkaasti hunnutetun musliminaisen ja minihameeseen

pukeutuneen länsimaalaisen naisen välillä voidaan nähdä tietty yhteys. Molemmat, vaikka

ovatkin näennäisesti ristiriitaisessa asemassa keskenään, korostavat naisen vartaloa ja sen

tärkeyttä. Toisen pyrkimys on tehdä itsestään mahdollisimman vähän huomiota herättävä

ja mahdollisimman vähän haluttava, kun taas toinen pyrkii tekemään itsestään mahdolli-

simman viehättävän. (Najmabadi 1993, 489-490) Molemmat edellä kuvatut naistyypit kes-

kittyvät pääasiassa ihmisen aistilliseen puoleen. On olemassa kolmaskin naistyyppi. Zaka-

ria (1988, 31-32) tuo ilmi mahdollisuuden, että naisen persoonallisuus on hänen fyysistä

olemustaan tärkeämpi. Nainen, joka ajattelee itsestään näin, odottaa muiden olevan asiasta

samaa mieltä ja myös käyttäytyvän sen mukaisesti.

Seksuaalisuus sinänsä ei islamin mukaan vähennä naisen kunniallisuutta: uskonnollisissa

teksteissä mainitaan Muhammedin kehottaneen erästä naista värjäämään kyntensä hennal-

la, jotta hänen kätensä olisivat erottuneet miehen käsistä. (El Guindi 1999, 57) Naisen tulisi

myös olla kotona kauniisti puettu ja muutenkin viehättävän näköinen (Aallas 1991, 59).

Naisen seksuaalisuuden kätkeminen huntujen alle korostaa omalla tavallaan myös miehen

seksuaalisuutta: naisilla on miehiä parempi kyky hillitä omaa seksuaalisuuttaan. Sen vuok-

si nainen on eristettävä, mikä itse asiassa onkin keino suojella miehiä eikä naisia. (Mernissi

1985, 31) Myös El Saadawi (1992, 152) korostaa naisten eristämisen ja hunnuttamisen

tarkoitukseksi taata miesten turvallisuus. Näin varmistetaan miesten kunnia ja moraali kos-

kemattomina. Gregersen (1993, 249) näkeekin  hunnuttamisen symboliksi miesten vallasta,

kun miehet vaativat hunnun käyttöä kokiessaan naiset uhkana itselleen.

Suurin osa somalialaisista naisista ei kuitenkaan tunne uskonnon heille suomaa asemaa ja

oikeuksia. Kajava (1999) sanoo Kassinia (1999) lainatessaan, että naisia ohjaa usein vain

perinne ja yhteisön kulttuuri, sillä he ovat eläneet monien neuvojen ja sääntöjen puristuk-

sessa. Naisten roolia ja naisten alistamista islamilaisessa yhteisössä voidaankin eräässä
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mielessä verrata rotujen välisiin ongelmiin (Sciolino 1999, 464). Sciolinon (1999, 467)

mukaan tärkein väylä ongelmien ennaltaehkäisemiseksi onkin naisten koulutustason ko-

hentaminen.

Kun hunnun käyttö 1970-luvulla alkoi uudelleen levitä ympäri islamilaista yhteiskuntaa, ei

El Guindin (1999, 55) mukaan monissa maissa ollut huntujen teollista valmistusta. Huntu-

jen valmistus kotona sopikin hyvin islamilaiseen ideologiaan: yksityisyys, nöyryys, hurs-

kaus ja vaatimattomuus ovat uskonnon kulmakiviä. Kaikkia näitä asenteita voitiin kehittää

huntuja tekemällä.

5.3 Koraanin antamat pukeutumisohjeet naisille

Koraani velvoittaa miehen vaatimaan vaimonsa ja tyttärensä pukeutumaan niin, että vaate

peittää koko kehon sisäänsä. Islaminuskoisten pyhän kirjan mukaan on suotavaa, että nai-

set erottuvat pukeutumisellaan muslimeiksi ja että sen vuoksi heitä tulee kohdella kun-

nioituksella. Fernea ja Fernea (1995, 286) korostavat, että ensimmäisten muslimiuskovais-

ten hunnut eivät olleet peittäviä, vaan niiden ensiarvoinen tehtävä oli juuri kantajansa us-

konnollisen statuksen ilmaiseminen.

Koraanista löytyvässä pukeutumista koskevassa ohjeessa, joka on usein tulkittu koskemaan

juuri hunnuttautumista, naisia kehotetaan hallitsemaan katseensa ja olemaan näyttämättä

suloistaan muuta kuin sen, "mikä on aina näkyvissä". Ohje jatkuu kehottaen naisia hun-

nuttamaan povensa. Naisia myös kielletään kävelemästä niin, että heidän korunsa huomat-

taisiin. (Koraani 24:31) Tämän koraaninkohdan tulkinta on hyvin monimuotoista. Toisten

tulkintojen mukaan siitä löytyy kaikkia musliminaisia koskeva hunnuttautumiseen kehotus,

kun taas toiset löytävät kohdasta ainoastaan kehotuksen hunnuttaa rinnat ja kätkeä koris-

tukset. Juuri tämä rintojen hunnuttaminen ja korujen kätkeminen onkin myöhemmin tul-

kittu tarkoittamaan ohjeeksi hunnuttaa kaikki muu paitsi kädet, jalat ja ehkä kasvot. Tällai-

nen tulkinta jättää kuitenkin ihmeteltäväksi, miksi rintojen hunnuttaminen pitäisi mainita

erikseen, jos täyshunnuttautuminen on muutenkin välttämätöntä. (Keddie 1991, 4-5)

Myös kohta "mikä on aina näkyvissä" on herättänyt erilaisia tulkintoja. Se voidaan käsittää

tarkoittamaan esimerkiksi kasvoja ja käsiä. Tämä tulkinta juontaa juurensa Persiaan, jonka

kulttuurissa jo Muhammedin aikana vapaat naiset hunnuttivat itsensä erotukseksi orjatta-
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rista. Tuohon aikaan naisten hunnuttautuminen ei ollut vielä muualla yleistä. Nykyään

kuitenkin monet koraanin tulkitsijat ovat sitä mieltä, että naisten hunnuttamiselle ei löydy

perusteluja koraanista. (Hallenberg 1992, 67)

Vaikka koraani ei kehottaisikaan naisia hunnuttautumaan, se antaa heille ohjeeksi pukeutua

niin, että heidät tunnistettaisiin muslimeiksi eikä heille tehtäisi ilkivaltaa (Koraani 33:59).

Kun vaate on kiedottu oikein koko vartalon peitoksi, se osoittaa naisen olevan muslimi.

Toisaalta tämä kohta koraanista on osoitettu Profeetan vaimoille, joten ei ole aivan varmaa,

voidaanko näitä jakeita pitää kaikkia musliminaisia sitovana traditiona (Hjärpe 1988, 20)

 5.4 Hunnun määrittelyä

Hunnun englanninkielisellä termillä veil on monta määritelmää, joista osa on uskonnollisia,

aivan kuten Lähi-idässäkin. Sen lisäksi, että se tarkoittaa kasvojen peittämistä, se merkitsee

myös kangasta, jota käytetään peittämään pää ja hartiat. Se on myös osa nunnan päähinettä.

Arabiankielinen termi sisältää viittauksen esteeseen ja raja-aitaan.  Arabiankielisenä hun-

nulla on samat juuret kuin esimerkiksi sanoilla, jotka merkitsevät paholaisen karkottami-

seen tarkoitettua amulettia tai hedelmöittymisen estävää pessaaria. (Fernea & Fernea 1995,

286)

Hijab, joka yleensä suomeksi käännetään hunnuksi, polveutuu arabiankielisestä verbistä

tarkoittaen piilottaa näkyvistä ja kätkeä. Sanaa käytetään, kun puhutaan mistä tahansa hun-

nusta tai verhosta, jota käytetään ihmisen tai esineen edessä tarkoituksenaan joko kätkeä

tämä katseilta tai eristää se, tai kun halutaan erottaa kaksi tilaa toisistaan. Hijab tarkoittaa

paitsi itse huntua, myös koko hunnuttautumisen instituutiota. Hunnuttautuminen merkitsee

lapsuuden ja naimattomuuden ajan päättymistä ja murrosiän ja avioliittoiän alkamista.

(Chelhod 1971, 359) Mystiikassa hijab edustaa kaikkea sitä, mikä on totuuden verhona ja

estää siten ihmistä tajuamasta jumalallista todellisuutta. Hijab voi tarkoittaa myös yliluon-

nollista eristämistä ja suojelua esimerkiksi amuletin avulla. (Mt. 360-361)

Mernissi (1991, 93) näkee hijabin merkityksen kolmiulotteisena. Nämä kaikki kolme di-

mensiota kietoutuvat toisiinsa niin, että niitä ei voi erottaa toisistaan, vaan ne ovat aina

kaikki läsnä. Hijabin ensimmäinen merkitys on visuaalinen. Tämän dimension tehtävänä

on kätkeä näkyvistä, joka onkin hijab-sanan perimmäinen merkitys. Toinen dimensio on

spatiaalinen: se erottaa, merkitsee rajan, luo kynnyksen. Kolmas ulottuvuus on eettinen,
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joka liittyy kiellettyyn alueeseen. Ei siis ole kysymys vain aisteilla havaittavasta jaottelus-

ta, vaan mielikuviin liittyy myös abstrakti todellisuus. Muslimikulttuurissa esimerkiksi

julkiset ulkotilat ovat perinteisesti miesten aluetta ja niin ollen kielletyt naisilta. (Mt., 93-

94; 1985, 137-138) Tällöin hijab tulee naisten avuksi: katseilta kätkettyinä he pääsevät

ylittämään rajan muutoin kielletylle alueelle. Tämä on mielestäni havainnollinen esimerkki

hijabin kolmiulotteisesta merkitysmaailmasta.

5.5 Hunnun käytön motiiveja

Profeetta Muhammedin jälkeen hunnun käyttö on vaihdellut suuresti islaminuskoisten

naisten keskuudessa, ja heidän joukostaan löytyy naisia, jotka eivät koskaan ole käyttäneet

huntua. Kuten Fernea ja Fernea (1995, 287) toteavat, hunnun käyttö ei aina ole edes mah-

dollista käytännön syistä. Se on tietyin paikoin ylellisyysvaate, johon köyhemmällä väes-

töllä ei ole varaa ja jota kadehditaan, toisin paikoin sen käyttö olisi liian hankalaa, esimer-

kiksi peltotöissä. Hunnun käyttö on siis yleisempää kaupungeissa, ja naiset pukevat sen

ylleen ulos mennessään, vaikka eivät sitä työssään voisikaan käyttää. Maaseudulla hun-

nuttomuutta puolustellaan myös sillä, että maaseutuväestö kokee olevansa yhtä suurta per-

hettä ja näin hunnuttamisen tarvetta ei ole. (Mt. 287-288)

Jos huntua pidetään identiteetin merkkinä, on huomio kiinnitettävä erityisesti siihen, liit-

tyykö huntu uskonnolliseen identiteettiin, toisin sanoen onko se merkki sitoutumisesta is-

lamiin. El Saadawi (1988) vastustaa hunnun käyttöä, koska hän näkee sen merkkinä itsensä

kieltämisestä. Hän korostaa, että huntu ei ole historiallisesti islamilainen, eikä se voi näin

ollen kuulua muslimin identiteettiin. Hän muistuttaa, että se on alun perin ollut myös juu-

talaisuuden ja kristinuskon osalta negatiivinen aspekti edustaen orjuutta ja patriarkaali-

suutta. Miksi tämä kielteinen ilmiö pitäisi siis liittää ainoastaan islamiin? (Mt. 1-7)

Moghadamin (1991, 277) mukaan hunnuttautuminen kuvaa selvästi identifioitumista isla-

miin ja siten säädyllisyyteen, kun taas länsimainen vaatetus viestii identifioitumisesta

maalliseen länteen ja siten säädyttömyyteen. Koska naisia pidetään islamilaisten arvojen

säilyttäjinä, naisten uskonnollisuuden varmistaminen on oleellinen osa islamilaisen yhteis-

kunnan koossapitämistä (Haddad 1985, 293).

El Guindin (1981, 482) mukaan ei kuitenkaan ole oleellista, perustuuko hunnuttautuminen

islamiin vai ei. Hänen mukaansa Muhammedin vaimojen hunnuttautuminen ei ollut sa-
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malla tavoin välttämätöntä kuin nykyään, eiväthän tuon ajan naiset olleet mukana julkises-

sa elämässä.

Perinteinen musta, kasvot ja vartalon peittävä huntu oli alunperin merkki eristäytymisestä,

johon ainoastaan varakkaimmilla oli mahdollisuus, sillä vain rikkaat pystyivät ostamaan

kallista kangasta, jota koko vartalon peittävään kaapuun tarvittiin useita metrejä. Tuollai-

sen kaavun käyttäminen oli myös hyvin epäkäytännöllistä. Näin hunnutetun naisen ei il-

meisestikään tarvinnut kantaa ostoksia tai lapsia. (Hijab 1989, 52) Nykyaikaisempi versio

islamilaisesta hunnusta symboloi päinvastaista. El Kaddiouin (1992, 28) mukaan sen

käyttö on länsimaista pukeutumista edullisempaa ja se viestii yleensä kantajansa aktiivi-

suudesta kodin ulkopuolella. Myös Zénie-Ziegler (1989, 95) toteaa hunnun olevan hyvä

keino varattomuuden peittämiseksi. Hänen mukaansa hunnutetun naisen yhteiskuntaluok-

kaa on mahdotonta arvata.

Hunnun edullisuus ei kuitenkaan ole aivan näin yksiselitteistä. Valmiina ostetun hunnun

hinta voi vaihdella muutamasta kymmenestä markasta aina tuhansiin markkoihin saakka.

Erilaisiin käyttötarkoituksiin on olemassa erilaiset hunnut, arkeen ja juhlaan omansa.

(Evans 1993, 24) MacLeod (1991, 155) mainitsee erityiset liikkeet, joista voi hankkia

huntuja kaikista eri hintaluokista.

Uudelleenhunnuttautumista pidetään usein merkkinä islamin voimistumisesta. Kuitenkin

MacLeodin (1991, 110) tutkimuksen mukaan vain hyvin pieni osa esimerkiksi Egyptissä

uudelleen hunnuttautuvista naisista on uskonnollisia henkilökohtaisella tavalla. Hunnutta-

mattomien naisten mielipiteet hunnuttautumisen uskonnollisuudesta jakautuivat kahtia:

osan mielestä hunnutetut naiset ovat erittäin uskonnollisia, osan mielestä hunnuttautumista

vain pidetään uskonnollisena. Vain harvat hunnutetuista ovat kiinnostuneita uskonnolli-

suutensa julkisesta osoittamisesta. (Mt. 110)  MacLeodin (1991, 137) mukaan huntu mer-

kitsee alemman keskiluokan naisille pääasiassa tiettyjen kulttuuristen arvojen puolusta-

mista ja protestia heidän kuluttavaa asemaansa kohtaan muuttuvassa kaupungissa. Se on

osa heidän identiteettiään, kun he yrittävät luoda tasapainoa perinteisten ja modernien ar-

vojen sekä oman käyttäytymisensä välillä. (Mt. 97)

Toisaalta Zénie-Zieglerin (1989, 91) tutkimuksen mukaan eräät naiset alkoivat kuitenkin

käyttää huntua uudelleen juuri uskonnon vaatimuksesta. Nämä naiset haluavat palata isla-
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min alkulähteille löytääkseen identiteettinsä. Heille hunnuttautuminen on Jumalan käsky.

On kuitenkin huomattava, että nämä naiset paljastavat koko kasvonsa. (Mt. 91)

Riippumatta hunnun käytön motiiveista - uskonnollisista tai ei-uskonnollisista - se on Ked-

dien (1991, 12) mukaan joka tapauksessa merkki järjestelmästä, jossa naisten asema on

kontrolloitu ja miesten tehtävä on vallita. Hunnuttautuminen ei silti estä naisia elämästä

jokapäiväistä elämäänsä ja tekemästä elämästään vaihtelevaa ja merkittävää. (Mt. 12) Jär-

jestelmällä on kuitenkin vaikutuksensa myös sellaisiin naisiin, jotka eivät kuulu hunnut-

tautumisen ja eristämisen piiriin. Koska pelkkä hunnun käyttö katsotaan merkiksi naisen

korkeasta moraalista, on hunnuttautumattomien naisten erikseen osoitettava olevansa kun-

niallisia naisia (Davis 1990, 140).

Tiilikainen (1999) on tutkinut Suomessa asuvia somalialaisia. Hänen mukaansa Suomen

somalialaisnaisten pukeutuminen poikkeaa usein suuresti heidän pukeutumisestaan entises-

sä kotimaassaan. Usein he eivät Somaliassa asuessaan käyttäneet lainkaan huntua, vaan

ovat omaksuneet sen osaksi pukeutumistaan vasta Suomeen tulonsa jälkeen (mt. 68). Nai-

set korostavatkin, että hunnun käyttö on naisen oman päätöksen vallassa (Abdin 1999;

Mohamad 2000). Tiilikainen ja Abdin ovat samaa mieltä siitä, että hunnun käyttö voi il-

mentää naisen uskonnollisuutta, mutta sen käytölle on muitakin motiiveja. Sen käyttöä

voidaan perustella myös käytännön syillä: se on lämmin, se pysyy paikallaan ja on näin

varsinkin talvella käytännöllinen. Huntu lisää myös psyykkistä ja fyysistä turvallisuuden-

tunnetta ja vahvistaa omalta osaltaan naisen kulttuurista ja etnistä identiteettiä. Naiset suh-

tautuvat erilaisiin pukeutumistyyleihin hyvin suvaitsevaisesti ja heidän pukeutumisensa

Suomessa vaihteleekin länsimaisesta tyylistä ja paljain päin olemisesta aina täyshunnutta-

miseen ja kasvojen peittämiseen asti. Hunnuttautuminen ei ole kuitenkaan heille itselleen

ongelma, joka estäisi heitä tekemästä jotain normaaliin elämään kuuluvaa. (Tiilikainen

1999, 70-74)

Fernea ja Fernea (1995, 291) toteavat, että hunnun käyttö lisää paitsi kantajansa kunnialli-

suutta, myös hänen turvallisuuttaan, aivan kuin jo aiemmin Tiilikainen ja Abdin tiivistivät.

Islamilaisessa yhteiskunnassa hunnutetun naisen häirintä tulkitaan koko hänen perhettään

koskevaksi.

