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1. JOHDANTO 

 

 

1.1. Tutkimusaihe ja tutkija 

 

 

Vapauta eläimet elämäntavallasi, kehotti Eläinsuojeluliitto Animalian toiminnanjohtaja Päivi 

Viinikainen-Rosqvist vuonna 1992 kirjasensa kannessa.1 Muutamaa vuotta myöhemmin 

otsikoihin nousi aivan toisenlainen eläinten vapauttamisstrategia. Julkisuuden kiinnostuksen 

kohteena oli yksittäisten pienten ryhmien muodostama Eläinten vapautusrintama, jonka 

iskuista turkistarhoille tai koe-eläinkasvattamoon saatiin lukea lehdistä säännöllisin väliajoin. 

Myös tutkimuksia "radikaalista uudesta eläinoikeusliikkeestä" ilmestyi.2 Maltillinen, 

perinteinen eläinsuojeluliike jäi lähes huomiotta.3 Tämä siitäkin huolimatta, että eri 

suuntauksia edustavien järjestöjen jäsenlukujen perusteella perinteisen eläinsuojelun kannatus 

oli, ja edelleen on, huomattavasti suurempi kuin uuden eläinoikeusliikkeen kannatus.4 

Yksistään Eläinsuojeluliitto Animaliaan kuuluu noin 6000 jäsentä, kun taas Oikeutta Eläimille 

on pieni, noin 300 ihmisen järjestö.5  

 

Tämän tutkimuksen osalta käännän valokeilan perinteiseen eläinsuojeluliikkeeseen, 

Eläinsuojeluliitto Animaliaan ja osaan sen aktiivisimmasta jäsenkunnasta. Ovatko jäsenet 

ottaneet Viinikainen-Rosqvistin kehotuksesta vaarin ja mitä elämäntavalla tapahtuva eläinten 

                                                 
1 Viinikainen-Rosqvist 1992. 
2 Esim. Luukka 1998. 
3 Siinä huomiossa, joka eläinsuojeluun kohdistui, epäiltiin eläinsuojeluliikkeen maltillisuutta - laittomien iskujen 
tekijöitä uskottiin löytyvän myös Eläinsuojeluliitto Animalian riveistä. Ks. esim. von Behr 1999. 
4 Maltillisella, perinteisellä eläinsuojelulla tarkoitan eläinsuojeluliikettä, joka ajaa eläinasiaa pelkästään laillisin 
keinoin ja joka pääsi vauhtiin Suomessa 1870 –luvulla, jolloin Zacharias Topelius perusti Suomen ensimmäisen 
eläinsuojelujärjestön, Kevätyhdityksen – Maj Förening, ks. Hesy 1.2.00: 1. Radikaalilla uudella 
eläinoikeusliikkeellä tarkoitan Suomeen 1990–luvulla Eläinten vapautusrintaman iskujen myötä 
konkretisoitunutta, laittomiakin keinoja käyttävää eläinasialiikettä. Eläinsuojelu- ja eläinoikeusliikkeen eroista 
tarkemmin luvuissa 2.1. ja 7.1. 
5 Animalian toimintakertomuksen 1998 mukaan jäsenmäärä 5743 maksanutta jäsentä, Oikeutta Eläimille -
jäsenkirjeen 7/99 mukaan OE:n jäsenmäärä ylitti lokakuussa 1999 ensimmäistä kertaa 300 ihmisen rajan. EVR ei 
ole perinteinen järjestö, joten sen kokoa ei pysty arvioimaan jäsenmäärän perusteella. 
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vapauttaminen käytännössä tarkoittaa? Millaisia ovat eläinsuojelijoiden elämäntavat, 

mielipiteet, arvot ja ihanteet? Onko perinteinen eläinsuojeluliike todellakin erotettavissa 

uudesta eläinoikeusliikkeestä ja edustavatko Animalian jäsenet nimenomaan 

eläinsuojeluliikettä?  

 

Olen kahden kissan ja yhden koiran emäntä ja pidän itseäni poliittiselta katsantokannaltani 

punavihreänä. Eläinsuojelusta en tiennyt kuitenkaan juuri mitään, kun aloin tutustumaan 

tutkimusaiheeseeni keväällä 1997. Eläinasia näyttäytyi julkisuudessa pelkästään radikaalin 

uuden eläinoikeusliikkeen kautta.6 Uusi eläinoikeusliike kritisoi eläinsuojelijoita ja 

Eläinsuojeluliitto Animaliaa usein ankarastikin. Animalian katsottiin tehneen liikaa 

kompromisseja suhteessaan eläinten hyväksikäyttöön. Kun Animalian toiminnanjohtajaksi 

vuoden 1996 lopussa valittiin (luomu)lihaa syövä Jaana Kiljunen, jonka entinen työnantaja oli 

Tuottajain Lihakeskus, eivät eläinoikeusaktivistit voineet enää sitä sulattaa.7 

Eläinoikeusliikkeen äänenkannattaja Sudenhetki kärjisti kritiikin lokakuussa 1997 

kysymykseksi: "Animalia, eläinten- vai eläinten hyväksikäyttäjien suojeluliitto?".8 

 

Kun sitten lähdin kentälle reilu vuosi sitten, olin kaiken kuulemani kritiikin jälkeen hieman 

epäluuloinen valitsemani tutkimusteorian käytettävyydestä juuri tässä tutkimuskohteessa. 

Oletukseni oli, että Animalian jäsenistö koostuisi epävarmoista 11-15 –vuotiaista 

eläinrakkaista pikkutytöistä. Kirkko ja Kaupunki –lehdestä luin artikkelin yli kuusi vuotta 

kasvissyöjänä olleesta Animalian jäsenestä.9 Artikkeli toimi kentälle lähtemisen 

kannustimena. Ainakin yhdelle järjestön jäsenelle eläinsuojelu todella oli elämäntavallinen, 

tässä tapauksessa ruokapoliittinen valinta.  

 

Valitsin tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen jo ennen kenttätutkimustani, mutta jouduin 

myöhemmin täydentämään sitä toisella teoreettisella mallilla. Tarkoitukseni oli tutkia 

nimenomaan elämäntapojen avulla tapahtuvaa vaikuttamista. Kun sosiologi Anthony Giddens 

                                                 
6 Eläinasiaan luen kuuluvaksi sekä perinteisen eläinsuojelu- että uuden eläinoikeusliikkeen. 
7 Animalian toimintakertomuksen 1996 mukaan Jaana Kiljunen aloitti Animalian toiminnanjohtajana 1.12.96. 
Kritiikistä ks. Luukka 1998a: 43 - 44, myös Tuomivaara & Purmonen 1998: 31-32. 
8 Sudenhetki 1/97: 9. Lehteä ilmestyi vain muutama numero. Muita eläinoikeusliikkeen lehtiä esim. Oikeutta 
Eläimille –jäsenkirje. 
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pohtii yksityiselämän valintoja, joiden avulla pyritään vaikuttamaan yhteisiin asioihin, hän 

puhuu elämänpolitiikasta.10 Uskontotieteilijän näkökulmasta Giddensin elämänpolitiikan 

teoria vaikutti erityisen mielenkiintoiselta, sillä Giddens käsittelee teoriassaan useita 

eksistentiaalisia kysymyksiä, joiden tarkastelu on perinteisesti kuulunut uskontotieteen 

piiriin.11 Giddensin elämänpolitiikan teoria on väljä ja uudenaikainen. Teoria tuntui sellaiselta, 

että se antaisi tutkimukselle raamit, mutta muokkautuisi tarpeen vaatiessa. Teoria on lisäksi 

niin tuore, ettei sen nojalla ole paljon vielä tehty tutkimusta. Yhdeksi tutkimukseni motiiveista 

muodostuikin se, että sain olla osana muovaamassa elämänpolitiikan käsitteen sisältöä ja 

teorian käyttöönottoa kenttätutkimuksessa.  

 

Tutkimukseni kuuluu uskontososiologian ja -antropologian alaan.12 Tutkimuksessani on kaksi 

tasoa. Yhteisön tasolla olen kiinnostunut eläinsuojeluliikkeestä ja sitä edustavasta 

eläinsuojelujärjestöstä. Yksilön tasolla minua kiinnostavat eläinsuojelujärjestöön kuuluvat 

eläinsuojelijat. 

 

 

 

1.2. Tutkimusaiheeseen liittyvä aikaisempi tutkimus 

 

 

Maltillisten eläinsuojelijoiden elämäntapoihin, mielipiteisiin tai arvomaailmaan liittyvistä 

teemoista ei ole juurikaan tehty kenttätutkimusta aiemmin. Poikkeuksen tekee Turun 

yliopiston sosiologian laitoksella praktikum-työnä vuosina 1997 - 1998 tehty julkaisematon 

kyselytutkimus Eläinsuojeluliitto Animalian jäsenten taustasta, maailmankuvasta ja 

arkielämästä. Käytän tutkimuksen tilastotietoa täydentääkseni omaa laadullista tutkimustani.13 

Turussa valmistui hiljattain myös toinen tutkimus Animaliasta, Helena Maarasen poliittisen 

                                                                                                                                                          
9 Ks. Serkola 1998: 8-9. 
10 Giddens 1995a. 
11 Ks. Giddens 1995a: 223 – 228. 
12 Uskontososiologian ja uskontoantropologian määritelmistä Pentikäinen 1992: 21-27. 
13 Ruonavaara et al.: 1998. Kiitos Turun yliopiston sosiologian professorille Hannu Ruonavaaralle, joka toimitti 
tutkimuksen minulle. 
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historian alaan kuuluva pro gradu –työ ”Pistetään eläimet politiikkaan!” – Perinteisen 

eläinsuojelun haasteet 1990-luvun Suomessa. Maaranen tarkastelee eläinasiaa 

yhteiskunnallisena ja puoluepoliittisena kysymyksenä.14 Myös Maarasen tutkimus täydentää 

hyvin omaa tutkimustani, jossa painopiste on yksityiselämän politiikassa. 

 

Eläinasiaa sivuava tutkimus on lisääntynyt 90-luvun lopulla aiheen saaman julkisuuden myötä. 

Myös Helsingin yliopiston uskontotieteen laitoksella eläinaiheinen tutkimus on saanut hiukan 

jalansijaa. Vuonna 1999 ilmestyi Heikki Pesosen toimittama teos Uskonnon luonto, jossa eri 

alojen tutkijat pohtivat ihmisen ja luonnon suhdetta uskonnollisessa ajattelussa.15 Teoksen 

artikkeleissa käsitellään eri aikakausien ja kulttuurien käsityksiä luonnosta. Eläinasian 

kannalta merkittäviä artikkeleita kirjassa ovat Tom Sjöblomin ihmisen ja eläimen eroa pohtiva 

artikkeli Frithin lapset, Teuvo Laitilan ihmisen ja eläimen arvoa ja mahdollista tasa-arvoa 

käsittelevä Miksi koira huutaa, kun sitä lyödään? sekä Tuula Sakaranahon islamin ja eläinten 

suhdetta kuvaava luku artikkelissa Pyhyyden taju.16  

 

Helena Helve on hahmotellut uutta vihreää tai ekologista maailmankuvaa eläimet huomioon 

ottavan ja eläinten oikeuksia laittominkin keinoin puolustavan käyttäytymisen taustana. 

Helven tutkimus on osa uskontotieteen laitoksen painopistealueena olevaa 

maailmankuvatutkimusta. Maailmankuva on Helven mukaan eräänlainen, usein tiedostamaton, 

kokonaisnäkemys maailmasta. Vihreässä maailmankuvassa on Helven mukaan 

merkityksellistä ympäristöystävällisyys sekä tuotannossa että kulutuksessa. Tällaisen 

maailmankuvan lähtökohtina Helve pitää ekosentrismiä ja environmentalismia.17  

 

Maailmankuvan käsitteen ohella Helve puhuu maailmankatsomuksesta. Maailmankatsomus 

edellyttää Helven mukaan omaksujaltaan tietoista pyrkimystä todellisuuden järjestämiseen. 

Maailmankatsomukseen sisältyvät maailmankuvan tiedostamattomien arvojen lisäksi arvot, 

jotka ihminen tietoisesti valitsee, sekä normit, jotka säätelevät yksilön tekoja ja hänen 

                                                 
14 Maaranen 2000. 
15 Pesonen ( toim. ) 1999. 
16 Sjöblom 1999; Laitila 1999; Sakaranaho 1999: 47 - 49. Teuvo Laitila on aiemminkin kirjoittanut eläinaiheesta, 
muun muassa intialaisen ajattelun eläinkäsityksestä, ks. Laitila 1989. 
17 Helve 1997: 154 – 155. 
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elämäntapaansa. Helven maailmankatsomuksen käsite on hyvin samankaltainen kuin 

Giddensin elämänpolitiikan käsite. Erona näissä kahdessa käsitteessä on, että 

maailmankatsomuksessa huomio kohdistuu painotetusti yksilöpsykologiaan ja identiteetin 

kehitykseen, kun taas elämänpolitiikka liittyy yksilön kehityksen ohella länsimaisen nyky-

yhteiskunnan kehitykseen. Vaatimus elämänpolitiikkaan tulee tämänhetkisestä yhteiskunnasta 

ja elämänpolitiikan tarkoituksena on vaikuttaa paitsi yksilön omaan elämään, myös 

ympäröivään yhteiskuntaan. Yksilön maailmankatsomus on vain osin riippuvainen 

yhteiskunnasta ja ajankohdasta. Maailmankatsomus voi motivoida toimimaan esimerkiksi 

eläinten puolesta, mitä Helve tarkastelee ensisijaisesti elämänhallintaan liittyvänä asiana. 18 

 

Pro gradu –tasoista eläinasiatutkimusta uskontotieteen laitoksella edustaa Merja Lintusen 

tutkielma vegaanien ihmis- ja eläinkäsityksistä.19 Lintusen tutkimuskohteena on ehdottomalla 

ruokapolitiikallaan eläinasiaa ajavan ryhmän arvot ja asenteet. Omasta tutkimuksestani 

Lintusen tutkimus eroaa kysymyksenasettelultaan ja siinä, että itse tarkastelen eläinasiaa 

monin eri keinoin ajavan, ruokavaliokysymykseen suvaitsevasti suhtautuvan järjestön jäseniä.  

 

Merkittävän työn eläinasia-aiheen tutkimuksessa on tehnyt Leena Vilkka Helsingin yliopiston 

filosofian laitokselta. Vilkka on tutkinut eläinten tietoisuuteen ja oikeuksiin liittyviä ongelmia 

jo yli kymmenen vuotta.20 Omaan tutkimukseeni Vilkan liittää ennen kaikkea hänen 

jäsenyytensä Eläinsuojeluliitto Animaliassa ja nelivuotinen järjestön puheenjohtajuus vuosina 

1991 – 1995. 

 

Valtio-opin laitoksella valmistui vuonna 1998 Panu Luukan Oikeutta Eläimille -järjestöä 

käsittelevä pro gradu -tutkielma Ei ole oikeutta, on vain me! – Radikaali eläinoikeusliike 

Suomessa.21 Luukan tutkimus käsittelee uutta eläinoikeusliikettä edustavaa järjestöä, kun itse 

tutkin perinteistä eläinsuojeluliikettä edustavaa järjestöä. Käytän Luukan tutkimusta hyväksi 

                                                 
18 Ks. Helve 1996: 78 – 80. Helsingin Sanomien Verkkoliitteen haastattelussa Helve kuitenkin sivuaa myös 
maailmankatsomuksen motivoiman toiminnan yhteiskunnallisia yhteyksiä ja huomioi, että esim. kasvissyönti on 
yksilöllistä vaikuttamista, joka tuo sanalle politiikka uuden merkityksen. ks. Manninen 1998. Giddensin 
elämänpolitiikan käsitteestä enemmän luvussa 2.2. 
19 Lintunen 1998. 
20 Esim. Vilkka 1993; Vilkka 1996. 
21 Luukka 1998b. 
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omassa tutkimuksessani, kun vertailen eläinsuojelijoiden ja eläinoikeusaktivistien 

yhtäläisyyksiä ja eroja.  

  

Anu Parikka Turun yliopiston sosiologian laitokselta on tutkinut nuorten suhtautumista 

eläinsuojeluun ja eläinten oikeuksiin. Parikan tutkimuskohteena ei ole eläinasiajärjestöt tai 

niiden edustajat, vaan suomalaiset peruskoululaiset, lukiolaiset ja ammattikoululaiset 

yleensä.22 Parikan tutkimuksen mielenkiintoisinta antia on mielestäni se, että hän 

kyseenalaistaa yleisesti eläinasian motiivina pidetyn, psykologi Abraham Maslowin 

kehittämän tarvehierarkia-mallin.23 Maslow uskoo ihmisten tarpeiden ja motiivien järjestyvän 

hierarkkisesti, jolloin vasta yksilön omien fyysisten, psyykkisten ja taloudellisten tarpeiden 

riittävä tyydyttäminen mahdollistaa toisten yksilöiden, esimerkiksi eläinten, huomioonoton.24 

Tarvehierarkia-malli eläinasian selittäjänä kyseenalaistuu Parikan mukaan siinä, että 

esimerkiksi Suomessa uuden eläinoikeusliikkeen nousu ajoittui pikemminkin laman kuin 

nousukauden vuosiin.25 Parikan huomio herättää kysymyksen, kuinka merkittävästi 

esimerkiksi yksilön taloudellinen tilanne sittenkään vaikuttaa eläinystävällisiin 

ajattelutapoihin. 

  

Yksi mielenkiintoisimmista olemassa olevista Giddensin elämänpolitiikan käsitettä 

hyödyntävistä tutkimuksista on Jukka Peltokosken pro gradu -työ Käyn rehuilla – Veganismi 

kokemuksena ja kollektiivisena toimintana. Peltokoski on Tampereen yliopiston 

sosiaalipsykologian laitokselle tekemässään tutkimuksessa yhdistänyt eläinasian ja Giddensin 

elämänpolitiikan.26 Hän huomioi veganismin olevan sekä henkilökohtainen 

elämäntaparatkaisu että politiikkaa, jolla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin käytäntöihin 

ja rakenteisiin.27 Peltokosken tutkimuksen varsinaisena kiinnostuksen kohteena on vegaanien 

identiteetit ja taustateoriana identiteetin teoria sellaisena kuin sosiaalipsykologit John D. 

Greenwood  ja Rom Harré sekä filosofi Charles Taylor sen näkevät.28 

                                                 
22 Parikka 1998. 
23 Parikka 1998: 10; Maslow 1970 ( 1. painos 1954). 
24 Maslow 1970. 
25 Parikka 1998: 10. 
26 Peltokoski 1999b. 
27 Peltokoski 1999a: 1. 
28 Greenwood 1994; Harré 1983; Taylor 1989. 
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Uskontotieteilijä Matti Kamppinen tarkastelee Ulrich Beckin riskiyhteiskuntateorian valossa 

ympäristö- ja teknologia-asenteiden uskonnollisuutta Uskonnon luonto –teoksessa.29 Vaikka 

Beck käsittelee elämänpoliittisia teemoja tuotannossaan aivan kuten Giddenskin, Kamppinen 

ei elämänpolitiikan käsitettä käytä. 

 

Vuonna 1998 ilmestyi sosiaalitieteiden tutkijoiden J.P. Roosin ja Tommi Hoikkalan 

toimittama kirja Elämänpolitiikka, jossa sosiaalitieteilijät esittävät käsityksiään 

elämänpolitiikasta. Kenttätutkimukseen elämänpoliittisia teemoja teoksessa liittää Turo-

Kimmo Lehtonen artikkelissaan Rajallista ostamista: itsekuri, omatunto ja mielihyvä. 

Lehtonen lähestyy elämänpolitiikkaa Michel Foucaltin teoreettisesta viitekehyksestä.30 

Foucaultia elämänpolitiikka-teoreetikkonaan käyttävät myös Ilpo Helén tekstitutkimuksessaan 

Äidin elämän politiikka sekä Sari Eskola Turun yliopiston kasvatustieteen laitokselle 

tekemässään pro gradu –työssään Foucaultilainen perspektiivi elämänpolitiikkaan ja 

koulutukseen.31 

 

Tutkimukseni on jatkoa uskontotieteessä viime vuosikymmeninä alkaneelle heräämiselle 

ympäristökysymyksiin ja uudenlaiseen uskontoekologiaan.32 Uutta tutkimuksessani on 

perinteisen maltillisen eläinsuojelujärjestön jäsenten näkökulman esilletuonti.33 Tämä seikka 

erottaa tutkimukseni myös muusta kuin uskontotieteellisestä tutkimuksesta, jota viime vuosina 

on eläinasiasta tehty. Tutkimukseni rinnastuu osin uskontotieteen laitoksella tehtyyn 

maailmankuvatutkimukseen; maailmankuvatutkimuksen uudet ja vanhemmat toteuttamistavat 

ovat olleet oman tutkimukseni esikuvina. Tutkimuksessani olen kiinnostunut tutkittavien 

mielipiteistä, arvoista ja ihanteista, jotka ovat olleet myös maailmankuvatutkimuksen 

kiinnostuksen kohteita.  

 

                                                 
29 Kamppinen 1999. 
30 Lehtonen 1998. 
31 Helén 1997; Eskola 1999. 
32 Uudenlaisesta uskontoekologiasta Pesonen 1999: 5.  
33 Pyrin tutkimuksessani tuomaan esille uusia asioita. Tästä syystä en käsittele esimerkiksi eläinasian historiaa, 
koska sitä on käsitellyt tutkimuksissaan ainakin Luukka, Parikka ja Vilkka. Animalian historiaa taas kartoittaa 
pro gradu -työssään Helena Maaranen. 
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Tutkimukseni teoreettinen viitekehys, Anthony Giddensin elämänpolitiikka, on uusi 

uskontotieteellisessä tutkimuksessa. Teoria on omaksuttu sosiaalitieteistä, joissa muun muassa 

sosiologi Erik Allardt ja sosiaalipoliitikko J.P. Roos ovat avanneet tietä 

elämänpolitiikkatutkimukselle hyvinvointia ja elämäntapaa käsittelevällä tutkimuksellaan.34  

 

 

 

2. TUTKIMUSTEORIAT 

 

 

2.1. Eläinsuojelu- ja eläinoikeusliikkeen eroja ja yhtäläisyyksiä 

 

 

2.1.1. Perinteinen eläinsuojeluliike ja uusi eläinoikeusliike 

 

 

Eläinasian nimissä tehtyjen laittomien iskujen jäljiltä Suomen eläinasiajärjestöjen kenttä on 

jakautunut kahtia. Perinteisten, maltillisten eläinasiajärjestöjen katsotaan edustavan 

eläinsuojeluliikettä. Järjestöjä kutsutaan eläinsuojelu- tai eläinten hyvinvointijärjestöiksi, 

erotuksena uutta, radikaalia eläinoikeus- tai eläinten vapauttamisliikettä edustavista 

eläinoikeusjärjestöistä.35 Virallisissa kannanotoissaan eläinsuojelujärjestöt vastustavat laitonta 

toimintaa toisin kuin eläinoikeusjärjestöt.36 

                                                 
34 Esim. Allardt 1976; Roos 1987. 
35 Ks. myös Luukka 1998a: 43 – 46. Eläinasia on yhteiskuntatieteellisenä tutkimuskohteena niin uusi, että 
 aiheeseen liittyviä vakiintuneita termejä ei ole olemassa. Esimerkiksi ”eläinsuojelun” rinnalla puhutaan ”eläinten 
 suojelusta”. Myös eläinten hyvinvoinnin erottaminen eläinten oikeuksista on sen verran tuore asia, että 
haastattelemani eläinsuojelijat käyttivät asiasta puhuessaan suomenkielisten termien sijasta englanninkielisiä 
 termejä ”animal welfare” ja ”animal rights”, jotka ovat käytössä esimerkiksi Yhdysvalloissa (ks. Silverstein 
 1996: 32 – 34). Uskontotieteilijä Teija Mikkolan mukaan samankaltainen jaottelu on olemassa myös 
 ympäristöaktivismissa, joka voidaan jakaa maltilliseen environmentalismiin ja radikaaliin ekologismiin,  
ks. Mikkola 1999:169. 
36 Ks. Eläinsuojeluliitto Animalian toiminta-ajatus 1998, Oikeutta Eläimille -jäsenkirjeet 1/99, 4/99: 2, 5/99: 2, 
20, 7/99:3. Laitonta suoraa toimintaa käytännössä harjoittava EVR ei varsinaisesti ole eläinoikeusjärjestö, vaan 
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Eläinsuojelu- ja eläinoikeusliikkeen keinojen, mutta myös päämäärien katsotaan olevan 

erilaisia. Merkittävin päämääriä koskeva ero on eri suuntauksia edustavien järjestöjen mukaan 

liikkeiden suhtautumisessa eläinten hyväksikäyttöön. Eläinsuojeluliikkeessä tunnustetaan 

ihmisen oikeus käyttää eläimiä hyväkseen joissain tapauksissa, kun taas eläinoikeusliike 

kyseenalaistaa kaiken eläinten hyväksikäytön.37 Eläinsuojeluliikkeessä pyritään parantamaan 

eläinten hyvinvointia näiden elämän aikana, kun taas eläinoikeusliike vastustaa myös eläinten 

tappamista ja on ehdottomimmillaan valmis antamaan eläinyksilön elämälle samanlaisen 

itseisarvon kuin ihmisen elämällä on.38 

 

Eläinten oikeuksien puolestapuhujan, filosofi Leena Vilkan mukaan eläinten perusoikeuksiin 

kuuluvat oikeus tuskattomaan elämään, oikeus olla eläin ja toteuttaa eläimen tarpeita sekä 

intressejä eli oikeus hyvinvointiin, oikeus lajin olemassaolon jatkumiseen eli oikeus 

lisääntymiseen ja oikeus yksilön olemassaolon jatkumiseen eli oikeus elämään.39 Vilkan 

jaottelun perusteella voi määritellä eläinsuojeluliikkeen ajavan eläinten oikeuksia 

tuskattomaan elämään, hyvinvointiin ja lisääntymiseen, kun taas eläinoikeusliike puolustaa 

myös eläinten oikeutta elämään.  

 

 

 

2.1.2. Peter Singer ja eläinsuojeluliike 

 

 

Peter Singer on utilitaristi, jota voi eläinten hyvinvointiin keskittyneenä filosofina pitää 

eläinsuojeluliikkeen merkittävimpänä teoreetikkona.40 Singerin huomio keskittyy kaikkien 

intressien yhtäläiseen huomionottoon. Singerin edustaman utilitarismin päämääränä on 

                                                                                                                                                          
kuka tahansa kasvissyöjä tai vegaani, joka tekee iskun EVR:n sääntöjen puitteissa, voi katsoa olevansa osa 
Eläinten vapautusrintamaa, ks. EVR 11.5.00: 1. 
37 Eläinsuojeluliitto Animalian toiminta-ajatus 1998: 2; OE-jäsenkirje 7/99: 24. 
38 Ks. Regan 1983. 
39 Vilkka 8.12.98, ks. myös Vilkka 1996: 127. 
40 Singerin asema eläinsuojelijoiden keskuudessa näkyi mm. siinä, että kun kysyin mitä kirjaa eläinsuojelijat 
suosittelisivat eläinasiasta kiinnostuneille, Singerin teos sai eniten kannatusta (8 mainintaa). Kuten aiemmassa 
viitteessä mainitsin, Singer on kuitenkin suosittu myös eläinoikeusliikkeessä. Singerin suosion syynä on pidetty 
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mahdollisimman suuri mielihyvä ja mahdollisimman pieni kärsimyksen määrä 

mahdollisimman suurelle joukolle. “Joukkoon” kuuluvat kaikki tahot, joilla on asian suhteen 

intressejä.41 Eläinten biologinen samankaltaisuus ihmisten kanssa on Singerin mukaan syy 

ottaa huomioon yhtälailla eläinten kuin ihmisten intressit. Koska eläimet, erityisesti nisäkkäät 

ja linnut, kykenevät tuntemaan kipua ja toisaalta myös mielihyvää, on niillä Singerin mielestä 

olemassa omat intressinsä.42 

 

 

 

2.1.3. Tom Regan ja eläinoikeusliike 

 

 

Eläinten intressien sijaan deontologi, filosofi Tom Regan puhuu eläinten itseisarvosta. Vaikka 

Peter Singer on Regania tunnetumpi myös eläinoikeusliikkeen keskuudessa, voi Regania pitää 

filosofisessa mielessä eläinoikeusliikkeen ykkösteoreetikkona.43 Reganin vaatimus eläinten 

oikeudesta elämään perustuu luontokeskeiseen käsitykseen eläimen itseisarvosta.44 Filosofi 

John O’Neillin mukaan itseisarvo on ei-välineellisen arvon synonyymi, tarkoittaa sisäistä 

arvoa ja on objektiivinen eli riippumaton arvostavan subjektin arvostuksista.45  

 

Jokaisella tajuisella ja tuntevalla yksilöllä on Reganin mukaan olemassa itseisarvo, joka ei 

riipu yksilön älykkyydestä, kyvyistä, persoonallisuudesta tai edes hänen tunteidensa laadusta. 

Tajuisiin ja tunteviin yksilöihin Regan lukee ihmiset sekä eläimistä matelijat, linnut ja 

nisäkkäät.46 Eläimillä, kuten ihmisilläkin, on Reganin käsityksen mukaan olemassa 

itseisarvonsa, sillä ne kokevat elämää ja niille on tärkeää oma, yksilöllinen hyvinvointi 

                                                                                                                                                          
muun muassa Oikeutta eläimille –teoksen tunteisiin vetoavaa kirjoitustapaa, kun taas esim. eläinoikeusfilosofi 
Tom Reganin teksti on kuivan asiallista. Ks. Maaranen 2000: 17.  
41 Singer 1991; ks. myös Vilkka 1996: 109 – 110, 119. 
42 Singer 1991: 1 – 24. Käytän ensisijaisena lähteenäni suomenkielistä painosta, koska sitä on muokattu Suomen 
oloihin sopivaksi. Toimitustyöhön osallistuneen Leena Vilkan mukaan teos eroaa alkuperäisestä myös 
runsaamman eläinoikeus-terminologian käytössä, Vilkka 3.6.99. Ero on havaittavissa jo teoksen alkuperäistä ja 
suomenkielistä nimeä vertaillessa: Animal Liberation on suomennettu Oikeutta Eläimille.  
43 Regan 1983. Reganin annista eläinoikeusfilosofialle Vilkka 1998a, Maaranen 2000: 17. 
44 Regan 1983. Ihmis- ja luontokeskeisyydestä Vilkka 1993: 89 – 140. 
45 O’Neill 1997: 266.  
46 Regan 1983: 232 – 265. Ks. myös Vilkka 1996: 106 – 109. 
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riippumatta siitä, ovatko ne hyödyksi toisille. Regan kyseenalaistaa uskomuksen, jonka 

mukaan eläimet ovat olemassa ihmistä varten, ihmisen resurssina. Hänen mukaansa eläimen 

käyttö ihmistä varten on aina yhtä väärin, riippumatta käyttökohteesta.47 

 

Käsityksellä eläinten itseisarvoisuudesta ja eläinten intressien yhtäläisestä huomioonotosta on 

aste-ero. Siinä kun käsitys eläinten itseisarvoisuudesta johtaa vaatimukseen eläimen 

oikeudesta elämään, eläinten yhtäläisten intressien huomionotto vaatii ainoastaan eläinten 

hyvinvointia. Kärjistettynä kysymys on siitä, taistellaanko eläimen elämän itsessään vai 

pelkästään tuskattoman elämän puolesta.  

 

 

TAULUKKO 1: Eläinoikeus- ja eläinsuojeluliikkeen erot teoriassa ja käytännössä 

 
Eläinsuojeluliikkeen teoriassa huomio kohdistuu eläimen yhtäläisiin intresseihin, kun taas eläinoikeusliikkeen 

teoriassa korostetaan eläimen itseisarvoa. Eläinsuojeluliikkeessä laiton toiminta tuomitaan selväsanaisesti. 

Eläinoikeusliikkeen käytännössä laittomaan toimintaan suhtaudutaan puolustaen tai neutraalisti. Eläinten 

hyvinvointi voidaan huomioida syömällä luomulihaa. Eläinten itseisarvon korostamista osoittaa vegaaninen 

ruokavalio.  

 

 teoria käytäntö 

eläinsuojeluliike  
Singer: 

eläimen yhtäläiset intressit  

1. suhtautuminen laittomaan 

toimintaan vastustava 

2. luomusekaravinto 

eläinoikeusliike 
Regan: 

eläimen yhtäläinen itseisarvo 

1. suhtautuminen laittomaan 

toimintaan puolustava tai 

neutraali 

2. veganismi 

 

                                                 
47 Regan 1997: 5 – 18. 
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Vaikka jako eläinsuojeluliikettä edustaviin perinteisiin eläinsuojelujärjestöihin ja 

eläinoikeusliikettä edustaviin uusiin eläinoikeusjärjestöihin vaikuttaa periaatteessa selkeältä, 

se ei sellainen ole. Eläinsuojeluliikkeen teoriat ja painotukset ovat läsnä myös suomalaisessa 

eläinoikeusliikkeessä.48 Toisaalta uusi eläinoikeusliike ei sanojensa mukaan rajoitu pelkästään 

sitä edustaviin järjestöihin, vaan toimii myös järjestöjen ulkopuolella.49 Eläinoikeusliike voi 

näin vaikuttaa myös perinteisissä eläinsuojelujärjestöissä.  

 

Perinteisten eläinsuojelujärjestöjen edustajat eivät aina ole kovin mielissään eläinasian 

jakamisesta selkeästi eläinten hyvinvointiin ja eläinten oikeuksiin. Monet tutkimistani 

eläinsuojelijoista kokivat myös eläinsuojelujärjestö Animalian edistävän eläinten oikeuksia. 

He uskoivat, että vaatimus eläinten hyvinvoinnista perustuu eläinten oikeuksiin.50 

 

Tutkimukseni aluksi muodostin hypoteesin, jonka mukaan eläinsuojeluliikkeen pystyi 

erottamaan eläinoikeusliikkeestä sekä sen erilaisen teoriaperustan että erilaisen käytännön 

perusteella. Pian kuitenkin huomasin, ettei eron tekeminen ollut selkeää, varsinkaan 

yksilötasolla. Aloin aprikoida, oliko sittenkään mahdollista luokitella tutkimani eläinsuojelijat 

edustamaan juuri eläinsuojeluliikettä. 

                                                 
48 Esim. teoriassa eläinsuojeluliikettä edustavan Peter Singerin teos Oikeutta eläimille nauttii suurta luottamusta 
uudessa eläinoikeusliikkeessä. Oikeutta eläimille –teoksen asemasta OE –järjestössä Luukka 1998a: 3, 36 - 37. 
49 Ks. OE-jäsenkirje 4/99: 11. 
50 II / 3 10; II / 3 08; II / 3 07; II / 3 09; II / 3 02; II / 3 I / 7 06; II / 3 13; kenttäpäiväkirja 21.4.99/ 05, 28.11.99/ 
21. 
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2.2. Elämänpolitiikka 

 

 

2.2.1. Elämänpolitiikka ja reflektiivisyys 

 

 

Kuten eläinasiasta, myös elämänpolitiikan käsitteestä muodostui eräänlainen muotikäsite 90-

luvulla. Vaikka elämänpolitiikka on terminä uusi, on käsitteellä juurensa menneisyydessä, jo 

Aristoteleen aikaisissa hyvän elämän pohdinnoissa.51 Elämänpoliittisia aineksia voi löytää 

myös vasemmiston valtionvastaisten suuntausten teorioista, feminismistä ja vihreästä 

liikkeestä.52  

 

Elämänpolitiikka Anthony Giddensin mukaan on, kuten termistä käy ilmi, yksinkertaisesti 

ilmaistuna elämän politiikkaa. Politiikkaa, niin kuin se tässä yhteydessä ymmärretään, tehdään 

ihmisen yksityisenä pidetyn elämänalueen sisällä.53 Yksityisestä on tullut poliittista.54 

 

Elämänpolitiikka on valintojen politiikkaa. Giddensin mielestä elämän jokainen tehty päätös 

on poliittinen päätös jonkin asian puolesta, jotain toista asiaa vastaan.55 Elämänpolitiikassa 

oma elämäntapa politisoituu.56 Elämänpoliittisten valintojen taustalla ovat reflektiivisesti 

tehdyt omaa elämää koskevat periaateratkaisut. Giddensin perinnettä seuraavien Roosin ja 

Hoikkalan mukaan nämä periaateratkaisut tehdään eettisin perustein.57 Elämänpoliittisesti 

suuntautuneessa elämän suunnittelussa ei keskitytä vain yksityiseen elämään, vaan uskotaan, 

että oman elämän ratkaisut vaikuttavat laajemmalti, yhteisiin asioihin.58 

                                                 
51 Ks. esim. Sihvola 1994. 
52 Valtionvastaisista suuntauksista varsinkin anarkismi, ks. Roos & Hoikkala 1998: 9; Rotkirch 1998: 169; 
Giddens 1995a: 215. 
53 Roos & Hoikkala 1998: 11 – 12; Giddens 1995a: 215, ks. myös politiikkaa ja elämänpolitiikkaa vertaileva 
kappale Connections and implications s. 226 – 231. 
54 Väite yksityisen poliittisuudesta muodostui naisliikkeen iskulauseeksi 70-luvulla. Aiheesta esim. Jallinoja 
1983: 209 – 218. 
55 Giddens 1995b: 107. 
56 Giddens 1995a:  214. 
57 Roos & Hoikkala 1998: 8 – 12.  
58 Giddens 1995a: 221. 
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Elämänpolitiikan käsitteeseen liittyvää reflektiivisyyttä pyrin tuomaan esille myös omassa 

tutkimuksessani. Giddensin mukaan reflektiivisyys (institutional reflexivity) on yksi kolmesta 

merkittävästä modernin maailman dynaamisuuteen vaikuttavasta tekijästä, ajan ja tilan 

erottamisen ja puitteista riisuvien mekanismien (disembedding mechanisms) lisäksi. 

