
 

 

Kasvatustieteellisiä tutkimuksia, numero 143 
Helsinki Studies in Education, number 143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virpi Valtonen 
 
Kanssakuljeskelua 
Monilajisen kasvatuksen teoreettisia ja pedagogisia  
lähtökohtia 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Esitetään Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan suostumuksella 
julkisesti tarkastettavaksi Helsingin yliopiston Athena-rakennuksen salissa 107, 
Siltavuorenpenger 3 A, perjantaina 7. lokakuuta 2022 klo 12. 

 
 
 
Helsinki 2022  
  



 

Esitarkastajat 
Apulaisprofessori Heli Aaltonen, Norwegian University of Science and  
Technology (NTNU) 
HT Minna Santaoja, Itä-Suomen yliopisto 
 
Kustos 
Professori Sirpa Tani, Helsingin yliopisto 
 
Ohjaajat 
Professori Sirpa Tani, Helsingin yliopisto 
Dosentti Pauliina Rautio, Oulun yliopisto 
 
 
Vastaväittäjä 
Professori Veli-Matti Värri, Tampereen yliopisto 
 
 
Kannen kuva 
Virpi Valtonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yliopistopaino Unigrafia, Helsinki 
 
ISBN 978-951-51-8530-3 (nid.) 
ISBN 978-951-51-8531-0 (pdf) 



 

 

University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences 
Helsinki Studies in Education, number 143 

 
Virpi Valtonen 
 
Walking with 
Theoretical and pedagogical contributions of multispecies education 

 
Abstract 
The decline of biodiversity, endangered animals and climate change have brought 
animals into studies of different scientific fields and discussions in the media in a 
new way. The ongoing eco-crisis also requires a critical examination of the idea 
of education, which is traditionally limited to interaction between humans. In 
many places, anthropocentric or human-centred thinking still pervades curricula 
at different school levels and Finnish educational practices in general. 

In my theoretical-methodological dissertation research, I argue that, at the lat-
est, it is now time to start thinking critically about what kinds of ways of knowing, 
being and doing guide our relationships with animals in the context of education 
and learning, and what means could be used to achieve broader understanding and 
acceptance of the multispecies world relationship. In this research, I present the 
theoretical, methodological, and pedagogical contributions of multispecies educa-
tion. Broadly speaking, the question is about the relationships between humans 
and other animals and their place in society, education, and learning. In this re-
search are interwoven less traditional ways of knowing, theories of affect and per-
spectives of human–animal studies. The perspectives are examined through a 
posthumanist perception of humans and the world and are delivered through sto-
rytelling about relations and relativity with other animals. The dissertation is di-
vided into three parts and each part answers the following research questions, re-
spectively. 

Research question 1. What kind of turns and developmental phases in different 
fields of science and research have begun to make the necessity of multispecies 
education visible? In the first part of the research, I will present the twists and 
turns in science that serve as justification for the necessity of multispecies educa-
tion. The justifications can be found in the framework of posthumanist thinking, 
the changes in knowledge and attitudes related to other animals, and the recogni-
tion of affects in our human–animal relationships. 

Research question 2. How can forms of multispecies education be studied? In 
the second part of the research, I position my research in a post-qualitative re-
search orientation and present a methodological approach to support the imple-
mentation of multispecies pedagogy. I am introducing a method of storytelling 
that I have termed rag-rug storytelling. It can be used to critically examine multi-
species relationships and find action-oriented and invisible worlds of phenomena. 



 

Research question 3. What kind of conceptual framework and pedagogy does 
multispecies education require? In the third part of the research, I build a concep-
tual and pedagogical framework for multispecies education. A conceptual change 
is needed as a premise for multispecies education. This study, instead of influenc-
ing the turn interaction, is seen as intra-action, where relativity, agency and situa-
tionality between humans and other animals are interwoven. Knowing is seen as 
diffraction rather than reflection, and embodied knowing / not-knowing is taken 
alongside factual knowing when examining human–animal relationships. What-
if-knowledge invites you to the edges of fuzzy gaps where you can never be sure 
of anything. I present three dimensions as pedagogical premises for multispecies 
education: These include the affective dimension, the ethological dimension and 
the ethical–political dimension. The affective dimension emphasizes the exami-
nation of the emotions of human individuals and from the perspective of action, 
suggesting that in multispecies education the handling of awkward and sticky 
emotions also play a central role. The ethological dimension emphasizes the un-
derstanding of animal feelings and consciousness and suggests that schools im-
plement more real encounters with other animals. The ethical and political dimen-
sion emphasizes everyday activism related to animal relations, which can be im-
plemented by participating in the activities of, for example, animal welfare asso-
ciations. All three pedagogical dimensions are interwoven here and are mutually 
supporting elements in the pedagogical practices of multispecies education. 

 
Keywords: affect, animal turn, companion species, multispecies educa-
tion, posthumanism, post-qualitative research, walking with 
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Tiivistelmä 
Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, uhanalaiset eläimet ja ilmaston-
muutos ovat tuoneet eläimet uudella tavalla eri tieteenalojen tutkimuksiin ja me-
diassa käytäviin keskusteluihin. Ekokriisin aika edellyttää tarkastelemaan kriitti-
sesti myös ihmisten väliseen vuorovaikutukseen rajoittuvaa kasvatuksen ajatusta. 
Antroposentrinen eli ihmiskeskeinen ajattelu läpäisee vielä monin paikoin opetus-
suunnitelmia eri kouluasteilla ja yleisesti suomalaisia kasvatuksen käytäntöjä.  

Esitän teoreettismetodologisessa väitöstutkimuksessani, että viimeistään nyt 
on aika alkaa pohtia kriittisesti millaiset tietämisen, olemisen ja tekemisen tavat 
ohjaavat eläinsuhteitamme kasvatuksen ja oppimisen kontekstissa ja millaisin kei-
noin voitaisiin päästä kohti monilajisen maailmasuhteen laajempaa ymmärtämistä 
ja hyväksymistä.  Esittelen tutkimuksessa monilajisen kasvatuksen teoreettisia, 
metodologisia ja pedagogisia lähtökohtia. Laajasti katsottuna kysymys on ihmis-
ten suhteista toisiin eläimiin ja niiden paikasta yhteiskunnassa, kasvatuksessa ja 
oppimisessa. Tutkimuksessa kutoutuvat yhteen vähemmän perinteiset tietämisen 
tavat, affektiteoriat ja ihmistieteellisen eläintutkimuksen näkökulmat. Näkökul-
mia tarkastellaan jälkihumanistisen ihmis- ja maailmankäsityksen kautta ja tar-
joillaan tarinoina suhteista ja suhteisuuksista toisten eläinten kanssa. Väitöskirja 
jakautuu kolmeen osaan ja jokainen osa vastaa asettamaani tutkimuskysymyk-
seen.  

Tutkimuskysymys 1. Minkälaiset käänteet ja kehitysvaiheet eri tieteen ja tut-
kimuksen aloilla ovat alkaneet tehdä monilajisen kasvatuksen tarpeellisuuden nä-
kyväksi? Tutkimuksen ensimmäisessä osassa esittelen sellaisia tieteessä tapahtu-
neita käänteitä ja kehitysvaiheita, jotka toimivat perusteluna monilajisen kasva-
tuksen tarpeellisuudelle. Perustelut löytyvät jälkihumanistisen ajattelun viiteke-
hyksestä, toisiin eläimiin liittyvän tiedon ja asenteiden muutoksista sekä affektien 
tunnistamisesta eläinsuhteissamme.  

Tutkimuskysymys 2.  Miten monilajisen kasvatuksen muotoja voidaan tutkia? 
Tutkimuksen toisessa osassa asemoin tutkimukseni jälkilaadulliseen tutkimus-
orientaatioon ja esittelen metodista lähestymistapaa monilajisen pedagogiikan to-
teuttamisen tueksi. Esittelen tarinankerronnan menetelmän, jonka olen nimennyt 
räsymattotarinoinniksi. Sen avulla voidaan tutkia monilajisia suhteita kriittisesti 
ja löytää toimintaan suuntaavia sekä näkymättömissä olleita ilmiömaailmoja.   



 

Tutkimuskysymys 3. Millaista käsitteellistä kehystä ja pedagogiikkaa monila-
jinen kasvatus edellyttää? Tutkimuksen kolmannessa osassa rakennan käsitteel-
listä sekä pedagogista kehystä monilajiselle kasvatukselle. Monilajisen kasvatuk-
sen lähtökohdiksi tarvitaan käsitteellistä muutosta. Tässä tutkimuksessa vuorovai-
kutus nähdään vuoroon vaikuttamisen (interaktio) sijaan yhteismuotoutuvana 
(intra-aktio), jossa suhteisuus, toimijuus ja tilanteisuus ihmisten ja toisten eläinten 
välillä kutoutuvat yhteen. Tietäminen nähdään mieluummin taipuvana (diffraktio) 
kuin peilaavana (reflektio), ja ruumiillinen tietäminen ja ei-tietäminen otetaan fak-
tatiedon rinnalle eläinsuhteita tarkasteltaessa. Entä-jos-tietäminen kutsuu sumei-
den aukkojen reunoille, joissa ei voida koskaan olla varmoja mistään. Monilajisen 
kasvatuksen pedagogisiksi lähtökohdiksi esitän kolmea ulottuvuutta: Näitä ovat 
affektiivinen ulottuvuus, etologinen ulottuvuus ja eettispoliittinen ulottuvuus.  Af-
fektiivinen ulottuvuus korostaa ihmisyksilöiden tunteiden tarkastelua ja toimin-
nan näkökulmasta ehdottaa, että monilajisessa kasvatuksessa myös hankalien ja 
tahmaisten tunteiden käsittely on keskeisessä roolissa. Etologinen ulottuvuus ko-
rostaa ymmärrystä eläinten tunteista ja tietoisuudesta ja ehdottaa, että kouluissa 
toteutetaan entistä enemmän todellisia kohtaamisia toisten eläinten kanssa. Eettis-
poliittinen ulottuvuus korostaa eläinsuhteisiin liittyvää arjen aktivismia, jota voi-
daan toteuttaa osallistumalla esimerkiksi eläinsuojeluyhdistysten toimintaan. 
Kaikki kolme pedagogista ulottuvuutta kutoutuvat toisiinsa ja ovat monilajisen 
kasvatuksen pedagogisissa käytännöissä toisiaan tukevia elementtejä. 

 
Avainsanat: affekti, eläinkäänne, eläinpedagogiikka, jälkihumanismi, jäl-
kilaadullinen tutkimus, kanssakuljeskelu, kumppanuuslaji, monilajinen 
kasvatus 
 

  



 

 

Kiitokset 

Suhteeni toisiin eläimiin on ollut aina merkityksellinen, aiheuttaen erilaisia tunte-
muksia sydämen läikähdyksistä kurkkua kuristavaan itkuun tai koko kehon ren-
toutumiseen. Lapsuuden hyönteispelastusoperaatiot, teini-iän raivo eläinrääk-
käystä kohtaan ja aikuisiän vapaaehtoistoiminta eläisuojeluyhdistyksessä ovat 
kaikki esimerkkkejä siitä, miten vahva tunneside minulla on ollut toisiin eläimiin.  

Toinen pitkä ja merkityksellinen elämääni määrittänyt polku on kulkenut teat-
terin maailmassa. Jo ensimmäinen roolini Uspenskin Fedja-setä, kissa ja koira -
näytelmässä Porin Teatterinuorissa oli 11-vuotiaalle äärimmäisen rakas ja mie-
luisa, sainhan yrittää solmia ihmisruumiin ja kissan tapaa olla ja ilmentää toivei-
taan ja persoonaansa. Lähes kolmenkymmenen vuoden aikana sain tehdä useita 
hienoja rooleja niin ammatti- kuin harrastajateatterin lauteilla, ohjata ja lopulta 
yhdistää kasvatuksen ja opetuksen maailma teatterin ja draaman maailmaan. 
Opettajan työssä kahden kymmenen vuoden aikana olen aina pystynyt käyttämään 
draaman työkaluja- ja menetelmiä ja se on tehnyt pedagogina toimimisesta erityi-
sen mielekästä. 

Kolmas ja tärkein polkuni on ollut äitiys ja äidin rooli kahdelle maailman rak-
kaimmalle ihmisyksilölle. Edellä mainittuja elämääni pystyssä pitäneitä (ja todel-
lakin myös horjuttaneita) peruspilareita voin kutsua väitöstutkimukseni hengessä 
loimiksi, joiden lomitse elämäni on kutoutunut. Ja mikä merkityksellisintä, nämä 
kaikki loimet ovat vahvasti läsnä tässä väitöstutkimuksessani kasvatuksen, toisten 
eläinten ja tarinankerronnan kautta. On ollut sanoin kuvaamattoman upeaa oival-
taa, että kaikki tärkeät asiat elämässäni ovat olleet tämän väitösprosessin kannalta 
merkityksellisiä ja tiedostamattomastikin tuoneet minut tähän hetkeen, uuden ää-
relle, tutkijan uran alkupäähän. 

Sydämellinen kiitokseni kuuluu kaikille, jotka olette olleet edesauttamassa tä-
män väitöstutkimuksen kehittymistä sellaiseksi kuin se tässä nyt näyttäytyy. Eri-
tyisen lämmin kiitokseni menee ohjaajilleni Sirpa Tanille ja Pauliina Rautiolle. 
Kuten jossain vaiheessa totesimme, olimme aika hyvä tiimi. Sirpa muodon ja Pau-
liina sisällön huippuasiantuntijoina olette luoneet minulle erityisen mahdollisuu-
den kehittää monilajisen kasvatuksen ideaa suomen kielellä. Tiedän, että olen ol-
lut erityisen onnekas saadessani teidät kaksi taitavaa, osaavaa, lämmintä ja kan-
nustavaa ihmistä ohjaajikseni. Tiedän myös koetelleeni matkan aikana teidän kär-
sivällisyyttänne, koska en ole aina luottanut kannustuksestanne huolimatta itseeni. 
Tämän seitsemän vuoden prosessin ja käsillä olevan lopputuotoksen jälkeen us-
kallan todeta, että itseluottamukseni on kasvanut hurjasti ja suurin kiitos siitä kuu-
luu teille ohjaajani. 

Väitöskirjani esitarkastajat Heli Aaltonen ja Minna Santaoja saavat lämpimän 
kiitokseni erittäin tarkoista ja paneutuneista huomioista. Lausuntonne oivalluttivat 



 

minut jatkamaan työn hiomista ja viemään sen mielestäni vielä uudelle tasolle. 
Tunnen olevani etuoikeutettu myös siitä, että Veli-Matti Värri lupautui vastaväit-
täjäkseni. Lähes koko väitösprosessin ajan olen sitä toivonut ja toiveeni toteutui. 

Seitsemän vuoden prosessissa ensimmäiset neljä vuotta kuluivat pääsoin yksin 
työskennellen. Tutkimusyhteisön puute (oman pääni lisäksi) jarrutti kirjoittamis-
tani. Jälkihumanistinen ja jälkimetodologinen maailma, josta ei vielä juurikaan 
ollut kirjoitettu Suomeksi, vaati kuitenkin avatuakseen tuon neljä vuotta. Käytin 
nuo vuodet opintojen suorittamisen lisäksi lähes pelkästään lukemiseen. Lukemi-
nen tarkoitti myös käännöstyön tekemistä, koska suomenkielistä terminologiaa ei 
juuri ollut vielä tarjolla. Työskentelytapa oli kuitenkin välttämätön, ilman pitkää 
paneutumista täysin erilaiseen teoreettis-filosofiseen maailmaan, mihin minut oli 
”vihitty”, en olisi tähän työhön pystynyt. 

Viimeiset puolitoista vuotta olen saanut olla osa HURP tutkimushanketta ja 
sen mahtavaa rottatutkimustiimiä ja päässyt isoin harppauksin tutustumaan tutki-
jan työhön. Lämmin kiitos koko tutkimustiimille Tuomas Aivelo, Anttoni Kervi-
nen, Heta Lähdesmäki, Nina Nygren, Santtu Pentikäinen, José Peso-Inacio, Juha 
Suonpää ja Venla Österdahl.  Erityislämmin kiitos mentorilleni Nina Nygrenille, 
joka on kärsivällisesti vihkiyttänyt minua tieteen tekemisen (joskus raakaankin) 
maailmaan. Sinun ansiostasi olen oppinut todella paljon ja onneksi yhteistyömme 
vielä jatkuu. Toivottavasti myös pyöräretkemme. 

Lämmin kiitos jatko-opintoryhmääni kuuluneille vertaisryhmäläisille 
Liudmila Helanterä, Anna Lehtonen ja Elina Särkelä, olette olleet kannustajina ja 
neuvonantajina lyömättömiä.  

Ilman lähipiiriäni väitöstutkimukseni ei olisi mahdollinen. Kiitos ihan jokai-
selle teistä, jotka olette olleet viime vuodet lähelläni ja elämässäni! Jaskalle eri-
tyiskiitos alkuvaiheen tutkimussuunnitelman ja lopullisen työn taiton teknisestä 
avusta. Ilman kärsivällistä apuasi olisin ollut hukassa. Kiitos Niko, että olet ollut 
tasaamassa ja rauhoittamassa minua prosessin hektisimmät kaksi viimeistä vuotta, 
olet kuunnellut loputtomasti filosofisia pohdintojani ja lennokkaita tulevaisuuden 
skenaarioitani ja osoittanut arvostuksesi tekemääni työtä kohtaan. 

Kiitos olemassaolostanne maailman rakkaimmat Vili ja Vilma! 
Ja vielä lopuksi, kiitos kaikille Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksen toisille 

eläimille, joiden kanssa olen saanut kulkea tämän väitösprosessin aikana: Eetu, 
Kalle, Repe, Ruusa ja Viki sekä tämän väitöstutkimuksen eittämättömät supersan-
karit, kanssakuljeskelijani Serri ja Rasperi! Työni eläinsuhteiden tutkimuksen pa-
rissa on vasta alkanut. 

 
Tampere, 6.9.2022  
Virpi Valtonen 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustaa 
 
Maailmanlaajuinen luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, keskustelu kuu-
dennesta sukupuutosta ja ilmastonmuutos ovat tuoneet eläimet uudella tavalla ih-
misten tietoisuuteen. Ajattelun ja tietämyksen lisääntyminen ja aiemmin itsestään 
selvinä pidettyjen näkemysten kyseenalaistaminen näkyvät muun muassa tuotan-
toeläinten ja koe-eläinten olojen ja kohtelun kyseenalaistamisena; nykymuotoisen 
eläinten tehotuotannon sanotaan olevan tiensä päässä (ks. Kupsala, 2011; 2020; 
LaFollette ja muut, 2020). Myös tiedotusvälineet ja sosiaalinen media nostavat 
yhä enemmän eläinten hyvinvointia esiin, ja tehotuotannon negatiiviset vaikutuk-
set eläinten hyvinvoinnille ovat jo yleisesti tiedettyä (ks. Wilkie, 2010). Eläinten 
käyttö elintarvikkeina on nostanut esiin erilaisia skandaaleja ja epidemioita (ks. 
Lappalainen, 2020). Tuoreimpana esimerkkinä on COVID-19-virus, jonka sano-
taan lähteneen eläintoreilta, joissa on myyty vangittuja ja eläviä villieläimiä (ks. 
Gao ja muut, 2022; Singer & Cavalieri, 2020).  

Antroposeeniksi kutsutaan käsillä olevaa aikaa, jossa todistettavasti on nähtä-
vissä ihmisten aiheuttamia vaikutuksia maapallolla. Negatiivisista vaikutuksis-
taan huolimatta antroposeenin voidaan myös nähdä mahdollistavan eläinten ase-
man ja eläinsuhteiden uudelleen määrittelemisen (Keulartz & Bovenkerk, 2021, 
s. 1). Antroposeenin ja ekokriisin aika edellyttää tarkastelemaan kriittisesti myös 
ihmisten väliseen vuorovaikutukseen rajoittuvaa kasvatuksen ajatusta. Viimeis-
tään nyt on aika alkaa pohtia kriittisesti, millaiset tietämisen, olemisen ja tekemi-
sen tavat ohjaavat kasvatusta ja oppimista sekä sitä, millaisin keinoin voisimme 
päästä lähemmäs monilajisuuden ymmärtämistä, hyväksymistä ja kunnioitta-
mista. Ekokriisin aikakaudella kaiken kasvatuksen tulee olla ympäristökasvatusta. 
Tarvitsemme sellaista kasvatusajattelua, jossa niin lähellä kuin kaukana oleva ym-
päristömme näyttäytyy sisäänrakennettuna sen teoreettisissa mutta myös konk-
reettisissa toiminnan tavoissa (ks. Värri, 2018). Tutkimukseni on kannanotto kohti 
monilajista maailmasuhdetta. 

Tässä tutkimuksessa pyrin olemaan samaan aikaan maapalloamme kosketta-
vien ekokriisin ilmiöiden äärellä sekä tunnistamaan yksityisten, arkisten toisten 
eläinten kohtaamisten arvon ja niistä kumpuavien oivallusten merkityksellisyy-
den. Nämä kaksi ilmiöiden tarkastelun tasoa, yleinen ja yksityinen, ovat kutoutu-
neet tiiviisti toisiinsa ja niiden avulla toivon pääseväni lähemmäksi monilajista 
maailmasuhdetta. 

Yhteiset maailmat -tutkijakollektiivi (Common Worlds Research Collective, 
2020) on Unescolle teettämässään raportissa listannut näkemyksiään siitä, millai-
nen kasvatuksen ja koulutuksen kentän tulisi olla vuonna 2050, antroposeenin ajan 
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selviytyjänä. Kollektiivi summaa spekulatiivisen visiointinsa toisiinsa kutoutu-
vina muutoksina ja riippuvuuksina. Muutoksia kuvataan siirtyminä, jotka kaikki 
tavalla tai toisella ovat läsnä tässä väitöskirjatutkimuksessa hahmotellessani mo-
nilajista maailmasuhdetta monilajisen kasvatuksen teoreettisten, metodologisten 
ja pedagogisten lähtökohtien kautta. Tutkijakollektiivi perustaa näkemyksensä 
kolmeen julistukselliseen lähtökohtaan ja väitöskirjatutkimukseni nojaa niihin 
vahvasti. Lähtökohdat toimivat tutkimukseni kolmena ideologisena kärkenä, ja 
niiden avulla olen osannut suunnistaa silloinkin, kun en ole kunnolla nähnyt 
eteeni. Nämä kärjet ovat velvoittaneet minut matkalle tutkimaan monilajista maa-
ilmasuhdetta syvemmin ja laajemmin.  

Ensimmäisenä lähtökohtana Common Worlds Research Collective (2020) tuo 
esiin sen, että vaikka ihminen on erottamaton osa ekosysteemiä, se on horjuttanut 
ekosysteemin tasapainoa niin, että se uhkaa maapallon elämää sellaisena kuin sen 
nyt tunnemme.  Tämä lähtökohta on ollut perustana koko tutkimusmatkani ajan ja 
tätä tosiasiaa vasten tutkimustani tulee myös lukea ja tulkita. Toiseksi tutkijakol-
lektiivi toteaa, että kaikki yritykset saavuttaa kestävä tulevaisuus ovat turhia ja 
harhaanjohtavia niin kauan kuin näitä yrityksiä leimaa ihmisen erottautuminen 
muusta maailmasta. Myös tämä lähtökohta on toiminut tutkimukseni vahvana pe-
rustana hahmotellessani monilajisen kasvatuksen teoreettisia rakennuspalikoita. 
Kolmas lähtökohta pitää sisällään vaatimuksen siitä, että koulutuksen ja kasvatuk-
sen roolin on oltava keskeisellä sijalla yhteiskunnassamme pyrkiessämme radi-
kaalistikin uudelleen ymmärtämään ihmisen paikkaa ja toimijuutta tässä riippu-
vuuksien maailmassa. Tämä vaatii heidän mukaansa täydellisen paradigman muu-
toksen. Tämä lähtökohta on vienyt minut kasvatustieteilijänä väistämättä kohti 
monialaista tutkimusta, joka on mielestäni edellytys seuraavassa esitetyille siirty-
mille nykyisestä asiaintilasta kohti monilajista maailmasuhdetta ja kuten kollek-
tiivi samaa asiaa kutsuu, kohti sellaista tilaa, jossa voimme ”oppia muotoutumaan 
uudelleen yhdessä maailman kanssa” (learning to become with the world) (Com-
mon World Research Collective, 2020)1. 

Pyrin tutkimuksellani vaikuttamaan edellä kuvattuihin paradigmaattisiin muu-
tostarpeisiin tuomalla visioissa näkyviä teoreettisia, filosofisia ja ideologisia nä-
kemyksiä lähemmäs yksittäistä ihmistä, hänen eläinsuhteitaan ja arkeaan. Tämän 
väitöskirjan tavoitteena on tarkastella monilajisen kasvatuksen mahdollisuuksia 
monilajisen maailmasuhteen luomisessa ja tuottaa teoreettisia, metodologisia ja 
pedagogisia lähtökohtia monilajiselle kasvatukselle. Laajasti tarkasteltuna kysy-
mys on suhteistamme toisiin eläimiin ja toisten eläinten roolista yhteiskunnassa, 
kasvatuksessa ja oppimisessa. Tutkimuksessa limittyvät ja kutoutuvat yhteen eri-
laiset tietämisen tavat, affektit ja eettispoliittiset näkökulmat. Näkökulmia tarkas-
tellaan jälkihumanistisen ihmis- ja maailmankäsityksen kautta ja tarjoillaan tari-
noina suhteistamme ja suhteisuuksistamme toisten eläinten kanssa.  

 
1 Tutkijan suomennos. 
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Tutkimukseni ensimmäisessä osassa avaan eläinkäänteen, jälkihumanistisen 
käänteen sekä affektiivisen käänteen kaltaisia käsitteellisiä järkäleitä. Uskon, että 
ilman näiden käsitteellisten viitekehysten huolellista avaamista on vaarana luisua 
takaisin ennalta arvattavaan, jo koeteltuun sekä aikansa eläneeseen kartesiolaiseen 
tapaan hahmottaa maailmaa. Tästä syystä seuraavaksi on tarpeen avata sellaisia 
perustavia käsitteitä kuten ihmisyys, eläimyys ja toiseus. Näiden käsitteiden filo-
sofinen pohdinta auttaa lukijaa orientoitumaan tutkimukseni maailmaan ja näin 
ymmärtämään valitsemiani teoreettisia, filosofisia ja ideologisiakin näkökulmia. 
 
 

Ihmisyys, eläimyys ja toiseus 
 
Päästäksemme kiinni tämän tutkimuksen filosofisesta tasosta, joka kyseenalaistaa 
ihmisen ylivertaisen paikan elämismaailmassamme ja ymmärtääksemme ihmi-
syyttä siitä näkökulmasta, miten ihminen kohtelee toisia eläimiä, on asiaa tutkit-
tava monitieteisesti. Kasvatustieteen rahkeet eivät vielä ihmiskeskeisessä ajatte-
lussaan riitä eläinkysymysten pohtimiseen, vaan mukaan on otettava myös etolo-
giaa eli eläinten käyttäytymistutkimusta sekä eläintutkimusta eri näkökulmistaan.  

Kuten italialainen filosofi Giorgio Agamben (2004) on asian ilmaissut, ”länsi-
maisissa yhteiskunnissa ihmisen on aina ajateltu koostuvan ruumiista ja sielusta, 
elävistä asioista ja logoksesta (loogisuudesta, järkevyydestä), luonnollisen ja yli-
luonnollisen, sosiaalisen, ja jumalaisen elementeistä”2 (Agamben, 2004, s. 16). 
Tämän ajatuksen mukaan ihmistä on perinteisesti kutsuttu animal rationale, ra-
tionaaliseksi eläimeksi. Tämä juontaa juurensa Aristoteleen (384 eaa. 322 eaa.) 
määritelmästä, jossa ihmisluontoon kuuluu niin rationaalinen kuin eläimellinen 
puoli. Antiikin Kreikan ajattelijoista lähtien on ollut tarve erottaa ihminen ei-eläi-
menä muista elollisista olioista samalla ”niputtaen” käärme, kotilo ja vaikkapa 
kissa tarkoittamaan jotakin samaa fyysis-psyykkis-mentaalista eläintä. Tästä tur-
hasta ja perusteettomasta yleistämisestä tulee päästä eroon. Eläin terminä pitää 
sisällään niin suuren joukon erilaisia elollisia ja subjektiivisia olioita, ihminen mu-
kaan luettuna, että termin käyttöä tulisi pohtia kriittisesti myös kasvatustieteen 
kentällä.  

Ranskalainen filosofi Jacques Derrida (2019) kuvaa edellä esittämääni ongel-
maa seuraavasti: ”Niin, eläin, mikä sana! Eläin on sana, jonka ihmiset ovat otta-
neet oikeudekseen käyttää. Ihmiset sattuvat kaikki käyttämään tätä sanaa ikään 
kuin olisivat saaneet sen perinnöksi. Hyvässä yhteisymmärryksessä he käyttävät 
sitä sulkeakseen suunnattoman määrän eläviä olentoja yhden ainoan käsitteen 
muodostamaan aitaukseen: Eläin, he sanovat. -- Vahinko on sattunut aikoja sitten 

 
2 Tutkijan suomennos. “In our culture, man has always been thought of as the articula-
tion and conjunction of a body and a soul, of a living thing and a logos, of a natural (or an-
imal) element and a supernatural or social or divine element”. 



Virpi Valtonen 

4 

ja vääryys jatkunut kauan. Se johtuu sanasta eläin, tai pikemminkin se tiivistyy 
tähän sanaan, jonka ihmiset ovat ottaneet käyttöönsä ikään kuin ihmisyyden alku-
pisteessä, ja nimenomaan tietääkseen keitä ovat, ---, ihmisiä” (Derrida, 2019, s. 
53).  

Englannin kielen sana animality kääntyy suomen kielellä usein muotoon eläi-
mellisyys. Tämä taas luo konnotaatioita täysin eri viitekehyksiin, jossa itse liikun 
tämän tutkimuksen kanssa. Se myös mielestäni viittaa dualistiseen ihminen-eläin 
-erotteluun, josta tässä tutkimuksessa nimenomaan pyritään eroon.  Englantilainen 
antropologi Tim Ingold (2016) kuvaa eläimyyden (animality) ja ihmisyyden (hu-
manity) suhdetta kahdesta näkökulmasta. Toisaalta eläimyys voidaan nähdä ti-
lana, johon kuuluvat kaikki eläinkunnan edustajat, myös ihminen ja toisaalta ani-
mality voidaan nähdä ihmisyyden vastakohtana (Ingold, 2016, s. 4). 

Kulttuurisen ja yhteiskunnallisen eläintutkimuksen tutkijat Taija Kaarlenkaski 
ja Sari Ung-Lanki (2013) toteavat, että ihmisyyden ja eläimyyden merkityksiä ja 
niiden välisiä rajoja on alettu määritellä uudelleen niin tieteessä, julkisessa kes-
kustelussa, kuin yhteiskunnallisissa käytännöissäkin (Kaarlenkaski & Ung-Lanki, 
2013, s. 8). Varsinkin jälkihumanistisessa ja ekofeministisessä kirjallisuudessa, 
kuten myös taiteen tutkimuksessa, käytetään usein eläimellisyyden sijaan sanaa 
eläimyys, joka kuvaa paremmin ajatusta jokaisen eläimen yksilöllisyydestä. 