Huntu tarjoaa alemman keskiluokan naisille tehokkaan suojan, kun he joutuvat jokapäiväi-

sessä elämässään kohtaamaan miehiä. Huntu mahdollistaa vuorovaikutuksen miespuolisten
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työ- tai opiskelutovereiden kanssa ilman seksuaalisia sivumerkityksiä. Hunnutettuna naisen

ei tarvitse pelätä miehen kanssa keskustellessaan, että hänet leimattaisiin siveettömäksi,

vaan hänen kunniansa on taattu. (Mohsen 1985, 69)

Huntua voidaan Mohsenin (1985, 69-70) mukaan pitää eräänlaisena strategiana, jos sitä

ajatellaan merkkinä vaatimattomuudesta, säädyllisyydestä ja hyvästä maineesta. Näin opis-

kelu ja työssäkäynti, ilman että niihin liitettäisiin ajatus naisen moraalittomuudesta, on

mahdollista. Myös Khader (1998, 3-40) toteaa hunnun antavan naiselle suuremman liik-

kumavapauden. Huntu ja peittävä vaatetus myös vapauttavat naisen länsimaisesta pukeu-

tumiskulttuurista, muotitrendien seuraamiselta ja epätoivotulta seksuaaliselta lähentelyltä

(Beyer 1990, 55).

El Saadawin (1988, 6) mukaan naiset eivät kuitenkaan hunnuttaudu omasta halustaan, vaan

heidät on pakotettu siihen. Tämän seurauksena he alkavat ajatella hunnun olevan heidän

vapaa valintansa. Kun jotakuta sorretaan ja pakotetaan tekemään jotain vastoin tahtoaan,

on helpompi omaksua pakko osaksi elämäänsä ja itseään, ja jopa sanoa sen olevan oma

valintansa. (Mt. 6-7)

Fernean ja Fernean (1995, 287) mukaan huntu on osa naisten eristämistä miesten maail-

masta. Sen käyttö tai käyttämättä jättäminen ei kuitenkaan muuta miksikään sitä tosiasiaa,

että naisella on erilaiset oikeudet islamilaisessa yhteiskunnassa kuin miehellä. Vaikka hun-

nun käyttö saattaa olla naisen päätäntävallassa, siitä luopuminen ei lisää naisen oikeutta

päättää omasta elämästään. Kuten eräs marokkolainen islamilaisnainen  toteaa: ”Äitini on

aina käyttänyt huntua. Minä en koskaan. Se ei silti muuta mitään, huntu on vain kankaan-

palanen.” (Mt. 288)

Hunnuttautumisen merkitys vähenee naisen hedelmällisyyden loppuessa. Kun nainen van-

henee ja vaihdevuodet ovat ohi, hänen seksuaalisuutensa ajatellaan muslimiyhteisössä ka-

toavan. Hän on tällöin vapaampi liikkumaan ilman huntuaan ja keskustelemaan jopa vie-

raiden miesten kanssa. (Pyy 1992, 46) Eri asia on, haluaako ja osaako nainen silloin enää

hunnustaan luopua; onhan hän käyttänyt sitä jo useamman vuosikymmenen.

Jokseenkin erilaisen näkökulman huntukeskusteluun saamme ranskalaisen etnologi Tillio-

nin (Fernea & Fernea 1995, 285) tunteikkaasta hunnun kuvauksesta naisten orjuuden sym-

bolina. Toisaalta sata vuotta sitten huntua ylistettiin sen keimailevuuden takia: jättäessään
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vain silmät näkyviin se lisäsi kantajansa salaperäisyyttä ja haluttavuutta (mt. 286). Samaa

kertoo myös Mohammad (2000). Hän sanoo nähneensä vielä 1940-50-luvuilla Somaliassa

naisten käyttäneen läpinäkyviä huntuja kasvojensa peittona. Hunnun lisäksi naisilla oli

yllään ohuesta liehuvasta kankaasta valmistetut värikkäät vaatteet.

Kuten jo aiemmin todettiin, huntu suojelee kantajaansa ympäristöltä. Se toimii kuin isla-

milainen arkkitehtuuri; julkisivun taakse ei ulkopuolinen voi nähdä, sillä ikkunoita ei ole

ulospäin,  sisällä oleva on vain perheenjäsenten tai sinne kutsuttujen tiedossa. Ulkopuoliset

suljetaan tietoisesti ulkopuolelle. Jos yleensä hunnutettu nainen ei verhoaisikaan kasvojaan

vieraan edessä, sitä pidettäisiin erittäin röyhkeänä. (Fernea & Fernea 1995, 288-289)

Huntua voidaan pitää myös tehokkaana naamioitumiskeinona. Kun ilotalot suljettiin Bag-

dadissa 1950-luvulla, prostituoidut verhosivat koreat vaatteensa huntuihin ja kulkivat ka-

duilla avaten huntunsa potentiaalisille asiakkailleen. Myös Irakin edesmennyt pääministeri

yritti hyötyä perinteisestä naisten asusta: hän pukeutui täyshuntuun ja yritti paeta vallan-

kumouksen alta, mutta hänen maskuliiniset kenkänsä paljastivat hänet. (Fernea & Fernea

1995, 289) Lienee vain ajan kysymys, koska myös suomalaiset rikolliset oivaltavat hunnun

mahdollistavan ryöstelyn inkognito.

Fernea ja Fernea (1995, 290) toteavat hunnun paitsi suojaavan fyysistä koskemattomuutta

myös olevan oiva apu esimerkiksi katujen likaa, kuumuutta ja hyönteisiä vastaan. Monet

turistinaiset, jotka ovat islamilaisissa maissa pukeutuneet huntuun, ovat kotimaahan palat-

tuaan tunteneet olevansa lähes alastomia kulkiessaan kaduilla ilman hunnun tuomaa suo-

jaa.

Haluan vielä korostaa sitä, että pelkästään hunnun käyttämättä jättäminen ei muuta naisen

asemaa islamilaisessa yhteisössä. Käyttipä hän huntua tai ei, yhteisön asenteet ovat ne,

jotka ratkaisevat, mikä naisen paikka yhteiskunnassa on. Naisen oma asenne ja käytös ai-

kaansaavat kunnioituksen ja maineen yhteisön sisällä, ei huntu. Fernea ja Fernea (1995,

292) toteavatkin, että meillä kaikilla on omat ”huntumme” itsemme ja toisten ihmisten

välillä. Kyse on vain siitä, mihin itse kukin huntuaan käyttää. On myös muistettava, että

islaminuskoiset naiset eivät ole ainoita, jotka pukeutumisellaan erottuvat ympäröivästä

yhteiskunnasta: myös esimerkiksi katoliset nunnat viestivät pukeutumisellaan jotain itses-

tään ja siitä yhteisöstä, johon he kuuluvat.
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5.6 Huntutyyppejä ja niiden nimityksiä

Tutkimuksessani käsittelen sekä huivin että hunnun käyttöä. Molemmat kuuluvat olennai-

sesti ilmiöön nimeltä hunnuttautuminen. Ne eroavat toisistaan kuitenkin sen verran, että

selvyyden vuoksi on paikallaan määritellä molemmat.

Tässä tutkimuksessa termiä huntu käytetään vaatteesta, joka peittää kantajansa sekä pään

että hartiat. Sen pituus voi vaihdella. Mikäli lapsi käyttää huntua, on kyseessä aina pieni

huntu (kuvat 1 ja 2), joka juuri ja juuri peittää hartiat. Pieni huntu ei kuitenkaan ole vain

lasten vaate, vaan myös aikuiset voivat käyttää sitä.

Sekä pienen että suuren hunnun eli chadorin* (kuva 3) alla käytetään toista huivia, joka

kiedotaan tiukasti hiusten ja otsan peitoksi. Pienen hunnun mukana voi hankkia vaihtoeh-

toisesti aluspäähineen, jota ei tarvitse erikseen sitoa päähän. Se on putkimainen trikoovaa-

te, joka vedetään syvälle otsan ja korvien peitoksi kuin pipo. Sen takaraivolle asettuva osa

on avoin. Aluspäähinettä voi käyttää myös muiden huivien tai suuren hunnun alla. Pääl-

limmäinen huntu asettuu päähän niin, että sen yläreuna on päälaella, ja alareuna asettuu

tiiviisti leuan kärkeen.

Termiä huivi käytetään vaatteesta, joka kiedotaan päälaen, joskus myös hiusrajan peitoksi

riippuen siitä, ollaanko naisseurassa vai onko läsnä myös miehiä. Hiusrajan peittona voi

olla huivin alla myös toinen huivi tai pienen hunnun aluspäähine. Huivi voi olla muodol-

taan neliö, suorakaide tai kolmio (kuva 4). Se voi olla materiaaliltaan ohutta tai paksua,

läpikuultavaa tai peittävää, jälleen riippuen käytöstä.

Huntua ei siis yleensä käytetä pelkästään, vaan sen kanssa käytetään huivia. Huivia sen

sijaan voi käyttää ilman huntua, varsinkin sisätiloissa. Jos nainen käyttää ulkonakin pelk-

kää huivia, hän on silti hunnuttautuva nainen, vaikka ei varsinaista huntua käytäkään. Tästä

johtuu termien osittain päällekkäinen käyttö.

_________________________________________________________________________

* Chador eli suuri huntu = yksiosainen vaate, joka peittää kantajansa pään ja vartalon. Enimmillään se peittää

naisen päästä varpaisiin, mutta se voi olla myös lyhyempi. It is a piece of fabric that you can just go into -

that it covers all of you (Amran).
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6. Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimusvälineenäni ovat kymmenen somalialaisnaisen haastattelut. Olen pyrkinyt valit-

semaan haastateltavani mahdollisimman erilaisilta elämänalueilta: kaksi naisista on opis-

kelijoita, toinen heistä on tällä hetkellä äitiyslomalla, yksi toimii somalikielen opettajana

peruskoulussa, yksi kätilönä, yksi lähihoitajana ja yksi työskentelee henkilökohtaisena

avustajana kotihoidossa olevalle invalidisoituneelle somalialaisvanhukselle. Neljä naisista

on kotiäitejä. Haastattelukielinä on käytetty sekä suomea että englantia. Osassa haastatte-

luista oli apuna tulkki. Selvyyden vuoksi käytän tutkimustuloksista kertoessani informan-

teistani etunimiä, osa nimistä on autenttisia, osalla on peitenimet.

6.1 Esiymmärrys

Kuvio 2. Tutkimuksen esiymmärrys

Kuviossa 2 esittelen tutkimukseni esiymmärryksen. Esiymmärrykseni on muodostunut

lähdekirjallisuuteen tutustumiseni ja proseminaarityöni myötä. Se käsitys, että somalialais-

naiset hunnuttautuvat ilmaistakseen uskonnollisuuttaan, on vielä melko suppea. Esiymmär-

rykseni ja siihen perustuva lähtökohta tälle tutkimukselle on se, että Suomessa asuva so-

malialaisnainen valitsee itse, päätyykö hän käyttämään huntua vai ei. Hänen päätökseensä

vaikuttavat toisaalta hänen omat näkemyksensä etnisestä taustastaan, uskonnosta ja pu-

keutumisesta, toisaalta ympäristön, tradition ja uskonnon vaikutus pukeutumiseen. Ympä-

ristöllä tarkoitan tässä sosiaalista ympäristöä, johon lasken kuuluvaksi esimerkiksi perheen,

ystävät, somalialaisen yhteisön ja ympärillä asuvat suomalaiset. Hunnuttautumiseen ja pu-

omat näkemykset /
etnisyys

ympäristön ja
uskonnon vaikutus
pukeutumiseen

tilannesidonnaisuus

somalialaisnainen

    hunnun käyttö?
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keutumiseen yleensä vaikuttaa osaltaan myös tilannesidonnaisuus: toisissa tilanteissa pu-

keutuminen saattaa olla erilaista kuin toisissa.

6.2 Tutkimusongelma

Tutkimukseni tärkeimpänä tavoitteena on syventää ymmärrystäni somalialaisnaisten hun-

nuttautumisesta Suomessa. Oletukseni mukaan Suomessa asuvat somalialaisnaiset tulevat

yleensä koulutetuista tai varakkaista perheistä. He eivät välttämättä itse ole koulutettuja,

vaan saattavat pysyä kulttuurilleen ominaisesti kotona lasten kanssa. Tästä syystä he eivät

myöskään välttämättä osaa eivätkä opi suomen kieltä, ja heidän kontaktinsa ympäröivään

yhteiskuntaan tapahtuvat yleensä miehen tai lasten välityksellä.

Tutkimukseni pääongelmaksi olen muodostanut sen, mitkä syyt johtavat somalialaisnaisten

hunnuttautumiseen Suomessa. Alaongelmina tutkimuksessani ovat ympäristön vaikutus

naisten pukeutumiselle ja pukeutumisen tilannesidonnaisuus.

6.3 Tutkimusmenetelmä

Olen päätynyt tutkimuksessani kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen. Anttilan (1998, 167,

180) mukaan sen tavoitteena on tulkinta, ymmärtäminen ja merkityksenanto eli ilmiön ka-

rakterisointi, luonnehtiminen tai kuvailu. Tutkimusotteeni edellyttää minulla olevan tutki-

muskohteestani esiymmärrys, joka tutkimuksen edetessä syvenee kohti tosiymmärrystä

(mt. 183). Esiymmärrys kuitenkin auttoi minua teemahaastattelurungon (liite1) tekemises-

sä, kuten Eskola ja Suorantakin (1999, 79) toteavat.

Alasuutarin (1994, 78) mukaan kvalitatiivinen aineisto ei ole vain joukko mittaustuloksia,

vaan se voidaan käsittää palaksi tutkittavaa maailmaa sikäli, että se on näyte tutkimuksen

kohteena olevasta kulttuurista. Koska eri ihmiset kanavoivat luovuutensa ja älylliset pyr-

kimyksensä eri tavoin, laadullisessa tutkimuksessa ei voida osoittaa jotain tiettyä menetel-

mää, joka olisi ehdottomasti oikein tai väärin (Patton 1987, 146).
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6.3.1 Fenomenologispainotteinen sisällönanalyysi

Tulosten analysoinnissa käytän apunani fenomenologisesti painottuvaa sisällönanalyysia.

Fenomenologia antaa minulle mahdollisuuden lähestyä tutkittavien maailmaa sitoutumatta

tulkitsemaan sitä oman esiymmärrykseni pohjalta. (Anttila 1998, 285-286) Tutkimuksen

lähtökohta on, että tutkin somalialaisten naisten hunnuttautumista ilmiönä. Tutkimus ta-

pahtuu oman ymmärrykseni kautta, joka pohjautuu naisten kokemuksille.

Fenomenologia sanana tarkoittaa ilmiöiden eli fenomeenien tutkimista. Siinä pyritään ha-

kemaan perusta kokemuksillemme kokemuksista itsestään eikä niiden "ulkopuolelta" tai

"takaa". Fenomenologiassa pyritään kuitenkin tunkeutumaan pelkän pinnan läpi, ilmiöiden

rakennetta  tutkitaan ja pyritään paljastamaan pysyen tutkittavan kohteen omassa laadussa

ja tapahtumisessa. (Turunen 1995, 113-115) Pelkistetyimmillään voidaan sanoa fenome-

nologian merkitsevän todellisuuden perustavaa jäsentämistä (Turunen 1995, 127) tai kykyä

sitoutua ihmisen elämismaailmaan ja sen ilmiöihin (Varto 1992, 118). Perttulan (1995, 32)

mukaan fenomenologian päämääränä on tavoittaa ilmiö sellaisena kuin se on olemassa.

Tähän fenomenologian perustavoitteeseen liittyy saumattomasti myös ilmiön kuvaaminen,

deskriptio.

Fenomenologisesti orientoitunut tutkimus pyrkii tavoittamaan ihmisen kokemusmaailman

ja hänen asioille antamansa merkitykset (Lehtovaara 1995, 81). Fenomenologisen tutki-

musotteen omaksuminen edellyttää tutkijalta filosofista kiinnostusta ihmistä, arkielämää ja

kulttuuria kohtaan. Vaikka arkielämässä toisia ihmisiä, tapahtumia ja näihin liittyviä mer-

kityksiä tulkitaan usein omasta kokemuksesta lähtien, fenomenologisessa lähestymistavas-

sa pyritään tarkastelemaan ilmiötä sellaisena kuin se ilmenee kokijalleen. On kuitenkin

muistettava, että toisen täydellinen ymmärtäminen on mahdotonta. (Kiviranta 1995, 92)

Fenomenologisesti orientoitunut tutkija pyrkii kuitenkin antamaan tilaa tutkittavien omille

kokemuksille, heidän omalle äänelleen (Lehtovaara 1995, 81). Koska fenomenologinen

tulkinta on siis usein subjektiivista, tutkijan subjektiivinen tietous on se taustalla oleva

lähtöpiste, josta toiminnat suuntautuvat kohteisiinsa. Subjektiivisuus on kenttä, joka ra-

kentaa todellisuuden. (Saarinen 1986, 127-130)

Kiviranta (1992, 94) esittää fenomenologisen tutkimusmenetelmän tarkoitukseksi yhteisten

sisältöjen etsimisen yksilöllisistä kokemismaailmoista. Hän sanoo menetelmän juontuvan

Husserlin fenomenologiasta, jossa sulkeistamisen avulla pyritään tavoittamaan fenomeno-
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logisesti puhdas kokemus, ilmiön olennainen ydin. Täydellinen reduktio, jossa tutkija on

saanut esiymmärryksensä purettua ja näkee selvästi, mikä nousee ilmiöstä ja mikä hänestä

itsestään, on kuitenkin mahdoton. (Mt. 94; Järvinen & Järvinen 1994, 118) Toisaalta re-

duktio voidaan ymmärtää myös tietoisuudeksi omista ennakko-oletuksista, eikä niinkään

ennakko-oletusten poistamiseksi (Järvinen & Järvinen 1994, 118). Samoilla jäljillä on

myös Lehtovaara (1995, 83), kun hän toteaa, että tutkijalla on aina ennakkokäsityksiä tut-

kimuskohteensa perusluonteesta. Tällöin on parempi paljastaa nämä ennakkokäsitykset

kuin pitää niitä piilevästi mukana ohjaamassa tutkimusta tavalla, joka jäisi tutkijalta huo-

maamatta.

Kivirannan (1992, 100) mukaan tutkija on fenomenologisessa tutkimuksessa prosessin

aktiivinen toimija ja osallistuja, eikä niinkään ulkopuolinen tarkkailija. Koska tutkijan on

mahdotonta pysyä ulkopuolisena tutkimuskohteeseensa nähden, hänen on  jatkuvasti ref-

lektoitava omia käsityksiään teoreettista tietoa ja arkikokemusta vertailemalla. Kiviranta

(mt. 94) toteaakin fenomenologisen tutkimuksen olevan sitoutumista; tutkimus ohjaa ym-

märrystä ja siten vaikuttaa elämismaailman rakentumiseen. Myös Lehtovaara (1995, 88)

puhuu tutkijan sitoutumisesta. Aito sitoutuminen  edellyttää hänen mukaansa tutkijalta

kykyä ottaa etäisyyttä tutkittavaan ilmiöön - ja sitoutumisessa on aina kysymys sitoutumi-

sesta totuuteen.