Reflektiivisyys on Giddensin omin sanoin: “the regularised use of knowledge about 

circumstances of social life as a constitutive element in its organisation and transformation.”59 

 

Reflektiivisyydellä tutkimuksessa on juurensa muun muassa naistutkimuksen huomiossa 

tutkimuksen subjektiivisuudesta ja vaatimuksessa tutkijan selväsanaisesta itsensä 

positioinnista tutkimuksensa suhteen.60 Tässä tutkimuksessa ymmärrän reflektiivisyyden 

kriittiseksi, toimintatapoihin ja niiden taustaoletuksiin liittyväksi pohdinnaksi, joka voidaan 

kohdistaa yhtä hyvin yhteiskuntaan kuin ihmiseen itseensä.61 

 

 

 

2.2.2 Elämänpolitiikka, yksilö ja eksistentiaaliset kysymykset 

 

 

Vaikka elämänpolitiikalla pyritään vaikuttamaan yhteisöllisiin asioihin, on elämänpolitiikan 

lähtökohta Giddensin mukaan yksilöllisyydessä.62 Elämänpolitiikassa pyritään vapautumaan 

hierarkkisista valtasuhteista ja tavoitellaan oman itsensä herruutta.63 Elämänpolitiikka toimii 

vastauksena ajan hengen mukaisiin vaatimuksiin jatkuvasta itsensä kehittämisestä. 

Elämäntavalla ei pelkästään pyritä vaikuttamaan, vaan myös luomaan omaa identiteettiä.64 

Yhteisöllisten tavoitteiden takaa löytyy jotain itsekästä, huolta omasta tulevaisuudesta ja 

itsensä parantelua eettisessä mielessä. Elämänpolitiikkaa harjoittavan yksilön tavoitteena on 

                                                 
59 Giddens 1995a: 20.   
60 Aiheesta Alcoff & Potter (eds.) 1993. Reflektoinnista tutkimuksen teossa myös Sakaranaho 1997: 45 – 47. 
61 Giddensin käyttämä sana reflexive voidaan kääntää suomeksi joko reflektiivisyydeksi tai refleksiivisyydeksi. 
Itse käytän edellä mainittua käännöstä, joka saa antamani määritelmän. 
62 Ks. myös Beck 1995: 27 – 28. 
63 Giddens 1995a: 214 – 215. 
64 Giddens 1995a: 5. 
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subjektiivinen hyvinvointi, omaan sisäiseen kokemukseen perustuva hyvä elämä.65 Yksilö 

pyrkii löytämään oman vastauksensa eksistentiaaliseen kysymykseen siitä, kuinka meidän 

pitäisi elää, ja toteuttamaan näin itseään.66  

 

Giddensin mukaan eksistentiaalisten kysymysten pohdinta motivoi elämänpolitiikkaan. 

Eksistentiaaliset kysymykset, jotka Giddens huomioi, käsittelevät neljää eri toimialaa: ihmisen 

olemassaoloa suhteessa luonnonympäristöön, ihmisen rajallisuutta suhteessa transsendenssiin, 

yksilön suhdetta globaaliin yhteisöön ja identiteetin suhdetta yksilöllisyyteen ja kehoon. 

Merkittäviksi moraalisiksi ongelmiksi nousevat ympäristöetiikkaan liittyvät ongelmat, 

syntymättömien oikeuksiin liittyvät ongelmat, maailmanlaajuiseen yhteistyöhön, tieteen ja 

teknologian kehittymiseen liittyvät ongelmat sekä kehon itsemääräämisoikeuteen, 

sukupuolierojen määrittelyyn ja eläinten oikeuksiin liittyvät ongelmat.67  

 

 

 

2.2.3. Post-traditionaalisuus 

 

 

Seuraan tutkimuksessani Giddensin tapaa jakaa länsimainen yhteiskunta kahteen erilliseen 

vaiheeseen, esimoderniin ja moderniin, joista tällä hetkellä elämme jälkimmäisen myöhäisiä 

vaiheita. Siinä missä esimoderni yhteiskunta on ollut traditionaalinen, yhteisössä ennalta-

annettuja moraalisia ohjeita mukaileva, on myöhäismoderni yhteiskunta post-traditionaalinen, 

yksilöllistä reflektiivistä päätöksentekoa vaativa.68  

 

                                                 
65 Roos 1996. 
66 Giddens 1995a: 214 – 215. 
67 Giddens 1995a: 223 – 227. 
68 Roos 23.9.96; Giddens 1996: 1, 51, 100. Giddens käyttää käsitettä myöhäismodernismi ”late modern”, kun taas 
esimerkiksi sosiologi Zygmunt Baumanin mukaan olemme jo jälkimodernissa ”post-modern”. Siinä kun Giddens 
käsittää myöhäismodernin ajanjaksona, Baumanille jälkimoderni on mielentila. Baumanin mukaan jälkimodernia 
määrittelee osin samankaltaiset asiat kuin Giddensin myöhäismodernia, molemmissa on läsnä mm. 
reflektiivisyys. Reflektiivisyys voidaan nähdä vaihtoehtoisesti myönteisenä tai kielteisenä asiana. Ks. Bauman 
1996: 22; Giddens 1995a: 103 – 108. 
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Myös yhteiskuntatieteilijä Ronald Inglehart uskoo nykyisen yhteiskunnan olevan vähemmän 

traditionaalinen kuin aikaisemmin. Inglehart puhuu post-materialismista, jonka hän uskoo 

seuraavan materialismia ja materialististen arvojen prioriteettiaseman menetystä. Post-

materialismia luonnehtivat osin elämänpoliittisetkin teemat: elämäntyylin ja itsensä 

toteuttamisen painottaminen vaurauden tai fyysisen turvallisuuden sijaan, tyytymättömyys 

perinteisiin hierarkkisiin malleihin, ympäristönsuojelu, huomion kiinnittäminen naisten 

asemaan, moraalisuuden uudelleenmäärittely, yleinen osallistuminen poliittiseen ja 

epäpoliittiseen päätöksentekoon sekä huumeiden käyttö. 69  

 

Inglehart on näkökulmassaan maslowilainen.70 Hän uskoo, että kääntyminen post-

materialististen arvojen puoleen on seurausta taloudellisen ja subjektiivisen 

turvallisuudentunteen kasvamisesta, johon syynä on ollut ennen kaikkea ihmisten yleisen 

varallisuuden kasvu toisen maailmansodan jälkeen. Inglehart uskoo, että ihmiset pyrkivät 

luonnostaan tavoittelemaan ja arvostamaan sellaisia asioita, joista heillä on ollut puutetta 

nuoruudessaan.71 Sotien jälkeisessä yhteiskunnassa tällaisia asioita ovat Inglehartin mukaan 

aineellisen hyvinvoinnin sijaan esimerkiksi yhteisöllisyyden kokemukset.72 

 

Vaikka nyky-yhteiskunta olisikin post-traditionaalinen, Anthony Giddens uskoo, etteivät 

traditiot tai niiden merkitys ole täysin hävinneet myöhäismodernista yhteiskunnasta. Ne 

jatkavat elämäänsä, mutta vain osittain, joissain paikoissa ja tilanteissa, sekavasti ja 

epäjärjestelmällisesti.73 Olennaista on, ettei post-traditionaalisessa yhteiskunnassa traditio ole 

enää määräävä tekijä, vaan vanhoja traditioita tarkastellaan ja muokataan jatkuvasti uuden 

informaation valossa. Tradition, siinä missä muunkin tiedon, katsotaan olevan vain eräs esitys 

todellisuudesta. Tieto on tietoa vain siihen saakka, kunnes toisin todistetaan.74 Giddens käyttää 

                                                 
69 Inglehart 1977: 3 – 13, 21 – 22, 69 - 71. Giddensin mukaan usko perinteiseen poliittiseen vaikuttamiseen on 
heikentynyt, ks. Giddens 1995a: 226. Myös Inglehartin mukaan poliittinen vaikuttaminen ilmenee uudella tavalla, 
ks. Inglehart 1977: 12 – 18. 
70 Inglehart 1977: 22; ks. Maslow 1970. 
71 Inglehart 1990: 68.  
72 Inglehart 1977: 3 – 13, 21 – 22, 69 - 71. 
73 Roos & Hoikkala 1998: 10; Giddens 1995b: 140. 
74 Giddens 1996: 12, 38 – 39. 
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käsitettä ”toiset mahdollisuudet”, jolla hän viittaa mahdollisuuteen valita toisin, ajatella 

positiivisesti tilanteessa, jossa traditionaalisessa yhteiskunnassa ei olisi ollut vaihtoehtoja.75 

 

Giddens myöntää, että jatkuva traditioiden ja tiedon kyseenalaistaminen ja muokkaaminen 

johtavat epävarmuuteen.76 Hänen mukaansa myöhäismodernissa yhteiskunnassa 

selviytymiseen tarvitaankin myös luottamusta ja uskoa, joille pohja muodostuu jo yksilön 

varhaiskehityksessä.77 Ulrich Beck – toinen elämänpoliittisia perusteemoja käsittelevä 

teoreetikko – uskoo, ettei yksilö välttämättä edes kykene sellaiseen vakauteen ja 

vastuullisuuteen päätöksenteossa, jota häneltä vaaditaan.78 Kuinka ihminen sitten yleensä 

pystyy hallitsemaan elämäänsä ristiriitatilanteissa, joihin hän välttämättä informaatiotulvan 

täyttämässä arkipäivässään törmää? 

 

Giddensin käsitys elämänhallinnasta eroaa Ulrich Beckin käsityksestä. Giddens uskoo, että 

paras tapa hallita omaa elämäänsä on turvautua asiantuntijoihin sekä kerätä itse jatkuvasti 

tietoa, paitsi paikalliselta myös maailmanlaajuiselta tasolta, ja muokata käsityksiään sen 

mukaan.79 Giddens luottaa siihen, että ihminen selviytyy ristiriitatilanteista turvaamalla 

oikeisiin asiantuntijoihin, hän uskoo ihmisen kykyyn suoriutua jatkuvasta tiedon 

päivittämisestä. Beckin mukaan taas oikea tie elämänhallintaan on asiantuntijoiden 

kyseenalaistaminen, sillä jokainen on oman elämänsä asiantuntija.80 Beckin tapa selviytyä 

ristiriitatilanteista on siis eräänlainen maalaisjärki. Kysymykseksi jää, pohjaako maalaisjärki 

sittenkin traditioihin. 

  

Etiikka ja moraali ovat elämänpoliittisesti oleellisia teemoja. Giddensin näkemyksen 

mukaisessa post-traditionaalisessa yhteiskunnassa ennalta-annettua, traditionaalista moraalista 

koodia ei enää tarvitse välttämättä noudattaa. Vastuuta päätöksistä ei voi sälyttää yhteisölle, 

vaan se jää ihmiselle itselleen ja hänen omalle reflektiiviselle moraalipohdinnalleen.81 

                                                 
75 Roos & Hoikkala 1998: 13 - 15; Giddens 1995a: 10 – 14. 
76 Giddens 1996: 49. 
77 Giddens 1995a: 3. 
78 Beck 1995: 20. Ks. myös Bauman 1996: 28. 
79 Giddens 1995b: 117 – 129. 
80 Beck 1995: 22. 
81 Roos & Hoikkala 1998: 15. 
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Pohdinta voi tuottaa yllättäviäkin tuloksia. Eläinasian näkökulmasta eräs tällainen yllättävä 

tulos voi olla esimerkiksi suhde perinteisesti täysin moraalisena pidettyyn elinkeinoon, 

turkistarhaukseen, joka voi vaikuttaa hyvinkin moraalittomalta, jos ottaa huomioon ihmisten 

oikeuksien lisäksi eläinten tai luonnon oikeudet.  

 

Giddens ei vastusta traditioita sinänsä. Traditionaalisiin katsantokantoihin voidaan päätyä 

hänen mielestään myös hyvin perustein, reflektiivisen pohdinnan seurauksena. Reflektiivisyys 

antaa resursseja argumentaatioon. Giddensin vastustuksen kohteena on traditioiden 

puolustaminen vain sillä perusteella, että ne ovat traditioita. Tradition puolustaminen 

traditionaalisella tavalla on Giddensin mukaan fundamentalismia. Fundamentalismissa ei 

argumentoida, vaan pidetään kiinni kaavamaisista totuuksista seurauksista huolimatta. 

Väkivaltaan taipuvaisen fundamentalismin sijaan Giddens kannustaa diskursiiviseen dialogiin, 

jossa suotuisaan lopputulokseen päästään keskustelun kautta.82 

 

 

 

2.2.4. Riskiyhteiskunta 

 

 

Modernia yhteiskuntaa voidaan luonnehtia paitsi suhteessa traditioihin myös riskin käsitteen 

kautta. Ulrich Beck puhuu riskiyhteiskunnasta, jossa yhteiskunnan seuranta- ja 

turvainstituutiot eivät enää välttämättä suojaa yksilöä sosiaalisilta ja taloudellisilta riskeiltä. 

Maailmanlaajuiset ympäristömuutokset ovat merkittävimpiä riskejä, joita vastaan ei voi ottaa 

vakuutusta, kuten perinteisten riskien kohdalla on menetelty joko yksilön tai yhteiskunnan 

taholta.83 Ympäristökatastrofin uhka on massiivinen riski, joka ei kosketa vain  yhtä 

kansallisvaltiota. Modernin yhteiskunnan ekologisista riskeistä tekee uudenlaisia paitsi niiden 

maailmanlaajuisuus myös se, että ne ovat pääosin ihmisten oman toiminnan tulosta.84 

                                                 
82 Giddens 1994: 100. Kritiikistä ks. Heiskala 1998: 118 – 119. 
83 Roos & Hoikkala 1998: 13; Beck 1995: 16, 24. 
84 Giddens 1996: 110, 124 – 125. Esimerkiksi Baumanin mukaan ihmisten pelot eivät ole kuitenkaan muuttuneet, 
vaan pelkästään yksityistyneet, ks. Bauman 1996: 36 – 37.  
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Myöhäismodernissa, post-traditionaalisessa riskiyhteiskunnassa on etunsa. Oman elämän 

kulkuun pystyy vaikuttamaan yksilöllisemmin kuin ennen, vaikka riskien hallittavuus 

yhteiskunnan osalta onkin vähentynyt.85 Yksityisen ihmisen yksittäinen elämä saa enemmän 

painoarvoa. Itseaiheutettujen riskien hallitsemiseksi on tehtävä jotain itse. 

 

 

 

2.3. Elämänpolitiikan käsitteen kritiikkiä 

 

 

Giddensin 90-luvun tuotantoa on kritisoitu paljon. Giddensin teorianmuodostusta on pidetty 

liian suurpiirteisenä ja kaikenkattavana ja hänen pohdintojaan yleistyksinä, jossa ei ole mitään 

yllättävää. Omasta mielestäni Giddens on kuitenkin onnistunut hyvin tavoittamaan ajan 

hengen ja olemassa olevat ongelmat ja uskaltanut ottaa niihin kantaa, jopa miettiä ratkaisua. 

Kantaaottavuudessa on aina vaaransa. Sosiologi Risto Heiskalan mielestä Giddensin 

elämänpolitiikan teoria on epärealistinen ja hänen lähestymistapansa on pikemminkin 

profeetan kuin yhteiskunta-analyytikon.86 

 

Elämänpolitiikan teoriassa onkin puutteensa. On tuskin mahdollista, että toimeentulotuella 

sinnittelevällä perheenäidillä tai vuosikausia juopotelleella metsien miehellä on resursseja, jos 

edes halua, reflektiiviseen, eettisten periaatteiden perusteella tehtyyn päätöksentekoon tai 

positiiviseen ajatteluun toisista mahdollisuuksista. Tämä ei kuitenkaan mielestäni sulje pois 

sitä, etteikö reflektiivisyys tai positiivisten mahdollisuuksien korostaminen heidänkin 

kohdallaan kannattaisi tai etteikö reflektiivisyyttä heiltä itse asiassa odotettaisi, vaikka nämä 

odotukset olisivatkin kohtuuttomia. Giddens ymmärtää muistuttaa meitä siitä, ettei moderni 

yhteiskunta ole paratiisi, vaan se sulkee toiset ulkopuolelleen, luo eroja ja marginalisaatiota.87  

 

                                                 
85 Roos & Hoikkala 1998: 13; Beck 1995: 20 – 26. 
86 Heiskala 1998: 124. 
87 Giddens 1995a: 6. 
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Giddensin suhtautumisessa traditioihin on oma ongelmallisuutensa. Giddens uskoo 

traditioiden määräävyyden heikentyneen nyky-yhteiskunnassa. Vaikka tämä olisikin totta, 

kysymykseksi jää, mikä on muutoksen mittakaava, perinteisillä traditioillakin kun on yhä 

välittäjänsä ja kannattajansa. On lisäksi syntynyt uusia traditioita, uutta fundamentalismia, jota 

edelleen puolustetaan perinteisin keinoin. Heiskalan mielestä on jo olemassa 

sukupuolifundamentalismia, nationalistista fundamentalismia ja vihreää fundamentalismia.88 

Onko traditioiden aika sittenkään ohi, vai olemmeko vain siirtymässä vanhoista traditioista 

uusiin? 89 

 

Elämänpolitiikka-teorian ihmiskäsitys on optimistinen. Ihminen halutaan nähdä toimijana, 

joka pyrkii ymmärtämään itseään ja toisia ja joka haluaa ja pystyy vaikuttamaan tähän hetkeen 

ja tulevaisuuteen.90 Onko tällainen näkemys realistinen? Kysymys on mielestäni 

katsantokannasta. Ihminen voidaan toki nähdä vaihtoehtoisesti olosuhteiden uhrina ja 

passiivisena vastaanottajana, joka on välinpitämätön itsensä ja elämänsä suhteen tai 

kyynikkona, joka on egoistisessa ja alati muuttuvassa yhteiskunnassa oppinut niin 

kärsimättömäksi, ettei ehdi ajatella muita tai tulevaisuutta. Elämänpolitiikan ihmiskäsitys sopii 

kuitenkin mielestäni hyvin juuri oman tutkimuskohteeni tarkasteluun. On oletettavaa, että 

ihmisellä, joka ajaa eläinasiaa, on optimistinen ihmiskäsitys, sillä eläinasia vaatii ihmisiltä 

yhteisvastuullisuutta ja kenties hieman epäitsekkyyttäkin.  

 

Elämänpolitiikan teoriassa korostetaan ihmisen rationaalisuutta ja määrätietoisuutta. 

Eläinsuojelijoiden osalta katson tämän liittyvän ennen kaikkea periaatepäätöksiin, joiden 

nojalla on esimerkiksi siirrytty kasvissyöntiin ja luovuttu minkkiturkkihaaveista. Arkipäivässä 

eettisten periaatepäätösten punainen lanka kutoutuu epäröintien ja paradoksaalisten valintojen 

vyyhdiksi. Elämänpolitiikan teoria onkin nähdäkseni parhaimmillaan, kun tarkastellaan 

ihmisen elämää kokonaisuutena. Rationaalisuus ja määrätietoisuus ovat silloin enemmänkin 

ihanteita, joihin pyritään, kuin käytäntöä elämän jokaisessa pienessä yksityiskohdassa.91  

 

                                                 
88 Heiskala 1998: 118. 
89 Saman kysymyksen esittää Roos 1998: 21. 
90 Tällainen ihmiskäsitys on hyvin individualistinen, aiheesta esim. Suurpää 1996: 57. 
91 Vrt. Roos 1998: 27, mutta ks. myös Roos & Hoikkala 1998: 16. 
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Elämänpolitiikan käsite on valistuksen perillinen, mutta myös sen kyseenalaistaja. 

Arvostuksen kohteena ovat järki, järkevyys ja reflektiivinen päätöksenteko, mutta yhteen 

löydettävissä olevaan totuuteen ei uskota.92 Elämänpolitiikan teoria pohjautuu oletukselle siitä, 

että elämme myöhäismodernia aikaa post-traditionaalisessa yhteiskunnassa. Valistuksen arvot 

ja Giddensin yhteiskunnalliset oletukset rajaavat teorian käytettävyyden pelkästään 

länsimaihin ja niissäkin vain länsimaisen kulttuuripiirin edustajiin.  

 

Elämänpolitiikka on käsitteenä ihmiskeskeinen, koska se olettaa kollektiivisen vastuunkannon 

motiiviksi ihmisen oman subjektiivisen hyvinvoinnin. Ihmiskeskeisenä käsitteenä 

elämänpolitiikan käsite ei itsessään tarjoa esimerkiksi Vilkan peräämää uutta, luontokeskeistä 

näkökulmaa ympäristön- tai eläinsuojeluun.93 Käytännön elämänpolitiikan ei kuitenkaan 

tarvitse olla pelkästään ihmiskeskeistä. Elämänpolitiikka kannustaa reflektiiviseen pohdintaan, 

jonka perusteella voidaan käytännössä omaksua myös toisenlainen ajattelutapa, esimerkiksi 

luontokeskeisyys. 

 

Giddens maalailee suuria linjoja ja onnistuu siinä, mutta jättää teoriansa viimeistelyn ja 

arkipäiväistämisen seuraajilleen. Heiskala epäilee, voiko puolivalmista teoriaa edes käyttää 

käytännön tutkimuksessa.94 Teorian väljyydessä on kuitenkin myös hyvät puolensa. Yksi 

tällainen myönteinen seikka liittyy mielestäni kenttätutkimukseen, jossa on tärkeää, että teoria 

on muokattavissa aineiston mukaan. Liian tiukat teoriat harvoin tekevät oikeutta elävälle 

aineistolle. 

                                                 
92 Ks. Giddens 1995a: 21. 
93 Ks. Vilkka 1993: 40 – 41. 
94 Heiskala 1998: 125. 
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2.4. Elämänpolitiikka ja eläinsuojelijat 

 

 

Tässä tutkimuksessa ymmärrän elämänpolitiikan pyrkimykseksi vaikuttaa eläinasiaan 

yksityiselämän valintojen kautta. Elämänpoliittiset valinnat ovat reflektiivisen pohdinnan 

tulosta, eivätkä perusteluitta omaksuttuja toimintatapoja. Valintojen motiivina näen 

pyrkimyksen hallita itse omaa elämää, halun tuntea oma elämä merkitykselliseksi ja halun 

toimia ”oikein”. Elämänpolitiikkaan katson kuuluvaksi suvaitsevaisuuden, pyrkimyksen 

keskusteluun väkivaltaisuuden sijaan. 

 

Eläinsuojeluliikkeestä voi mielestäni löytää elämänpoliittisia aineksia. Eläinsuojelujärjestöt 

pyrkivät vaikuttamaan eläinasian etenemiseen, mutta samalla säilyttämään keskusteluyhteyden 

eri osapuolten välillä. Eläinsuojeluliitto Animalian vaikutuskeinoja ovat tiedotus, 

kampanjointi, asennekasvatus, lainsäädäntöön vaikuttaminen ja toimiminen yhteistyössä eri 

tahojen kanssa.95 Yksityisten jäsenten vaikutuskeino on esimerkinomainen, se haastaa toisia 

samanlaiseen elämäntapaan. Eläinsuojelija, joka haluaa vapauttaa eläimet elämäntavallaan, 

tekee yksityiselämässään valintoja, joilla hän pyrkii vaikuttamaan toisten yksilöiden 

tulevaisuuteen, ennen kaikkea eläinyksilöiden tulevaisuuteen. 

 

Uskontotieteilijän näkökulmasta eläinsuojelijan voi nähdä elämänpolitiikan avulla liittävän 

oman elämänsä ja oman tulevaisuutensa luonnonympäristöönsä ja globaaliin tulevaisuuteen ja 

näin löytävän elämälleen suuremman merkityksen.96 

 

Pohdittuani kriittisesti elämänpolitiikan teorian eri puolia hypoteesikseni muodostui, että 

eläinsuojelijoiden voi katsoa harjoittavan elämänpolitiikkaa ja että elämänpolitiikka ilmenee 

eläinsuojelijoiden mielipiteissä, ihanteissa, arvoissa ja elämäntapavalinnoissa. 

Tutkimuskysymykseni nousi, millaista eläinsuojelijoiden elämänpolitiikka käytännössä oli. 

                                                 
95 Eläinsuojeluliitto Animalian toiminta-ajatus 1998: 1. 
96 Ihmisen, luonnonympäristön ja maailmankaikkeuden välistä suhdetta on uskontotieteessä aikaisemmin 
tarkastellut muun muassa Juha Pentikäinen tutkimuksessaan saamelaisista. Pentikäinen puhuu yksilön elämän 



 28

3. TUTKIMUKSEN AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

3.1. Primääriaineisto 

 

 

Tutkimuksessa käyttämäni primääriaineiston muodostavat 22 eläinsuojelijan taustatiedot, jotka 

keräsin lomakekyselyn avulla, sekä 12 eläinsuojelijan teemahaastattelut. Kolme 

teemahaastatteluihin osallistunutta eläinsuojelijaa oli mukana sekä ryhmä- että 

yksilöhaastattelussa, seitsemän eläinsuojelijaa oli pelkästään ryhmähaastattelussa ja kaksi 

pelkästään yksilöhaastatteluissa. Primääriaineistoon kuuluvia haastatteluja oli yhteensä 

kymmenen. Nämä haastattelut sekä nauhoitin että litteroin sanatarkasti, joko kokonaan tai 

suurimmaksi osaksi. Litteroitua tekstiä kertyi 190 liuskaa. 

 

Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 22 eläinsuojelijaa. Heistä kaikkia haastattelin joko 

henkilökohtaisesti tai sähköpostitse.97 Tutkimuksessa käyttämästäni primääriaineistosta 

rajautuivat pois taustatietohaastattelut, sähköpostihaastattelut sekä epäonnistuneet 

teemahaastattelut. Epäonnistuneisiin teemahaastatteluihin luen kuuluvaksi haastattelun, jossa 

haastateltava oli niin väsynyt valvomansa yön jälkeen, ettei jaksanut keskittyä haastatteluun 

sekä haastattelun, jossa haastateltava puhui niin hiljaisella äänellä, ettei nauhoitus onnistunut. 

Epäonnistuneisiin teemahaastatteluihin kuuluvat myös haastattelut, joiden nauhoitus 

epäonnistui teknisistä syistä.98  

 

 

 

                                                                                                                                                          
mikro- ja maailmankaikkeuden makrokosmoksesta, jotka rakentuvat yhteen saamelaisten maailmankuvassa. Ks. 
Pentikäinen 1995: 118 – 119. 
97 Kaikki haastattelemani ihmiset olin tavannut havainnointini yhteydessä. 
98 Yhden eläinsuojelijan yksilöhaastattelua en saanut nauhoitettua, koska käyttämäni C-kasetti oli viallinen. 
Yhdestä ryhmähaastattelusta jäi nauhoittamatta osa, koska kytkin aluksi nauhurin virtalähteen ja mikrofonin 
johdot väärinpäin nauhuriin. Molemmista haastatteluista tein kuitenkin tarkat muistiinpanot. 
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3.1.1. Haastateltavien valinta 

 

 

Haastateltavat valikoituivat pääosin satunnaisesti. Muutamia avainhenkilöinä tai 

avaintiedottajina pitämiäni eläinsuojelijoita pyysin erityisesti haastatteluun.99 Avainhenkilö on 

sosiologi Martti Grönforsin mukaan tutkimuskohteeseen kuuluva henkilö, jonka avulla tutkija 

pyrkii pääsemään tutkimuskentälle. Tällaisia henkilöitä voi olla useampia, jolloin he edustavat 

eri ryhmiä tutkimuskohteen sisällä. Avaintiedottajana Grönfors pitää henkilöä, jolla on 

keskeinen asema tutkittavassa yhteisössä, jolla on tietoa yhteisöstään, joka haluaa toimia 

tiedottajana ja jolla on hyvä ilmaisukyky.100 

 

Kentälle uskaltautumisen ja pääsemisen jälkeen haastateltavien saaminen oli yleensä helppoa. 

Menin havainnoimaan jotakin tilaisuutta ja sen päätyttyä kysyin osallistujilta olisivatko nämä 

halukkaita tulemaan haastateltaviksi tutkimustani varten. Tilaisuuksissa oli tavallisesti 4 – 7 

henkilöä, joista suuri osa ilmaisi halukkuutensa. Haastattelin kaikkia halukkaita 

ryhmähaastatteluna ja niitä, jotka eivät ryhmähaastatteluun päässeet, haastattelin yksin. Aluksi 

tarkoituksenani oli haastatella kaikkia haastateltavia kahdesti, mutta se osoittautui työlääksi 

haastateltavien lukumäärän kasvaessa. Ensimmäisten haastattelujen jälkeen haastattelin 

kahdesti vain niissä tapauksissa, joissa joko pidin haastateltavaa avaintiedottajana tai 

ensimmäinen haastattelu epäonnistui haastateltavasta riippumattomasta syystä.  

                                                 
99 Kaikki aluksi avainhenkilöinä tai –tiedottajina pitämistäni henkilöistä eivät sellaisiksi osoittautuneet. 
Tutkimuksen kuluessa löysin uusia avainhenkilöitä ja –tiedottajia. 
100 Avainhenkilöistä Grönfors 1982: 73 – 77, avaintiedottajista emt: 112 - 118. 
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3.1.2. Teemahaastattelu ja muut ensisijaiset tiedonhankintamenetelmät  

 

 

Haastattelumenetelmäni primääriaineistoon kuuluvissa haastatteluissa oli puolistrukturoitu 

teemahaastattelu. Teemahaastattelussa haastattelun aihealueet eli teemat mietitään etukäteen. 

Teemojen tarkoitus on olla väljiä, jotta tutkittavan ilmiön eri ulottuvuudet tulisivat esiin. 

Kirjassaan Teemahaastattelu Sirkka Hirsjärvi ja Helena Hurme opastavat teemahaastattelun 

käyvän menetelmäksi esimerkiksi silloin, kun kiinnostuksen kohteena on ilmiön perusluonne 

ja ominaisuudet.101 

 

Ennen varsinaisia haastatteluja tein yhden alustavan haastattelun. Alustavassa haastattelussa 

tiedostin oman haluni sanoa itsekin jotain käsittelemästäni aiheesta, olihan minulle 

muodostunut mielipiteeni asiasta. Vaikka tukahdutinkin haluni, huomasin reagoivani vahvasti 

ilmeilläni haastateltavan puheeseen. Kokemuksesta ja itsetarkkailusta viisastuneena pystyin 

varsinaisissa haastatteluissa kiinnittämään erityistä huomiota haastateltavilleni antamaani 

sanattomaan palautteeseen. Tarkoitushan kuitenkin oli, että tutkin haastateltaviani ja he itseään 

eivätkä minua. 

 

Hirsjärvi ja Hurme esittävät, että esihaastatteluja tulisi tehdä mieluummin hyvin paljon kuin 

liian vähän, jotta tutkija oppisi kysymään haastateltavilta “oikeita” kysymyksiä.102 Mielestäni 

havainnointi ja muu tutkimuskenttään tutustuminen ennen haastatteluja voivat tässä suhteessa 

ajaa esihaastattelujen aseman. Alustava tai esihaastattelu lienee kuitenkin tarpeellinen oman 

haastattelutavan, aihepiirien järjestyksen, haastattelukysymysten järkevän muodon, 

haastatteluihin keskimääräisesti menevän ajan ja teknisten laitteiden hallittavuuden 

selvittämiseksi. 

 

Taustatietoa lomakekyselyn avulla keräsin kaikilta 22 haastattelemaltani eläinsuojelijalta.103 

Ennen haastattelua annoin eläinsuojelijoille täytettäväksi lomakkeen, jossa kysyttiin 

                                                 
101 Hirsjärvi & Hurme 1991: 40 – 42. 
102 Hirsjärvi & Hurme 1991: 57 - 58. 
103 Lomakkeen kysymykset liitteessä. 



 31

taustatietoa esimerkiksi haastateltavan iästä ja mahdollisesta ammatista. Epäilin, että 

ryhmähaastatteluissa rutiinikysymyksiin saattaisi kulua paljonkin aikaa, ja tarkoitukseni oli 

välttää ajanhukka.104  

 

Koska lomake täytettiin läsnäollessani, eläinsuojelijat saattoivat kysyä täydennystä joihinkin 

kysymyksiin. Lomakkeen kysymys “Kannatatko jotakin puoluetta?” osoittautui erityisen 

vaikeaselkoiseksi. Epäselvyyttä oli sen suhteen, edellyttikö myönteinen vastaus puolueen 

jäsenkirjaa, puolueen linjan allekirjoittamista vai pelkästään puolueen edustajien äänestämistä 

yleensä. Sain huomata, että niinkin yksinkertainen ilmaus kuin “kannattaa jotakin” voi 

tarkoittaa eri ihmisille eri asioita.105 

 

Ensimmäiset eläinsuojelijat, jotka osallistuivat tutkimukseeni, aktivoin tutkimukseen ja 

reflektiivisyyteen antamalla heille toimeksi pitää kahden viikon ajan päiväkirjaa päivittäisistä 

kulutusvalinnoistaan, jotka he tekivät eettisin perustein. Oletukseni oli, että elämänpolitiikka 

saattoi olla myös viitteellistä, jos eettiset periaateratkaisut oli tehty aikoja, jopa useita vuosia, 

sitten ja niiden perusteella tapahtuva käyttäytyminen automatisoitunut. Koska tutkimuksen 

aluksi haastattelin kaikkia haastateltavia kahdesti, pyysin eläinsuojelijoita ottamaan 

kulutuspäiväkirjat mukaan seuraavalle haastattelukerralle, jolloin ne toimivat käytännöllisenä 

aasinsiltana haastatteluaiheeseen. 106 

 

Jaoin elämänpolitiikan käsitteen haastatteluja varten seitsemään eri teemaan, jotka katsoin 

tutkimuskysymykseni kannalta mielekkäiksi. Tarkoituksenani ei ollut löytää elämänpolitiikan 

kokonaisvaltaista määritelmää, vaan muodostaa tutkimukseni kannalta järkevät 

haastatteluteemat. Haastatteluteemani olivat vaikuttamisen, hyvän elämän, kulutuksen ja 

kulutuksenhallinnan, traditioihin suhtautumisen, ruohonjuuritason toiminnan, toiminnan 

lokaalisuuden tai globaalisuuden ja tulevaisuussuuntautumisen teemat. Seurasin 

tutkimuksessani maailmankuvatutkimuksen perinnettä ja kysyin sekä selkeitä tietokysymyksiä 

                                                 
104 Hirsjärvi ja Hurme uskovat suppeiden lomakkeiden käyttämisen haastattelun ohella olevan hyvä idea silloin, 
kun tieto halutaan saada tiivistetysstä muodossa, ks. Hirsjärvi & Hurme 1991: 41. 
105 Myös Hirsjärvi ja Hurme huomioivat teemahaastattelun osoittautuvan lomakekyselyä informatiivisemmaksi 
juuri siinä, että haastattelija huomaa helpommin väärinymmärrykset ja voi tarkentaa saamaansa tietoa 
lisäkysymyksin, ks. Hirsjärvi & Hurme 1991: 86. 
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että vähän abstraktimpia ja enemmän pohdintaa vaativia kysymyksiä tutkittavien mielipiteistä, 

arvoista ja elämäntavoista. Käytin esimerkkinäni Helena Helven maailmankuvateoriaa ja 

kiinnitin huomiota siihen, että tein kysymyksiä liittyen eläinsuojelijoiden toimintaan, 

yhdessäoloon ja eläinasian herättämiin tunteisiin.107 Lisäksi tein vapaata assosiointia vaativia 

kysymyksiä, mikä on tyypillistä uskontoantropologiselle ja erityisesti syvätutkimukselle.108 

 

Haastatteluissa kysymistäni kysymyksistä valtaosa liittyi ennalta miettimiini teemoihin. Tein 

kuitenkin kysymyksiä myös teemojen ulkopuolelta, koska halusin saada kokonaisvaltaisen 

kuvan tutkimuskohteestani. Kun eläinsuojelijat vastailivat kysymyksiini, he saattoivat puhua 

myös jostain muusta kuin suunnittelemastani teemasta tai kokonaan liittymättä 

elämänpolitiikan teemoihin. Erityisesti ryhmähaastatteluissa keskustelu saattoi kantaa 

pitkällekin ennen seuraavaa väliintuloani ja kontrolliani.  