Ihmiskunnan sivistyksen historiaa pohdittaessa tukeudun uskontotieteilijä ja 
ekofeministi Maria Suutalan (2009) kattavaan huomioon: ”aatehistoria osoittaa, 
että ihmisyyden korostaminen on johtanut eläinten ja luonnon hallintaan. Ihminen 
on siirtänyt oman pahuutensa luontoon. Siksi ihmisyyden käsite on määriteltävä 
uudestaan. Jos ihminen tappaa sodassa toisia ihmisiä, ei kyse ole ihmisen eläimel-
lisyydestä tai vajoamisesta eläimen tasolle vaan päinvastoin ihminen on tappaes-
saan ihminen ja vastuussa teoistaan ihmisenä” (Suutala, 2009, s. 100). Suutalan 
toteamus kuvastaa omaa filosofista ajatteluani, joka määrittää myös tutkimukseen 
valitsemiani näkökulmia. 

Eläin on nähty ja nähdään suurelta osin edelleen jonakin sellaisena, jota me 
ihmiset emme ole (Tuomivaara, 2015, s. 57). Toiseus on aina jotain toista mitä 
itse on. Toislajinen eläin, muunlajinen eläin, tai kuten itse olen päättänyt eläimiä 
tässä tutkimuksessa kutsua, toinen eläin ja toinen laji, ovat suomenkielisiä vasti-
neita englanninkielisille eläintä kuvaaville termeille kuten ”other animal”, ”other-
than-human-animal”, ”more-than-human” tai ”non-human animal”. Olen koko 
tutkimusprosessini ajan pohtinut edellä mainittuja käsitteitä ja etsinyt omaa näkö-
kulmaani ja tapaani ilmaista sana eläin. Toislajisuus kulki pitkään itselleni parhai-
ten sopivana terminä, mutta mitä syvemmälle olen aiheeseen päässyt, sitä hanka-
lammalta termi on tuntunut. Toislajinen viittaa mielessäni vahvasti toiseuteen, 
joka taas korostaa liikaa juuri sitä, mistä pyrin pääsemään eroon – tietynlaisen 
toiseuden korostamisesta eläinten kohdalla. Olen siis päätynyt käyttämään termiä 
toinen eläin tai joissain tapauksissa toinen laji. Kyseinen tapa puhua eläimistä on 
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mielestäni vähiten arvolatautunut, mutta tuskin sekään on ongelmaton. Tässä ta-
pauksessa, kun kysymyksessä on vielä suomen kielessä vakiintumaton terminolo-
gia tiedekeskustelun sisällä, on kaiketi hyvä, että ”tunnusteleva uudelleenkirjoit-
taminen” tuo useampia ilmaisun tapoja esiin, joiden pohjalta on mahdollista jatkaa 
keskustelua ja muodostaa jossain vaiheessa pysyviä termejä ja käsitteitä (Korte-
kallio ja muut, 2020, s. 84). 

Seuraavaksi kuvaan tämän tutkimuksen teoreettisfilosofista perustaa, post-
humanismia. Kuten ihmisyyden ja eläimyyden pohdinta aiemmin, myös post-
humanismin ideologian ymmärtäminen on tärkeää tämän tutkimuksen ymmärtä-
miseksi parhaalla mahdollisella tavalla.  Jatkossa puhun jälkihumanismista ja yri-
tän näin osaltani juurruttaa suomenkielisiä käsitteitä kasvatustieteelliseen keskus-
teluun. 

 
 

Jälkihumanismi ja kasvatus 
 
Yleisesti voidaan sanoa, että jälkihumanistinen ajattelu pyrkii purkamaan dualis-
tista, eli kahtia jakavaa ajattelua, esimerkiksi ihminen-eläin -kahtiajakoa ja suh-
tautuu kriittisesti ihmisen etuoikeutettuun asemaan länsimaisissa yhteiskunnissa. 
Tämä antroposentrinen eli ihmiskeskeinen ajattelu läpäisee vielä monin paikoin 
myös suomalaisia opetussuunnitelmia kaikilla kouluasteilla ja yleisesti suomalai-
sia kasvatuksen käytäntöjä. Sen sijaan, että ihminen nähdään ”luomakunnan kruu-
nuna”, elämismaailmamme keskiössä, itseoikeutettuna, vallan kahvassa toimi-
vana subjektina, voimme suunnata näkymää kohti jaetun elämismaailman kes-
kiötä, jossa ihmisten ja toisen eläinten ruumiilliset, sosiaaliset ja materiaaliset 
suhteet ovat ajattelun ja toiminnan lähtökohtia. Voimme tutkia lukemattomia asi-
oita suhteiden ja vuorovaikutusten näkökulmista. Esimerkiksi ilmastonmuutos tai 
luonnon monimuotoisuus aiheina saavat eettisesti kestävämpää näkökulmaa jäl-
kihumanistisen tarkastelun kautta. Niin myös lähempänä arjen kokemismaailmaa 
olevat asiat, kuten suhteemme toisiin eläimiin, tulevat jälkihumanististen suhtei-
suuksien kautta nähdyksi eettisemmin ja kestävämmin. Toisten eläinten näkemi-
nen yhdessäelämisen ja yhdessämuotoutumisen kautta kasvatuksen teorioissa ja 
käytännöissä on haastava mutta tarpeellinen tehtävä tässä ajassa.  

Jälkihumanismi ei ole yksi yhtenäinen teoria, vaan se sisältää useita eri tulo-
kulmia ihmisen jälkeisen ajan3 tarkastelussa. Kasvatustieteissä jälkihumanismia 
on tutkittu kansainvälisesti jo paljon varsinkin teoreettisesti, mutta Suomessa se 
on vasta nousemassa keskusteluihin kasvatustieteen ja koulutuksen kentällä. Jäl-

 
3 Ihmisen jälkeisellä ajalla en tarkoita apokalyptista, tuhon jälkeistä aikaa, vaan aikaa, jol-
loin yhteiskuntamme on ryhtynyt toimiin monilajisen maailmasuhteen luomiseksi. Ja tuo 
aika on jo alkanut. 
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kihumanismin konkreettinen tuominen kasvatukseen ja sen pedagogisiin käytän-
töihin voi juuri nyt olla vielä haastavaa, mutta jokainen tutkimus vie jälkihuma-
nistista ajattelua eteenpäin kohti käytännön konkreettisia toimintatapoja. 

 
 

Tutkimuksen eläinkonteksti 
 
Eläinkontekstini tässä tutkimuksessa linkittyy eläinsuojeluyhdistyksen huostassa 
oleviin toisiin eläimiin. Eläinlöytötaloissa ja eläinsuojeluyhdistyksissä sekä luon-
nossa on yli 20 000 koditonta kissaa, tuhansia koiria ja muita eläimiä (SEY, 2022). 
Eläinsuojelunäkökulma on jo itsessään värittynyt poliittiseksi ja suojelutoiminta 
on mitä suurimmassa määrin yhteiskunnallista vaikuttamista. Lajitasolla esimer-
kiksi kissa aiheuttaa varsin ristiriitaisia tunteita ja toimii näin esimerkkinä poliit-
tisesta eläimestä. Toisaalta kissa on söpöyden, hellyyden ja sylin symboli ja toi-
saalta kissat ovat lainsuojattomia. Niillä ei ole samanlaista ”arvostuksen suojaa” 
kuten esimerkiksi koirilla. Kissojen poliittinen ja yhteiskunnallinen toimijuus tu-
leekin esiin näissä ristiriitaisuuksissa, ja niitä esiin nostamalla eläinsuhteisiin ja 
eläinten elinoloihin voidaan saada muutosta. 

Kanssakuljeskelijani tässä tutkimuksessa ovat eläinsuojeluyhdistyksen kautta 
luokseni tilapäiskotiin muuttaneet kissat Rasperi ja Serri. Pirkanmaan eläinsuoje-
luyhdistys kutsuu tilapäiskodiksi niitä koteja, jotka antavat paikan lemmikkinä pi-
dettävälle toiselle eläimelle4 sen matkalla jostain, missä siitä ei olla kyetty tai ha-
luttu huolehtia, sinne missä odottaa toivottavasti loppuelämän koti. Tilapäiskodin 
tehtävä on antaa perusturvaa ja hoitoa, kunnes toisen eläimen kunto mahdollistaa 
luovutuksen pysyvään kotiin. Tilapäiskodin antajana suhde kotiini tuleviin toisiin 
eläimiin on erityinen useammastakin syystä. Ensinnäkin tiedän tekeväni vapaaeh-
toistyötä, jolla on merkitystä. Tämä tieto antaa minulle voimaa ja jaksamista huo-
lehtia toisista eläimistä vaikeissakin olosuhteissa. Toiseksi suhdettamme varjostaa 
ajatus luopumisesta. Vaikka tietoisesti en ajattele olevani etäinen väliaikaista 
asukkia kohtaan, saatan tiedostamattomasti jarruttaa toiseen eläimeen kiintymistä. 
Kolmanneksi minulla ei ole taloudellista painetta eläinlääkärikäyntien tai ruoan ja 
tarvikkeiden hankinnan osalta, koska eläinsuojeluyhdistys hoitaa yleensä kaikki 
kustannukset. Tämä vaikuttaa joissakin kohdin helpottavalta, varsinkin eläinlää-
kärikäyntien tullessa kyseeseen. Eläinsuojeluyhdistykselle varainkeruu ja lahjoi-
tukset ovat ainoa keino saada lukemattomille kissoille, koirille ja jyrsijöille ruokaa 
ja lääkkeitä.  

 
4 Mielestäni lemmikki on käsitteenä hankala ja ristiriidassa jälkihumanistisesti orientoitu-
neen eläinnäkemyksen kanssa. Tästä syystä käytän lemmikki -sanan sijasta käsitettä lem-
mikkinä pidettävä toinen eläin. Se kuvaa paremmin arvoasetelmaa, joka kietoutuu lemmi-
kin pitämisen ympärille ja korostaa sitä tosiasiaa, että lemmikki ja omistaja nähdään sub-
jektina ja objektina. 
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Yhdysvaltalainen feministiteoreetikko Donna Haraway on ”post”ajattelun 
(posthumanismin, postmodernismin, postgenderismin) keskeisiä vaikuttajia. 
Myös eläinsuhteiden tutkijana hän toimii esikuvana monille kriittisen eläintutki-
muksen ja yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen tutkijoille. Yhtenä 
tavoitteena tutkimuksessani on tunnistaa ja tavoittaa ymmärrystä ”harawaylai-
sista” ihmisten ja toisten eläinten suhteisuuksista, joita tapahtuu arkipäiväisissä 
kanssakuljeskeluissa 5 . Kanssakuljeskelun käsite linkittyy tutkimuksessani af-
fektien, etologisen tiedon sekä eettispoliittisen kautta Harawayn (2008) kumppa-
nuuslajikäsitteeseen (companion species). Kumppanuuslaji6 käsitteenä pitää sisäl-
lään toisiinsa vaikuttamisen ja vaikuttumisen sekä ajatuksen siitä, että eri lajit 
muodostuvat suhteessa toisiinsa. Suhde on aina olemassa mutta sitä ei määritellä, 
millainen suhde on. (Haraway, 2008, s. 15 19.) Kumppanuuslaji ei myöskään tar-
koita pelkästään esimerkiksi lemmikkinä pidettäviä toisia lajeja, vaan kuten Ha-
raway (2008, s. 164) toteaa, lajien välinen kumppanuus pitää sisällään ”kaikenlai-
set yhdessä muotoutumiset, kaikenlaisissa ajallisuuksissa ja ruumiillisuuksissa”. 
Kumppanuuslaji voi siis olla yhtä hyvin banaanikärpänen, syksyisessä lehtikom-
postorissa asustava rotta tai parvekeruukussa kasvattamamme auringonkukka. Jo-
kaisen edellä mainitun elollisen kanssa olemme suhteessa, emmekä olisi sellaisia 
kuin olemme ilman vuorovaikutusta toisen kanssa. 

Inhimillisen ja ei-inhimillisen suhteet ovat yhteen kietoutuvia ja jatkuvasti 
muovautuvia. Suhde lemmikkinä pidettävään toiseen lajiin on ensisijaisesti suhde 
toiseen yksilöön, vasta toissijaisesti toiseen lajiin. Rasperi ja Serri ovat populaa-
tiokissoja7, mikä osaltaan on luonut kanssakuljeskeluumme oman erityisen luon-
teensa. Molemmat kissat osoittivat jo varsin lyhyessä ajassa, kuinka erilaisia per-
soonia he ovat ja kuinka eri tavalla he suhtautuvat ympäristöönsä ja reagoivat 
kanssaan samaa tilaa ja aikaa jakaviin ihmisiin. Kumppanuussuhteemme on jat-
kuvassa liikkeessä ja tapahtuu arkisissa kohtaamisissa. Kohtaamiset ovat myös 
oppimisen paikkoja – jokainen valinta, jonka kohtaamisissamme teemme, antaa 
mahdollisuuden oivaltaa jotain uutta itsestäni, toisesta ja ympäröivästä maail-
masta. Yhteisten maailmojen (common worlds) viitekehyksestä tarkasteltuna 
(Taylor ja muut, 2013, s. 48) kasvatus ja oppiminen eivät tapahdu ”eläimistä” 
vaan ”eläinten kanssa”.  

 
5 Kanssakuljeskelu on yksi tämän työn keskeisimmistä käsitteistä. Haluan kuvata sillä ar-
kista liikuskelua, jolla ei ole tavoitteista suuntaa, vaan joka on toimintaa, joka muotoutuu 
yhdessä toisten eläinten kanssa eläen, yhteistä tilaa ja aikaa jakaen. 
6 Harawayn termistä näkee erilaisia suomalaisia kirjoitustapoja, kuten kumppanuuslaji, 
kumppanilaji ja seuralaislaji. Kuten Kortekallio ja muut toteavat kumppanuuslaji koros-
taa suhteisuutta ja siksi myös minä käytän tätä termiä. Kumppanuus ei tässä yhteydessä 
ole pelkästään positiivisesti latautunut vaan se voi tarkoittaa myös vaivaannuttavia ja 
hankalia kumppanuussuhteita toisten eläinten kanssa (ks. Kortekallio ja muut, 2020). 
7 Populaatiokissaksi kutsutaan vailla huolenpitoa eläviä kotikissoja, joita ei ole leikattu ja 
jotka näin voivat nopeastikin luoda lisääntyessään suuria kissapopulaatioita. Populaa-
tiokissoilla voi olla vähän tai ei juuri lainkaan aiempia ihmiskontakteja.  
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Tutkijapositio, terminologia ja puhetapa 
 
Tutkijana olen samalla kertaa tarinankertoja sekä kokija ja keskustelutan erilaisia 
teoreettisia käsitteitä ja tutkijoiden näkemyksiä tarinoitteni kanssa. Yhtäältä olen 
autoetnografi, joka luo oman kokemuksensa tarinoiksi ja luottaa niiden rikkauteen 
ja kykyyn tuottaa yllättäviäkin näkökulmia tutkimuskysymyksilleni. Toisaalta 
olen etnografi, joka havainnoi, mitä kohtaamisissa ja tarinoissa tapahtuu ja mil-
laisia ilmiöitä erilaiset teoreettiset näkökulmat tuottavat niistä näkyviin. 

Tutkimukseni tuo kasvatuksen keskusteluun toiset eläimet itseisarvoisina toi-
mijoina matkalla kohti kestävämpää ja monilajista maailmasuhdetta. Tavoitteena 
ei ole tulkita toisen lajin diskurssia ihmislajin diskurssin kautta, vaan ennemmin-
kin tutkia ihmisen ja toisen lajin kohtaamisessa tapahtuvaa, olemassa olevaa ja 
toisensa oleviksi tekevää sosiomateriaalista diskurssia. Tutkimukseni yksi tärkeä 
tavoite kiteytyykin edellä mainittuun: tarinat ovat ilmiöinä luovia ja eläviä, ei 
staattisia eikä muuttumattomia, ja siksi niitä ei pidä kahlita. Haluan elää yhdessä 
tarinoiden kanssa, antaa niiden kertoa monet näkökulmansa ja syvimmät salaisuu-
tensa. Haluan rikastuttaa tarinoita teorialla, omalla tutkijan äänelläni sekä kiinnos-
tavien ajattelijoiden näkemyksillä.  

Tutkimukseni puhetapa pyrkii seuraamaan jälkilaadullista orientaatiota. Se on 
luonteeltaan toisenlaista kuin perinteisen akateemisen kielen struktuuri. Jälkilaa-
dullista tutkimusotetta on käytetty suomenkielisessä tutkimuksessa vielä suhteel-
lisen vähän, joten koen erääksi tehtäväkseni tehdä tutuksi ja mahdollisesti myös 
osaltani kehittää tutkimuksen suomenkielistä jälkilaadullista diskurssia. Tasapai-
noilen siis tutkimukseni puheen muodostuksessa perinteisen ja uutta luovan dis-
kurssin välimaastossa. 

Tutkimukseni jälkilaadullinen sekä jälkihumanistinen luonne tarkoittaa sitä, 
että useille käyttämilleni keskeisille käsitteille ei ole vielä muotoutunut vakiintu-
nutta suomenkielistä vastinetta. Joitakin ehdotuksia on olemassa ja perustelen 
omat suomenkieliset valintani tekstissä niiden esiintyessä ensimmäistä kertaa (ku-
ten olen jo tässä luvussa tehnyt). Pysähdyn avaamaan myös sellaisia käsitteitä, 
joille en ole löytänyt riittävän kuvaavaa suomenkielistä vastinetta.  

Tutkimukseen kytkeytyy niin sisällöllisesti kuin sen muodonkin osalta eräitä 
tietoisia ristiriitaisuuksia. Yksi tällainen koskee valintaa siitä, onko toinen eläin 
minulle se vai hän. Tämä kysymys herättää yleisestikin keskustelua, joten on tar-
peen perustella pronominien käyttötapaa tässä tutkimuksessa. Olen pohtinut asiaa 
pitkään etsien perusteita oikealle valinnalle. Olen kasvanut kulttuurissa, jossa eläi-
mestä tulee käyttää se/ne-pronomineja. Toisen eläimen kutsuminen ihmiselle va-
ratuilla hän/he-pronomineilla on taas katsottu tunteenomaiseksi ja lapselliseksikin 
ilmaisuksi. Tämän työn perustana olevan jälkihumanistisen ajattelun mukaan, 
jossa toiset eläimet pyritään näkemään nimenomaan yksilöinä, olisi väärin pitäy-
tyä se/ne-pronomineissa. Olen mielestäni löytänyt kompromissin, joka tyydyttää 
minua tämän tutkimuksen kohdalla, ja toivottavasti myös lukijaa. Kun esittelen 
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toisiin eläimiin liittyvää historiaa tai puhun yleisesti toisista eläimistä, käytän pro-
nominia ne. Kun taas puhun Rasperista ja Serristä tai muutoin selkeästi tietyistä 
eläinyksilöistä, käytän pronomineja hän/he. Pronominin käyttö on ikään kuin si-
dottu henkilökohtaiseen suhteeseen toista eläintä kohtaan. Ajattelen tämän olevan 
välivaihe, tai yksi silta (kuten ajattelen väitöskirjastani yleisestikin) kohti monila-
jista maailmasuhdetta, jossa kaikki elävät olennot nähdään itseisarvoisia, eikä 
kulttuurisesti rakennetut määritelmät tai säännöt määritä tapaamme puhua toisista 
eläimistä. Toinen tietoinen ristiriitaisuus näyttäytyy siinä, että jälkilaadullisen ja 
tunnustelevan uudelleenkirjoittamisen rinnalla kulkee tietoisesti valittu, ehkä tiuk-
kakin rakenne, joka saattaa joissain kohdin hiertää lukijaa. Tavoitteeni on tuoda 
suomenkieliseen kasvatustieteelliseen keskusteluun ja teorianmuodostukseen jäl-
kimetodologista puhetapaa ja uskon, että ymmärrettävän ja selkeän rakenteen an-
siosta sitä on helpompi vastaanottaa.  

 
 

1.2 Tutkimuskysymykset 
 
Ihmisen ja toisen eläimen yhteiselo on jatkuvassa liikkeessä muovautuen jaetun 
ajan, tilan ja paikan yhteenkutoumissa. Se tapahtuu suhteisissa kohtaamisissa. Tut-
kimuksessani teoriat ja tarinat esittävät kysymyksiä monilajisista kanssakulki-
joista ja yhteiselosta toisten lajien kanssa. Jaetun ajan, tilan ja paikan lisäksi poh-
din näkymättömissä olevaa maailmaa; eettisiä kysymyksiä, affektiivisuutta sekä 
poliittisuutta ja niihin liittyviä erimielisyyksiä. Ihmisten ja toisten eläinten suhteet 
ovat monimuotoisia ja monimutkaisia. Eläinsuhteiden tutkimus on tärkeää myös 
kasvatuksen näkökulmasta, jotta voisimme tehdä näkyväksi sellaisia asioita, jotka 
toisaalta ovat silmiemme edessä, mutta jotka pysyvät silti monilla tasoilla näky-
mättömissä, tahtoen tai tahtomattamme.  

 
Tutkimuskysymys 1.  Minkälaiset käänteet ja kehitysvaiheet eri tieteen ja tutki-
muksen aloilla ovat alkaneet tehdä monilajisen kasvatuksen tarpeellisuuden nä-
kyväksi? 

Tähän tutkimuskysymykseen vastaan tutkimuksen ensimmäisessä osassa. 
Luvussa 2 kokoan yhteen niin filosofista, etologista kuin eettispoliittista-
kin kehitystä eläinkäänteen kehyksestä käsin. Luvussa 3 perustelen jälki-
humanistisen tutkimusotteen välttämättömyyden monilajisen kasvatuk-
sen teoreettisfilosofiseksi perustaksi. Luvussa 4 perustelen affektiivisen 
käänteen merkityksen monilajiselle kasvatukselle. Ensimmäisen osan lo-
pussa lähden perustelemaan sitä, miksi valitsemani näkökulmat ovat tar-
peellisia ymmärtää matkalla kohti monilajista kasvatusta. 
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Tutkimuskysymys 2.  Miten monilajisen kasvatuksen muotoja voidaan tutkia?  
Vastaan tähän tutkimuskysymykseen tutkimuksen toisessa osassa esitte-
lemällä räsymattotarinoinniksi nimeämäni tarinankerronnan menetelmän, 
jonka kautta voidaan tutkia monilajisia suhteita ja menetelmään liittyvän 
analyysin kautta löytää esimerkiksi toimintaan suuntaavia, näkymättö-
missä olleita ilmiömaailmoja. 

 
Tutkimuskysymys 3. Millaista käsitteellistä kehystä ja pedagogiikkaa monilaji-
nen kasvatus edellyttää?  

Kolmanteen tutkimuskysymykseen vastaan tutkimukseni kolmannessa 
osassa. Siinä kokoan yhteen ensimmäisen osan teoreettisten keskustelui-
den sekä toisen osan metodisten ratkaisujen kautta löytyneitä kuteita ja 
hahmottelen niiden pohjalta käsitteellistä kehystä monilajisen kasvatuk-
sen teoreettiseksi perustaksi sekä pedagogista mallinnusta siitä, miten mo-
nilajista pedagogiikkaa voidaan lähteä toteuttamaan. 

 
 

1.3 Tutkimuksen rakenne 
 
Tutkimus rakentuu kolmesta osasta. Osat rakentavat itsenäisinä osina mutta sel-
keästi toisiinsa kietoutuen kokonaisuuden, josta muodostuu teoreettisesti ja peda-
gogisesti perusteltu sekä menetelmällisesti ratkottu kasvatustieteen alan väitös-
kirja. Ensimmäisessä osassa esittelen kolme perustavanlaatuista ja laajaa teoreet-
tista näkökulmaa, jotka ovat eläinkäänne (animal turn), jälkihumanistisen käänne 
(posthuman turn) sekä affektiivinen käänne (affective turn). Perustelen laajahkon 
teoreettisen ja historiallisen kuvauksen työssäni sillä, että asemoidessa monila-
jisen kasvatuksen teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia on tarpeen luoda tois-
taiseksi harvoin nähty suomenkielinen katsaus niihin laajoihin ajatusverkostoihin, 
joiden kautta haastetaan tiedon tuottamisen tapoja, pyritään uudelleen ymmärtä-
mään olemisia ja tietämisiä sekä laajentamaan toiminnan ja toimijuuden ilmiöitä 
koskemaan myös toisia lajeja.  

Toisessa osassa lähden rakentamaan metodologista ”apparaattia” monilajisten 
suhteiden tutkimiselle. Esittelen monilajisen kasvatuksen metodologisia mahdol-
lisuuksia räsymattotarinoinnin avulla, eli kirjoittamalla tarinoita, jotka ovat syn-
tyneet affektiivisen vaikuttumisen kautta.  Narratiivis-dekonstruktiivisella tarinoi-
den analyysilla laajennan ja syvennän arkipäivän kohtaamisia mikrotasolta mak-
rotasolle ja löydän tarinoiden kautta uusia, näkymättömissä olleita kriittisiä yh-
teiskunnallisia ja poliittisiakin näkökulmia kuin myös tietämisen, olemisen ja te-
kemisen uudelleen tulkintoja. 
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Tarinoissa yhdistyvät henkilökohtainen kokemus ja vaikuttamaan pyrkivät ta-
rinat. Tilapäiskotina toimiminen eläinsuojeluyhdistyksen kissoille antaa minulle 
mahdollisuuden kulkea arkisen matkan yhdessä toisten eläinten kanssa. Kirjoitan 
affektien tartuttamana tarinoita kohtaamisista, jotka voivat olla hetkellisiä tai pi-
dempiaikaisia, mutta jotka herättävät minussa ruumiillisia8 tuntemuksia. Tarinan-
kerronnan menetelmäni olen nimennyt räsymattotarinoinniksi (avaan menetelmän 
luvuissa 5 ja 6). 

Arkisen kanssakuljeskelun lomassa kerrotut tarinat syntyvät autenttisista huo-
mioista populaatiokissojen kanssa elosta. Tarinat ovat syntyneet hetkissä, jotka 
ovat vaikuttaneet minuun ja jolloin olen tullut tutkijana vaikutetuksi. Kukin ta-
pahtuma tai toiminta on vaikuttanut minuun ruumiillisesti, ja sitä kautta synnyttä-
nyt tarpeen pohtia kutakin tapahtumista syvemmin. Arjen kanssakuljeskelu ja 
siinä syntyneet tarinat toimivat siis menetelmänä tutkia affekteja ja analyysin 
kautta syntyviä yhteiskunnallisesti ja poliittisesti kriittisiä huomioita. Koska mi-
tään suunniteltua tai selvää tarkkarajaista fokusta kissojen kanssa kanssakuljeske-
lulle ei ole ollut, olen keskittynyt affektoitumaan ja aistimaan affektoitumista 
myös kissojen olemisessa.   

Liike, tilanteet ja erilaiset olemisen tilat voidaan nähdä joksikin tulemisen ti-
loina (becoming with). Tarinat kulkevat limittäin teorioiden kanssa ja pitävät it-
sessään sisällään kritiikin ja kyseenalaistamisen niin ihmisyksilön tunteiden ja tar-
peiden kuin yhteiskunnallistenkin aspektien osalta. Tämä kritiikki ulottuu myös 
teoreettisiin valintoihini ja ajatusmaailmaani, minkä johdosta jälkihumanistinen 
käsitys maailmasta ja kasvatuksesta on leimaavaa tutkimuksessani. 

Kirjoittamani autoetnografiset tarinat eivät ole tutkimusaineistoa, joiden tar-
koituksena on tutkia tarinoissa esiintyviä kissoja. Tarinat toimivat pikemminkin 
tutkimusmateriaalina, ja niiden tarkoitus on osoittaa, millaisia metodologisia rat-
kaisuja voidaan käyttää monilajisen kasvatuksen toteuttamiseksi. 

Kolmannessa osassa kokoan yhteen ensimmäisen osan teoreettisfilosofisen 
perustan sekä toisen osan metodologiset valinnat ja luon ontologisen, epistemolo-
gisen ja eettisen kehyksen monilajiselle kasvatukselle sekä esitän joitakin tarpeel-
liseksi katsomiani pedagogisia ulottuvuuksia monilajisen kasvatuksen käytäntöi-
hin. Lisäksi pohdin kriittisesti ja tulevaisuusorientoituneesti monilajisen kasva-
tuksen mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia. 

Tutkimukseni tavoittelee myös sellaisia kuteita ja kudelmia, jotka voivat osal-
taan olla rakentamassa ihmisten eläinsuhteita kestävämmäksi ja eettisemmäksi. 
Toiset eläimet arjessamme antavat kasvatuksen ja oppimisen näkökulmasta oival-

 
8 Käytän jatkossa embodiment-sanalle suomennosta ruumiillisuus. Kielitieteissä ja kogni-
tiivisten suuntausten piirissä on tavallisesti käytetty sanaa kehollisuus. Ruumiillisuus on 
termi, joka kuvaa myös merkityskokemuksen sosiaalista ja kulttuurista ulottuvuutta (ks. 
Tieteen kansallinen termipankki, ei pvm.) Ruumiillisuus ilmaisee aistien kautta elettyä ja 
koettua elämää, ja kuten Värri (2004) kiteyttää: ”Eletty ruumis on maailmasuhteemme 
avain” (Värri, 2004, s. 48). 
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lisen maaston tutkia monilajisia suhteitamme. Monilajista pedagogiikkaa on mah-
dollista toteuttaa, kunhan olemme kiinnostuneita suhteistamme toisiin eläimiin ja 
siitä, millaista yhteiselomme on. Tämän kiinnostuksen tulee olla kriittistä ja sen 
tulee pitää sisällään rohkeuden havainnoida, tunnistaa ja tunnustaa ristiriitaisiakin 
säikeitä suhteissamme. Kriittisyys tässä tutkimuksessa tarkoittaa tarvetta kertoa 
myös erimielisiä ja vaivaannuttavia tarinoita arkisesta elämästä toisten eläinten 
kanssa.  

Kriittinen lähestymistapa kumpuaa valitsemistani näkökulmista ja uskon, että 
vastuulliseen ja kestävään eläinsuhteeseen kasvattamisessa on tärkeää kertoa 
myös silottelemattomia ja totuudenmukaisia tarinoita. Lapset ja nuoret kykenevät 
hahmottamaan monimutkaisiakin suhdeverkostoja ja kun oppimistilanteet on ra-
kennettu huolellisesti niin, että myös vaivaannuttavien asioiden ja tunteiden ää-
relle saa pysähtyä, voi asenteiden, mutta myös pitkällä aikavälillä arvojen, muutos 
alkaa. 

Moniäänisyyden ja erimielisyyksien esiin nostaminen tarinoissa tekee oikeutta 
tutkimukseni yhteiskunnalliselle, poliittiselle ja tätä kautta myös kasvatustieteel-
liselle perustalle. Eläinsuhteiden uudelleen ymmärtäminen, niiden näkeminen 
yhtä aikaa henkilökohtaisena ja poliittisena, eettisenä ja lopulta kasvatuksellisena, 
auttaa luomaan tiedon, asenteen, arvojen ja toiminnan kautta ekokriisin ja antro-
poseenin aikakaudella vaadittavaa “uutta” monilajista lukutapaa.  
  