Fenomenologiassa pyritään Varron (1992, 86) mukaan erottamaan tutkittavasta ilmiöstä se,

mikä liittyy vain tutkijaan ja edellyttää näin ollen tietämystä, sekä se, mikä on ilmiön var-

sinainen merkitys ja sidoksissa tutkijasta riippumattomaan asiaintilaan. Lehtovaara (1995,

85) toteaa, että fenomenologiassa voimme saada totuudesta jatkuvasti paremman käsityk-

sen, vaikka emme koskaan totuutta itseään saavuttaisikaan. Tämä voisi merkitä sitä, että

todellisuus paljastuu meille useammalla tavalla.

Varto (1992), Kiviranta (1995) ja Perttula (1995) jakavat fenomenologisen analyysimeto-

din vaiheisiin. Ensimmäisessä vaiheessa ilmiötä kuvaillaan mahdollisimman objektiivisesti

ilman ennakkoasetuksia. Pyrkimyksenä on katsella tutkittavaa kohdetta avoimesti ja ta-

voittaa haastateltavien arkikokemukset mahdollisimman alkuperäisinä ja monivivahteisina.

Apuna tässä toimii aineiston huolellinen läpikäyminen kattavan yleiskäsityksen muodos-

tamiseksi. Seuraavaksi pyritään löytämään ilmiön olemus ja merkityssisällöt. Kolmas vai-

he liittyy tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen: kuinka tutkittava ilmiö rakentuu merkityssuh-

teisiinsa tutkijan tietoisuudessa. Tutkijan tulee kuitenkin lähestyä aineistoa siten, että hän
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pyrkii tavoittamaan ilmiön juuri sellaisena kuin haastateltavat sen kokevat. Viimeisessä

vaiheessa tutkijan on mentävä syvemmälle itse ilmiöön ja rohkeasti osattava nähdä sellai-

sia rakenteita ja merkityskokonaisuuksia, jotka aidosti liittyvät erittelyn antamaan tietoon

kooten sitä tai selvittäen siinä olevat epävarmat kohdat. (Varto 1992, 86-89; Kiviranta

1995, 95-96; Perttula 1995, 45)

Merkitysten löytäminen edellyttää aina tulkintaa. Tässä tutkimuksessa tarkoitan tulkinnan

käsitteellä paremmin ymmärtämistä, johon liittyy toisin ymmärtäminen ja problematisointi.

(Palonen 1987, 22) Tulkinnan tulee antaa tutkittavalle ilmiölle merkitys. Tulkitsijana mi-

nun tehtävänäni on valita tietoisesti jokin näkökulma ja sen mukaisesti tulkita tulkittavaa

ilmiötä jonakin. Tämä merkitsee samalla sitä, että ilmiö voitaisiin tulkita toisinkin. (Ödman

1979, 44-45, 81) Koska Palosen (1987, 24-25) mukaan kaikki on tulkinnanvaraista, myös

tulkinnoille on olemassa vaihtoehtoinen tulkinta. Toisaalta ilmiöstä löydettävien merkitys-

ten kaikkia tasoja ja aspekteja ei voida koskaan yhdellä kertaa problematisoida. Palonen

toteaakin yksipuolisen, omintakeisen tulkintalinjan olevan usein ansiokkaampi kuin laaja-

alaisuutta tavoitteleva tulkinta.

Sisällönanalyysi etenee fenomenologisen analyysin kanssa samansuuntaisesti. Ensin ai-

neistoa käydään läpi huolellisesti, minkä jälkeen aineisto teemoitellaan. Aineiston järjes-

täminen ja yksinkertaistaminen tarkoituksellisiin ja käsiteltäviin teemoihin on sisällönana-

lyysin perustavoite. (Patton 1987, 149-150; Apo 1990,69) Tutkijan on kuitenkin kyettävä

osoittamaan, että luodut teemat todella löytyvät aineistosta. Tämä tapahtuu antamalla luki-

jalle riittävästi tietoa aineistosta, helpoiten se toteutuu liittämällä tekstiin suoria lainauksia

aineistosta. (Apo 1990, 74)

Fenomenologinen deskriptio voidaan käsittää ilmiön kuvaukseksi sellaisena, kuin se välit-

tömästi ilmenee (Perttula 1995, 43). Kuvauksen tulisi olla mahdollisimman lähellä tutkitta-

van antamaa kuvausta alkuperäisestä kokemuksestaan. Deskriptioon pyritään fenomenolo-

gisen reduktion avulla, jolloin tavoitteena on pyrkiä minimoimaan tekijät, jotka estävät

tutkittavan ilmiön hahmottamista. (Mt. 32, 45) Perttulan (mt. 34) mukaan tutkijan ensisi-

jainen tehtävä on ilmiön kuvaus, ei niinkään aineiston ulkopuolelle tai sen taakse pyrkimi-

nen. Hän perustelee tätä fenomenologian tavoitteella palata asioihin itseensä. Vaikka en

siis pyrikään aineiston taakse, yritän päästä sen sisään.
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6.3.2 Aineiston hankinta

Tutkimukseni perustuu kymmenen somalialaisnaisen haastatteluihin. Haastattelut olivat

noin tunnin mittaisia, joten minulle kertyi niistä noin kymmenen tunnin verran äänitallen-

netta. Litteroituna aineistoa oli yhteensä 109 sivua. Litteroinnissa poimin nauhalta vain

analyysin kannalta olennaisen, en esimerkiksi kiinnittänyt huomiota äänenpainoihin tai

taukoihin. Naisia on haastateltu teema- ja syvähaastattelumenetelmiä soveltaen (Anttila

1998, 230-237). Kutsun haastattelujani puolistrukturoiduiksi teemahaastatteluiksi. Tutki-

muskysymykset olin miettinyt valmiiksi teemahaastattelurungon (liite 1) ympärille, joka

muodostui osittain taustakirjallisuuden ja proseminaarityöni pohjalta. Haastattelujen aihe-

piirit olivat ennalta valittuja, mutta teema-alueiden järjestys ja laajuus vaihtelivat eri haas-

tateltavien osalta. (Mt. 231; Eskola & Suoranta 1999, 87)

Eskolan ja Suorannan (1999, 61) ohjeita noudattaen olin valinnut aineistoni harkinnanva-

raisesti, ja suoritin muutaman esihaastattelun (mt. 89). Näin sain haastattelurunkoni hiottua

mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi. Olin sopinut haastatteluajankohdista ja -

paikoista sekä nauhurin käytöstä etukäteen, kuten Eskola ja Suoranta (1999, 90) suosittele-

vat, vaikka Hirsjärvi ja Hurme (1982, 96) kehottavatkin käyttämään nauhuria kuin se kuu-

luisi asiaan itsestään selvästi. Haastattelut tapahtuivat joko naisten omissa kodeissa tai hy-

vän ystävän kodissa ystävän suosituksesta, yhden haastattelun tein haastateltavani työpai-

kalla. Koska naisille ei koitunut haastatteluista mainittavasti vaivaa - heidän ei tarvinnut

saapua mihinkään tiettyyn paikkaan tai muuten erityisesti valmistautua - heidän oli helppo

avautua tutussa ympäristössään. (Michelman 1998, 172)

Olen kerännyt aineistoni kahdessa erässä. Ensimmäisen erän keräsin proseminaariani var-

ten kesän 2000 aikana, jolloin haastattelin kolmea somalialaisnaista. He antoivat suostu-

muksensa siihen, että käytän näitä haastatteluita myös syventävien opintojeni tutkielmaan.

Toisen erän aineistostani keräsin tammi- ja helmikuussa 2001. Silloin haastattelin seitse-

mää somalialaisnaista. Osa haastatteluista on suoritettu suomeksi, osa englanniksi ja osassa

on ollut apuna somalikielinen tulkki.

Koin haastateltavien saamisen hieman ongelmalliseksi. Soitin kymmenille somalialaisnai-

sille, joista monet eivät olleet halukkaita osallistumaan tutkimukseeni. Uskon, että kiel-

täytymiset johtuivat siitä, että minulla ei ollut suosittelijaa somalialaisyhteisöstä. Muuta-

man haastateltavan sain edellisiltä informanteiltani lumipallomenetelmänä, ja näin tutki-
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mus etenikin helpoiten: luottamuksen syntyminen oli nopeampaa ja helpompaa, kun naiset

tiesivät jo entuudestaan jotain minusta. Kahteen naiseen sain yhteyden kotiseurakuntani

maahanmuuttajatyöntekijän välityksellä, kaksi löysin haastattelemani somalialaiskätilön

avulla. Joihinkin somalialaisperheisiin soittaessani minun täytyi esittää asiani naisten

aviomiehille, jotka yleensä olivat hyvin myötämielisiä tutkimusta kohtaan, mutta olisivat

itse halunneet olla haastattelutilanteessa läsnä. Koska en halunnut haastatteluihini ylimää-

räisiä henkilöitä, minun täytyi luopua näiden naisten haastattelemisesta.

6.3.3 Aineiston analysointi

Mäkelän (1990, 53) mukaan kvalitatiivisen analyysin arvioitavuus tarkoittaa muun muassa

sitä, että lukija kykenee seuraamaan tutkijan päättelyä. Tähän olen pyrkinyt aineistoani

analysoidessani esimerkiksi siten, että annan lukijalle mahdollisuuden tutustua aineistooni,

ennen kuin tuon julki omat johtopäätökseni.

Laadullinen tutkimus sallii aineistolähtöisyyden. Siitä syystä lähdinkin luonnollisesti liik-

keelle haastattelumateriaalistani. Ensin kuuntelin kaikki haastattelunauhat läpi useita ker-

toja tekemättä tässä vaiheessa vielä muistiinpanoja. Näin toimimalla saatoin palauttaa

mieleeni haastattelutilanteiden ilmapiirin ja pystyin myös pohtimaan omia, haastatteluja

ohjanneita intentioitani. Tällainen menettely toimi ikään kuin sulkeistamisen alkuvaiheena

ja lisäsi kriittistä suhdetta aineistooni.

Seuraavaksi luin litteroimani haastattelut ja haastattelujen aikana tekemäni muistiinpanot

läpi. Pyrin tässä vaiheessa eroon oletuksistani, joita minulla oli aineistoani kohtaan - aina-

kin pyrin tiedostamaan ennakkoluuloni. Näin toimien pyrin tavoittamaan haastateltavien

esiintuomien asioiden kokemuksellisen ulottuvuuden sellaisena kuin se heille ilmenee.

Sulkeistamisvaiheen jälkeen erottelin aineistosta esiinnousseita merkitysyksiköitä luke-

malla aineistoa vielä uudelleen läpi. Merkitysyksiköiksi muodostin jaksot, joissa käsiteltä-

vän asian merkitys haastateltavalle tuli kokonaisuudessaan ilmi. Merkitysyksiköitä hah-

mottaessani luotin siihen, että ollessani tutkijana prosessin aktiivinen toimija ja osallistuja

(Kiviranta 1995, 100) minulla oli tieteelliseen perehtyneisyyteeni ja arkielämän kokemuk-

siini nojautuen edellytykset arvioida, mitkä esiin tulevat asiat sisälsivät merkityksiä. Pyrin
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jatkuvasti myös reflektoimaan omia käsityksiäni vertailemalla teoreettista tietoa ja arkiko-

kemuksiani haastatteluaineistooni.

Seuraavaksi tein tiivistyksiä luomistani merkitysyksiköistä. Tavoitteenani oli haastatelta-

vien kertomien tarinoiden syvempi ymmärtäminen ja tulkinta, joka kehittyikin esiymmär-

rykseni ja aineiston vuorovaikutuksesta. Kiviranta (1995, 101) toteaa, että tämä vaihe vaa-

tii tutkijalta suurta herkkyyttä ja tarkkuutta, ettei tutkija värittäisi haastateltavien koke-

musta omien tarkoitustensa mukaisiksi. Toisaalta tutkijan subjektiivinen kokemusmaailma

on luotettavan tutkimuksenteon lähtökohta (mt. 101).

Analyysin viimeisessä vaiheessa ryhdyin etsimään aineistosta mahdollisia yhteisiä piirteitä.

Pyrin etenemään yksilökohtaiselta tasolta kohti yhteisiä merkityksiä. Lähestyin aineistoani

teemojen kautta - teemojen, jotka perustuivat osittain haastattelujen teemarungon rakentee-

seen. Yhteisen kokemuksen etsiminen ei Kivirannan (1995, 104) mukaan merkitse yleisen

etsimistä, vaan ihmisille yhteisten merkityssisältöjen tavoittelua. En yrittänytkään tehdä

aineistoni pohjalta yleistyksiä, vaan pidin parempana vertailla haastateltavien elämismaa-

ilmakertomuksista esiinnousseiden merkitysten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja.

Katsoin hyödylliseksi sisällyttää tutkimusraporttiini melko runsaasti suoria lainauksia

haastateltavien kommenteista. Mielestäni niistä ilmenee jotakin kyseisille henkilöille per-

soonallista ja tutkimusteeman kannalta valaisevaa tietoa. Näin sain mukaan raporttiini

naisten oman näkökulman ja äänen, eikä lukija jää yksinomaan minun selitysteni armoille.

Koin käyttämäni metodin johdonmukaiseksi ja se helpotti aineiston käsittelyä. Vaikka ete-

ninkin varsin systemaattisesti, minulla oli kuitenkin runsaasti tilaa myös intuitiiviselle tul-

kinnalle. Menetelmä painotti omien ennakkokäsitysten sulkeistamista aineistoa lähestyt-

täessä, niinpä saatoin keskittyä kokonaisvaltaisesti naisten kertomuksille. On kuitenkin

hyödyllistä huomata, että kaikkea aineiston tulkintaa ei ole tehty pelkästään tietoisen järjen

varassa, vaan myös arkikokemuksista noussut välitön ymmärrys on tehnyt omaa työtään

(Kiviranta 1995, 103).

6.5 Haastateltujen somalialaisnaisten kuvaus

Amran on 46-vuotias viiden lapsen äiti. Lapsista kaksi asuu Suomessa: aikuinen tytär on jo

muuttanut pois kotoa, ja kotona on enää nuorin, 10-vuotias poika. Heidän luonaan asuu
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myös Amranin iäkäs äiti. Amran oli pitkään yksinhuoltaja erottuaan lastensa isästä, mutta

on vastikään avioitunut uudestaan. Hän on suorittanut Somaliassa akateemisen kaupallisen

tutkinnon, minkä jälkeen hän on ollut koko ajan mukana työelämässä. Tällä hetkellä hän

toimii peruskoulussa somalikielen opettajana. Suomessa hän on asunut kymmenen vuotta.

Yleensä Amranilla on yllään pitkä hame ja siihen sopiva väljä jakku sekä huivi. Haastatte-

lun alkaessa hän riisui 'julkisen' asunsa ja vaihtoi ylleen alushameen ja erittäin väljän,

ohuesta puuvillakankaasta ommellun ruskean lyhythihaisen mekon, joka toi mieleen lähin-

nä 70-luvun Marimekon ja Vuokon väljät, värikkäät mekot. Huivia hän ei käyttänyt, olim-

mehan naisseurassa.

Ismahan on asunut Suomessa seitsemän vuotta. Sitä ennen hän asui Britanniassa kuusi

vuotta. Hän on 42-vuotias, naimisissa ja kuuden lapsen kotiäiti (tytöt ovat 10-, 12- ja 14-

vuotiaita, kolme poikaa nuorempia). Hän on käynyt Somaliassa peruskoulua vastaavan

koulun, sen jälkeen hän on ollut kotona. Hän ei ole kiinnostunut opettelemaan suomen

kieltä, sillä hän on "täällä vain käymässä", kuten hän itse sanoo. Hän ei myöskään osaa

englantia, vaikka osa lapsista käy englanninkielistä koulua.

Ismahanilla oli haastattelussa yllään ruskeansävyiset pitkä hame ja lyhythihainen mekko,

niiden päällä hänellä oli kirkkaankeltainen punaisin kukkakuvioin kirjottu huivi. Kerto-

mansa mukaan se olisi asu, jossa hän voisi esiintyä kenen tahansa seurassa. Hänen käsi-

vartensa kuulsivat ohuen huivin läpi. Pääasia siis on, että kädet on verhottu, peittävyyden

aste ei ollutkaan yllätyksekseni niin tärkeää.

Jasmin saapui Suomeen ilman perhettään 18-vuotiaana kymmenen vuotta sitten. Nyt hän

on naimisissa somalialaismiehen kanssa ja heillä on kaksi poikaa. Hän on opiskelija ja hän

puhuu melko hyvää suomea. Omien sanojensa mukaan hän on se, joka hänen kodissaan

sanoo, miten asiat hoidetaan.

Kun tapasin Jasminin ensimmäisen kerran somalialaisjuhlassa, hänellä oli yllään perintei-

nen somalialainen sari, mutta hän voi yhtä hyvin pukeutua farkkuihin, niin kuin useimmi-

ten tekeekin. Hän ei kuitenkaan itse luonnehdi itseään länsimaalaiseksi pukeutujaksi, vaan

on mielestään jotain länsimaalaisen ja etnisesti pukeutuvan somalialaisen väliltä.
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Halima on 30-vuotias. Hän tuli Suomeen yksin kolme vuotta sitten, Somaliasta hän on

lähtenyt jo kymmenen vuotta sitten. Hänen aviomiehensä ei ole vielä saanut viisumia

Suomeen. Heillä ei ole lapsia. Halima ei osaa suomen kieltä. Hän työskentelee henkilö-

kohtaisena avustajana invalidisoituneelle somalialaisvanhukselle. Hän myös asuu vanhuk-

sen kodissa. Hän on käynyt Somaliassa peruskoulua vastaavan koulun, minkä jälkeen hän

avioitui, ja jäi sen jälkeen kotiin, kunnes muutti Suomeen.

Haastattelutilanteessa Halimalla oli yllään ohuesta painokuvioidusta kankaasta valmistettu

väljä kirkkaankeltainen lyhythihainen mekko, jonka alla hänellä oli kirjailtu alushame,

sekin keltainen. Päässään hän piti läpikuultavaa, kuvioitua keltapohjaista huivia.

Sabah on asunut Suomessa kymmenen vuotta. Somaliassa hän on käynyt lukiota vastaavan

koulun, minkä jälkeen hän avioitui, ja on siitä lähtien ollut kotona. Hänellä on kahdeksan

lasta, joista seitsemän asuu kotona. Hän puhuu melko hyvää suomea.

Haastattelussa Sabahilla oli yllään pitkä leveähköhelmainen tumma villasekoitekankainen

tweedhame ja väljä ruskea neulepusero. Päässään hänellä oli huivi. Kesäisin hän sanoo

pukeutuvansa kolmiosaiseen pukuun, mutta siinä tulee hänen mielestään talvella kylmä.