 

Pidin ryhmähaastattelut ryhmien kokoontumispaikoissa, joko ryhmän normaalina 

kokoontumisaikana tai erikseen sovittuna ajankohtana. Ryhmän normaalina 

kokoontumisaikana pitämästäni haastattelusta ilmoitin etukäteen koko ryhmälle, niin ettei 

kenenkään tarvinnut joutua haastatteluun tahtomattaan, mutta jokainen ryhmäläinen, joka 

halusi, pääsi mukaan. Yksilöhaastattelut pidin paikassa, jonka olimme sopineet yhdessä 

haastateltavan kanssa. Haastattelupaikkana saattoi olla rauhallinen kahvila, kirjasto tai 

haastateltavan työpaikka. Grönforsin mukaan haastattelupaikaksi sopii mikä tahansa paikka, 

jossa haastateltava ja haastattelija pystyvät rentoutumaan.109 

                                                                                                                                                          
106 Kulutuspäiväkirjaa piti viisi eläinsuojelijaa, joita kaikkia haastattelin kahdesti. 
107 Vrt. toiminnallinen, kulttuurinen, tiedollinen, sosiaalinen ja elämyksellinen ulottuvuus Helven 
maailmankuvateoriassa, Helve 1987: 21 - 22. Tämä jaottelu oli mielessäni viitteellisenä ja se voidaan katsoa 
taustaoletuksekseni. En kuitenkaan luokitellut kysymyksiä sen, vaan elämänpolitiikan teemojen mukaan. 
Perinteistä maailmankuvatutkimusta on viime aikoina kritisoitu siitä, että siihen sisältyy usein tutkijan 
ennaltatekemiä ja osin perustelemattomiakin luokituksia, ks. Ketola 1997: 19 – 21 ja Karjalainen 1999: 47 – 48.  
108 Pentikäinen 1992: 27. 
109 Grönfors 1982: 111. 
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3.1.3. Ryhmät ja ryhmähaastattelut 

 

 

Tutkimani Animalian eri toimintaryhmät erosivat toisistaan hierarkkisuudessaan. Jotkut 

ryhmistä olivat hyvinkin tasa-arvoisia, kun taas toisissa ryhmissä johtohahmojen vaikutus oli 

voimakas. Ryhmässä, joka toimi sekä fyysisesti että johdoltaan erossa Animalian 

johtokunnasta ja työntekijöistä, ryhmän puheenjohtajan asema ei juuri tullut esiin. Ryhmän 

kokousten tunnelma oli vapautunut ja ujompienkin mielipiteitä kuunneltiin. Mitään varsinaista 

kokouskäytäntöä tai –järjestystä ei tässä ryhmässä seurattu.110 Ryhmä toimi saman periaatteen 

mukaisesti myös haastattelussa. Haastattelujoukkoon kuului sekä naisia että miehiä. 

Hallitsevimman aseman keskustelussa otti Animalian jäsenenä kauan ollut puhelias nainen, 

mutta hiljaisimmankin ryhmän jäsenen vastauksia odotettiin. Ryhmän sisäiset välit tuntuivat 

luottamuksellisilta ja haastattelusta kehittyi hyvin intiimi, jopa syvällinen keskustelu. 

Haastattelusta jäi hyvä mieli. Myös jotkut eläinsuojelijat kiittelivät minua erityisesti 

haastatteluaiheiden valinnasta.111 

 

Myös Animalian toimistolla sijaitseva, mutta johdoltaan jäsenvetoinen ryhmä vaikutti 

hierarkiattomalta. Tämä ryhmä oli tyttöryhmä, jonka kokouksissa tunnelma oli iloinen, jopa 

hulvaton, ja hyvin toiminnallinen. Ei ollut hetkeäkään etteikö joku tytöistä olisi vähintään 

tirskunut. Asiat käsiteltiin hyvin epämuodollisesti, vitsaillen (Kenttäpäiväkirja 12.11.99 – tytöt 

valmistelevat turkistenvastaisena päivänä tapahtuvaa makeisten jakoa): 

 

 

 “Jos jotkut tyypit banderollien kanssa jakais pullaa, ni ottasit sä?”, joku kysyy. 
“No, mennään jakkupuvuissa”, toinen vastaa. “Eikun kommandopipoissa.” 
“Riippuu varmaan miltä ne pullat näyttää”, epäilee yksi tytöistä.  
“Onks keksit turvallisempia?” Tytöt päätyvät kekseihin, jotka päätetään tehdä 
Keijusta, koska Keiju on vegaaninen ja suomalainen tuote, kun taas Flora on 
Unileverin tuote. Tytöt ottavat huomioon myös, että keksien on oltava 
laktoosittomia ja allergeenittömiä.  

 

                                                 
110 Kenttäpäiväkirja 7.4.99. 
111 Kenttäpäiväkirja 21.4.99. 
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Tyttöryhmän yhteishenki oli erinomainen, mutta samalla uusiin jäseniin ja muihin 

ulkopuolisiin suhtauduttiin hieman varauksellisesti. Haastattelun aikana ryhmän 

varautuneisuus katosi vähitellen. Henkilökohtaisista mielipiteistä keskusteleminen sai aikaan 

luottamuksellisuutta. Tytöt rauhoittuvat puhumaan ja kuuntelemaan toisiaan, vaikka välillä 

nokkela sanailu pääsikin vauhtiin. Yhden, vasta ryhmään tulleen tytön mielipiteitä jouduin 

kysymään erikseen, muut olivat itsenäisesti äänessä parin varmanoloisen tytön johdolla. 

Uuden tytön puheenvuoroja muut ryhmäläiset hiljenivät kuuntelemaan erityisen 

tarkkaavaisena. Tytöt vaikuttivat innostuneilta haastattelusta ja jäivät keskustelemaan 

haastatteluaiheista vielä, kun olin jo sulkenut nauhurin. Tässäkin haastattelussa huomasin 

tyytyväisyydekseni myös antaneeni haastateltavilleni jotain, en vain kiskoneeni heistä tietoja 

ulos. 

 

Animalian toimistolla kokoontuvissa ryhmissä, joita veti joko joku Animalian johtokunnasta 

tai työntekijöistä, toiminta vaikutti hyvin ylhäältäpäin johdetulta. Kokouksissa ryhmän vetäjät 

luennoivat ja muut jäsenet kuuntelivat. Kokousten sisältö oli mietitty ennalta, asiallinen ja 

opettavainen ja keskustelulle jäi aikaa lähinnä kokouksen päätyttyä. Kokousten jälkeen 

keskustelu oli vapautunutta ja henkilökohtaistakin, mutta kovin välitöntä tunnelmaa ei 

kummassakaan ryhmässä mielestäni ollut.112 

 

Ryhmien haastattelujoukosta ryhmän vetäjät puuttuivat, mistä johtuen haastattelujoukon 

luonne oli erilainen kuin ryhmän luonne kokouksissa. Ensimmäisen ryhmän haastattelussa 

haastateltavinani oli kaksi nuorta naista. Naisista vanhempi, kauemmin Animalian jäsenenä 

ollut ja itselleni tutumpi otti haastattelussa hallitsevamman aseman ja vastasi useimpiin 

kysymyksiin ensin.113 Ongelmaksi tässä haastattelussa muodostui, että toisen haastateltavan 

ääni oli kuuluva ja toisen hyvin hiljainen. Mikrofonin paikka haastattelutilassa oli vaikea 

valita ja vielä hankalammaksi osoittautui haastattelunauhan litterointi.114 

 

                                                 
112 Kenttäpäiväkirja 5.5.99, 16.11.99. 
113 Vanhempi nainen vastasi 37 kertaa ensin, kun nuorempi vain 13 kertaa. 
114 Kenttäpäiväkirja 12.5.99. 
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Toisen ryhmän haastattelussa haastateltavana oli sekaryhmä, yksi mies ja yksi nainen. 

Mieshaastateltava oli haastattelussa hallitsevammassa asemassa ja nainen vastasi usein vasta 

miehen jälkeen.115 Haastattelu oli hyvin keskustelunomainen, haastateltavat puhuivat 

mielellään keskenään, eivätkä aina edes vastanneet kysymyksiini.116 

 

Ryhmähaastatteluissa tuntui syntyvän luottamuksellinen tunnelma. Ryhmässä eläinsuojelijat 

puhuivat avoimemmin käsityksistään, olihan taustalla ryhmän tuki ja kyseessä yhteiseksi 

mielletty asia. Myös tutkimusteoriaan oleellisesti liittyvän reflektiivisyyden kannalta 

ryhmähaastattelut osoittautuivat toimiviksi; haastateltavat pystyivät peilaamaan mielipiteitään 

yhteisiksi koetuista asioista toisten hieman, muttei liikaa erilaisiin mielipiteisiin. 

Haastateltavat pitivät ryhmähaastatteluista, heidän mielestään haastatteluissa oli tullut esille 

asioita, joista ryhmässä puhuttiin aivan liian harvoin. 

 

Eskola ja Suoranta uskovat, että ryhmähaastattelu osoittaa toimivuutensa esimerkiksi silloin, 

kun haastateltavat jännittävät tilannetta. Ryhmässä toisilta voi saada tukea ja rohkaisua. 

Ryhmähaastattelussa voidaan saada myös enemmän tietoa, sikäli kun haastateltavat 

muistelevat yhdessä tai toimivat toisilleen mielikuvien herättäjinä. Ryhmähaastattelu on hyvä 

tapa tutkia erityisesti ryhmän yhteisiä arvostuksia ja mielipiteitä, sillä haastattelussa 

ryhmäläiset myös kontrolloivat toisiaan. 117  

                                                 
115 Molemmille osoitetuista kysymyksistä mies ehti vastaamaan ensin 35 kysymykseen, nainen 20 kysymykseen. 
116 On mahdollista, etten aina saanut vastauksia kysymyksiini myöskään siitä syystä, että ajoittain kiirehdin 
liiankin puheliaita haastateltaviani ja saatoin kysyä useampiakin kysymyksiä samalla kertaa. Kts. kenttäpäiväkirja 
30.11.99. 
117 Eskola & Suoranta 1999: 95. 
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3.1.4. Yksilöt ja yksilöhaastattelut 

 

 

Jokainen haastatteluihini osallistunut eläinsuojelija oli oma, ainutlaatuinen yksilönsä. 

Haastattelutilanne vaati aina luovuutta, eikä yhden eläinsuojelijan kohdalla hyväksi havaittu 

haastattelutyyli ja -tekniikka toiminut välttämättä ollenkaan toisen kohdalla. Vaikka 

haastateltavat yksilöhaastatteluissa olivat osin samoja kuin haastateltavat ryhmähaastatteluissa, 

yksilöhaastattelut eivät onnistuneet ryhmähaastattelujen veroisesti. Yksilöhaastatteluissa – 

varsinkin omaikäisteni haastateltavieni kanssa – merkittäväksi tekijäksi nousi 

epävarmuutemme niistä rooleista, joihin haastattelutilanne meitä velvoitti. Myös sosiologi 

Pekka Sulkunen huomioi, ettei yksilöhaastattelu aina ole hyvä tutkimusmenetelmä. Hänen 

mukaansa haastattelijan vaikutus haastateltavien mielipiteisiin voi olla yksilöhaastattelussa 

jopa haitallisen suuri.118 

 

Ensimmäinen yksilöhaastatteluun osallistunut eläinsuojelija oli hiljainen ja kuivahko mies. 

Lyhytsanaisiin vastauksiin reagoin rupattelemalla itse tavallista enemmän. Vaikka 

tavoitteenani oli saada haastateltavani rentoutumaan, tuloksena oli kenties, että vaikutin 

epäasialliselta. Tarkoituksenani oli pitää noin puolentoista tunnin haastattelu, mutta sain tuskin 

45 minuuttia nauhoitettua. Haastateltavan lyhyet vastaukset saattoivat johtua hänen 

kiireisyydestään, sillä kun kysyin, haluaisiko hän tulla uudelleen haastateltavaksi, hän lupautui 

vain sillä ehdolla, että haastattelu olisi lyhyempi.119 

 

Seuraava haastattelu onnistui vain hieman paremmin. Haastateltava, itseäni vanhempi nainen, 

oli mukava ja rauhallinen, vaikka tuntuikin arastelevan tilannetta. Haastattelun kuluessa 

kiinnitin huomiota hänen klassiseen elekieleensä. Haastattelun aluksi hän istui kädet 

puuskassa aika syvällä sohvassa, mutta nojautui sitten hieman eteenpäin ja antoi käsiensä 

hetkeksi aueta. Haastateltavan ääni oli hyvin hiljainen ja jouduin pyytämään häntä puhumaan 

kovempaa. Pyyntöni auttoi kuitenkin vain hetkeksi ja osa vastauksista jäi pelkäksi mutinaksi. 

Tapani päättää haastattelu epäonnistui. Haastattelu oli ollut väsyttävä, itselleni toinen saman 

                                                 
118 Sulkunen 1992: 264. 
119 Kenttäpäiväkirja 11.5.99. 
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päivän aikana. Haastattelun lopuksi iloitsin avoimesti, että pääsin vihdoin katsomaan 

jääkiekko-ottelua. Hetkeä myöhemmin kaduin iloani – ymmärsin kuulostaneeni 

epäkohteliaalta –  eihän haastattelunteko tietenkään ollut minulle mikään välttämätön paha.120 

 

Kolmannesta yksilöhaastattelusta olin myöhässä viitisen minuuttia. Nuori naishaastateltavani 

oli kuitenkin hyväntuulinen ja päädyimme juttelemaan niitä näitä, lähinnä haastateltavan 

harrastuksista. Keskustelu vei meidät mukanaan, enkä saanut aloitettua haastatteluteemojen 

käsittelyä. Haastattelusta tuli lopulta pikemminkin avoin- kuin teemahaastattelu, valmiista 

teemoista sivusimme vain muutamaa. Myönteistä haastattelussa oli, että haastateltavalla oli 

kuuluva ääni ja hän uskalsi puhua suoraan mikrofoniin.121 

 

Myös seuraavassa haastattelussa keskustelimme haastateltavani kanssa aluksi muista kuin 

haastatteluun liittyvistä asioista. Tällä kertaa pääsimme haastatteluteemoihin heti, kun kytkin 

nauhurin seinään. Haastateltavana oleva nuori mies oli ryhmähaastattelussa puhunut monista 

tutkimusteorian kannalta mielenkiintoisista asioista, joten pyrin palaamaan niihin uudelleen. 

Vaikka haastateltava oli mukava ja helppo, ei tunnelma ollut yhtä vapautunut kahdenkesken, 

eikä paluu edellisen kerran aiheisiin kunnolla onnistunut.122 

  

Yksi yksilöhaastatteluista onnistui kaikesta huolimatta erinomaisesti. Tässä haastattelussa 

haastateltavana oli nuori nainen, joka vastaili kysymyksiin pohdiskellen ja vapautuneesti. 

Tunnelma oli tuttavallinen ja luottamuksellinen ja eläinsuojelijan ilmaisutaito hyvä. Jopa 

nauhuri toimi kiitettävällä tavalla. Haastattelusta jäi kokonaisvaltaisen tyytyväinen olo, tämän 

haastateltavan kohdalla yksilöhaastattelu tuntui toimivan.123 

 

Hyvä oli myös haastattelu, jossa haastattelin vanhempaa, Animaliassa pitkään mukana ollutta 

eläinsuojelijaa. Eläinsuojelijan ilmaisutaito oli erittäin hyvä ja vastaukset nopeita ja selkeitä. 

Hyvin henkilökohtaiset kysymykset tuntuivat yllättävän haastateltavan, mutta hän vastasi 

                                                 
120 Kenttäpäiväkirja 12.5.99. 
121 Kenttäpäiväkirja 13.5.99. 
122 Kenttäpäiväkirja 14.5.99. 
123 Kenttäpäiväkirja 15.5.99. 
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niihinkin ilahduttavan avoimesti ja suorasti.124 Pettymykseni olikin suuri, kun toinen samalle 

eläinsuojelijalle tekemäni haastattelu osittain epäonnistui. Tein haastattelun haastateltavan 

työpaikalla, ja vaikka olimme sopineet ajankohdasta etukäteen, hän joutui vastaamaan 

puhelimeen, joka soi, ja soi, ja soi... 

 
 

P: Jos sä taas ekaks esittelisit itses ni... 
Anneli: Joo, eli olen Anneli Karalahti, Animalian jäsenenä ollut nyt noin 7 vuotta. 
P: Sä oot ollut Animalian jäsenenä aikasemminkin, että tota onks sun 
mielestä Animalia muuttunut sinä aikana kun sä oot ollut jäsen?   
Anneli: Joo, kyllä  (...rrringgg...) Animalia on muuttunut aika lailla (...rrringgg...) 
...nyt soi valitettavasti puhelin, pistetään poikki, on pakko vastata (...rrringgg...) 
-- -- 
Anneli: Joo, elikkä, (ääh) anteeks mikä oli kysymys sulla siinä että? 
P: Että onko Animalia muuttunu sinä aikana? 
Anneli:  Joo, eli ky-, kyl must Animalia on muuttunut sillä lailla että, että tosiaan 
kun sillo vuonna yhekskytviis kun tapahtu nää laittomat iskut, ja tota, se niinku 
sitte johti siihen, että silloin varsinkin ja yhä edelleen niinku kohdistuu epäilyjä 
(...rrringg...) epäilyjä (...rrringgg...) tohon Animalian toimintaan (...rrringgg...)125 
-- -- 

 
 
Puhelin soi jälleen viimeisen kysymykseni aikana. Tarkoitukseni oli kysyä haastateltavan 

mahdollisista pyhistä tai mystisistä luontokokemuksista, mutta puhelin ennätti väliin. 

Haastateltava lähti vastaamaan ”mystiseen puhelimeen” ja vastaus kysymykseeni jäi 

saamatta.126 

                                                 
124 Kenttäpäiväkirja 2.6.99. 
125 Nauha I/a. 
126 Kenttäpäiväkirja 22.6.99. 
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3.2. Sekundääriaineisto 

 

 

3.2.1. Sekundääriaineiston koostumus 

 

 

Tutkimukseni sekundääriaineisto koostuu primääriaineistosta poisjääneistä haastatteluista, 

havainnointiin perustuvasta kenttäpäiväkirjasta, eläinsuojelu- ja eläinoikeusliikkeen 

kirjallisesta materiaalista sekä tutkimusaiheeseen liittyvästä aikaisemmasta tutkimuksesta ja 

kirjallisuudesta.  

 

 

 

3.2.2. Osallistuva ja osallistumaton havainnointi 

 

 

Vuoden aikana havainnoin erilaisia Animalian tilaisuuksia. Toisissa tilaisuuksissa havainnoin 

osallistumatta toimintaan, tällöin pidin muistiinpanovälineitä esillä ja tein muistiinpanoja 

tilaisuuden aikana. Toisissa tilaisuuksissa osallistuin aktiivisesti ja tein muistiinpanot heti 

tilaisuuden jälkeen. Pyrin seuraamaan ohjetta tehdä kenttämuistiinpanot mahdollisimman pian 

havainnoinnin jälkeen.127 Käsintehtyjen muistiinpanojen puhtaaksikirjoittaminen tuntui 

puuduttavalta, mutta yritin kuitenkin tehdä sen ensitilassa, olihan tarkoituksenani saada selvää 

merkinnöistäni myöhemminkin.  

 

Grönfors huomioi, että varsinkaan kenttätyön alkuvaiheessa havainnoija ei yleensä pyri 

osallistumaan tutkimuskohteiden toimintaan, vaan osallistuva havainnointi seuraa ryhmään 

sosiaalistumisen jälkeen. Näin tapahtui myös omalla kohdallani, joskaan en edes aluksi 

pyrkinyt täydelliseen huomaamattomuuteen, vaan saatoin aina tilaisuuden tullen kysellä 

                                                 
127 Ks. Grönfors 1982: 130. 
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joitakin kysymyksiä. Raja osallistumattoman ja osallistuvan havainnoinnin välillä onkin 

Grönfrosin mukaan hyvin epäselvä. 128 

 

Olin mukana Animalian opiskelijaryhmän, turkisryhmän, aikuisaktivistien ja nuorisoryhmän 

kokouksissa. Lisäksi olin opiskelijaryhmän kesätapaamisessa Suomenlinnassa 11.7.99, töissä 

Animalian kojussa Elma-maatalousmessuilla 28.11.99 ja mukana vierailulla Rune Liljebladin 

turkistarhalla 3.12.99. Varsinkin osallistuvan havainnoinnin yhteydessä oli oiva tilaisuus 

jututtaa Animalian jäseniä vapaammin kuin haastatteluissa. Lisäksi kävin kiinnostavia 

keskusteluja eläinsuojelijoiden kanssa sekä sovitusti teekupin ääressä että spontaanisti oluella.  

 

 
 

3.3. Aineiston monimuotoisuudesta 

 

 

Laadullisessa tutkimuksessa ei aineiston hankinnan eikä tulkinnan tarvitse noudattaa 

kaavamaisesti perinteitä. Erilaisia aineistonkeruutapoja ja analyysimalleja voi yhdistellä 

rajattomasti.129 Kenttätyölle onkin tyypillistä monien erilaisten tutkimusmetodien käyttö.130 

Tässä tutkimuksessa olen yhdistänyt kvalitatiivista teemahaastattelu- ja havainnointiaineistoa 

kvantitatiiviseen tutkimukseen tavallisesti liitettyyn lomakekysely- ja tekstimateriaaliin. 

Menetelmäkirjailijat Eskola ja Suoranta käyttävät tällaisesta menetelmästä nimeä 

aineistotriangulaatio. Triangulaation avulla pyritään tarkastelemaan tutkimuskohdetta 

useammista näkökulmista ja saamaan kohteesta kattavampi kuva.131 

 

Tutkimusaineiston kerääminen oli kiehtovaa ja keräsinkin sitä niin paljon, että sain kokea sen 

kyllääntymisen.132 Kahdessa viimeisessä tekemässäni haastattelussa saatoin jo aavistaa 

eläinsuojelijoiden vastausten suunnan. Tein silti vielä sähköpostihaastatteluja, sillä 

                                                 
128 Grönfors 1982: 88 - 89. 
129 Aiheesta esim. Alasuutari 1993: 11, 13. 
130 Burgess 1984: 143. 
131 Eskola & Suoranta 1998: 69, Burgess 1984: 144. 
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tutkimuskentältä saamani informaatio oli rajatonta, vaikkei se tutkimuskysymykseni osalta 

tuonutkaan enää merkittävästi uutta.133 

  

 

 

3.4. Muukalaisena tutkimuskentällä 

 

 

Sosiologi Zygmunt Baumanin mukaan muukalainen ei ole ystävä eikä vihollinen, mutta voi 

olla kumpi tahansa.134 Jotkut Animalian jäsenet suhtautuivat minuun hieman varauksellisesti 

koko kenttäjaksoni ajan. Erityisesti kyselyni suhteesta eläinoikeusliikkeeseen koettiin 

kritisoivana ja sitä vastaan puolustauduttiin voimakkaasti. Aihe oli hyvin arka. Toisaalta aluksi 

oma epäluuloisuuteni, vaikka yritinkin sen kätkeä, saattoi vaikuttaa eläinsuojelijoiden 

reaktioihin. Grönfors on pohtinut ihannekuvaa, joka tutkijalla on usein kenttätutkimuksen 

alussa ja johon todellisten tutkittavien käyttäytymistä verrataan. Grönfors arvelee, että 

ihannekuvan olemassaolo on erityisen tavallinen innokkailla, mutta kokemattomilla 

tutkijoilla.135 Itse olin ennen kenttätyön aloittamista tutustunut lähinnä eläinoikeusliikkeen 

näkökulmaan eläinasiasta. Uskoin, että kyseessä oli tärkeä asia ja saatoin hieman epäillä 

Animalian aikaansaavuutta. Kenttätyöni aikana Animalian ennen näkymätön työ muuttui 

kuitenkin näkyväksi ja maltillisen eläinsuojelun näkökulma tuli minulle tutuksi. Vaikka oma 

suhtautumiseni tutkimusjoukkoani kohtaan muuttui, ei muutos aina ollut molemminpuolinen.  

 

Monien eläinsuojelijoiden kanssa muodostin luottamukselliset suhteet vuoden aikana. Tuntui 

haikealta jättää kenttävaihe taakseen.136 Jotkut Animalian jäsenistä pyysivät, että kävisin 

                                                                                                                                                          
132 Aineiston kyllääntyminen tarkoittaa vaihetta keräämisessä, jolloin uudet tapaukset eivät enää tuo esiin uusia 
piirteitä tutkimuskohteesta, ks. Mäkelä 1992b: 52. Kyllääntymisestä myös Eskola & Suoranta 1998: 62 – 64. 
133 Uskontotieteilijä Marja Tiilikainen puhuu aineiston keruun lopettamisen vaikeudesta varsinkin silloin, kun 
tutkimuskenttä on fyysisesti lähellä. Tiilikainen on tutkinut pääkaupunkiseudun somalinaisten arkea ja 
kokemuksia, ks. Tiilikainen 1999. 
134 Bauman 1996: 50. 
135 Grönfors 1982: 83. 
136 Uskontotieteilijä Réne Gothónin mukaan kenttätyöhön kuuluu oleellisesti tutkimuskohteeseen eläytyminen, 
mutta sitoutuneen puolueellisuuden välttämiseksi myös siitä etääntyminen, ks. Gothóni 1997: 141 – 143. 
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kokouksissa edelleen.137 En tiedä, johtuivatko pyynnöt siitä, että eläinsuojelijoilla oli minua 

ikävä vai siitä, että eläinsuojelu on aate, jota tahdotaan markkinoida ja jolle toivotaan uusia 

kannattajia.  

 

Eläinsuojelu tutkimuskohteena on aihe, joka haastaa ottamaan henkilökohtaisesti kantaa. 

Myös elämänpolitiikkaan liittyvä reflektiivisyyden käsite ohjaa itsetutkiskeluun. Tutkimukseni 

oli prosessi, jonka aikana jouduin jatkuvasti määrittelemään myös omaa suhdettani eläimiin ja 

eläinten hyväksikäyttöön. Omat elämäntapani joutuivat suurennuslasin alle siinä missä 

tutkittavienkin. Eläinasian tutkijana minut usein ulkopuolisten taholta samastettiin “yhdeksi 

kettutytöistä”.138 Ulkopuolisten hämmennys ja oma häpeäni olikin aina suuri, kun paljastui, 

että olen sekaravinnon syöjä. En tiedä, johtuiko olettamastani toisten paheksunnasta vai 

omasta sisäisestä prosessistani, mutta siirryin tutkimuksen aikana siirryin eläinkokeilla 

testaamattomaan kosmetiikkaan. Jätin kananlihan syönnin, kun luin broilerinkasvatuksesta 

Animalian esitteestä – myös untuvatakkini käyttö alkoi tuntua epämukavalta sen jälkeen, kun 

sain tietää, että untuvat voidaan kyniä elävän kanan päältä.139 

 

 

 

4. AINEISTON LUOKITTELU JA ANALYYSIMENETELMÄT  

 

 

4.1. Luokitteluperusteet 

 

 

Aineistoa kertyi runsaasti. Litteroidun primääriaineiston luokittelin analyysia varten, 

sekundääriaineistoa en luokitellut. Sekundääriaineistoon kuuluva kenttäpäiväkirja oli jo 

                                                 
137 Kenttäpäiväkirja 3.12.00, 12.2.00. 
138 Myös Grönfors kirjoittaa, että hänen huhuttiin olevan alkuperänsä kieltävä mustalainen, kun hän teki 
tutkimusta mustalaisista, ks. Grönfors 1982: 85.  
139 Ks. Tietoa broilerinkasvatuksesta Suomessa (Animalia, ei päiväystä); Tengvall 1994: 167. 
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valmiiksi käsittelemääni aineistoa, eikä siksi mielestäni kaivannut luokittelua; muun 

sekundääriaineiston luokittelu olisi ollut paitsi primääriaineiston laajuuden johdosta turhaa 

myös mahdotonta.  

 

Primääriaineiston luokittelin kysymys kysymykseltä elämänpolitiikan teemojen mukaan. 

Joskus kysymäni kysymys ja haastateltavan vastaus eivät käsitelleet samaa teemaa, joskus taas 

joko kysymys tai vastaus tai molemmat käsittelivät useampia eri teemoja kerralla. Aineistoa 

jäi myös alkuperäisten teemojen ulkopuolelle. 

 

Elämänpolitiikan teemojen ulkopuolelle jääneestä aineistosta löytyi eläinsuojelun ja 

eläinoikeusliikkeen eroja ja yhtäläisyyksiä käsittelevä teema ja yleinen taustatietojen teema. 

Lopun aineiston keräsin luokaksi “muuta”. Kysymykset ja vastaukset, joiden kohdalla en ollut 

aivan varma, mihin luokkaan ne parhaiten kuuluisivat, koodasin kuuluvaksi kaikkiin 

mielestäni sopiviin luokkiin. 

  

Ensimmäisen luokittelukerran jälkeen kävin ensin aineiston ja luokittelun uudelleen läpi, sitten 

kertasin tutkimuskysymykseni ja hypoteesini ja lopulta muodostin muuttujat, joiden katsoin 

parhaiten antavan vastauksen tutkimuskysymyksiini. Kiinnostukseni kohteena olivat erot ja 

yhtäläisyydet eläinsuojelijoiden vastauksissa ja se, kuinka he erilaisia tai samanlaisia 

kantojaan perustelivat. Pyrin kiinnittämään huomiota myös kysymyksenasetteluuni ja sen 

mahdolliseen johdattelevuuteen.   
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TAULUKKO 2: Teema-alueet, hypoteesit ja muuttujat 

 
Analyysia varten luokittelin tutkimusaineiston alla olevien teema-alueiden mukaan. Tämän jälkeen palasin 

tutkimuskysymyksiini ja niiden pohjalta syntyviin hypoteeseihin. Hypoteesien tarkastelua varten muodostin alla 

olevat muuttujat. 

 

teema-alueet 
hypoteesit ja 

tutkimuskysymykset 
muuttujat 

Kuinka suhtautuu laittomaan 

toimintaan? 

- vastaan 

- puolesta  

Onko ruokavalio: 

- luomusekaravinto 

- vegaaninen  

Kuinka määrittelee eläinten 

oikeudet ja hyväksikäytön? 

- Singer 

- Regan, Vilkka 

H: Eläinsuojeluliitto Animalia 

edustaa eläinsuojeluliikettä, kun 

taas esimerkiksi Oikeutta 

Eläimille –järjestö edustaa 

eläinoikeusliikettä. 

 

K: Onko Suomessa kaksi 

erillistä eläinasialiikettä ja voiko 

tutkimani eläinsuojelijat 

luokitella kuuluviksi 

eläinsuojeluliikkeeseen? 

Kuinka perustelee eläinasiaa? 

- Singer 

- Regan, Vilkka 

• vaikuttaminen 

 

• hyvä elämä 

 

• kulutus ja kulutuksenhallinta 

 

• suhtautuminen traditioihin 

 

• ruohonjuuritason toiminta 

 

• toiminnan lokaalisuus / globaalisuus 

 

• tulevaisuussuuntautuminen 

 

• eläinasialiikkeet 

 

• taustatieto 

 

• muuta 

H: Eläinsuojelijat harjoittavat  

elämänpolitiikkaa, joka ilmenee 

heidän mielipiteissään, 

ihanteissaan, arvo- ja 

elämäntapavalinnoissaan. 

 

K: Millaista eläinsuojelijoiden 

elämänpolitiikka käytännössä 

on? 

Millaisia ovat 

eläinsuojelijoiden: 

 

vaikuttaminen 

hyvä elämä 

kulutus ja sen hallinta 

suhtautuminen traditioihin 

ruohonjuuritason toiminta 

toiminnan mittakaava 

tulevaisuuskuva 
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4.2. Tutkimustiedon perusteltavuudesta 

 

 

Tutkimusteoriani oli olemassa jo ennen kentälle menoani. Tällaista menetelmää voi kritisoida 

siitä, ettei se anna tarpeeksi tilaa tutkittavien omille jäsennyksille. Tutkimusteoriani oli 

kuitenkin löyhä. Minulla ei ollut esimerkkejä kyseisen teorian käytöstä kenttätutkimuksessa, 

joten olin varautunut siihen, ettei teoria välttämättä osoittautuisikaan käyttökelpoiseksi. Myös 

haastatteluteemani olivat löyhästi muotoiltuja, joten menetelmäni lähestyi osin avointa 

haastattelua.140 

 

Kun analysoin aineistoa, pyrin ottamaan huomioon tutkittavien oman näkökulman siten, että 

kiinnitin huomiota paitsi tutkittavien mielipiteisiin, myös heidän niille kyseisessä tilanteessa 

antamiinsa perusteluihin. Käytin esimerkkinäni uudenlaista maailmankuvatutkimusta, jossa 

uskontotieteilijä Kimmo Ketolan mukaan on pyritty ottamaan huomioon tutkittavien omat 

jäsennykset juuri tarkastelemalla, kuinka yksilöt tilannekohtaisesti perustelevat erilaisia 

tietoväitteitä tai jäsentävät niitä suhteessa toisiinsa.141 

 

Tutkimus harvoin on tutkijan ylimielistä ymmärtämättömyyttä tutkimuskohdettaan kohtaan 

sen paremmin kuin tutkimuskohteen näkökulmien täydellistä oivaltamistakaan. Tutkimuksen 

alussa voimakkaana on henkilökohtainen intuitio, mutta tutkimustulokset on pystyttävä 

perustelemaan luotettavasti.142 Lukijalla on oikeus tietää ja tutkijalla vastaavasti velvollisuus 

tehdä selväksi, mikä on tutkijan omaa jäsennystä ja oivallusta ja kuinka tutkimusaineisto 

hänen jäsennyksiinsä ja luokitteluihinsa taipuu. Sosiologi Klaus Mäkelä korostaa, ettei lukija 

                                                 
140 Avoin haastattelu eroaa teemahaastattelusta siinä, että se muistuttaa enemmän tavallista, arkipäivän 
keskustelua. Aiheen vaihto tapahtuu tavallisesti haastateltavan aloitteesta.  Avoimessa haastattelussa teoreettinen 
viitekehys valitaan ja hypoteesit muodostetaan usein vasta haastatteluaineiston pohjalta, ks. Hirsjärvi & Hurme 
1991: 31, 40 - 41. Avoimen haastatattelun menetelmän voi katsoa antavan muita menetelmiä enemmän tilaa 
tutkittavan omille näkökulmille. Tällaista menetelmää on käyttänyt uskontotieteen laitoksella esimerkiksi Juha 
Pentikäinen tutkimuksessaan Marina Takalon uskonto, ks. Pentikäinen 1971.  Tutkimusmenetelmästä riippumatta 
tutkijan läsnäolo saa merkityksensä viimeistään aineiston käsittelyssä. Avoin haastattelu ei tee tutkimuksesta 
automaattisesti objektiivisempaa kuin teemahaastattelu. 
141 Ketola 1997: 31 – 32. 
142 Intuitiosta sekä analyysimetodin ja –tekniikan merkityksestä Ehrnrooth 1992: 30 – 41. 
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saa olla tutkijan intuition armoilla, vaan aineiston muokkauksen ja tuloksiin johtaneen 

päättelyn ketju on oltava näkyvissä.143 

 

 

 

5. TUTKIMUSKOHTEEN ESITTELY 

 

 

5.1. Eläinsuojeluliitto 

 

 

Eläinsuojeluliitto Animalia perustettiin vuonna 1961 seurauksena Nordiska Samfundet till 

bekämpande av plågsamma djurförsök –yhdistyksen ruotsalaisedustajan vierailusta Helsingin 

yliopistolla. Järjestön nimeksi tuli aluksi Pohjoismainen Liitto tuskallisten eläinkokeiden 

vastustamiseksi – Suomen osasto ry.144 Nimensä mukaisesti järjestö keskittyi koe-

eläinsuojelutoimintaan.  