Kanssakuljeskelua 

13 

 
 

OSA 1 LEIKATTUJA KUTEITA ELI KEHITYK-
SEN SUUNTIA KOKOAMASSA 
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For the animal shall not be measured by man. In a world older and more 
complete than ours, they move finished and complete, gift ed with the ex-
tension of the senses we have lost or never attained, living by voices we 
shall never hear. They are not brethren, they are not underlings: they are 
other nations, caught with ourselves in the net of life and time, fellow 
prisoners of the splendour and travail of the earth (Beston, 1928). 
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2 ELÄINKÄÄNNE 

Edellä mainittu sitaatti on amerikkalaisen luonnontieteilijän Henri Bestonin 
(1888–1968) käsialaa ja sitaatti osoittaa, että eri aikoina on ollut ajattelijoita, jotka 
eivät ole kulkeneet kulloisenkin aikakauden vallalla olevien käsitysten suuntai-
sesti. Hänen näkemyksensä suhteestamme toisiin eläimiin on kestänyt aikaa. Aja-
tus siitä, että olemme erillisiä emmekä koskaan voi täysin saavuttaa toisten eläin-
ten maailmaa, on yhä tärkeä huomio. Yhtä tärkeään asemaan nousee huomio siitä, 
että olemme toisten lajien kanssa yhteisellä matkalla ”elämän ja ajan verkoissa”, 
ikään kuin kanssakuljeskellen niiden kanssa ”maallisella vaelluksella”. 

Tässä luvussa alan rakentaa pohjaa monilajiselle kasvatukselle esittelemällä 
monitieteisesti eläinkäänteen vaiheita sekä nykytilaa ja siten osoitan, että kasva-
tustieteellä on teoreettisesti ja konkreettisen toiminnan tasolla paitsi mahdollisuus, 
myös vihdoin aika osallistua keskusteluun monilajisista näkökulmista yhteiskun-
nassamme. Päästäksemme matkalle kohti monilajisen kasvatuksen teoreettisia, 
metodologisia ja pedagogisia lähtökohtia on aluksi syytä viipyä niissä muutok-
sissa ja muutoksiin sysänneissä tekijöissä, joita tieteen ja tutkimuksen maail-
massa, mutta myös yleisesti länsimaisissa yhteiskunnissa, on tapahtunut toisten 
eläinten ja eläinsuhteiden tutkimuksessa. Perustavanlaatuinen tarkastelu on tar-
peellista, jotta jälkipedagogiikasta tai monilajisesta kasvatuksesta puhuttaessa 
ymmärretään aikansa eläneiden ajatustapojen riittämättömyys antroposeenin ajan 
maailman ja monilajisen maailmasuhteen luomisessa. 

Eläintutkimuksen (animal studies) alueella tapahtuneet muutokset pakottavat 
meidät katsomaan toisia eläimiä uudella tavalla. Tästä syystä tulen tässä tutkimuk-
sessa purkamaan monia perinteisinä pidettyjä tapoja suhtautua toisiin eläimiin. 
Esittelen sellaista teoreettista kenttää, joka on alkanut mahdollistaa monilajisesta 
kasvatuksesta puhumisen. Kysyn tässä tutkimuksen ensimmäisessä osassa:” Mi-
ten tähän on tultu?” ja vastauksena lukijalle käyn läpi ne suuntaukset ja avaukset, 
joita viime vuosikymmenten aikana on tehty, ja jotka mahdollistavat ja tekevät 
näkyväksi monilajista kasvatusta.  

Lähestyn monilajisen kasvatuksen ja jälkipedagogisen ajan perustaa tässä lu-
vussa eläinkäänteen (animal turn) käsitteen kautta. Esittelen käsitteen (ks. Ritvo, 
2007; Weil, 2010; Wolfe, 2011) ja sen ilmenemismuotoja kolmesta näkökulmasta. 
Valitsemani näkökulmat taustoittavat monilajisen kasvatuksen lähtökohtia ensin-
näkin siksi, että on tarpeen ymmärtää länsimaisen ajattelun muutosten merkitystä 
siitä näkökulmasta, millaisessa positiossa toiset eläimet ovat olleet (ja monin osin 
edelleen ovat) yleisesti ajattelussamme ja millaiseksi suhteemme toisiin eläimiin 
on muuttumassa. Toiseksi on tärkeää päivittää tietoa toisten eläinten kognitiivi-
sista ja mentaalisista kyvyistä ja tuoda esille toisten eläinten kyky oppia tai aistia 
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tuntemuksia kuten esimerkiksi kipua. Tällä uudella, jatkuvasti päivittyvällä tie-
dolla tullee olemaan ja osin on jo nähtävissä valtava merkitys suhteissamme toi-
siin eläimiin. Kolmanneksi koen tärkeänä ymmärtää myös toisten eläinten hyvin-
voinnin ja oikeuksien eteen tehtyä tutkimustyötä, joka tässä yhteydessä esitellään 
eettispoliittisena näkökulmana. Luku rakentuu ajallisesti kuvaten ihmisen ajatte-
lun, tiedon ja toiminnan muutoksia viimeisten vuosisatojen aikana.  

Luvussa 2.1 Filosofinen eläinkäänteessä esittelen perustavaa ajattelun muu-
tosta, joka tapahtui 1700–1800-luvuilla. Ranskalainen filosofi ja matemaatikko 
René Descartes (1596–1650) valistusajan mahtivoimana loi pohjan dualistiselle ja 
ihmiskeskeiselle ajattelulle, joka on edelleen vallalla länsimaissa. Käänne ajatte-
luun oli kuitenkin tulossa 1800-luvun alkupuolella muun muassa englantilaisen 
valistusajan filosofi Jeremy Benthamin (1748–1832) ja hänen jälkeensä vaikutta-
neen englantilaisen filosofin John Stuart Millin (1806–1873) vaikutuksesta. Sa-
moihin aikoihin alkoi lisääntyä tieto toisista eläimistä ja niiden käyttäytymisestä. 
Englantilainen luonnontieteilijä Charles Darwin (1809–1882) toimi etologisen eli 
eläinten käyttäytymiseen ja biologiaan liittyvän uuden tiedon tuottajana ja kehit-
tämällään evoluutioteorialla vaikutti olennaisesti siihen, mitä toisista eläimistä tie-
dettiin. Kolmas käänne eläinkäänteen sisällä oli eettispoliittinen. Toiset eläimet 
alettiin nähdä yhä enemmän olentoina, joille kuului myös oikeuksia ja jotka tuli 
ottaa huomioon muun muassa lainsäädännössä. Tämä paradigman muutos lähti 
käyntiin vasta 1970-luvulla The Great Ape -tutkimusprojektin 9  innoittamana. 
Eläinten oikeuksien eteen työskennelleiden tutkijoiden ja eläinoikeusfilosofien 
kuten Peter Singerin (1973) ja Paola Cavalierin (2003) sekä Tom Reganin (1983) 
voidaan sanoa olevan nykyaikaisen eläinoikeusajattelun alkuunpanijoita (ks. Ca-
valieri & Singer, 1996).  

Englantilainen historioitsija Harriet Ritvo (2007) on piirtänyt kuvaa eläinten 
olemuksellisuudesta ihmisyhteisöissä ja toteaa ihmisen suhteen toiseen eläimeen 
olevan vanhempaa kuin kirjoitettu historia itse. Hänen mukaansa toisia eläimiä on 
tutkittu jo Aristoteleen ajoista lähtien.  Taiteessa ja kirjallisuudessa on tutkittu 
eläinsymboleita ja ylipäätään eläinteemat ovat olleet vuosituhansia läsnä ihmisen 
luomassa taiteessa. (Ritvo, 2007, s. 18.)  

Yhdysvaltalaiset ihmistieteellisen eläintutkimuksen tutkijat Linda Kalof ja 
Georgina M. Montgomery (2011) kuvaavat Making animal meaning -teoksen joh-
dannossa ihmisen tarvetta rakentaa merkityksiä, konfiguroida ja neuvotella jatku-
vasti uusista merkityksistä toisten eläinten olemassaololle. Luolapiirrokset (ks. 
muun muassa Clottes, 2008) 33 000 vuoden takaa Ranskan ja Saksan luolissa tai 
ensimmäisenä eeppisenä tarinana pidetyssä Gilgamesh -runoelmassa (kirjoitettu 

 
9 The Great Ape -projekti (GAP) on 1993 perustettu monitieteellinen hanke kädellisten 
(isojen) apinoiden laillisten perusoikeuksien ajamiseksi ja niiden suojelemiseksi (The 
Great Ape project, ei pvm.) 
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2100–2000 eaa.) muinaisen Mesopotamian ajalta kertovat tarpeesta rakentaa eläi-
myydelle merkityksiä. Kalof ja Montgomery (2011) vertaavat vanhoja luolapiir-
roksia ja tarinoita nykyihmisen tarpeeseen käyttää aikaa eläinten kuvaamiseen ja 
tarinoiden kertomiseen muun muassa puhelimilla ja kameroilla. Samalla, kun ih-
minen on määritellyt ja merkinnyt toisia lajeja, ovat myös toiset lajit jättäneet mei-
hin omat merkkinsä ja jälkensä ja näin aktiivisesti luoneet myös omaa merkitys-
tään (Kalof & Montgomery, 2011, s. 4).  

Toisin kuin useimmissa muissa käänteissä, eläinkäänteen terminologinen al-
kuperä voidaan paikantaa. Laurence Simmons ja Philip Armstrong (2007) kirjoit-
tavat, että yhdysvaltalainen antropologi Sarah Franklin käytti termiä kulttuurin-
tutkimuksen konferenssissa joulukuussa 2003 (Simmons & Armstrong, 2007, s. 
1). Eläinkäänne on noussut yleisemmäksi käsitteeksi Ritvon (2007), eläintutki-
muksen professori ja feministi Kari Weilin (2010) sekä kulttuurintutkija Cary 
Wolfen (2009) toimesta ja päätynyt viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana 
akateemiseen kieleen ja lukemattomiin julkaisuihin, tutkimuksiin ja puheeseen 
kuvaamaan inhimillisen ja ei-inhimillisen suhteita (Simmons & Armstrong, 2007, 
s. 1). 

Italialaisen filosofin Carlo Salzanin (2017) mukaan 1970- ja 1980-luvuilla ta-
pahtuneen kulttuurisen ja kielellisen käänteen jälkeen humanistisilla tieteenaloilla 
alkoi sellaisten käsitteiden uudelleen määritteleminen, kuten kieli, tarkoitus, toi-
mijuus, toiseus, valta, representaatio ja tiedon tuottaminen. Salzani (2017) toteaa, 
että viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana on tullut suorastaan akatee-
miseksi trendiksi kutsua käänteeksi mitä tahansa humanistisen tai yhteiskuntatie-
teellisen tutkimuksen alueella tapahtuvaa uutta kehityssuuntaa. Hänen mukaansa 
käänteiden ”tehtailu” teologisesta käänteestä spekulatiiviseen käänteeseen, empii-
risestä käänteestä affektiiviseen ja poliittiseen käänteeseen on liian helppoa ja pin-
nallista; hän toivoo todellisen käänteen merkitsevän suunnanmuutosta, laadullista 
ja määrällistä huomion kääntymistä kohti uutta kriittistä paradigmaa (Salzani, 
2017, s. 98).  

Perinteinen suhteemme toisia eläimiä kohtaan on saanut eläinkäänteen kautta 
kriittisen tulokulman ja ymmärrys toisten eläinten roolista ja toimijuudesta on ot-
tanut ison harppauksen. Salzani (2017) vertaa eläinkäännettä merkittävyydessään 
1900-luvun puolen välin kielelliseen käänteeseen (linguistic turn) (Salzani, 2017, 
s. 98). Weil (2010) vei jo aikaisemmin vertailun pidemmälle toteamalla, että jos 
kielellinen käänne väitti, ettei meillä ole pääsyä välittömään kokemukseen kielen 
välityksellä vaan kysymys on aina itsessään kielellisyyttä ja ideologioita täynnä 
olevista representaatioista, niin eläinkäänne voidaan nähdä vastauksena haluun 
tulla ulos ”kielen vankilasta” (prison-house of language) (Weil, 2010, s. 9). Wei-
lin mukaan eläinkäänne vastaa haluun tietää, että on olemassa olentoja, joilla on 
tietämisen ja olemisen tapoja, jotka vastustavat meidän puutteellista kielellistä 
systeemiämme ja jotka saattavat tuntea meidät ja itsensä tavoilla, joita emme voi 
koskaan ymmärtää (Weil, 2010, s. 9).  
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Vaikka eläinkäännettä ei käsitteenä ole selvärajaisesti määritelty, se on laajen-
tanut tutkimuksellista huomiota dualistisesta ihminen-eläin-asetelmasta kohti ih-
misten ja toisten eläinten yhteiselon mahdollisuuksien tutkimusta. Sen voisi ku-
vata tavaksi suhtautua elämismaailmaan ohi ja yli inhimillisten tarkastelutapojen 
ja tuovan ei-inhimilliset toimijoina ajattelumme keskiöön lukemattomissa olemi-
sen ja ymmärtämisen muodoissa (Andersson Cederholm ja muut, 2014, s. 6). Toi-
set eläimet ovat siis alkaneet näkyä tutkimuksissa itsellisinä olentoina, joilla on 
historiansa, omat tarinansa, eivätkä ne enää ole pelkästään biologisina tai hyödyk-
keinä ihmistarinoissa. Parhaimmillaan toiset eläimet otetaan kunnioittavasti huo-
mioon ja niiden merkitys itsellisinä olentoina tunnustetaan, ”jaammehan niiden 
kanssa aikaamme ja tilaamme” (Ritvo, 2007, s. 21). 

Puolalainen sosiologian professori Hanna Mamzer (2019) tuo artikkelissaan 
Animal turn as a meta turn esiin metakäänteen käsitteen. Hänen mukaansa eläin-
käänne on prosessi, joka vaatii muutosta reflektoivan subjektin ja reflektion koh-
teena olevan objektin väliseen suhteeseen. Aina kun eläinkäänne murtaa uutta 
maaperää, sen vastassa on uusia, ennen vastaamattomia kysymyksiä. Kyse ei siis 
ole vain representaatiosta ympäröivästä maailmasta (Mamzer, 2019, s. 8). Ritvo 
(1987) on ihmisen ja toisen eläimen suhteen historiantutkimuksen uranuurtaja ja 
julkaissut laajan teoksen viktoriaanisen ajan Englannin ihmisten eläinsuhteista 
”The animal estate: The English and other creatures in the Victorian age (Ritvo, 
1987). Hän summaa nykyiset eläinsuhteet toteamalla, että kanssamme elävät toi-
set eläimet aiheuttavat edelleen moraalisia, laillisia ja poliittisia kysymyksiä eikä 
mahdollisten eri näkökulmien valikoima ole kovinkaan erilainen kuin viktoriaa-
nisella ajalla (Ritvo, 2007, s. 121). 

Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana tieteellisen tutkimuksen kiinnostus 
on lisääntynyt niin, että voidaan puhua tieteidenvälisen kiinnostuksen selkeästä 
noususta ihmisten ja toisten eläinten välisiin suhteisiin. Kiinnostus on lähtenyt le-
viämään luonnontieteiden kautta yhteiskunta- ja ihmistieteisiin (Wheeler & Wil-
liams, 2012, s. 9). Eläinkäänne on ehdottanut uusia suhteita tutkijoiden ja tutkit-
tavien välille sekä tuonut uutta ymmärrystä toisten eläinten roolista menneisyy-
dessä ja tässä hetkessä (Ritvo, 2007, s. 119).  

Wolfe (2011) kysyy, miten koko ajattelun luonteen tulisi muuttua tämän uuden 
tutkimuskohteen edessä. Politiikan tutkija ja eläinaktivisti Timothy Pachirat 
(2011) on osaltaan pyrkinyt vastaamaan Wolfen laajaan kysymykseen pääteok-
sessaan Every twelve seconds vietettyään viisi kuukautta nautateurastamossa te-
kemässä etnografista tutkimusta. Ani harva tutkija, saati tavallinen kansalainen 
kuitenkaan pääsee todistamaan teurastamoissa tapahtuvaa tappamista ja tällä ta-
voin saamansa kokemuksen kautta muuttamaan ajatteluaan. Pachirat (2011) toi-
voo eläintutkimuksen (human-animal studies) ottavan vakavammin ajatuksen 
toisten eläinten ruumiillisuuden ilmiöistä sekä eläimistä niiden omassa maail-
massa (self-worlds). Hänen mukaansa eläintutkimus keskittyy nyt pelkästään sii-
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hen, miten ihmiset ymmärtävät toisia lajeja ja miten ihmiset ovat vuorovaikutuk-
sessa toisten lajien kanssa. Hän toteaa, että toisia eläimiä esitetään, kategorisoi-
daan, määritellään, symboloidaan, mytologisoidaan, kontrolloidaan ja kesytetään. 

Ruotsalainen kasvatustieteilijä Helena Pedersen (2014), johon tulen palaamaan 
tarkemmin myöhemmin, ilmaisee eläinkäänteen olevan jopa vallankumoukselli-
nen projekti, jonka keskiössä on Latourin ajatus multiploitumisesta. Hänen mie-
lestään tarvitsemme käänteen myös arkisessa elämismaailmassamme, mitä tulee 
muuttuvan maailman eläinkysymyksiin (Pedersen, 2014, s. 13). Hänen mukaansa 
tutkijoiden on tarkoitus lisätä empatian ja oikeudenmukaisuuden ajatusta ja näin 
myös lisätä yhteistä pyrkimystä perustavanlaatuisesti muuttaa ihmisten ja toisten 
lajien suhteita kohti sorrosta vapaata yhteiskuntaa, jossa olemme oppineet pitä-
mään kunnioittavaa etäisyyttä toisiin lajeihin (Pedersen, 2014, s. 17). 

Kuten edellä on todettu, tutkijat ovat alkaneet aidosti kiinnostua ihmisen ja 
toisen eläimen suhteista, ja toisen eläimen paikasta ja statuksesta yhteiskunnassa. 
Näin eläintutkimuksesta on tullut entistä vakavammin otettava ja suositumpi tut-
kimuksen kohde. Eläinkäänne on alkanut mahdollistaa toisten eläinten tutkimuk-
sen paradigman muutoksen ja tuonut uuden tutkimussuunnan, jolla on omat eril-
liset teoriansa ja menetelmänsä (Salzani, 2017, s. 98–99). On myös herännyt halu 
tutkia käsityksiä toisista eläimistä subjekteina, omina itsenään. Salzanin mukaan 
tämä edellä esitelty kehitys osoittaisi eläinkäänteen täyttävän aiemmin mainitut 
”käänteen” kriteerit (Salzani, 2017, s. 98).  

Eläinkäänne voisi tarkoittaa tutkimuksellisesti sitä, että kysytään vastausta 
vailla olevia kysymyksiä. Ritvo (2007) maalaa kuitenkin realistista kuvaa todetes-
saan, että nämä tieteenalat ylittävät kysymykset, jotka liittyvät usein moraaliin, 
oikeuksiin ja poliittisiin kysymyksiin, eivät ole juurikaan vuosikymmenten aikana 
muuttuneet. Vaikka kriittinen ja yhteiskunnallinen eläintutkimus on saanut jalan-
sijaa humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä, se ei edelleenkään Ritvon (2007) mu-
kaan ole tieteenalojen kovassa ytimessä. Eläintutkimuksella on hänen mukaansa 
paikka lähinnä tieteenalojen väleissä ja reunoilla. Eläinten tutkimus on hänen mu-
kaansa edelleen marginaalista eikä ole vielä tavoittanut laajempaa yhteiskunnal-
lista suosiota (Ritvo, 2007, s. 121–122).  

Ritvo (2007) huomauttaa, että koska eläintutkimus ei ole edelleenkään min-
kään tieteenalan keskiössä, sen paikka eri tieteenalojen välisillä rajoilla voi olla 
hankala. Toisaalta hänen mukaansa tähän positioon liittyvä voima ja viehätys 
haastaa eläintutkimuksen kyseenalaistamaan vakiintuneet oletukset ja tuomaan 
esiin suurimpia ongelmia (Ritvo, 2007, s. 119). Poleemisemmin saman asian il-
maisee Pedersen (2014) sanoessaan, että eläintutkimus ei saa olla pelkästään kä-
sitteiden kanssa leikkimistä. Hän painottaa, että ihmisten ja toisten eläinten suh-
teet ovat aina luonteeltaan poliittisia ja niillä on perustavanlaatuisia materiaalisia 
seurauksia todellisille yksilöille ja todellisille toisille elämille (Pedersen, 2014, s. 
16).  
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Edellä kuvattu vaatimus osoittaa tarpeen tuoda eläinkysymykset uudella ta-
valla myös kasvatustieteen keskusteluihin. Väitöskirjani ideologinen perusta liit-
tyy tähän tarpeeseen ja pyrkii olemaan ”leikkimättä” pelkästään käsitteiden 
kanssa. Siksi linkitän työssäni teoreettisfilosofisen lähestymistavan pedagogisiin 
kasvatuksen käytäntöihin. Tällä pyrin vastaamaan Pedersenin ajatukseen, että 
”tärkeintä ei ole kysyä mitä tietoa tuotamme vaan mitä teemme sillä tiedolla ja 
kenen eduksi” (Pedersen, 2014, s. 16). 

2.1 Filosofinen eläinkäänteessä 

Ajattelun muutos  

Ihminen on saanut maailmankaikkeuden keskipisteessä ylhäisessä yksinäisyydes-
sään patsastelevan asemansa jo antiikin mytologioiden jumalasetelmista. Sieltä 
näkymä saavutti Platonin ja hänen filosofiansa levisi kaikkialle länsimaiseen his-
toriankirjoitukseen ja vallitsevaksi tavaksi hahmottaa ympäröivää maailmaa. 
(Carlson, 2002, s. 1.) Yhdysvaltalainen kasvatusfilosofi Nathan Snaza (2013a) to-
teaa, että edelleen 2020-luvulla pidämme itseämme korkeimpana olemisen ket-
jussa (great chain of being), jossa ihmisen erityisyyttä ja yhteismitattomuutta 
muun elollisen ja elottoman rinnalla ei pidetä pelkästään kiistattomana, vaan se 
on niin syvään juurtunut ontologinen ”totuus”, ettemme edes ajattele sitä. Oikeus, 
tasa-arvo ja vapaus koetaan ihmisyyden perusolettamuksiksi. Snazan (2013a) mu-
kaan kysymys on epistemologisesta perustasta, uskomusjärjestelmästä, jonka 
avulla ihmisen ylivertaisuus on juurtunut länsimaisiin yhteiskuntiin ja niiden yk-
silöihin ”luonnolliseksi tilaksi”. 

Descartesilainen ”erottele ja dominoi” on länsimaisen ajattelun lähtökohtia. 
Jotta ihminen voitiin nostaa yli-ihmiseksi, koko luomakuntaa dominoivaksi oli-
oksi, se täytyi ensin erottaa muista. Snaza (2013a) toteaakin, että laajasti ja useita 
vuosisatoja vallalla ollut näkemys siitä, että ihmisen ja toisen eläimen erottaminen 
toisistaan ja toisen eläimen näkeminen tunteettomana, mielettömänä ja vain ihmi-
sen hyödyksi kelpaavana, on pistetty Descartesin nimiin. Tämä uuden ajan filoso-
fian ja kartesiolaisen dualismin alulle panijan kuuluisin lause “ajattelen, siis olen” 
(Cogito ergo sum) kuvastaa sitä, mihin ihmisen ja toisen eläimen eronteko kulmi-
noitui: ajatteluun ja kieleen. Yhdysvaltalainen oikeustieteilijä Cass Sunstein ja yh-
dysvaltalainen filosofi Martha Nussbaum (2004) toteavat, että Descartesin mu-
kaan ihmisen kyky käyttää kieltä osoitti sen, että ihminen on tietoinen olento. 
Koska hän ei havainnut toisilla eläimillä kielellistä käyttäytymistä, nämä eivät 
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voineet Descartesin mukaansa olla tietoisia tai tuntevia olentoja eikä niillä näin 
ollut moraalista eikä oikeudellista arvoa (Sunstein & Nussbaum, 2004, s. 353).  

Snaza ja Wiever (2014) toteavat, että ihminen on ollut mittari, jonka kautta 
kaikkea muuta maailmassa on mitattu. Ihmistä on pidetty luonnostaan arvokkaim-
pana toimijana. Tähän liittyy heidän mukaansa ajatus myös ei-inhimillisten ky-
vyttömyydestä mutta myös ihmisten oikeudesta tehdä mitä tahansa. Hierarkkinen 
maailmanjärjestys oikeuttaa ihmisen hylkäämään sellaiset ajatukset, joissa ei oteta 
huomioon ihmisnäkökulmaa. Snaza ja Wiever (2014, s. 2) toteavat lisäksi, että 
kun humanistit tekevät eron ihmisen ja muiden tuntevien olentojen välillä, kysy-
mys ei ole pelkästään lajien välisistä eroista, vaan pyrkimyksestä osoittaa ihmisen 
ylivaltaa. 

Ranskalainen renessanssiajan filosofi Michel de Montaigne (1533–1592) toi jo 
varhain vaihtoehdon ja kritiikin ihmiskeskeiselle ajatteluperinteelle. Häntä voi-
daankin kutsua modernin ajan kritiikin kantaisäksi. Suomalaisen eläinfilosofin 
Elisa Aaltolan (2015) mukaan Montaigne toi esiin myös toisten eläinten kärsi-
myksen ja totesi, että myötätunto niitä kohtaan oli mahdollista, koska toisilla eläi-
millä oli kyky tuntea ja kokea samalla tavalla kuin ihmisillä. Montaigne korosti 
ihmisyydessä tunteita järjen sijaan ja totesi vihaavansa toisiin eläimiin kohdistu-
vaa julmuutta. (Aaltola, 2015, s. 90.) 

Descartesin instrumentaalista ja dualistista eläinnäkemystä alettiin kritisoida 
hieman laajemmin 1700-luvun loppupuolella muun muassa Voltairen (1694–
1778) ja Benthamin (1748–1832) kaltaisten filosofien ja tutkijoiden toimesta (ks. 
Bentham, 1987; Voltaire, 2004). Ainakin näennäistä paradigman muutosta alkoi 
tapahtua 1800-luvulla, jolloin toisten eläinten hyvinvointiteoria alkoi syntyä. Sen 
pääarkkitehdit olivat utilitaristit Bentham ja John Stuart Mill (1806–1873). Utili-
tarismi on moraaliteoria, jonka mukaan se, mikä on oikein tai väärin, määräytyy 
seurauksien mukaan. Hyvä teko on siis sellainen, joka aiheuttaa mahdollisimman 
laajalle hyvää. Seurauksia tulee arvioida puolueettomasti ja oikeus mielihyvään 
tai hyvinvointiin on rodusta, sukupuolesta ja jopa lajista riippumatonta. Utilita-
rismi on yleisin seurausetiikan muoto. Muita muotoja ovat esimerkiksi hedonismi, 
joka pyrkii nautinnon maksimointiin sekä eudaimonismi, joka pyrkii onnellisuu-
den maksimointiin. (ks. muun muassa Häyry, 2000; Häyry & Häyry, 1997; Mill, 
2000). 

Bentham oli aikansa radikalisti ja häntä on kutsuttu myös ensimmäiseksi femi-
nistiksi. Hän puolusti toisten eläinten oikeuksia aikana, jolloin toisia eläimiä ver-
rattiin koneisiin eikä niiden ajateltu tuntevan mitään, ei edes kipua. Vuonna 1789 
julkaistussa teoksessaan Introduction to the Principles of Morals and Legislation 
Bentham ehdotti, että toisia eläimiä pitää suojella kärsimykseltä lain voimalla. 
Bentham tiivisti näkemyksensä toisista eläimistä vuonna 1789 paljon aikaansa 
edellä esittämiinsä kuuluisiin kysymyksiin: “the question is not, Can they reason? 
Nor, can they talk? But, can they suffer?” (Bentham, 1987; ks. Singer, 1973).  
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Valistuksen ajan jälkeen eläinkysymykset, kuten myös vastaukset kysymyk-
siin ovat muuttaneet muotoaan. Yhdysvaltalainen filosofi Matthew Calarco 
(2008) tuo esiin kaksi pääargumenttia kirjassaan Zoographies: The question of the 
animal from Heidegger to Derrida. Ensinnäkin hänen mielestään mannermaisen 
filosofian perinne on ollut haitallisesti antroposentrinen eli ihmiskeskeinen. 
Toiseksi hän toteaa, että ihmis-eläin-dikotomiasta pitäisi vihdoin luopua, että 
päästäisiin tielle, jossa on enemmän aitoja kohtaamisia toisten eläinlajien kanssa 
ja näin päästäisiin toisten eläinten sopivampaan kohteluun myös filosofian ja po-
litiikan alueella. Toista argumenttiaan Calarco (2008) hahmottelee Nietzschen ja 
Deleuzen materialismin innoittamana ihmisen ja toisen eläimen perinteisen eron 
vaihtoehdoksi. Tämän näkemyksen keskeinen teesi on, että ihmis-eläin-dikotomi-
asta tulisi luopua toisten eläinten hyväksi. (Turner, 2009, s. 1, 9.) 

Kuten Derrida (2019) asian ilmaisi: ”kaikki filosofit, joita jatkossa tarkastel-
laan (Aristoteleesta Lacaniin, Descartesin, Kantin, Heideggerin ja Levinasin 
kautta) sanovat samaa, aivan kaikki: ”eläimellä ei ole kieltä. Tai tarkemmin sa-
noen vastausta, vastausta, joka on tarkkaan ja tiukasti erotettava reaktiosta: eläi-
mellä ei ole oikeutta eikä kykyä ”vastata”. ja niinpä se on vailla myös lukematto-
mia muita asioita, joita pidetään ihmiselle ominaisina” (Derrida, 2019, s. 53). Der-
rida käsittelee painokkaasti ihmisen ja toisen eläimen välisiä eroja viimeisissä es-
seissään. Weilin (2010, s. 17) mukaan Derridalle eläinkysymys oli sokea piste fi-
losofiassa. Calarco (2008) puoltaa Derridan irtisanoutumista ihmisen ja toisten 
eläinten välisistä eroista ja visioi politiikkaa ja etiikkaa perinteisen dualistisen 
ajattelun ulkopuolella. 

Giorgio Agamben kutsuu länsimaisen humanismin antroposentristä harhaa 
antropologiseksi koneeksi (anthropological machine) (ks. muun muassa De la 
Durantaye, 2020; Mills, 2014). Sihvosen (2014) mukaan Agambenin ”antropolo-
ginen kone” toimii esimodernissa ja modernissa keskustelussa toisaalta sulke-
malla pois ja toisaalta sisällyttämällä tiettyjä piirteitä määritellessään inhimillistä 
ja ei-inhimillistä. 

Kanadalainen ihmistieteellisen eläintutkimuksen tutkija Brett Buchanan 
(2018, s. 400) esittelee ideaa kenttäfilosofian käsitteestä, missä filosofit suuntaa-
vat uteliaisuuttaan enemmän kuin ihmisten (more-than-human) ympäristöihin ja 
mannermaisen filosofian sekä filosofisen etologian kertomuksiin. Buchanan to-
teaa kenttäfilosofian alkavan siitä, kun siirrytään ”nojatuoliantroposentrismistä 
(armchair anthropocentrism) aidosti ihmettelemään toisia lajeja subjekteina, 
jotka muokkaavat omia maailmojaan, mutta myös ihmisten maailmoja” (Bucha-
nan, 2018, s. 392). Buchanan on lainannut ”kenttäfilosofian” käsitteen ranskalai-
selta filosofilta Dominique Lesteliltä, joka on kehittänyt myös filosofisen etolo-
gian käsitteen. Hän on pyrkinyt ajattelemaan uudelleen (rethinking) ihmisten ja 
toisten eläinten suhteita ja eläimyyden olemusta (ks. Chrulew ja muut, 2018). 
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Buchananin (2018) mukaan niin Derrida kuin Deleuzekin osoittivat omilla ta-
hoillaan kiinnostustaan siihen, miten ihmisten ja toisten lajien väliset suhteet häi-
ritsevät toisiaan käsitteellisesti mutta myös kirjaimellisesti. Samoin Buchanan to-
teaa, että myös Heidegger ja Uexkull nostivat ihmisen ja toisen eläimen kietoutu-
neisuuden esiin. Buchanan (2018) toteaa kuitenkin heidän filosofiset suhteensa 
monilajisiin elämiin osoittavan kyvyttömyyttä tai ainakin epäröintiä toteuttaa 
kenttäfilosofiaa. Derridan kirjoitukset kissastaan (ks. Derrida, 2019), joka katsoo 
filosofia suihkussa, tai Deleuzen ja Guattarin kritiikki suvun tai lajin käsitteistä 
vangitsevat elävän olennon ”statistiikaksi tai rationaalisiksi luokiksi” ja ”yksittäi-
siksi metafyysisiksi rakenteiksi” (Buchanan, 2018, s. 396).  