Batulo on 33-vuotias. Hän lähti Somaliasta vuonna 1985 ylioppilaaksitulonsa jälkeen Ve-

näjälle, jossa opiskeli kätilöksi. Suomessa hän on ollut nyt kymmenen vuotta ja hän työs-

kentelee täällä kiertävänä kätilönä somalialaisäitien parissa. Hän on naimisissa suomalai-

sen miehen kanssa, ja heillä on 2_-vuotias poika.

Haastattelu tehtiin Batulon työpäivän aikana, jolloin hän oli pukeutunut pohjepituiseen

tummaan hameeseen, puuvillapooloon ja vihreään neulepuseroon. Päällysvaatteina hänellä

oli pohjepituinen musta villakangastakki ja musta villakankainen lierihattu.

Kulle on 24-vuotias kampaajaopiskelija. Hän pakeni Somaliasta peruskoulun jälkeen ilman

perhettään 16-vuotiaana ensin Keniaan. Suomessa hän on ollut seitsemän vuotta. Hänen

suomen kielensä on melko hyvää. Hän on eronnut miehestään, jonka kanssa hänellä on

kuukauden ikäinen tytär, joten nyt hän on äitiyslomalla.
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Haastattelutilanteessa Kullella oli yllään väljä, lyhythihainen tumma painokuvioitu puu-

villamekko, jonka alla hänellä oli kirkkaansininen kirjailtu alushame. Päässään hän piti

huivia, joka oli kiedottu tiukasti hiusten ympärille jättäen niskan ja kaulan paljaiksi.

Wafaa on 23-vuotias. Hän on ollut Suomessa viisi vuotta ja opiskelee suomen kieltä. Hä-

nen kielitaitonsa on vielä melko vajavaista, vaikka hän halusikin, että haastattelu suoritet-

taisiin suomeksi. Hän on eronnut miehestään, jonka kanssa hänellä on kaksi lasta. Lapset

ovat vielä Somaliassa, mutta hän yrittää saada heidät luokseen.

Haastattelussa Wafaalla oli yllään kirjottu alushame, jota ei päällysmekon alta paljonkaan

näkynyt. Päällysmekko muistutti materiaaliltaan lähinnä samettitrikoota, jossa oli kohoku-

vioita. Mekon hihat ulottuivat puoleenväliin kyynärvarsia. Päässään hän piti paksuhkoa

huivia, koska huoneessa oli Wafaan perheeseen kuulumaton 12-vuotias poika.

Shukri on 29-vuotias lähihoitaja. Hän on asunut Suomessa jo yli kymmenen vuotta. Soma-

liassa hän oli lukion jälkeen ehtinyt aloittaa yliopisto-opinnot tarkoituksenaan valmistua

opettajaksi, mutta hän pakeni maasta ensimmäisen opiskeluvuotensa jälkeen. Hänellä on

kaksi tytärtä, 8- ja 12-vuotiaat, joiden isästä hän on eronnut.

Shukri oli pukeutunut haastatteluun komiosaiseen asuun. Alushametta ei lyhythihaisen

päällysmekon alta juurikaan näkynyt. Mekon yleisväritys oli neutraalin harmahtava, mutta

päässään Shukrilla oli suuri kirkkaan aniliininpunainen läpikuultava sifonkihuivi, joka

peitti suurimman osan mekostakin. Huivi oli selvästi tarkoitettu käytettäväksi vain naisseu-

rassa, koska sen läpi näkyivät hiukset ja se liukui yhtenään pois päästä pakottaen Shukrin

asettelemaan sen päähänsä aina uudestaan.

Amino tuli Suomeen miehensä kanssa kymmenen vuotta sitten. Hänellä on neljä lasta: 8-,

6- ja 1-vuotiaat pojat sekä 4-vuotias tytär. Ennen Suomeen tuloaan hän oli käynyt Soma-

liassa lukion, avioiduttuaan hän jäi kotiin. Myös Suomessa hän on kotona lastensa kanssa.

Haastattelussa Aminolla oli yllään kolmiosainen oliivinvihreä asu. Alushameen kirjonnat

pilkahtivat välillä päällysmekon alta, sillä hän oli työntänyt osan mekon vyötärönseudusta

alushameen vyötärönauhan alle. Tämä on hänen mukaansa yleinen keino helpottaa pitkien

helmojen kanssa liikkumista. Päässään hänelläkin oli läpikuultava sifonkihuivi.
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7. Tutkimustulokset

Olen koonnut haastatteluista saamani tiedon kolmeen pääluokkaan siten, että luokat ja-

kautuvat 1) haastateltavien omiin näkemyksiin hunnuttautumisesta ja pukeutumisesta

yleensä, 2) uskonnon ja ympäristön vaikutukseen pukeutumisen suhteen ja 3) pukeutumi-

sen tilannesidonnaisuuteen. Tässä vaiheessa en vielä kommentoi saamaani informaatiota,

vaan pyrin vain kuvailemaan sitä, jotta lukijalle jää mahdollisuus tehdä aineistosta omia

päätelmiä. Omat johtopäätökseni esittelen myöhemmin siinä yhteydessä, kun tarkastelen

teorian ja aineistoni välisiä suhteita.

Kursivoidut tekstit ovat suoria lainauksia haastatteluista. Olen pyrkinyt siirtämään kom-

mentit tekstiin juuri siinä muodossa, kuin informanttini ovat asian ilmaisseet. Tästä syystä

en ole korjannut lainausten kieliasua, samasta syystä en ole suomentanut englanninkielisiä

lainauksia.

7.1 Somalialaisnaisten omat näkemykset hunnuttautumisesta ja pukeutumi-
sesta yleensä

Suomessa asuvat somalialaisnaiset näyttävät jakautuvan pukeutumisensa puolesta kolmeen

kategoriaan: 1. kolmiosaiseen asuun pukeutujiin (alushame, väljä mekko + huivi) (kuvat 5

ja 6), 2. löysän hameen, pitkähihaisen jakun tai puseron ja huivin käyttäjiin (kuva 7) sekä

3. länsimaalaisittain pukeutujiin. Osa ensimmäisen ja toisen ryhmän edustajista käyttää

päällysvaatteenaan länsimaisen takin tilalla chadoria eli suurta huntua. Somalialaisista suu-

ren hunnun käyttäjätkään eivät yleensä peitä kasvojaan. Näiden ryhmien rajat ovat osittain

häilyvät, koska naiset saattavat vaihdella pukeutumistaan tilanteen mukaan.

Naisista Amran ja Jasmin ovat samaa mieltä siinä, että Suomessa on enemmän hunnuttau-

tuvia somalialaisnaisia kuin Somaliassa oli heidän sieltä lähtiessään. Amran arvelee sen

johtuvan mm. siitä, että Somaliassa naisilla oli enemmän vaihtoehtoja pukeutumisensa

suhteen. Täällä he haluavat lukeutua samaan joukkoon muiden somalialaisten kanssa, sillä

vähemmistökulttuurin edustajina on usein raskasta tuntea olevansa yksin. Tämä yhteen-

kuuluvaisuuden osoitus toteutuukin helpoimmin julkituomalla ryhmään kuulumista pu-

keutumisella. Nykyään Somaliassakin on enemmän hunnuttautuvia naisia. Nyt kun on on-

gelmia, niin ihmiset on kokeneet turvattomuutta ja kaikki tämmöstä…ihmiset joutuvat vai-

keuksiin, niin johonkin pitää turvautua, uskonto korostuu (Jasmin).



39

   K
uv

a 
6.

 K
ol

m
io

sa
in

en
 s

om
al

ia
la

is
as

u.

   K
uv

a 
5.

 K
ol

m
io

sa
is

en
 a

su
n 

al
us

ha
m

ei
ta

.



40

    Kuva 7. Somalialainen jakkupuku.

Batulo on samaa mieltä hunnuttautumisen yleistymisen syistä Somaliassa: kun siellä on

raiskauksia, ja huntu suojaa, koska ei kukaan tiedä kuka siellä on: onks' se mummo vai

oma äiti vai oma sisko vai tytär vai kuka siellä sisällä on. Jos paljastat ittes niin siellä voi

joku raiskata sinut, koska siellä ei oo mitään hallitusta tai poliisia, joka suojaa sinua. Se

on vain huntu, joka suojaa sinua. Tästä syystä Somaliassa esiintyykin nykyisin enemmän

kasvot peittävää hunnutusta. Batulo uskoo, että naisten on vaikea unohtaa, mitä ovat So-

maliassa joutuneet kokemaan tai kuulleet toisten naisten kokeneen miesten taholta. Näin

ollen hunnuttautuminen seuraa naisten mukana Suomeen. Ismahanin mielestä kaikkihan

Somaliassa hunnuttautuvat…Somaliassa ehkä 85% naisista hunnuttautuu, se on aivan sel-

vää että huntua kuuluu käyttää.

Vielä 1970-luvulla Somaliassa ei Amranin mukaan ollut mitenkään tavatonta, että naiset

kulkivat paljain päin ja käyttivät pitkiä housuja tai jopa minihameita. In our main cities
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there were all kinds of modern dresses for women…just like in Italy or in Britain: short

sleeves and shorts and trousers. Hän kertoo itse käyneensä brittiläistyyppistä tyttöjen sisä-

oppilaitosta, jossa oppilailla oli koulupukuina erittäin lyhyet hameet. That time most So-

malian women wore trousers, and in special occasions - like in sports - they had very short

shorts, and they didn't wear any veils or scarves. Hän sanoo, että sodan jälkeen maassa

huomattiin tämän pukeutumistyylin olleen väärin ja uskonnonvastaista. Ajateltiin, että Ju-

mala rankaisi sodan kauhuilla kansaa, koska  se oli elänyt  vastoin  uskonnon  ja koraanin

opetuksia.  Kun  maasta paettiin suurin joukoin, tärkein asia, mitä silloin opiskeltiin, oli se,

mitä uskonto sanoi pukeutumisesta. Tämä oli yksi syy edellä mainitun suojausmerkityksen

lisäksi uudelleenhunnuttautumisen alkamiseen. Kolmantena syynä Amran mainitsee talou-

dellisuuden: Somaliassa ollessaan naiset olivat käyttäneet kalliita vaatteita ja runsaasti ko-

ruja, mutta nyt paettuaan he olivat menettäneet kaiken. So it is easy when you can just

cover it all…even if you only have something like this cotton dress under it (viittaa

mekkoonsa)…and you will look more decent and more respectable among us.

Nykyään sekä Amran, Ismahan, Halima, Wafaa, Sabah, Shukri että Amino identifioituvat

omaan etniseen ryhmäänsä pukeutumalla, koska haluavat kokea yhteenkuuluvuutta. Amino

toteaa, että välistä hän tuntee olevansa osa hyvin pientä joukkoa keskellä kristittyä yhteis-

kuntaa. Tätä erillisyyden tunnetta hän sanoo olevan helpoin torjua, kun ulkona heti näkee,

kuka kuuluu samaan ryhmään hänen kanssaan. He kaikki toivovat, että heidän tyttärensä-

kin haluaisivat pukeutua samoin. Ismahanin mielestä asia on niin päivänselvä, että hän

hieman kummeksuu, kun kysyn häneltä mielipidettä tyttöjen pukeutumisesta. Toisaalta hän

sanoo muiden somalialaisnaisten pukeutumisesta, että se on jokaisen oma asia. Ymmärrän,

että nuoret pitkään Suomessa asuneet naiset alkavat luopua omasta kulttuuristaan, varsin-

kin jos he ovat täällä jäädäkseen. Tämä avarakatseisuus ei kuitenkaan ulotu omiin tyttäriin,

heitä velvoittaa jo perheen perinne: Suvussani on aina hunnuttauduttu ja mieheni haluaa

minun hunnuttautuvan. Ei siinä ole mitään miettimistä (Ismahan). Amran, Shukri ja Amino

toteavat kuitenkin, että tytöt päättävät asiasta itse. Äitien tehtävä on kertoa tyttärille uskon-

nosta ja siihen liittyvästä pään peittämisestä. Lopullisen valinnan jokainen tekee kuitenkin

naisten mukaan itse.

Amran toteaa Suomessa asuvasta tyttärestään, että aluksi häntä suututti, kun tytär ei halun-

nut käyttää huntua. Hän sanoo kuitenkin ymmärtävänsä tytärtään, pukeutuihan Amran itse-

kin samanikäisenä pitkiin housuihin. Äitinä hän silti odottaa tyttärensä pukeutuvan säädyl-

lisesti. Hän tietää, että osa somalialaisyhteisöstä pitää hänen tyttärensä pukeutumista mus-
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limille epäsopivana. Tytär ei välttämättä erotu valtaväestöstä kovinkaan paljon: hän on

vaalentanut lyhyet hiuksensa ja hänen ihonsa on melko vaalea.

Sabahin 12- ja 16-vuotiaat tyttäret käyttävät molemmat jo huivia. Molemmat tytöt ovat

halunneet itse aloittaa huivin käytön opettelun, mutta vanhempi ei kuitenkaan pidä sitä

enää mielellään. Hän ottaakin sen pois ollessaan ulkona tai koulussa. Sabahin mielestä tä-

mä ei ole mitenkään vakava rike uskontoa kohtaan. Hän vain nauraa ja sanoo itsekin kapi-

noineensa nuorena pukeutumissääntöjä vastaan. Hän toivoo myös tulevien miniöidensä

käyttävän huntua, mutta ei aio puuttua näiden päätöksiin pukeutumisestaan.

Batulolla ei ole tytärtä, mutta jos olisi, hän ei ainakaan haluaisi, että se käyttää miniha-

metta, mutta se riippuu tilanteesta ja missä se asuu. Ainakin mä antaisin suuntaa hyvään

suuntaan, jotain ei paljastavaa tai sellaista, joka herättää huomiota. Hän korostaa hunnun

käytön kulttuuria ylläpitävää funktiota: mä kertoisin tytölle, on olemassa sellaista ja että

minä olen kotoisin Somaliasta ja näin käytetään ja kulttuurin tavat opettaisin. Omasta

hunnun käytöstään Batulo toteaa, että kun minä olin Somaliassa koulussa opiskelemassa,

en mä käyttänyt ollenkaan koskaan Somaliassa huntua, ni se jäi siihen sitten, mutta jos

olisin [käyttänyt] pienestä lähtien, niin se olisi jääny. Hänen olisi ollut helppo ruveta

käyttämään sitä säännöllisesti, jos hänen miehensä olisi siihen kehottanut. Varmaan jos

olisi somalimies, olisi vähän panostanu tai vähän sanonu, että on hyvä käyttää tai vähän

antanu suuntaa mulle sinnepäin. Batulon mielestä huntua olisi kuitenkin usein hankala

käyttää, vaikka jos käy rautatieasemalla liukuportaissa, niin [huntu] voi jäädä kiinni, jos

se on niin iso. Tai hissiin, semmonen pieni, kapea hissi ja on iso huntu, niin se voi ottaa

kiinni, pitää olla varovainen. Hygieniankin takia, se ottaa kaikki likaa kadulla kun kävelee,

jos sataa vettä.

Vaikka Jasminillakaan ei ole tyttäriä, hän on vahvasti sitä mieltä, että hunnun käytön pitää

lähteä tytöstä ja naisesta itsestään. Vaikka hunnuttautuminen olisi perheen perinne, siitä

voi hänen mukaansa irtautua. Tietysti jos perheessä käytetään huntua, niin toivotaan että

kaikki käyttää, ja siitä on vaikeampi irtautua…voi siitä irtautua, mä tunnen sellasia tyyp-

pejä, mutta tietysti jokainen tekee oman kykynsä mukaan. Kun kysyn, onko Jasminin mies

koskaan ilmaissut haluavansa Jasminin hunnuttautuvan, hän toteaa lyhyesti: Eihän se hä-

nen vartalonsa oo. Hän sanoo ystäväpiiriinsä kuuluvan sekä hunnuttautuvia että hunnut-

tautumattomia naisia. En mä oo mitenkään ainut, joka ei käytä huntua, on siellä [somalia-
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laisyhteisössä] aika paljon naisia, jotka ei käytä, ja on semmosia naisia, jotka eivät tiedä

koraanista yhtään mitään, mutta käyttää…kaikenlaisia on.

Shukrin tyttäret ovat käyttäneet huntua 7-vuotiaista lähtien. Kun vanhempi tytär aloitti hui-

vin käytön, hänellä oli tavallinen suomalaisesta kaupasta ostettu suuri huivi. Eräänä päivä-

nä koulusta tullessaan naapurin suomalaismies oli tarttunut huivin päihin kuristaen lasta.

Sen jälkeen tyttö ei ole halunnut tavallista huivia ymmärrettävästi käyttää. Shukri hankki

välikohtauksen jälkeen tytölle pienen hunnun, ja hankkii nykyään tyttärilleen pelkästään

näitä pikkuhuntuja. Hänen mukaansa tytöt käyttävät huntuja lähes aina, poikkeuksena hän

mainitsee koulun liikuntatunnit, jolloin hikoilun takia on miellyttävämpää olla ilman hun-

tua. Tytöistä vanhempi harrastaa koripallon pelaamista, ja pelatessaan hän jättää hunnun

pois.

Naisten mukaan tytöt alkavat yleensä hunnuttautua viimeistään saatuaan ensimmäiset kuu-

kautisensa. Toisaalta hunnun käytön harjoittelu voidaan aloittaa jo 5-6-vuotiaana, silloin

tosin useimmiten huivin muodossa. Ismahan aloitti oman hunnun käyttönsä 12-vuotiaana

ja hänen molemmat tyttärensä käyttävät huivia koulussa. Nuorin (tuolloin 9-vuotias) otti

huivin pois koulun yksityiskuvassa, mutta piti visusti huolen siitä, etteivät pojat nähneet

hänen hiuksiaan. Kullen hunnuttautuminen alkoi 15-vuotiaana, mutta on sittemmin vä-

hentynyt: nykyisin hän käyttää ainoastaan pientä huivia, joka peittää ainoastaan hiukset,

mutta jättää niskan ja kaulan paljaiksi. Hänen huivin käyttönsä on kuitenkin melko satun-

naista: mä käytän huivin sillon ku musta tuntuu, että nyt mä haluan huivin.

Amran, Halima ja Sabah rupesivat hunnuttautumaan vasta Somaliasta lähtönsä jälkeen.

Sabah kertoo olleensa järkyttynyt suomalaisten naisten paljastavasta pukeutumisesta: minä

tulin tänne ja kaikki naiset oli lyhyet housut, joskus näyttää, että on pelkät pikkuhousut ja

minä ajattelin voi että minun uskonto kirjoittaa oikean opin. Tästä syystä hän katsoi pa-

remmaksi liittyä hunnuttautuvien naisten joukkoon. Halima sanoo alkaneensa käyttää

huntua puhtaasti uskonnollisista syistä. Myös Shukri korostaa hunnun käytön uskonnollista

taustaa: jokainen, joka käyttää [huntua], se on uskonnon takia, tää ei ole kulttuuri, tää on

uskonto. Tutkimukseni somalialaisnaisten hunnuttautumisen aloitusaika näkyy taulukosta

1.
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Aloitti Somaliassa Aloitti Suomessa Ei käytä

Amino, 13-vuotiaana Amran Batulo

Ismahan, 12-vuotiaana Halima Jasmin

Kulle, 15-vuotiaana Sabah

Shukri, 14-vuotiaana

Wafaa, 13-vuotiaana

Taulukko 1. Naisten hunnuttautumisen aloittaminen

Amran ja Halima sanovat molemmat tienneensä Somaliassakin, että heidän olisi pitänyt

hunnuttautua uskontonsa takia, mutta kapinallisuutensa vuoksi eivät halunneet tehdä sitä.