 

Vuonna 1968 järjestön nimi muutettiin Koe-eläinten Suojeluksi, jolloin hyökkääväksi koettu 

viittaus eläinkokeiden tuskallisuuteen jäi nimestä pois.145 Yhteydenpito alan tutkijoihin oli 

tiedonkeräämisen ohella tärkeää järjestölle alusta asti, eikä kontakteja tahdottu vaarantaa 

loukkaavalla kielenkäytöllä. Ensimmäiseen mielenosoitukseen eläinasian puolesta järjestö 

osallistui vuonna –69. Järjestön sovittelevasta linjasta huolimatta tutkijat ja koe-

eläinlaboratoriot pitivät eläinsuojelijoita jokseenkin radikaaleina, mistä kertoo se, että vaikka 

toisissa paikoissa järjestön jäsenistön kanssa suostuttiin keskusteluihin, toisiin paikkoihin 

pääsy evättiin kokonaan.146 

 

                                                 
143 Mäkelä 1992a: 3. 
144 Ruotsiksi Nordiska Samfundet till bekämpande av plågsamma djurförsök – Finlands avdelning r.f. 
145 Ruotsiksi Försök djurens Värn r.y. 
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Vuonna –71 järjestö perusti jäsenmaksutuloillaan Koe-eläinten Suojelun Säätiön keräämään 

rahaa vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseen eläinkokeiden sijaan. Eläinasiasta 

tiedottamista ja jäsenten valistustoimintaa järjestö hoiti aluksi jäsenille 4-5 kertaa vuodessa 

lähetetyillä kiertokirjeillä. Vuodesta –75 alkaen jäsenet ovat saaneet jäsenlehden. Tiedotusta 

suunnattiin alusta saakka myös oman jäsenistön ulkopuolelle, kouluille lähetettiin 70-luvun 

puolivälissä Eläinten oikeuksien julistus ja televisiossa esitettiin kohua herättänyt 

eläinasiaelokuva Ei voi olla totta.147 

 

80-luvulla Koe-eläinten Suojelun toiminta oli vilkasta ruohonjuuritasolla, vaikka järjestö 

pyrkikin vaikuttamaan myös päättäjiin ja erityisesti eläinsuojelulain soveltamiseen. 

Tutkimusjoukkooni kuuluvien vanhempien eläinsuojelijoiden mieleen 80-luvulta olivat 

jääneet erityisesti järjestön järjestämät punk- ja rock-konsertit, yölliset salaiset kuvausmatkat 

turkistarhoille ja erilaiset katuperformanssit.148 

 

Vuonna 1990 järjestö sai nykyisen nimensä Eläinsuojeluliitto Animalia ry – 

Djurskyddsförbundet Animalia rf. Nimenvaihdos katsottiin tarpeelliseksi, koska järjestön 

toiminta oli laajentunut koe-eläinten suojelusta tehomaatalouden ja turkistarhauksen 

vastustamiseen. Uusi Eläinsuojeluliitto Animalia pyrki erottautumaan vanhasta Koe-eläinten 

Suojelusta myös profiloitumalla entistä selkeämmin asiantuntijajärjestöksi.149 90-luvun alussa 

järjestössä ei kuitenkaan pelätty puhua eläinten oikeuksista. Vuonna 1990 järjestön toiminta-

ajatus kuului (kursiivi minun):  

 

 

“Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinten oikeuksia. Yhdistys vastustaa 
sellaista eläinten kohtelua, kasvatusta tai käyttöä, joka aiheuttaa niille kipua tai 
tuskaa tai estää olennaisesti niiden luonnollista käyttäytymistä. Ensisijaisesti 
yhdistys pyrkii lopettamaan turhat ja tuskalliset eläinkokeet. Lisäksi se edistää 
kaikkea eläinsuojelua.”150 

                                                                                                                                                          
146 Katsaus yhdistyksen toimintaan 20-vuoden ajalta (Animalia, ei päiväystä): 5-7. 
147 Katsaus yhdistyksen toimintaan 20-vuoden ajalta (Animalia, ei päiväystä): 8 – 17. 
148 VIII / 3 12, kenttäpäiväkirja 27.12.99/ 21, 2.2.00/ 22. Ehdotus toimintakertomukseksi vuodelta 1983. 
149 Vilkka 3.6.99. 
150 Eläinsuojeluliitto Animalian vuosikertomus 1990. 
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Järjestön ensimmäinen vuosi Animalia-nimellä oli menestyksekäs. Jäsenmäärä kohosi yli 10 

000 henkilön ja järjestö sai enemmän julkisuutta kuin koskaan.151 90-luvun alun ajan järjestön 

jäsenmäärä pysyi lähes ennallaan, kunnes kääntyi laskuun vuonna –96. Kun kenttäjaksoni 

aikana kiinnitin huomiota 3000 jäsenen eroon yhden vuoden aikana, eläinsuojelijat 

perustelivat sitä toisaalta laittomien iskujen eläinasialle aiheuttamalla negatiivisella huomiolla, 

toisaalta entistä maltillisemman, eläinten hyvinvointia eläinten oikeuksien sijaan korostaneen 

toiminnanjohtajan valinnalla.152 Rivijäsenistön vaihtuvuuden ei katsottu olevan sinänsä mitään 

uutta järjestössä. Ruonavaaran et al. tutkimuksessa Animalian jäsenistä puolet olikin ollut 

jäsenenä vain 1 – 4 vuotta ja ainoastaan 13,2 % oli ollut jäsenenä yli 10 vuotta.153 

 

Eläinten vapautusrintaman ensimmäiset julkisuutta saaneet iskut tehtiin vuonna 1995. Samana 

vuonna aloitti toimintansa Oikeutta Eläimille –järjestö, jonka katsottiin olevan osa uutta 

eläinoikeusliikettä.154 Samoihin aikoihin Animalian viralliset kannanotot muuttuivat entistä 

hyvinvointikeskeisemmäksi. Toiminta-ajatuksen sanamuodoksi vakiintui (kursiivi minun): 

 

 

“Eläinsuojeluliitto Animalia edistää ennen kaikkea eläinyksilöiden hyvinvointia, 
mutta kantaa myös huolta eläinlajien säilymisestä. Liitto vastustaa sellaista 
eläinten kohtelua, kasvatusta ja käyttöä, joka aiheuttaa eläimille kipua tai tuskaa 
tai estää olennaisesti niiden luontaista käyttäytymistä. Animalia pyrkii siihen, että 
eläinten hyvinvointi otetaan huomioon yhteiskuntamme lainsäädännössä, 
moraalikäsityksissä ja käytännön ratkaisuissa.”155 

 

 

Animalian tarkoituksena oli mitä ilmeisimmin erottautua uudesta, laittomiin iskuihin 

sotkeutuneesta eläinoikeusliikkeestä. Huomionarvoista on, että erottautuminen suoritettiin 

irtisanoutumalla paitsi laittomasta toiminnasta myös eläinten oikeuksista. 

 

                                                 
151 Eläinsuojeluliitto Animalian vuosikertomus 1990. 
152 Kenttäpäiväkirja 28.11.99/21; VII / 12 09; VII / 12 12. 
153 Ruonavaara et al. 1998: 5. Sen sijaan omasta tutkimusjoukostani 27 % oli ollut jäsenenä 1 – 4 vuotta ja 18 % 
oli pysynyt jäsenenä pitempään kuin 10 vuotta. 
154 Tästä esim. Luukka 1998a: 3, 40. 
155 Eläinsuojeluliitto Animalian toiminta-ajatus 1998. 
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Animalia, alun perin Pohjoismainen Liitto tuskallisten eläinkokeiden vastustamiseksi, aloitti 

toimintansa ulkomaisesta vaikutuksesta. Kontaktit eri maiden eläinasiajärjestöihin ovat siitä 

saakka olleet osa Animalian toimintaa. 90-luvulla kansainvälistymiskehitys vauhdittui ja 

vaikuttamista alettiin suunnata entistä enemmän ulkomaille, ennen kaikkea Euroopan Unionin 

päätöksentekoelimiin. Animalia on Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen ohella Suomen 

edustajana Eurogroup for Animal Welfare –kattojärjestössä ja jäsenenä Maailman 

eläinsuojeluliitossa, WSPA:ssa. Lisäksi Animalia toimii European Coalition to End Animal 

Experiments –järjestössä, jonka pääkampanjakohteita ovat olleet kosmetiikkateollisuuden 

eläinkokeet ja apinoiden käyttö koe-eläiminä.156 

 

 

 

5.2. Eläinsuojelijat 

 

 

5.2.1.  Aktiivijäsen ei ole välttämättä aktiivinen Animalian jäsen 

 

 

Tutkimani eläinsuojelijat olivat aktiivisia Animalian jäseniä, jotka osallistuivat Animalian ja 

eläinsuojeluliikkeen käytännön toimintaan. Tutkittavien valinta ei seurannut Animalian 

virallista jakoa aktiivijäseniin ja tukijäseniin, mikä tehdään maksetun jäsenmaksun perusteella. 

Viralliset aktiivijäsenet maksavat jäsenmaksunaan 140 mk/vuosi ja tukijäsenet 100 mk/vuosi. 

140 markkaa vuodessa maksaneet jäsenet saavat Animalia-lehden lisäksi aktivistikirjeen 

neljästi vuodessa. Kirje on A4-kokoinen moniste, jossa on joku lyhyt eläinsuojelu-uutinen. 

Kirjeen mukana aktiivijäsen saa allekirjoitettavia vetoomuslistoja tai eläinten väärinkäyttäjien 

yhteystietoja vetoomuskorttien lähettämistä varten.157 Animalian käytännön toimintaan voivat 

osallistua sekä viralliset aktiivijäsenet että tukijäsenet.  

                                                 
156 Eläinsuojeluliitto Animalian toimintakertomus 1998: 10. WSPA=World Society for the Protection of Animals. 
157 Aktivistikirje 3-4/99, 1/2000, 2/2000. 
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5.2.2. Tyypillinen Animalian jäsen ja tutkittavien sukupuolijakauma 

 

 

P: Minkälaine on sun mielest tyypillinen Animalian jäsen? 
Esa: No tota, jos niinku lukumääräsesti ajatellaan, että eniten näitä jäseniä on 
varmaan semmosia, jotka sitä kuitenki niinku aluksi maksaa jäsenmaksun ja sitte 
niille tulee se lehti ja sitte sitä kautta niinku hakee sitä tietoa ja semmosta, että sitte 
vasta myöhemmi alkaa muuttamaan näitä, näitä omia elintapojaan. Että 
harvemmin varmaan käy kuitenkin niin, niin että kuitenkaan, että tota olis niinku, 
esimerkiksi valmiiksi kasvissyöjä ja sitten vasta liittyis. En tiedä kyllä nyt, toi nyt 
on aika, aikamoista yleistämistä mitä mä sanoin, mutta kyllä mä luulen, että 
sellasia hiljasia jäseniä kuitenki on eniten.158 
 

 

Jäsenten aktiivisuuden tai passiivisuuden ohella eläinsuojelijoita voi luokitella heidän 

sukupuolensa perusteella. Oma oletukseni oli, että tyypillinen Animalian jäsen olisi 11 – 15 –

vuotias epävarma, mutta eläinrakas tyttö. Ruonavaaran et al. tilastotutkimuksen mukaan 

tyypillinen Animalian jäsen oli nuori eläinrakas nainen.159 Tässä tutkimuksessa mukana 

olevista eläinsuojelijoista 17 eli 77 % oli naisia ja 5 eli 23 % miehiä.160 Ruonavaaran et al. 

tekemässä kyselyssä miehiä oli vain 6,5 % kolmestasadasta vastanneesta Animalian jäsenestä.  

 

Käytän vertailuaineistona Ruonavaaran et al. Turun yliopiston sosiologian laitokselle tekemää 

tutkimusta. Tutkimukset eivät kuitenkaan ole täysin rinnastettavissa. Ruonavaaran et al. 

tutkimusotos on tilastollisesti merkittävä, kun taas oma otokseni on laadullinen. Ruonavaaran 

et al. tutkimus myös käsitti koko maan, kun taas omaan tutkimukseeni kuului vain 

pääkaupunkiseudun eläinsuojelijoita.161 Merkittävin ero omani ja Ruonavaaran et al. 

                                                 
158Kysymys IV / 5 Pia, vastaus IV / 5 02. 
159 Ruonavaara et al. 1998: 13. Käytän vertailuaineistona sekä Ruonavaaran et al. tutkimusta Eläinsuojelu 
elämänkatsomuksena että Luukan tutkimusta Ei ole oikeutta on vain me! Nämä tutkimukset ovat lähimpänä omaa 
tutkimustani. Tutkittavien valinta näissä tutkimuksissa on tapahtunut pääosin satunnaisesti, kuten itsellänikin, kun 
taas esim. Lintusen vegaanitutkimuksessa haastateltavat on valittu ikänsä ja sukupuolensa perusteella. 
Ruonavaaran et al. tutkimuksen tekemiseen osallistuivat Hannu Ruonavaara, Marja Suoninen, Arto Alakoski, 
Krista Engström, Mia Eriksson, Merja Jääskeläinen, Sanna Koskinen, Saijaleena Leikkari, Sanna Leppänen, 
Leena Marila, Minna Rissanen ja Hanna Tuomisto. 
160 Tutkimusaineistostani antamani tiedot, joihin en ole merkinnyt viitettä, ovat peräisin taustatietolomakkeesta. 
Haastatteluista tai kenttäpäiväkirjaan kirjatusta havainnoinnista peräisin olevat tiedot olen merkinnyt viittein. 
161 Kuitenkin Ruonavaaran et al. tutkimuksen mukaan jopa 78,7 % Animalian jäsenistä asui Etelä- tai Länsi-
Suomen läänissä. Ks. Ruonavaara et al. 1998 LIITE 1: 3. 
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tutkimuksen välillä lienee kuitenkin se, että Ruonavaaran tutkimuksen tutkimusjoukkona 

olivat Animalian viralliset aktiivijäsenet, käytännössä melko passiiviset jäsenet, kun taas 

omassa tutkimuksessani kohderyhmänä oli Animalian toimintaan aktiivisesti osallistuvat 

eläinsuojelijat.162 Korostaakseni eroa näiden kahden tutkimuskohteen välillä puhun 

eläinsuojelijoista, kun tarkoitan omaa tutkimusjoukkoani ja Animalian jäsenistä, kun tarkoitan 

Ruonavaaran et al. tutkimukseen osallistuneita järjestön jäseniä.  

 

Miesten osuus tutkimusjoukostani kuvaa mielestäni hyvin sukupuolijakaumaa, joka 

keskimäärin vallitsi niissä tilaisuuksissa, joihin osallistuin. Miehet olivat keskittyneet 

erityisesti joihinkin aktivistiryhmiin ja tilaisuuksiin, esimerkiksi nuorisoryhmässä ei ollut 

yhtään miestä. Eläinoikeusliikettä tutkinut Panu Luukka olettaa pro gradu -tutkielmassaan, että 

pojilla eläinasiaan herääminen tapahtuu vuoden tai pari tyttöjä myöhemmin.163 Tämä voisi 

kenties selittää poikien puuttumisen myös Animalian nuorisoryhmästä, koska keski-iältään 

muutaman vuoden vanhemmasta opiskelijaryhmästä poikia jo löytyi. Huomattavaa on, että 

vaikka yhden ryhmän puheenjohtaja oli miespuolinen, ei Animalian viralliseen johtokuntaan 

kuulunut yhtään miestä. 

 

Luukan tutkimuksessa eläinoikeusjärjestöön kuuluvista aktivisteista jopa 42 % oli poikia. 

Tähän verrattuna Animaliaan kuului suhteellisen vähän miespuolisia jäseniä. Miesten 

vähäisyys oli asia, johon eläinsuojelijat yrittivät löytää erilaisia syitä. Eläinsuojelijat ehdottivat 

esimerkiksi, että olisi olemassa miehen malli, jonka mukaan kova ja karski mies ei piitannut, 

mitä hänen tekemisistään seurasi. Eläinsuojelijat eivät uskoneet miesten kykenevän empatiaan 

samoin kuin naiset. Syynä miesten ja naisten erilaisuuteen pidettiin eroja eri sukupuolten 

kasvatuksessa.164 Eläinsuojelijat katsoivat eläinsuojelun imagon olevan ”tyttömäinen”, ja 

Animalian ”lössö” tai ”tantta”.165 Heidän mielestään uusi eläinoikeusliike tarjosi miehille 

enemmän heitä kiinnostavaa toiminnallisuutta. Miesten suureen lukumäärään eläinsuojelussa 

                                                 
162 Ks. Ruonavaara et al. 1998: 9, 13.  
163 Luukka 1998a: 99. 
164 IV / 14 02; IV / 14 06. 
165 IV / 14 01; IV / 14 12. 
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muissa maissa, erityisesti Englannissa, eläinsuojelijat uskoivat vaikuttavan sen, että siellä oli 

tarjolla laillista aktivistitoimintaa.166 

 

Animaliassa mukana olevat miehet eivät ilmeisimmin noudattaneet “kovan ja karskin miehen” 

mallia. Eläinsuojelijamiehet kertoivat kuitenkin tuntevansa olonsa hieman sivullisiksi 

Animaliassa ja joutuvansa helposti kummastelun ja jopa vähättelyn kohteiksi. Toisaalta he 

kokivat kiinnostavaksi sen, että Animaliassa oli paljon naisia ympärillä.167 

 

 

 

5.2.3. Tutkittavien ikäjakauma 

 

 

Eläinsuojelijat osoittautuivat oletustani vanhemmiksi. Tutkimusjoukko koostui 17 – 48 –

vuotiaista eläinsuojelijoista. Nuorisoryhmän keski-ikä oli 18,6 vuotta, opiskelijaryhmän 23,5 

vuotta, turkisryhmän 26,3 vuotta ja aikuisaktivistiryhmän 29,8 vuotta. Ryhmiin 

kuulumattomia, mutta vierailuihin, kampanjoihin ja muuhun Animalian toimintaan osallistuvia 

eläinsuojelijoita tutkimuksessani oli mukana neljä, heidän keski-ikänsä oli 38 vuotta. Koko 

otoksen keski-ikä oli 27 vuotta, kun se Ruonavaaran et al. tutkimuksessa oli 32 vuotta. Luukan 

tutkimien eläinoikeusaktivistien jäsenistöstä ryhmän keski-ikä jäi alle 20 vuoden.168 

 

Tutkimani eläinsuojelijat olivat olleet Animalian jäsenenä keskimäärin 7,3 vuotta. Viisi 

eläinsuojelijaa oli ollut mukana jopa 10 vuotta tai kauemmin. Uutta eläinoikeusliikettä 

edustava Oikeutta Eläimille –järjestö perustettiin vasta vuonna 1995. Jotkut eläinsuojelijat 

uskoivatkin, että OE –järjestön tämänhetkinen radikaalius ja toisaalta Animalian nykyinen 

maltillisuus johtuivat osittain järjestöjen erilaisesta ikäjakaumasta ja aktiivisten jäsenten 

järjestöuran kestosta.169  

                                                 
166 IV / 14 12; IV / 14 02. 
167 IV / 14 02; kenttäpäiväkirja 25.11.99/19, 2.2.00/22. 
168 Luukka 1998a: 99. 
169 IV / 23 VII / 17 01; VII / 17 01; kenttäpäiväkirja 28.11.99/ 21. 
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TAULUKKO 4: Tutkimukseen osallistuneiden eläinsuojelijoiden iät 

 

iät (v) lkm (n) 

alle 20 4 

20 – 25 7 

26 – 30 4 

31 – 40 5 

yli 40 2 

 

 

 

5.2.4. Poliittiset ja uskonnolliset näkökannat 

 

 

Giddensin mukaan elämänpolitiikalla on merkitystä nyky-yhteiskunnassa, koska 

puoluepolitiikalla ei voida vaikuttaa ihmisten arkipäivälle merkittäviin teemoihin.170 

Eläinsuojelijoilla vaikutti kuitenkin olevan uskoa myös puoluepoliittiseen vaikuttamiseen, sillä 

kaikki eläinsuojelijat, joilta asiaa tiedustelin, kertoivat äänestävänsä vaaleissa.171 

Samansuuntaisiin tuloksiin päätyivät Ruonavaara et al., joiden mukaan 69,5% Animalian 

jäsenistä oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteestä ”Äänestämällä voin vaikuttaa 

asioihin”.172 Kun kysyin eläinsuojelijoilta, uskoivatko he todella voivansa vaikuttaa 

äänestämällä, kahdeksan eläinsuojelijaa uskoi voivansa – ainakin enemmän kuin äänestämällä 

jättämisellä – ja kolmen eläinsuojelijan mielestä äänestämällä voitiin vaikuttaa vain vähän tai 

hyvin vähän.173 Vähäinenkin vaikutusmahdollisuus koettiin käyttämisen arvoiseksi. 

Äänestämistä pidettiin myös vastuuna. 

 

 

                                                 
170 Giddens 1995a: 226. 
171 I / 1 01; I / 1 02; I / 1 03; I / 1 04; I / 1 05; I / 1 I / 2 08; I / 2 07; I / 1 09; I / 1 06; I / 1 13; I / 1 12; I / 1 10. 
172 Ruonavaara et al. 1998 LIITE 1: 13. 
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P: Oot sä seurannu presidenttikamppailua? 
Katri: Joo, no vähän. 
P: Onks sul siinä mitään suosikkia tällä hetkellä? 
Katri: Ei, itse asiassa ei oo niist oikein ketään, mut kyl mä meinaan sielki 
äänestää.  
P: Joo... Kun sä sanoit, ettei sulla oo ketään läheistä ehdokasta ja kuitenki sä 
aiot äänestää, et… 
Katri: Mun mielest, no tavallaan mä koen niinku sen vastuuksi, et pitää äänestää 
ja sit sen, et kylhän sil pystyy vaikuttaa kuitenki. Ja sit tavallaan mun mielestä oli 
huolestuttavaa kans se, että, oliks, millon se oli... EU-vaaleissaki oli hirveen 
alhane tää äänestysprosentti, koska ihmiset kokee sen ilmeisest kaukaseks.174 

 

 

Eläinsuojelijoiden kiinnostus puoluepolitiikkaan vaikuttaa harvinaiselta. Nuorisotutkija 

Helena Helven tutkimusten mukaan nuoret eivät yleensä enää usko, että maailmaa voidaan 

muuttaa kollektiivisesti, olemassa olevien järjestelmien kautta.175 Helve on kartoittanut 

pohjalaisten ja helsinkiläisten 16 – 19 –vuotiaiden nuorten asenteita. Hänen tutkimukseensa 

osallistuneista nuorista 54 % piti politiikkaa tylsänä ja negatiivisena asiana.176 Kirjassa Arvot 

ja nuorten arvopohdinta filosofit Jaana Venkula ja Ahti Rautevaara käyvät läpi 80- ja 60-

lukujen nuorten arvoja ja asenteita kartoittaneita tutkimuksia. Tutkimuksista myös Venkula ja 

Rautevaara huomioivat nuorten vieraantuneen puoluepolitiikasta. Venkulan ja Rautevaaran 

tarkastelemien tutkimusten mukaan passiiviset äänestäjät eivät edes enää aktivoidu 

vanhetessaan.177  

 

Eläinsuojelijoiden keskuudessa suosituin puolue oli Vihreä Liitto, jonka ehdokkaita 14 

eläinsuojelijaa kertoi äänestävänsä. Vihreää Liittoa kertoivat äänestävänsä myös kaksi itseään 

lievästi vasemmistolaisena pitävää eläinsuojelijaa.178 Kuusi eläinsuojelijaa ei kannattanut 

mitään olemassaolevista puolueista, yksi eläinsuojelija kannatti Kansallista Kokoomusta ja 

yksi eläinsuojelija ei ottanut asiaan mitään kantaa. 

 

                                                                                                                                                          
173 I / 2 01; I / 2 04; I / 2 03; I / 2 05; I / 2 02; I / 2 10; I / 1 I / 2 08; I / 2 07; I / 2 09; I / 2 13; I / 2 12. 
174 Ka: I / 16 P, Va: I / 16 01, Kb: I / 17 P, Vb: I / 17 01, Kc: I / 17, Vc: I / 17 I / 2 01. 
175 Ks. Manninen 1998. 
176 Helve 1997: 148. 
177 Venkula & Rautevaara 1993: 48 – 49. 
178 VIII / 8 02; VIII / 8 01. 
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Inglehartin mukaan yksi post-materialistisia arvoja edustava seikka on pyrkimys vaikuttaa 

sekä poliittisessa että epäpoliittisessa päätöksenteossa. Vaikuttaminen perustuu Inglehartin 

mukaan pikemminkin kiinnostukseen, jota tunnetaan uusia post-materialistisia teemoja 

kohtaan kuin perinteiseen luokkajakoon.179 Inglehartin päätelmiä näytti aineistossani tukevan 

eläinsuojelijoiden Vihreälle Liitolle osoittama suosio, onhan Vihreä Liitto uudenlainen puolue, 

joka ei lähtökohtaisesti sijoitu perinteiselle vasemmisto-oikeisto –akselille. 

 

Eläinsuojelijat edustivat erilaisia uskonnollisia näkökantoja. Luukan tutkimuksessa 

eläinoikeusjärjestön aktiiveista vain kaksi kuului johonkin kirkkokuntaan.180 Tutkimistani 

eläinsuojelijoista sen sijaan suurin osa, 17, oli jonkin seurakunnan jäseniä. Evankelis-

luterilaiseen seurakuntaan kuului viisitoista jäsentä, mutta mukana oli myös yksi ortodoksi ja 

yksi Tunnustukselliseen luterilaiseen seurakuntaan kuuluva jäsen. Viisi eläinsuojelijaa oli 

siviilirekisterissä. Myös Ruonavaaran et al. tutkimuksessa olivat edustettuina evankelis-

luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat, muut seurakunnat ja siviilirekisteri.181 

 

Uskonnollisuuden muodoista läheisimpinä tai kiinnostavimpina tutkimani eläinsuojelijat 

pitivät agnostismia, Raamatun mukaista uskoa, uskoa jumalaan, panteismia, uskoa elämään ja 

kaiken elämän kunnioitusta, itämaisiin uskontoihin kohdistuvaa eklektismiä, meditaatiota ja 

joogaa. Jotkut eläinsuojelijat mainitsivat kiinnostavina tai itselleen läheisinä useampiakin 

uskonnollisuuden muotoja. 

                                                 
179 Inglehart 1977: 12 – 18. 
180 Luukka 1998a: 103. 
181 Ruonavaara et al. 1998 LIITE 1: 4.  
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TAULUKKO 5: Eläinsuojelijoille läheisimmät tai kiinnostavimmat uskonnollisuuden muodot 

 

uskonnollisuuden muodot mainintojen lkm 
agnostismi 3 
Raamatun mukainen usko 3 
monoteistinen usko jumalaan 2 
panteismi 2 
usko elämään ja kaiken elämän kunnioitus 2 
eklektismi, itämaiset uskonnot 1 
meditaatio, jooga 1 

 

 

Eläinasialle myönteisinä uskontoina eläinsuojelijat pitivät jälleensyntymään uskovia 

uskontoja, kuten hindulaisuutta ja buddhalaisuutta. Kristinuskosta huomioitiin Raamatun 

kehotus viljellä ja varjella. Kristinuskosta koettiin kuitenkin olleen eläinasialle myös haittaa, 

olihan se perusta eläimiä hyväksikäyttävälle länsimaiselle ajattelutavalle.182 

 

Eläinsuojelijat tunnustivat erilaisia uskontoja ja he tunnustivat myös erilaisten uskontojen 

merkityksen eläinten asemaan. Voisiko eläinasialle myönteinen uskonto johtaa eläinten 

aseman paranemiseen jopa yhteiskunnan taloudellisesta tilanteesta riippumatta? Historioitsija 

Lynn White Jr. uskoo eläinten alistetun aseman länsimaissa juontuvan lähtökohtaisesti 

juutalais-kristillisestä perinteestä.183 Ongelman uskonnolliset juuret johtavat Whiten hakemaan 

myös ratkaisua uskonnosta. Ratkaisu vaatii joko juutalais-kristillisen uskonnon hylkäämistä ja 

uuden länsimaisen uskonnon löytämistä tai kristinuskon käsittämistä uudella, 

luontokeskeisemmällä tavalla.184 

 

                                                 
182 III / 3 01; III / 3 04; III / 3 10; III / 3 08; III / 3 07; III / 3 09; III / 3 12. 
183 Vrt. maslowilainen käsitys taloudellisen turvallisuuden ensisijaisuudesta. 
184 Ks. White 1997: 21 – 33. Whiten näkemyksen on kyseenalaistanut esim. Robin Attfieldin, jonka mukaan 
kristinusko on koko ajan inspiroinut myös ihmiskeskeiselle ajattelutavalle vastakkaisia näkemyksiä, ks. Attfield 
1997: 47 – 72. 
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Myös filosofi Leena Vilkka luottaa uskonnon voimaan. Hän uskoo, että ihmisen kyky eläytyä 

ympäristöönsä muovautuu tavallisesti uskonnon, filosofian, kirjallisuuden, taiteen ja historian 

avulla. Elämykset taas herättävät ihmisen muutokseen paljasta tietoa tehokkaammin.185 

  

Kaiken elämän kunnioitus on läsnä useimmissa maailmanuskonnoissa, myös kristinuskossa. 

Erityisen pitkälle elämäkeskeisyys viedään kuitenkin jainalaisuudessa. Jainalaisuus on pieni 

intialainen uskonto, jolla on noin 3,5 – 4,5 miljoonaa kannattajaa. Elämän perustana 

jainalaisuudessa ovat kolme ”jalokiveä”: oikea usko, oikea tieto ja oikea käyttäytyminen. 

Oikeaan käyttäytymiseen kuuluu väkivallattomuus, kaiken elämän kunnioittaminen ja 

askeettinen elämäntapa. Jainalaiset eivät syö eläimiä ja kaiken elämän kunnioittaminen 

ulotetaan myös kasveihin.186 Helsingin Sanomien Verkkoliitteen toimittaja Vesa Sirén uskoo, 

että jainalaisuudesta voi periaatteidensa ansiosta tulla jopa merkittävä haastaja kristinuskolle 

suomalaisten vegaanien keskuudessa. Vaikka tutkimani eläinsuojelijat antoivatkin arvoa 

itämaisten, tarkemmin aasialaisten, uskontojen eläinmyönteisyydelle, mitään massasuosiota 

kyseiset uskonnot eivät tutkimusjoukossani saaneet.  

 

 

 

5.2.5. Muu taustatieto 

 

 

Eläinsuojelijoista yksi puhui äidinkielenään ruotsia, muut olivat suomenkielisiä. 12 

eläinsuojelijaa oli syntynyt pääkaupunkiseudun ulkopuolella, kymmenen 

pääkaupunkiseudulla. 19 eläinsuojelijoista oli joko naimattomia tai avoliitossa ja vain kolme 

eläinsuojelijaa oli naimisissa. Myös Ruonavaaran et al. tutkimuksessa lähes puolet Animalian 

jäsenistä oli naimattomia.187 

 

                                                 
185 Vilkka 1998a. 
186 Sirén 1998; Clarke 1993: 145. 
187 Ruonavaara et al. 1998: 4. 
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11 eläinsuojelijoista oli palkkatyössä ja kahdeksan oli opiskelijoita tai koululaisia. Kaksi 

eläinsuojelijaa sekä opiskeli että kävi töissä, yksi eläinsuojelija ilmoittautui freelanceriksi. 

Koulutukseltaan työssäkävijöistä seitsemän oli korkeakoulutettuja, kahdella oli opistotason 

koulutus ja kaksi oli lukion suorittaneita. Ruonavaaran et al. tutkimuksessa 34,6 prosentilla 

Animalian jäsenistä ei ollut ammattitutkintoa.188  

 

Työssäkäyvät eläinsuojelijat tekivät erilaisia töitä, mitään erityisiä suosikkialoja ei ollut. 

Edustettuina olivat eläintenhoitotyö, järjestö- ja koulutustyö, erilaiset viestintäalan tehtävät, 

tutkimustyö, laboratoriotyö, tietotekniikan asiantuntijatyöt sekä myynti- ja siivoustyö. 

Vertailuna Luukan tutkimuksessa omaa tutkimusjoukkoani nuorempien eläinoikeusaktivistien 

yleisimpinä työaloina olivat  siivous ja myyntityö.189 

 

Kolme eläinsuojelijoista ei kuulunut Animalian lisäksi muihin järjestöihin. Muiden 

eläinsuojelijoiden osalta järjestötoimintaan osallistuminen kumuloitui, niin että 19 

eläinsuojelijaa osallistui yhteensä 36 eri järjestöön sekä erilaisiin osakuntiin ja ainejärjestöihin. 

Myös Ruonavaaran et al. tutkimuksessa ilmeni Animalian jäsenten järjestöaktiivisuus, sillä 

40,3 % kyseiseen tutkimukseen osallistuneista kuului Animalian lisäksi vähintään kahteen 

muuhun järjestöön.190 Omassa tutkimuksessani järjestöistä edustettuina olivat urheiluseurat, 

paikalliset harrastusseurat ja poliittiset järjestöt, muut eläinasiajärjestöt (Sey, Hesy, OE, 

Valaiden Puolesta, Vegaaniliitto, WWF), koirajärjestöt (Suomen Kennelliitto, KIVA-team), 

ratsastusjärjestöt (SuoRa, Ratsujalostusliitto, SRC), lintujärjestö (BirdLife Finland), 

ympäristön- ja luonnonsuojelujärjestöt (Suomen Luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto, 

Ekometsätalouden Liitto, Hyötykasviyhdistys, Maatiainen, Vantaan 

ympäristönsuojeluyhdistys, Maan Ystävät, Dodo), ihmisoikeusjärjestö (Amnesty), 

rauhanjärjestö (Suomen Rauhanpuolustajat), kehitysyhteistyöjärjestö 

(Kehitysmaakauppayhdistys) sekä aborttia vastustava yhdistys (Vaihtoehtona elämä).  

 

                                                 
188 Ruonavaara et al. 1998: 5. 
189 Luukka 1998a: 101. 
190 Ruonavaara et al. 1998: 10. 
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Myös Luukan tutkimat eläinoikeusaktivistit toimivat aktiivisesti eläinasian ulkopuolellakin. 

Luukan tutkimuksessa tulivat esille ympäristöjärjestöjen, pasifisti- ja ihmisoikeustoiminnan 

lisäksi anarkofeministit ja erilaiset kampanjaryhmät, joihin tutkimani eläinsuojelijat eivät 

kuuluneet.191 

 

 

 

7. OSANA  ELÄINSUOJELU- VAI ELÄINOIKEUSLIIKETTÄ? 

 

 

7.1. Vastakkainasettelu 

 

 

Eläinsuojeluliikettä omasta mielestään edustava Eläinsuojeluliitto Animalia ja 

eläinoikeusliikettä edustava Oikeutta Eläimille ovat molemmat korostaneet painokkaasti eroja 

eri liikkeiden välillä. Animalian kohdalla tämä on merkinnyt eläinoikeusteemasta luopumista 

ja kieltäytymistä yhteistyöstä laittoman toiminnan hyväksyvän eläinoikeusliikkeen kanssa. 

Eläinoikeusliike taas on painottanut ehdottomuuttaan päämääriensä suhteen ja kritisoinut 

Animaliaa tämän passiivisuudesta. Myös Luukka tekee selväksi tutkimuksessaan, että 

eläinsuojelu- ja eläinoikeusliike ovat nimenomaan itsenäisiä liikkeitä ja esittää toivomuksen, 

että asioista puhuttaisiin niiden oikeilla nimillä.192 

 

90-luvun aikana Animaliasta tuli asiantuntijajärjestö, jolle muodostuivat entistä tärkeämmäksi 

erilaiset maltilliset yhteistyötahot. Uusi anarkistinen eläinoikeusliike ja eläinasian nimissä 

tehdyt laittomat iskut näyttäytyivät lakeihin vaikuttamaan keskittyneelle Animalialle 

eläinasian uskottavuuden uhkaajina, jolloin iskuista haluttiin sanoutua irti selkeästi, omaa 

asemaa vaarantamatta.193 Uusi Oikeutta Eläimille –järjestö sen sijaan tuki laittomia iskuja. 

                                                 
191 Ks. Luukka 1998a: 48. 
192 Luukka 1998a: 7 – 8; Tuomivaara & Purmonen 1998: 29 – 34. 
193 Kenttäpäiväkirja 27.12.99/21, 2.2.00/22. Aiheesta myös Maaranen 2000. 
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Oikeutta Eläimille -järjestön jäsenet olivat kyllästyneitä Animaliaan, he tahtoivat uudenlaista 

toimintaa, vallan uudelleenjakoa ja enemmän näkyvyyttä eläinasialle.194 

 

Suomalaisen uuden eläinoikeusliikkeen merkittävimmäksi teoreetikoksi nousi poliittiseen 

vaikuttamiseen pettynyt Animalian entinen puheenjohtaja filosofi Leena Vilkka. Vilkka 

kritisoi Animaliaa ennen kaikkea eläinten oikeuksien unohtamisesta hänen 

puheenjohtajakautensa jälkeen. Vaikka Vilkan mukaan kaikkia eri eläinasian tasoja 

tarvitaankin eläinasian ajamiseen, on eläinten oikeuksien taso hänen mielestään se, joka kattaa 

käytännössä kaikki tasot alkaen eläinrääkkäyksiin puuttumisesta, löytöeläintoiminnasta ja 

lainsäädäntöön vaikuttamisesta aina eläinten itseisarvoisuuden tunnustamiseen.195 

 

Zygmunt Bauman puhuu ystävistä ja vihollisista toistensa vastakohtina. Ystävät ovat kaikkea 

sitä, mitä viholliset eivät ole – ja päinvastoin. Bauman uskoo, että ystävät pystyvät 

vakuuttamaan meidät siitä, mitä he ovat, mitä he haluavat olla ja mitä he haluavat, että heidän 

ajatellaan olevan, vain jähmettämällä vastakohdakseen, vihollisekseen sen mitä he eivät ole, 

mitä he eivät halua olla tai mitä he eivät sano olevansa. Baumanin mukaan juuri ystävät 

määrittelevät viholliset ja juuri ystävät valvovat luokitteluja ja luottamuksen jakaantumista. 