 Myös Haraway on kritisoinut Derridan kuuluisaa kissapohdintaa10 seuraa-
vasti: ”Miksi Derrida ei edes periaatteessa kysynyt, ovatko Gregory Bateson tai 
Jane Goodall tai Marc Bekoff tai Barbara Smuts tai monet muut, jotka ovat tavan-
neet elävien monimuotoisten eläinten katseen, kumonneet ja uudistaneet itseään 
ja tiedettään?”11 (Haraway, 2008, s. 21).  

Belgialainen filosofi Vinciane Despret (2016) on tuottanut kiinnostavaa uuden 
ajan filosofista pohdintaa eläinsuhteista. Hän kuvaa kirjassaan What would animal 
say if we asked the right questions?, että tutkijat välttelevät toisten eläinten inhi-
millistämistä ja vaarana on, että toisten eläinten teot nähdään ennalta-arvattavina 
ja pelkästään vaistonvaraisina reaktioina. Toisten eläinten toimijuus hämärtyy ja 
kaikki muuttuu ennalta-arvattavaksi. (Despret, 2016.) Hän kutsuu ”maaniseksi 
päähänpinttymäksi” sitä, että näemme toiset eläimet perustavasti erilaisina ja sa-
noo tällä olevan merkitystä sille, miten kohtelemme toisia eläimiä. Hänen mu-
kaansa meidän tutkijoiden tulisi hyväksyä, ettemme voi koskaan täysin ymmärtää 
niitä. Samalla annamme niille oikeuden olla olemassa riippumatta meistä. Despret 
toteaa, että kysymykset, joita kysymme toisista eläimistä, paljastavat enemmän 
meistä ihmisistä kuin niistä. Hän vaatii, että tutkijat ottaisivat vastuuta siitä, miten 
toisia eläimiä tutkitaan ja lisäisivät ymmärrystä siitä, miten tutkimuksemme vai-
kuttaa niihin. Hän myös perää luovempia ja rohkeampia tapoja tarkastella toisia 
eläimiä. (Despret, 2016.)  

Despret (2016) kutsuu itseään etologisen kenttätyön filosofiksi ja nostaa esiin 
kolme merkityksellistä tekijää liittyen kenttätyön kokeiluille. Ensinnäkin kysy-
mys on hänen mukaansa ihmettelystä ja yllätyksellisyydestä. Kenttätyö herättää 
henkiin filosofian periaatteen ihmetellä rutiineja ja arkipäiväisyyksiä rikkovia 
maailmoja. Toiseksi filosofisessa kenttätyössä Despret’n mukaan opitaan raken-
tamaan tarinoita elävistä olennoista, jotka itse kertovat niitä. Toisia eläimiä pitää 

 
10 Derridan kissa katsoo häntä suihkussa ja alkaa pohtia kissaansa olentona, joka katsoo 
häntä, sen sijaan että hän katsoisi kissaa. Kissan katse herättää Derridan huomaamaan, 
että eläin voi olla aktiivinen toimija. Näin roolit kääntyvät ja ihmisestä tulee hetkeksi ob-
jekti (Aaltola 2009, 43). 
11 Tutkijan suomennos. “why did Derrida not ask, even in principle, if a Gregory Bateson 
or Jane Goodall or Marc Bekoff or Barbara Smuts or many others have met the gaze of liv-
ing, diverse animals and in response undone and redone themselves and their sciences?” 
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vain oppia kuuntelemaan, tarkkailemaan ja kysymään oikeita kysymyksiä. Kol-
manneksi Despret nostaa esiin käännökset (translations), jotka kuuluvat kaikkeen 
kenttätyöhön. Tällä hän tarkoittaa kielellisten käännösten lisäksi käännöksiä, jotka 
avaavat uusia maailmoja, ja pakottavat meidät kuvittelemaan uusia tapoja olla, 
ajatella, kokea ja muokata ympäristöjä. (Despret, 2016.) 

Ranskalainen filosofi Bruno Latour (2016) on kirjoittanut Despret’n kirjaan 
johdannon, jossa hän kritisoi Despret’n hengessä tutkijoiden tapaa tehdä tutki-
muksensa kliinisissä laboratorio-olosuhteissa ja nuivaa suhtautumista amatöörien 
kokemuksiin ja tarinoihin toisista eläimistä. Tutkijat eivät Latourin mukaan ar-
vosta toisten eläinten kanssa toimivien ja elävien puhetta tunteista, asenteista tai 
toisista eläimistä itsestään. Tutkijat pyrkivät siis välttämään antropomorfismia, 
joka tuottaa kiinnostavan paradoksin – toinen eläin koe-eläinympäristössä tuottaa 
oikeaa tieteellistä tietoa, kun taas toinen eläin omassa elinympäristössään ei sitä 
tee. Kaikki muu kuin tiukasti rajattu tutkimusympäristö tuomitaan tarinoiksi ja 
tarinankertojat ovat vain harrastelijoita. (Latour, 2016.) 

Latour (2016) ilmaisee Despret’n kuuluvan harvinaiseen empiiristen filosofien 
joukkoon. Hän tarkentaa Despret’n olevan additiivinen empiirikko. Siinä missä 
subtraktiivinen empiirikko on kiinnostunut perustelemaan väitteensä niin, että 
väite vähentää vaihtoehtojen määrää, on additiivinen empiirikko yhtä kiinnostu-
nut perustelluista väitteistä mutta valmis lisäämään, monimutkaistamaan, jopa hi-
dastamaan ja ennen kaikkea valmis moninkertaistamaan kaikki kuultavissa olevat 
äänet. Latour toteaa Despret’n ja hänen esikuvansa Isabelle Stengersin (ks. 
Stengers, 2010) olevan “joko-tai” -toimijoiden sijasta “ja-ja” -puolustajia (Latour, 
2016). 

Latour (2016) kuvailee Despret’n (2016) tarinoita tieteellisiksi faabeleiksi, 
joissa on todellisia yrityksiä ymmärtää, kuinka vaikeaa on ymmärtää, mitä toisilla 
eläimillä on mielessään. Latour (2016) kutsuu Despret’n kirjaa What would ani-
mal say if we asked the right questions? uudeksi nousevaksi tavaksi tehdä huma-
nistista tiedettä ja sanoo, että kaikki humanistiset voimavarat on pistettävä töihin, 
jotta voisimme selvittää, mitä toisilla eläimillä on sanottavana. Latour toteaa, että 
ongelma on siinä, että kaikilla on kokemuksia toisista eläimistä ja siitä, miten ne 
muistuttavat tai eivät muistuta ihmistä. Hyvänä hän pitää sitä, että kaikkia kiin-
nostaa puhe toisista eläimistä ja huonona erilaisten versioiden määrää huolenai-
heista ja kokemuksista mitä tulee toisiin eläimiin (Latour, 2016). 

Wolfen (2011) mukaan käsitteellisesti “ihminen” ja “eläin” ovat filosofisen 
humanismin jäänteitä. Hänen mukaansa nämä termit latistavat todellisuuden mo-
nimutkaisuuden ja moniulotteisuuden. Wolfe jatkaa, että vasta kun ymmärrämme, 
että on monia muitakin tapoja olla maailmassa kuin olla ”ihminen” tai olla ”eläin”, 
eläinkysymys ja myös kysymys ihmisen eläimyydestä voi avautua peruskysymyk-
siin, jotka eivät ole vain erillisyyden tai tuntemattomuuden ontologisia ongelmia, 
vaan mieluummin prosessien, dynamiikan tai suhteiden tarkastelua (Wolfe, 2011, 
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s. 3). Näitä voimasuhteita ja suhteisuuksia sekä inhimillisen ja ei-inhimillisen, ym-
päristöjen, teknologioiden ja käytäntöjen liittoa Haraway (2006) kutsuu kontakti-
vyöhykkeeksi. Siellä ihmiset ja muut olennot, tekniikat, ympäristöt, prosessit ja 
käytännöt ovat kaikki suhteessa toisiinsa. Koska ihmisen ja toisen eläimen välinen 
erottelu ei ole enää relevanttia perusoletuksien, kielen tai kulttuurin ymmärtämi-
sen takia, eli ihminen ei ole enää erityinen.  

Edellä kuvattu muutos filosofian suhteesta toiseen eläimeen on Salzanin (2017, 
s. 99) mukaan paradigmaattinen käänne. Wolfe (2011) toteaa toisen eläimen mer-
kinneen koko filosofian historian ajan tukahdutettua aihetta, subjektia ja identi-
teettiä. Vaikka poststrukturalismi, postmodernismi ja kulttuurintutkimus ovat ky-
seenalaistaneet rodun, sukupuolen, luokkien ja kansallisuuksien käsitteitä, on 
eläinkysymys vasta näinä päivinä päässyt esille omilla ehdoillaan filosofisena ja 
akateemisena ilmiönä (Salzani, 2017, s. 99).  

Edellä olen kuvannut eläinkäänteen filosofista ulottuvuutta ajattelun muutok-
sen näkökulmasta. Maailma nähdään vielä monin paikoin dualistisena, ihmisen ja 
luonnon erillisyytenä, mutta myös toisenlaiset ajattelun tavat ovat nousseet rin-
nalle ja alkaneet haastaa satoja vuosia vallalla ollutta ajattelun perinnettä. Haas-
teena on dualistisen maailmankuvan juurtuminen syvälle yhteiskuntamme raken-
teisiin ja sen purkaminen vaatii aikaa ja sinnikkyyttä. Toisaalta ajattelun muutok-
selle on juuri tässä ajassa valtava tarve ja jopa vaatimus. Ekokriisi toimikoon pe-
rusteluna sille, että niin ajattelun kuin toiminnankin tulee muuttua. Monilajisen 
kasvatuksen näkökulmasta ajattelun muutos on välttämätöntä, jotta myös tietämi-
nen ja toiminta muuttuu. 

Filosofien tekstejä lukiessa olen törmännyt kahtalaiseen näkemykseen siitä, 
miten ajattelun muutos voidaan saada aikaan. Toisaalta on tuotu esiin, että tieteen 
ja tutkimuksen tulisi olla eturintamassa viemässä ajattelun muutosta eteenpäin. 
Toisaalta taas tulkitsen esimerkiksi Pedersenin (ks. esim. 2012; 2013), Despret’n 
(2018) ja Buchananin (2018) näkevän asian toisin, painottamalla aitoja kohtaami-
sia ja arkista toimintaa edellytyksenä ajattelun muutokselle. Ajattelen, että mo-
lempia tarvitaan, toisiinsa kietoutuneina. Juuri tästä mielestäni ”kenttäfilosofi-
assa” on kysymys. Palaan aiheeseen tutkimuksen kolmannessa osassa luvussa 9.2. 
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2.2 Etologinen eläinkäänteessä 
 

Tiedollisen perustan muutos 
 
Saamme jatkuvasti uutta tietoa toisten eläinten käyttäytymisestä sekä niiden kog-
nitiivisista ja mentaalisista kyvyistä. Aaltola (2015) pohtiikin, että ”kenties eläi-
miä koskevien moraaliarvostelmien uudelleen suuntaaminen vaatiikin tunteiden 
kutsumista esiin. Ehkä samalla tarvitaan merkitysmaailman muutosta, joka voi ta-
pahtua vaikkapa korostamalla etologian tutkimustuloksia ja muistuttamalla, että 
eläin todella on kokeva, kognitiivisesti kyvykäs ja haavoittuvainen olento” (Aal-
tola, 2015, s. 94).  

Kognitiivinen ja varsinkin soveltava etologia12 ovat tuottaneet huomattavan 
nopeasti uutta tietoa eläinten kognitiivisesta, mentaalisesta ja sosiaalisesta käyt-
täytymisestä. Nämä tutkimustulokset ovat tuoneet eläimet tieteellisen tutkimuk-
sen näkökulmasta lähemmäksi ihmistä kuin koskaan ennen. Myös genetiikan tut-
kimus on käyttäytymistieteellisen tutkimuksen rinnalla tuonut paljon uutta tietoa 
ihmisten ja muiden eläinten eroista ja samankaltaisuuksista (ks. esim. Bekoff, 
2008; Bekoff & Pierce, 2009; Bekoff & Meaney, 2013; Cavalieri, 2003; Smuts, 
2001; Telkänranta, 2016; 2018).  

Sunstein ja Nussbaum (2004) toteavat, että viimeaikainen evolutiivinen, bio-
loginen ja käyttäytymistieteellinen sekä nyt myös geneettinen tutkimus ovat pal-
jastaneet, että todellinen maailma koostuu monin tavoin huomattavan samanlai-
sista olennoista emmekä siis voi enää väittää toisia eläimiä automaateiksi tai vält-
tää ajatusta, että toisilla eläimillä on samanlaisia kykyjä kuin ihmisillä (Sunstein 
& Nussbaum, 2004, s. 357). Ihmisen tietynlainen älykkyys ja tietynlainen vies-
tintä ja vuorovaikutus eivät tarkoita sitä, että ne olisivat ainoita tapoja viestiä ja 
vuorovaikuttaa maailmassa (Carlson, 2002).  

Myös Dunbar (1993) toteaa artikkelissaan Whats in a classification? analy-
soidessaan aiemmin mainittua suurta apinaprojektia (ks. Cavalieri, 2015), että bio-
logisesti tarkasteltuna kaikenlainen luokittelu on keinotekoista. Luokittelu pakot-
taa hänen mukaansa tietyn järjestyksen luonnon kaoottiseen sotkuun. Hänen mu-
kaansa eri lajien kuvailu on enemmänkin käytännöllistä kuin biologinen tosiasia. 
Todellinen maailma koostuu ainoastaan yksilöistä, jotka ovat enemmän tai vä-
hemmän läheisessä yhteydessä toisiinsa. (Dunbar, 1993, s. 110.)  

 
12 Kognitiivinen etologia keskittyy tutkimaan toisten eläinten kognitiivista tietoisuutta nii-
den elinympäristöissä (ks. Ristau, 1991) ja soveltava etologia tutkii lähinnä ihmisten vai-
kutuksen alaisena olevien toisten eläinten käyttäytymistä (ks. Fraser & Broom, 1997). 
Yleisesti etologista tutkimusta kutsutaan eläinten hyvinvointitutkimukseksi (ks. Helsingin 
yliopisto, ei pvm.) 
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Ratkaisevaa eläinkäänteessä on ollut kasvava ymmärrys siitä, että kieli, työka-
lujen valmistaminen ja käyttö sekä kulttuurinen käyttäytyminen ylipäätään eivät 
rajoitu vain homo sapiensiin (tai apinoihin). Tämä ei kuitenkaan Wolfen (2011) 
mukaan tarkoita, että ihminen ja toinen eläin olisivat samanlaisia, vaan pikemmin-
kin sitä, että kahtiajako ihmisen ja toisten eläinten välillä on ”aivan liian tylsä 
käsitteellinen väline, jotta siitä olisi paljoakaan hyötyä” (Wolfe, 2011, s. 3). 

Ihmisellä on tietynlainen älykkyys ja tietynlaiset viestintä- ja vuorovaikutus-
taidot, mutta ne eivät tarkoita lähtökohtaisesti monopoliasemaa monilajisessa elä-
mismaailmassa. Cavalierin ja Singerin (1996) suuri apinaprojekti toi viimeistään 
esille sen, että suurella osalla toisista eläimistä on subjektiivisuudelle välttämättö-
miä perusominaisuuksia: itsetietoisuutta, rationaalista toimijuutta sekä kyky oppia 
ja välittää kieltä (Weil, 2010; 2012). Ritvo (2007) kuitenkin huomauttaa, että yh-
teiskunnallisille ja humanistisille tieteille ei ole ollut juurikaan vaikutusta biolo-
gian alan tuoma geneettinen tieto siitä, miten ”pienin ja yksinkertaisin ja toisaalta 
suurin ja monimutkaisin kytkeytyvät toisiinsa, olivat ne sitten eläimiä, sieniä tai 
kasveja” (Ritvo, 2007, s. 121).  

Toiset eläimet eivät ole tasa-arvoisessa asemassa myöskään toistensa kanssa. 
Jakolinja ei kulje nisäkkäiden ja muiden lajien välillä, vaan myös nisäkäslajien 
sisällä on kilpailua ”ihmisen huomiosta”. Tämä näkyy esimerkiksi suhteessamme 
rottaan. Toisaalta kesyrotat syövät ihmisten kanssa samoissa huoneissa, kun taas 
toisaalta sama isorotta (Rattus norvegicus) asuessaan kaupunkien viemäreissä on 
tappolistalla ensimmäisten joukossa. Myös Ritvo (2007) toteaa samansuuntai-
sesti, että esimerkiksi koe-eläinten kohdalla voimme tehdä kiusallisen ja ristirii-
taisen huomion: vaikka yritämme tehdä selkeää pesäeroa toisiin eläimiin, perus-
telemme eläinkokeet geneettisen läheisyytemme kautta tarpeellisina ja hyödylli-
sinä (Ritvo, 2007, s. 19). Ritvo jatkaa, että teoriassa on helpompi selittää, miksi 
sian ja koiran pitäisi saada sama moraalinen ja laillinen huomio kuin sen varmis-
taminen, että niin todella käy. Ritvon mielestä on nähtävissä, kuinka kauempana 
elämismaailmastamme olevia toisia eläimiä kohtaan vastustus vaikuttaa olevan 
vahvempaa ja periaatteellisempaa. Hän toteaa seuraavasti: ”Lähtiessämme puo-
lustamaan ”kaverinisäkkäitä” (fellow mammals), kuten koiria ja kissoja samoin 
argumentein kuin hummereita, ostereita tai termiittejä, saattaa toiminta vaikuttaa 
naurettavalta. Kaksi vuosisataa sitten naisten oikeuksien puolustajille sanottiin, 
että jos naisille myönnettäisiin oikeuksia, seuraavana olisivat maatilan eläimet 
niitä vaatimassa” (Ritvo, 2007, s. 121). Ritvo (2007, s. 119) jakaa etologien aja-
tuksen siitä, että ihmiset ovat eläimiä. Ihmiset ja toiset lajit ovat monin tavoin 
erilaisia, mutta ne ovat samanlaisia siinä, että molemmat ovat tietoisia ja kykene-
vät tuntemaan kipua ja mielihyvää (Francione, 2014, s. 58).  

Toisten eläinten käyttäytymisen ymmärtäminen on Ritvon (1987) mukaan ol-
lut aiemmin epäjohdonmukaista. Hän sanoo, että 1800-luvulla viktoriaanisen ajan 
Englannissa lemmikit ja työeläimet kuuluivat ihmisperheisiin. Affektiivisen as-
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teikon toisella puolella työeläinten ja niiden omistajien suhde muistutti työnanta-
jien ja työntekijöiden suhdetta. Koirien ja hevosten uskollisuutta ja ketteryyttä ke-
huttiin ihmispalvelijoiden tavoin. Jotkut toiset eläimet olivat tasavertaisempia 
kuin toiset. Eniten pidettiin toisista eläimistä, jotka olivat eniten ihmisen kaltaisia 
tai jakoivat saman yhteisön tai yhteiskunnan ihmiseläinten kanssa. (Ritvo, 1987.) 

Edellä olen kuvannut etologista eli eläinten käyttäytymisen tutkimuksen histo-
riallista kehittymistä tietämisen laajentumisen ja tietämisen venymisen näkökul-
masta. Esimerkiksi tieto toisten eläinten kyvystä tuntea on aiheuttanut valtavaa 
muutosta siinä, mitä tiedämme niistä. Tietomme eläimistä on siis laajentunut kos-
kemaan sellaisia alueita, jotka eivät voi olla vaikuttamatta laajemminkin eläinsuh-
teisiin kuten eläinten käyttöön ruokana. Tietoni omista kumppanuuseläimistäni on 
päässyt ”venymään” sitä mukaa kun uutta tietoa toisten eläinten oppimisen ja tun-
temisen kyvyistä on laajentunut. Ajattelun venymisessä on sisäänrakennettuna 
epäilysten ja aiemmin opittujen sekä itsestäänselvyyksinä pidettyjen asioiden 
ohittavaa tietämistä. Monilajisen oppimisen näkökulmasta on tärkeää olla avoin 
jatkuvasti päivittyvälle tiedolle toisista eläimistä ja niiden käyttäytymisestä. Ku-
ten Aaltola (2015) toteaa, merkitysmaailman muutos ja moraaliarvostelmien uu-
delleen suuntaaminen vaativat etologisia tutkimustuloksia (Aaltola, 2015, s. 94). 
 

 

2.3 Eettinen ja poliittinen eläinkäänteessä 
 

Toiminnan muutos 
 
Suomessa eläintutkimuksen sisällä voidaan nähdä osin erilaista tutkimusalan ter-
minologiaa. Ihmistieteellinen eläintutkimus on kattokäsite, jonka sisällä tutkitaan 
monitieteisesti ihmisten ja toisten eläinten suhteita. Kulttuurinen ja yhteiskunnal-
linen eläintutkimus voidaan nähdä edelliselle rinnakkaisena terminä, joskin ni-
mensä mukaisesti pääpainona ovat kulttuuriset ja sosiaaliset ilmiöt ihmisten ja 
toisten eläinten suhteiden tutkimuksessa. Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläin-
tutkimuksen seura perustettiin vuonna 2009 (YKES, ei pvm.)  Kriittinen eläintut-
kimus voidaan nähdä ihmistieteellisen eläintutkimuksen haarana. Se pyrkii mo-
nialaisena tutkimusalueena ottamaan kriittisesti kantaa toisten eläinten asemaan ja 
parantamaan niiden elinoloja. Tutkimusalue pyrkii myös purkamaan ihmiskeskei-
siä tutkimuksen teon näkökulmia. Myös kriittisellä eläintutkimuksella on oma tut-
kimusverkostonsa (Kriittisen eläintutkimuksen verkosto, ei pvm.) Edellä kuvattu 
osoittaa, että toisten eläinten ja ihmisten suhteet tutkimuskohteina ovat alkaneet 
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herättää kiinnostusta ja antaneet mahdollisuuden tutkia eläinkysymyksiä ja eläin-
suhteita uusilla tavoilla sekä mahdollistaneet ihmislähtöisten eläinsuhteiden ky-
seenalaistamisen ja vakiintuneiden oletusten purkamisen. Eläinsuhteita tutkitaan 
nyt vilkkaasti sellaisista näkökulmista, joissa toiset eläimet pyritään näkemään 
subjekteina eikä enää yksin lajinsa representaatioina. Toinen eläin pyritään näke-
mään yksilönä ja toimijana ja sen välinearvoisuus on vaihtunut kiinnostukseen 
siitä, mitä tapahtuu ihmisen ja toisen eläimen välisissä monilajisissa suhteissa (ks. 
Ritvo, 2007; Weil, 2010; 2012; Wolfe, 2011).  

Matka tämän päivän tilanteeseen on ollut vuosisatojen pituinen, mutta suurin 
muutos on tapahtunut, kuten jo aiemmin on mainittu, vain parin viimeisen vuosi-
kymmenen aikana. Eläinten oikeudet ovat nousseet poliittiseen keskusteluun. 
Useat eläinfilosofit, eläineetikot ja eläinoikeustutkijat (ks. Donaldson & 
Kymlicka, 2011; 2017; Garner & O’Sullivan, 2016; Kymlicka, 2017; Kymlicka 
& Donaldson, 2014; Milligan, 2015a; 2015b; Wissenburg & Schlosberg, 2018; 
Woodhall & da Trindade, 2017) ovat tuoneet esiin eläineettisen ajattelun vahvan 
linkin poliittiseen käänteeseen (political turn).  

Eläinten poliittisuus on usein nähty määrittelykamppailuna tai poliittisen toi-
minnan kohteena. Toiset eläimet eivät käytä samaa kieltä kuin ihmisyhteiskunnan 
lainsäätäjät, eivätkä ne myöskään fyysisesti osallistu niitä koskevaan päätöksen-
tekoon. Siitä huolimatta toinen eläin voi olla toimija ja osallisena yhteiskunnas-
samme; tämän on todistanut jälkihumanistinen yhteiskunnallinen tutkimus (ks. 
Haraway, 2008; Hinchliffe ja muut, 2005; Hobson, 2007; Whatmore, 1999; 2002; 
Wolch & Emel, 1995; 1998). 

Englantilainen Robert Garner ja australialainen Siobhan O’Sullivan (2016) 
ovat politiikan, ja varsinkin eläinten hyvinvointipolitiikan tutkijoita ja kuvaavat 
eläinetiikassa tapahtunutta poliittista käännettä kolmen ulottuvuuden kautta. En-
sinnäkin muutos on heidän mukaansa tapahtunut poliittisten teorioiden, ideoiden 
ja sisältöjen käyttämisestä toisten eläinten moraalia koskevassa keskustelussa. 
Toiseksi poliittinen käänne -käsitettä on alettu käyttää kuvaamaan niiden tutkijoi-
den työtä, jotka ovat sisällyttäneet toisten eläinten intressit kollektiiviseen päätök-
sentekoon sekä demokraattisiin teorioihin ja käytäntöihin. Kolmanneksi poliitti-
nen käänne eläinetiikassa kuvaa niiden tutkijoiden työtä, jotka ovat tuoneet esiin 
kiinnostavia empiirisiä kysymyksiä suhteessa eläimiin ja valtasuhteisiin. Näin po-
liittinen käänne on fokusoitunut sosiaalisiin liikkeisiin, instituutioihin, päätöksen-
tekoon ja lakeihin. (Garner & O’Sullivan, 2016, s. 1.) 

Cochrane kumppaneineen (2018) toteaa kritiikkinä edelliselle, että jotkut tär-
keimmistä viimeaikaisista panoksista normatiivisiin keskusteluihin, jotka koske-
vat velvoitteitamme toisia eläimiä kohtaan, näyttävät olevan jotenkin ”poliittisia”. 
He toteavat, että monet näistä kannanotoista ovat tulleet poliittisen, (ei moraali-
sen), filosofian alalla työskenteleviltä. Lisäksi monet heistä käyttävät nimenomai-
sesti poliittista kieltä, käsitteitä ja ideoita tutkimusta tehdessään (Cochrane ja 
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muut, 2018, s. 1). Esimerkiksi Donaldson ja Kymlicka (2011) ovat tarjonneet mal-
lin eläinoikeuksista, jotka keskittyvät suvereniteettiin ja kansalaisuuteen. Nuss-
baum (2006) on kritisoinut Rawlsin13 oikeudenmukaisuusteorian mukaista toisten 
eläinten poissulkemisesta ja todennut oman lähestymistapansa tarjoavan sopivam-
man kehyksen hahmotella poliittisia suhteita eläimiin. Nussbaumin näkökulma 
lähtee ihmisarvosta (human dignity) ja arvokkaasta elämästä. Hän laajentaa aja-
tusta koskemaan myös toisia eläimiä ja sanoo sen olevan riittävä perusta eläinoi-
keusajattelussa. Nussbaum puhuu perustavasta moraalisesta intuitiosta, joka kos-
kee kaikkia arvokkaita elämänmuotoja, joilla on syviä tarpeita ja kykyjä. Sen ta-
voitteena on ottaa huomioon kaikki ne toiminnot, joita tuntevat olennot tarvitsevat 
arvokkaaseen elämään (Nussbaum, 2006, s. 3). 

Cochrane ja muut (2018) kysyvät, onko kysymys todellisesta painopisteen 
muutoksesta suhteessa aikaisempaan eläineettiseen tutkimukseen. He toteavat, 
että todelliseen poliittiseen käänteeseen eläinetiikassa tarvitaan kaksi keskeistä 
asiaa. Jotta voidaan puhua poliittisesta käänteestä, julkaisuilla ja ulostuloilla tulisi 
heidän mukaansa olla yhteisiä piirteitä kuten jaetut oletukset, normatiiviset si-
toumukset, menetelmät tai lähestymistavat. Johtopäätökset ja päätelmät voivat 
toki olla erilaisia, mutta julkaisuilla tulisi olla yhtenäinen poliittinen näkemys tai 
joukko näkemyksiä, jotka yhdistävät heitä, että voidaan puhua poliittisesta kään-
nöksestä. Nyt Cochranen ja muiden (2018) mukaan on vaarana, että esille tuodaan 
useita, toisistaan eroavia teorioita. Toiseksi he peräävät näyttöä siitä, että poliitti-
sen käänteen nimissä luotujen kontribuutioiden tulisi erottua selkeästi ja poliitti-
sesti merkittävällä tavalla niin kutsutusta perinteisestä eläineettisestä tutkimuk-
sesta, jonka tunnetuimpia edistäjiä ovat jo johdannossa mainitut Peter Singer ja 
Tom Regan (Cochrane ja muut, 2018, s. 3). 

Poliittisten kategorioiden ja käsitteiden käyttö on ollut Cochranen ja kumppa-
neiden (2018) mukaan yleistä eläinetiikan tutkimuksissa. Oikeus-käsite on yleinen 
ja se voidaan määritellä poliittiseksi termiksi. Se on keskeinen käsite Singerin 
(1973) utilitaristisessa manifestissa Animal liberation sekä Reganin (1983) pääte-
oksessa The Case of Animal Rights. Tämän vuoksi Cochrane kumppaneineen vaa-
tiikin viimeaikaisilta poliittisen käänteen puolesta puhujilta selkeää erottautumista 
perinteisestä eläineettisestä kirjallisuudesta ja odottaa joitain olennaisesti erilaisia 
piirteitä poliittisen käänteen perustaksi. He jatkavat, että perinteistä eläineettistä 
tutkimusta tulisikin pitää aiempaa poliittisempana kuin miten sitä on tähän asti 
pidetty (Cochrane ja muut, 2018, s. 3). 

Myös Sunstein ja Nussbaum (2004) tuovat esiin toisten eläinten oikeuksiin liit-
tyvää kritiikkiä. He ihmettelevät, kuinka toiset eläimet voidaan edelleen nähdä 
ihmisen omaisuutena ja kuinka edelleen on olemassa jokin hyväntahtoisen omis-

 
13 Rawls, J. (1988). Oikeudenmukaisuusteoria, suom. Terho Pursiainen. WSOY, Juva. (al-
kuteos A Theory of Justice, 1971). 
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tajuuden idea, joka oikeuttaa vallankäytön toisia eläimiä kohtaan. Samaa ”hyvän-
tahtoisen omistajuuden” argumenttia käytettiin aikanaan myös ihmisten orjuuden 
puolustajien toimesta (Sunstein & Nussbaum, 2004, s. 350).  

Weilin (2010) mielestä on selvää, että vaistojen varassa toimiva, abstraktiin 
ajatteluun kykenemätön ja tunteita kokematon toinen eläin on toiminut tutkimat-
tomana perustana humanismin ja ihmiskeskeisen ajattelun synnylle. Hän jatkaa, 
että toisten eläinten kielen, kulttuurin ja moraalin tieteellinen tutkiminen on todis-
tanut tuon perustan olleen väärä ja toiset eläimet on poissuljettu väärin perustein. 
Kun ymmärrys toisista lajeista kasvaa ja syventyy, vaatii se myös ihmisen muut-
tamaan asenteitaan ja ymmärrystään humanistisen tutkimuksen luonteesta. Kieli 
ja tietoisuus eivät ole ihmiseläimen yksinomaisuutta. Teoreettisesta näkökulmasta 
katsottuna eläintutkimus on syntynyt ajassa, jossa sen pitäisi olla jo vanhentu-
nutta: Aivan kuten ”nainen” naistutkimuksessa, on ”eläin” eläintutkimuksessa 
vanhentunut käsite ja näiden termien pitäisi olla jo poissa käytöstä. (Weil, 2010, 
s. 19.) 