When I was younger I was prettier, and I was not that good of a Muslim, but I have been

wearing it for over fifteen years now (Amran). Haliman mukaan hunnuttautumattomuus oli

nuorten parissa yleistä: usually young people didn't want to make themselves look so reli-

gious.

Shukri kertoo käyttäneensä Somaliassa pientä huntua, joka peitti vain pään ja hartiat. Kun

hän saapui Suomeen aikoinaan marraskuussa, hän ajatteli suuren hunnun lämmittävän pa-

remmin, mutta koki sen kanssa liikkumisen vaikeaksi. Oli niin vaikeaa käyttää isoa hun-

tua, minä aina kaaduin siihen. Sitten minä soitin äidille ja sanoin minä haluun pienempi ja

hän lähetti, koska silloin täällä ei ollut mitään kauppoja. Sittemmin hän sanoo ison hunnun

käyttönsä rajoittuvan kesäaikaan, kun pukeutuminen on muuten kevyempää ja liikkuminen

siksi helpompaa ja vähemmän kömpelöä.

Batulo ja Amran ovat molemmat sitä mieltä, että jos nainen on opiskellut Euroopassa tai

muuten asunut täällä pitkään, varsinkin ilman perhettään, hänen on helpompi omaksua

länsimainen pukeutumistyyli. So you can see women of my age, or even older, having short

hair, and wearing trousers (Amran). Omaa hunnuttautumattomuuttaan Batulo perustelee

myös sillä, ettei työssään kätilönä edes voisi käyttää huntua: synnytyksen hoitaminen hun-

nuttautuneena, varsinkin kasvot peitettyinä lienee mahdoton tehtävä. Toisaalta Shukri to-

teaa työskennelleensä sairaalassa, eikä silloin kokenut huivin käyttöä mitenkään ongelmal-

liseksi. Minä olen ollut työssä melkein seitsemän vuotta, eikä kukaan ole koskaan sanonut,

että minä en voi käyttää minun vaatteita. Tosin hän sanoo, että pienen huivin kanssa on

tietenkin helpompaa työskennellä.
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Hunnut, samoin kuin muut vaatteet, valmistetaan osittain itse, osittain ne tuodaan maahan

valmiina. Ismahan ompelee somalialaisasuja sekä itselleen että muille naisille. Shukri ja

Amino toteavat, että juhlavaatteita (viittaavat lyhythihaiseen kolmiosaiseen asuun) on hel-

pompi ommella itse. Ei se oo niin kovin tarkkaa,  ommellaan vaan vähän reunasta, ei

muuta (Shukri).

Jasminin mukaan muslimien vaatteet olivat Somaliassa kauniimpia. Hän arvelee tämän

johtuvan mm. siitä, että vaatteiden tuominen Suomeen on niin kallista. Materiaalien tulee

olla hyvälaatuisia, mielellään silkkiä. Naisten mukaan suurin osa heidän vaatteistaan ja

kankaistaan tuodaan Kiinasta, Ranskasta, Saudi-Arabiasta tai Somaliasta. Kun joku soma-

lialainen matkustaa mihin tahansa muslimimaahan, hän saa mukaansa tilauksia vaatteista ja

kankaista, jotka hän hankkii ja tuo mukanaan Suomeen. Sanoo vaan, että minä haluan is-

lamilaisia vaatteita tai tavaroita, kun joku menee vaikka Mekkaan (Sabah). Pelkistetyim-

mänkin luonnonkuituisen hunnun kankaan hinnaksi tulee näin 500-1 000 mk, kolmiosaisen

asun hinnaksi kirjontoineen useita tuhansia markkoja.

Osa naisista on löytänyt Helsingin Hakaniemestä liikkeen, joka myy aitoja somalialais-

vaatteita. Wafaa, Shukri ja Amino sanovatkin hankkivansa vaatteensa yleensä sieltä. Shuk-

ri lisää Tukholman olevan myös hyvä paikka vaateostoksien tekoon. Kävin itse Hakanie-

men Global Shopissa tutkimassa liikkeen valikoimaa ja hintatasoa. Sieltä voi hankkia

mekkoja, huiveja, alushameita, jakun ja hameen yhdistelmiä sekä pieniä huntuja. Asuko-

konaisuuden sai hankittua melko edullisesti: halvimmillaan alushame, mekko ja huivi

maksoivat 370 mk. Jakkupukujen hinnat vaihtelivat 200 mk:sta 300 mk:aan. Suurin osa

asuista oli materiaaliltaan polyesteria. Liikkeen huivivalikoima oli suuri, samoin kuin hui-

vien hintahaitari: 80 - 450 mk. Halvimmat huivit olivat tekokuituisia, kalleimmat Diorin

silkkihuiveja. Global Shopissa käydessäni heillä ei ollut valikoimassaan suuria huntuja,

mutta myyjä sanoi niitä olevan tarjolla muutaman kerran vuodessa, seuraavaa erää odotet-

tiin silloin muutaman viikon päästä.

Naiset ovat yksimielisiä siitä, että pelkän pukeutumisen perusteella ei voi päätellä, mistä

päin maailmaa kukin tulee. Eri kansallisuuksilla saattaa olla hyvinkin samankaltaisia vaat-

teita, toisaalta pukeutuminen niiden alla voi olla mitä erilaisinta. Tärkein muslimeja yh-

distävä tekijä pukeutumisen osalta on kuitenkin hunnuttautuminen. Egyptissä käytetään

vain pieni huivi…saudi-arabialaiset voi käyttää pitkiä housuja niiden viitan alla. (Amino)
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7.2 Uskonnon ja ympäristön vaikutus hunnuttautumiseen ja pukeutumiseen

Kaikilla naisilla on uskonnon antamista ohjeista samanlainen käsitys: koraani velvoittaa

naisia peittämään pään ja hiukset, vartalon muodot sekä kädet ja jalat. Näitä ohjeita kukin

tulkitsee omalla tavallaan, siitä johtuu, että toiset naiset ovat enemmän peitettyjä kuin toi-

set. Amran on selvästi pohtinut uskonnon antamia pukeutumisohjeita: men can wear shorts

but their knees have to be covered. Women have to be absolutely covered but there is a bit

of disagreement here: some people say that she has to cover her body from head to heel,

and that it has to be one piece; others say that it has to be just a loose dress and she can

wear whatever to cover it up, others say that it has to meet some certain conditions. Näin

ollen muslimien pukeutuminen saattaa olla kovinkin erilaista riippuen siitä, mihin ryhmään

kuuluvat. Tietyissä ryhmissä naisten helmat saattavat olla huomattavasti lyhyempiä: kun-

han jalat on verhottu sukkiin, nainen kokee olevansa oikein puettu ja uskonnon kehotus

peittävään pukeutumiseen täyttyy. Tähän liittyen Shukri ja Amino muistuttavat, että on

paljon erilaisia uskovia, sen takia pukeutuminenkin on erilaista. He lisäävät vielä, että

vaikka aina hunnuttautuva nainen näyttää uskonnollisemmalta kuin hunnuttautumattomat,

ei kukaan voi tietää hänen moraaliaan, jokainen vaan itse tietää, mikä on sille oikein (Ami-

no).

Informanteistani kukaan ei kannata naisten kasvojen peittämistä. I don't have to cover my

face…if I just see two eyes, I can't recognize the person…so I really don't support that

style.(Amran) Uskonnollisimmat peittävät koko kasvot, mutta sitä ei uskonto kyllä määrää,

se on ihan omaa koraanin tulkintaa (Ismahan). For example the Afghan women can cover

their face as well, you can't even see their eyes, but that is not what religion requires, it is

their own custom (Halima).

Jasmin korostaa hunnun uskonnollista statusta ja kritisoi ei-uskonnollisten naisten hunnun

käyttöä: Mä tiedän naisia, jotka eivät välttämättä rukoile, mutta ne käyttää huntua - mikä

siinä on idea, mä en oikein ymmärrä. Hän ei kuitenkaan myönnä koraanin velvoittavan

naista juuri hunnun käyttöön: Uskonto sanoo silleen, että vaatteen pitää peittää, ei sanonut

mitään merkkivaatetta (viittaa huntuun). Shukrikin on sitä mieltä, että hunnuttautuminen

on ensisijaisesti uskonnollisuuden ilmentämistä. Hän ymmärtää kuitenkin, että kaikki eivät

halua sitoutua uskonnon ohjeisiin. Se [uskonto] on ihan kuin Suomen laki: jotkut noudattaa

sitä, jotkut ei.
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Uskonnollisuus on jonkin verran naisten hunnuttautumisen astetta erotteleva tekijä. Jotkut

somalialaiset verhoavat itsensä silmikon taakse, toisaalta jotkut heistä eivät hunnuttaudu

lainkaan. Jasminin mielestä tämä johtuu siitä, että somalialaisnaiset ovat uskonnon suhteen

vahvempia kuin muut Suomessa asuvat muslimit, heidän ei tarvitse korostaa omaa uskon-

nollisuuttaan hunnuttautumisella. Batulo on samoilla jäljillä: jotkut [somalialaiset], vaikka

on muslimeja, ei käytä huivia eikä huntua, mutta hyvin ne uskoo kuitenkin. Sabah toteaa

hunnuttautumattomista naisista, että jos mä nään naisen "väärissä" vaatteissa, mä ajattelen

inshallah (=jos Jumala suo), ehkä toinen kerta sillä on oikeat vaatteet. Shukrin mielestä

hunnuttautumattomuus on aina merkki islamista luopumisesta. Jos joku somalialainen sa-

noo, että ei käytä huivia, koska kulttuuri ei ole enää niin somalialainen, hän puhuu vain

itsestään, eikä halua noudattaa uskonnon ohjeita.

Jasminille uskonto ei oo vain vaatteita, se on enemmän mun sydämessä. Hän kokee kuiten-

kin olevansa pukeutumisensa suhteen väärillä jäljillä ja tietää toimivansa vastoin uskonnon

määräyksiä. Mä tiedän sen hyvin ja mua pelottaa se että miten mun käy…nyt mä en kuiten-

kaan pysty sitoutumaan, vaikka aina joskus haluaisinkin. Hän on harkinnut hunnuttautumi-

sen aloittamista moneen kertaan, mutta ei ole siihen vielä valmis: hunnuttautuminen on

hänelle niin kokonaisvaltaista. Mä haluun, että kerran kun mä käytän, mä käytän loppu-

elämän. Hän sanoo, että etnisimmilläänkin ottaisi pukeutumiseensa hunnun sijasta mie-

luummin vaan kauniit kankaat, koska huntu somalille ei oo mikään perintö. Minä haluaisin

sellasen vähän modernimman, kaunis kangas ja semmonen, mikä peittää vartalon, mutta ei

oo tiellä.

Myös Amran kokee, että suuri huntu olisi hänen tiellään varsinkin liikkuessa. Hän sanoo,

ettei mitenkään voisi kävellä, jos ei voisi heilutella käsiään vapaasti ja nähdä käsiensä liik-

kuvan. Tästä syystä hänen hunnun käyttönsä on hyvin tilannesidonnaista. Palaan pukeutu-

misen tilannesidonnaisuuteen myöhemmin.

Kukaan naisista ei varsinaisesti tuomitse länsimaalaisittain pukeutuvia somalialaisia, hei-

dän mielestään pukeutuminen on jokaisen oma asia. Eri asia kuitenkin on, hyväksyvätkö he

sen. Tutkimukseni etnisesti pukeutuvat naiset haluaisivat ystäviensä pukeutuvan samoin,

vaikka heillä kaikilla on myös länsimaalaisittain pukeutuvia ystäviä. En mä tykkää, jos

pukeutuu länsimaalaisittain, mulla on paljon ystäviä, jotka pukeutuu niin, mutta mä en

tykkää siitä (Sabah). Tai kuten Halima asian ilmaisee: I realize that it is not possible for

me to say that everybody must dress the way I myself dress. Toisten pukeutumisen tuomit-
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seminen ei kuitenkaan naisten mielestä ole hyväksyttävää. Ei vaatteen perusteella voi ih-

mistä vihata tai rakastaa (Batulo). Shukri toteaa, että hän voi aina kertoa länsimaalaisesti

pukeutuville ystävilleen islamin ohjeista. Koska kaikkien oletetaan tuntevan uskonnon oh-

jeet, hänen mukaansa tällaista neuvomista ei pidetä somalialaisessa kulttuurissa mitenkään

pahana. Ei se ole sen ihmeempi kuin jos sinulla on nappi ja minä sanon sinulla on nappi,

sinä kyllä tiedät sen.

Naisista kaikki ovat törmänneet siihen, että hunnuttautumattomia naisia yritetään joskus

saada muuttamaan pukeutumistaan. Sitä ei kuitenkaan koeta kielteisenä, vaan pikemminkin

yrityksenä parantaa naisen elämän laatua. Kun ne sanoo, että käytä huntua, ne tarkoittaa

todella hyvää, ei tarkoita pahaa. Ne vain haluaa, ei mulla olisi syntiä, koska ei vain aja-

tella tänään, ajatellaan huomennakin…Ne vain toivoo, että minä en menisi helvettiin, ne

tarkoittaa vaan hyvällä (Batulo). Toisaalta jotkut somalialaisnaiset pyrkivät yhdenmu-

kaistamaan toistensa pukeutumista liioitellusti. Jopa Amran, joka hunnuttautuu aina, ja

kokee oman pukeutumisensa täysin uskontonsa mukaiseksi, on joskus törmännyt kielteisiin

asenteisiin omaa pukeutumistaan kohtaan. I wear some things that I'm absolutely sure that

have nothing against the religion: it has to be loose and it must not be attractive or bright

…I must not wear high heel shoes that can make noise when I'm walking; and I wear my

scarf…so as far as I know, I'm doing the right thing…even if some of the others may think

that I'm not dressed in a proper dress.

Halima mainitsee Somalian maaseudulla käytetyn toisenlaisen etnisen puvun, jolla ei ole

mitään tekemistä uskonnollisen pukeutumisen kanssa (kuva 8). Se muistuttaa rakenteeltaan

intialaista saria: pitkä kangaskaistale kiedotaan vartalon peitoksi siten, että toinen olkapää

jää paljaaksi. Kankaan päät sidotaan tiukasti vyötärölle, myös miehusta on vartalonmukai-

nen. Batulon mukaan tällaisen puvun käyttäminen on maaseudulla käytännöllisempää: ne

tekee kovasti työtä maaseudulla, niin niillä ei pitäisi olla huntua, se olisi vaan tiellä. Us-

konto on kuitenkin sama, moskeijaan he laittaa huivin ja peittävät vaatteet. These country-

dresses were the traditional dresses in Somalia, but religiouswise these are awful, but we

didn't know it then (Halima).

7.3 Hunnuttautumisen ja pukeutumisen tilannesidonnaisuus

Hunnuttautuvat naiset - Ismahan, Amran, Halima, Wafaa, Sabah, Shukri ja Amino - ovat

yksimielisiä siitä,  että hunnuttautuminen  kuuluu  jokapäiväiseen  elämään.  Ainoa tilanne,
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                                       Kuva 8. Somalialainen sari .

jolloin hunnun käytöstä voi luopua, on silloin, kun ollaan naisseurassa tai oman perheen

miesten parissa, joihin lasketaan kuuluviksi aviopuoliso, isä, isoisä, poika, veli, eno, setä ja

miehen isä. He korostavat hunnun käytön suojelevan naista miehiltä. Iäkkäät naiset eivät

tätä suojelua yleensä enää tarvitse, siitä syystä vanhojen naisten ei ole välttämätöntä hun-

nuttautua vieraidenkaan miesten läsnäollessa. Tapa on kuitenkin todennäköisesti niin

juurtunut naisiin, että harva siitä ikääntyessäänkään luopuu. Toisaalta Shukri viittaa hun-

nun suojelevan myös miestä: Nainen on kaunis. Jos vieras mies näkee sen, heti rakastaa

sinua, ja sinulla on oma mies, sen takia ei oo hyvä, toisten miesten takia.

Informanteistani Amran lukeutuu selkeästi hameen, jakun ja huivin käyttäjiin. On kuiten-

kin tilanteita, jolloin hän verhoutuu suureen huntuun sen antaman suojan vuoksi. Esimer-

kiksi mennessään naisten juhliin hänen vaatteensa ovat usein ohuemmasta kankaasta, osit-

tain  läpikuultavia; (kuvat 9 ja 10)  silloin hän ulkona  kulkiessaan peittää  koko komeuden
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suuren hunnun alle: When I have a transparent dress, and if I have to go outside…to a

women's party…then I put my black chador over it…it is just for the convenience's

sake…but it is a bit difficult, you have to know how to keep it: it is very large and very

long, so you have to know how to manage it, otherwise the wind would just blow it away.

Amranin yleensä käyttämä huntu ei ole perinteinen päästä varpaisiin peittävä kaapu, hä-

nellä on asusta modernimpi versio. Se muistuttaa leikkaukseltaan takkia, mutta se on suun-

nattoman laaja. Vaikka asu ei peitäkään päätä, Amran kutsuu sitä hunnuksi. Hunnun päälle

hän pukee huivinsa, jonka paikallaan pysymisen hän usein vielä varmistaa kiinnittämällä

neulan tai pari päälaelleen (kuva 11).

Kuva 11. Hunnulla verho juhlapuku.  