Vastapuoli on tällöin ystävien aikaansaannos, jonka avulla he korostavat asemaansa.196 

 

90-luvulla eläinasiajärjestöjen kenttä jakaantui ystäviin ja vihollisiin. Animalian kohdalla tämä 

tarkoitti sitä, että ystäviksi kelpuutettiin perinteiset, maltilliset eläinsuojelujärjestöt, kun taas 

ainakin jonkinasteisiksi viholliseksi ymmärrettiin uusi eläinoikeusliike.  

 

Eläinsuojeluliitto Animalia on suuri järjestö, jonka linjauksista päättävät johtokunta ja jossain 

määrin toimiston työntekijät.197 Oma mielenkiintoni kohdistui päättävien tahojen sijasta 

aktiivisiin eläinsuojelijoihin. Olivatko myös järjestön jäsenet johdon linjanvedon takana? 

                                                 
194 Tuomivaara & Purmonen 1998: 29 – 34. 
195 Vilkka 3.6.99. 
196 Bauman 1996: 47 – 48. 
197 Animalian linjanvetäjistä esim. IV / 22 06; IV / 22 01; kenttäpäiväkirja 28.11.99/21. 
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7.2. Suhtautuminen laittomaan toimintaan 

 

 

Tutkimani eläinsuojelijat suhtautuivat eläinoikeusliikkeen hyväksymään laittomaan toimintaan 

kaksijakoisesti. Laittomien iskujen katsottiin vaikeuttaneen perinteisten eläinsuojelujärjestöjen 

työtä. Ihmisten asenteiden uskottiin muuttuneen kielteisemmiksi eläinasiaa kohtaan iskujen 

johdosta. Eläinsuojelijoiden mukaan monet pitivät nykyisin kaikkia eläinasia-aktivisteja 

“kettutyttöinä”, jolloin keskusteluyhteys oli vaikea saavuttaa.198  

 

Laittomien iskujen katsottiin kuitenkin tuoneen eläinasialle paljon julkisuutta. Radikaalia 

toimintaa pidettiin joissain tapauksissa oikeutettuna, vaikkei siihen itse haluttukaan 

osallistua.199 Laittomissa iskuissa oli eläinsuojelijoiden mielestä aste-eroja, Karttulan koirien 

vapauttaminen sai eläinsuojelijoilta yleisen kannatuksen.200 Myös Ruonavaaran et al. 

tutkimuksessa tuli esille, etteivät Animalian jäsenet olleet yhtä kärkkäitä tuomitsemaan 

laitonta toimintaa kuin Animalian virallinen linja edellytti. Yli puolet, 66,4 % Ruonavaaran et 

al. tutkimukseen osallistuneista kertoi hyväksyvänsä laittomat keinot, jos toiminnalla ei 

vahingoitettaisi eläimiä tai ihmisiä.201 

 

Oikeutta Eläimille –järjestö kertoo internet-sivuillaan ajavansa eläinten oikeuksia laillisin 

keinoin lukuun ottamatta – tarkemmin määrittelemätöntä – kansalaistottelemattomuutta.202 

Outi Lauhakangas määrittelee toimittamassaan kirjassa Kansalaistottelemattomuudesta 

kansalaistottelemattomuudeksi teon, jolla kansalainen rikkoo lakia, koska hänen tavoitteenaan 

on lain tai sen perusteiden muuttaminen ja huomion kohdistaminen säädöksen 

kelvottomuuteen tai epäoikeudenmukaisuuteen. Kansalaistottelemattomuus on Lauhakankaan 

mukaan aina julkista. Tietoinen ja julkinen lain ja esivallan uhmaaminen erottaa 

                                                 
198 VII / 21 06; I / 12 VII / 5 08; I / 12 VII / 5 07; I / 12 VII / 5 09; I / 12 VII / 5 02; I / 12 VII / 5 13. 
199 I / 12 VII / 5 10; I / 12 VII / 5 08; I / 12 VII / 5 07; I / 12 VII / 5 09; I / 12 VII / 5 12; I / 12 VII / 5 13. 
200 I / 12 VII / 5 12; I / 3 VII 04; VII 01; I / 12 VII / 5 08; kenttäpäiväkirja 28.11.99/ 21. Karttulasta vapautetuista 
koirista esim. Niemi 1999: 10 – 12. 
201 Ruonavaara et al. 1998: 10. 
202 OE 1.2.00. 
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kansalaistottelemattomuuden epäoikeudenmukaisesta lakien kiertämisestä.203 Samassa 

teoksessa kansalaistottelemattomuutta pohtiva Oiva Ketonen uskoo, että olennaista 

kansalaistottelemattomuudessa on, että ihmisten huomio yritetään suunnata 

kansalaistottelemattoman ryhmän toimintaan, jotta he kääntyisivät opposition mukana 

vallitsevaa käytäntöä vastaan. Ketosen mielestä väkivallattomuus 

kansalaistottelemattomuudessa ei ole arvo sinänsä. Esimerkkinä Ketonen käyttää Etelä-

Amerikkaa, jossa lähes kaikki olennaiset muutokset ovat hänen mielestään saatu aikaan 

väkivaltaisesti.204 

 

Singer uskoo väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden olevan väkivaltaista parempi 

vaihtoehto. Hänen mielestään laiton teko, jonka johdosta kansalaistottelematon on avoimesti 

valmis kärsimään rangaistuksen, herättää helpommin myönteistä vastakaikua 

valtaväestössä.205 Tutkimani eläinsuojelijat olivat Singerin kanssa samoilla linjoilla. He 

toivoivat Suomeen laitonta toimintaa, jossa tekijät ilmoittautuisivat heti poliisille.206 

”Kansalaistottelemattomuus” sanana toi eläinsuojelijoiden mieleen luvattomuutta, muttei 

laittomuutta tai rikollisuutta.207 

 

Ruonavaaran et al. tutkimuksen mukaan Animalian jäsenet suhtautuivat varsin kielteisesti 

väkivaltaan. 90,3 % Ruonavaaran et al. tutkimukseen osallistuneista jäsenistä uskoi, että 

väkivalta oli ehdottomasti väärin ja tuomittavaa. Tutkimieni eläinsuojelijoiden mielestä 

kansalaistottelemattomuuteen kuului nimenomaan väkivallaton, passiivinen vastarinta sekä 

mielenosoitukset, kulkueet ja julisteiden liisteröinti.208 

 

Vaikka eläinsuojelijat suhtautuivat laittomaan toimintaan toisten tekemänä osin 

myönteisestikin, heidän pelkonsa leimautumisesta itse EVR-aktivisteiksi oli todellista ja 

syvää. Ruonavaaran et al. tutkimuksessa vain 1,9 % Animalian jäsenistä ilmoitti 

                                                 
203 Lauhakangas 1986: 73 - 74 
204 Kuusi & Ketonen 1986: 83 – 84. 
205 Singer 1993: 302 - 307. 
206 VII / 8 VII / 9 12; VII / 9 12; VII / 9 13. 
207 I / 13 10; I / 13  07; I / 13  08; I / 13 13; I / 13 12. 
208 I / 13 10; I / 13  07; I / 13  08; I / 13 13; I / 13 12; kenttäpäiväkirja 25.11.99/19. 
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osallistuneensa laittomaan toimintaan eläinten aseman parantamiseksi.209 Omaan 

tutkimusjoukkooni kuuluvat eläinsuojelijat tahtoivat ehdottomasti välttyä joutumasta poliisin 

”listalle”, joten esimerkiksi yhteisiä mielenosoituksia Oikeutta Eläimille –järjestön kanssa 

kartettiin. Toimintaryhmien uusiin jäseniin suhtauduttiin varauksella, varsinkin jos niitä 

ilmestyi vierailuille turkistarhoihin, teurastamoille tai muihin eläimiä hyväksikäyttäviin 

kohteisiin.210 (Kenttäpäiväkirja 5.5.99, toimintaryhmän sähköpostilistalle on ilmestynyt uusi 

jäsen ja nimetön viesti OE:n laittomasta mielenosoituksesta:) 

 

 

Keskustellaan muun muassa teurastamovierailusta, jonne on sähköpostilistalla 
ilmoittautunut mukaan joku uusi tyttö, jota kukaan ei tunne. "Toivottavasti se ei 
ole se EVR:läinen, menee meidän piikkiin, jos sinne hyökätään.", Maarit 
maalailee. "Katsokaa sitten vähän, minkä näköinen se on", hän jatkaa. 

 

 

 

Luukka luonnehtii tutkimuksessaan eläinoikeusaktivistin pukeutumiskoodia. Osa 

eläinoikeusaktivisteista pukeutui hänen mukaansa hyvin militantisti, mustiin 

reisitaskuhousuihin ja huppariin sekä tekonahkaisiin maihinnousukenkiin.211 Eläinsuojelijoilla 

mitään erityistä pukeutumiskoodia ei nähdäkseni ollut, ellei sellaiseksi voi lukea yleistä 

huomiotaherättämättömyyttä, jolla saatettiin hakea eroa laittomien iskujen tekijöihin. 

Eläinsuojelijoiden yleisilme oli siisti, vaikka myös rennommin pukeutuvia eläinsuojelijoita 

tutkimusjoukkoon kuului. Eläinsuojelijoiden sulautumisesta massaan kertoo esimerkiksi se, 

että turkistarhavierailulla Turkistuottajien tiedottaja Kati Petersen-Waris valitteli vaikeuttaan 

erottaa, kuka kuului “omiin” ja kuka tarhauksen vastustajiin. Vegaaniksi ilmoittautuneet 

eläinsuojelijat eivät näyttäneet boheemimmilta kuin muutkaan. Muovi- ja kangaskengät olivat 

tyylikkäitä ja siistejä ja käytetyt pukeutumismateriaalit laadukkaannäköisiä. Ei-vegaanit 

                                                 
209 Ruonavaara et al. 1998: 10. 
210 Kenttäpäiväkirja 7.4.99, 21.4.99, 5.5.99, 25.11.99. 
211 Luukka 1998a: 100. 
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eläinsuojelijat käyttivät myös nahkakenkiä ja yhdellä tapaamallani eläinsuojelijalla oli jopa 

nahkatakki, tosin vanha sellainen.212 

 

Vaikka eläinsuojelijat pyrkivät omalta osaltaan sanoutumaan irti laittomasta toiminnasta, he 

eivät silti tuominneet täysin laitonta toimintaa. Epävarmuutta suhteessa laittomaan toimintaan 

on löydettävissä myös eläinoikeusliikkeen sisältä. Kaikki eläinoikeusaktivistitkaan eivät 

osallistu laittomiin iskuihin ja Oikeutta Eläimille -järjestössä on jopa pohdittu virallisen 

kannan muuttamista tuomitsevammaksi iskuja kohtaan.213 Suhde laittomaan toimintaan ei siis 

näyttänyt selkeästi erottavan eläinsuojelijoita ja eläinoikeusaktivisteja toisistaan. 

 

Monet Oikeutta Eläimille -järjestön jäsenistä ovat aloittaneet järjestöuransa Eläinsuojeluliitto 

Animaliassa ja osa tutkimukseeni osallistuneista eläinsuojelijoista kuului sekä Oikeutta 

Eläimille -järjestöön että Animaliaan. Onkin luonnollista, että järjestöistä löytyy samoin 

ajattelevia aktivisteja. Tutkimuksessaan uudesta eläinoikeusliikkeestä Luukka kiinnitti 

huomiota siihen, että osa OE:n jäsenistä arvosteli pikemminkin Animalian puutteellista 

ruohonjuuritason toimintaa ja hierarkkista organisaatiota kuin Animalian näkökantoja ja 

ajamaa asiaa.214 Samanlaista kritiikkiä Animalia sai tutkimuksessani myös järjestön sisältä. 

                                                 
212 Näin siis vaikka esim. Tengvallin mukaan nahkatuotteet eivät yleensä synny lihateollisuuden sivutuotteena, 
vaan ovat oma tuotannonalansa, ks. Tengvall 1993: 162 – 163. Toisaalta esim. Singer tähdentää, että vanhat, 
kauan sitten ostetut nahkakengät kannattaa käyttää loppuun ja ostaa vasta sitten uudet jostain muusta 
materiaalista tehtynä, ks. Singer 1991: 228. 
213 Ks. Luukka 1998a: 7; Oikeutta Eläimille jäsenkirje 4/99: 15, 5/99: 2, 7/99: 3. Myös Oikeutta Eläimille –
järjestön eräänlaisessa toiminta-ajatuksessa vielä vuoden –99 toukokuussa ollut kappale ”Oikeutta Eläimille ei 
usko syvällisten muutosten mahdollisuuteen pinnallisin keinoin. Oikeutta Eläimille ei neuvottele turkiseläinten 
häkkien koosta, eikä eläinkoe lainsäädännön pykälistä. Oikeutta eläimille ei tee kompromisseja. Oikeutta 
Eläimille on peräänantamaton eläinoikeusjärjestö” on saman vuoden syyskuussa jäänyt kokonaan pois. Ks. OE 
jäsenkirje 4/99: 2, OE jäsenkirje 6/99: 20. 
214 Ks. Luukka 1998a: 44 – 46. Oikeutta Eläimille –järjestö onkin hierarkiaton; sillä ei omien sanojensa mukaan 
ole johtajia, vaan asioista pyritään päättämään demokraattisesti. Ks. OE 1.2.00: 1. 
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7.3. Ruokavalio 

 

 

Yksi uuden eläinoikeusliikkeen kritiikin kohteista oli lihaa syövä Animalian toiminnanjohtaja. 

Animalia ei järjestönä vaadi jäseniltään lihan syömisen lopettamista, vaan painottaa 

tuotantoeläinten olojen kehittämistä ja kärsimysten minimoimista.215 Oikeutta eläimille –

järjestö taas pyrkii omien sanojensa mukaan edistämään voimakkaasti kasvissyöntiä.216 

 

Huolimatta Animalian sallivuudesta sekaravinnonsyöjiä kohtaan suurin osa tutkimukseeni 

osallistuneista eläinsuojelijoista piti itseään kasvissyöjinä. Ero muodostui selkeämmin ihmisen 

kasvattaman, “vankina pidetyn” eläimen syömisen ja vapaana elämänsä eläneen eläimen 

syömisen, kuin lihansyönnin ja tiukan kasvisruokavalion välille.  

 

Vain yksi eläinsuojelija söi ihmisen kasvattamaa lihaa, hänkin vain luomulihaa. Yksi 

eläinsuojelija kertoi syövänsä riistaa ja kuusi söi kasvisten lisäksi vapaana kasvanutta kalaa. 

Kahdeksan eläinsuojelijoista oli lakto-ovo-vegetaristeja, eli kasvisten lisäksi he söivät 

maitotuotteita ja kananmunia. Neljä eläinsuojelijaa ilmoittautui vegaaniksi, eikä siis käyttänyt 

mitään eläinkunnan tuotteita. Vegaaneista yksi kertoi tekevänsä poikkeuksen luomumaidon 

kohdalla ja toinen sanoi olevansa lähes puhdas fenno-vegaani, eli syövänsä pääosin kotimaisia 

ruoka-aineita. Kaksi eläinsuojelijaa kertoi tarkemmin ruokavaliotaan määrittelemättä olevansa 

vegetaristi.  

 

Ruonavaaran et al. tutkimuksessa  44,4 % Animalian jäsenistä söi sian- tai naudanlihaa ja 45,8 

% kanaa. Kuitenkin luomutuotteita kertoi suosivansa 88,5 % jäsenistä. Kalaa ja kananmunia 

Ruonavaaran et al. tutkimusjoukosta söi reilusti yli puolet ja maitotuotteita lähes kaikki.217 

Tutkimukseeni osallistuneet eläinsuojelijat olivatkin ruokavalionsa suhteen Animalian 

rivijäseniä huomattavasti tiukempia. Täydellisiä vegaaneja eläinsuojelijoista oli kuitenkin vain 

                                                 
215Ks. Parikka 1998: 13. 
216 OE 1.2.00. 
217 Animalian jäsenistä 71,9 % söi kalaa, 81,1% munia ja 93,1 % käytti maitotuotteita, kts. Ruonavaara et al. 
1998: 8. 
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kolme, kun esimerkiksi Luukan tutkimuksessa suurin osa eläinoikeusaktivisteista oli 

vegaaneja.218 Ruokavalionsa ehdottomuudessa tutkimieni eläinsuojelijoiden voi katsoa 

sijoittuvan eläinsuojelu- ja eläinoikeusliikkeen väliin.  

 

 

 

7.4. Määritelmiä eläinten oikeuksille ja hyväksikäytölle 

 

 

Eläinsuojelijat korostivat, että eläinten täytyisi saada elää lajityypillistä elämää, jossa ne 

saisivat toteuttaa tarpeitaan. Mielipiteet vaihtelivat hyvinvointikeskeisestä hyvän kohtelun ja 

riittävän tilan vaatimuksesta oikeuteen syntyä, elää ja lisääntyä vapaasti, ilman että ne 

tapettaisiin ihmisten tarkoituksia varten.219 

 

 

P: Mitä teijän mielestä kuuluu eläinten oikeuksiin? 
Kata: (Mm) Se, että ne eläimet saa tavallaan toteuttaa itseään, niinku (nauraa) 
minä kerran erehyin sanomaan töissä ja sekös herätti hilpeyttä. Elikkä siis se, että 
eläimet pystyy elämään mahollisimman luonnollisesti. Ja kun niillä on voimakkaat 
vaistot ja tällaset niinku toimintakaavat niin että ne sais toteuttaa niitä, ettei tulis 
näitä, näitä tota, tämmösta stereotyyppistä käyttäytymistä vai mikskä sitä nyt 
kutsutaan että. Ja sillä tavalla, että niillä on, tota (öö) kanssakäymistä lajitoveriensa 
kanssa ja tietysti ruokinta ja tämmöset ois kunnossa. Mut että en mä nyt 
välttämättä semmosta, että pitäs niinku erityisesti keksiä niille kauheesti tekemistä, 
et eiköhän ne keksi ite (naurahtaa) ite sen, jos annetaan vaan mahollisuus.220 

 

 

 

Ruonavaaran et al. tutkimuksessa 87 % vastanneista uskoi eläinten oikeuksien kuuluvan 

kaikille eläimille. Myös tutkimani eläinsuojelijat kertoivat rajanvedon eri eläinten välille 

olevan vaikeaa. Joku painotti eläinten kärsimyskykyä ja hyvinvointitarpeita oikeuksien 

                                                 
218 Luukka 1998a: 102 – 103. 
219 II / 3 13; II / 3 I / 7 06; II / 3 02; II / 3 09; II / 3 08; II / 3 07; II / 3 10. 
220 K: II / 3 P, V: II / 3 08. 
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perustana, toisen mielestä ei ollut olemassa mitään ”mitättömiä eläimiä”. Jotkut katsoivat 

oikeuksien kuuluvan ensisijaisesti nisäkkäille, toiset olivat valmiita vetämään rajan vasta 

hyönteisiin. Eräs eläinsuojelijoista korosti, ettei eläinten luokittelu eläinkunnassa ollut selvää, 

vaan se palveli ihmisen tarkoitusperiä ja ihmisten tapoja ymmärtää asioita.221  

 

Eläinoikeusliike kyseenalaistaa teoriassa kaiken eläinten hyväksikäytön. Tutkimani 

eläinsuojelijat kyseenalaistivat eläinoikeusliikkeen linjaa seuraten eläinten hyväksikäytön 

eläinkokeissa kokonaan. Eläinten kasvattamista eläinkokeita varten pidettiin alistamisena 

kokeiden asteesta riippumatta. Myös Ruonavaaran tutkimuksessa 73,3 % Animalian jäsenistä 

halusi eläinkokeet kokonaan kiellettäviksi.222 Turkistarhaus oli toinen eläinten hyväksikäytön 

muoto, jota eläinsuojelijat vastustivat ilman kompromisseja. Turkiseläinten häkkikoon 

suurenemista ei pidetty edistyksenä, vaan turkistarhauksesta haluttiin eroon 

kokonaisuudessaan.223  

 

Kaikkea eläinten hyväksikäyttöä eläinsuojelijat eivät kuitenkaan pitäneet tuomittavana. 

Eläinten käyttöä ihmisten ruokana pidettiin luonnollisena, jos se tapahtui ilman kärsimyksen 

aiheuttamista. Singerin kantaa seurattiin siinä, että kärsimyksen aiheuttaminen eläimelle oli 

asia, jota pidettiin erittäin kielteisenä asiana, kielteisempänä kuin esimerkiksi 

kuolemantuottamista.224 

 

Eläinsuojelijat eivät seuranneet Singeriä yksiselitteisesti sen paremmin eläinten oikeuksien ja 

hyväksikäytön kuin eläinasialle antamien perustelujenkaan suhteen. Luukan mukaan sama oli 

havaittavissa eläinoikeusaktivistien kohdalla, heidän mielipiteensä sijoittuivat jonnekin 

Reganin ja Singerin välille.225 Eri filosofien kannat näkyivät eläinsuojelijoiden mielipiteissä 

toisiinsa sekoittuneena, ja oli myös eläinsuojelijoita, jotka eivät eläinsuojelun filosofisista 

perusteista edes välittäneet. Eläinoikeusliikkeen ja eläinsuojeluliikkeen teoreettiset erot eivät 

liikkeissä mukana olevien yksilöiden kohdalla vaikuttaneetkaan kovin relevanteilta. 

                                                 
221 II / 4 13; II / 4 12; II / 4 02; II / 4 09; II / 4 10; kenttäpäiväkirja 21.4.99/04. 
222 Ruonavaara et al 1998: 11. 
223 IX / 12 12; IX / 13 12; V / 12 10; I / 15 04. 
224 IX / 12; II / 2; II / 3; IX / 12 10; VII / 14 01. 
225 Ks. esim. Luukka 1998a: 24 – 25. 
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7.5. Perusteluja eläinasialle 

 

 

7.5.1. Ihmiskeskeisyys ja luontokeskeisyys  

 

 

Eläinten alistettu asema ei ole ainoa asia, johon yhteiskunnassamme voisi puuttua. On 

olemassa myös apua tarvitsevia ihmisiä. Miksi eläinasialiikkeet kantoivat huolta eläimistä? 

 

 

P: Eroaaks sun mielestä sun ja tavallisen rivikansalaisen eläinkäsitykset 
pohjimmiltaan toisistaan? 
Katri: Emmä tiedä. Ei siin, no ihmisiiki on erilaisii, rivikansalaisiiki, mut ei 
välttämättä. Siis jonku rivikansalaisen voi olla aika samoja ku munki. Ja sit 
tavallaan tuntuu, et joittenki ihmisten kans et "ai oot sä kasvissyöjä, no kyl mäki 
tykkään eläimistä, mut silti mä niit syön”. Niinku hei, ei se oo sitä et mä tykkään 
eläimist. So what, mun ei tarvi siis tykätä niist niinku yhtään. Sillei et, et se on 
vaan mun mielest se niinku, mikä on, niinku Singer puhuu, et se, mikä on oikein. 
Et eihän voi... niinku en mä sano, et mä oon eläinrakas. Siis okei, mä tykkään 
jostain koirista ja semmosist, mut ei se liity siihen, et niinku on eläinrakas tai ei.226 
 

 

Yllä oleva esimerkki ei ole ihanteellinen, koska kyseistä haastattelukysymystäni voi pitää 

johdattelevana – käytänhän ohjaavaa sanaa ”pohjimmiltaan”. Sanavalintani perusteella 

haastateltava voi saada vaikutelman, että odotan negatiivista vastausta. Vastauksen anti on 

kuitenkin muualla kuin haastateltavan pohdinnassa rivikansalaisen eläinkäsityksestä; hän 

innostuu miettimään perusteluja ajamalleen eläinasialle. 

 

Eläinsuojelijat eivät mielestään ajaneet eläinasiaa perusteetta. Vaikka he olivat huolestuneita 

eläinten asemasta, ei ihmisiäkään unohdettu. Eläinsuojelun tarpeellisuus perusteltiin usein 

juuri ihmisen aseman ja kyvykkyyden kautta. Ihmistä pidettiin älykkäämpänä kuin muita 

                                                 
226 K: IX / 22 P, V: IX / 22 IX / 12 01. 
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eläinlajeja. Suuremman älykkyyden katsottiin tuovan mukanaan myös suuremman vastuun.227 

Erään mielipiteen mukaan ihminen ei voinut perustella käyttäytymistään sillä, että sellaista 

tapahtuu luonnossakin, koska ihminen ei elänyt pelkästään vaistojensa varassa.228  

 

Huomion kohdistaminen ihmiseen eläinasian perusteluissa ei sinänsä kerro mielipiteiden 

ihmiskeskeisyydestä. Varsinaisesti ihmiskeskeisiä perusteluja ympäristönsuojelulle – 

sovelletusti siis myös eläinsuojelulle – ovat filosofi Leena Vilkan mukaan perustelut, joiden 

mukaan ympäristön vahingoittaminen voi vahingoittaa ihmistä. Esimerkkinä tällaisista 

perusteluista Vilkka listaa 

  

 

- tulevien sukupolvien oikeuden yhtäläiseen hyvinvointiin ja luonnonvarojen 
käyttöön 

- saasteiden aiheuttamat vahingot ihmisten terveydelle ja omaisuudelle 
- sukupuuttoon kuolevissa lajeissa menetettävät geenivarat, joilla voisi olla 

käyttöä lääkkeiden tai hyötykasvilajikkeiden kehittämisessä 
- luonnonvarojen säilyttäminen virkistys-, tutkimus- ja opetustarkoituksia 

varten.229 
 

 

Tutkimusaineistossani ihmiskeskeisyyttä edusti perustelu, jonka mukaan eläimet olivat 

ihmisille resurssi, eikä niin sanotusti omasta kuormasta kannattanut syödä.230 

 

Muutamat eläinsuojelijat pitivät eläimiä ikään kuin moraalisesti ylevämpinä kuin ihmisiä. 

Eläinten uskottiin olevan oikeudenmukaisempia toisiaan kohtaan ja luonteeltaan ihmisiä 

parempia. Eläinten katsottiin antavan anteeksi ihmisiä helpommin, eikä niiden uskottu 

kantavan kaunaa. 231 Myös tämänkaltaista ajattelutapaa voi pitää ihmiskeskeisenä. Eläinten 

arvostamisessa sellaisten ominaisuuksien perusteella, joita ihmiset pitävät tavoiteltavina, eläin 

mielletään eräänlaiseksi täydelliseksi ihmiseksi. Psykologit Jeffrey Moussaieff Masson ja 

Susan Mc Carthy uskovat eläimiä ihannoivan ajattelutavan johtavan helposti pettymyksiin, 

                                                 
227 IX / 12 04; IX / 12 06; IX / 12 05. 
228 IX / 12 04. 
229 Vilkka 1993: 37. 
230 IX / 12 06. 
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kun eri eläinlajeista saadaan enemmän tietoa. Ajattelutapa voi heidän mielestään myös kääntyä 

eläimiä vastaan silloin, kun joitakin lajeja aletaan pitää toisia hyveellisempinä.232 

 

Ihmiskeskeisyyden sijaan luontokeskeisenä voi pitää esimerkiksi mielipidettä, jonka mukaan 

maapallo kuuluu yhtäläisesti ihmisille, eläimille ja kasveille. Tällaisen mielipiteen esitti 

eläinsuojelija, jonka utooppisena tavoitteena oli maapallo, jolla kaikki lajit pystyisivät elämään 

lajinmukaista elämää ilman sortoa ja kärsimystä: 

 

 

Laura: (...) tavallaan mun elämänasenne, ja se, on se, että niinku, että kaikkien 
ketkä on tällä maapallolla, ni pitäis, pitäis pystyä elämään mahollisimman niinku 
onnellisesti ja luonnonmukaisesti ja sillä tavalla, et niinku, ku tietää, et jokainen 
varmasti mahtuu tänne ja olis mahdollista ainakin periaatteessa, et kaikki niinku, 
kaikki asiat sujuis suurinpiirtein samalla lailla ku nykyään, paitsi et kärsimys olis 
poistettu.233 

 

 

Eläinsuojelijat korostivat luontokeskeisesti ihmisen ja eläimen yhtäläisyyksiä. Eläimiä 

pidettiin ihmisten lailla tuntevina yksilöinä. Kun yhden eläinsuojelijan mukaan ihminen oli 

niin vieraantunut luonnosta, ettei voinut perustella käyttäytymistään luonnonmukaisena, toisen 

eläinsuojelijan mielestä luontoon vertaaminen oli mahdollista. Ihminen sai kyllä syödä 

eläimiä, koska eläimetkin söivät toisiaan. Kyseisen eläinsuojelijan mukaan eläinten 

käyttäminen ravintona ei kuitenkaan oikeuttanut niiden huonoon kohteluun tai 

rääkkäämiseen.234 Eläinsuojelijoiden perusteena sille, ettei ihminen saanut aiheuttaa eläimille 

kärsimystä, oli yksinkertaisesti tosiseikka, että eläin pystyi kärsimään.235  

 

Vilkan mukaan luontokeskeisyys voidaan jakaa eläinkeskeisyyteen, elämäkeskeisyyteen ja 

ekosysteemikeskeisyyteen. Eläinkeskeinen asenne painottaa ihmisten ja eläinten yhtäläisiä 

piirteitä, joista keskeisenä Vilkka pitää kykyä tuntea kipua ja tuskaa. Vilkka näkee sekä 

                                                                                                                                                          
231 II / 1 12; II / 1 13. 
232 Masson & Mc Carthy 1996: 72 – 74. 
233 IX / 12 07. 
234 III / 6 IX / 12 08. 
235 IX / 12 04; IX / 12 09. 
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eläinsuojeluliikkeen Peter Singerin että eläinoikeusliikkeen Tom Reganin edustavan 

eläinkeskeisyyttä. 

  

Elämäkeskeisyyden erottaa eläinkeskeisyydestä Vilkan mukaan se, että kaikkia elollisia 

pidetään itseisarvoisena. Elämäkeskeisyyttä edustaa Vilkan mukaan esimerkiksi Paul W. 

Taylorin katsantokanta itseisarvoisuuteen. Taylorin mielestä jokaisella oliolla on oma 

hyvänsä, jonka toteuttaminen on itseisarvoista, jos olio on Maa-planeetan bioottisen yhteisön 

jäsen.236  

 

Ekosysteemikeskeisyydessä paino on Vilkan mielestä luonnon kauneudessa, eheydessä ja 

monimuotoisuudessa.237 Vilkan jaottelun pohjalta tutkimusjoukkooni kuuluvien 

eläinsuojelijoiden perustelut, jotka pohjautuivat ihmisen ja eläimen yhtäläisyyksiin voi 

ymmärtää eläinkeskeisiksi, kun taas perustelut, joissa korostettiin ihmisten, eläinten ja kasvien 

muodostamaa kokonaisuutta olivat elämäkeskeisiä. 

                                                 
236 Taylor 1997: 226 - 229. 
237 Vilkka 1993: 107. 
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TAULUKKO 6: Luontokeskeisyyden lajit 

 

 

 
Leena Vilkka 1993 

 

 

Vilkka yhdistää Reganin käsityksen itseisarvosta Singerin painottamaan kärsimyksen 

välttämiseen; hän johtaa eläinten itseisarvoisuuden niiden kyvystä kärsiä. Selkärankaiset 

eläimet vertautuvat Vilkan mukaan ihmisiin, koska niillä on kyky tuntea kipua ja tuskaa. 

Vilkka huomauttaa, että ihmisten kohdalla kivun aiheuttaminen suuremman mielihyvän tai 

hyödyn saamiseksi on hyväksyttävää vain, jos hyötyjä on sama yksilö. Eläinten biologinen 
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samankaltaisuus ihmisten kanssa edellyttää Vilkan mielestä vastaavaa käytäntöä myös eläinten 

kohdalla.238 

 

Vilkka jakaa eläinten oikeudet heikkoihin ja vahvoihin oikeuksiin. Heikkoihin oikeuksiin 

kuuluvat hänen mukaansa oikeudet, joiden täytäntöönpanoon ei kenelläkään ole erityistä 

velvollisuutta. Tällainen oikeus on Vilkan mielestä esimerkiksi villieläimen oikeus olla vapaa. 

Vahvoja oikeuksia ovat sen sijaan oikeudet, joihin liittyy toisen osapuolen velvollisuus. 

Vilkka uskoo vahvan oikeuden olevan kyseessä esimerkiksi silloin, kun ihmisellä on 

velvollisuus lääkitä sairasta eläintä. Jos ihminen myöntää, että hänellä on velvollisuuksia 

eläimiä kohtaan, voi hän Vilkan mukaan johtaa siitä eläinten itseisarvoisuuden seuraavasti:  

 

 

1) Kaikki ne, joita kohtaan meillä on velvollisuuksia, eivät ole pelkkiä välineitä, 
vaan ovat itseisarvoisia.  

2) Meillä on velvollisuuksia kaikkia niitä kohtaan, joille voimme teoillamme 
aiheuttaa kärsimystä ja kipua.  

3) Koska voimme aiheuttaa teoillamme kärsimystä ja kipua eläimille, meillä on 
velvollisuuksia niitä kohtaan.  

4) Joten eläimet ovat itseisarvoisia.239 
 

 

 

Haastattelutilanteissa eläinsuojelijoiden voi olettaa perustelleen eläinasiaa mahdollisimman 

monesta näkökulmasta. Perustelut eivät johdonmukaisesti seuranneet joko ihmiskeskeistä tai 

luontokeskeistä linjaa, vaan osa perusteluista oli ihmiskeskeisiä, osa luontokeskeisiä. 

Eläinsuojelijoiden antamien luontokeskeisten perustelujen taustana on eläinoikeusliikkeen 

painottama käsitys eläinten itseisarvoisuudesta. Vilkan mukaan luontokäsitykset ilmenevät 

yleensä ihmis- ja luontokeskeisyyden erilaisina yhdistelminä. Hänen mielestään 

luonnonsuojeluun liittyvien asioiden perusteluissa myös tarvitaan sekä ihmiskeskeisen että 

luontokeskeisen lähtökohdan huomioonottamista.240  

                                                 
238 Ks. Vilkka 1996: 124 – 127. 
239 Vilkka 1996: 139. 
240 Vilkka 1996b: 23, 29. 
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7.5.2. Suhde asiantuntijoihin 

 

 

Osa eläinsuojelijoista perusteli eläinasiaa järkisyillä, toiset luottivat tunteisiinsa. Yksi uskoi 

järkeilyyn ja sen tuomaan huomioon siitä, että pahinta eläimille oli juuri kärsimys, ei niinkään 

kuolema.241 Toinen puolusti ihmisen moraalia ja oikein toimimista eläinrakkauden 

kustannuksella.242 Giddensin painottama asiantuntijoihin turvautuminen näkyi eläinsuojelun 

perusteluissa, eläinsuojelijat viittasivat ennen kaikkea eläinsuojeluliikkeen ykkösteoreetikkoon 

Singeriin.243 Vetoamista asiantuntijoiden auktoriteettiin edusti esimerkiksi mielipide, jonka 

mukaan eläinasiaa ei voisi edes uskottavasti perustella, jos ei tietäisi tarpeeksi asiantuntija- ja 

tutkimustietoa.244  

 

Leena Vilkan teoriat saivat kannatusta eläinten oikeuksia korostavasta linjastaan huolimatta. 

Toisaalta teorioiden asema todellisuutta järjestävänä apukeinona korostui – eläinasia ei 

kaikkien eläinsuojelijoiden mielestä kaivannut niinkään teorioita kuin tervettä järkeä: 

  

 

P: Vilkkahan on entinen Animalian puheenjohtaja. Mitä mieltä te ootte 
hänen teorioista? 
Maiju: No sil on niinku...no, mä tykkään itse asias tosi paljon. (joo) Ja Leena 
Vilkal on semmone aika, tavallaa aika radikaali ote tohon. 
Mika: On, on joo. 
Maiju: Nii. 
Mika: Sillei, et se lähtökohta ku täs eläinasiaski on, ni sitä aina viedään hirmu 
pitkälle sitä filosofiaa, ku ne perusasiatha on ihan vaan, et ole kiva elä-, tai ole 
hyvä eläimelle, älä ole paha eläimelle. Siis täähän se on. (...)245 

 

 

Tutkimusjoukkoon kuului myös eläinsuojelijoita, joiden suhde asiantuntijoihin oli epäilevä ja 

noudatti pikemminkin Ulrich Beckin kuin Giddensin käsityksiä elämänhallinnasta. Nämä 

                                                 
241 IX / 12 10. 
242 IX / 22 IX / 12 01. 
243 IX / 22 IX / 12 01; VII / 1 06. 
244 IX / 12 08. 
245 IX / 12 IX / 2 12. 
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eläinsuojelijat uskoivat argumentteja sekä eläinsuojelun puolesta että sitä vastaan olevan 

rajattomasti, jolloin tunteiden kuunteleminen ja niiden mukaan toimiminen sai erityistä 

painoarvoa.246 

 

 

 

8. ELÄINSUOJELU ELÄMÄNPOLITIIKKANA 

 

 

Jokainen meistä on joka hetki jonkin valinnan edessä Ja 
jokainen jokaisen valinta voi säästää maailmaa ainakin 
yhden havunneulasen verran. Pitäkäämme tämä koko 
ajan mielessä, heikkoudestamme huolimatta. Yhdessä 
havunneulasessa on maailmankaikkeus.  