Eläinetiikan 1970-luvulta lähteneen laajakirjoisen teoreettisen pohdinnan ylei-
nen johtopäätös on, ”että eläimet ovat kokemuskykynsä vuoksi yksilöitä” ja eläi-
met ”on otettava osaksi yksilöarvoa kantavien olentojen joukkoa” (Aaltola, 2006, 
s. 84). Aaltola painottaa, että eläinetiikka tulee ottaa vihdoin vakavasti etiikan 
kentällä. Hän puhuu ”käytännöllistämisestä”, jolla tarkoitetaan toisten eläinten 
kulttuurikäsitysten, aktivismin ja toisten eläinten aktiivisen toimijuuden merkitys-
ten huomioimista. Toiset eläimet ovat hänen mukaansa yksilöitä ja tähän suuntaan 
eläinsuhteemme on muututtava, jotta niiden hyvinvointi voi todella toteutua. (Aal-
tola, 2015, s. 90.) 

Wolfen (2011) mukaan eläinoikeusfilosofia toi esille jo kauan aikaa sitten sen, 
että lajisorto14 (speciesism) ei ole yhtään sen vähempää kuin rasismi tai seksismi 
(Wolfe, 2011, s. 4). Koska lajisortoa edelleen tapahtuu, on Wheelerin ja William-
sin (2012) seuraava huomautus edelleen ajankohtainen; “ihmisen ja toisten lajien 
suhteita koskevat tutkimukset avaavat uusia ja kenties kiireesti käyttöön otettavia 
keinoja ja tapoja merkitsemiseen, ajatteluun, tekemiseen, olemiseen ja joksikin 
tulemiseen” (Wheeler & Williams, 2012, s. 6).  

Wolfe (2010, s. 11) toivoo jälkihumanismin ”taklaavan” ihmiskeskeisyyden 
(antroposentrismin) ja lajisorron (spesismin) haasteita. Hänen mukaansa 2000-lu-
vulla on jo laajasti näkyvissä sellaiset käsitteet kuin sukupuoli, rotu ja yhteiskun-
taluokat, mutta kaikki muut kuin ihmislajin edustajat jätetään vielä helposti kes-
kusteluiden ulkopuolelle. Eläintutkimus on ollut ovi joillekin suuremmille inhi-
millisille ongelmille kuten rotuihin tai sukupuoleen liittyville kysymyksille. Weil 
(2010) toteaa lajisorron tulleen rasismin ja seksismin kaltaisten alueiden kanssa 

 
14 Psykologi ja eläinoikeuksien puolustaja Richard D. Ryder (1998) kehitti termin lajisorto 
(speciesism) ja se tarkoittaa lajien välistä sortoa (Ryder, 1998). Toinen suomen kielessä 
käytetty sana on lajismi mutta ajattelen, että lajisorto kertoo enemmän ja nopeammin, 
mistä on kysymys toisin kuin lajismi. 
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samalle viivalle. Mutta siinä missä esimerkiksi naiset ovat nousseet puolustamaan 
itseään äänekkäästi, toiset eläimet eivät voi sitä tehdä. Ihmiset eivät voi puhua 
toisten eläinten kielellä, eivätkä ne voi puolustautua meidän kielellämme. Pitääkö 
toiset eläimet siis tuomita ikuisesti objektin asemaan, Weil kysyy aiheellisesti 
(Weil, 2010, s. 2).  

Eläinten hyvinvoinnin filosofisen perustan sanotaan lähteneen Peter Singerin 
(1973) teoksesta Eläinten vapautus (Animal liberation). Ajattelun utilitaristinen 
lähtökohta nostaa eläinten tasapuolisen kohtelun keskiöön ja ihmisen moraalisen 
kyvyn olla aiheuttamatta eläimille tarpeetonta kärsimystä. Tällainen näkökulma 
ei siis vastusta tuotantoeläinten tappamista ihmisten ruoaksi vaan painottaa eläin-
ten elinaikana kokeman kärsimyksen ja hyväksikäytön minimoimista.  

Yhdysvaltalaisen ihmistieteellisen eläintutkimuksen tutkijan Jessica Greene-
baumin (2009) mukaan yli kolmekymmentä vuotta sitten Singer esitteli termin 
lajisorto (speciesism) filosofisessa kirjallisuudessa ja kirjoitti eläinten syrjintää 
vastaan, mutta nämä huomiot jäivät tuolloin akateemisessa keskustelussa vähäi-
selle huomiolle. Singerin vaikutus eläinten oikeuksien ja eläinten suojelun alu-
eella on ollut valtava ja vasta eläinkäänteen tapahtuessa on akateeminen tutkimus 
alkanut kiinnostua lajisorrosta ja sorron monista toisiinsa kytkeytyvistä muo-
doista. Toinen merkittävä eläinten hyvinvoinnin laajempaan tietoisuuteen saatta-
nut tutkija on filosofi Tom Regan, joka kirjoitti vuonna 1983 kirjan The case for 
animal rights. Siinä puolestaan korostetaan eläinten moraalista ja oikeudellista ar-
voa, joka edellyttää, että kaikenlainen eläinten hyväksikäyttö on loputtava (Gree-
nebaum, 2009, s. 291). 

Kanadalainen filosofi ja tutkija Dawne McCance (2012) kuvaa kirjan Critical 
animal studies johdannossa kriittisen eläintutkimuksen nousseen edellä maini-
tusta perinteestä osaksi eläintutkimuksen monitieteisyyttä ja monialaisuutta. Kes-
keiset periaatteet ovat tietoisuus erilaisista sorron muodoista, joita yhteiskunnas-
samme näyttäytyy ja niiden kietoutuminen toisiinsa erottamattomasti. Naisten, 
seksuaalivähemmistöjen ja toisten eläinten syrjintä sekä ympäristön hyväksi-
käyttö sekä monet muut rakenteelliset ja ideologiset perustelut on otettava huomi-
oon, jotta sortoa voidaan ymmärtää ja näin voidaan saada muutoksia aikaan. 

Kriittinen eläintutkimus on myös poliittista, koska sen tehtävä on viedä toisten 
eläinten hyvinvointia eteenpäin. Englantilainen kriittisen eläintutkimuksen tutkija 
Sara Salih (2014) toteaa, että tiedon tuottaminen kriittisessä eläintutkimuksessa 
saa aikaan kriittistä puuttumista nykyisiä tietorakenteita kohtaan hajottamalla ja 
erottamalla mieluummin kuin tuottamalla tietoa, joka on tietämättömyyden 
muoto. 

Kuten yhdysvaltalainen eläintutkimuksen tutkija ja aktivisti Paul Waldau 
(2013, s. 13) asian ilmaisee eläintutkimuksen perusteoksen Animal studies joh-
dannossa, ”tulevaisuudessa ehkä nähdään, että ne ihmiset, jotka eivät välitä toi-
sista lajeista, ne, jotka ovat kouluttamattomia, ei-huolehtivia ja ovat imeneet it-
seensä kulutusyhteiskunnan kuluttajuuden, ovatkin niitä, jotka ovat vanhassa 
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maailmassa eniten koulutettuja”. Tätä Waldau kutsuu eläintutkimuksen “negatii-
viseksi potentiaaliksi” (Waldau, 2013, s. 13).   

Edellä olen tarkastellut eettistä ja poliittista eläinkäänteessä toiminnan muu-
toksen näkökulmasta. Kuten edellä olen osoittanut, eläinsuhteiden tarkastelu on 
viime vuosikymmeninä kokenut voimakkaan muutoksen muun muassa eläinoi-
keusaktivismin heräämisen kautta. Matka kartesiolaisesta eläinkuvasta vuonna 
2020 tapahtuneeseen eläinoikeusjuristien kannanottoon15 eläinten perusoikeuk-
sista on ollut pitkä mutta myös mielestäni muutoksineen radikaali.  

Vaikka eläinsuojelun ja eläinoikeuksien näkökulmat eroavat toisistaan monel-
takin osin, pidän tärkeänä ymmärtää myös poliittista liikehdintää eläinoikeuksien 
näkökulmasta, jotta eläinsuojeluun liittyvät poliittiset kannanotot tulisivat selke-
ämmin esille. Yleisesti eläintutkimuksella ja sen kriittisillä näkökulmilla on mie-
lestäni annettavaa myös kasvatuksen kentälle. Monilajisen kasvatuksen näkökul-
masta eläinpoliittinen historia antaa tärkeää perspektiiviä toiminnan mahdolli-
suuksille ja perusteluja arkipäivän aktivismin toteuttamiselle. 

Eläinkäänne on suoraa jatkumoa humanismin kriisistä ja ymmärrän asian sa-
moin, kuten Wolfe (2010, s. xxii) toteaa teoksessaan What is posthumanism?: 
”eläinkysymys on osa laajempaa jälkihumanismin kysymystä”. Tästä syystä seu-
raavaksi lähden avaamaan tutkimukseni välttämätöntä teoreettisfilosofista lähtö-
kohtaa, eettisontologisen epistemologian perustelijaa ja eteenpäin viejää, post-
humanismia. Suomenkielisen väitöskirjan ollessa kyseessä puhun jatkossa jälki-
humanismista. Esittelen jälkihumanismia aluksi yleisemmin, jotta lukija voi ase-
moida itsensä tutkimuksen jälkihumanistiselle ideologiselle perustalle. Tämä on 
tärkeää, jotta monilajinen maailmasuhde ja sen kautta monilajinen kasvatus tulisi 
ymmärrettäväksi tässä tutkimuksessa nimenomaan jälkihumanistisesta viiteke-
hyksestä käsin. Sen jälkeen syvennyn avaamaan kasvatustieteen ja jälkihumanis-
min teoreettisia kytköksiä sekä sitä, miten toiset eläimet sijoittuvat näihin teoreet-
tisiin kuteisiin. 
  

 
15 Vuonna 2018 perustettiin voittoa tavoittelematon järjestö, joka koostuu juristeista ja oi-
keustieteilijöistä. Järjestö on laatinut ehdotuksen eläinten perusoikeuksien kirjaamisesta 
Suomen lainsäädäntöön vuonna 2020. (Suomen eläinoikeusjuristit, ei pvm.)  
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3 JÄLKIHUMANISTINEN KÄÄNNE 

Tässä luvussa esittelen, miten jälkihumanismi ymmärretään, sekä miten ja mille 
näkökulmille se on syntynyt kritiikiksi. Esittelen myös sitä, miten jälkihumanisti-
sen ajattelun yleistyminen antaa mahdollisuuksia tuottaa myös uudenlaista kasva-
tustieteellistä tutkimusta.  

Perinteisen humanismin kriisi kulttuurisena ilmiönä, jossa ihminen siirretään 
pois ajattelun keskiöstä, on filosofisesti ja akateemisesti nimetty posthumanis-
miksi, eli jälkihumanismiksi. Se on sateenvarjokäsite, joka pitää sisällään monia 
eri lähestymistapoja, teorioita ja näkökulmia. Jälkihumanistisen ajattelun kenttä 
on runsas, heterogeeninen ja moninainen rihmasto erilaisia käsitteitä, käytäntöjä, 
lähestymistapoja ja teorioita. Sen sisällä vaikuttavat muiden muassa eläintutki-
mus, feministinen materialismi, affektiteoriat, queer-teoriat, spekulatiivinen rea-
lismi, toimijaverkkoteoria, objektiorientoitunut ontologia (object-oriented onto-
logy), ekologinen suhteisuus, dekolonialistiset ja alkuperäiskansojen teoriat. Yh-
teistä jälkihumanistisille lähestymistavoille on moni- ja poikkitieteellisyys. Jälki-
humanismin erilaiset tutkimusalueet tarjoavat suuren määrän käsitteitä ja tulokul-
mia myös kasvatustieteellisen kentän hyödynnettäväksi (Lummaa & Rojola, 
2014; Taylor, 2016, s. 6–7). 

Jälkihumanistinen ajattelutapa avaa erilaisia ja humanistisesta perinteestä kä-
sin katsottuna myös uudenlaisia näkymiä vaihtoehtona dualistiselle ja binääriselle 
tavalle hahmottaa maailmaa. Ihminen/eläin, ihminen/luonto, luonto/kulttuuri, teo-
ria/käytäntö, järki/tunne ja keho/mieli - dikotomiat ovat vahvasti läsnä ihmiskes-
keisissä tavoissa hahmottaa maailmaa (Taylor, 2016, s. 7).  

Jälkihumanismin käsitettä käytetään myös toisenlaisessa merkityksessä. Siinä 
ihmislajia pidetään poikkeuksellisena ja erityisenä ja sen nähdään kehittyvän ja 
voimistuvan erilaisten teknologioiden avulla. Transhumanismin näkökulmassa tai 
“kyborgiposthumanismissa” fokus on ihmislajin parantamisessa tai jopa täydelli-
syyden ja kuolemattomuuden tavoittelussa ja se voidaan erottaa niin kutsutusta 
kriittisestä jälkihumanismista, jonka merkitys on usein affektien teoretisoinnissa 
(ks. Roelvink & Zolkos, 2015; Wolfe, 2009). Tutkimukseni keskiössä on inhimil-
lisen ja ei-inhimillisten olentojen suhteet. Teoreettisesti, filosofisesti ja ideologi-
sesti näkökulmani kumpuavat kriittisen jälkihumanismin maastoista. Seuraavassa 
avaamani jälkihumanismin katsotaan olevan nk. kriittistä jälkihumanismia, joka 
eroaa ideologisella tasolla transhumanismista oleellisesti.  

Snaza (2013a) kuvaa jälkihumanistisesti ajattelevien filosofien haastavan 
meitä analysoimaan niitä yksinkertaistavia käsityksiä ja tapoja, joilla ihmiset erot-
televat itsensä eläimistä ja myös liian yksinkertaistavia käsityksiä siitä, mitä tar-
koittaa olla ihminen (inhimillinen) (Snaza, 2013a, s. 45). Saksalainen filosofi 
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Friedrich Nietzsche (1844–1900) pyrki muotoilemaan jälkihumanistisesti orien-
toitunutta filosofiaa mutta joutui toteamaan, ettei maailma ollut siihen vielä val-
mis. Snazan (2013b) mukaan Nietzsche kutsui ajatuksiaan tulevaisuuden filosofi-
aksi (Philosophy of the future).  

Historia on kirjoitettu ihmisen historiaksi ja se kaiketi on hyväksyttävä. Jälki-
humanistinen lähestymistapa tässä tutkimuksessa ei tarkoita antihumanismia. Tar-
koitukseni ei ole kieltää mitään, vaan etsiä humanismin (inhimillisyyden) reu-
noilta, ristiriitaisuuksista, tavanomaisen ja itsestään selvyyksien takaa unohdettua 
luonnollisuutta, sekä suhteisuuksia. 

Pyrkimykset määritellä jälkihumanistista etiikkaa kohti tuntematonta toista 
ovat tehneet välttämättömäksi kohdistaa katsetta ohi ja yli kantilaisen näkökulman 
ihmissubjektin eettisyydestä. Jälkihumanismi käsitteenä ilmestyi ensimmäisiä 
kertoja, kun alettiin pohtia, millaista elämä olisi koneiden kanssa. Katherine 
Hayles (2000) käytti tiettävästi ensimmäistä kertaa termiä kirjassaan “How we be-
came Posthuman”, jossa hän puhui riippumattomista tiedon tekijöistä, jotka voi-
vat liikkua helposti ihmisen ja koneen välillä. Tekoälyn käsite alkoikin haastaa 
pian ajatusta ihmisen tiedon- ja tahdonvapauden yksinomistajana. Tällainen ajat-
telu antoi pohjaa myös sellaisille feministeille kuten Haraway (2006), joka näki 
kyborgin keinona luoda liittoja feminismin ja tekniikan välille, ja sitä kautta ky-
seenalaisti myös vakiintuneet luonnon ja kulttuurin kahtiajaon (Weil, 2010, s. 14). 
Jälkihumanismi ei tarkoita ihmisen jälkeistä aikaa lineaarisesti tai ajallisesti. Ku-
ten Wolfe (2010) toteaa, jälkihumanismi lähestyy enemmänkin kompleksista ja 
moniulotteista ajallisen ja käsitteellisen vuorovaikutusta. Jälkihumanismissa on 
arvopluralismin ja suvaitsevaisuuden vaatimus, koska niitä humanismi ei ole pys-
tynyt toteuttamaan (Wolfe, 2010, s. 2).  

 
 

Jälkihumanismi ja eläinkäänne 
 
”Ihmiset ajattelevat, eläimet eivät. Ihmiset käyttävät kieltä, eläimet eivät, ihmisillä 
on sielu, eläimillä ei, ihmiset tuntevat kipua ja kärsimystä, eläimet eivät, ihmiset 
ovat rationaalisia, eläimet vaistoisia. Tällainen kahtiajako oli tullut siihen pistee-
seen, ettei ihmistä enää nähty eläimenä”16 (Snaza & Wiever, 2014, s. 2–3). Edellä 
on kuvattu ihmiskeskeisen ajattelun huipentumaa, missä toisten eläinten yksilöl-
lisyys on usein häivytetty ja niiden eläimyys on esitetty yleensä vain siinä suh-
teessa, mitä arvoa ne tuottavat ihmisille. Eläintutkimuksen saadessa yhä enemmän 
jalansijaa eri tutkimustraditioissa on kasvava joukko tutkijoita tunnustanut tämän 

 
16 Tutkijan suomennos. “Humans can think, animals cannot; humans can use language, 
animals do not; humans have souls, animals do not; humans feel pain and suffer, animals 
do not; and humans are rational, and animals are instinctual. What emerged from these 
dichotomies was the separation of humans from other animals to the point where humans 
were no longer viewed as animals”. 
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olevan kestämätöntä ja tuonut esiin toisenlaisen näkökulman; toisten lajien aktii-
visen toimijuuden. Vaikka näkemys toisten eläinten toimijuudesta on ollut näihin 
päiviin asti marginaalissa, on jälkihumanistista vuorovaikutusta tuotu esiin jo kol-
mekymmentä vuotta sitten. Yhdysvaltalaiset sosiologit Clinton R. Sanders ja Ar-
nold Arluke (1993, s. 386) ovat todenneet: ”Sen sijaan, että maailma olisi jaettu 
erilaisiin subjekteihin (tutkijoihin, miehiin, voimaan) ja objekteihin (naisiin, eläi-
miin, ”villeihin”), maailma voidaan nähdä viime kädessä sellaisena paikkana, joka 
koostuu vuorovaikutuksessa olevista kohteista, inhimillisistä ja ei-inhimillisistä 
toimijoista, jotka tekevät yhteistyötä ja kamppailevat heidän toimintaansa määrit-
televien historiallisten, poliittisten ja kulttuuristen voimien kanssa” 17. 

Eläinkysymys on alusta asti ollut integroituna jälkihumanistisiin teorioihin 
vaikkakin pienessä ja aliarvioidussa asemassa. Salzanin (2017) mukaan Harawayn 
ajatukset auttavat meitä näkemään eläinkäänteen vaikutukset jälkihumanistisessa 
ajattelussa. Cyborg manifesto -kirjassaan Haraway (2006) tuo esiin kolme ”pos-
tihmisen” aikaa kuvaavaa rajapintaa (boundary breakdowns). Ensimmäinen näistä 
on ihmisen ja eläimen välinen, toiset kaksi muuta ovat organismin ja koneen sekä 
fyysisen ja ei-fyysisen välinen rajapinta (Salzani, 2017, s. 100). Haraway itse sa-
noutuu irti jälkihumanistin leimasta ja toteaa vuonna 2008 julkaistussa When spe-
cies meet -kirjassaan: ”en ole posthumanisti; olen se, joka minusta tulee kumppa-
nuuseläinten kanssa, se, joka sotkee kategorioita luoden sukulaisuuksia ja ystäväl-
lisyyttä ja käyttää mieluummin termiä ei-humanismi”18 (Haraway, 2008, s. 8). 

Jälkihumanistisesti orientoitunut eläintutkimus on pyrkinyt tuomaan esiin tois-
ten eläinten toimijuuden osallisina ja asioiden alkuunpanijoina (ks. Haraway, 
2008; Hinchliffe ja muut, 2005; Hobson, 2007; Whatmore, 1999; Wolch & Emel, 
1998). Toinen eläin voidaan siis nähdä osana inhimillisiä käytäntöjä, ne voivat 
muovata inhimillisiä reunaehtoja ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja 
kulttuurin muuttumiseen (Peltola & Åkerman, 2012).  

Luvussa 2 kuvattu eläinkäänne on parin viimeisen vuosikymmenen aikana tuo-
nut uuteen valoon eläimet ja eläimyyden ja on kulkenut läpi humanistisen ja yh-
teiskuntatieteiden kirjon. 1900-luvun lopun “humanismin kriisissä” on eläin-
käänne alkanut muokata jälkihumanistista ajattelua ja mahdollistanut inhimillisen 
rajojen tutkimisen ja vienyt sitä enemmän kohti ruumiillisuuden, affektiivisen, 
eettisen ja poliittisen kysymyksiä. Toisaalta jälkihumanismi on antanut eläintut-
kimukselle tietoisuuden perinteisten humanististen lähestymistapojen rajoista ja 

 
17 Tutkijan suomennos. “Rather than a world separated into subjects (scientists, men, the 
powerful) and objects (women, animals, “savages”), the image of the world ultimately of-
fered is one composed of subjects-in-interaction, human and nonhuman actors cooperat-
ing and struggling with the historical, political, cultural forces in which their activities are 
embedded”. 
18 Tutkijan suomennos.” I am not a posthumanist; I am who I become with companion 
species, who and which make a mess out of categories in the making of kin and kind» and 
opts rather for the term “nonhumanism”.  
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tarpeesta ylittää humanistinen paradigma, ja tätä kautta tuonut uusia teoreettisia ja 
metodologisia näkökulmia (Salzani, 2017, s. 97). 

Kuten aiemmassa luvussa jo todettiin, ihmisten ja toisten eläinten suhteita on 
kyseenalaistettu jo jonkin aikaa. Kuinka nämä suhteet haastavat ajatuksen ihmi-
senä olemisesta? Kriittinen ”post”humanismi voidaan ymmärtää siis nykyisten 
oletusten hylkäämisenä riippumattomasta ja itsenäisestä subjektista, jossa “post” 
viittaa ajatteluun jälkeen humanismin. Wolfe (2009) toteaa, että jälkihumanismi 
siirtää ajattelumme kohti riippuvaisuuksia, ruumiillisuutta, yhteyttä ja yhteiseloa 
(co-evolution), joka ei ole suljettu lajien sisäisiin rajoihin vaan tunnustaa ihmisen 
monimutkaisen ja mukautuvan sijoittumisen muuhunkin kuin ihmismaailmaan; 
sellaiseen maailmaan, joka pitää sisällään eläimet, kasvit ja materian (Wolfe, 
2009). 

Salzani (2017) toteaa, että eläinkäänne on kehittänyt jälkihumanistista ajatte-
lua monilla alueilla kohti materialistisia, ruumiillisia ja ei-lajikeskeisiä sitoumuk-
sia ja siten myös siirtynyt uuteen vaiheeseen. Samalla eläintutkimus on muuttunut 
kohdatessaan jälkihumanistisen ajattelun. Salzanin mukaan eläintutkimuksen ja 
jälkihumanismin koulukuntien vastavuoroinen suhde on johtanut tietyssä mie-
lessä niiden molempien ”aikuistumiseen” (coming of age) (Salzani, 2017, s. 99). 

Haraway (2008, s. 5) kysyy, mitä meistä tulee, kun lajit kohtaavat (who ”we” 
will become when species meet), kun taas yhdysvaltalainen kasvatustieteen tutkija 
Marla Morris (2015) jatkaa kysymystä, mitä ei-inhimillisestä, eli toisista eläimistä 
tulee, kun lajit kohtaavat (Who will nonhuman animals become when species 
meet) (Morris, 2015, s. 44). Morris sisällyttää kysymykseensä reaktioiden ja vas-
tuun näkökulmat inhimillisen ja ei-inhimillisen keskinäisissä suhteissa. Meidän 
tulee olla varovaisia ja uteliaita toisten lajien kanssa, ”koska tiedämme, että emme 
voi tietää” (Haraway, 2008, s. 287). 

Hollantilainen kestävyystutkija Helen Kopnina ja tanskalainen bioeetikko ja 
teologi Mickey Gjerris (2015) toteavat, että jo pelkkä sympaattinen katse eläi-
meltä voi peilautua meissä antroposentriseen ajatteluun ja sitä kautta muodostaa 
tunteita. Nämä tunteet saattavat peittää todellisia, taustalla olevia lajisorron raken-
teita (speciesm structures), jotka tulisi tehdä näkyväksi (Kopnina & Gjerris, 
2015). Morris (2015) lähestyy asiaa eläimen “sisäisyyden”, eli sisäisen maailman 
kautta. Hän painottaa jälkihumanistisen ajattelun olevan enemmän kuin eläinten 
oikeuksia ajava “liike”. Morris haluaa kasvatustieteen tutkimuksen siirtyvän sy-
vemmälle, seuraavalle askeleelle, jossa kysytään kysymyksiä kuten: “Miten 
voimme päästä sisälle eläimen mieleen? Onko se mahdollista? Miten voimme 
päästä toisen ihmisen mieleen? Onko se mahdollista?” (Morris, 2015, s. 50–55.) 
Nykytietämyksen mukaan ajatellaan, että toisen, on se sitten inhimillinen tai ei-
inhimillinen eläin, mieleen ei ole mahdollista päästä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
että asiaa kannattaisi jättää tutkimatta tai luopuisimme yrityksestä ymmärtää 
toista. Niin kuin jaksamme yrittää ymmärtää ihmisperheenjäseniämme, voimme 
samalla tavalla yrittää ymmärtää kodissamme asuvia toisia eläimiä. Kiinnostus 
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toiseen, lajista ja lajien eroavuuksista riippumatta, on yksi kestävän ja hedelmäl-
lisen yhteiselon edellytyksistä.  

Filosofi ja feministiteoreetikko Rosi Braidotti (2013) toteaa, että ihmiskeskei-
sen ajattelun haastaminen ja raja-aitojen kaataminen inhimillisen ja ei-inhimilli-
sen välistä avaa uusia, odottamattomiakin näkökulmia. Braidottin mukaan huma-
nismin kriisi on antanut tilaa ja mahdollisuuden seksualisoitujen ja rodullistettujen 
toisten ihmisten (human others) vapauttaa itsensä isäntä-orja-asetelmista. Brai-
dotti jatkaa tämän tarkoittavan sitä, että ”eläimet, luonto, itseasiassa koko pla-
neetta, koko kosmos, on kutsuttu mukaan samaan peliin” (Braidotti, 2013, s. 8). 

Seuraavassa luvussa avaan jälkihumanistista kasvatusta sekä monilajiseen kas-
vatukseen liittyviä nykyisiä teoreettisia ja pedagogisia näkökulmia. Aluksi ase-
moin tutkimustani jälkihumanistisen kasvatustieteen teorian ja toiminnan perus-
talle ja sen jälkeen siirryn kohti jälkipedagogisia ajatuksia. 

 
 

3.1 Jälkihumanismi ja kasvatus 
 
Tässä luvussa katseeni suuntautuu kohti kasvatuksen jälkihumanistisia teoreettisia 
näkemyksiä sekä myöhemmin kriittisen eläinpedagogiikan esittelyä. Jälkihuma-
nistinen ajattelu perustelee paikkaansa tässä tutkimuksessa toimimalla ”pohjakart-
tana” monilajiselle kasvatukselle. Aiemmin esitellyn eläinkäänteen näkökulmat 
ovat olleet historiallista ja ajallista pohjatyötä jälkihumanistisen ajattelun yleisty-
miselle, joka taas luo vahvan eettisen, ontologisen ja epistemologisen pohjan mo-
nilajiselle kasvatukselle. Toisaalta myös jälkihumanistinen ajattelu voidaan nähdä 
perusteluna eläinkäänne-luvussa esittelemilleni näkökulmille. Affektiteoriat lin-
kittyvät oleellisesti niin jälkihumanistisiin kuin eläintutkimuksenkin näkökulmiin. 
Juuri affektiteoriat tuntuvat näyttäytyvän eläintutkimuksen ja jälkihumanistisen 
tutkimuksen liimana ja kokoavana tekijänä.  Osoitan tässä tutkimuksen ensimmäi-
sessä osassa, että valitsemani teoreettiset näkökulmat ovat vahvasti toisiinsa ku-
toutuneina ja kaikkien kolmen näkökulman avaaminen on edellytys monilajisen 
kasvatuksen ymmärtämiselle. 

Kasvatus ja koulutus perustuvat länsimaisissa yhteiskunnissa humanismin pe-
rustalle. 2000 vuotta vanha ajatus kasvatuksesta perustuu kasvatuksen välinear-
voon tehdä ihmisestä ihminen. Inhimilliseksi tulemisen on nähty tapahtuvan ke-
hittämällä yksilöiden kognitiivisia, sosiaalisia ja moraalisia taitoja. Kasvatuksen 
inhimillistämisen keskiössä on ambivalentti ihminen: ihminen on kaiken “alku ja 
juuri” ja “kasvatuksellisen ohjelman” (educational program) tulos. Snaza (2013) 
toteaa, että olemme kuitenkin monin implisiittisin tavoin yhteydessä maailmaan, 
sen materiaalisuuteen, kulttuuriin ja historiaan. Emme ole maailmankaikkeuden 
keskipiste eikä sen pitäisi olla myöskään koulutuksen tai kasvatuksen lähtötilanne 
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tai tavoite. Snaza (2013) esittää artikkelissaan Bewildering education, että kun 
koulutus ja kasvatus ymmärretään inhimillistämiskäytäntöinä, se on käytännössä 
kykenevä myös epäinhimillistämiseen eli dehumanisaatioon (dehumanization19).  
Hänen teesinsä on, että koulutuksen ja kasvatuksen tehtävä on kyseenalaistaa his-
toriallinen näkemys ihmisestä poliittisena käsitteenä. (Snaza, 2013, s. 39.)  