Amranilla on toinenkin huntu. Sitä hän käyttää mennessään moskeijaan. Tämäkään huntu

ei ole aivan perinteinen: se on melko lyhyt peittäen hänet päästä puoleen reiteen. Kuten jo

mainitsin, hänestä suuren hunnun kanssa liikkuminen on erittäin hankalaa, siitä syystä hän

kantaa asua kassissaan, ja pukee sen ylleen vasta mennessään moskeijaan. Poistuessaan

hän viikkaa hunnun jälleen kassiinsa. Hän perustelee hunnuttautumistaan moskeijassa: I
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wear it only for the convenience's sake: when I pray and I have to bend down many times,

it is much easier with the one piece chador, I don't have to worry about my clothes. Myös

yksikseen rukoillessaan naiset peittävät päänsä. Osalla naisista on tätä tarkoitusta varten

oma huntu (kuva 12)

Ismahan, Halima, Wafaa, Shukri ja Amino käyttävät aina kolmiosaista asua. Tilanteen ja

vuodenajan mukaan asun materiaali vaihtelee, mutta malli on aina sama. Heillä on useita

erilaisia huiveja: toiset ovat läpikuultavia, naisseurassa käytettäviä, osasta ei näe läpi, osa

on meillekin tuttuja neliöhuiveja, osa pitkiä suorakaiteen muotoisia kankaita. Neliöt ovat

enimmäkseen tyttöjä varten, suorakaiteet ovat aikuisten naisten huiveja. Heidän mukaansa

tyttöjen huivi voi olla ohut, jopa läpinäkyvä, ja se kiedotaan hiusten ja kaulan ympäri, ellei

lapselle haluta antaa pientä huntua. Naimisissa olevien ja synnyttäneiden naisten huivi on

kiedottu hiusten ja pään peitoksi, mutta naisseurassa tai oman perheen parissa sen päät jä-

Kuva 12. Rukoushuntu.
Valkoinen väri viestii puhtau-
desta ja hetken pyhyydestä
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tetään vapaasti roikkumaan (kuva 13). Miesten läsnäollessa huivin paikallaan pysyminen

varmistetaan kiinnittämällä huivin päät esimerkiksi hiussoljella (kuva 14).
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Sabah käyttää kolmiosaista asua kesäisin, ulos mennessään hän peittää ohuen asunsa mus-

tan, mielellään silkkisen, suuren hunnun alle. Talvella hän pukeutuu yleensä hameeseen,

puseroon ja huiviin, päällysvaatteena hän käyttää pitkää talvitakkia. Kaikki informanttini

käyttävät talvisin talvitakkia etnisen pukunsa päällä, osa pukee takin päälle vielä suuren

hunnun.

Batulo sanoo käyttävänsä joskus huntua, mutta sen käyttö ei riipu niinkään tilanteesta, vaan

kun tulee sellanen olo, että nyt pitäisi. Moskeijaan mennessään hän kuitenkin pukeutuu

aina huntuun. Muuten hänen etninen taustansa näkyy hänen pukeutumisessaan siten, että

hänellä on aina pitkä hame ja käsivarret peitettyinä. Asu ei milloinkaan ole paljastava.

Kullen pukeutumisessa etnisyys ilmenee joskus huivin käyttönä. Hänen huivinsa ei kuiten-

kaan peitä muuta kuin hiukset, niska ja kaula jäävät paljaiksi. Nyt, kuukausi tyttärensä

syntymän jälkeen, hän pukeutuu mielellään väljään kolmiosaiseen somalialaispukuun. Hän

pukeutuu useimmiten länsimaalaisittain, välillä myös pitkiin housuihin. Hänen mielestään

etnisen puvun käyttö varsinkin talvella on hankalaa: vaikka sen päälle laittaisi talvitakin,

palelisi silti.

Jasmin ja Shukri korostavat, että huntu ei ole somalialaisten perinnevaate. Jasmin hunnut-

tautuu ainoastaan moskeijaan mennessään, koska haluaa silloin pukeutua asiallisesti. Hä-

nen kokemuksensa mukaan moskeijan miehet ehkä tuomitsee sen, että mä en käytä huntua.

Jasmin sanoo tekevänsä parhaansa noudattaessaan uskonnon määräyksiä, hän kuvaileekin

moskeijassa käyntiään näin: Peitän pään, ehdottomasti…laitan hameen ja peitän pään ja

käsivarret, kun meen moskeijaan…se on mulle henkihetki, ja mä haluan ainakin sillon

noudattaa uskontoa. Toinen tilanne, jossa etnisyys näkyy Jasminin pukeutumisessa, ovat

somalialaisnaisten juhlat ja vierailut. Silloin Jasminkin pukeutuu mielellään perinteisesti.

Voin laittaa päälle kauniin sarin.

Haastattelun jälkeen minulle näytettiin video Ismahanin sisaren häistä. Hääseurueeseen

näytti kuuluvan pelkästään somalialaisia. Morsiamella oli yllään hyvin länsimaalainen

hääpuku syvään uurrettuine päänteineen. Suurin osa naispuolisista häävieraistakin oli pu-

keutunut länsimaalaisittain. Tätä ihmetellessäni minulle kerrottiin, että nuoret naiset alka-

vat luopua kulttuuristaan. Varsinkin, jos nainen on asettunut uuteen maahan ja sen kulttuu-

riin jäädäkseen sinne pysyvästi, oma kulttuuri on helpompi hylätä. Ismahan odottaa vain
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takaisin Somaliaan pääsyä ja pitää tiukasti kiinni somalialaisista perinteistä. Perhe suun-

nitteleekin paluuta kotimaahan jo vuoden kuluessa.

Erään toisenkin haastattelun jälkeen näin häävideon. Tämä oli selvästi perinteisempi juhla:

tällä kertaa kaikki häävieraat olivat naisia, ja heistä lähes kaikki olivat pukeutuneet kirk-

kaanvärisiin, ohuista kankaista valmistettuihin kolmiosaisiin pukuihin. Osalla vieraista oli

yllään aiemmin mainittu sari, joka sekin oli tehty värikkäästä, ohuesta kankaasta. Paljaat

olkapäänsä naiset peittivät hartiahuivin tapaan puetuilla huiveilla. Toisilla oli päänsä peit-

tona huivit, toisilla ei. Morsian ei erottunut pukeutumisensa suhteen häävieraista millään

lailla.

8. Yhteenveto

Tässä luvussa tarkastelen teorian ja aineistoni välisiä suhteita sekä esitän omia ajatuksiani,

jotka ovat nousseet haastatteluaineistoni pohjalta. Lopuksi esitän oman kokemukseni hun-

nuttautumisesta.

Tutkimukseni pääongelmaan, hunnuttautumisen taustalla olevien syiden selvittämiseen,

löytyi haastattelujen avulla runsaasti vastauksia. Hunnuttautumattomuus oli Somaliassa

vielä 70-luvulla tavallista, mutta nykyään hunnuttautuminen on siellä enemmän sääntö

kuin poikkeus. Tämän uudelleenhunnuttautumisen syyt ovat osittain samoja kuin somalia-

laisnaisten hunnuttautumisen syyt Suomessa. Kuviosta 3 käyvät ilmi tutkimukseni avulla

löytämäni syyt sekä uudelleenhunnuttautumiselle Somaliassa että hunnuttautumiselle

Suomessa. Syyt ovat osittain samankaltaisia, kuten kuviosta näkyy.

Uskonnollisuuden ilmaiseminen nousee ehdottomasti tärkeimmäksi hunnuttautumisen

taustalla olevaksi syyksi sekä uudelleenhunnuttautumisen että Suomessa hunnuttautumisen

osalta. Uudelleenhunnuttautumiseen Somaliassa vaikuttivat myös se, että hunnuttautumi-

sen avulla voitiin kätkeä mahdollinen vähävaraisuus, kun muut vaatteet jäivät hunnun alle

piiloon, sekä se, että hunnuttautuminen oli paras keino välttyä miesten seksuaaliselta häi-

rinnältä ja väkivallalta. Näiden kahden syyn kukaan naisista ei mainitse vaikuttaneen hun-

nuttautumiseen Suomessa. Sen sijaan islamilaista moraalia on haluttu hunnuttautumisen

avulla vahvistaa sekä Suomessa että Somaliassa. Uuteen kulttuuriin sopeutumista helpottaa

naisten mukaan myös yhteenkuuluvaisuuden tunne, jota on helppo lisätä yhdenmukaisella

pukeutumisella.
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Kuvio 3. Hunnuttautumisen tausta

Naisista myös ne, jotka eivät muuten hunnuttaudu, peittävät etnisen juhlapukunsa hunnun

alle liikkuessaan ulkona. Lisäksi myös hunnuttautumattomat naiset ottavat hunnun käyt-

töönsä mennessään moskeijaan. Naisista kaikki peittävät päänsä myös rukoillessaan muu-

alla kuin moskeijassa. Naisten hunnuttautuminen on kevyempää silloin, kun seurueeseen

kuuluu ainoastaan naisia: silloin päässä voi pitää ohuempaa huivia tai olla paljain päin.

Kukin tulkitsee uskonnon ohjeita omalla henkilökohtaisella tavallaan, mistä johtuu se, että

osa naisista pitää hunnuttautumista välttämättömänä muslimille, osa taas ei. Hunnuttautu-

misen taustalla on myös ajatus miehen moraalin suojaamisesta: kun nainen on peitetty

hunnun alle, mies ei näe hänen kauneuttaan, ja välttyy näin seksuaaliselta kiusaukselta.

Tämä viestii mielestäni selkeästi siitä, että miehet koetaan muslimikulttuurissa moraalil-

taan heikommiksi ja ailahtelevammiksi kuin naiset, jotka paitsi pystyvät pitämään omat

seksuaaliset halunsa kurissa, myös kantavat huolta miesten moraalin säilymisestä.

uudelleen-
hunnuttau-
tuminen
Somaliassa

naisen suojaaminen seksuaali-
selta väkivallalta

taloudellisuus

turvan hakeminen uskonnosta/
moraalin vahvistaminen

yhteenkuuluvuuden tunteen li-
sääminen

uskonnon ohjeiden henkilökoh-
tainen tulkinta

etnisen juhlavaatteen peittäminen
ulkona

miehen suojaaminen naisen kau-
neudelta

moskeijassa (koskee myös muu-
ten hunnuttautumattomia)

rukoillessa (yksin tai oman per-
heen parissa) tai naisseurassa
(koskee hunnuttautuvia naisia)

hunnuttautuminen
Suomessa

uskonnollisuuden ilmaiseminen

länsimaisen kulttuurin vastusta-
minen
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Hunnuttautumisen taustalle liittyy lisäksi piileviä syitä. Niihin kuuluu esimerkiksi länsi-

maisen kulttuurin vastustaminen. Kukaan naisista ei ilmaissut suoraan vastustavansa län-

simaisuutta, mutta tulkitsen esimerkiksi Ismahanin haluttomuuden oppia uuden kulttuurin

kieltä merkiksi tästä. Lisäksi naiset saattavat tavoitella oman yhteisönsä hyväksyntää hun-

nuttautumalla. Tätäkään ei kukaan ilmaissut suoraan, mutta se kävi mielestäni ilmi esimer-

kiksi siitä, kuinka Jasmin pahoitteli moskeijan miesten tuomitsevan hänen pukeutumisensa.

Toisaalta moskeijaan hunnuttautumista en pidä merkkinä hyväksynnän tavoittelusta; se

kuuluu itsestään selvästi islamilaisen uskon ilmentämiseen. Myös omaa statusta voidaan

ilmaista hunnuttautumalla, tästä esimerkkinä mainittakoon Amranin tarve erottua tyttäres-

tään hunnuttautumalla. Naiset puhuivat myös hunnutetun naisen kunnioittamisesta, joten

kunnioituksen saaminen voidaan myös mieltää hunnuttautumisen taustalla piileväksi syyk-

si.

Toisaalta myös hunnuttautumattomuudelle löytyy perusteita (kuvio 4). Varsinkin naiset,

jotka ovat lähteneet Somaliasta yksin hyvin nuorina, kokevat omista asioistaan päättämisen

tärkeänä. Tähän he laskevat kuuluvaksi omasta pukeutumisestaan päättämisen. Tähän itse-

näisyyden tarpeeseen lasken kuuluvaksi myös kapinallisuuden, jota Somaliassa hunnut-

tautumattomat naiset tunsivat uskonnon antamia pukeutumisohjeita kohtaan. Toisena hun-

nuttautumattomuuden syynä näkisin naisten halun vaihdella pukeutumistyyliään tilanteen

mukaan: esimerkiksi somalialaisten naisten juhliin jokainen sanoo pukeutuvansa etnisesti;

moskeijaan mennessään kaikki hunnuttautuvat. Osa hunnuttautumattomista harkitsee jos-

kus alkavansa hunnuttautua. He eivät kuitenkaan pidä hunnuttautumista somalialaiseen

kulttuuriin kuuluvana, vaan sanovat sen olevan muualta omaksuttu tapa. Hunnuttautumat-

tomuuteen vaikuttaa myös hunnun epäkäytännöllisyys: sen kanssa on hankala liikkua ja se

on usein tiellä. Naiset eivät myöskään myönnä uskonnon vaativan juuri hunnuttautumista,

vaan heidän mukaansa riittää, kun nainen on peittävästi pukeutunut. He kokevat olevansa

uskonnollisuutensa suhteen riittävän vahvoja, eivätkä tarvitse siihen tuekseen huntua, ku-

ten Jasmin asian ilmaisee. Ismahan mainitsee myös omasta kulttuurista luopumisen yhdek-

si syyksi hunnuttautumattomuudelle, vaikkakin Shukrin mukaan kyse on uskonnosta luo-

pumisesta. Naisten mukaan hunnuttautumattomat koetaan moderneimmiksi kuin hunnut-

tautuvat, tämä viestinee osaltaan myös hunnuttautumattomien sopeutumisesta ympäröivään

yhteiskuntaan ja sen kulttuuriin.
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Kuvio 4. Hunnuttautumattomuuden syitä

Mitä itsenäisempi ja voimakkaampi nainen on, sitä varmemmin hän voi itse päättää hun-

nuttautumisestaan. Koulutus tuo naiselle tiettyä varmuutta päättää muutenkin omista

asioistaan. Hän voi pohtia erilaisia ratkaisumahdollisuuksia ja valita niistä itselleen par-

haiten sopivan. Amran ja Batulo, jotka ovat tutkimukseni naisista kaikkein koulutetuim-

mat, edustavat kahta erilaista pukeutumiskulttuuria: toinen ei hunnuttautunut vielä Soma-

liassa, mutta on Suomessa päätynyt siihen, toinen on omaksunut länsimaisen pukeutumis-

tyylin. He ovat tehneet pukeutumistaan koskevan päätöksensä tietoisesti. Kouluttamaton,

ympäristöstään vähemmän kiinnostunut nainen sen sijaan ei edes kyseenalaista perheen

perinnettä, vaan se on hänelle itsestään selvää. Esimerkiksi Isamahanilla ei ole ollut tar-

vetta edes miettiä hunnuttautumisen instituutiota puhumattakaan sen taustalla olevista

syistä.

Tiilikaisen (1999, 70-74) tutkimuksen mukaan naiset suhtautuvat erilaisiin pukeutumis-

tyyleihin suvaitsevasti, mutta oman tutkimukseni mukaan hunnuttautuvat pitäisivät parem-

pana länsimaisesta pukeutumistyylistä luopumista. Hunnuttautumattomat naiset sen sijaan

itsenäisyyden tarve

hunnun epäkäy-
tännöllisyys

modernisuuden
tavoittelu

huntu ei kuulu somalia-
laiseen kulttuuriin

uskonnon ohjeiden hen-
kilökohtainen tulkinta

halu vaihdella erilaisia
pukeutumistyylejä

halu sopeutua uuteen
kulttuuriin ja yhteis-
kuntaan

omasta kulttuurista
luopuminen

uskonnon ulkoisesta
korostamisesta luopu-
minen

hunnuttautumattomuus
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suhtautuvat eri tavoin pukeutuviin suvaitsevammin. Vaikka kaikilla naisilla on ystäväpii-

rissään sekä hunnuttautuvia että hunnuttautumattomia naisia, hunnuttautuvat naiset pitäisi-

vät parempana länsimaisesta pukeutumistyylistä luopumista. Myös Pyy (1992, 46) toteaa

hunnulla olevan niin suuren merkityksen ryhmän jäsenyydelle, että hunnuttautumattoman

naisen on vaikea tulla hyväksytyksi naisyhteisöön. Tätä tukee Jasminin kokemus siitä, että

hänen pukeutumisensa ei ole somalialaisyhteisössä hyväksyttävää. Tällaisesta sosiaalisesta

kontrollista puhuu myös Liebkind (1980, 55; 1997, 33) mainitessaan ryhmän jäsenten pyr-

kivän kontrolloimaan toinen toisensa käytöstä ja pyrkien sopeuttamaan sen vertaisryhmään

sopivaksi. Vaikka kaikki naiset korostavatkin hunnuttautumisen olevan naisten päätettävis-

sä, aistin hunnuttautumattomissa jonkinasteista syyllisyyttä omasta päätöksestään.

Somalialaiset haluavat Suomessa tuntea kuuluvansa omaan etniseen ryhmäänsä, kuten Am-

ran sanoo, ja silloin hunnuttautuminen on omiaan lisäämään tätä yhteenkuuluvuuden tun-

netta. Tätä selitystä tukevat myös O'Nealin (1999, 390) näkemys siitä, että etninen vaate

auttaa yksilöä ylläpitämään omaa tasapainoaan eri kulttuurien välillä, Eicherin ja Sumber-

gin (1999, 300-301) maininta ryhmän yhteenkuuluvuuden lisäämisestä etnisen vaatteen

avulla sekä Hornin ja Gurelin (1975, 253-255) esiintuoma yhdenmukaisuuden tavoittelu.

Ryhmän sisällä pukeutumisen avulla voi myös ilmaista omaa identiteettiään (Stone 1995,

28), ja hunnuttautumisen merkitys tuleekin tässä esiin. Naiset, jotka haluavat esimerkiksi

osoittaa omaa uskonnollisuuttaan julkisesti, voivat tehdä sen hunnuttautumalla. Ympäröi-

vä, islamilaisuuden ulkopuolinen yhteiskunta ei välttämättä osaa tulkita tätä viestiä, mutta

oman ryhmän keskuudessa pukeutumisen viesteillä on suuri merkitys.

Usein etninen puku otetaan käyttöön vasta uudessa kulttuurissa, jolloin halutaan säilyttää

yhteys kulttuuriperintöön (O'Neal 1999, 391-392). Tiilikaisen (1999, 68) käsitystä siitä,

että monet naiset ovat alkaneet hunnuttautua vasta Somaliasta lähtönsä jälkeen, tukee Am-

ranin, Haliman ja Sabahin kertomus oman hunnuttautumisensa aloittamisesta. Abdin

(1999) ja Mohamad (2000) sanovat oman kulttuurin olevan tärkeä tuki vieraan kulttuurin

keskellä. Vaikka haastattelemani naiset pyrkivätkin pitämään uskonnon ja kulttuurin erossa

toisistaan, he ovat oman kulttuurin vaalimisesta samaa mieltä. Hunnun käyttö koetaan täl-

löin kulttuurisena tukipilarina, samoin kuin naisten juhlat, joihin pyritään aina pukeutu-

maan etniseen asuun, vaikka muutoin käytettäisiinkin länsimaisia vaatteita.