- Eero Paloheimo 1996 

 

 

8.1. Vaikuttaminen 

 

 

P: Mitkä seikat vois vaikuttaa siihen, että eläinten hyväksikäytöstä voitais 
luopuu tai sitä voitais vähentää? Mitkä on avaintekijät? 
Kata: Ihmisten asenteet, se on ihan sii-, niistähän se lähtee, että ihmisten 
valinnoista, mitä ne tuolla kaupassa tekee. 
Laura: Samaa mieltä, et jos, jos ei niinku ihmiset ala ajatteleen niin ei se, ei se 
asia etene mihinkään, et se on mun mielestä ihan, ihan jokaisesta ihmisestä se 
lähtee, lähtee liikkeelle.247 
 

 

Parhaana tapana vaikuttaa eläinasian edistymiseen eläinsuojelijat pitivät asennevaikuttamista. 

Eläinsuojelijoiden mukaan asennevaikutus oli hyvä aloittaa ruohonjuuritasolta, omista 

asenteista ja kulutustottumuksista, joita sitten voisi välittää lapsiin, ystäviin, tuttaviin, 

                                                 
246 IX / 12 05. 
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perheenjäseniin ja muihin ihmisiin. Keskustelua pidettiin hyvänä tapana saada aikaan 

muutoksia. Sekä julkinen että yksityinen keskustelu katsottiin tärkeäksi. Asennevaikuttamisen 

uskottiin ajan myötä johtavan yleiseen kulutustottumusten ja lakien muuttumiseen.248  

 

Myös Ruonavaaran et al. tutkimuksessa ilmeni, että Animalian jäsenet pitivät tehokkaimpina 

vaikuttamiskeinoina maltillisia keinoja. Eniten suosiota Ruonavaaran et al. tutkimuksessa sai 

julkinen keskustelu televisiossa ja radiossa, jota kannatti 96,2 % jäsenistä. Ruonavaaran et al. 

tutkimuksessa muut yli 90 % kannatuksen saaneet vaikuttamiskeinot olivat valistustyö, 

järjestötoiminta ja lehtikirjoittelu. 

 

Eläinsuojelijat pitivät oleellisena paitsi asioista tiedottamista myös esittämistapaa. 

Kampanjoihin toivottiin huumoria ja tiedottaminen oli eläinsuojelijoiden mukaan hyvä tehdä 

liikaa syyllistämättä, kiihkoilematta ja paasaamatta, jolloin kuuntelijalle jäisi tilaa muodostaa 

omat mielipiteensä ja tehdä omat valintansa, eikä hän asettuisi puolustuskannalle.249  

 

Moraalinen sokki on esitys, usein kuva tai kuvaus, jolla havahdutetaan, herätetään tunteita ja 

voidaan jopa järkyttää. Singerin Oikeutta eläimille -kirjan suomenkielisessä painoksessa, 

jonka toimitustyöhön Eläinsuojeluliitto Animalia osallistui, moraalisena sokkina käytetään 

muun muassa kuvausta Helsingin yliopiston fysiologian laitoksella tehdystä eläinkokeesta:  

 

 

“Koetta varten kissojen kalloon porattiin nukutuksessa reiät, joiden kautta kalloon 
ja otsaonteloon asennettiin elektrodit aivosähkökäyrän ja silmien liikkeiden 
mittaamista varten. Lisäksi kissojen syviin niskalihaksiin asennettiin johtimet. (...) 
Kalloon porattujen elektrodien leikkaushaavat paranevat yleensä hitaasti ja 
märkivät helposti. (...) Itse kokeissa kissojen vatsaonteloon ruiskutettiin erilaisia 
lääkeaineita ja seurattiin sen jälkeen aivojen sähköistä toimintaa. Tulokseksi 
saatiin, että aivokudoksen osista ainakin ns. alfa 1- ja beeta 1-adrenergiset 
reseptorit ovat osallisina kissojen uni-valvekierron määräytymisessä, ja että 
kissojen uni-valvekierrossa ei esiinny merkittäviä eroja eri vuoden- ja 

                                                                                                                                                          
247 K I / 6 P, V1 I / 6 08, V2 I / 6 07. 
248 I / 6 08; I / 6 07; I / 6 09; I / 3 I / 6 09; II / 11 I / 6 02; I / 6 02; I / 6 01; I / 6 06; I / 24 I / 6 06. 
249 II / 17 I / 6 06; I / 6 13; I / 6 13; I / 6 12. 
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vuorokaudenaikojen välillä. Tälle tiedolle ei tosin sen enempää kissoilla, kuin 
ihmisilläkään ole mitään käyttöä. “250 

 

 

Eläinsuojelijoiden mielestä myös moraaliset sokit olivat viestintäkeinona suotavia, 

kertoivathan ne asioiden todellisesta tilasta. Tärkeää kuitenkin oli, että vastaanottajalle 

samassa yhteydessä viestittiin, ettei hänen tarvinnut ahdistua liikaa, vaan hän pystyi 

vaikuttamaan asioihin.251 

 

Ruonavaaran et al. tutkimuksessa moraalinen sokki oli yksi merkittävimmistä syistä, jonka 

johdosta tutkimukseen osallistuneet olivat liittyneet Animaliaan. Myös omaan 

tutkimusjoukkooni kuului eläinsuojelijoita, jotka korostivat moraalisen sokin vaikutuksen 

olleen erityisen hyvän juuri omalla kohdalla.252 

 

Eläinsuojelijat kertoivat yksityiselämässään pyrkivänsä edistämään eläinasiaa toimimalla 

Animaliassa, kohtelemalla eläimiä hyvin, tekemällä eläinystävällisiä kulutusvalintoja sekä 

neuvomalla toisia ja keskustelemalla heidän kanssaan eläinasiasta.253 Animaliassa toimimista 

pidettiin tärkeänä, koska se antoi tunteen, että teki jotain hyödyllistä, ja läheisenä, koska 

Animaliassa toimi samanhenkisiä ihmisiä. Toiminnan osin itsekkäitä perusteluja ei edes 

pyritty kieltämään. 

 

 

P: Miksi te käytte Animaliassa? Mitä iloa siitä saa? 
Kaisa: No ainakin mä tunnen tekeväni jotain asian hyväks ja sit on kiva, näkee 
vähän samanhenkisiä ihmisiä ja. 
Esa: Tota tieto leviää, niinkö, että ei tarvi olla ehkä sellasessa epätietosuudessa, ku 
muuten olis, et jos ei käy usein ni. Niin ei siis niinku, varmaan niinku, ehkä mä en 
tota, mä en tiedä olisko mulla kauheesti nää asiat mielessä, että tota. Sen lisäksi, 
että sit saa täällä tietoa, ni sitte taas pystyn sitten viemään sisäistä prosessiani 
eteenpäin, sit, sinne oikeeseen suuntaan. 
Maarit: (...)Että jos mä nyt niinkun (ää) elintavoillani yritän vaikuttaa eläinten 
asemaan, niin en mä kokenu sitä sil-, sillei, et mä tekisin jotain. Ja sitte tavallaa, et 

                                                 
250 Singer 1991: 60. Kirjan käännöstyöstä esim. Vilkka 3.6.99. 
251 I / 8 10; I / 8 08; I / 8 07; I / 8 09; I / 8 02; I / 8 13; I / 8 12.  
252 Ruonavaara et al. 1998: 6; I / 8 12. 
253 I / 6 12; I / 24 I / 6 06; I / 6 06; I / 6 09; I / 6 08; I / 6 07. 
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lähti sitten toimintaan mukaan ihan just todella sen takia, et sitte tuntee tekevänsä 
jotain, jotain eikä vaan niinku tämmöst niin sanotusti passiivista, et valitsee mitä 
ostaa. Et oha se oikeestaan niinku aika itsekkäistä syistä, että saa sitä 
hyvänolontunnetta siitä, että tuntee olevansa hyödyksi.254 

 

 

Toiminnan motiivit eivät kuitenkaan olleet pelkästään itsekkäitä. Ruonavaaran et al. 

tutkimuksen mukaan jäsenten liittymiseen Animaliaan olivat eniten vaikuttaneet halu toimia 

eläinten puolesta ja tarve saada lisää tietoa eläinsuojelusta ja eläinten oikeuksista.255 

Eläinsuojelijoita motivoi halu saada parannusta eläinten asemaan. He myös uskoivat 

Animalian saaneen paljon aikaan vaikuttamalla lainsäädäntöön, tiedottamalla asioista ja 

tarjoamalla asiantuntija-apua. Erityisesti mainittiin Animalian panos vapaiden kanojen munien 

tuotannon ja myynnin edistäjänä.256  

 

Eläinsuojelijoiden vaikuttamisen keinoja voi pitää elämänpoliittisina, pyrkiväthän he 

reflektiivisesti tekemään eläinasialle myönteisiä valintoja. Eläinsuojelijat kiinnittivät huomiota 

omiin asenteisiinsa ja yrittivät kohdella eläimiä hyvin ja kuluttaa eläinystävällisesti. Pyrkimys 

dialogiin väkivaltaisuuden sijaan näkyi siinä, että eläinasiaa ajettiin keskustelemalla asioista ja 

tarjoamalla mahdollisuuksia vaikuttaa. Pakottamisen sijaan eläinsuojelijat korostivat 

asennevaikuttamista. Myös eläinsuojelijoiden motiiveissa voi nähdä elämänpoliittisia 

perusteita – toimintaa ohjasi halu tuntea itsensä hyödylliseksi ja olla mukana tekemässä jotain 

hyödyllistä. 

                                                 
254 K: IV / 1 P, V1: IV / 1 I 03, V2: IV / 1 II 02, V3: IV / 1 I 04. 
255 Ruonavaara et al 1998: 5. 
256 IV / 1 12; IV / 1 04; IV / 1 I / 7 09; IV / 1 I 08; IV / 1 07; IV / 1 10; IV / 1 01; IV / 1 I VI 05; IV / 1 II 02; IV / 
1 I 03; I / 6 I / 10 06; I / 10 02; I / 10 09; I / 10 10. 
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8.2. Hyvä elämä 

 

 

8.2.1. Tärkeimmät arvot 

 

 

Juha Sihvolan mukaan aristoteelinen hyvä elämä oli tasapainoinen kokonaisuus hyviä 

toimintoja, jotka perustuivat pysyviin luonteenpiirteisiin, olivat järkevän harkinnan 

muotoilemia, tapahtuivat yhteisöllisessä elämässä ja liittyivät jokseenkin universaaleihin ja 

pysyviin inhimillisen kokemuksen perusalueisiin.257 Millainen oli eläinsuojelijoiden mielestä 

hyvä elämä? Mitkä olivat heidän ihanteensa ja heille tärkeimmät arvonsa?  

 

Arvot voidaan jakaa välinearvoihin, joilla on arvoa vain suhteessa joihinkin tarpeisiin tai 

päämääriin ja itseisarvoihin, jotka edustavat juuri näitä tarpeita tai päämääriä.258 Leena Vilkan 

mukaan arvot voidaan jakaa edelleen universaaleihin itseisarvoihin, kuten totuus, kauneus, 

hyvyys, pyhyys; vitaalisiin arvoihin, kuten lisääntyminen ja elämänvoima; hedonistisiin 

arvoihin, kuten mielihyvä ja moderneihin ekologisiin arvoihin, kuten luonnon hyvinvointi ja 

monimuotoisuus.259 Uskontotieteilijä Helena Helven mielestä arvoja voi mitata esimerkiksi 

ihmisen henkilökohtaisina tärkeysjärjestykseen laittamina asioina, jolloin syvällisiä teoreettisia 

pohdintoja merkityksellisempää on tieto siitä, millaisia asioita ihmiset yleensä pitävät tärkeinä 

ja arvokkaina.260 

 

 

P: Mitkä muut kuin ympäristöarvot on sulle tärkeimpiä arvoja elämässä?   
Katri: Tietysti ystävyys ja rakkaus ja ihm-, hyvät ihmissuhteet ja perhe ja. 
P: Oot sä miettiny näitä, nää tuli aika apteekin hyllyltä?  
Katri: Totta kai mä oon miettiny. (nauraa) 
P: Kuinka tarkkaan sä niinku tutkiskelet itsees? 

                                                 
257 Sihvola 1994: 148. 
258 Ks. esim. Niiniluoto 1984: 318.  
259 Vilkka 1997: 47. 
260 Helve 1993: 90. 
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Katri: No, välil on kuule terapiaistunto itseni kanssa hyvinki usein, mut välil 
menee viikkojakin, ettei oo mitään. Ja totta kai niist puhuu niinku, siis mun 
parhaan kaverin kanssa puhutaan niinku arvoista ja semmosesta ja miten niinku 
oikeesti sit toteuttaa niit arvoi omassa elämässään, ja, vai onks ne vaan niinku 
tavallaan sellasii ihannearvoja.261 

 

 

Reflektiivisyys ei ollut esimerkin eläinsuojelijalle vierasta. Hän vastasi abstraktiin 

kysymykseen nopeasti ja lisäinformaatio paljastaa, että hän oli pohtinut kysymystä 

aikaisemminkin.  

 

Tärkeimpinä asioina elämässään eläinsuojelijat pitivät onnellisuutta, tasapainoisuutta, 

ihmissuhteita ja individualistisuutta.262 Arvostuksissa korostui yksilöllisyys, oma hyvinvointi. 

Suuntaus kohti suurempaa yksilöllisyyden korostusta on ollut nähtävissä jo vuosikymmeniä. 

Nuorisotutkimuksia tarkastelleiden filosofien Jaana Venkulan ja Ahti Rautevaaran mukaan 

individualismi erotti ainoana arvoalueena jo 80-luvun nuoret 60-luvun nuorista. 

Kunnianhimon, menestyksen, riippumattomuuden ja omien tavoitteiden arvostus onkin heidän 

mukaansa koko ajan kasvanut.263  

 

Yksilöllisyyden voi käsittää itsekkyytenä. Individualistista ajattelutapaa puolustaneen 

eläinsuojelijan mielestä individualismissa ei kuitenkaan ollut kyse egoismista:  

 

 
P: Mitkä on sulle tärkeimpiä arvoja?  
Anneli: (Öö) Mulle tärkeimpiä arvoja on, on ehkä tota, on niinkun tietynlainen 
indi-, individualistisuus, elikkä se tarkottaa sitä, että niinkun mä uskon että, et, 
tämmöseen niinku yksilönä olemiseen ja mä niinkun toivon, että, että tota jos mä 
annan jollekin ihmiselle tilaa olla semmonen kun se on, niin se antaa mullekin. 
Elikkä mä en niinku haluais laittaa kaikkia ihmisiä samanlaiseen muottiin, se ja… 
Useinhan niinku tämmöstä individualismia pidetään niinkun hirveen itsekkäänä 
ajattelutapana, mut mu-, mulle se on niinku toisinpäin että, et mä uskon, että 
tämmönen tosi individualisti antaa, antaa niinkun, ottaa huomioon toiset ihmiset ja 
ymmärtää toiset ihmiset ja, ja asiat niinku sellasina ku ne on.264 

                                                 
261 Ka: II / 10 P, Va: II / 10 01, Kb - c: II / 13, Vb - c: II / 13 01. 
262 II / 10 02; II / 10 01; II / 10 06. 
263 Venkula & Rautevaara: 49 – 57. 
264 K: II / 10 P, V: II / 10 06. 
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Haastattelemani eläinsuojelija korosti individualismissaan suvaitsevaisuutta. Sosiologi 

Zygmunt Baumanin mukaan suvaitsevaisuus ei tarkoita pelkästään pidättäytymistä halusta 

puuttua toisen pyrkimyksiin, vaan myös toisen erilaisuuden merkityksellisyyden ja pätevyyden 

tunnustamista. Suvaitsevaisuus edellyttää hänen mukaansa suvaitsemisen kohteen 

subjektiuden hyväksymistä ja vaatii eri diskurssien samanarvoisuuden tunnustamista ja 

dialogia yksinpuhelun sijaan.265 

 

Eläinsuojelijat arvostivat tärkeimpinä arvoina elämässään henkisiä, Inglehartin termein post-

materialistisia arvoja aineellisten sijaan. Ihmissuhteet, individualismi ja oma hyvinvointi – 

onnellisuus ja tasapainoisuus – olivat eläinsuojelijoille tärkeää. Toisiin haluttiin suhtautua 

suvaitsevaisesti, mutta toisilta myös odotettiin kunnioitusta omaa yksilöllisyyttä kohtaan.  

 

Eläinsuojelijoiden arvoja voi mielestäni tarkastella Inglehartin luokittelun mukaan. Sen sijaan 

luokittelu itseis-, väline, hedonistisiin ja moderneihin ekologisiin arvoihin on vaikeaa. Vaikka 

onnellisuutta voikin pitää itseisarvona, voi tasapainoisuus sen sijaan olla joko hedonistinen 

arvo omasta hyvinvoinnista tai välinearvo esimerkiksi hyvyyteen. Ihmissuhteita voi arvostaa 

itseisarvoisesti, mutta myös välinearvoina rakkauteen. Individualismi on hedonistinen arvo, 

mutta onko se itseisarvo vai välinearvo esimerkiksi kauneuteen tai monimuotoisuuteen?  

 

 

 

8.2.2. Ihailtava ihminen 

 

 

P: Minkälainen ihminen on sun mielestä esimerkillinen tai ihailtava tai ketä 
sä itte voisit pitää esimerkkinä? 
Markus: (Mm) No mun mielest ihmisen on hyvä olla vaatimaton ja sellanen, että, 
et se pystyy tosiaan tekemään jotain eettisiä valintoja ja pitämään niistä kiinni, 
ettei tarvi antautuu niinkun kaikkien mielihalujen vietäväksi.266 

 

 

                                                 
265 Bauman 1996: 41 – 42. 
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Eläinsuojelijoiden mielestä ihailtava ihminen pystyi tekemään eettisiä valintoja ja myös 

pitämään valinnoistaan kiinni. Ihailtava ihminen ei sortunut miellyttämään toisia, vaan seisoi 

omien mielipiteidensä takana. Ihailtava ihminen koki olevansa osa luontoa. Hän oli 

vaatimaton ja otti toiset huomioon. Ihailtava ihminen pystyi tarpeen tullen myös myöntämään 

olevansa väärässä. Hän oli ennakkoluuloton, rehellinen ja luova ja suoriutui kaikista tilanteista 

kunnialla. Ihailtavina ihmisinä pidettiin esimerkiksi Mohandhas ”Mahatma” Gandhia ja Anja 

Eerikäistä: 

 

 

P: Minkälainen ois semmonen ihminen, joka ois esimerkillinen tai ihailtava, 
miten se toimis?  
Laura: Mä ainakin luulen, että se lähtee niinku, ei välttämättä sillä tarttee mitään 
kauheen suuria tekoja olla, mut se mitä se ajattelee ja mitkä on sen asenteet ja 
ideologia, koska se, se vaikuttaa taas sit sen kaikkeen toimintaan. Et jos se niinku 
osaa ottaa, et se osa luontoa, eikä mikään niinku sinänsä luonnon herra, et kaikkien 
pitäis tulla niinku, mahtua tälle maapallolle ja koittaa elää sillä tavalla, että kaikilla 
ois mahdollisimman hyvä olla täällä. 
Kata: Tota, niin. Se on kans just semmonen ihminen, joka seisoo sanojensa 
takana, et ajattelee näin ja tekee myös näin, et kun siihen pystys. Et mun mielestä 
aika ihailtava ihminen on Anja Eerikäinen, vaikka hän nyt onkin persoona niin 
tietyllä tavalla, että ei varmaan kaikki tykkää. Mut että, hän tekee just sitä työtä, 
mikä, hän kokee, et on tärkeetä ja osaa sanoa suorat sanat ihmisille, et ketkä niin-, 
jotka tekee väärin. Et mun mielestä, kun koska siinä mielessä mä oon liian arka, et 
vaikka mä nään, ehkä, no ei nyt mitään varsinaista rääkkäystä oo ehkä nähny, mut 
kuitenki, et jos, et joku eläin voi huonosti tai näin, niin mä en uskalla niinku 
mennä sanomaan. Koska mä toisaalta, must se on niinku… Pelkään liikaa 
loukkaavani sitten ihmisiä. 
Laura: Ja just must tuntuu kanssa, et se ois niinku hirveen tärkeetä, et jos jossain 
sanoo niinku, et on jotain mieltä ni se ois niinku sen ihmisen oma, oikee mielipide, 
eikä sellanen, et se yrittäis niinkun miellyttää jotain ihmisiä. Se pysyis niinku sen 
takana mitä sanoo, eikä, eikä vaihtais koko ajan niitä mielipiteitään. 
Kata: Joo. 267 

 

 

 

Eläinsuojelijoiden ihmisihanne tuo mieleen Henri David Thoreaun, erään varhaisimmista 

luonnon puolesta puhujista. Vuosina 1817 – 1862 elänyt kirjailija vietti kaksi vuotta 

                                                                                                                                                          
266 K: II / 6 P, V: II / 6 10. 
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elämästään asuen askeettisesti Walden-nimisen metsälammen rannalla. Thoreau uskoi kaiken 

villin ja vapaan olevan kaunista. Hän oli periaatteen mies, joka vastusti vaikka valtiota, jos 

hänen omatuntonsa sitä vaati. Thoreau korosti omatunnon vastarintaa massojen 

kansalaistottelemattomuuden sijaan. Kuten tutkimani eläinsuojelijat itsekin, Thoreau puolusti 

paitsi luonnon- myös ihmisoikeuksia. Thoreaun erityisenä huolenaiheena olivat Amerikan 

orjat.268 

 

 

 

8.2.3. Ihanneyhteiskunta 

 

 

Eläinasia tutkimukseni aiheena vaikutti oletettavasti siihen, millaisia vastauksia sain 

kysymykseeni ihailtavasta ihmisestä. Vielä selkeämmin tutkimuksen aihe näkyi vastauksissa 

kysymykseeni ihanneyhteiskunnasta. Monet eläinsuojelijat pitivät kysymystä hyvin laajana ja 

keskittyivät vastauksissaan lähinnä vain eläinten asemaan. 

 

 

P: Minkälaine on sun mielest semmone ihanneyhteiskunta? 
Markus: (Mm) No siihen nyt varmaan kuuluu paljonki asioita, mutta 
eläinasioitten suhteen ni, kyl, et eläinasiat pystyis molem-, monella rintamalla olee 
paljo paremmin. 
P: Jotain konkreettisempaa? 
Markus: (Ää) Kasvissyönti vois olla paljo yleisempää, sitten joist-, maist-, ehkä 
ensimmäine, mist pitäis päästä eroon on turkiseläimet.269 

 

 

Ihanneyhteiskunta oli eläinsuojelijoiden mielestä yhteiskunta, jossa eläimiä kohdeltiin siten, 

että ne eivät kärsineet. Eläimiä saatettiin edelleen pitää lemmikki- tai kotieläiminä, mutta 

suhde oli vastavuoroinen, eikä eläimiä riistetty. Ihanneyhteiskunnassa huomioon otettiin 

ihmisten lisäksi myös muut olennot ja luonto. Ihanneyhteiskunnassa ei ollut lajisortoa eikä 

                                                                                                                                                          
267 K: II / 6 P, V1a,c: II / 6 07, V2a,d : II / 6  08. II / 6 02; II / 6 09; II / 6 07; II / 6 08; II / 6 10. 
268 Ks. Thoreau 1990 (1854); Thoreau 1986 (1849); Lauhakangas 1984; Vilkka 1998a. 
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alistussuhteita, päätöksenteko oli paikallista. Ihanneyhteiskunta oli pitkälti omavarainen, 

tekniikkaa käytettiin vähemmän, eikä talouskasvua ihannoitu. Eläimiin liittymättömänä asiana 

esille otettiin täystyöllisyys.270 

 

Sosiologi Kauko Hahtolan mukaan ideaalidemokratia on kestävän kehityksen yhteiskunta, 

jossa vallankäyttö on tiedostettua, yhteisillä pelisäännöillä säädeltyä ja vastuullista.271 

Kuitenkin myös käsitys kestävästä kehityksestä on kyseenalaistettu. Elämänsuojelija Göran 

Ekströmin mukaan sana ”kehitys” viittaa siihen, että olennaista on juuri muutos, uuden 

saaminen vanhan tilalle itsetarkoituksellisesti. ”Kestävä kehitys” ei Ekströmin mukaan eroa 

paljoakaan kehitysoptimismista ja talouskasvun ihannoinnista. ”Kestävän kehityksen” tilalle 

Ekström tarjoaa ”ekologisesti kestävää elämänmuotoa”, jossa päämääränä ovat harmonia ja 

pysyvyys muutoksen sijaan.272 Ekologisesti kestävää elämänmuotoa edustaa Leena Vilkan 

ihanneyhteiskunta ekologinen utopia eli ekotopia, jossa elämäntapa on ekologista ja 

omavaraista ja jossa ihmiset ovat pääsääntöisesti kasvissyöjiä.273 

 

 

 

8.3. Kulutus ja kulutuksenhallinta 

 

 

Ekström listaa seuraavat asiat, joista keskivertotalouden pitäisi luopua, jotta saavutettaisiin 

ekologisesti kestävä kansallinen omavaraisuus: 

 

 

- televisio ja videot 
- stereolaitteisto, CD-soitin 
- mikroaalto-uuni 

                                                                                                                                                          
269 Ka - b: II / 1 P, Va - b: II / 1 10. 
270 Lajisorrosta eli spesismistä esim. Singer 1991: 177 – 244.  II / 1 12; II / 1 06; II / 1 09; II/ 1 01; II/ 1 05; II/ 1 
04. 
271 Hahtola: 142. 
272 Eksröm 1996: 79 – 80. 
273 Vilkka 1998a. 
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- tietokone 
- elektroniset pelit ja lelut 
- elektroniset digitaalikellot 
- auto 
- autopuhelin tai muu kannettava puhelin 
- lasikuituvene 
- lasikuitusukset 
- muoviset esineet yleensä 
- öljy- ja sähkölämmitys 
- ulkomaiset hedelmät, ruokatarvikkeet ja nautintoaineet 
- ulkomaiset vaatteet ja kosmetiikka 

 

 

Ekströmin listassa korostuu kulutuksen oleellinen vähentäminen. Hänen mukaansa Suomen 

tulisi päästä luonnonvarojen kulutuksessa kolmasosaan nykyisestä. Energian osalta tällainen 

kulutus vastaa 1960-luvun tasoa.274 Monet eläinsuojelijat tiedostivatkin kuluttavansa liikaa. 

Eläinsuojelijat pyrkivät välttämään turhaa kulutusta, mutta pitivät sitä hyvin hankalana, jolloin 

suurin huomio kohdistettiin tapahtuvan kulutuksen eettisyyteen.275 

 

Eläinsuojelijat kiinnittivät huomiota kulutusvalinnoissaan tuotteiden eläin-, mutta myös 

ympäristöystävällisyyteen. Luomutuotteet saivat suuren kannatuksen. Isojen ihmisoikeus- tai 

ympäristörikkomuksia aiheuttaneiden yritysten tuotteita välteltiin – esimerkkinä eläinsuojelijat 

mainitsivat Nestlen ja McDonaldsin – ja reilun kaupan tuotteita suosittiin. Osa 

eläinsuojelijoista kiinnitti huomiota myös tuotteiden kotimaisuuteen. Kotimaista ruokaa 

pidettiin hyvänä valintana paitsi omavaraisuuden ja kuljetusmatkan lyhyyden myös tuotteiden 

puhtauden takia.276 

 

Eläinsuojelija, tietokirjailija Helena Tengvall on kiinnittänyt huomiota siihen, että 

ihmisoikeusasia, ympäristöasia ja eläinasia vetävät puoleensa samoja ihmisiä. Hänen 

mukaansa järjestäytyneet, julkisuutta hyödyntävät kuluttajaliikkeet ovat yksi tehokas 

vaikutuskeino näihin kaikkiin asioihin. Tengvall tulkitsee eläinasiaa ajavien 

kuluttajaliikkeiden ansioksi muun muassa juottovasikoiden kasvatuksen kieltämisen 

                                                 
274 Ekström 1996: 81 - 84. 
275 V / 9 01; V / 20 12; V / 20 13. 
276 V / 9 V / 13 08; V / 9 08; V / 9 07; V / 9 10; V / 9 09; V / 9 04; V / 9 01; V / 9 06; V / 9 12; V / 9 13. 
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Englannissa, turkisten myynnin romahtamisen ja monien suurten yritysten luopumisen 

kosmetiikan eläinkokeista.277 

 

Ruonavaaran et al. tutkimuksen mukaan Animalian jäsenet olivat varsin ympäristötietoisia. 

90,7 % jäsenistä oli samaa mieltä siitä, että kierrätystä tulisi tehosta lainsäädännöllisin keinoin 

ja 81,5 % siitä, että yksityisautoilua tulisi vähentää.278 Ympäristöarvot ovat hyvin omaksuttuja 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Ympäristömyönteisyyden lisääntyminen näkyy selkeästi 

erilaisissa asenne- ja mielipidemittauksissa. Lähes kaikki haluavat kantaa huolta 

ympäristöstä.279 

 

Ympäristömyönteisyys näkyy ennen kaikkea puheessa.280 Vilkka puhuu ”ympäristökielestä”, 

jonka avulla teollisuus ja poliitikot vakuuttavat ihmisille, että ympäristöasiat ovat 

hallinnassa.281 Sosiologi Pertti Rannikon mukaan ympäristötietoisuuteen ei kuitenkaan riitä 

pelkästään tiedollinen ja asenteellinen puoli, vaan siihen liittyy oleellisesti myös toiminta.282 

 

Ruonavaaran et al. mukaan eläinasia vaikutti yli 90 prosentilla jäsenistä päivittäisiin 

ruokaostoksiin ja kosmetiikan valintaan ja käyttöön.283 Tutkimani eläinsuojelijat pyrkivät 

tekemään eettisten periaatteiden mukaisia valintoja varsinkin talvivaatteiden (ei turkiksia tai 

turkissomisteita), kosmetiikan (eläinkokeilla testaamattomat), kananmunien (lattiakanalan tai 

luomu), puhdistus- ja pyykinpesuaineiden (eläinkokeilla testaamattomat, tavallista pienempi 

ympäristökuormitus) ja julkisten liikennevälineiden (yksityisautoilua pienempi 

ympäristökuormitus) kohdalla. Eläinsuojelijat kertoivat myös kierrättävänsä ahkerasti.  

 

Eettisistä periaatteistaan huolimatta eläinsuojelijat tekivät ostovalintojaan myös muilla 

perusteilla. Asennekasvatusta kuluttajan ympäristökäyttäytymisen ohjauskeinona tutkinut 

sosiologi Johanna K. Moisander huomioikin, etteivät myönteiset ympäristöarvot ja –asenteet 

                                                 
277 Tengvall 1994: 116 – 117. 
278 Ruonavaara et al. 1998: 7. 
279 Mikkola 1997: 111 – 112. 
280 Rannikko 1995: 67 – 69. 
281 Vilkka 1998b: 60. 
282 Rannikko 1995: 68. 
283 Ruonavaara et al. 1998: 7. 
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heijastu kulutuskäyttäytymiseen kovin säännönmukaisesti. Moisanderin mukaan myös 

kuluttajien käyttäytymisen rooli- ja tilannesidonnaisuus olisi otettava huomioon.284 Tutkimieni 

eläinsuojelijoiden kulutuskäyttäytymisessä tuli esille paitsi tilanne- myös tuotekohtaisuus. 

Vaatevalinnoissa eläinsuojelijat nostivat eettisyyttä tärkeämmäksi seikaksi vaatteen ulkonäön 

ja materiaalin kestävyyden. Eläinsuojelijat harmittelivat varsinkin sitä, ettei nahkakengille 

ollut laadukasta vaihtoehtoa. Joidenkin eettisesti parempien tuotteiden hintoja pidettiin liian 

korkeina. Eläinystävällisistä tuotteista hammastahna nousi erityisesti esille sekä huonon 

saatavuuden että huonon hinta- ja laatusuhteensa vuoksi.285 Tuotteiden eettisyydessä tai 

epäeettisyydessä oli huomattavissa aste-eroja, sillä joitakin erikoistuotteita oltiin valmiita 

hakemaan kauempaakin, kun taas toisten suhteen kompromissi oli helpompi tehdä: 

 

 

P: Että ostatte reilun kaupan, kanssa, tuotteita? 
Mika: Joo. 
P: Mites jos on semmonen tilan- 
Mika: Tai pyrin ostamaan sillon ku on, niinku saa, mut eihän kaikis oo. Eikä, ja sit 
niinku esimerkiks maidossa tai jossain tämmöses, ni eihän kaikis kaupois oo, ku 
mä jonku, tai en oo vegaani, ni tota juon maitoo paljonki, mut eihä sitä joka kaupas 
luomumaitoo oo. 
Maiju: Ei oo, ei. 
Mika: Mut si-, sitä mä kuitenkin ostaisin ihan tavallistakin. Mut jos ois sit taas 
kananmunista kyse, ni sillon mä en kyl osta taas niitä, jos on häkki-. Mutta, 
(nauraa) mut taas,  
Maiju: Nii ja sitte joo... 
Mika: mut, mut (korottaa ääntään) luomu, luomu. Mut sit, sit mä, kananmunien 
takii mä kävelen pitemmän matkan kauppaan, mut en maidon välttämättä.286 

 

 

Moisander uskoo, etteivät myönteiset ympäristöasenteet yksin riitä tuottamaan 

ympäristöystävällisiä kulutusvalintoja. Asenteiden heijastuminen kulutustottumuksina 

edellyttää kuluttajalta kykyä ja mahdollisuutta toimia asenteidensa mukaisesti.287 

                                                 
284 Moisander : 117, 122. 
285Kenttäpäiväkirja 4.12.99/14. 
286 K: V / 9 P, V1 a,b,d,f: V / 9 12, V2 c,e: V / 9 13. Kiirehdin seuraavaan kysymykseen, mutta haastateltava on joko 
sinnikäs jatkamaan tai arvaa kysymykseni. Myös toinen haastateltavista on innokas kertomaan oman 
mielipiteensä, mutta ei yrityksestään huolimatta saa puheenvuoroa. 
287 Moisander : 126 –127. 
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Uskontotieteilijä Teija Mikkolan mukaan asenteiden ja niitä toteuttavan käyttäytymisen välillä 

olevat esteet voidaan luokitella ulkoisiin ja sisäisiin. Ulkoisia esteitä ovat esimerkiksi 

puutteelliset taloudelliset edellytykset, kun taas sisäisiä esteitä ovat mielen sisäiset seikat.288 

Tutkimusaineistossani mielen sisäisiä seikkoja edusti esimerkiksi tuotteista saadun 

ristiriitaisen tiedon aiheuttama hämmennys. 

 

Eläinsuojelijat korostivat, että siirtyminen eettisempään kulutukseen oli prosessi, jossa omia 

toimintatapoja ja niiden perusteita täytyi tarkastella jatkuvasti. Eläinsuojelijoiden mielestä 

Animaliassa ulkopuolisia paineita esimerkiksi kasvissyöntiin ei ollut, joten valinnat jäivät 

jokaisen oman harkinnan varaan. Jotkut eläinsuojelijat olivat siirtyneet kasvissyöntiin kerralla 

joko luettuaan Singerin Oikeutta eläimille –teoksen tai oltuaan mukana jossain 

eläinasiatapahtumassa. Toisille kasvissyöjäksi tai vegaaniksi ryhtyminen oli kestänyt monta 

vuotta ja edennyt asteittain niin, että ensin ruokavaliosta oli jäänyt pois joko kana tai punainen 

liha. Eläinsuojelijat kertoivat miettivänsä kulutuksen eettisyyttä aina laajemmin mitä enemmän 

he saivat tietoa eläinasiasta ja tuotteiden eläinperäisyydestä sekä tuotannon yhteiskunnallisista 

ja ympäristövaikutuksista.289  

 

Eettisempään kuluttamiseen siirtymisen prosessimaisuus ja toimintatapojen jatkuva 

uudelleenmäärittely näkyi tutkimukseni kuluessa muun muassa siinä, että vuoden aikana yksi 

tutkimistani eläinsuojelijoista jätti lihan pois ruokavaliostaan ja kaksi muuta luopuivat jopa 

kalasta. 

 

Normaalia eettisempi kuluttaminen oli eläinsuojelijoiden mielestä muuttunut vuosien varrella 

helpommaksi luomutuotteiden ja tuotteiden parempien sisällysluetteloiden ansiosta. 

Sisällysluetteloissa oli heidän mukaansa kuitenkin edelleen parantamisen varaa. Eläinsuojelijat 

kokivat saavansa liian vähän tietoa esimerkiksi tuotteiden mahdollisesta geenimanipuloinnista. 