Myös brasilialaissyntyinen kasvatusfilosofi Paolo Freire (1921–1997) on to-
dennut, että siellä, missä olemme huolissamme inhimillisyytemme tilasta, an-
namme samalla tilaa myös dehumanisaation mahdollisuudelle, niin ontologisesti 
kuin historiallisestikin tarkasteltuna (2005). Kasvatusfilosofi Veli-Matti Värri 
(2014) toteaa, että kasvatuksella on ”eräänlainen kaksoisluonne ideaalisen ja re-
aalisen, ajattoman ja ajallisen ”risteyksenä”. Hänen mukaansa kasvatus on nä-
kymä kullekin ajalle tyypilliseen sosiokulttuuriseen tilanteeseen ja ”ja sen vallit-
seviin käsityksiin, ideologioihin, aatteisiin ja valtasuhteisiin, ja siksi se on kult-
tuurisesti ja yhteiskunnallisesti määräytynyttä” (Värri, 2014, s. 94). Snaza (2013) 
toteaa, että koulutus ja kasvatus on aina poliittista, koska kysymys on inhimillis-
tämisestä. Hän kysyy: Mitä jos poliittinen onkin jotain suurempaa kuin ihminen? 
Entä jos emme ole nähneet tätä edes kysymyksenä, koska olemme tottuneet ajat-
telemaan kasvatuksen olevan inhimillistämistä? Snaza (2013) pyrkii vastaamaan 
näihin kysymyksiin hämmentävän kasvatuksen (bewildering education) käsit-
teellä. Sen ytimessä on ajatus kasvatuksesta, joka ei tiedä, mihin se on menossa. 
Tätä ei pidä ymmärtää epäonnistumisena vaan hyveenä. Snaza jatkaa, että kasva-
tus/koulutus pitäisi nähdä prosessina, joka johtaisi meitä pois inhimillisyydestä 
(away from being human) tai ainakin pois ajattelusta, että yleisesti olisi selvä aja-
tus siitä, mitä ihmisyys/inhimillisyys tarkoittaa. Hän näkee, että ”hämmentävä 
kasvatus” johtaisi meitä pois vakaasta, ennakoitavasta, kulttuuristuneesta maail-
masta, kaupungeista ja politiikasta, sellaisena kun ne nyt näemme kohti ennakoi-
matonta ja tuntematonta. Tämä vaatii uusien kertomusten kirjoittamisen lisäksi 
siirtymistä pois perinteisistä kertomuksista. (Snaza, 2013, s. 48–49.) Saman suun-
taisena tulkitsen Värrin (2014) toteamuksen: ”Maailman pelastaminen on sekä po-
liittinen että pedagoginen tehtävä. Kasvatuksen on luotava mahdollisuuksia val-
litsevan elämänmuodon ylittämiseen ja toisin näkemiseen… on pyrittävä löytä-
mään elämän rikkautta, syvyyttä ja toivoa mahdollisuuksista, jotka avautuvat ih-
misen ja ei-inhimillisen luonnon suhteen radikaalista uudelleenymmärtämisestä” 
(Värri, 2014, s. 89). 

 

 
19 Markku Oksanen (2018, 411) pohtii käsitteen dehumanization merkityksiä käännök-
sessä englannista suomeksi. Vakiintunut tapa on kääntää sana epäinhimillistämiseksi 
mutta se ei anna ei-inhimillisille niille kuuluvaa arvoa eikä huomioi niitä moraalisesti aja-
tellen. Tässä yhteydessä käsite näyttäytyy kääntäessä ongelmallisena ja käytän itse mie-
lummin sanaa dehumanisaatio. 
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3.2 Toiset eläimet ja kasvatus 
 
Kasvatustieteen yksi aikalaiskriittinen tehtävä on kriittiseen ja systeemisen ajatte-
luun kasvattaminen (ks. Rosenberg, 2020; Saari, 2014; Saari ja muut, 2014; Värri, 
2018) ja ymmärryksen lisääminen myös toisista lajeista ja monilajisista suhteista. 
Eläinten näkyminen suomalaisessa kasvatuksen tutkimuksessa on ollut vielä mar-
ginaalista tai ainakin suppeasti kuvattua. Toisia eläimiä käsitellään kouluopetuk-
sessa lähinnä objekteina ja eri lajien biologisen näkökulman kautta (ks. Tuomi-
vaara, 2010; 2015).  

Suomenkielisessä kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen tutkimuksessa eläin-
suhteet ovat loistaneet poissaolollaan viime vuosiin asti (Tammi ja muut, 2020a, 
s. 49). Kasvatusfilosofisessa keskustelussa on viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana paikoin kuitenkin jo murtauduttu ihmislähtöisestä näkökulmasta kohti laa-
jempaa ja systeemisempää tapaa rakentaa ajattelua. Kokonaisvaltaisessa elämän 
ilmiöiden hahmottamisessa ymmärretään luonnon ja muiden lajien merkitys yh-
täläisenä ihmisten rinnalla (ks. Saari, 2014; Saari ja muut, 2014; Värri, 2014; 
2018; 2019). 2020-luvun taite on alkanut tuottaa suomenkielisiä artikkeleita ja tie-
teellisiä julkaisuja, joissa varsinkin lasten ja eläinten suhteet on nostettu keskiöön 
(Rautio, 2013; 2014; 2021; Rautio ja muut, 2020; Rosenberg, 2020; Saari, 2021; 
Tammi ja muut 2020a; 2020b) Globaali pandemia (Covid-19) on osaltaan pakot-
tanut ihmislajin edustajien pohtimaan suhdettaan muihin eläimiin (Tammi, 2020, 
s. 192).  

Mitä tulee eläinten huomioon ottamiseen tutkimuksissa, Morris (2015) toteaa 
kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuksen jääneen jälkeen humanistisista ja yhteis-
kuntatieteistä. Jälkihumanistinen käänne on ollut kansainvälisesti nousussa näillä 
tutkimuksen alueilla, mutta kasvatustieteiden alueella suurta läpimurtoa vielä odo-
tetaan (ks. Adsit-Morris, 2017; Edwards, 2010; Kahn, 2008; Pedersen, 2010a; 
2010b; Snaza, 2013; 2020; Wallin, 2010). Tästä huolimatta ympäristökasvatuksen 
tutkijat ovat jo 1990-luvun puolivälistä lähtien haastaneet ihmiskeskeistä ajattelu-
tapaa ympäristökasvatuksen tutkimuksen kentillä (ks. Bell & Russell, 2000; Pa-
cini-Ketchabaw ja muut, 2016; Pedersen, 2004). Vaikka ihmiskeskeisyys dominoi 
edelleen kasvatuksen tutkimusta, on myös kasvatuksen käytäntöjä ryhdytty tutki-
maan kriittisesti (ks. Russell & Spannring, 2019; Spannring, 2017).  

Kasvatuksen ontologisia ja epistemologisia lähtökohtia on lähdetty laajenta-
maan (expanding) ja venyttämään (streching) (Barret ja muut, 2017; Harmin ja 
muut, 2017), ja myös kestävyyskasvatuksen sosiomateriaalisia käytäntöjä on ryh-
dytty tutkimaan (ks. Clarke & Mcphie, 2016; Malone, 2017; Malone & Truong, 
2017; Mannion, 2020). Kriittiseen eläinpedagogiikkaan (Dinker & Pedersen, 
2016; Pedersen, 2010a;) palaan tarkemmin seuraavassa luvussa. Transformatiivi-
sen kestävyyskasvatuksen alueella on tutkittu, miten kasvatuksen avulla voidaan 
muuttaa yhteiskuntaa ja miten ekologiset ulottuvuudet tulisi ottaa huomioon kas-
vatuksessa (ks. Apple, 2012; Blake ja muut, 2013; Burns, 2015). Stephen Sterling 
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ja David Orr ovat transformatiivisen kestävyyskasvatuksen keskeisiä tutkijoita 
(Sterling & Orr, 2001; Sterling, 2011; ks. myös Siirilä ja muut, 2018) ja sen oppi-
misen teoriaa ja käytäntöjä ovat tutkineet myös muun muassa Yona Sipos ja muut 
(2008) sekä Julie Singleton (2015).  

Eläinkäänteen näyttäytyminen ympäristökasvatuksen tutkimuksissa on alkanut 
lisääntyä tuoden eläinsuhteisia näkökulmia ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen 
teorioihin ja käytäntöihin. Varsinkin transformatiiviset ja kriittiset näkökulmat 
ovat vieneet eläinsuhteiden tutkimusta nopeasti eteenpäin (ks. Caplow, 2019; 
Dolby, 2019; Kopnina & Gjerris, 2015; Lloro-Bidart, 2017; 2018; Lloro-Bidart & 
Banschbach, 2019; Nxumalo & Pacini-Ketchabaw, 2017; Pacini-Ketchabaw ja 
muut, 2016; Payne, 2002; 2016; Russell & Spannring, 2019; Somerville, 2016; 
2017; Spannring, 2017).  

Kasvatustieteilijät Constance Russell ja Reingard Spannring (2019) tuovat ar-
tikkelissaan kriittisesti esiin eläinkäänteen nostaman haasteen ympäristökasvatuk-
sen tutkimuksen alueella. Toiset eläimet ovat olleet heidän mukaansa mukana tut-
kimuksissa jo 1990-luvulta lähtien, eli mistään uudesta asiasta ei heidän mukaansa 
ole kyse, mutta tutkijat kehottavat olemaan tekemättä tutkimusta vain eläinkään-
teen nimissä (Russell & Spannring, 2019, s. 1137). He huomauttavat, että vaikka 
niin sanottujen ”karismaattisten eläinten” kuten leijonien, norsujen, jääkarhujen ja 
valaiden tutkimukseen on kiinnitetty paljon huomiota, tutkimukseen ovat alkaneet 
nousta myös pelottavat ja vähemmän karismaattiset toiset eläimet. Tällaisia ovat 
hyönteiset (ks. Nxumalo & Pacini-Ketchabaw, 2017) tai mikrobit (ks. Tammi, 
2019). Kirjoittajat pitävätkin tärkeänä, että yhteiseloa tutkitaan myös niiden tois-
ten eläinten kanssa, jotka todennäköisimmin aiheuttavat konflikteja ja kilpailua. 
Nämä vaarallisiksi tai tuhoeläimiksi luokitellut toiset eläimet antavat erityisen 
mahdollisuuden oppia pysymään luontokulttuurisissa monilajisissa ongelmissa 
maapallollamme ”staying with a naturecultural multispecies trouble on earth”, 
(Russell & Spannring 2019, s. 1138). Russell ja Spannring (2019) näkevät myös 
kumppanuuslajien tutkimuksen merkittävänä. Lemmikkinä pidettävien toisten 
eläinten vaikutukset ympäristöön ja niiden aikaansaamien affektien näkyväksi te-
keminen ovat heidän mukaansa osa tulevaisuuden eläinperustaista (animal fo-
cused) ympäristökasvatuksen tutkimusta (Russell & Spannring, 2019, s. 1139). 
Toisten eläinten käyttäminen ruokana on yksi keskeisistä ja tärkeistä tutkimus-
kohteista kasvatustieteen ja ympäristökasvatuksen alueella nyt ja varsinkin tule-
vaisuudessa. Kansainvälinen tutkimus on alkanut vilkastua ja eläimiä ruokana tut-
kitaan niin kouluruokailun, metsästyksen kuin affektien näkökulmista (ks. esim. 
Rowe, 2011; 2012; 2013; Rowe & Rocha, 2015; Saari, 2021).  

Edellisen katsauksen perusteella voidaan sanoa, että jälkihumanistisen (ympä-
ristö)kasvatuksen alueella on ollut jonkin verran tilaa monilajiselle toimijuudelle 
ja elämismaailman erilaisille ristikkäisille muodoille lähinnä kulttuurintutkimuk-
sen ja eläintutkimuksen näkökulmista katsottuna. Ihmisen katsotaan kuitenkin 
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olevan edelleen äänen antaja, oikeudenjakaja ja kiistämätön auktoriteetti. Jälkihu-
manistisen opetussuunnitelman käyttöarvo ilmaistaan vielä lähinnä huolena eko-
logiasta ja ympäristöstä (Adams, 2006). 

Kasvatustieteilijät Helena Pedersen ja Barbara Pini (2017) pohtivat jälkihuma-
nistisen lähestymistavan mahdollisuuksia koulutuksen ja kasvatuksen tutkimuk-
sessa. Heidän mukaansa on haastavaa päästää irti humanistisista käsitteistä, lähes-
tymistavoista ja ontologisista perusteista. Jälkihumanistinen lähestymistapa antaa 
mahdollisuuden oppia uutta, mutta se myös vaatii irrottautumaan opituista ja tiuk-
kaan iskostuneista tavoista hahmottaa maailmaa ja ihmisen paikkaa elämismaail-
massa. Kuten Pedersen ja Pini (2017) toteavat, kasvatuksen ja koulutuksen toimi-
jat, pedagogit ja tutkijat, kamppailevat sisään kirjatun epistemologisen lupauksen 
kanssa, jossa “maailma on tutkijoiden käytettävissä”. Voimme siis yrittää eroon 
humanismin perinteestä, mutta vaarana on, että luomme vauhtisokeudessamme 
uusia tiukkoja paradigmoja ja huomaamattamme olemme samankaltaisissa loke-
roissa toistamassa samoja ajatusjärjestelmiä kuin ennenkin. (Pedersen & Pini, 
2017, s. 1051.) 

Snaza ja kumppanit (2014) uskovat, että jälkihumanistinen lähestymistapa voi 
muuttaa kasvatuksellista ajattelua, käytäntöjä ja tutkimusta kolmella eri tavalla: 
ensinnäkin se voi pakottaa tarkastelemaan, kuinka ”humanistista” (humanist) kas-
vatusfilosofia ja sen tutkimus todella on. Toiseksi se voi auttaa meitä muotoile-
maan uudelleen kasvatuksen ja koulutuksen fokusta kohti sitä tosiasiaa, että 
olemme aina yhteydessä toisiin eläimiin, koneisiin ja ylipäätään meitä ympäröi-
vään todellisuuteen ja olemme aina sitä olleet. Kolmanneksi jälkihumanistinen lä-
hestymistapa voi muuttaa kasvatuksellista ajattelua ottamalla edellä mainitut 
kaksi näkökulmaa huomioon, ja näin voimme alkaa tutkia uudenlaista jälkihuma-
nistista kasvatusta, sen käytäntöjä ja tutkimusta ja siten rakentaa niiden pohjalle 
uudenlaisia opetussuunnitelmia ja pedagogisia käytäntöjä. (Snaza ja muut, 2014, 
s. 40.) Jälkihumanistisen kasvatuksen tarkoitus on tuoda keskusteluun kaikki ei-
inhimillinen, kaikki lajit ja lajien väliset ei-hierarkkiset verkostot. Morris (2015) 
painottaa, että koska tiedämme, että ihmislaji ei ole maapallon ainoa elollinen olio, 
ei tarvitse kuin katsoa ympärilleen nähdäkseen kaikkialle levittyvän inhimillisen 
ja ei-inhimillisen verkoston (Morris, 2015, s. 43).  

Kiinnostus ”post”-näkökulmiin on siis kasvanut 2010-luvun aikana myös kas-
vatustieteen tutkijoiden keskuudessa (Petitfils, 2014, s. 38). Suomenkielisessä 
kasvatustieteen tutkimuskirjallisuudessa on tuotu ensimmäistä kertaa esille käsite 
posthumanistinen ympäristökäsitys (Raution haastattelu, ks. Cantell ja muut, 
2020, s. 44–47). Tässä lähestymistavassa pyritään irtautumaan ihmiskeskeisestä 
ajattelusta ja nähdään inhimillisen ja ei-inhimillisen olevan jatkuvassa vuorovai-
kutuksessa, ei toisistaan irrallisina tai hierarkkisina. Tyytymättömyys asioiden ny-
kyiseen tilaan johdattaa ruotsalaisen kasvatustieteen tutkijan Hillevi Lenz Ta-
guchin (2013) mukaan pohtimaan ”post”-ajattelun olevan perustavanlaatuisesti 
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”diskurssin ja materian suhdetta, jossa tietäjää (knower) ja tiedettyä (known) on 
mahdotonta erottaa toisistaan” (Lenz Taguchi, 2013, s. 715). 

Niin kuin jälkihumanismi ei tarkoita minulle yksinomaan ihmisen jälkeistä ai-
kaa, vaan on käsitteenä ajallisesti ja käsitteellisesti limittyneenä tässä ja nyt, ei 
myöskään jälkipedagoginen tarkoita pedagogiikan jälkeistä aikaa. Se kuvaa 
enemmänkin mahdollisuutta tarkastella nykyisiä pedagogisia ratkaisuja ja raken-
nelmia kriittisesti ja löytää niiden rinnalle jälkihumanistisesti ja monilajisesti 
orientoituneita teoreettisia ja käytännön ratkaisuja. Seuraavaksi siirryn tarkastele-
maan tarkemmin näitä jälkipedagogisia teorioita ja käytäntöjä. Jälkipedagogiikka 
käsitteenä ja kriittiset jälkipedagogiikat (critical postpedagogies) käytännön eh-
dotuksineen henkilöityvät edeltävän vuosikymmenen yhteen keskeisimmistä kas-
vatustieteen jälkihumanistisista tutkijoista, ruotsalaiseen Helena Pederseniin. 

 
 

3.3 Kriittisen jälkipedagogiikan aika 
 
Monitieteinen tutkimus ei aina ole helppoa ja koska eläintutkimuksen tiedon ja 
pedagogisen tiedon rakentaminen haastaa nykyisen humanistisen tiedontuotannon 
(knowledge production), syntyy väistämättä yhteentörmäyksiä. Pedersen (2014) 
tutkii pedagogisissa pohdinnoissaan sitä, miten humanistinen ajattelu ei jäisi 
eläinkysymyksissä liian abstraktiksi vaan yltäisi sekä oikeiden toisten eläinten oi-
keisiin kohtaamisiin, että eläintutkimuksen tiedontuotannon johtamiseen empa-
tian, reflektion ja toisten eläinten oikeuksien rakentamiseksi. Pedersen (2014) vaa-
tii teorian tekemisen (doing theory) lisäksi konkreettista yhteyttä eläinnäkökul-
maan ja käytännön linkkiä akateemiseen maailmaan, joka antaa mahdollisuuden 
puhua toisten eläinten kokemuksista ihmisten yhteiskunnassa (Pedersen, 2014, s. 
17). 

Eläinkäänteen jälkeinen tutkimus on nimetty hyvin erilaisilla tavoilla myös 
”kriittisen eläinperustaisen ympäristökasvatuksen” (critical animal focused envi-
ronmental education) alueella. Tällaisia ovat muun muassa kriittinen eläinpeda-
gogiikka, yhteisten maailmojen pedagogiikka (common world pedagogies), eko-
pedagogiikka, humaani kasvatus (humane education), lajienvälinen kasvatus (in-
terspecies education) ja totaali vapautuksen pedagogiikka (total liberation educa-
tion). Riippumatta nimestä tai näkökulmasta näillä kaikilla on kauaskantoisia vai-
kutuksia kasvatuksen ja koulutuksen tutkimukseen. Russell ja Spannring (2019) 
toteavat, että edellisten näkökulmien merkitykset ovat yhtäältä niiden ihmiskes-
keisyyden ja lajisorron kritiikissä, ja toisaalta niillä on uudelleen rakentamisen 
tavoitteita (reconstruction). Ne myös ”kannustavat tunnistamaan yhteiseloamme 
toisten lajien kanssa, kehittämään ja luomaan sellaisia käytäntöjä, jotka antavat 
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meille mahdollisuuden elää kestävästi ja vastuullisesti monilajisissa yhteisöissä” 
(Russell & Spannring, 2019, s. 1138). 

Pedersen (2010a) näkee kolme syytä siihen, miksi jälkihumanistinen näkö-
kulma kasvatuksessa ja varsinkaan siihen liittyvä eläinkäänne ei ole saavuttanut 
länsimaisen pedagogiikan käytäntöjä. Ensimmäisenä hän mainitsee jo valistuksen 
aikakaudella sementoidun humanistisen ajattelun ihmisestä kasvatuksen väli-
neenä sekä lopputuloksena. Toisena hän tuo esiin uskonnon linkittymisen muo-
dolliseen koulutusjärjestelmään; sitä kautta ihmisten ja toisten lajien välinen raja 
on ollut historiallisestikin katsottuna selkeä ja pysyvä. Kolmanneksi haasteeksi 
Pedersen (2010a) nostaa kriittisen pedagogiikan näkökulmasta kulutusyhteiskun-
nan eturistiriidat ja ideologiset taistelut kuin myös talouden kasvun ja jatkuvan 
kilpailun vaikutukset koulutukseen ja koulutuksessa. Pedersen ei näe, että tässä 
yhtälössä inhimillisen ja ei-inhimillisen välisten rajojen häivyttäminen on ensim-
mäisten muutosten joukossa. Toisaalta hän toteaa, että juuri edellä mainittu ase-
telma antaa perustaa jälkihumanistiselle kritiikille. (Pedersen, 2010a, s. 241–242.) 

Myös Russell ja Spannring (2019) tuovat esiin kolme pedagogista haastetta. 
Ensinnäkin tutkimukset keskittyvät usein ihmisoppijoiden oppimiseen eläinperus-
taisissa tutkimuksissa. Pinnallinen eläinten integrointi ei heidän mukaansa auta 
saavuttamaan toisten eläinten subjektiviteettia ja niiden näkökulmaa tutkimuk-
sissa eikä koulutuksen käytännöissä. Piilo-opetussuunnitelmat esimerkiksi akvaa-
rioiden tai eläintarhojen toisten eläinten tutkimuksissa ovat heidän mukaansa 
usein antroposentrisiä. Toisten eläinten syvällinen ymmärrys ja eläimyys itsessään 
ovat tavoitteita, kun pyritään ymmärtämään yhteisesti jaettuja elämisyhteisöjä. 
Toiseksi Russell ja Spannring (2019) toteavat, että vaikka monitieteellinen yhteis-
työ tutkimuksessa on tärkeää ja parhaimmillaan avaa syvempää ymmärrystä mo-
nilajisiin yhteisöihin, sitä ei tapahdu, jos jotkut tahot katsovat tutkittavaa aluetta 
antroposentrisien linssien kautta. Kolmanneksi he tuovat esiin etnografian haas-
teen. Monilajinen etnografia tuo heidän mielestään tutkimukselle tärkeän metodo-
logisen näkökulman, mutta se, miten sen ymmärrämme, mitä ymmärrämme toi-
sista eläimistä ja millä sen ymmärryksen varmistamme, voi heidän mielestään olla 
edelleen haaste. (Russell & Spannring, 2019, s. 1139.) 

Ongelmana on, että edelleenkään ympäristökasvatuksen tutkimuksessa ei oteta 
riittävästi huomioon ihmiskeskeisyyden ja lajisorron haasteita. Pedersen (2019) 
toteaa, että vieläkään suuri osa kasvatustieteen eläinperustaisesta tutkimuksesta ei 
kykene ”seisomaan eläimen kanssa” eikä niistä löydy myöskään ”vilpittömiä so-
lidaarisuuden tekoja eläinten kanssa” (a sincere act of solidarity with animals). 
Ihmisten ylivalta ja esimerkiksi eläinteollisuuden kompleksisuus tulee ottaa vaka-
vasti ennen kuin voimme oikeasti puhua luonnon ja kulttuurien yhteenkietoutu-
misista (naturalcultural entanglements) (Russell & Spannring, 2019, s. 1140). 

Pedersen (2010b) ehdottaa, että koulutuksessa voidaan omaksua ja kehittää 
monilajista eettistä lukutaitoa ottamalla huomioon kriittisesti antroposentrisiä ma-
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nifesteja ja tekemällä opettamisessa ja oppimisessa tilaa vaihtoehtoisten kysymys-
ten esittämiselle. Pedersen lähestyy jälkihumanistista kasvatusteoriaa neljästä nä-
kökulmasta: näitä ovat ontologinen ja epistemologinen epätäydellisyys, radikaali 
intersubjektiivisuus, avoimet tavat tulla maailmaan/maailmaksi sekä ihmissubjek-
tin siirtäminen pois keskiöstä (Pedersen, 2010b).  

Kanadalainen kasvatustieteen tutkija Nikki Rotas (2014) ehdottaa, että ympä-
ristökasvatuksen opetukseen otettaisiin mukaan uusmaterialistisia ontologioita 
(ks. Barad, 2007; Bennett, 2010). Tällöin siirryttäisiin ekologian opettamisesta 
ekologisen elämäntavan performatiiviselle tasolle, eli kokemaan affektiivisesti 
suhteiden käytäntöjä, ja tunnistamaan, millaisessa rihmastomaisessa maailmassa 
elämme. Tällainen opetus ei rajoittuisi kouluun eikä tiedon muistamisen käytän-
töihin, vaan antaisi enemmänkin mahdollisuuden kysyä filosofisia, empiirisiä ja 
ontologisia kysymyksiä (Rotas, 2015). Maria Helena Saari (2021) on tutkinut väi-
töskirjassaan toisten eläinten osallisuutta koulujärjestelmässämme ja toteaa, että 
vaikka näkyvissä on useita lupaavia pedagogisia viitekehyksiä, herää kuitenkin 
kysymyksiä siitä, miten nämä mahdollisuudet valjastetaan käytännöiksi (Saari, 
2021, s. 177–178). 

Kasvatuksessa ja koulutuksessa ihmisten ja toisten eläinten väliin on lyöty kiila 
 kiila, jota jälkihumanistit pyrkivät poistamaan näiden kahden eri lajin väliltä. 

Kuten aiemmin on todettu, kaikki elollinen kietoutuu yhteen ja on alati liikkeessä. 
Jälkihumanistiseen väitteeseen siitä, että ihminen on eläin siinä missä toisetkin 
eläimet, pyritään löytämään kasvatustieteen teorioissa ja käytännöissä sellaisia nä-
kökulmia, jotka tekisivät tämän väitteen luonnolliseksi ja vähemmän uhkaavaksi 
omaksua. Jo eläin-sanaan liittyy kulttuurisia merkityksiä ja semioottisia tulkin-
toja, joiden purkaminen on pitkä taival, ja siksi purkamiseen liittyvä laaja keskus-
telu pitää aloittaa yhteiskunnassamme nyt. Kuten ruotsalaiset kasvatustieteilijät 
Nicklas Lindgren ja Johan Öhman (2019, s. 1) toteavat, kasvatuksen yksi tärkeä 
tulevaisuuden tehtävä on tunnistaa toisten lajien yhteiskunnalliset ja eettiset ulot-
tuvuudet sekä tunnustaa toisten lajien toimijuus yhteiskunnassamme. 

Seuraavassa luvussa esittelen Karin Gunnarsson Dinkerin ja Helena Pederse-
nin (2016) kehittämää kriittistä eläinpedagogiikkaa. Omat ajatukseni monilajisen 
kasvatuksen olemuksellisesta, tiedollisesta ja toiminnan kehyksestä, tukeutuvat 
monilta osin heidän näkemyksiinsä. 

 
 

Kriittinen eläinpedagogiikka 
 
Yksi varteenotettavimmista pedagogisista kokonaisuuksista monilajisen kasva-
tuksen alueella tällä hetkellä on ruotsalaisten tutkijapedagogien Karen Dinkerin ja 
Helena Pedersenin (2016) hahmottelema kriittinen eläinpedagogiikka. Uudenlai-
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sen pedagogisen ajattelun taustalla on kriittinen huomio toisten eläinten välineel-
lisestä arvosta länsimaisissa yhteiskunnissa. Kriittisen eläinpedagogiikan tavoit-
teena on oppia uudelleen suhteemme toisiin eläimiin ja sitä kautta löytää harmo-
ninen rinnakkaiselo toisten eläinten kanssa. Dinker ja Pedersen (2016) kysyvät, 
millaiseksi kasvatus muodostuu, jos ihminen ei olekaan enää ainoa subjekti, jonka 
kautta maailmaa ymmärretään. Kriittisessä eläinpedagogiikassa spesismi eli laji-
sorto on kritiikin kohteena ja näin yksi vastapuheenvuoro ihmiskeskeiselle peda-
gogiikalle. (Dinker & Pedersen, 2016, s. 416.) Snaza (2013, s. 50) toteaa, että ky-
seisen lukutavan tarkoituksena on opetella lukemaan tekstejä eri tavalla: ei ajatel-
len, miten ihmiset toimivat ja ajattelevat tässä maailmassa tai mitä asiat tarkoitta-
vat ihmiselle, vaan opetellen lukemaan ei-ihmiskeskeisesti ja näin huomaten, mi-
ten olemme harhautuneet näkemään itsemme ja suhteemme maailmaan. 

Kriittisen eläinpedagogiikan näkemys ei linkity niinkään esimerkiksi humane 
education -tyyppiseen lasten ja eläinten välisiin Dinkerin ja Pedersenin ilmaise-
miin aavistuksen “naiiveihin” kohtaamisiin (Dinker & Pedersen, 2016, s. 417). 
Humane education on Yhdysvalloissa syntynyt ja sinne juurtunut kokonaisvaltai-
nen ihmisyysprojekti, jonka tarkoitus on hyvyys ja ystävällisyys toisia eläimiä, 
luontoa ja muita ihmisiä kohtaan. Kyseinen ohjelma tai liike perustaa työnsä lä-
hinnä lasten sosiaaliseen, kognitiiviseen ja emotionaaliseen kehittymiseen (Unti 
& DeRosa, 2003; Weil, 2004.) Kriittisen eläinpedagogiikan tarkoituksena on pi-
kemminkin kannustaa opiskelijoita tutkimaan kriittisesti yhteiskunnan (myös op-
pilaitosten) normeja, instituutioita ja lukutapoja ja näkemään niitä tapoja, joilla 
pyritään lisäämään ihmisten halua eläintuotantoon perustuvaan kulutukseen mie-
luummin kuin kehittämään eettistä suhdetta toisiin eläimiin.  

Dinkerin ja Pedersenin (2016) mukaan kriittisen eläinpedagogiikan yhtenä ta-
voitteena on auttaa näkemään, kuinka ihmisten ja toisten eläinten suhteet kutistu-
vat pelkiksi tuotanto- ja kulutussuhteiksi. Eläinsuhteiden affektiivisuus tulee esiin 
ymmärtämällä yhteiskunnan tapoja suhtautua eläimiin, ja näin reflektion kautta 
syntyvät oppijoiden omat affektiiviset reaktiot. Nämä reaktiot antavat mahdolli-
suuden ymmärtää eläinten olevan tarpeineen ja iloineen tuntevia olentoja. Käy-
tännössä kriittisessä eläinpedagogiikassa on siis kriittis-analyyttinen sekä affektii-
vis-transformatiivinen ulottuvuus suhteessa eläimiin ja affekteihin. Usein käytän-
nössä nämä näkökulmat integroituvat toisiinsa ja muihin aiheisiin, mutta tärkeää 
on pitää mielessä kaiken toiminnan tarkoitus – hiljaisuuden rikkominen siitä, mikä 
on toisten eläinten asema yhteiskunnassamme. (Dinker & Pedersen, 2016, s. 419.) 

Dinker ja Pedersen (2016) esittelevät kriittisen eläinpedagogiikkaan liittyen 
muun muassa seuraavia otsikkotason opetusteemoja: näitä ovat eläimet ja affektit 
kasvatuksessa, kompleksinen eläinteollisuus kasvatuksessa, lajiosallistava inter-
sektionaalisuuskasvatus (eli tietoisuuskasvatus lajisorron eri muodoista) sekä ve-
gaanikasvatus. Näille kaikille kriittisen eläinpedagogiikan konkreettisille lähesty-
mistavoille Dinker ja Pedersen (2016, s. 427) näkevät yhteisiksi tavoitteiksi seu-
raavaa: 
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 Tulkitaan ja selitetään tietoa ihmisten ja toisten eläinten suhteista 
 Rohkaistaan vaihtoehtoisiin tapoihin suhtautua toisiin eläimiin, kysy-

mällä esimerkiksi kuinka syödä ja kuinka lukea asioista eri tavalla 
 Suhtaudutaan kunnioittavasti toisiin eläimiin pitämällä niihin etäi-

syyttä eikä pidetä ihmisen etua kaiken lähtökohtana 
 

Dinker ja Pedersen (2016) ovat kehitelleet myös erilaisia käytännön pedagogi-
sia ratkaisuja liittyen kriittiseen eläinpedagogiikkaan. Ensinnäkin heidän mu-
kaansa tulisi tutkia opiskelijoiden omia tunnesuhteita ja kohtaamisia toisten eläin-
ten kanssa sekä sitä, mitä näistä kohtaamisista seuraa. Toiseksi tulisi reflektoida 
ja jakaa etologisia näkemyksiä toisten lajien sisäisistä suhteista ja ympäristöistä 
sekä heidän kohtaamisistaan ihmisistä. Tulisi pohtia, kuinka toinen eläin kokee 
metsästyksen, teurastuksen tai emostaan erottamisen. Kolmanneksi tulisi tehdä 
kriittistä diskurssianalyysia toisiin eläimiin liittyvistä koulutusmateriaaleista, 
joista tutkitaan, millaisia emotionaalisia reaktioita niissä tuotetaan ja mihin tarkoi-
tuksiin. Neljänneksi tulisi tehdä opintovierailuja maatiloille, toisten eläinten tur-
vakoteihin, haastatella eläinsuojeluyhdistysten vapaaehtoistyöntekijöitä heidän 
tunteistaan toisia eläimiä kohtaan ja miten he kokevat erilaisia ikäviä tilanteita. 
Viidenneksi he kehottavat katsomaan dokumentteja teurastuksesta, toisten eläin-
ten hyväksikäytöstä, toisten eläinten pelastustehtävistä ja tutkimaan niiden herät-
tämiä tunteita mutta myös niissä esiintyvien toisten eläinten tunteita. Kuudenneksi 
tulisi keskustella siitä, miksi suremme toisten eläinten kuolemaa ja toisten emme, 
miten valtasuhteet toimivat näissä sururituaaleissa ja miten ne vaikuttavat toisiin 
eläimiin niiden vielä eläessä. Tämän lisäksi tulisi tutkia kriittisesti kaikkien edellä 
mainittujen tilanteiden antroposentrisiä ennakkoluuloja. (Dinker & Pedersen, 
2016, s. 419.) 