Naiset sanovat hunnun käytön aloittamisen liittyvän kiinteästi kuukautisten alkamiseen,

vaikka sen käyttöä voidaankin ruveta harjoittelemaan jo aiemmin. Chelhodin (1971, 359)
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mukaan hunnuttautuminen merkitseekin lapsuuden ja naimattomuuden ajan päättymistä ja

murrosiän ja avioliittoiän alkamista. Harjoittelun aloitusikään ei löytynyt naisilta yksiselit-

teistä vastausta. Naisten mielipiteet vaihtelivat 5-vuotiaasta noin 10-vuotiaaseen. Tulkitsen

tämän siten, että kukin perhe päättää itse, missä vaiheessa tytön tulee alkaa opetella hun-

nuttautumista, sillä naisten mukaan kukaan ulkopuolinenkaan, esimerkiksi koraanikoulun

taholta, ei perhettä tähän kehota.

Shukrin mukaan muslimien joukossa on paljon erilaisia uskovia, mistä seuraa, että pukeu-

tuminenkin on erilaista, sillä itse kukin tulkitsee uskonnon antamia pukeutumisohjeita

omalla tavallaan. Keddie (1991, 4-5), Hallenberg (1992, 67) ja Hjärpe (1988, 20) esittele-

vät erilaisia tulkintoja Koraanin pukeutumisohjeista, joiden perusteella voi päätellä, että

kehotus hunnuttautumiseen ei ole niin yksiselitteistä. Toisaalta Eicher ja Sumberg (1999,

303-304) tuovat esiin yksilöiden luovuuden ja sen aiheuttamat erot ryhmän sisäisen pu-

keutumisen välillä.

El Guindi (1999, 58-59) toteaa uudelleenhunnuttautumisen alkaneen 70-luvulla. Hänen

mukaansa sen avulla pyrittiin vahvistamaan islamilaista moraalia. Samoilla jäljillä on Am-

ran kertoessaan 70-luvun pakolaisuuden alkuajoista ja naisten kääntymisestä uskonnon

opetusten puoleen. Samassa yhteydessä sekä El Guindi että Amran muistuttavat, että uu-

delleenhunnuttautuminen ei koskenut ainoastaan pukeutumista, vaan kyse oli koko käyt-

täytymisen ja ajattelun muutoksesta. Naisten pukeutumisen tulee olla ennen kaikkea vaa-

timatonta, kuten sekä Miller ja Michelman (1999, 458) että Amran muistuttavat. Nähdäk-

seni tämä nöyryys ja vaatimattomuus ovat kuitenkin vain julkisesti ulospäin näkyviä piir-

teitä naisessa, sillä esimerkiksi naisten juhla-asut ovat kaikkea muuta kuin vaatimattomia ja

huomiota herättämättömiä.

Toiseksi syyksi uudelleenhunnuttautumisen alkamiselle Amran mainitsee taloudellisuuden:

suuren hunnun alla voi olla minkälainen asu tahansa. Myös El Kaddioui (1992, 28) toteaa

hunnun käytön olevan länsimaista pukeutumista edullisempaa, riippuen tietysti kankaiden

laadusta. Horn ja Gurel (1975, 253-255) mainitsevatkin taloudellisuuden tavoittelun olevan

yksi pukeutumiseen liittyvä arvo. Tutkimukseni naisista kukaan ei mainitse hunnuttautumi-

sen olevan kuitenkaan Suomessa edullista, päinvastoin heidän mukaansa yhdestä asusta voi

joutua maksamaan jopa useita tuhansia markkoja. Vaikka hunnun alla pidettävät vaatteet

eivät suoranaisesti liitykään itse hunnuttautumiseen, kaikki naiset liittävät etnisen pukeu-

tumisen ja hunnuttautumisen saumattomasti yhteen. Huntuja on kuitenkin eri hintaisia,
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kuten MacLeod (1991, 155) toteaa. Shukri kertoo tyttärilleen ostamiensa huntujen olleen

hyvinkin halpoja, minkä todenperäisyyden itsekin havaitsin. Nämä edullisemmat asut eivät

kuitenkaan ole laadullisesti kovin korkealuokkaisia, vaikka niiden hinta - laatu -suhde on-

kin nähdäkseni paikallaan. Monet haastattelemistani naisista kuitenkin arvostavat laatua

enemmän kuin edullisuutta. Siitä johtunee, että esimerkiksi Amran, jonka lempivaatetus-

kangas on silkki, sanoo hankkivansa varsinkin huivikankaansa ja juhlapukunsa useimmiten

suoraan Saudi-Arabiasta.

Ismahan sanoo ymmärtävänsä naisia, jotka haluavat luopua vanhasta kulttuuristaan ja pyr-

kivät omaksumaan uuden kulttuurin ja sen käyttäytymiskriteerit vaatetus mukaan lukien.

Tällaisesta uuden identiteetin ilmentämisestä löytyykin maininta O'Nealilta (1999, 388)

sekä Eicherilta ja Sumbergilta (1999, 296). Toisaalta Kouros (1999) toteaa joukosta erot-

tautumisen olevan kuluttavaa. Batulon ja Jasminin ajoittain aistittava syyllisyys hunnut-

tautumattomuudestaan tukeekin tätä ajatusta.

Kaikkien haastateltavieni näkemys hunnun käytöstä liittyy sen uskonnolliseen statukseen.

Tämä käsitys osuu yksiin Fernean ja Fernean (1995, 286) näkemyksen kanssa siitä, että

alkujaan muslimihuntujen ensisijainen tehtävä oli kantajansa uskonnollisen statuksen il-

maiseminen eikä niinkään peittäminen. Toisaalta Shukri muistuttaa, että hunnusta luopu-

minen on uskonnosta, ei niinkään kulttuurista luopumista, sillä huntu on nimenomaan us-

konnollinen vaate. Kuten teoriaosassani osoitin, hunnun oletetaan olevan islamilaisuuteen

muualta omaksuttu tapa (esim. Kaiser 1985, 523). Samoin näyttää olevan joidenkin perin-

teisten somalialaisvaatteiden laita, kuten Jasminin käyttämä sari

MacLeodin (1991, 110) tutkimuksen mukaan hunnuttautumista pidetään huomattavasti

uskonnollisempana kuin se onkaan: vain puolet hänen tutkimuksensa naisista piti hunnut-

tautuvia naisia uskonnollisina. Shukrilla on asiasta samansuuntainen mielipide, sillä hän

toteaa ihmisen moraalin olevan se, joka viime kädessä määrittää kunkin uskonnollisuuden

asteen, ja koska moraalia ei voi nähdä, ulkopuolisen on mahdotonta tietää siitä mitään.

Jasmin arvosteleekin naisia, jotka hunnuttautuvat tuntematta Koraania ja sieltä löytyviä

ohjeita pukeutumista kohtaan. Toisaalta osa MacLeodinkin (mt. 110) tutkimuksen naisista

alkoi hunnuttautua uskonnollisista syistä. Samoin Zénie-Zieglerin (1989, 91) tutkimuksen

perusteella voi päätellä, että hunnuttautumiseen päädytään uskonnollisista syistä. Tätä

mieltä ovat myös Amran, Halima ja Sabah, jotka alkoivat hunnuttautua vasta aikuisina

Suomessa, ja sanovat päätöksensä perustana olleen uskonnolliset syyt.



62

Fernea ja Fernea (1995, 287) toteavat, että huntua ei kaikin paikoin käytetä lainkaan. Sa-

manlainen näkemys on Amranilla ja Halimalla, joiden mukaan tietyin paikoin maaseudulla

naiset eivät ole edes tietoisia koraanin pukeutumisohjeista. Kuitenkin hiusten peittäminen

on Suomessa asuvan somalialaisyhteisön keskuudessa niin itsestään selvää, että Ismahanin

pikkutyttökin osaa varoa hiustensa näyttämistä pojille. Tälle löytyy peruste Sciolinon

(1999, 465) ja Millerin ja Michelmanin (1999, 458) mainitsemasta hiusten seksuaalisesta

funktiosta. Tätä tukee myös Shukrin näkemys siitä, että jos naisella ei ole huntua tai huivia,

mies rakastuu hänen kauneuteensa välittömästi. Hiusten peittäminen hunnulla on tällöin

omiaan eristämään hänen kauneutensa. Shukri mainitseekin hunnuttautumisen yhdeksi

syyksi myös miehen suojelemisen naisen kauneudelta. Kuten esimerkiksi Ribeiro (1986,

13), Mernissi (1985, 31) ja El Saadawi (1992, 240) toteavat, naisella on katsottu olevan

erityinen taito vietellä mies ja naisen seksuaalista viehätysvoimaa voidaan tästä syystä pi-

tää vaarallisena koko islamilaista yhteiskuntaa kohtaan.

Tiilikaisen (1999) tutkimusten mukaan somalialaisnaisten hunnuttautuminen on heille it-

selleen normaaliin elämään kuuluva asia, joka ei millään tavoin vaikeuta heidän jokapäi-

väistä elämäänsä. Näin sanovat myös Amran ja Ismahan omasta pukeutumisestaan. Päin-

vastaisen kuvan hunnun arkielämää vaikeuttavasta olemuksesta saamme Batulolta, joka

sanoo sen kanssa liikkumisen olevan vaikeaa. Batulon mukaan hunnuttautuminen hänen

työssään olisi käytännössä mahdotonta. Toisaalta tässä lienee kysymys henkilökohtaisista

valinnoista, sillä Shukri, joka Batulon tapaan on työskennellyt sairaalassa, sanoo aina hun-

nuttautuneensa. Shukri luopuisikin mieluummin työstään kuin hunnustaan, vaikka hänkin

toteaa pitkän hunnun kanssa liikkumisen vaikeaksi. Amranin ratkaisu liikkumisvaikeuksien

eliminoimiseksi onkin kantaa huntua kassissaan ja käyttää sitä tarpeen vaatiessa esimerkik-

si moskeijassa.

Tiilikaisen (1999, 70-74) tutkimuksen mukaan Suomessa asuvat somalialaiset perustelevat

hunnun käyttöään myös käytännön syillä, kuten että se on lämmin, se pysyy paikallaan ja

on varsinkin talvella käytännöllinen. Oman tutkimukseni mukaan asia ei välttämättä ole

näin: kaksi naisista pitää hunnuttautumista varsinkin talvella hankalana, koska huntu ei

juurikaan lämmitä. Kaikki tutkimukseni hunnuttautuvat naiset käyttävätkin talvisin lämpi-

minä pysyäkseen länsimaista talvitakkia, jonka päälle osa heistä pukee vielä hunnun. Fer-

nea ja Fernea (1995, 290) ovat myös löytäneet hunnuttautumiselle käytännön syyn: se

suojaa kantajaansa esimerkiksi katujen lialta. Batulon mielestä huntu on kuitenkin kovin
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epäkäytännöllinen juuri katujen likaa ajatellen: pitkä huntu kerää kaiken lian, varsinkin

märällä säällä.

Kassinin (1999) mukaan somalialaiset naiset eivät usein tunne uskonnon heille suomaa

asemaa ja oikeuksia. Tähän liittyen El Saadawi (1988, 1-7) pitää hunnuttautumista merkki-

nä itsensä kieltämisestä. Tutkimukseni perusteella en voi yhtyä näihin mielipiteisiin, aina-

kaan pukeutumisen suhteen: kaikki haastattelemani naiset olivat yksimielisiä siitä, että

hunnuttautuminen on naisen oma valinta. El Saadawi (1988, 6) näkee valinnanvapauden

kuitenkin moniselitteisempänä. Vaikka nainen näennäisesti itse päättäisi alkaa käyttää

huntua, hänet on pakotettu siihen ainakin alitajuisesti, minkä seurauksena nainen voi luulla

tehneensä päätöksensä itsenäisesti. Oman tutkimukseni perusteella valinnan vapautta kui-

tenkin tukee se, että osa naisista on päätynyt hunnuttautumattomuuteen ja osa naisista on

alkanut hunnuttautua vasta Suomeen tultuaan.

Uskoakseni monet suomalaiset mieltävät musliminaisten hunnuttautumisen liittyvän nais-

ten alistettuun asemaan. Näin ajattelee myös Gregersen (1993, 249) sanoessaan hunnut-

tautumisen symboloivan miesten valtaa heidän vaatiessaan naisia hunnuttautumaan. Oman

tutkimukseni mukaan tällainen käytäntö ei kuitenkaan kuulu somalialaiseen hunnuttautu-

misen instituutioon. Kukaan naisista ei koe miesten vaativan tai edellyttävän hunnuttautu-

mista, vaan naiset korostavat omaa rooliaan päättäessään itse pukeutumisestaan.

Haluan vielä kertoa omasta hunnuttautumiskokemuksestani. Hankin itselleni kolmiosaisen

somalialaisasun, jota käytin viikon ajan kotonani saadakseni edes pienen aavistuksen siitä,

millaista sen kanssa on elää. Osan ajasta käytin myös ostamaani pientä huntua, jonka

käyttö yllätyksekseni olikin huivia helpompaa: huntu pysyi hyvin päässä ja piti liukkaat

hiukseni pois kasvoilta, kun taas huivi pyrki jatkuvasti liukumaan pois päästä.

Tavalliset arkirutiinit, kuten siivous ja ruuanlaitto, sujuivat aivan samoin kuin mihin muu-

hunkin asuun pukeutuneena, varsinkin kun työnsin osan mekon vyötärönseudusta alusha-

meen vyötärönauhan alle, kuten esimerkiksi olin nähnyt Aminon tekevän. Kumartuessani

helmat eivät näin olleet läheskään niin tiellä kuin muutoin. Omaan elämäntilanteeseeni

liittyvä arkirutiini, imettäminen, oli kuitenkin melko vaivalloista mekon kanssa.

On tietysti huomattava, että oma kokeiluni oli hyvin pienimuotoinen ja uudenlaisen puvun

käyttöön liittyi paljon uutuudenviehätystä. Siitä syystä ei kokemuksiani voi millään tavalla
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yleistää. Kokeiluni myötä vakuutuin kuitenkin siitä, että hunnuttautumiselle tai sen vas-

tustamiselle löytyy yhtä helposti perusteluja riippuen itse kunkin omasta asennoitumisesta.

9. Pohdinta

Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli saada lisää tietoa somalialaisten naisten hun-

nuttautumisen taustalla olevista syistä ja syventää ymmärrystä tämän pukeutumistyylin

osalta. Tällä tutkimuksella asiasta saatu tieto oli syvempää kuin jos olisi tutustuttu aihee-

seen ainoastaan kirjallisuuden pohjalta. Aiheen rajaus on syntynyt oman mielenkiintoni

pohjalta, vaikka sen syntyyn vaikuttikin käsityötieteessä tehtävä etnisen pukeutumisen tut-

kimus. Näin ollen oletan, että tutkimuksestani on hyötyä ainakin käsityötieteessä ja käsi-

työnopettajien koulutuksessa. Tulevien opettajien on syytä yhä enemmän ymmärtää moni-

kulttuurisuutta.

Uskon, että valitsemani fenomenologinen lähestymistapa aihetta kohtaan oli oikein valittu:

pyrkiessäni pääsemään hunnuttautumisessa pelkän pinnan läpi koin haastattelututkimuksen

olleen täysin paikallaan. Teemahaastattelun avulla sain parhaiten ymmärtämiseen tarvitta-

vaa tietoa naisten pukeutumisen taustalla olevista syistä. Haastattelujen yhteydessä myös

näin haastateltavat ja heidän pukeutumisensa. Se antoikin minulle mahdollisuuden tehdä

omia havaintojani hunnuttautumisesta, kun hunnuttautuminen oli näissä tilanteissa konk-

reettisesti läsnä. Jopa niissä haastatteluissa, jotka koskivat hunnuttautumattomia naisia,

koin hunnuttautumisen olleen jollain tavalla mukana.

Haastattelemiani naisia oli kymmenen. Uskon tämän olleen riittävän määrän informantteja,

sillä naisten vastauksissa alkoivat toistua samat teemat uudestaan ja uudestaan. Se kuvasti

mielestäni aineiston luotettavuutta ja kattavuutta. Se, että tutkimukseni naiset edustivat

mahdollisimman erilaisia elämänalueita, lisäsi myös osaltaan tutkimuksen validiteettia.

Tulkintojen läpinäkyvyyttä pyrin lisäämään esimerkiksi siten, että tarjosin lukijalle mah-

dollisuuden tutustua haastatteluista saamaani tietoon ennen kuin esitin siitä omia mielipi-

teitäni ja tulkintojani. Näin lukijan oli mielestäni helpompi seurata päättelyäni ja joko hy-

väksyä se tai asettaa tekemäni tulkinnat kyseenalaisiksi. Samalla analyysin uskottavuuden

arviointi helpottuu, kun lukija kykenee ymmärtämään, miten tulokset perustuvat aineis-

toon.
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Vaikka tutkimustulosten perusteella syitä somalialaisten naisten hunnuttautumiselle on

enemmän kuin vain yksi, primäärisyyksi voidaan ehdottomasti nostaa uskonnon ilmentä-

minen. Monet muista syistä ovat kuitenkin kiinteässä yhteydessä siihen, kuten esimerkiksi

uskonnon suoma turva hädän hetkellä tai uskonnon ohjeiden henkilökohtainen tulkinta.

Myös moskeijassa käyminen tai itsekseen rukoileminen ovat osa uskonnon ilmentämistä.

Muut löytämäni hunnuttautumiseen vaikuttavat tekijät ovat mielestäni sekundäärisiä, vaik-

ka sinänsä tärkeitä.

Johdannossani pohdin sitä, huomaammeko me valtakulttuurin edustajat somalialaisnaiset

vain heidän erilaisuutensa takia. Tätä tutkimusta tehdessäni olen havainnut, että en ole ollut

aiemmin tietoinen siitä, kuinka monet somalialaisnaiset pukeutuvat länsimaalaisittain. Olen

todellakin huomannut vain nuo eri tavoin pukeutuvat naiset; kadulla kulkiessani itseni

kaltaisesti pukeutuneet somalialaisnaiset ovat välttyneet katseeltani lähes täysin.

En ole tutkimusta tehdessäni pyrkinyt poistamaan subjektiivisuuden kenttää, vaan olen

tuonut sen myös lukijan nähtäväksi raportoimalla oman esiymmärrykseni. Esiymmärryk-

seeni sisältyi oletus siitä, että naiset eivät usein osaa eivätkä opi suomen kieltä, ja että hei-

dän kontaktinsa ympäröivään yhteiskuntaan tapahtuisivat pääasiassa miehen tai lasten vä-

lityksellä. Tämä oletus osoittautui tutkimuksen aikana vääräksi: Haastattelemani naiset

ovat hyvin aktiivisia ja suurin osa heistä oli opetellut tai opetteli parhaillaan suomen kieltä.

Ainoastaan yksi (Ismahan) ei puhunut suomea siksi, ettei halunnut opetella sitä.