Ongelmaksi katsottiin myös se, että tuotteiden elinkaaren ja joskus jopa alkuperämaan 

selvittäminen oli lähes mahdotonta. Eläinsuojelijat pitivät erityisesti kananmunien 

                                                 
288 Mikkola 1997: 116, myös Gardner & Stern 1996: 74 - 94. 
289 V / 3 V / 9 01; V / 5 12; V / 5 13; V / 5 06; V / 5 04; V / 5 09; VI / 4 07; VI / 4 V / 5 08; V / 5 07; V / 5 V / 13 
07; V / 5 08; V / 19 01. 
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tuotemerkintöjä tahallisen epäselvinä, niin ettei hyvänolon häkkikananmunia ollut helppo 

erottaa vapaan kanan munista.290 

  

Eettisten kulutusvalintojen teko ei eläinsuojelijoiden mielestä aina ollut helppoa. Valitsemisen 

katsottiin hankaloituvan varsinkin silloin, kun tuotteesta tai asiasta sai ristiriitaista tietoa.  

 

 

P: Koetteks te saavanne ristiriitaista tai epävarmaa tietoa elintarvikkeista? 
Kata: No näihän se on, et ethän sä kos-, oikeestaan hirvee-, hirveen hyvin voi olla 
varma. Niinku esimerkiks, no (krhm) mä tykkään käyttää Body Shopin tuotteita 
sen takia, koska mä uskon, et ne on niinku eettisesti hyviä valintoja, mut sitten taas 
kuulee niinku juttuja siitäkin. Et mitä tässä nyt sitten uskos.291 

 

 

Ristiriitainen informaatio on Giddensin ja Beckin mukaan osa nyky-yhteiskunnan 

arkipäivää.292 Eläinsuojelijoiden mielipiteet erosivat siitä, miten valinnan pystyi yleensä 

ristiriitatilanteessa tekemään. Osa eläinsuojelijoista oli sitä mieltä, että jos tuotteesta sai 

ristiriitaista tietoa, se oli parempi jättää ostamatta; toiset taas uskoivat, että johonkin oli pakko 

luottaa ja että oli parempi valita kahdesta pahasta se pienempi.293 

 

Jotkut eläinsuojelijoista kertoivat joutuvansa toisinaan erikseen kontrolloimaan omaa 

ruokavaliotaan. He myönsivät, että heidän teki edelleen silloin tällöin mieli lihaa tai 

esimerkiksi suklaata. Toiset, kauemmin kasvissyöjinä olleet eläinsuojelijat tähdensivät, että 

lihaa oli tehnyt mieli varsinkin kasvisruokavalioon siirtymisen alussa. Lihanhimon uskottiin 

kuitenkin menevän ohi, vaikka hyvien liharuokien maku ei aina unohtunutkaan. Jotkut 

eläinsuojelijat kertoivat, etteivät olleet koskaan edes välittäneet lihasta. Kulutussosiologi Turo-

Kimmo Lehtosen tutkimukset osoittavat, ettei eläinsuojelijoiden kontrolloitua 

                                                 
290 V / 18 01; V / 11 13; V / 11 12; V / 5 04. 
291 K: V / 11 P, V: V / 11 08. 
292 Giddens 1996, Beck 1995. 
293 V / 1 08; V / 11 09; V / 11 07; V / 11 08; V / 11 10. 
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kulutuskäyttäytymistä voi pitää poikkeuksellisena. Lehtosen mukaan kontrolli ja itsekuri ovat 

tärkeä osa kaikkia kulutuskäytäntöjä.294 

 

Sosiologi Zygmunt Baumanin mukaan itsetutkiskelu liittyy postmoderniin mielentilaan. 

Itsensä tarkkailu ei hänen mielestään ole kuitenkaan pelkästään myönteinen asia, sillä se voi 

olla jopa pakkomielteenomaista.295 Myös Giddens tiedostaa reflektiivisyyden kääntöpuolen. 

Liiallinen itsensä tarkkaileminen voi hänen mukaansa johtaa pakonomaiseen käyttäytymiseen, 

joka on hyvin kaukana alkuperäisestä reflektiivisyydestä. Pakonomaista käyttäytymistä 

edustaa Giddensin mukaan esimerkiksi anorexia nervosa, jossa omaa identiteettiä ja 

ulkomuotoa sekä hävetään että pyritään vahvasti kontrolloimaan. Oleellinen osa pakonomaista 

käyttäytymistä on ahdistus.296  

 

Eläinsuojelijat kertoivat syyllistyvänsä helposti kulutusvalinnoista, jotka he tiesivät 

epäeettisiksi. Kulutussosiologi Turo-Kimmo Lehtonen on kiinnittänyt huomiota kuluttamisen, 

erityisesti shoppailun, aiheuttamaan huonoon omatuntoon. Lehtonen on tutkimusaineistostaan 

löytänyt muun muassa yksilön, jolle nautittavan ostamisen ja askeettisen ihanteen välille 

syntynyt ristiriita oli niin tuskallinen, että hän toivoi, että ostamisen tärkeys katoaisi vaikka 

sodan tai maanjäristyksen takia.297  

 

Eläinsuojelijat kertoivat kärsivänsä huonoa omatuntoa esimerkiksi yksityisautoilusta ja 

eläimillä testatusta kosmetiikasta. Eräs eläinsuojelija kertoi esimerkkinä kaduttavasta 

tilanteesta ravintola-illasta, jonka päätteeksi hänen ystävänsä olivat houkutelleet hänet hänen 

vastusteluistaan huolimatta McDonaldsille. Eläinsuojelija oli tilannut hampurilaisen ilman 

pihviä, mutta puraistuaan hampurilaista hän oli huomannut pihvin olleen sittenkin sämpylän 

sisällä. Petetty eläinsuojelija oli saanut kaupan päälle omatunnon tuskat ja joutunut antamaan 

lopulta hampurilaisen koiralleen.298 

 

                                                 
294 Lehtonen 1998: 223 – 224; V / 8 12; V / 8 13; V / 8 02; V / 8 04; V / 8 09; V / 8 08; V / 8 10; kenttäpäiväkirja 
4.12.99. 
295 Bauman 1996: 22. 
296 Giddens 1995a: 103 – 108. 
297 Lehtonen 1999: 211 – 212. 
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Eniten huonoa omatuntoa tuottavina eläinsuojelijat kertoivat pitävänsä ”vääriä” valintoja, 

jotka he tekivät huomaamattaan sekä tilanteita, joissa he toisten odotuksista huolimatta 

epäonnistuivat esimerkillisesti toimimisessa. Yksi eläinsuojelijoista kertoi syyllistyvänsä niin 

monista asioista, että hänestä tuntui ”ikään kuin kaikki maailman synnit olisi kaadettu juuri 

hänen niskaansa”.299 

 

Eläinsuojelijat korostivat, etteivät omatunnon tuskat olleet kovin pitkäaikaisia tai vakavia. Itse 

asetetut rajat pitivät useimmiten, ja jos lipsumisia tapahtui, ne katsottiin korvautuvan sillä, että 

tavallisesti kuitenkin toimi ”oikein”. Eläinsuojelijat kertoivat, että ahdistavimmat asiat pystyi 

tarvittaessa sulkemaan pois mielestä ja että eläinasiassa kyse oli kuitenkin voittopuolisesti 

hyvästä asiasta: ihmisenä kehittymisestä ja uusien näkökulmien löytämisestä. Ahdistusta, jota 

koettiin eläinasiasta, pidettiin myös toimintaan motivoivana tekijänä.300 

 

 

 

8.4. Suhtautuminen myöhäismodernin aikakauden traditionaalisiin perusyksikköihin 

 

 

8.4.1. Myöhäismodernin aikakauden traditionaaliset yhteiskunnan perusyksiköt 

 

 

Myöhäismoderni yhteiskuntakaan ei ole Giddensin mukaan vapaa traditioista.301 Traditioita 

voidaan Giddensin mielestä puolustaa joko argumentoimalla tai fundamentalistisesti, ilman 

perusteluja.302 Merkittävimmät myöhäismodernin ajan traditiot Suomessa ovat nähdäkseni 

ydinperheen ja länsimaisen hyvinvointiyhteiskunnan traditiot. Sekä ydinperhe että länsimainen 

hyvinvointivaltio ovat muodostuneet suhteellisen lyhyessä ajassa eräänlaisiksi 

traditionaalisiksi perusyksiköiksi, joita ei tavallisesti katsota tarpeelliseksi perustella, mutta 

                                                                                                                                                          
298 V / 6 12. 
299 V / 6 01; V / 6 08; V / 6 07; V / 13 V / 6 08; kenttäpäiväkirja 21.4.99. 
300 V / 6 V / 15 09; V / 6 10; V / 6 13; V / 1 02; kenttäpäiväkirja 21.4.99. 
301 Giddens 1995b: 140. 
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joiden avulla voidaan perustella lähes mitä muuta tahansa. Tarkastelin eläinsuojelijoiden 

suhtautumista näihin myöhäismodernin aikakauden traditionaalisiksi määrittelemiini 

perusyksiköihin saadakseni selville, miten he niihin suhtautuivat, kuinka reflektiivisesti he 

niihin suhtautuivat ja oliko heidän suhtautumistapansa argumentoiva vai fundamentalistinen.  

 

 

 

8.4.2. Ydinperhe 

 

 

Ydinperhe on perusyksikkö, jota voi itsessään pitää nyky-yhteiskunnan traditiona, mutta joka 

myös välittää traditioita. Perhettä onkin käytetty puolustuksena selittämään esimerkiksi 

asenteita ja toimintatapoja – joko perustellusti tai tavalla, jota Giddens voisi pitää 

fundamentalistisena. Kyselin eläinsuojelijoilta heidän perheistään, jotta saisin tietää, kuinka 

reflektiivisesti he niihin suhtautuivat, vetosivatko he perheeseensä esimerkiksi 

eläinasiamyönteisyytensä syynä ja jos vetosivat, niin perustelivatko he väitettään, vai 

olettivatko he perheen olevan perustelu jo itsessään. 

 

 

P: Minkälaine suhtautumine sun vanhemmilla on eläinasiaan? 
Hanna: Hyvin myönteine kyl, et kyl se paljo on varmaan kodista välittyny, et vaik 
meil ei eläimii ollukaan, ni kyl ne on eläinrakkaita. Ja nyt, nyt ku ei asu enää 
kotona ketään allergist, ni kyl niilläki on nyt kaks kissaa ja koira. Et kyl se on 
varmast paljo vanhempienki kautta tuleva.303  

 

 

Vain kaksi eläinsuojelijoista ilmaisi selväsanaisesti uskovansa eläinasiamyönteisyyden 

välittyneen lapsuudenkodistaan. Kuitenkaan kukaan eläinsuojelijoista ei kertonut ainakaan 

molempien vanhempiensa olleen kielteisiä eläinasian suhteen. Yksi eläinsuojelijoista tarjosi 

itsenäisesti vanhempiensa antamaa esimerkkiä selitykseksi omalle 

eläinasiamyönteisyydelleen, muilta jouduin erikseen kysymään vanhempien suhtautumisesta. 

                                                                                                                                                          
302 Giddens 1994: 100. 
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Molemmat vanhempien vaikutusta korostavat eläinsuojelijat myös perustelivat väitteensä. 

Perusteluina käytettiin vanhempien eläinrakkautta ja heidän antamaansa esimerkkiä eläinten 

kohtelusta.304  

 

Monet eläinsuojelijat kertoivat äitinsä tai molempien vanhempiensa olevan eläinrakkaita, 

mutta passiivisia asian suhteen. Neljäsosa eläinsuojelijoista, joilta asiaa kysyin, ei tiennyt 

isänsä kantaa eläinasiaan, koska ei ollut koskaan puhunut tämän kanssa kyseisestä aiheesta.305 

Kaksi eläinsuojelijaa kertoi isänsä pitävän eläinasia-aktivisteja ”hihhuleina” ja eläinasiaa 

”höpinänä”.306 

 

Sen sijaan, että eläinsuojelijat olisivat kertoneet itse saaneensa vaikutteita perheeltään, he 

kertoivat vaikuttaneensa tai ainakin pyrkineensä vaikuttamaan perheeseensä. Osa 

eläinsuojelijoiden vanhemmista olikin lopettanut häkkikanaloiden munien ostamisen ja jotkut 

olivat jopa siirtyneet luomulihaan. Eläinsuojelijat kertoivat vanhempiensa olleen aluksi 

huolissaan lastensa siirtymisestä kasvisruokavalioon tai vegaaneiksi, mutta sopeutuneen 

ruokavalioon myöhemmin. Joukosta erottui eläinsuojelija, joka kertoi vanhempiensa pitävän 

yhtenä suurimmista saavutuksistaan lastensa ympäristötietoisuutta ja kasvissyöntiä.307 

 

Eläinsuojelijat paljastivat olevansa hyvin tiukkoja perheenjäsentensä elämäntapojen suhteen, 

vaikka perheen ulkopuolisiin suhtauduttiinkin suvaitsevaisesti. Eläinsuojelijat uskoivat 

vanhempiensa olevan tietämättömiä nykyisistä maatalouden tehotuotantotavoista ja muistavan 

vain lapsuutensa pihapiirin Mustikit ja Mansikit.308 Perheenjäsenille saatettiin pitää 

opettavaisia puheenvuoroja kaupassa ja heidän kanssaan voitiin kieltäytyä lähtemästä ulos, jos 

he käyttivät turkkia.309 

                                                                                                                                                          
303 K: III / 2 P, V: III / 2 09. 
304 Kenttäpäiväkirja 28.4.99/20. 
305 3/12 eläinsuojelijaa. III / 2 02; I / 9 III / 2 10; III / 2 08. 
306 III / 2 04; III / 2 I / 24 13. 
307 III / 2 05; III / 2 01; III / 2 04; I / 9 III / 2 10; I / 24 I / 6 06. 
308 IX / 5 07; III / 2 12. Näin myös Singer 1991: 210 – 211. Vrt. tutkija Mari Kallialan käsitys Helsingin 
Sanomien Verkkoliitteessä, jonka mukaan eläinsuojelijat ovat vieraantuneita tuotantotaloudesta ja heillä on 
kosketusta vain lemmikkieläimiin. Eläinsuojelijoiden vieraantuneisuus reaalielämästä johtuu Kallialan mukaan 
siitä, että heille on luettu satuja, joissa inhimilliset eläimet ovat päähenkilöinä. Kalliala kutsuukin eläinasia-
aktivistinuoria Disney-sukupolveksi, ks. Ollikainen & Salonen 1997. 
309 I / 24 12; I / 24 13; III / 2 I / 24 13; I / 24 I / 23 01; 
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Maarit: (...) ja sil on varmaan ainaki kolme turkkiakin ja se ei voi olla käyttämättä 
niitä talvella. Ja sit se vaan pahottelee aina, että "no kun ne on joskus tullut 
ostettua niin kyllä niitä nyt voi käyttääki", ja onhan se toisaalta totta, että kunhan 
nyt ei uusia osta niin eihän sille enää mitään voi, ku se on joskus ne ostanu. 
Katri: Pystyt sä liikkuun sen kanssa ulkona ku se on turkki päällä? 
Maarit: Emmä yleensä liiku sen kaa missään. Siis sillei että, (ää) jos me nyt 
ajetaan autolla (...) tai jotain vastaavaa, ni kyl mä voin olla samassa autossa. Mut 
sit en mä nyt lähtis sen kaa kaupungille, ja kyl mä aina muistutan sille, et “onpas 
sulla ruma raato päällä”(...)310 

 

 

Suhtautuminen turkiksiin ja turkistarhaukseen vaikutti olevan suurin eläinsuojeluun liittyvä 

asia, josta eläinsuojelijoilla ja heidän perheenjäsenillä oli erimielisyyksiä. Tämä on 

ymmärrettävää, kun ottaa huomioon, kuinka ehdottomasti eläinsuojelijat turkistarhausta 

vastustivat. 

 

Nuorisotutkija Vesa Puuronen korostaa, ettei nuorten kapinointi vanhempiansa ja heidän 

arvomaailmaansa kohtaan ole uusi ilmiö. Puuronen muistuttaa, että jo antiikin Kreikan ajoilta 

on säilynyt tekstejä, joissa todetaan nuorilta miehiltä puuttuvan kunnioitusta vanhempia 

kohtaan.311 60- ja 70-luvun opiskelijaliikehdintää tutkinut ja siinä itsekin aikoinaan mukana 

ollut Tapani Suominen taas kiinnittää huomiota siihen, että esimerkiksi sosiologi Karl 

Mannheim ylisti nuorten tuoretta kontaktia yhteiskuntaan, jonka ansiosta nuoret kykenivät 

kritisoimaan ja muuttamaan vallitsevia oloja. Mannheimin kommentit ovat peräisin vuodelta 

1927.312  

 

Eläinsuojelijoiden suhtautuminen perheeseensä vaikutti olevan reflektiivinen, jopa ankaran 

kriittinen ja vaativa. Vain pari eläinsuojelijaa viittasi perheestään saamaansa kasvatukseen 

eläinasiamyönteisyytensä syynä – nämäkin eläinsuojelijat perustelivat väitteensä huolellisesti. 

Useimmat eläinsuojelijat kertoivat vanhempiensa asenteiden eläinasiaa kohtaan olevan 

luultavasti myönteisiä, mutta uskoivat päätyneensä ajamaan eläinasiaa pikemminkin omien 

pohdintojensa perusteella. Toiminnan tasolla eläinsuojelijat kertoivat pyrkineensä 

                                                 
310 V1 a,c: III / 2 04, V2 b: III / 2 01. 
311 Puuronen 1997: 26 
312 Suominen 1997: 18; Mannheim 1952: 22,293 – 302.. 
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pikemminkin muuttamaan kuin noudattamaan perheen antaman esimerkin mukaisia 

toimintatapoja. 

 

 

 

8.4.3. Länsimainen hyvinvointiyhteiskunta 

 

 

Hyvinvointiyhteiskunta ei ole Suomessa kovin pitkäikäinen, se on ollut olemassa vasta 1960 – 

70 -luvuilta. Nykyisin hyvinvointiyhteiskunta voidaan mielestäni kuitenkin jo katsoa ainakin 

giddensläisittäin traditioksi, jota on puolustettu muutoksia vastaan argumentoiden, mutta myös 

yksinkertaisesti vain vetoamalla hyvinvointivaltion säilymiseen. Muutosvaatimukset ovat 

peränneet hyvinvointivaltion kehittymistä. On väitetty, että hyvinvointivaltio on menettänyt 

kannatuksensa, ja että hyvinvointivaltio on ristiriidassa talouskehityksen kanssa.313 Viime 

vuosina, kun hyvinvointivaltiota ja ennen kaikkea sen sosiaaliturvaa on alettu muuttaa 

yksilöllisemmäksi, on vaatimus elämänpolitiikasta ja aktiivisesta kansalaisuudesta tullut 

entistä vahvemmaksi.314 

 

Elämänpolitiikan käsite on Suomessa liitetty hyvinvointivaltion muutosvaatimuksiin.315 Antti 

Kariston mukaan sosiaalipoliittinen käytäntö on kuitenkin tukenut elämänpolitiikkaa jo ennen 

kuin termiä oli edes keksitty. Sosiaalipolitiikan avulla ihmisiä on autettu raskaiden 

elämänvaiheiden yli ja annettu Kariston mukaan näin tilaa elämänpoliittiselle suunnittelulle.316  

                                                 
313 Kosonen 1995: 66 – 67. 
314 Hyvinvointivaltion historiasta ja muutosvaatimuksista ks. Heinonen 1999. 
315 Esim. Roos 1998: 29 – 32. Roos huomauttaa, ettei Giddens itse kuitenkaan ole liittänyt elämänpolitiikan 
käsitettään hyvinvointiyhteiskuntaan, vaan kyse on nimenomaan suomalaisesta sovelluksesta. 
Kuopiossa toteutettu Silta-projekti kehitettiin Giddensin elämänpolitiikan käsitteen pohjalta luotujen 
kategorioiden varaan. Silta-projektin tarkoituksena oli toimia siltana syrjäytymisuhan alla elävien nuorten 
siirtymiselle koulutukseen ja työelämään. Elämänpolitiikka oli jaettu viiteen eri vaiheeseen: 
emansipaatiovaiheeseen, hyvinvointivaltion tarjoamiin mahdollisuuksiin, valintoihin liittyviin reflektioihin, 
valintoihin liittyviin riskeihin ja toisten mahdollisuuksien politiikkaan. Tarkoitus oli, että nuoret kehittyvät 
tekemään tietoisia valintoja, jäsentämään hyvinvointivaltion tarjoamat mahdollisuudet, reflektoimaan valintojaan, 
tiedostamaan päätöksiin ja valintoihin liittyvät riskit ja lopulta toteuttamaan päätökset ja valinnat. Projektissa 
nuorelle ikäänkuin annettiin mahdollisuus kasvaa irti uhkaavasta hyvinvointivaltioriippuvuudesta aktiiviseksi 
elämänpolitiikkaa harjoittavaksi toimijaksi. Ks. Miettinen & Kuitunen 11.4.00: 1 – 9. 
316 Karisto 1998: 54. 
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Myös tutkimani eläinsuojelijat kritisoivat hyvinvointivaltiota. He eivät kuitenkaan vaatineet 

elämänpolitiikkaa sosiaalipolitiikan sijalle sen paremmin kuin suurempaa taloudellista 

kasvuakaan. Kritiikin kohteena oli hyvinvointiyhteiskunnan kulutuskeskeisyys ja 

välinpitämättömyys ympäristöasioiden ja eläinten hyvinvoinnin suhteen. Hyvinvointivaltion 

assosioituminen eläinasiaan saattoi osaksi liittyä myös tutkimustilanteeseen ja –aiheeseen. 

 

 

P: Mitä sulle tulee mieleen sanasta hyvinvointivaltio? 
Hanna: No kyl se lähinnä tulee, se on niin käytetty termi, et tulee ihmisten 
hyvinvointi, mut nyt ku sä kysyt, niin tietysti mitä se tarkottaa, on myös eläinten 
hyvinvointi. Sisältää myös eläinten hyvinvoinnin. Täl hetkel se Suomes kyl 
toteutuu ihmisten osalta paremmin, ei ehkä niittenkää kohalta ihan täydellisesti, 
mut paremmin kuitenki ko eläinten kohalta.317 

 

 

Eläinsuojelijoiden hyvinvointikritiikki ei ollut kovin voimallista, hyvinvointivaltio assosioitui 

pääosin myönteisiin asioihin. ”Hyvinvointivaltio” toi sanana eläinsuojelijoiden mieleen 

yksinkertaisesti Suomen ja Ruotsin. Mieleen tulleet myönteiset seikat koskivat ihmisten tasa-

arvoista mahdollisuutta sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon. 

 

 

P: Mitä teille tulee mieleen sanasta hyvinvointivaltio? 
Katri: Suomi! (nauraa) Sosiaaliturva ja demokratia… Monipuoluejärjestelmä. 
Maarit: Tasa-arvo.   
Katri: Kulutus. 
Esa: Erityisesti kulutus. 
Katri: Vaurastuminen. 
Sonja: Et kaikilla on oikeus talouskasvuun. 
Katri: Nimenomaan. Oikeus ja velvollisuus. 
Maarit: Luokkaerot.318 

 

 

Esimerkissä hyvinvointivaltio assosioituu ensimmäisen vastaajan johdolla ensin myönteisesti. 

Seuraavana vastannut tukee myönteistä ensimmäistä vastausta. Ensimmäisenä vastannut lähtee 

                                                 
317 K: III / 1 P, V: III / 1 09. 
318 K: III / 1 P, V1 a, c, e, g: III / 1 01, V2 b, h: III / 1 04, V3 d : III / 1 02, V4 f : III / 1 05. 
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johtamaan keskustelua, hänelle tulee mieleen jo kielteisempiäkin seikkoja, joita loppuryhmä 

lähtee vastaavasti tukemaan.319 Esimerkissä tulee hyvin ilmi ryhmäkontrolli, ryhmä 

mieluummin myötäilee toisiaan kuin esittää eriäviä mielipiteitä. Eriävän mielipiteen, käänteen 

myönteisestä kielteiseen, esittää eläinsuojelija, jota toiset ryhmäläiset arvostavat tärkeimpänä 

tiedonvälittäjänään.320 

 

Hyvinvointivaltiota sekä ylläpitävä että uhkaava tekijä on ollut yhteiskunnan jatkuva 

teknologinen ja taloudellinen kehitys. Filosofit Venkula ja Rautevaara uskovat taloudellisen 

tehokkuuden olevan nykyaikaisten länsimaiden jopa sokeasti palvova arvo. Heidän mielestään 

taloudellisen voiton maksimointi ohjaa nykyisten länsimaiden toimintaa luonnonympäristön 

kustannuksella. Myös tiede on Venkulan ja Rautevaaran mielestä valjastettu ensin 

teknologian, sitten taloudellisuuden valjaisiin.321 Venkula ja Rautevaara pitävät löytämäänsä 

yhden arvon ideologiaa vaarallisena. He uskovat, että seurauksena minkä tahansa arvon 

korottamisesta ainoaksi arvoksi syntyy kyseisen arvon vastakohta, joka tuhoaa alkuperäisen 

arvon.322  

 

Islamilaista liikehdintää tutkinut Tuula Sakaranaho uskoo, että yhden vastakohdan jo 

valituksen ajoilta periytyville, niin sanottuja kovia arvoja korostaville ihanteille tarjoavat 

erilaiset vaihtoehtoliikkeet. Vaihtoehtoliikkeitä on Sakaranahon mukaan löydettävissä sekä 

idästä että lännestä.323 

 

Ruonavaaran et al. tutkimus paljastaa Animalian jäsenten suhtautuvan teknologiaan 

periaatteessa kielteisesti, vaikka 53,1 % jäsenistä olikin tutkimuksessa yhtä mieltä väitteestä, 

että teknologiasta ja tieteestä on enemmän hyötyä kuin haittaa.324 Ruonavaaran et al. 

ristiriitaiset tutkimustulokset saavat yhdenlaista selvennystä omasta tutkimuksestani, jossa 

                                                 
319 Samantyyppinen vastauksenkulku myönteistä kielteiseen myös K: III / 1 P, V1 a, c: III / 1 08, V2 b : III / 1 07. 
320 Kyseisen eläinsuojelijan asemasta ryhmässä esim. IV / 1 04. 
321 Tällaista suhtautumistapaa edustaa Giddenskin luottamuksessaan asiantuntijoihin. 
322 Venkula  & Rautevaara 1993: i – iii  
323 Sakaranaho 1999: 33. 
324 Kyseisestä väitteestä huolimatta teknologia-summamuuttujan perusteella 88,9 % jäsenistä suhtautui 
teknologiaan kielteisesti, ks. Ruonavaara et al. 1998: 12. 
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eläinsuojelijat painottivat, että tieteen ja tekniikan avulla olisi mahdollista tehdä paljon 

eläinten hyväksi, mutta kyse oli siitä, haluttiinko siihen ohjata resursseja.325 

 

Eläinsuojelijat suhtautuivat talouteen valtaosin kielteisesti, vaikkakin yksi eläinsuojelija 

huomautti, että esimerkiksi laman aikana ihmiset eivät pystyneet investoimaan pitämiensä 

eläinten oloihin tai hyvinvointiin. Eläinsuojelijat toivoivat, että talouskasvu voitaisiin 

pysäyttää, mutta olivat skeptisiä toiveensa toteutumisesta. Toisaalta he kritisoivat sitä, että 

taloutta pidettiin ikään kuin kontrolloimattomana luonnonvoimana.326 

 

 

P: Oisko sun mielestä toivottavaa, että sitä (talouden määräävyyttä) pystyis 
(pienentämään)? 
Hanna: Joo mun mielestä, et totta kai, joo. Et sehän on nyt semmonen vähän 
niinku luonnonvoima, että se vaan aiheuttaa, tapahtuu jotain ja se aiheuttaa 
joitakin asioita ja tuntuu et kukaan ei nyt sille voi mitään, että, et se on niinku 
sellanen luonnonvoima, joka vaan elää omaa elämäänsä, et kylhän se, et ihmisten 
synnyttämähän se on, et kylhän se pitäis ihmisten olla myös hallittavissa. Se, se 
määräilee nii isoja asioita.327 

  

 

Ihanteellisena eläinsuojelijat näkivät tilan, jossa taloudesta ja sen suhdannevaihteluista ei 

oltaisi riippuvaisia. Jatkuvan talouskasvun kielteisinä seurauksina nähtiin ennen kaikkea sen 

jatkuva luonnonvaroille aiheuttama tuho.328 

 

Eläinsuojelijat vaikuttivat suhtautuvan yhteiskuntaan reflektiivisesti ja kriittisen 

ymmärtäväisesti. He eivät kyseenalaistaneet länsimaista hyvinvointiyhteiskuntaa sinänsä, vaan 

toivoivat sen yhä laajentuvan ja ottavan huomioon ihmisten lisäksi myös eläimet. 

Eläinsuojelijat toivoivat hyvinvointiyhteiskunnalta parempaa sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden toteutumista ja kulutuskeskeisyyden vähentymistä. Talouden 

                                                 
325 VI / 3 10; VI / 3 06; VI / 3 13. 
326 II / 11 02, VI / 2 10, VI / 2 07, VI / 2 08, VI / 2 09, VI / 2 06. 
327 K: VI / 2 P, V: VI / 2 09. Kamppinen voisi määritellä talouden sellaisena kuin kyseinen eläinsuojelija sitä 
kritisoi ns. yli-inhimilliseksi pelitoveriksi, ks. Kamppinen 1999. Yli-inhimillisistä pelitovereista myös luvussa 
8.6.  
328 II / 11 02, VI / 2 10, VI / 2 07, VI / 2 08, VI / 2 09, VI / 2 06. 



 99

yhteiskunnallista valtaa eläinsuojelijat pitivät kielteisenä asiana, kun taas tekniikkaan 

eläinsuojelijat suhtautuivat korkein odotuksin.  

 

 

8.5. Ruohonjuuritason toiminta ja eläinasiajärjestöjen kenttä 

 

 

Eläinsuojelijat eivät pitäneet Animaliaa ensisijaisesti ruohonjuuritason-, vaan 

asiantuntijajärjestönä. Eläinasiajärjestöjen kenttä hahmottui eläinsuojelijoille joko 

valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen, Animalian, Helsingin Eläinsuojeluyhdistyksen eli 

Hesyn ja Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen eli Seyn, tai maltillisten ja radikaalien järjestöjen 

kautta.329 

 

Valtakunnallisista järjestöistä Seyn katsottiin puuttuvan käytännön eläinrääkkäystapauksiin 

eläinsuojeluvalvojatoimintansa kautta, kun taas Hesy teki löytöeläintoimintaa ja Animalia 

toimi asiantuntijana ja harjoitti lobbausta.330 

 

Järjestöistä maltillisimpana pidettiin Seytä, hieman vähemmän maltillisena pidettiin Hesyä ja 

Animaliaa. Radikaaleinta linjaa – jota Animaliankin katsottiin aiemmin edustaneen – edustivat 

nykyisin Oikeutta Eläimille –järjestö ja EVR.331 

                                                 
329 IV / 8 09; IV / 8 02; IV / 8 06; IV / 8 12; IV / 8 13. 
330 Lobbauksella tarkoitetaan yhteydenpitoa ja vaikuttamista asiasta päättäviin tahoihin neuvottelun, painostuksen 
ja tiedonvälityksen avulla. Ks. myös Maaranen 2000: 41. 
331 IV / 8 09; IV / 8 02; IV / 23 VII / 17 01; IV / 8 06; IV / 8 12; IV / 8 13. 
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TAULUKKO 6: Suomalaisten eläinasiajärjestöjen kenttä sellaisena kuin haastattelemani 

eläinsuojelijat sen näkivät 

 
maltillinen-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------radikaali 

SEY:  

eläinsuojeluvalvoja-toiminta 

HESY: 

löytöeläintoiminta 

ANIMALIA: 

asiantuntijatoiminta ja 

lobbaus 

EVR: 

laittomat iskut  

OE: 

ruohonjuuritason toiminta 

 

 

 

 

Vaikka kukaan eläinsuojelijoista ei ollut Animalian asiantuntijalinjaa vastaan, eläinsuojelijat 

toivoivat enemmän toimintaa ja valtaa myös ruohonjuuritasolle. Animalia sai eläinsuojelijoilta 

kritiikkiä siitä, ettei jäsenistö pystynyt paljon vaikuttamaan järjestön toimintaan, eivätkä 

esimerkiksi johtokunnan kokoukset olleet jäsenistölle avoimia. Myös nuorisotyöhön toivottiin 

enemmän panostusta. Eräs eläinsuojelijoista arvosteli lisäksi erikseen Animalian järjestämiä 

tekoturkisnäytöksiä. Eläinsuojelijan mielestä Animalian olisi pitänyt ottaa toiminnassaan 

huomioon myös ympäristöystävällisyys, eikä suosia ympäristöä rasittavia, muovisia 

tekoturkiksia.332 

 

Giddensin mukaan yksi elämänpolitiikkaa määrittävä tekijä on pyrkimys vapautua 

hierarkkisista valtasuhteista. Baumanin mukaan pakottaminen ja henkisten esteiden 

hävittäminen määrittävät myös postmodernia mielentilaa.333 Eläinsuojelijoiden kritisoinnin 

Animalian johtamiskäytäntöä kohtaan voikin nähdä pyrkimyksenä eroon hierarkkisuudesta. 

                                                 
332 IV / 21 IV / 19 01; IV / 19 12; IV / 19 13; IX / 12 04; kenttäpäiväkirja 3.12.99/ 07, 2.2.00/ 22, 4.12.99/18. 
333 Bauman 1996: 24. 
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8.6. Toiminnan lokaalisuus ja globaalisuus 

 

 

8.6.1. Kansainväliset yhteydet ja suhtautuminen Euroopan unioniin 

 

 

Giddensin mukaan elämänpolitiikka on paikallista, lokaalista toimintaa maailmanlaajuisen, 

globaalin tulevaisuuden hyväksi.334 Eläinsuojeluliitto Animalia on järjestö, jolla on alusta 

alkaen ollut paljon kansainvälisiä yhteyksiä. Eläinsuojelijoilla itsellään ei sellaisia kuitenkaan 

vaikuttanut olevan. Ainoastaan kaksi eläinsuojelijaa kertoi aktiivisesti seuraavansa eläinasiaa 

kansainvälisellä tasolla; nämä eläinsuojelijat käyttivät tiedonhankintakanavinaan internet-

sivuja ja erilaisia sähköpostilistoja sekä Animalian lehteä. Kolme eläinsuojelijaa kertoi, ettei 

seuraa kansainvälistä tilannetta lainkaan. Yleistietoa eläinasiasta eläinsuojelijat kertoivat 

saavansa Animalian sähköpostilistalta, Animalian lehdestä, muista ympäristöalan lehdistä ja 

valtakunnallisista sanomalehdistä, esitteistä ja ystäviltä.335 

 

Eläinsuojelijat uskoivat eläinten aseman Suomessa olevan suunnilleen samanlainen kuin 

muuallakin Euroopassa, kun taas Euroopan ulkopuolella asioiden uskottiin olevan paikoin 

huonommin. Myös maa- ja asiakohtaisia eroja pidettiin suurina. Turkistarhaus oli asia, jonka 

suhteen Suomea pidettiin muita Euroopan maita taantumuksellisempana.336 

 

Euroopan unionia eläinsuojelijat pitivät kaukaisena ja vieraana, jopa pelottavana: 

 

 

P: Mitä mieltä sä oot EU:sta?  
Esa: No tota (mm), mä en oikeestaan osaa olla siitä paljon mitään mieltä, koska 
mä tiedän siitä niin tosi vähän. Et vaikka se on koko ajan esillä ja joka paikassa, ni 
se on kuitenki jääny semmoseksi niin etäiseksi ja semmoseksi että, että etten 

                                                 
334 Giddens 1995a: 221. 
335 IX / 8 10; IX / 8 IX / 10 08; IX / 8 07; IX / 8 02; IX / 10 10; IX / 10 02; IX / 10 01; IX / 10 06; IX / 10 12. 
336 IX / 5 10; IX / 5 08; IX / 5 07. 
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oikein tiedä, mitä siltä voi odottaa ja mitä on odotettavissa ja mitä oikeesti 
tapahtuu.337 

 

 

 Eläinsuojelijat arvostelivat EU:n salaista päätöksentekoa, he kokivat saavansa EU:sta liian 

vähän tietoa.338 EU ei ollut ainoa maailmanlaajuinen liittoutuma, jota pelättiin: 

 

 

P: Pidätkö sä liittoutumia yleensä positiivisina vai negatiivisina asioina?  
Katri: Ehkä ne voi olla kumpaakin, mut mä just mietin täs yks päivä, et ehkä, 
ehkä ku ne pai-, paisuu liian suuriks, niinku joku YK, niin loppujen lopuks siellä 
se, ne kaikki hyvät aikomukset ja ne ajatukset ne voi, tavallaan, et niist tulee 
semmosii, niist tulee liian suurii ja ne ei oo enää nii tehokkaita. Ja sit niis tapahtuu 
väärinkäytöksii. Et ehkä keskisuuri kunniaan. Ja joku EU:kin on pelottava sillei, et 
kukaan ei tiedä kaikkii mitä se, mitä tota noin, mitä ne päätökset tulee vaik-, 
niinku lopullisesti vaikuttamaan ja, et päätökset tehdään salassa ja kaikkii 
tuommosii asioita. Se päätöksenteko ei oo avointa ja. Tavallaan se on pelottavaa, 
just ku ne on niin suuria ja.339 

 

 

Uskontotieteilijä Matti Kamppinen korostaa, että mitä tuntemattomampi jokin asia on, sitä 

uhkaavampana sitä pidetään. Kamppinen tarkastelee ympäristö- ja teknologia-asenteita 

muodostavia ihmisiä peliteoreettisesta näkökulmasta. Kamppisen mukaan maallikot kohtaavat 

ympäristö- ja teknologiakysymyksissä eräänlaisia yli-inhimillisiä pelitovereita, joiden tiedoista 

ja resursseista maallikot voivat vain uneksia. Modernit yli-inhimilliset pelitoverit ovat 

Kamppisen mukaan verrattavissa perinteisiin supranormaaleihin olentoihin, kuten 

metsänhaltijoihin tai kummituksiin.340 

 

Eläinsuojelijoiden odotukset EU:ta kohtaan olivat kaksijakoisia. Toisaalta toivottiin, että EU 

pystyisi vaikuttamaan eläinasian edistymiseen, sillä olemassa ollessaan eläinsuojeludirektiivit 

sitoivat kaikkia unionin maita (joskin eräs eläinsuojelija uskoi Suomen olevan ainoita, jotka 

noudattivat direktiivejä lainkuuliaisesti). Toisaalta oltiin pahoillaan siitä, että EU esti maiden 

                                                 
337 K: I / 14 P, V: I / 14 02. 
338 I / 14 02; I / 14 01; I / 14 12. 
339 K: I / 22 P, V: I / 22 I / 14 01. 
340 Kamppinen 1999: 220 – 224. 