Olisiko edellä esiteltyä pedagogista toimintaa helppo toteuttaa käytännössä 
myös Suomessa? Ongelmaksi saattaa myös meidän maassamme tulla koulutuksen 
ja kasvatuksen arvo- ja ideologinen perusta. Vaikka esimerkiksi Richard Kahnin 
(2008) kehittämä ekopedagogiikan radikaalimpi näkökulma ja aktivismin koros-
taminen voisivat tuoda osaltaan tervetullutta aktiivisen toimijuuden näkökulmaa 
kasvatuksen käytäntöihin, oman opettajakokemukseni mukaan toiset eläimet eivät 
ole suomalaisessa kasvatuksessa ja koulutuksessa sellaisessa asemassa, että edellä 
mainitun kaltaista pedagogista toimintaa oppiaineisiin integroituna katsottaisiin 
ainakaan vielä tällä hetkellä kovin hyväksyvästi. Tämä ehkä skeptinen pohdinta 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kriittistä jälkihumanistista eläinpedagogiikka 
tulisi pyrkiä kehittämään. Päinvastoin sen eteen pitää tehdä sinnikästä ja pitkäjän-
teistä työtä niin teoreettisen tutkimuksen kuin pedagogisen kehittämisenkin alu-
eella.  

Kolmantena käänteenä monilajisen kasvatuksen taustalla esittelen affektiivi-
sen käänteen (affective turn). Kuten edellisissä luvuissa on tullut esille, affektit 
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kutoutuvat tiiviisti jälkihumanistiseen toisten eläinten ja ihmisten suhteiden tutki-
mukseen. Seuraavassa avaan tarkemmin affektiivisen tutkimuksen teoreettista ja 
historiallista perustaa. 
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4 Affektiivinen käänne 

Suomen kielitoimiston sanakirjan mukaan affekti tarkoittaa voimakasta tunnetta, 
(mielentunne) kiihtymystä.20 Myös Yhdysvaltalaiset kulttuurintutkijat Gregory J. 
Seigworth ja Melissa Gregg (2010, s. 2) toteavat että ”affekti on monilla tavoin 
synonyymi voimalle tai kohtaamisen voimalle”. Affekti on tunteisiin rinnastettava 
käsite. Eri tutkijat määrittelevät affektin merkityksen eri tavoin. Australialainen 
sosiologi ja Critical affect: the politics of method -kirjan kirjoittaja Ashley Barn-
well (2020) kirjoittaa moninaisuuden merkityksestä affektien tutkimisessa ja roh-
kaisee tutkijaa kyseenalaistamaan omat affektiteoreettiset kiinnittymisensä ja sitä 
kautta joidenkin näkemysten ulossulkemisen mahdollisuuden. Barnwellin ajatusta 
seuraten en tässä tutkimuksessa halua sitoutua vain yhteen määritelmään, koska 
affekti on mielestäni käsitteenä ja ilmiönä jatkuvasti liikkuva ja muotoutuva. Koen 
jopa joidenkin vastakkaisten näkemysten löytyvän pohjavireenä oman affektiym-
märrykseni sanoittamisessa, ja tämä kertoo mielestäni affekteihin liittyvästä ”su-
measta alueesta”, jossa omaa affektiivista kokemusta on vaikea puristaa tiettyyn 
käsitteelliseen muottiin. Koen kuitenkin tarpeelliseksi avata affektia käsitteenä 
historiallisesti ja samalla pohtia, miten erilaiset affektiteoriat näkyvät oman tutki-
mukseni pohjavireessä tai jopa sen pinnalla. Seuraavaksi avaan joitakin säikeitä 
Spinozan, Deleuzen ja Guattarin sekä Massumin affektinäkemyksistä, jotka nekin 
kietoutuvat toisiinsa.  Englantilaisen sosiaalipsykologi ja affektitutkija Margaret 
Wetherellin (2012) ja englantilaisaustralialaisen kulttuurintutkija Sara Ahmedin 
(2004) näkemykset affekteista nousevat tämän tutkimuksen viitekehyksessä sel-
laisiksi, joihin on helppo itselleni tarttua. Seuraavassa luvussa pohdin myös af-
fektien ja jälkihumanismin rajapintoja. Lopulta tuon affektiivisen käänteen kohti 
kasvatuksen ja koulutuksen kontekstia ja kudon valitsemani kolme monilajisen 
kasvatuksen taustalla vaikuttavaa käännettä yhdeksi teoreettiseksi kudelmaksi. 

Affektiivinen käänne yhdistetään usein 2000-luvun ihmistieteellisiin paradig-
moihin, kuten esimerkiksi uusmaterialismiin ja jälkihumanismiin. Näissä tieteen-
teoreettisissa näkemyksissä ei-kielelliset tietämisen tavat on otettu kielellisten rin-
nalle ja ei-inhimillisten toimijoiden roolia on painotettu monen tasoisessa vuoro-
vaikutuksessa. (ks. esim. Kim & Bianco, 2007; Koivunen, 2008; Koivunen & Pa-
lin, 2001; Salmela, 2017.) Post-emotionaalinen yhteiskunta viittaa usein materi-
aalisuuden nousuun ja aitojen tunteiden häviämiseen tai arvostuksen vähenemi-
seen. Jälkistrukturalistinen ajatus subjektiudesta muunakin kuin yksilöllisenä tai 
subjektiin liittyvänä ilmaisuna on ”ajankohtaistanut” affektin käsitteenä toisin 
ymmärrettäväksi, ja kuten Koivunen ja Palin (2001) toteavat: ”... affektin käsite 

 
20 (Kielitoimiston sanakirja, ei pvm.) 
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asettaa uudelleen kysymyksiä subjektiivisen ja sosiaalisen, yksilön ja yhteiskun-
nan, minän ja toisen, sisä- ja ulkopuolen rajoista ja kytköksistä” (Koivunen & Pa-
lin, 2001, s. 2). 

Yhdysvaltalainen naistutkimuksen ja sosiologian professori Patricia Ticineto 
Clough (2008) toteaa affektiivisen käänteen olevan yksi hedelmällisimmistä teo-
rioista mitä humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä on nähty ja affektiivisen kään-
teen ilmaisevan uudenlaista kehojen, teknologian ja materian yhteensulautumaa, 
joka on kääntänyt ajattelua, varsinkin kriittisen teorian alueella (Clough, 2008, s. 
2). Laajasti ottaen affektiivinen käänne voidaan mieltää uudistuneena ja laajalle 
levinneenä tieteellisenä kiinnostuksena ruumiillisuuteen, tunteisiin ja estetiikan 
merkityksiin” (La Caze & Lloyd, 2011, s. 2). 

Seighworth ja Gregg ovat kirjansa The Affect Theory Reader (2010) johdan-
nossa kuvanneet affektiivisen käänteen muodostumisen pääpiirteitä. He ovat jäl-
jittäneet kahdeksan kohtaa, jotka heidän näkemyksensä mukaan yhdessä muodos-
tavat ”käänteen”. Näitä ovat fenomonologiset ja postfenomonologiset teoriat ruu-
miillisuudesta (embodiment), kybernetiikka ja teoriat ihmisestä/koneista/epäor-
gaanisesta, filosofian ei-kartesiolaiset traditiot, psykologiset ja psykoanalyyttisen 
teorian näkökulmat, vallan normalisoinnin kriittiset traditiot,  kuten feminismi-
/queer-/vammaistutkimukset, kokoelma yrityksiä reagoida kielelliseen kääntee-
seen, kriittiset teoriat ja tunteiden historiat sekä tieteen ja neurologian näkökulmat 
(Gregg & Seighworth, 2010, s. 6 8).  

 
 

Affektit, emootiot ja tunteet 
 
Hollantilainen filosofi ja eetikko Benedict de Spinoza julkaisi vuonna 1677 kirjan 
Etiikka,21 jossa hän kritisoi Descatesin näkemystä tunteista ”kurssissa pidettävinä 
kotieläiminä”. Spinoza näki ihmisen kokonaisuutena, jossa tunteita ja tietämistä 
ei voinut erottaa toisistaan. Hän erotteli kirjassaan 25 erilaista tunnetta (affektia) 
ja toi esiin, että affektit ovat ihmisen suhde maailmaan, eli kohtaamisia. Hänen 
mukaansa affektit sijaitsevat maailman ja ihmisen kohtaamisissa ja tulevat esiin 
aina suhteessa maailmaan (Ojakangas, 1995; ks. Caputo, 1997). 

Tunteiden tutkimus on ollut keskeisellä sijalla niin klassisen kuin modernin 
tutkimusperinteen keskeisissä teoksissa kuten Platonilla (385 eaa. 380 eaa.), 
Aristoteleella (384 eaa. 322 eaa.), Descartesilla (1596–1650), Hobbesilla (1588–
1679) ja Darwinilla (1809–1882). Kuitenkin niin kutsutulla affektitutkimuksella 
on melko lyhyt historia. Kiinnostus heräsi toden teolla Silvan Tomkinsin (1984) 
ja Massumin (1995) teorioiden kautta. Massumi on linkittänyt affektin määritel-
mänsä filosofiaan ja ennen kaikkea Deleuzen ja Guattarin (1988) sekä Spinozan 

 
21 Suomennos ks. Ojakangas, M. (1995). Spinozan etiikat. Tiede & edistys, 20(3). 
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näkemyksiin, joissa affekti toimii ihmisestä riippumatta tai sen kautta, kuin se olisi 
persoonan ominaisuus (Barnwell, 2020, s. 4). 

Tämän tutkimuksen kissakohtaamisissa affektit tarttuvat minuun ja näin tartut-
tavat minut kertomaan tarinoita. Ymmärrän affektin spinozalaisittain kykynä vai-
kuttaa ja tulla vaikutetuksi. Spinozan ydinajatus vaikuttumisesta ja vaikuttami-
sesta on lähtökohtana myös Deleuzen ja Guattarin ajattelussa. Tunne on heidän 
mukaansa ”kognitiivinen representaatio”. Tämä tarkoittaa sitä, että mieli reflektoi 
ja tulkitsee ruumiillisen kokemuksen ja tähän tulkitaan vaikuttavat kulttuuriset 
tulkintamallit. Heidän mukaansa affekti ei ole henkilökohtainen tunne, vaan inhi-
millisyyteen liittyvä vaikuttumisen ja vaikuttamisen kyky (Deleuze & Guattari, 
1988).  

Deleuzen ja Guattarin (1988) ajattelussa affektit ovat tulemista joksikin (beco-
ming).  Affekti on siis jotakin joka tulee, on jatkuvassa liikkeessä ja vaikuttaa. 
Affektin voima on uutta luovaa voimaa. Omassa tutkimusprosessissani olen Desp-
ret’n (2004) ajatusten mukaisesti opetellut tulemaan kissojen affektoimaksi ja ole-
maan tilassa, jossa affektoituminen saa tapahtua. Tässä apuna on ollut käsitteel-
linen ajattelu. Ensinnäkin olen mieltänyt yhteisesti jakamamme tilan kontakti-
vyöhykkeeksi. Harawayta (2013) mukaillen kontaktivyöhykkeellä kaikki sotkuiset 
suhteet saavat tapahtua. Toiseksi kanssakuljeskelun käsite on auttanut minua ym-
märtämään yhdessä olemisen jatkuvana liikkeenä, jossa fyysinen, mentaalinen ja 
myös ei-tietäminen liikkuvat, luovat affektiivisia tiloja tai ovat luomatta. Kanssa-
kuljeskelu on siis jatkuvaa liikettä, ei koskaan sovittua eikä paikallaan pysyvää.  

Deleuzen ja muiden (1993) ajattelussa on affekteihin sijoittunut myös uuden 
tiedon muotoutumisen mahdollisuus. Heidän mukaansa tutkimuksen tehtävä on 
löytää ”affektiivisesta kaikkeudesta” uusia käsitteitä ja sitä kautta uudelleen kä-
sitteellistää maailmaa. Maailma avautuu vasta itsenäisissä olennoissa, jotka ovat 
tässä, eivätkä nykyisyydessä tai menneisyydessä (Deleuze ja muut, 1993, s. 172). 
Itsenäisten olentojen kohtaaminen kontaktivyöhykkeellä, kohtaamisista kerrotut 
tarinat ja tarinoiden purkaminen uuden tiedon ja uusien käsitteiden löytämisen 
näkökulmasta toteutuu tutkimusprosessissani kutakuinkin Deleuzen ja Guattarin 
ajatusten suunnassa.  

Massumi (1995) nojaa Deleuzin ja Guattarin affektinäkemyksiin ja erottaa af-
fektit ja tunteet toisistaan. Hän on jatkanut Deleuzen ja Guattarin määritelmää af-
fektista ruumiillisesti koettuna intensiteettinä ja voimana. Hänen mukaansa affekti 
on ruumiillinen kyky vaikuttaa ja vaikuttua ja siinä kehon tila muuttuu toiseksi. 
Tämä muutos tapahtuu aina suhteessa johonkin, joka vaikuttaa (Massumi, 1995). 
Jenni Rinne ja muut kansantieteilijät (2020) tarkentavat, että ”vaikutus voi liittyä 
aineellisuuteen, olla toinen fyysinen ihmiskeho tai esimerkiksi massatapahtumien 
jaettu tunnelma. Se voi myös olla jokin laajempi idea tai ideologia, jolla on af-
fektiivista voimaa” (Rinne ja muut, 2020, s. 9). Tunne määrittyy Massumille sub-
jektiivisena, kognitiivisena ja sosiaalisena. Massumia kiinnostaa affektiivisuus 
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yksilön ulkopuolisena, mutta silti liikkeelle panevana voimana (Massumi, 1995, 
s. 88).  

Affektiiviset kokemukset ja käytännöt eivät siirry samanlaisina esimerkiksi 
teksteihin (ks. Lorimer, 2008; Nygren & Jokinen, 2013; Santaoja, 2015). Tässä 
piilee affektien ja tarinankerronnan ristiriita. Ymmärrän ja hyväksyn sen, että 
vaikka kerron affektisen tartunnan saaneena tarinoita, en koskaan pysty välittä-
mään kohtaamistilanteen tapahtumia ja niissä syntyviä affektiivisia tulemisia sel-
laisenaan. Ajattelen kuitenkin niin, että tarinankerronnan avulla pystyn jatkamaan 
prosessia eteenpäin ja purkaessani tarinoita paljastuu uusia käsitteitä ja ilmiömaa-
ilmoja, joiden avulla pystyn oppimaan esimerkiksi yksityisestä jotain yleistä ja 
arkisesta jotain poliittista. Pääpaino omassa oppimisen prosessissani (joka tämä 
väitöskirjatutkimus mitä suurimmassa määrin on) ei siis ole pyrkimyksessä välit-
tää affektiivisia kohtaamisia sellaisenaan muiden ymmärrettäväksi, vaan sysätä 
tiedon, tunteen ja toiminnan lumipallo liikkeelle niin, että niistä syntyy uusia, raik-
kaita ja sotkuisiakin tietämisiä ja tulemisia.  

Affektit nähdään tässä tutkimuksessa Latourin (2005) mukaisesti myös väli-
syyksien (in-betweennes) ja yksittäisten tapahtumien tuottamien ruumiillisten in-
tensiteettien (feeling of bodily intensity) tutkimisena ihmisen ja toisten eläinten 
välillä. Latour (2005) kirjoittaa: ”kehon saaminen oppimaan, toisin sanoen vai-
kuttumaan ja vaikuttamaan, liikkumaan ja liikuttumaan inhimillisen tai ei-inhimil-
lisen toimesta. Jos et ole sitoutunut tähän oppimiseen, sinusta tulee epäsensitiivi-
nen, tyhmä ja kuollut.”22 (Latour, 2005, s. 205).  

Jenni Rinne ja muut kansantieteilijät (2020) summaavat affektien merkityksen 
muun muassa kulttuurintutkimuksen alueella. Heidän mukaansa kiinnostus af-
fekteihin on lisääntynyt samaan aikaan kuin ymmärryksemme tunteiden ja af-
fektien merkityksestä ajatteluumme ja toiminnan tapoihimme on lisääntynyt. Ke-
hoa ja mieltä ei enää nähdä vastakkaisina, vaan kehon ja aistien tuntemukset näh-
dään osana arkisia käytäntöjä ja ajattelua. Affektit ovat nousseet tärkeäksi näkö-
kulmaksi niin käsitteellisenä kuin teoreettisena otteena päästä käsiksi sosiaaliseen 
ja kulttuurisiin kokemuksiin ja toimintaan. Affektiteorioilla päästään heidän mu-
kaansa kiinni tunteiden ja ruumiillisten tuntemusten vaikutuksiin erilaisissa mer-
kityksenannoissa. Affektin käsitteellä voidaan päästä myös tiedostamattomiin vai-
kuttajiin. He myös toteavat, että koska affektiteorioita on useita, ei aina ole selvää, 
mitä affekteilla tarkoitetaan. Siksi on tärkeää määritellä jokaisen tutkimuksen 
kohdalla, mitä milloinkin affekteilla ja tunteilla tarkoitetaan. (Rinne ja muut, 
2020, s. 5, 7–8.)  

Nygrenin ja Jokisen (2013) mukaan affektit ovat performatiivisia koska ne saa-
vat tekemään jotain ja ovat myös heidän mukaansa liikkeelle panevana voimana 

 
22 Tutkijan suomennos. “To have a body is to learn to be affected, meaning ‘effectuated’, 
moved, put into motion by other entities, humans or nonhumans. If you are not engaged 
in this learning you become insensitive, dumb, you drop dead”. 
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(Nygren & Jokinen, 2013). Myös kulttuuriset normit ja käytännöt vaikuttavat sii-
hen, millaiset asiat tai toiset ruumiit aiheuttavat meille affekteja (mm. Peltola & 
Tuomisaari, 2015). Tästä päästään Margaret Wetherellin (2012) affektinäkemyk-
siin, joissa hän pyrkii välttämään tiukkaa kahtiajakoa esimerkiksi materiaalisen ja 
affektiivisen välillä. Hän ei tee eroa affektien ja emootioiden välille ja sanoo, että 
vaikka affektiiviset kokemukset ovat yksilöllisiä, ne ovat myös kulttuurisesti ra-
kentuneita (Wetherell, 2012, s. 39). Hänelle affektit ovat ruumiillisia merkityksen 
luomisen prosesseja, joissa kietoutuvat yhtäältä aistit ja somaattiset prosessit, ja 
toisaalta kehon asennot ja rutiinit (Wetherell, 2012, s. 28–31). 

Ahmedille (2013) kulttuurinen konteksti on tärkeä osa affektia. Tällä hän tar-
koittaa sitä, että affekti on kulttuurinen käytäntö ja kiinnittyy aina johonkin kult-
tuuriseen yksikköön, kuten tässä tutkimuksessa toiseen eläimeen, eläimen kaltoin-
kohteluun, eläinten hyvinvointilain valmisteluun, tai vaikka menneisyyden muis-
toihin tai materiaan, kuten kissanruokaan. Ahmedin (2013) tahmaisuuden tai tah-
maisten tunteiden käsite on mielenkiintoinen ja käyttökelpoinen tutkimukseni ta-
rinoissa. Tahmeus ei ole jokin olemassa oleva materian pinta, vaan jotain, joka 
syntyy ruumiiden, erilaisten materiaalisten objektien tai merkkien (signs) koske-
tushistorian (histories of contact) yhteisvaikutuksesta. Tällöin tahmaisuuden aste 
riippuu kosketushistoriasta, jossa jokin on jo vaikuttanut kohteen pintaan (Ahmed, 
2013).  

Tahmeutta voidaan kuvata myös affekteina, jotka syntyvät sellaisista intensi-
teeteistä, jotka siirtyvät ruumiista ruumiiseen sekä resonansseista, jotka kiertävät 
kehojen ympärillä, väleissä ja jotka joskus tarttuvat ja tahmautuvat ruumiisiin ja 
maailmoihin (Seigworth & Gregg, 2010, s. 1). Tahmeus ei itselleni ole negatiivi-
sesti tai positiivisesti varautunut. Voin olla ”kiinni” toisessa ihmisessä (joko hy-
vässä tai pahassa), tahmeus voi kuvastaa asioiden ”yhdessä pysymistä” tai se voi 
kuvata hetkeä, jolloin painan kasvoni kissan pehmeään karvaan ja hetkeksi ”jään 
kiinni” hermostoa rauhoittavaan hetkeen. 

 
 

Affektiivinen käänne, jälkihumanismi ja kasvatus 
 
Jälkihumanistinen käänne suhtautuu jo aiemmin todetun mukaisesti kriittisesti li-
beraaliin subjektiajatteluun ja haluaa siirtää huomion ontologisiin suhteisuuksiin. 
Kriittinen jälkihumanismi väittää, että inhimillinen, eli ihminen ei ole poikkeuk-
sellinen tai ainutlaatuinen vaan kaikki tieto on ruumiillista, poliittista, osittaista ja 
paikantunutta (ks. Barad, 2003; Braidotti, 2013; 2016; 2019; Haraway, 2008; 
Herbrechter, 2013).  

Zembylas ja Bozalek (2014) toteavat, että jälkihumanistista ja affektiivista 
käännettä yhdistää kriittisyys yhteiskunnan liberaalille kehykselle sekä humanis-
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min moraaliselle ylivoimalle. Heidän näkemyksensä mukaan molemmilla kään-
teillä on kaksi yhteistä lähtökohtaa – ihmisiä tarkastellaan ensisijaisesti sosiaali-
sina ja suhteisina, eikä atomistisina tai yksilöinä, joilla ei ole yhteyksiä muuhun 
maailmaan (Zembylas & Bozalek, 2014, s. 29). 

Vuonna 2020 julkaistu kirja Mapping the affective turn in education (Dernikos 
ja muut, 2020) on ensimmäisiä teoksia, jossa affektiteoriat ja pedagogiikka koh-
taavat ja jossa affektitutkimus nähdään osana laajempaa uusmaterialistista ja jäl-
kihumanistista käännettä. Kirjan artikkeleita ovat kirjoittaneet tähänkin tutkimuk-
seen vaikuttaneita tutkijoita, kuten Kathleen Stewart, Nathan Snaza ja Michalinos 
Zembylas.  

Tutkimukseni ensimmäisen osan tavoitteena on ollut vastata ensimmäiseen tut-
kimuskysymykseeni: Minkälaiset käänteet ja kehitysvaiheet eri tieteen ja tutki-
muksen aloilla ovat alkaneet tehdä monilajisen kasvatuksen tarpeellisuutta näky-
väksi? 

Esittelen tässä vastauksen tutkimuskysymykseen pääpiirteissään. Tutkimuk-
seni kaikki vastaukset löytyvät työn lopusta, jossa syvennän niiden merkitystä 
myös suhteessa toisiinsa. Olen osoittanut edellä, että käsillä oleva antroposeenin 
aika on luonut tarvetta tutkia ihmisten ja toisten eläinten suhteita kriittisemmin ja 
kokonaisvaltaisemmin suhteellisen laajasti eri tieteenaloilla ja eri näkökulmissa. 
Muutos ei ole vielä nähtävissä yleisesti kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, mutta 
ajallisesti tarkasteltuna monilajisen maailmasuhteen ontologinen, epistemologi-
nen ja eettinen tarkastelu on jo lähtenyt liikkeelle viimeisen kahdenkymmenen 
vuoden aikana. Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemi-
sen kaltaiset globaalit ongelmat ovat kiihdyttäneet tarvetta ajattelun ja tietämisen 
tapojen muutokseen. Ihmiskeskeinen ajattelu on saanut rinnalleen monimuotoi-
sempia ja monilajisia tapoja tarkastella yhteiskuntiemme tilaa. Jälkihumanistinen 
ajattelu on lähtenyt yleistymään myös kasvatustieteen alueella, ja on osaltaan luo-
massa tilaa ja mahdollisuuksia monilajiselle kasvatukselle.  

Eläinkäänteen historiallinen ja poliittinen tarkastelu osoittaa, että toiset lajit ei-
vät enää automaattisesti vajoa näkymättömiin, vaan eläinten itseisarvoisuuden 
puolesta on valjastanut voimansa joukko filosofian, eläintutkimuksen, eläinpoli-
tiikan ja eläinoikeuksien tutkijoita puhumattakaan ruohonjuuritason toimijoiden 
jatkuvasti kasvavasta joukosta. Kasvatustieteen merkitys maailmassa nopeasti ta-
pahtuviin muutoksiin reagoimisessa on mielestäni ensisijaisen tärkeä. Eläineetti-
set kysymykset esimerkiksi ruoan tuotannossa ja ihmisten ruokavalinnoissa ovat 
jo nyt osa myös kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä. Eläinkäänteen, jälkihu-
manismin ja affektien näkökulmista matka on vasta alkutaipaleella mutta tiedän, 
että kasvatuksen toimijat pystyvät reagoimaan nopeasti, kunhan kiinnostus ja sitä 
edeltävä poliittinen tahto monilajisia näkökulmia kohtaan löytyy.  

Käy selkeästi ilmi, että ensimmäisessä osassa esittelemäni kolme keskeistä 
käännettä ovat tiukasti kietoutuneet yhteen. Lukuisat tutkijat yhdistävät jo nyt tut-
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kimuksissaan jälkihumanismia ja affektiteorioita niiden jo aiemmin esitettyjen yh-
teisten nimittäjien johdosta. Ihmistieteellisen eläintutkimuksen tutkijat tuovat jäl-
kihumanistisia näkökulmia ja affektiteorioita enenevissä määrin esiin. Kysymys 
siis todellakin on toisiaan vahvasti tukevien elementtien muodostamasta perus-
tasta, josta kasvatustieteen tutkimuksen on hedelmällistä ponnistaa, mikäli moni-
lajinen maailmasuhde ja monilajinen kasvatus nähdään arvokkaana antroposeenin 
ajan kasvatusteoreettisena ja pedagogisena lähestymistapana. 
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OSA 2 METODOLOGISIA KUDELMIA JA 
RÄSYMATTOTARINOINTIA 
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It matters what matters we use to think other matters with; it matters what stories 
we tell to tell other stories with; it matters what knots knot knots, what thoughts 
think thoughts, what descriptions describe descriptions, what ties tie ties. It mat-
ters what stories make worlds, what worlds make stories (Haraway, 2016). 
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5 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET KUDEL-
MAT 

Tutkimukseni toisessa osassa lähden avaamaan jälkilaadullisen tutkimuksen peri-
aatteita ja taustafilosofiaa. Kysymys on tämän työn tutkimusstrategisista valin-
noista, ja ne linkittyvät vahvasti myös tutkimuskysymyksiini. Rakennan samalla 
metodologista kontribuutiotani, jota kutsun räsymattotarinoinniksi. Osoitan räsy-
mattotarinoinnilla, miten esimerkiksi autoetnografisesti tuotettavilla kumppa-
nuuskissatarinoilla voidaan tutkia monilajisen kasvatuksen muotoja. On tärkeää 
ymmärtää, että esittelemäni räsymattotarinoinnin menetelmä on yksi ehdotus lä-
hestyä monilajista kasvatusta pedagogisena ratkaisuna. Vaikka tässä tutkimuk-
sessa kanssakuljeskelijana ja tarinoiden toimijoina ovat luonani asuvat kissat, ei 
räsymattotarinoinnin käyttö rajoitu pelkästään kumppanuuseläimiin. Menetelmää 
voidaan käyttää minkä tahansa toisen lajin kohtaamisia tutkittaessa.  Näin tulen 
vastaamaan tässä tutkimuksen toisessa osassa tutkimuskysymykseen 2. 

Tutkimukseni rakentuu pääasiassa käsitteelliseksi kokonaisuudeksi, mutta 
siinä on myös empiirinen komponentti, jonka avulla tutkin, miten käytännössä 
monilajista kasvatusta voidaan toteuttaa. Räsymattotarinoinnin kumppanuuskis-
satarinat eivät näyttäydy tässä tutkimuksessa perinteisenä tutkimusaineistona. Ta-
rinankertomisen ja tarinoiden analyysin avulla havainnollistan, millaisia uusia kä-
sitteitä tarvitaan, jotta voidaan siirtyä monilajisen kasvatuksen teoriasta myös pe-
dagogiseen toimintaan. 

Tutkimukseni teoreettis-metodologinen viitekehys (kuva 1) koostuu useam-
masta erilaisesta ”kuteesta”, jotka haastavat lukijan purkamaan vanhoja oletta-
muksia ja käytäntöjä ja lukemaan tutkimusta avoimin mielin. Tutkimusstrategiana 
jälkilaadullinen metodologia (postqualitative methodology) sisältää ne tavat, joilla 
tavoittelen tieteellistä tietoa ja joiden avulla muodostan ja perustelen sitä yhdessä 
valitsemieni teorioiden kanssa. Tutkimusstrategia kulkee limittyneenä ja ”kutou-
tuneena” valitsemaani tieteenfilosofiseen näkökulmaan, joka on jälkihumanismi. 
Kuten aiemmin luvussa 3 olen todennut, jälkihumanismi koostuu joistakin toisis-
taan eettisesti ja ideologisestikin erilaisista aatemaailmoista. Tämän tutkimuksen 
valintana on kriittinen jälkihumanismi, jonka sisällä on useita eri teoreettisia pai-
notuksia. Yhteistä kriittisen jälkihumanismin erilaisille näkökulmille on kuitenkin 
suhteinen ja tilanteinen tapa hahmottaa monilajista elämismaailmaa. Tutkimusot-
teeni koostuu yhtäältä autoetnografisesta otteesta, jonka myötä kerään tarinallista 
materiaalia omasta kokemismaailmastani ja toisaalta monilajisesta etnografiasta, 
joka linkittää tarinankerronnan tapani monilajiseen maailmaan. Kutsun tätä tutki-
musotetta monilajiseksi autoetnografiaksi. Tässä tutkimuksen toisessa osassa esit-
telen metodologista kontribuutiotani, joka koostuu autoetnografisesti kirjoite-
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tuista monilajisista tarinoista. Nämä tarinat ovat syntyneet kanssakuljeskelun lo-
massa kanssani asuvien toisten eläinten, eläinsuojeluyhdistyksen kissojen, Raspe-
rin ja Serrin, kanssa. Tarinallisen materiaalin eli tarinoiden analyysi tapahtuu nar-
ratiivis-dekonstruktiivisen analyysin avulla, joka on luonteeltaan diffraktiivista. 
Tätä tarinankerronnan ja analyysin kudelmaa kutsun tässä tutkimukseni toisessa 
osassa räsymattotarinoinniksi. Räsymattotarinointi on siis metodologinen ehdo-
tukseni sille, miten monilajista kasvatusta voidaan toteuttaa. Seuraavissa luvuissa 
avaan tutkimukseni teoreettis-metodologista viitekehystä kohta kohdalta. Lukujen 
tarkoitus on rakentaa perustaa myöhemmin esittelemälleni tarinankerronnan me-
netelmälle, räsymattotarinoinnille. 