Koska tutkimukseni on siis alkanut omasta esiymmärryksestäni käsin, ei ole mitenkään

välttämätöntä, että lukija päätyisi aina samoihin tulkintoihin kuin minä. Luotettavuuden

kannalta on kuitenkin tärkeää, että lukija pystyy seuraamaan ajatusteni kulkua prosessin

alusta lähtien. Tämän tutkimuksen luotettavuus onkin nähtävä niin, että se on yhden hen-

kilön luoman tulkintalinjan luotettava kuvaaja ja rajallinen yritys ymmärtää syntyneitä

merkityksiä (vrt. Varto 1992, 116).

Tutkimuksen subjektiiviseen lähtökohtaan liittyy myös hämmästykseni omaa asenteelli-

suuttani kohtaan. Esimerkkinä mainittakoon tarpeeni perustella hunnuttautumisen instituu-

tiota sitä tuntemattomille suomalaisille. Lähes loukkaannun, jos ihmiset pitävät hunnut-

tautumista vain merkkinä naisen alistamisesta. Toisaalta tämä kertoo mielestäni siitä, että

olen aidosti ymmärtänyt hunnuttautumisen olevan naisen itsensä valittavissa oleva pukeu-
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tumistyyli uskontonsa ilmentämiseen. Demokraattisessa länsimaisessa yhteiskunnassamme

tulee olla tilaa erilaisten vakaumusten kunnioittamiselle.

Teoriaosassani käsittelin myös etnisyyttä, identiteettiä ja maahanmuuttajan oman kulttuu-

rin vaalimista. Ne jäivät kuitenkin haastattelujeni perusteella uskontoa vähempiarvoisiksi

hunnuttautumisen motiiveiksi. Esiymmärryksen kannalta niiden mukanaolo oli kuitenkin

ensiarvoisen tärkeää.

Kuvausta Somalian oloista tai naisen yhteiskunnallisesta asemasta en tarkoituksella liittä-

nyt mukaan tähän työhön. Jätin niiden käsittelyn siitä syystä, että monet naisista ovat tul-

leet Suomeen jonkun muun maan kautta, jossa ovat saattaneet asua vuosia. Esimerkiksi

Ismahan on tullut Suomeen Britannian, ja Batulo Venäjän kautta. Näin ollen Somalian olot

eivät enää liity aivan heidän lähimenneisyyteensä, vaan he ovat jo ehtineet tutustua ja to-

tuttautua muihinkin uusiin kulttuureihin. Toisaalta laajempi kulttuuriin tutustuttaminen

olisi saattanut avartaa lukijan näkemystä aiheesta.

Oma ymmärrykseni aihettani kohtaan syveni tutkimuksen edetessä, mikä olikin tutkimuk-

sen tarkoitus. Mitä pidemmälle pääsin, sitä enemmän kiinnostuin aiheestani ja halusin saa-

da siitä yhä enemmän tietoa. Uskon aiheesta löytyvän runsaasti jatkotutkimuspotentiaalia,

esimerkiksi somalialaisten naisten juhlapukeutuminen on aivan oma lukunsa. Kuten aiem-

min raportissani totesin, juhlapuvut eivät missään mielessä ole osoituksia pukeutujan vaa-

timattomuudesta, johon uskonnon ohjeita noudattavat somalialaisnaiset arkipukeutumisel-

laan kuitenkin pyrkivät. Toinen mahdollinen jatkotutkimusaihe olisi teini-ikäisten soma-

lialaistyttöjen hunnuttautuminen ja etninen pukeutuminen Suomessa.



67

Lähteet

Aallas, E. 1991. Somalishokki. Helsinki: Suomen pakolaisapu.

Abdin, F. 1999. Oma kulttuuri auttaa sopeutumaan.

>http://www.verkkotie.fi/kohtaamisia/farhan.html>. 19.09.1999.

Alasuutari, P. 1994. Laadullinen tutkimus. Jyväskylä: Vastapaino.

Anttila, P. 1998. Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. Helsinki: Akatiimi.

Apo, S. 1990. Kertomusten sisällön analyysi. Teoksessa Mäkelä, K. (toim.) Kvalitatiivisen

aineiston analyysi ja tulkinta.Helsinki: Gaudeamus.

Badran, M. 1988. Dual Liberation: Feminism and Nationalism in Egypt, 1870s-1925.

Feminist Issues. Volume 8 (1), 15-34.

Banks, M. 1996. Ethnicity: Anthropological Constructions. London:  Routledge.

Beyer, L. 1990. Life Behind the Veil. Time 3, 55.

Chelhod, J. 1971. Hidjab. The Encyclopedia of Islam. Volume III. Leiden: Brill, 359-361.

Chico, B. 1990. Gender Headwear and Power in Judaic and Christian Traditions. Dress 17,

127-140.

Davis, A. 1990. Women, Culture & Politics. London: The Women's Press.

De Vos, G. 1990. Conflict and Accomcodation in Ethnic Interaction. In De Vos, G. &

Suárez-Orozco, M. (eds.) Status Onequality. The Self in Culture. Newbury

Park: Sage, 204-245.

Eicher, J.B. & Sumberg, B. 1999. World Fashion, Ethnic, and National Dress. In

Eicher, J. B. (ed.) Dress and Ethnicity: Change Across Space and

Time. Oxford: Berg, 295-305.

El Guindi, F. 1981. Veiling Infitah with Muslim Ethic: Egypt's Contemporary Islamic

Movement. Social Problems, Volume 28 (4), April, 465-485.

El Guindi, F. 1999. Veiling Resistance. Fashion Theory, Volume 3, Issue 1, 51-

80.

El Kaddioui, S. 1992. Huntu, hijab ja nainen: Islamilainen hijab seksuaalisena,

yhteiskunnallisena, uskonnollisena ja poliittisena symbolina. Arabian kielen

ja islamin tutkimuksen tutkielma. Helsingin yliopisto, Humanistinen

tiedekunta, Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos.

El Saadawi, N. 1988. Introduction. In Toubia, N. (ed.) Women of the Arab World: The

Coming Challenge. London: Zed Books, 1-7.

El Saadawi, N. 1992. Eevan kätketyt kasvot. Nainen arabiyhteiskunnassa. Helsinki:

Kääntöpiiri.



68

Eskola, J. & Suoranta, J. 1999. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jyväskylä:

Vastapaino.

Evans, K. 1993. Who Wears What and Where. Marie Claire, September, 24.

Fernea,E. & Fernea, R. 1995. Symbolizing Roles: Behind the Veil. In Roach-

Higgins, M., Eicher, J. & Johnson, K. (eds.). Dress and Identity.

New York: Fairchild, 285-292.

Gregersen, E. 1993. Seksuaalisuuden maailma. Porvoo: WSOY.

Haddad, Y. 1985. Islam, Women and Revolution in Twentieth-Century Arab Thought. In

Haddad, Y. & Findly, Y. (eds.) Women, Religion and Social Change. New

York: State University of New York Press, 275-306.

Hakala, J. 1997. Right to Be Different?: Muslim Immigrants and

Multiculturalism in Western Europe. In Linjakumpu, A. &

Virtanen, K. (eds.) Under the Olive Tree: Reconsidering

Mediterranean Politics and Culture. Tampere Peace Research

Insitute. Occasional Papers no. 73, 127-147. University of

Tampere.

Hallenberg, H. 1992. Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala. Teoksessa Allahwerdi, H. &

Hallenberg, H. (toim.) Islamin porteilla. Helsinki: Kirjayhtymä, 41-73.

Hallenberg, H. 1998. Miten elää muslimina. Teoksessa Palva, H. & Perho, I.

(toim.) Islamilainen kulttuuri. Helsinki: Otava, 13-76.

Hijab, N. 1989. Womanpower. The Arab Debate on Women at Work. Cambridge:

Cambridge University Press.

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 1982. Teemahaastattelu. Helsinki: Gaudeamus.

Hjärpe, J. 1988. The Attitude of Islamic Fundamentalism Towards the Question of Women

in Islam. In Utas, B. (ed.) Women in Islamic Societies. Social Attitudes and

Historical Perspectives. London: Curzon Press, 12-25.

Hjärpe, J. 1992. Islam: Oppi ja elämäntapa. Helsinki, Gaudeamus.

Horn, M. & Gurel, L. 1981. The Second Skin. An Interdisciplinary Study of Clothing.

Boston: Houghton Mifflin.

Järvinen, P. & Järvinen, A. 1994. Tutkimustyön metodeista. Tampere: Tampereen

yliopisto.

Kaiser, S. 1990. The Social Psychology of Clothing: Symbolic Appearances in

Context. New York: Macmillan.

Kajava, M. 1999.  Musliminaisen oikeudet ja hänen roolinsa yhteiskunnassa.

Koor 2, 20.



69

Keddie, N. 1991. Introduction: Deciphering Middle Eastern Women's History. In Keddie,

N. & Baron, B. (eds.) Women in Middle Eastern History: Shifting Bounda

ries in Sex and Gender. New Haven: Yale University Press, 1-22.

Khader, N. 1998. Familjeliv och levnadsmönster bland Mellanosterns muslimer. Göteborg:

Wahlström & Widstrand.

Kingma, L. 1992. Nainen islamissa. Teoksessa Kyyhkynen, M. (toim.) Ajankohtainen is

lam. Jyväskylä: Kirjapaja, 42-47.

Kiviranta, K. 1995. Giorgin fenomenologisen psykologian metodi laadullisen tutkimuksen

apuvälineenä. Teoksessa Nieminen, J. (toim.) Menetelmävalintojen

viidakossa. Pohdintoja kasvatuksen tutkimisen lähtökohdista. Tampere:

Tampereen yliopisto, 91-106.

Koraani 1980. Porvoo: WSOY.

Kouros, A. 1999. Omaa kulttuuriaan ei tarvitse hylätä.

>http://www.verkkotie.fi/kohtaamisia/kouros.html>. 19.09.1999.

Lehtovaara, M. 1995. Tutkimus ja tutkimuksen tutkimus fenomenologisesta

näkökulmasta. Teoksessa Nieminen, J. (toim.) Menetelmävalintojen

viidakossa. Pohdintoja kasvatuksen tutkimisen lähtökohdista. Tampere:

Tampereen yliopisto, 71-90.

Leimu, P. 1996. Identity, Ethnicity and Integration. In Kervinen, J., Korhonen,

A. & Virtanen, K. (eds.) Identity in Transition. University of

Turku. Publications of the Doctoral Program on Cultural

Interaction an Integration, 49-67.

Liebkind, K. 1980. Etniska minoriteters  identitetskris i assimilationsprocessen. I

von Kreitor, N. (red.) Minoritet, kultur, identitet. En antologi

under redaktion. Borås: Invandrarförlaget, 53-71.

Liebkind, K. 1997. Eräitä kulttuurimoniarvoisuuden teorian ja soveltamisen

ongelmia: Etnisen identiteetin kompleksisuus. Teoksessa

Pentikäinen, J., Hiltunen, M. (toim.) Suomen

kulttuurivähemmistöt. Helsinki: Yliopistopaino, 27-47.

MacLeod, A. 1991. Accomodating Protest: Working Women, the New Veiling, and

Change in Cairo. New York: Columbia Universtiy Press.

Mallouhi, D. 1994. Mini-Skirts, Mothers and Muslims: Modelling Spiritual

Values in Muslim Culture. Carlisle: Spear Publications.

Mernissi, F. 1985. Beyond the Veil. Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society.

London: Al Saqi Books.



70

Mernissi, F. 1991. The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's

Rights in Islam. Reading: Addison-Wesley Publishing.

Michelman, S.O. 1998. Breaking Habits: Fashion and Identity of Women Religious.

Fashion Theory, Volume 2 (2), 165-192.

Michelman, S. O. 1999. Race, Ethnicity, and Class. In Damhorst, M. L., Miller,

K. A. & Michelman, S. O. (eds.) The Meaning of Dress. New

York: Fairchild, 371-377.

Miller, K. A. & Michelman, S. O. 1999. Dress and World Religions. In

Damhorst, M.L., Miller, K.A. and Michelman, S.O. (eds.) The

Meanings of Dress. New York: Fairchild, 455-461.

Moghadam, V. 1991. Islamist Movements and Women's Responses in the Middle East.

Gender & History. Volume 3. No 3. Autumn, 268-284.

Mohamad, A. 2000. Alustus somalien juhlapukeutumisesta. Kassandra 2000:

 Kassandra juhlii. Osa Helsingin kulttuurikaupunki 2000

ohjelmistoa. 27.01.2000.

Mohsen, S. 1985. New Image, Old Reflections: Working Middle-Class Women in Egypt.

In Fernea, E. (ed.) Women and the Family in the Middle East. New Voices of

Change. Austin: University of Texas Press, 56-71.

Moula, A. 1999. Miten perhe säilyy yhtenäisenä uudessa kulttuurissa?

>http://www.verkkotie.fi/kohtaamisia/perhe.html>. 19.09.1999.

Mäkelä, K. 1990. Kvalitatiivisen analyysin arviointiperusteet. Teoksessa Mäkelä, K.

(toim.) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta Helsinki: Gaudeamus.

Najmabadi, A. 1993. Veiled Discourse - Unveiled Bodies. Feminist Studies. Volume 19.

No 3. Fall. 487-518.

O'Neal, G. 1999. African Women's Professional Dress as Expression of Ethicity.

In Damhorst, M. L., Miller, K. A. & Michelman, S. O. (eds.) The

Meaning of Dress. New York: Fairchild, 388-393.

Nenola, A. 1992. Naisen ja miehen uskonto. Teoksessa Pentikäinen, J. & Pentikäinen, K.

(toim.) Uskonnot maailmassa. Porvoo: WSOY, 361-371.

Palonen, K. 1987. Tekstistä politiikkaan. Johdatus lukutaitoon. Jyväskylä: Jyväskylän

valtio-opin laitos.

Patton, M. 1987. How to Use Qualitative Methods in Evaluation. Newbury Park: Sage.

Perttula, J. 1995. Kokemus psykologisena tutkimuskohteena. Johdatus fenomenologiseen

psykologiaan. Tampere: Suomen fenomenologinen instituutti.

Pyy, S. 1992. Berberinaisten elämää maaseudulla. Kehitys no. 1, 45-47.



71

Polhemus, T. 1988. Body Styles. Luton: Lennard Publishing.

Raamattu 1995. Pieksämäki: Sisälähetysseuran kirjapaino.

Ribeiro, A. 1986. Dress and Morality. London: Batsford.

Rissanen, S. 1992a. Hurskaan ihmisen elämä. Teoksessa Kyyhkynen, M. (toim.)

Ajankohtainen islam. Jyväskylä: Kirjapaja, 103-109.

Rissanen, S. 1992b. Ristin vai miekan etiikka? Teoksessa Kyyhkynen, M. (toim.)

Ajankohtainen islam. Jyväskylä: Kirjapaja, 110-115.

Saarinen, E. 1986. Teoksessa Niiniluoto, I. ja Saarinen, E. (toim.) Vuosisatamme filosofia.
Juva: WSOY.

Sciolino, E. 1999. The Chanel Under the Chador. In Damhorst, M. L., Miller, K.

A. & Michelman, S. O. (eds.) The Meaning of Dress. New York:

Fairchild, 462-468.

Smith, J. 1984. The Experience of Muslim Women: Considerations of Power  and Author

ity. In Haddad, Y., Haines, B. & Findly, E. (eds.) The Islamic Impact. New

York: Syracuse University Press, 89-112.

Stone, G. 1995. Appearance and the Self. In Roach-Higgins, M. E., Eicher, J. B., & John

son, K. K. P. (eds.) Dress and Identity. New York: Fairchild, 19-39.

Stowasser, B. 1984. The Status of Women in Early Islam. In Hussain, F. (ed.) Muslim

Women. New York: St. Martin's Press, 11-43.

Tiilikainen, M. 1999. Islam, pakolaisuus ja somalikulttuuri. Teoksessa

Sakaranaho, T. & Pesonen, H. (toim.). Muslimit Suomessa.

Helsinki: Yliopistopaino, 59-75.

Tillion, G. 1983. The Republic of Cousins. Women's Oppression in Mediterranean Society.

London: Al Saqi Books.

Turunen, K. 1995. Tieto ja tiede. Saarijärvi: Atena.

Varto, J. 1992. Laadullisen tutkimuksen metodologia. Tampere: Kirjayhtymä.

Vasko, T. 1992. Islamin tie Länsi-Eurooppaan. Teoksessa Kyyhkynen, M. (toim.)

Ajankohtainen islam. Jyväskylä: Kirjapaja, 66-79.

Waddy, C. 1980. Women in Muslim History. London: Longman.

Zakaria, F. 1988. The Standpoint of Contemporary Muslim Fundamentalists. In Toubia, N.

(ed.) Women of the Arab World: The Coming Challenge. London: Zed

Books: 27-35.

Zénie-Ziegler, W. 1989. På jakt efter skuggor: Samtal med egyptiska kvinnor. Lund:

Alhambra.

Ödman, P-J. 1979. Tålkning - förståelse - vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Stock-

holm: Almqvist & Wiksell.



72

Liite 1 Teemahaastattelurunko

Omat näkemykset

- kuvaile somalihuntua
- miten etnisyys näkyy omassa pukeutumi-

sessasi
- miten suhtaudut toisten somalialaisnais-

ten pukeutumiseen
- miksi käytät / et käytä huntua
- koska aloit käyttää huntua
- mikä on uskonnon ja hunnuttautumisen

suhde
- miten uskonnon antamat ohjeet näkyvät

pukeutumisessasi
- miten toivot tyttäriesi pukeutuvan tule-

vaisuudessa (huntu vai ei)
- eroaako somalilaisten pukeutuminen

muista muslimeista
- tehdäänkö hunnut itse
- mikä sinulle on tärkeintä omassa pukeu-

tumisessasi
- miten / mistä hankit (etniset) vaatteesi
- eroaako oma pukeutumisesi toisten so-

malialaisnaisten pukeutumisesta, miten
- onko etninen pukeutuminen aina ollut

itsestäänselvyys perheessäsi
- vaikuttaako perheesi mielipide pukeutu-

miseesi

Uskonnon ja ympäristön vaikutus

- miten muut somalialaiset suhtautuvat
pukeutumiseesi

- miten koet suomalaisten suhtautuvan
pukeutumiseesi

- mitä uskontosi määrää pukeutumisesta
- miten perinne vaikuttaa hunnuttautumi-

seen
- hunnuttautumisen yleisyys Suomessa vs.

Somaliassa
- miten miesten läsnäolo vaikuttaa pukeu-

tumiseen

Tilannesidonnaisuus

- missä tilanteissa käytät huntua
- missä tilanteissa et käytä huntua
- miten pukeutuminen vaihtelee eri tilan-

teissa
- miten pukeudut

- kotona
- moskeijassa
- rukoillessasi
- sosiaalisissa tilanteissa (vierailuilla,

juhlissa)
- työssä/opiskelussa

- vaihteleeko hunnuttautumisen aste tilan-
teen mukaan
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Liite 2 Taustakysymykset

- ikä

- perhesuhteet

- koulutus

- mitä teit Somaliassa

- mitä teet Suomessa

- kauanko olet ollut Suomessa