 103

omaehtoisen eläinasian parantamisen siten, etteivät jäsenvaltiot halunneet tai aina edes voineet 

voineet kieltää maidensa sisällä sellaisia asioita – esimerkiksi pitkiä teuraskuljetuksia tai 

häkkikanaloita – jotka eivät olleet kiellettyjä muissa unionin maissa. Yhteistä linjaa ei löytynyt 

siitä, katsottiinko EU:n nopeuttavan vai hidastavan eläinasian etenemistä. Toiset uskoivat 

EU:n olevan päätöksenteossaan hitaampi kuin Suomen eduskunta, koska mukana oli niin 

monien maiden edustajat; toiset taas uskoivat EU:n olevan nopea yhdenmukaistamaan 

käytännöt kaikissa EU-maissa.341 

 

 

 

8.6.2. Tulevaisuuskuva 

 

 

P: Kenellä sun mielestä on valta Suomessa tai yleensä? 
Markus: Valta? (mm) Kuluttajalla on paljo valtaa. Ja sit toisaalta myös taloudella, 
niinkun isoilla yrityksillä on paljon valtaa. 
P: Luulet sä, et tilanne tulee muuttuu tulevaisuudessa? 
Markus: Varmaan tulee muuttuu, mut en tiijä mihin suuntaan. 
P: Etkä lähe veikkaamaan? 
Markus: No, en mä usko et se yritysten valta ainakaan pienenee.342 
 

 

Eläinsuojelijat uskoivat, että valtaa on markkinavoimilla; isoilla, ylikansallisilla yrityksillä; 

medialla; poliitikoilla; ja yksittäisillä, aktiivisilla ihmisillä. Esimerkkinä ihmisestä, jolla 

Suomessa on valtaa, mainittiin Paavo Lipponen. Eläin- ja ympäristöasiaa lukuun ottamatta 

eläinsuojelijat maalailivat suhteellisen pessimististä tulevaisuuskuvaa. Tulevaisuudessa 

(lokaalin) politiikan vallan uskottiin pienenevän ja (globaalin) talouselämän vallan – 

Maailmanpankki, IMF ja WTO erikseen mainittuina – uskottiin kasvavan. Myös 

asiantuntijavallan uskottiin tulevaisuudessa kasvavan, yksittäisten ihmisten vallan 

                                                 
341 I / 14 04; I / 14 07; I / 14 08; I / 14 09; I / 14 02; I / 14 01; I / 14 06 I / 14 12; I / 14 13. 
342 Ka: I / 3 P, Va: I / 3 10, Kb-c: VI / 11 P, Vb-c: VI / 11 10. 
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kustannuksella. Eläinsuojelijat otaksuivat, että yksilön elämänhallinta tulisi tulevaisuudessa 

vaikeammaksi.343 

 

Myönteiset tulevaisuudenodotukset kohdistettiin niihin asioihin, joihin itse pyrittiin 

vaikuttamaan. Eläinsuojelijat odottivat ympäristö- ja eläinasian edistyvän ja uskoivat 

tulevaisuuden yhteiskunnan olevan monikansallisempi.344 Vaikuttaminen näyttäytyikin paitsi 

seurauksena myös syynä uskoon, että asioihin oli mahdollisista vaikuttaa.  

 

 

 

9. TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

 

9.1. Tyypillinen eläinsuojelija ja tutkimuskohde tänään  

 

 

Tarkastelin tutkimuksessani eläinsuojelijoita, jotka toimivat aktiivisesti Eläinsuojeluliitto 

Animaliassa. Tyyppiesimerkki tutkimustilanteessa läsnä olleesta eläinsuojelijasta on 27-

vuotias palkkatyössä käyvä, naimaton suomenkielinen nainen, joka on evankelis-luterilaisen 

seurakunnan jäsen, mutta suhtautuu Jumalan olemassaoloon epäilevästi. Hän äänestää kaikissa 

vaaleissa, yleensä Vihreää Liittoa. Tyypillinen eläinsuojelija pukeutuu siististi ja on jäsenenä 

monissa eri järjestöissä. Hän kiinnittää huomiota kuluttamiensa tuotteiden 

ympäristöystävällisyyteen, eläinystävällisyyteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen sekä 

noudattaa lakto-ovo-vegetaristista ruokavaliota. Tyypillinen eläinsuojelija on mielipiteissään 

huolellisesti argumentoiva ja suvaitsevainen. Käytännön tilanteissa hän joustaa tarvittaessa 

periaatteistaan, mutta on silti aina lainkuuliainen. 

 

                                                 
343 I / 3 01, I / 3 05, I / 3 04, I / 3 05, I / 3 08, I / 3 07,  VI / 11  01, VI / 11 04, VI / 11 05, I / 3 06, VI / 11 06, VI / 
15 12. 
344 VI 08, VI / 10 VI / 11 01, VI / 15 12. 
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Tutkimusaineistostani ei luonnollisesti löydy yhtään eläinsuojelijaa, jota voisi luonnehtia 

tyypilliseksi. Lisäksi tutkimustilanteesta on vuosi aikaa, joten jopa esimerkin tyypillinen 

eläinsuojelija on nykyisin ainakin vuoden vanhempi, kenties vegaani, mahdollisesti naimisissa 

ja ehkä palannut takaisin opintojensa pariin.  

 

Edes tutkimustilanteen aikaista Animaliaa ei enää ole olemassa. 1.4.2000 Animalian uutena 

toiminnanjohtajana aloitti pro Rautatie –yhdistyksen entinen toiminnanjohtaja Hanna Kivinen. 

Kivinen on vegetaristi, joka ensimmäisessä Animalia-lehden pääkirjoituksessaan julisti 

toivovansa, että eläinten suojelusta, eläinten hyvinvoinnista ja eläinten oikeuksista 

pystyttäisiin vihdoin keskustelemaan avoimesti ja asiallisesti.345 Nousevatko eläinten oikeudet 

jatkossa takaisin Animalian sanavarastoon, se jää tämän tutkimuksen osalta nähtäväksi. 

 

Tutkimuskysymykseni tässä tutkimuksessa oli yhtäältä, oliko Suomessa kaksi toisistaan 

erottuvaa eläinasialiikettä ja edustivatko eläinsuojelijat näistä juuri eläinsuojeluliikettä, ja 

toisaalta, millaista eläinsuojelijoiden elämänpolitiikka oli. 

 

 

 

9.2. Eläinsuojeluliikkeestä eläinoikeusliikkeeseen 

 

 

Tarkastelin eläinsuojelu- ja eläinoikeusliikettä sekä käytännön että teorian osalta. 

Eläinsuojelijoiden sijaintia suhteessa eri eläinasialiikkeisiin tarkastelin peilaamalla heidän 

mielipiteitään ja elämäntapojaan eläinsuojelu- ja eläinoikeusliikkeen teorioihin, virallisiin 

kannanottoihin ja aikaisempiin tutkimustuloksiin seuraavien muuttujien avulla:  

 

 

- suhde laittomaan toimintaan 

-  ruokavalio  

                                                 
345 Kivinen 2000: 2. 
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- eläinten oikeuksien ja hyväksikäytön määrittelyt 

- eläinasialle annetut perustelut 

 

 

Muuttujien avulla selvisi, että eläinsuojelijat suhtautuivat väkivallattomaan laittomaan 

toimintaan suhteellisen myönteisesti mielipiteidensä tasolla. Myönteinen suhtautuminen 

laittomuuksiin liitti eläinsuojelijat pikemminkin eläinoikeus- kuin eläinsuojeluliikkeeseen. 

Toisaalta eläinsuojelijat sanoutuivat selkeästi irti laittomasta toiminnasta käytännön tasolla, 

mikä liitti heidät taas eläinsuojeluliikkeeseen. 

 

Ruokavalioltaan eläinsuojelijat eivät olleet yhtä ehdottomia kuin eläinoikeusaktivistit 

tutkimusten mukaan ovat, sillä täydellisiä vegaaneja tutkimusaineistossani oli vain kolme. 

Eläinsuojelijat eivät silti olleet yhtä hyvinvointikeskeisiäkään, kuin mitä Animalian virallinen 

kanta on, sillä ihmisen kasvattamaa lihaa suostui syömään vain yksi eläinsuojelijoista. 

Ruokavalionsa osalta eläinsuojelijat sijoittuivat eläinsuojelu- ja eläinoikeusliikkeen välille. 

 

Eläinsuojelijoiden eläinten oikeuksille ja hyväksikäytölle antamissa määrittelyissä eri liikkeitä 

edustavat teoreettiset suuntaukset sekoittuivat. Eläinsuojelijat arvostivat sekä 

eläinsuojeluliikkeen että eläinoikeusliikkeen teoreetikkoja. Teoreettiset erot, joita eläinsuojelu- 

ja eläinoikeusliikkeissä oli, eivät vaikuttaneet relevanteilta eläinsuojelijoille. Eläinsuojelijat 

antoivat eläinasialle sekä ihmiskeskeisiä että luontokeskeisiä perusteluja. Tutkimuksessa esille 

tulleet luontokeskeiset perustelut voi jakaa Vilkan jaottelun pohjalta eläinkeskeisiin ja 

elämäkeskeisiin.346  

 

Valmiiden muuttujien ohella huomioni kiinnittyi eläinoikeusliikkeen pyrkimykseen eroon 

hierarkkisuudesta. Samankaltainen halu oli löydettävissä myös eläinsuojelijoilta. 

 

Tutkimieni Animaliaan kuuluvien eläinsuojelijoiden mielipiteet vaihtelivat maltillisista 

radikaaleihin aihe- ja yksilökohtaisesti, joten heitä ei voi luokitella yksiselitteisesti edustamaan 

                                                 
346 Ks. Vilkka 1993: 107. 
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eläinsuojeluliikettä. Vastaavasti myös Oikeutta Eläimille -järjestön sisältä on löydettävissä 

sekä maltillisia että radikaaleja näkökantoja.  

 

90-luvun puolivälissä Animalia keskittyi asiantuntijatoimintaan ruohonjuuritason toiminnan 

sijasta. Oikeutta Eläimille –järjestö, johon siirtyi myös Animalian jäseniä, syntyi pitämään 

eläinoikeusteemaa julkisuudessa. Turhautuneimmat eivät saaneet tyydytystä edes uudesta 

järjestöstä, vaan ryhtyivät laittomaan toimintaan Eläinten vapautusrintaman riveissä. Oikeutta 

Eläimille –järjestön syntymisen ja laittomien iskujen jälkeen eläinsuojelu- ja 

eläinoikeusliikkeen välille on tehty selkeää eroa, joka kuitenkin vaikuttaa tutkimusaineistoni 

perusteella yhtäältä järjestöjen omalta painotukselta, jonka tarkoituksena on ollut korostaa 

omaa erityisasemaa, ja toisaalta teoreettiselta erottelulta, jonka ehdottomuudelle ei ole 

juurikaan vastinetta todellisuudessa. 

 

Suomalaiseen eläinasialiikkeeseen voikin mielestäni katsoa kuuluvaksi sekä maltillisen 

eläinten hyvinvoinnin- että radikaalimman eläinten oikeuksien huomioonoton, jolloin eri 

yksilöiden ja eri järjestöjen maltillisuus ja radikaalius vaihtelevat eri ajankohtina ja aiheittain. 
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TAULUKKO 7: Suomalainen eläinasialiike 

 

 
maltillinen…………………………………………………………………………………………………...radikaali 

 Animalia eläinsuojelijat OE EVR 

suhde 

laittomaan 

toimintaan 

vastustaa laitonta 

toimintaa, ei 

harjoita laitonta 

toimintaa 

hyväksyy 

laittoman 

toiminnan 

joissain 

tapauksissa, ei 

harjoita laitonta 

toimintaa 

hyväksyy 

laittoman 

toiminnan, ei 

harjoita laitonta 

toimintaa 

hyväksyy 

laittoman 

toiminnan, 

harjoittaa 

laitonta 

toimintaa 

ruokavalio luomusekaravinto vegetarismi veganismi veganismi 

eläinten 

oikeudet vai  

hyvinvointi 

eläinten 

hyvinvointi 

eläinten 

hyvinvointi ja 

oikeudet 

eläinten 

oikeudet ja 

hyvinvointi 

eläinten 

oikeudet ja 

hyvinvointi 

perustelut Singer Singer, Vilkka, 

Regan 

Singer, Vilkka, 

Regan 

Singer, Vilkka, 

Regan 

suhde 

hierarkioihin 

toiminta 

hierarkkista 

vastustaa 

hierarkioita 

vastustaa 

hierarkioita 

toiminta 

hierarkiatonta 

 

 

 

9.3. Eläinsuojelijat ja Giddensin elämänpolitiikka 

 

 

Tarkastelin tutkimuksessani eläinsuojelijoiden mielipiteitä, arvoja ja ihanteita seuraavien 

Giddensin elämänpolitiikan teorian teemojen avulla: 
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- vaikuttaminen 

- hyvä elämä 

- kulutus ja kulutuksenhallinta 

- suhtautuminen traditioihin 

- ruohonjuuritason toiminta 

- toiminnan lokaalisuus / globaalisuus 

- tulevaisuussuuntautuminen / tulevaisuuskuva 

 

 

Katsoin elämänpolitiikan tarkoittavan pyrkimystä vaikuttaa eläinasiaan yksityiselämän 

valintojen kautta, jolloin elämänpoliittiset valinnat olivat reflektiivisen pohdinnan tulosta, 

eivätkä perusteluitta omaksuttuja toimintatapoja. Valintojen motiivina näin eläinsuojelijoiden 

eksistentiaalisen pohdinnan, pyrkimyksen hallita itse omaa elämää, halun tuntea oma elämä 

merkitykselliseksi ja halun toimia ”oikein”. Elämänpolitiikkaan katsoin kuuluvaksi 

pyrkimyksen keskusteluun väkivaltaisuuden sijaan. 

 

Teemoihin perustuvien haastattelujen avulla selvisi, että eläinsuojelijoille elämänpolitiikka oli 

täydennystä puoluepoliittiseen vaikuttamiseen. Eläinsuojelijoiden elämänpoliittiseen 

vaikuttamiseen kuului dialogi väkivaltaisen pakottamisen sijaan. Eläinsuojelijat korostivat 

asennevaikuttamista, valinnanvapautta ja yksilön mahdollisuutta vaikuttaa. Eläinsuojelijoiden 

elämänpoliittinen vaikuttaminen oli reflektiivistä, omia asenteita tarkastelevaa. 

Elämänpoliittinen vaikuttaminen tapahtui valintojen, ennen kaikkea kulutusvalintojen kautta. 

Motiivina elämänpoliittiseen vaikuttamiseen eläinsuojelijat pitivät yksilöllistä halua tuntea 

itsensä hyödylliseksi ja yhteisöllistä halua saada aikaan jotakin hyödyllistä. 

 

Eläinsuojelijoiden tärkeimmät arvot olivat henkisiä, post-materialistisia arvoja.347 

Eläinsuojelijat arvostivat onnellisuutta, tasapainoisuutta, ihmissuhteita ja individualistisuutta. 

Eläinsuojelijoiden ihanneihmistä luonnehtivat sanat: eettisyys, itsekuri, henkinen vahvuus, 

luontokeskeisyys, vaatimattomuus, ennakkoluulottomuus, rehellisyys, luovuus ja 

                                                 
347 Ks. Inglehart 1977, Inglehart 1990.  
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selviytyminen. Ihanneyhteiskuntaa taas määrittivät luontokeskeisyys, hierarkiattomuus, 

paikallisuus, omavaraisuus ja täystyöllisyys. 

 

Eläinsuojelijat pyrkivät eettisyyteen arkipäiväisillä kulutusvalinnoillaan. Eläinystävällisyyden 

lisäksi eläinsuojelijat kiinnittivät huomiota tuotteiden ympäristöystävällisyyteen, tuotannon ja 

kaupan sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen sekä jossain määrin tuotteiden kotimaisuuteen ja 

kierrätettävyyteen. Kulutusvalintojen tekemisessä tärkeäksi osoittautui eettisten periaatteiden 

ohella tilanne- ja tuotekohtaisuus. Eettistä kulutusta hankaloittivat sekä ulkoiset esteet, kuten 

huono taloudellinen tilanne, että sisäiset esteet, kuten ristiriitaisesta tiedosta aiheutunut 

epävarmuus. Eläinsuojelijoiden kulutuskäyttäytymistä luonnehti prosessimaisuus, jonka 

uskottiin johtavan yhä suurempaan eläinasiaan sitoutumiseen. Eettiseen kulutukseen liittyi 

oleellisesti kontrolli ja ahdistus. Kulutuksen aiheuttamaa ahdistusta pidettiin kuitenkin 

hallittavana ja eläinasian aiheuttamaa ahdistusta jopa toimintaan motivoivana tekijänä. 

 

Eläinsuojelijoiden suhtautuminen myöhäismodernin aikakauden traditionaalisiin 

perusyksikköihin – ydinperheeseen ja länsimaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan – oli 

reflektiivistä ja perusteluissaan argumentoivaa. Eläinsuojelijat kohdistivat vaatimuksia eläin- 

ja ympäristöasian huomioonotosta yksilötasolla itseensä ja perheenjäseniinsä sekä 

instituutioiden tasolla edustamaansa järjestöön ja yhteiskuntaan. Oman perheen ulkopuolisten 

yksilöiden kohdalla vaatimisen sijaan käytettiin suostuttelua. Eläinsuojelijoiden uskoivat 

teknologian hyödyllisyyteen, mutta epäilyksiä kohdistettiin tekniikan käyttöä ohjaavaan 

arvomaailmaan. Talouden määräävyyteen eläinsuojelijat suhtautuivat realistisesti ja 

kielteisesti. 

 

Eläinsuojelijat eivät pitäneet Animaliaa ruohonjuuritason-, vaan asiantuntijajärjestönä. He 

hyväksyivät Animalian asiantuntijalinjan, mutta toivoivat toimintaa myös ruohonjuuritasolle. 

Eläinsuojelijat arvostelivat Animalian hierarkkisuutta ja  toivoivat vallan uudelleenjakoa. 

 

Eläinsuojelijoiden toiminta oli pikemminkin paikallista kuin maailmanlaajuista. 

Vaikuttamiseen uskottiin vielä Suomen valtion tasolla, kun taas jo Euroopan unioniin 

vaikuttaminen nähtiin epävarmempana. Eläinsuojelijat uskoivat kuitenkin globaalin vallan 
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kasvavan tulevaisuudessa. Eläinsuojelijoiden tulevaisuudenodotukset olivat optimistisia niissä 

asioissa, joihin itse pyrittiin vaikuttamaan. Sen sijaan odotukset olivat pessimistisiä niitä 

asioita kohtaan, joita seurattiin sivusta. 

  

Valmiiden teemojen ulkopuolelta tarkastelin eläinsuojelijoiden uskoa asiantuntijoihin. 

Eläinsuojelijoiden suhtautuminen asiantuntijoihin oli kaksijakoista; toiset korostivat 

giddensläisittäin asiantuntijoihin turvautumista, toiset taas luottivat Ulrich Beckin tavoin 

terveeseen järkeen ja omiin tunteisiinsa.348 

                                                 
348 Ks. Giddens 1995b: 117 – 129; Beck 1995: 22. 
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TAULUKKO 8: Eläinsuojelijoiden ja Giddensin elämänpolitiikat 

 

 

 eläinsuojelijat Giddens 

vaikuttaminen 
elämänpolitiikka 

puoluepolitiikan ohella 

elämänpolitiikka 

puoluepolitiikan sijaan 

hyvä elämä 

post-materialistiset arvot, 

arvot ja ihanteet tiedostetun 

tai tiedostamattoman 

reflektiivisen pohdinnan 

tulosta 

reflektiivisen pohdinnan 

tulosta 

kulutus ja sen hallinta 

reflektiivistä, tilanne- ja 

tuotekohtaista, 

prosessimaista, kontrolloitua 

reflektiivistä tai 

pakonomaista 

suhtautuminen aikakauden 

traditionaalisiin 

perusyksiköihin 

argumentoiva, vaativa 
argumentoiva, ei 

fundamentalistinen 

ruohonjuuritason toiminta 

ruohonjuuritason ja 

asiantuntijatoiminta, 

pyrkimys eroon hierarkioista 

ruohonjuuritason toiminta, 

pyrkimys eroon hierarkioista 

toiminnan lokaalisuus/ 

globaalisuus 

toiminta ja tavoitteet 

ensikädessä paikallisia 

toiminta paikallista, tavoitteet 

maailmanlaajuisia 

tulevaisuussuuntautuminen 

pyrkimys vaikuttaa ihmisen 

sekä eläin- ja ympäristöasian 

tulevaisuuteen 

pyrkimys vaikuttaa omaan ja 

yhteiseen tulevaisuuteen 

suhtautuminen 

asiantuntijoihin 

turvautuminen tai 

kyseenalaistaminen 
kriittinen turvautuminen 
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9.4. Reflektioita ja jatkokysymyksiä 

 

 

Katson tutkimustani taaksepäin tyytyväisenä. Tutkimus oli valtava ja aikaavievä urakka, mutta 

samalla hyvin mielenkiintoinen ja antoisa. Sosiologi Jari Ehrnrooth kirjoittaa, kuinka 

useampikin kvalitatiivisen analyysin tekijä olisi säästynyt ahdistukselta ilman aineiston 

kokoamista.349 Myös oma tutkimusahdistukseni liittyi aineistoon, jonka keräämistä en olisi 

malttanut lopettaa. 

 

Kun aloitin tutkimuksen, minulla oli intuitio tutkimuskysymyksestä ja teoriasta, muttei 

selvyyttä siitä, miten löytäisin vastauksen tai soveltaisin teoriaa. Elämänpolitiikan teoria oli 

niin moniulotteinen ja joustava, että sen pohjalta olisi voinut tehdä hyvinkin monenlaisen 

tutkimuksen.  

 

Tutkimusaineistoni käsittely oli pitkään minulle mysteeri, litteroin haastattelut ehkä turhankin 

yksityiskohtaisesti, kun en oikein tiennyt miten tulisin niitä analysoimaan. Kiinnostukseni 

aihetta kohtaan, joka johti minut keräämään tutkimuksen laajuuteen nähden suuren aineiston, 

auttoi minut onneksi myös viemään projektin läpi. Toisinkin olisi kai voinut käydä, Ehrnrooth 

varoittaa kvalitatiivisen tutkimuksen historiasta löytyvän runsaasti aineistonsa alle luhistuneita 

tutkijoita.350 

 

Rajaamisen jälkeen elämänpolitiikan teoria osoittautui varsin toimivaksi viitekehykseksi 

tutkimukselleni. Moniulotteisuudestaan huolimatta teoriaa ei voi kokemukseni mukaan pitää 

kaikenkattavana, ainakaan perinteisten suurten teorioiden, kuten marxilaisen teorian, tapaan.351 

Elämänpolitiikan teoria antaa mielestäni hyvin tilaa myös muiden teorioiden selitysmalleille. 

Selittävyyttä analyysiini hainkin aikaisempien empiiristen tutkimusten ohella myös muista 

yhteiskuntatieteellisistä, filosofisista ja uskontotieteellisistä teorioista. 

  

                                                 
349 Ehrnrooth 1992: 39. 
350 Ehrnrooth 1992: 39. 
351 Vrt. elämänpolitiikan teoriaan kohdistettu kritiikki, esim. Heiskala 1998. 
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Voin suositella elämänpolitiikan teoriaa ennen kaikkea uskontotieteelliseen arvotutkimukseen. 

Teorian ansioita ovat mielestäni sen korostama reflektiivisyys, aineistolle ja tulkinnalle tilaa 

antava väljyys ja valmiiden luokitusten puuttuminen sekä ajan hengen tavoittaminen ja uusien 

moraalisten ja eksistentiaalisten kysymysten esille ottaminen. Uskon, että teoriaa voisi 

kehitellä yhä edelleen, etsiä sille lisää suomalaisia, uskontotieteellisiä sovelluksia 

sosiaalitieteilijöiden hyvinvointivaltio-sovelluksen esikuvaa seuraten. 

 

Seuraavana tutkimusaiheena, omanani tai jonkun muun, voisi olla esimerkiksi eläinasian ja 

uskonnollisuuden suhde, mitä hieman jo sivusin tutkittavieni taustatiedoissa. Kuinka uskonnot 

ja uskonnollisuus tukevat tai voisivat tukea eläinasiaa? Pystyvätkö uskonnot vastaamaan 

elämänpolitiikan teoriassa korostettuihin uudenlaisiin eksistentiaalisiin kysymyksiin? Onko 

uskonnollisuus fatalismia vai onko olemassa myös uskonnollista elämänpolitiikkaa? 

 

Kiinnostavaa olisi tarkastella sekä eläinsuojelu- että eläinoikeusjärjestöjen edustajien 

käsityksiä saman henkilön keräämässä tutkimusaineistossa, omassa tutkimuksessanihan 

jouduin turvautumaan toisten tekemiin tutkimuksiin eläinoikeusaktivistien tarkastelussa, kun 

taas eläinsuojelijoista minulla oli käytettävissäni itse keräämäni aineisto.  

 

Mielenkiintoa on myös Animalian tulevaisuudessa. Tuleeko uusi toiminnanjohtaja 

vaikuttamaan Animalian linjaan? Nousevatko eläinten oikeudet jälleen esille? Entä kuinka käy 

ruohonjuuritason toiminnan? Löytyykö halua ja resursseja aktivistitoiminnan uuteen 

elävöittämiseen vai väistyvätkö eläinsuojelijat asiantuntijoiden tieltä?  
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LÄHTEET 

 
 

Tutkimushaastattelut 

 
 
Kaikki tutkimushaastattelut ovat tekijän hallussa Espoossa.  
Tutkimuksessa haastateltavien nimet on muutettu. 
 
 
Litteroidut teemahaastattelut, 190 s. 
 
 
21.4.99 Ryhmähaastattelu, nauha A/b 
11.5.99 Yksilöhaastattelu, nauha B/a 
12.5.99 Ryhmähaastattelu, nauha C/a-b 
12.5.99 Yksilöhaastattelu, nauha D/a-b 
13.5.99 Yksilöhaastattelu, nauhat A/b, B/b 
14.5.99 Yksilöhaastattelu, nauha E/a-b 
15.5.99 Yksilöhaastattelu, nauha F/a-b 
2.6.99 Yksilöhaastattelu, nauha H/b 
22.6.99 Yksilöhaastattelu, nauha I/a 
30.11.99 Ryhmähaastattelu, nauha K/a-b 
 
 
 
Litteroimattomat teemahaastattelut, 3 kpl 
 
 
16.5.99 Yksilöhaastattelu, nauha G/a-b 
30.5.99 Yksilöhaastattelu, nauha H/a 
4.12.99 Ryhmähaastattelu, nauhoittamaton (kenttäpäiväkirja) 
 
 
 
Taustatietohaastattelut, 3 kpl. 
 
 
7.4.99 Esihaastattelu, nauhoittamaton (kenttäpäiväkirja) 
28.4.99 Yksilöhaastattelu, nauhoittamaton (kenttäpäiväkirja) 
3.6.99 Leena Vilkan haastattelu, nauha J/a-b 
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Sähköpostihaastattelut, 3 kpl. 
 
 
25.11.99 Kenttäpäiväkirja 
27.12.99 Kenttäpäiväkirja 
2.2.2000 Kenttäpäiväkirja 
 
 
 

Lomakekyselyt 

 
Vastaukset lomakekyselyihin, 22 kpl. Tekijän hallussa, Espoo. 
 
 
 

Kenttäpäiväkirja 

 
Kenttäpäiväkirjan sisältö, 87 s. Tekijän hallussa, Espoo. 
 
 
 

Muut lähteet 

 
 
Eläinasialiikkeen sisäinen julkaisematon kirjallisuus 
 
 
Aktiivikirje 2/2000. 
Aktivistikirje 1/2000. 
Aktivistikirje 3 – 4/99. 
Eläinsuojeluliitto Animalian toiminta-ajatus 1998. 
Eläinsuojeluliitto Animalian toimintakertomus 1998. 
Eläinsuojeluliitto Animalian toimintakertomus 1996. 
Eläinsuojeluliitto Animalian vuosikertomus 1990. 
Ehdotus toimintakertomukseksi vuodelta 1983. 
Katsaus yhdistyksen toimintaan 20-vuoden ajalta. (Animalia, ei päiväystä). 
Tietoa broilerinkasvatuksesta Suomessa. (Animalia, ei päiväystä). 
 
 
 



 117

Eläinasialiikkeen sisäinen julkaistu kirjallisuus 
 
 
Oikeutta Eläimille –jäsenkirje 1/99. Helsinki: Oikeutta Eläimille. 
Oikeutta Eläimille –jäsenkirje 4/99. Helsinki: Oikeutta Eläimille. 
Oikeutta Eläimille –jäsenkirje 5/99. Helsinki: Oikeutta Eläimille. 
Oikeutta Eläimille –jäsenkirje 7/99. Helsinki: Oikeutta Eläimille. 
 
Sudenhetki 1/97. Tampere. Omakustanne. 
 
Kivinen, Hanna 
2000  Asenteet ja yhteiskunta uudelle vuosituhannelle. Animalia 2: 2. 
Tuomivaara, Salla & Joni Purmonen 
1998 Ulos Häkeistä! – Kaksi näkökulmaa uuden eläinliikkeen sisältä. Helsinki: 

Tammi. 
Viinikainen-Rosqvist, Päivi 
1992 Vapauta eläimet elämäntavallasi: eläinsuojelun nykytilanne Suomessa. 

Helsinki: Eläinsuojeluliitto Animalia. 
 
 
 
Internet 
 
 
EVR  
11.5.00 Go vegan! [http://www.enviroweb.org/ALFIS/finland/taevr.html] 
Hesy    
1.2.00  Taustatietoa Hesystä. [http://www.hesy.fi/taustaa.htm] 
OE 
1.2.00 Mikä on Oikeutta Eläimille –yhdistys? 

[http://www.oikeuttaelaimille.net/meolemme.htm] 
Luukka, Panu  
1998a  Ei ole oikeutta on vain me! - Radikaali eläinoikeusliike Suomessa. 
 [http://www.helsinki.fi/~luukka/oe.htm] 6.4.99. 
 
 
 

Tutkimukset 

 

 
Ruonavaara et al. 
1998 Eläinten suojelu elämänkatsomuksena. Kyselytutkimus Eläinsuojeluliitto 

Animalian aktiivijäsenten taustasta, maailmankuvasta ja arkielämästä. Turun 
yliopisto, sosiologian laitos. Praktikum-työ. 

 

http://www.enviroweb.org/ALFIS/finland/taevr.html
http://www.hesy.fi/taustaa.htm
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http://www.helsinki.fi/~luukka/oe.htm
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LIITE 1: Koodit 
 
 
Eläinsuojelijat 
 
 
01 ”Katri”  
02 ”Esa”  
03 ”Kaisa” 
04 ”Maarit” 
05 ”Sonja” 
06 ”Anneli” 
07 ”Laura” 
08 ”Kata” 
09 ”Hanna” 
10 ”Markus” 
11 ”Mirja” 
12 ”Mika” 
13 ”Maiju” 
14 ”Minna” 
15 ”Kirsi” 
16 ”Helena” 
17 ”Sanna” 
18 ”Riitta” 
19 ”Jan” 
20 ”Karoliina” 
21 ”Auli” 
22 ”Jaska” 
 
 
Luokitteluteemat ja esimerkkikysymykset 
 
 
I vaikuttaminen 
 
I / 6 Miten sun mielestä eläinasiaa voi parhaiten viedä eteenpäin? 
 
 
II hyvä elämä 
 
II / 1 Minkälaine ois ihanneyhteiskunta? 
 
 
III traditiosuhde 
 
III / 1 Mitä teille tulee mieleen sanasta hyvinvointivaltio? 
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IV ruohonjuuritason toiminta 
 
IV / 8 Minkälaiset roolit sä antaisit näille järjestöille eläinasiajärjestöjen kentässä? 
 
 
V kulutus ja kulutuksenhallinta 
 
V / 13 Vaikuttaaks teillä tietoisuus eläinasiasta päivittäisiin kulutusvalintoihin, sä sanoit et sä 
oot kasvissyöjä?  
 
 
VI tulevaisuussuuntautuminen 
 
VI / 10 Jos sun pitäis visioida tulevaisuuden yhteiskunta, niin millainen se olisi?  
 
 
VII eläinasialiikkeet 
 
VII / 1 Miten sä vastaisit tämmöseen kritiikkiin, että Animaliassa ois unohdettu eläinten 
oikeudet? 
 
 
VIII taustatieto 
 
VIII / 3 Missä vaiheessa te ootte kiinnostunu eläinasiasta? 
 
 
IX toiminnan maailmanlaajuisuus/paikallisuus ynnä muuta 
 
IX / 8 Seuraat sä mistään mitä maailmalla tapahtuu eläinasian puitteissa? 
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LIITE 2: Taustatietolomake  
 
 
1. Nimesi:…………………………………………………… 
 
2. Mikä on syntymävuotesi?………………………………... 
 
3. Sukupuolesi: 
 1 nainen 
 2 mies 
 
4. Siviilisäätysi: 
 1 naimaton 
 2 avoliitossa 
 3 naimisissa 
 4 eronnut tai asumuserossa 
 5 leski 
 
5. Äidinkielesi: 
 1 suomi 
 2 ruotsi 
 3 jokin muu, mikä?……………………………………. 
 
6. Mikä on syntymäpaikkasi?……………………………………………………………… 
  
7. Mikä on asuinkuntasi?…………………………………………………………………... 
 
8. Mikä on opiskelualasi / koulutuksesi?…………………………………………………... 
 
9. Mikä on tämänhetkinen tilanteesi?  
( Voit ympyröidä useamman kuin yhden vaihtoehdon) 
 
 1 opiskelija 
 2 aikuisopiskelija 
 3 palkkatyössä 
 4 työtön 
 5 yrittäjä 
 6 koti-isä tai –äiti 
 7 koululainen 
 8 eläkkeellä 
 9 muu, mikä?……………………………………………………………………….... 
 
10. Jos olet töissä, millaista työtä teet?………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
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11. Kuulutko: 
 1 evankelis-luterilaiseen seurakuntaan 
 2 ortodoksiseen seurakuntaan 
 3 siviilirekisteriin 
 4 muuhun vastaavaan, mihin?………………………………………………………… 
 
12. Kannatatko jotakin puoluetta, mitä?……………………………………………………… 
 
13. Noudatatko jotain ruokavaliota, mitä?……………………………………………………. 
 
14. Kuinka kauan olet ollut Animalian jäsenenä? ……………………………………………. 
 
15. Kuinka usein ja millaisiin Animalian toimintamuotoihin osallistut? 
( Esim. kokoukset 2 / kk, vierailut 2 / v, myyjäiset 2 / v jne. ) 
 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
14. Luottamustehtäväsi Animaliassa:………………………………………………………..... 
 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
15. Kuulutko muihin yhdistyksiin tai järjestöihin Animalian lisäksi? Mihin? 
 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
16. Kuinka usein osallistut em. yhdistysten tai järjestöjen toimintaan? 
 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
 
 
     KIITOS AJASTASI! 
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