 
 

 
Kuva 1. Tutkimuksen teoreettis-metodologinen viitekehys 

 
 

5.1 Jälkilaadullinen tutkimusstrategia  
 
Tutkimukseni teoreettis-metodologiseen näkökulmaan linkittyvä tutkimusstrate-
giani, jälkilaadullinen metodologia (postqualitative methodology) (ks. Jackson, 
2017; Jackson & Mazzei, 2013; Lather, 2016; Lather & St. Pierre, 2013; St. Pierre, 
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2018; 2019; St. Pierre & Jackson, 2014; St. Pierre ja muut, 2016), mahdollistaa 
yhtä aikaa teorian kanssa keskustelun kuin myös empirian hyödyntämisen tutki-
muskysymyksiin vastattaessa. Suomeksi jälkimetodologista tutkimusta tai jälki-
metodologiasta kirjoittavia kasvatustieteen tutkijoita on tällä hetkellä joitakin (ks. 
Guttorm, 2014; Guttorm ja muut, 2015; Ikävalko, 2014; 2016; Kurki ja muut, 
2016; Rautio, 2013; 2014; 2021; Tammi & Hohti, 2017).  

Teoreettisfilosofisesti tutkimukseni taustalla  niin teoreettisen viitekehyksen 
kuin metodologiankin osalta  vaikuttaa mannermaisen filosofian ja kriittisen teo-
rian kehityssuunta jälkistrukturalismi, jonka synty voidaan sijoittaa 1960-luvun 
Eurooppaan. Kehityssuunnan yksi liikkeellepanijoista on ollut ranskalaisen kirjal-
lisuudentutkijan ja semiootikon Roland Barthesin ja ranskalaisen filosofin Michel 
Foucault’n lisäksi Jacques Derrida (ks. esim. Agger, 1991). Yksi merkittävä jäl-
kimetodologisen tutkimuksen taustalla vaikuttava lukutapa on Derridan kehittämä 
dekonstruktio, käsite, jossa on sisäänrakennettuna kriittinen suhtautuminen mer-
kityksiin ja käsityksiin. Dekonstruoiva luenta pyrkii tuomaan esille ristiriitaisuuk-
sia ja erilaisuuksia sekä osoittamaan piilossa olevia ja peitettyjä näkökulmia. Kir-
jallisuudentutkimuksessa lukutapaa käytetään usein osoittamaan vastakkain ase-
tettujen erilaisuuksien kietoutumat toisiinsa ja mahdottomuus erottaa niitä toisis-
taan. Merkitystä ei ole koskaan mahdollista määritellä yksiselitteisesti, koska se 
on jatkuvasti olevana, muuttuvana ja häilyvänä (Fearn, 2003; Ikonen, 2003). Tut-
kimuksessani on vahva dekonstruktiivinen luonne. Ensinnäkin tulen analysoi-
maan tarinoita narratiivis-dekonstruktiivisesti (esittelen analyysin luvussa 6.4), 
jolloin analyysin keskiössä on tarinoiden purkaminen, ja sen kautta pyrin löytä-
mään tarinoissa piilossa olevia erimielisyyksiä ja moniäänisyyksiä. Toiseksi esit-
telen tutkimukseni kolmannessa osassa yhtenä tutkimuksen kontribuutiona mo-
nilajisen kasvatuksen dekonstruktiivisia piirteitä.  

Yhdysvaltalaistutkijat Patti Lather ja Elizabeth St. Pierre (2013) ovat tehneet 
tutkimuksen jälkilaadullista metodologiaa tunnetuksi kasvatustieteen alueella. 
Heidän mukaansa jälkimodernit ja jälkistrukturalistiset tulkinnat tiedosta ja tie-
teestä ovat lähteneet haastamaan perinteisinä pidettyjä tulkintatapoja ja jälkilaa-
dullisen tutkimusotteen voisi sanoa “syntyneen” laadullisen metodologiaperinteen 
sisällä, mutta myös kritiikiksi sitä vastaan (mm. Lather, 2016; Lather & St. Pierre, 
2013). Tavoitteena on ollut antaa perinteisille analyysitavoille käyttökelpoinen 
vaihtoehto tehdä jälkistrukturalistista tutkimusta. Lather (2016) kirjoittaa tutki-
muksen ontologisesta käänteestä (ontological turn), joka liittyy postmodernismin 
uuteen tulemiseen ja St. Pierren kanssa he ehdottavat tämän ontologisen käänteen 
vaativan humanistisen ontologian uudelleenajattelua (Lather, 2016; Lather & St. 
Pierre, 2013, s. 629).  

Lather ja St. Pierre (2013) kiteyttävät jälkilaadullisen tutkimuksen luonteen 
seuraavassa: ”Jos hylkäämme etuoikeutemme tietämiseen, jos hylkäämme positi-
vistiset ja fenomenologiset olettamukset elämisen kokemuksen ja maailman luon-
teesta, jos luovumme representatiivisesta ja binäärisestä logiikasta; jos näemme 
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kielen, ihmisen ja materian sekoittuneina toisiinsa - onko laadullinen tutkimus sel-
laisena, kuin sen tunnemme, mahdollista? Ehkä ei”23 (Lather & St. Pierre, 2013, 
s. 630). 

Jälkilaadullisessa ontologiassa ei ajatella olevan erillisiä ilmiöitä, jotka tarvit-
sisivat erilliset menetelmänsä.  Näin myöskään edellä mainitun kaltaista olemisen, 
ajattelun ja toiminnan tapaa ei voida tutkia “konventionaalisilla humanistisilla laa-
dullisen tutkimuksen tavoilla” (St. Pierre, 2017, s. 686). St. Pierre toteaa, että jäl-
kilaadullisessa tutkimuksessa teoreettisen viitekehyksen ja siihen liitettyjen onto-
logisten, epistemologisten ja eettisten näkökulmien sekä metodologisten valinto-
jen tulee linkittyä luontevasti yhteen, olla kuin “yhdestä puusta” (St. Pierre, 2011). 
Hän kannustaakin tutkijoita tekemään tutkimuksessa olevat teoriat ja filosofiset 
perusteet näkyviksi, koska niillä on tärkeitä seurauksia metodologisiin valintoihin 
(St. Pierre, 2011). Tutkimusprosessini edetessä olen huolellisesti tarkkaillut, että 
teoreettinen viitekehykseni ja kontribuutioni eivät olisi ristiriidassa keskenään. 
Siinä onnistumiseen on vaikuttanut jälkilaadullisen tutkimuksen metodologiaan 
sisäänrakennettu ajatus kaiken yhteenkutoutumisesta. Olen tavoitellut monilajisen 
kasvatuksen onto-epistemologisia suuntaviivoja materiaalisdiskursiivisesti toisten 
eläinten, tutkimukseeni valikoituneiden teorioiden, tutkimusprosessini aikana ra-
kentuneiden tarinoiden ja kaiken ajatteluun ja toimintaan kietoutuneen materian 
kanssa. Tällöin on suuri mahdollisuus nähdä koko tutkimus rakentuneena kuin 
”yhdestä puusta.” 

 
 

Yhteismuotoutuva eli intra-aktiivinen 
 
Jälkilaadullisen tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat muun muassa diffraktion ja 
intra-aktion käsitteet, joita avaan seuraavaksi. Olemisen, tietämisen ja toiminnan 
kulttuurin muutos vaatii perustakseen Karen Baradin (2007) mukaan eettis-onto-
logista epistemologiaa (ethico-onto-epistemology) (Barad 2007, s. 185). Eettis-
ontologinen epistemologia pitää sisällään ajatuksen siitä, että emme voi erottaa 
eettistä, ontologista (olemista) ja epistemologista (tietämistä), vaan kaikki ovat 
aina läsnä kietoutuneena toisiinsa. Baradin mukaan tulemme tietäväksi intra-ak-
tiivisissa kohtaamisissa materiaalisdiskursiivisista ilmiöistä niiden kanssa (Barad, 
2007).  

Siinä, missä interaktiivisessa kohtaamisessa materia ja diskurssi tai luonto ja 
kulttuuri ovat toisilleen vastakkaisia, vaikkakin vuorovaikutuksessa toisiinsa näh-
den, intra-aktio on “yhdessä tulemista” tai valitsemani suomenkielisen käsitteen 

 
23 Tutkijan suomennos.  
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mukaan yhteismuotoutumista24 eli jo olemassa olevaa ja jatkuvassa liikkeessä ole-
vaa toimijuutta (ks. Irni ja muut, 2014). Baradin (2007) mukaan yhteismuotoutu-
misessa materiaa ei ole ilman kieltä, eikä päinvastoin. Myös luonto ja kulttuuri 
ovat yhteenkutoutuneita ja tekevät toisensa oleviksi. Tämä sisältää ajatuksen siitä, 
että niin inhimillisellä kuin ei-inhimillisellä on toimijuutensa. Tällaista ajattelua 
Barad (2003; 2007) kutsuu toimijuusrealismiksi (agential realism). 

 
 

5.2 Diffraktiivinen eli taipuva tiedon rakentuminen 
 
Varhaiskeväällä järvien rantoihin muodostuu ahtojäitä. Tässä ilmiössä jään pala-
set puristuvat toisiaan vasten, kasautuvat ja pinoutuvat toistensa päälle. Sama aine 
nestemäisessä muodossa käyttäytyy toisin kohdatessaan rantakivet. Tällöin ve-
dessä kulkevat aallot muuttavat muotoaan, hajoavat ja taipuvat uusiksi aalloiksi, 
uudeksi liikkeeksi. 

Edellä kuvaan sitä, kuinka olen itse oppinut tämän tutkimusprosessin myötä 
ymmärtämään diffraktiivisen tiedon luomisen rakentumista. Ensimmäisessä esi-
merkissä metafora kuvaa itselleni konstruktivistista tiedon rakentumista, jossa 
uusi tieto rakentuu vanhan tiedon päälle. Jälkimmäisessä metaforassa voidaan sa-
noa olevan kysymys diffraktiivisesta eli taipuvasta25 tiedon rakentumisesta. Siinä 
tieto rakentuu kaikesta “tielleen osuvasta”, teoriasta, kokemuksista, materiasta, 
sanoista ja kohtaamisista. Tieto on siis alati taipuvaa, muovautuvaa, rihmasto-
maista, eikä siinä ole alkuja eikä loppuja.  

Tutkimukseni teoreettis-metodologiset valinnat perustuvat Harawayn (esim. 
2016) relationaaliseen ontologiaan (ks. myös Benjamin, 2015; Clarke & Mcphie, 
2014; 2016; Kirch, 2014; Lather, 2016). Kuten aiemmin jo luonnehdin tiedon 
muodostuksen osalta, relationaalisen ontologian voidaan sanoa syntyneen kritiik-
kinä konstruktivistiselle ajattelutavalle. Relationaalisuus on jatkuvassa liikkeessä 
oleva prosessi, jossa merkitys ja materia ovat yhteenkutoutuneina. Reflektio puo-
lestaan liittyy olennaisesti konstruktivistiseen tiedon luomiseen. Siinä missä ref-
lektio/refleksiivisyys/reflektiivinen on enemmänkin samankaltaisuuden (same-
ness) etsimistä, kuten ajatusten ja kokemusten peilaaminen tai heijastaminen, dif-
fraktio eli taipuva kiinnittää huomiota erilaisuuksiin (differences) ja niiden vaiku-
tukseen tiedonluomisprosessissa. (Bozalek & Zembylas, 2016.) 

 
24 Tästä eteenpäin käännän intra-aktion käsitteen yhteismuotoutumisen käsitteeksi. Kul-
jetan selvyyden vuoksi jonkin aikaa mukana intra-aktio-sanaa. Sari Irnin, Mianna Mes-
kuksen ja Venla Oikkosen (2014) toimittamassa teoksessa Muokattu elämä – teknotiede, 
sukupuolisuus ja materiaalisuus tutkijat ehdottavat yhteismuotoutumisen käsitettä intra-
aktiolle. Myös kehkeytyminen on joissain tapauksissa käytetty suomenkielinen vastine. 
25 Käytän tästä eteenpäin termille diffraktio suomen kielen vastinetta taipuva. Selvyyden 
vuoksi kuljetan diffraktio- sanaa myös mukana. 
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Reflektiossa esimerkiksi oppija on jatkuvassa vuorovaikutuksessa itsensä ja 
ympäristönsä kanssa. Hän peilaa aiemmin oppimaansa ja kokemaansa ja näin 
konstruoi, eli rakentaa uutta oppimista edellisen tiedon päälle. Diffraktiivisessa eli 
taipuvassa tiedonmuodostuksessa ollaan myös jatkuvassa liikkeessä, mutta vuo-
rovaikutus ei ole interaktiivista, subjektien ja objektien välillä tapahtuvaa ”vuo-
roon vaikuttamista” vaan intra-aktiivista, yhteismuotoutuvaa, jossa niin kieli kuin 
materiakin ovat yhtäläisiä toimijoita ja yhdessä, yhteenkutoutuneina luovat yhtä 
aikaa tietoa, olemista ja toimintaa (Kuby, 2017). 

Eräs olennainen ero näillä kahdella tiedonmuodostuksen tavalla liittyy yksilön 
merkitykseen. Sosiologian perinteessä reflektio syntyi vastauksena yksilöllisen 
toimijuuden tarpeeseen. Tässä ajattelussa yksilö on aktiivinen ja hänellä on oikeus 
henkilökohtaisiin valintoihin ja valta toimijuuteen. Reflektion kautta yksilö saa 
avaimet toimia kriittisesti ja asettua sosiaalista ja poliittista valtaa vastaan (Gid-
dens, 2013). Mezirow (1990) toi lisäksi kriittisen reflektion käsitteeseen ajatuk-
sen, ettei yksilön tulisi reflektoida vain kokemuksiaan, vaan hänen tulisi kriitti-
sesti reflektoida myös arvojaan ja asenteitaan. 

Diffraktiivisessa eli taipuvassa tiedonmuodostuksessa ei tunneta “yksilöitä”, ei 
ole subjekteja tai objekteja, aktiivisia tai passiivisia. Siinä nähdään ennemminkin 
materiaalisia ja diskursiivisia “olioita”, jotka tekevät toisensa oleviksi. Vaikka 
kriittinen reflektio tekee näkyväksi sen, että valtasuhteet ovat kietoutuneina tiedon 
luomisen prosesseihin, se kuitenkin perustuu näkemykseen, että reaalimaailma 
muodostuu kielen kautta ja materia sekä kieli ovat toisistaan erillisiä. Tällainen 
näkemys pitää materiaalisen maailman etäisyyden päässä (Bozalek & Zembylas, 
2016, s. 118). 

Baradin (2007) diffraktion käsitteen kuvaaminen aaltoina, jotka esteen kohda-
tessaan muovautuvat ja taipuvat toisiksi eli ovat jatkuvassa liikkeessä, antaa mi-
nulle ymmärrettävän metaforan tutkimukseni maastoissa navigoimiseen. Diffrak-
tiivinen eli taipuva aineiston analyysi ei muodostu yhdestä ainoasta analyysin ta-
vasta. Analyysin tekemisen tapa on aineistojen (tässä tapauksessa käsitteiden ja 
tarinoiden) ja teorioiden kanssa ajattelua. Diffraktiivisessa eli taipuvassa analyy-
sissä materiaalit ja diskurssit ovat läsnä yhteismuotoutuvana (intra-aktiossa). Tut-
kimus on näin jatkuvassa liikkeessä, sen eri teorioiden välillä, väleissä ja aukoissa. 
Eri aineistojen kohtauspinnat lomittuvat keskenään ja muovautuvat suhteessa toi-
siinsa (Ceder, 2015; Mazzei, 2014; St. Pierre, 2016). 

Weaver ja Snaza (2017) kirjoittavat metodologiakeskeisyydestä kasvatustie-
teissä ja osoittavat kritiikkinsä ihmiskeskeiselle näkökulmalle siitä, että ei-inhi-
milliselle toimijuudelle ei ole sijaa tutkimuksen metodologisissa valinnoissa. Eet-
tis-ontologisen epistemologian näkökulmasta kasvatus nähdään aina relationaali-
sena eikä oppijakeskeisenä tapahtumana (Lenz Taguchi, 2009). Myöskään kasva-
tuksen näkökulmasta katsottuna teoria ja käytäntö eivät ole toisistaan erotettavissa 
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vaan kietoutuneina toisiinsa. Kuby (2017, s. 881) ehdottaakin, että kasvatustie-
teissä tulisi tapahtua paradigman muutos kohti “enemmän kuin ihminen”-ontolo-
giaa (more than human -ontology).  

Tutkimukseni autoetnografinen ote paljastaa tutkijan tietämisen, ei-tietämisen 
ja tietämisen muuttumisen aspektit. Ei-tietäminen on tässä yhteydessä yhdenver-
taista tietämisen kanssa. Tavoitteena on uskaltaa olla ei-tietämisen tilassa ja kat-
soa, mitä tapahtuu. Tieto, joka minulla on ollut tutkimuksen alussa, on jatkuvassa 
liikkeessä ja tietämiseni törmätessä uuteen tietoon se purkautuu ja muovautuu toi-
saalla taas joksikin toiseksi. Tämä jatkuva prosessi on tutkimuksessani näkyvillä 
eikä sitä ole tarkoitus peitellä. Se on tärkeä osa tutkimusprosessia ja vapauttaa 
”lopulliseen ratkaisuun pääsemisen vaatimuksesta” (Ikävalko, 2016, s. 79). Va-
pautuminen lopullisesta ratkaisusta ei kuitenkaan tee tutkimusprosessista help-
poa. Päinvastoin keskeneräisyyden ja epävarmuuden sietäminen on jatkuvasti 
läsnä ja myös se muuttuvana ja liikkeessä olevana vaikuttaa ajatteluuni ja toimin-
taani. Yhä uusien kysymysten syntyminen ja niiden esittäminen kielii minulle kui-
tenkin tietämisen prosessin olevan käynnissä ja aktiivisena.  

Tutkimukseni tarinoissa tulee ensi näkemältä esiin eläindiskurssit, ne puheta-
vat, joilla toisista eläimistä puhutaan. Tutkimukseni ei kuitenkaan rajoitu erilais-
ten eläindiskurssien jaotteluun, luokitteluun ja määrittelyyn, vaan pyrin pääse-
mään syvemmälle, toisaalle, erilaisuuksien äärelle, jossa kohtaamiset luovat mie-
luummin kuteita kuin lokeroita. Tarinani syntyvät yksittäisistä kokemuksista, 
mutta niitä ei ole tarkoitus jättää yksittäisen kokemuksen maailmaan. Pyrin tulkit-
semaan tarinoita ja niiden takana olevien yksilöiden kokemuksia, purkamalla ja 
kutomalla tarinoista kudelmia ja löytäen uusia kuteita, joissa kuuluu inhimillisten 
ja ei-inhimillisten äänten polyfonia. Näin jälkilaadullinen strategia näyttäytyy ta-
rinoissa mutta myös koko tutkimuksessa, yhä uudelleen tutkijan, tutkittavien tois-
ten eläinten, ilmiöiden kanssa diffraktiivisen analyysin avulla (ks. Ceder, 2015; 
Mazzei, 2014).   

Parhaimmillaankin oppimisen osoitus, esimerkiksi väitöskirja, antaa välähdyk-
siä vain sen hetkisestä tiedon muodostuksesta ja niistä aihioista, joita kyseisessä 
tiedon tuottamisen prosessissa on syntynyt. Yksi monista tavoitteistani onkin op-
pia ajattelemaan ja kirjoittamaan teorioiden kanssa (Thinking with theories, Wri-
ting with theories) (ks. Jackson & Mazzei, 2013; Kuby, 2017). Tutkimukseni teo-
riat, eri aineistojeni erilaiset näkökulmat ja eri vaikuttimin rakennettujen tarinoi-
den kudelmat auttavat minua tutkijana ja samalla tutkimukseen osallistujana ra-
kentamaan metatarinoita. Niiden kanssa pystyn kertomaan tarinoiden diffraktiivi-
sesta eli taipuvasta liikkeestä suhteessa toisiinsa joitain merkityksiä ja merkityk-
sellisiä aihioita. Nämä merkitykset luovat pohjaa toisten lajien kestävämmälle toi-
mijuudelle kasvatuksen ja oppimisen kontekstissa. 

Rihmaston (rhizome) käsite (ks. Deleuze & Guattari, 1988) kuvaa hyvin tutki-
mukseni jatkuvaa teoreettista liikettä ja moneen suuntaan liikkuvaa tietämistä ja 
ei-tietämistä. Näen tutkimukseni tietämiset enemmänkin tasomaisesti, toisiinsa 
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linkittyvinä kuin hierarkkisina ja toistensa suhteen alisteisina. Rihmasto muodos-
taa tietämisen, olemisen ja toiminnan verkostoa, jossa ei ole hierarkioita, alkuja, 
loppuja, eikä mikään ole pysyvää (Deleuze & Guattari, 1988; Saari, 2014). Rih-
maston käsite on tärkeä ymmärtää, vaikka se onkin tästä eteenpäin korvattu suo-
menkielisillä rihmaston ajatusta soveltuvin osin kuvaavilla termeillä kuten loimet, 
kuteet ja kudelmat. Luvussa 6 esittelemäni räsymattotarinoinnin menetelmä ja sen 
avulla kerrotut ja puretut tarinat tuovat valitsemani termit tarkemmin esiin.  
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5.3 Monilajinen autoetnografia 

 
Kuva 2. Lapsuudessa kaikki kissani olivat nimeltään Nöpöjä. Kaikki kissani olivat myös mustavalkoi-
sia. En tarkkaan muista mitä jokaiselle Nöpölle tapahtui. Yksi taisi lähteä naapurin peräkärryssä kau-
punkiin ja toisen korvat kuhisivat niin paljon matoja, että se lopetettiin. Tämä vuonna 1978 otettu kuva 
on minusta ja Nöpöstä, joka oli ollut useita päiviä hukassa. Nöpö löytyi takana olevan keltaisen talon 
autotallista. Nöpön turkki oli punaisen tiilipölyn peitossa. Kuvassa olen onnellinen, kun sain kissani 
takaisin. Itkun turvottamat silmäni kertovat tunteista, joita hukassa ollut kissa minussa herätti. Nöpö 
kuoli muutamia päiviä myöhemmin. Se oli syönyt autotallissa rotanmyrkkyä. 
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Autoetnografinen tutkimusote 
 
Etnografinen tutkimus pitää sisällään erilaisia painotuksia, mutta yleensä se mää-
ritellään pidemmän ajan kuluessa tehtynä kenttätyönä, jonka aikana syntyy tutkit-
tavan ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen (Isomäki ja muut, 2013). Tutki-
muksellani on etnografinen luonne lähinnä siksi, että olen pysytellyt yli vuoden 
yhteisellä kontaktivyöhykkeellä kumppanuuseläinten eli eläinsuojeluyhdistyksen 
kissojen, Serrin ja Rasperin, kanssa.  

Englantilaissyntyinen yhteiskuntatieteilijä ja sosiaaliantropologi Sarah Pink 
(2012; 2015) on kehittänyt visuaalisen etnografian ja digitaalisen etnografian tut-
kimusta viime vuosikymmenellä. Hänen johdollaan etnografisen tutkimuksen toi-
mintatapa on muuttunut dialogisemmaksi tutkijan ja tutkittavien välillä ja hän on 
kehittänyt muun muassa refleksiivistä, sensitiivistä sekä aistien etnografiaa. 
Näissä ruumiillinen kokemus nähdään tärkeänä havainnoinnin muotona ja tutki-
muksen raportointiin on tullut luovia tapoja kuten tarinat, runot, näytelmät ja oma-
elämäkerrat (Pink, 2006; 2009; Postill & Pink, 2012). 

Ihmisen ja toisen eläimen kohtaamista ja yhteiseloa tutkittaessa on hankalaa 
tehdä tutkimusta ”ulkoa päin”. Tutkijan omakohtaiset tunteet ja kokemukset ovat 
tärkeä osa ilmiön tutkimista ja näin tutkimuksen tärkeä alkuperäinen lähde (Ran-
nikko, 2012, s. 70). Autoetnografinen tutkimusote on ristiriitaisuudessaan kiin-
nostava. Yhtäältä subjektiivisen näkökulman vuoksi aineiston validius voidaan 
kyseenalaistaa. Toisaalta nimenomaan subjektiivinen kokemus antaa tutkimuk-
selle moniäänisyyden ja syväluotauksen mahdollisuuden. Autoetnografisena tut-
kijana asetun osaksi tutkimaani sosiaalista tai yhteiskunnallista yksikköä. Tutki-
jana tarinani lomittuu toisista eläimistä kerrottuihin tarinoihin ja näin ne yhdessä 
luovat moniäänistä yhteistä tarinaa. Vaikka tutkimuksessani kuuluu vahvasti tut-
kijan oma ääni ja kokemus, olen lähtökohtaisesti kriittinen ja kyseenalaistan omaa 
ajatteluani ja kokemustani suhteessa teoriaan ja muiden tarinoihin (Ellis & Boch-
ner, 2000).   

Autoetnografiaa on kuvattu omaelämäkerrallisena tapana tuottaa tutkimusta ja 
siinä tutkijan omat kokemukset ovat tutkimuksen aineistoa (Ellis & Bochner, 
2000). Autoetnografialla on alun perin viitattu etnografisen tutkimuksen tapaan 
kirjoittaa henkilökohtaisia kenttäkokemuksia ”toisista”. Nykyään autoetnografia 
ymmärretään monin tavoin ja sitä käytetään eri tavoin tutkijan itseilmaisun väli-
neenä. Tutkimusmenetelmänä kokemukset sijoitetaan laajempaan kulttuuriseen 
tai sosiaaliseen kontekstiin. Yksityisen tutkiminen ja laajentaminen yleiseksi on 
mahdollista, koska yksityinen kokemus elämästä on aina samaan aikaan ainutlaa-
tuista mutta myös yleistettävää. (Ellis & Bochner, 2000.)  

Autoetnografinen tutkimusote pitää sisällään monia eri toteuttamisen tapoja 
eikä selkeää määritelmää ole löydettävissä (Ellis & Bochner, 2000, s. 739–743). 
Osallistava havainnointi sekä refleksiivinen tutkimusote tuottavat samankaltaista 
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tutkimusaineistoa, joten eroja ei ole helppoa löytää. Omakohtainen kokemus tut-
kittavasta ilmiöstä sisältyy jo tänä päivänä moneen etnografiseen tutkimusproses-
siin eikä sinällään määrity autoetnografiseksi prosessiksi (ks. Coffey, 1999; Uoti-
nen, 2010).  

 
 

Monilajinen etnografia 
 
Inhimillisen ja ei-inhimillisen suhteiden tarkasteluun ja niiden näkyväksi tekemi-
seen on syntynyt metodologinen näkökulma nimeltä monilajinen etnografia. Se 
on ollut tarpeellinen osa myös tämän tutkimuksen teoreettismetodologista taustaa 
kanssakuljeskellessani toisten eläinten kanssa. Monilajinen etnografia on vielä 
Suomessa suhteellisen uusi tapa tuottaa ja kerätä aineistoa. Monilajiselle etnogra-
fialle on ominaista yritys ylittää traditionaaliset tutkimuskäytännöt, jotka rajoittu-
vat vain ihmisten välisiin ja sosiaalisiin huolenaiheisiin. Monilajista etnografiaa 
kutsutaan hybridimenetelmäksi, jossa ihminen, tulemiset (becoming) ja sosiaali-
nen ovat epäsymmetrisesti kutoutuneet toisten lajien ja tulemisten kanssa ja me-
netelmä yhdistetään usein jälkilaadulliseen tutkimusorientaatioon (Pacini-Ketcha-
baw ja muut, 2016, s. 151, 161; myös Hamilton & Taylor, 2017). Monilajinen 
etnografia olettaa ihmisen ja toisten lajien, jopa sosiaalisuuden kietoutuneen mo-
nimutkaisissa verkostoissa olemisten ja tulemisten kanssa. Monilajisen etnogra-
fian tutkijat pitävät tärkeänä, että suhteita ja kohtaamisia tutkitaan monin eri ta-
voin hämmentyen, hämmentäen, liikuttuen ja liikuttaen (van Dooren ja muut, 
2016). Yksipuolisen havainnoinnin sijaan monilajinen etnografi elää toisten eläin-
ten kanssa yhteisiä maailmoja ja todistaa, reagoi ja kommentoi yhdessä toisten 
eläinten kanssa (Hamilton & Taylor, 2017; Kirksey & Helmreich, 2010; Lorimer, 
2015; Nxumalo & Pacini-Ketchabaw, 2017; Taylor & Pacini-Ketchabaw, 2017; 
Whatmore, 2002).  Tässä metodologisessa lähestymistavassa monilajiset suhteet 
ja suhteisuudet tulevat näkyviksi kohtaamisissa. Kenttäfilosofiksi ja kirjailijaksi 
itseään kutsuva Thom van Dooren kumppaneineen (2016) toteaa monilajitutki-
muksen teoreettisessa tarkastelussaan seuraavaa: Monilajinen tutkimus pitää si-
sällään huomattavan määrän erilaisia näkökulmia toisten eläinten tuntemiseksi ja 
ymmärtämiseksi. Yhteistyö eri alojen tutkijoiden, metsästäjien, alkuperäiskanso-
jen, maanviljelijöiden sekä aktivistien ja taiteilijoiden kanssa katalysoivat uusia 
etnografisia sekä etologisia tutkimuksen muotoja (van Dooren ja muut, 2016, s. 
1). Monilajisen tutkimuksen mahdollisuudet ovat siis laajat ja monipuoliset ja me-
todologisesti tarkasteltuna rikas ympäristö kehittää uusia yhteistyöhön perustuvia 
menetelmällisiä tapoja monilajisiin kohtaamisiin.  

Monilajista etnografiaa on käytetty lajienvälisten suhteiden tarkastelussa muun 
muassa sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisessä sekä kasvatustieteellisessä tutkimuk-
sessa (ks. Kirksey & Helmreich, 2010; Lloro-Bidart, 2018; Pacini-Ketchabaw ja 



Virpi Valtonen 

72 

muut, 2016; Taylor & Pacini-Ketchabaw, 2017). Van Dooren ja Rose (2012) ovat 
kehittäneet monilajisen etnografian teoriaa ja tutkinut muun muassa monilajisen 
etnografian keinoin monilajisia kaupunkeja ja niiden tarinallisia paikkoja (van 
Dooren & Rose, 2012). Monilajisen etnografian kautta on tutkittu eläinsuhteita 
myös Covid-19-pandemian aikana (Tallberg ja muut, 2020). Vaikka metodologiaa 
onkin käytetty lähinnä lapsuudentutkimuksen alueella, on se mielestäni käyttökel-
poinen kaikenikäisten eläin- tai luontosuhteen tarkastelussa. Suomessa monilaji-
nen etnografia on suurimmalta osin vielä harvalukuinen (ks. kuitenkin mm. Hohti 
& Tammi, 2019; Rautio 2013; Tammi & Hohti, 2017; Tammi ja muut, 2020a; 
2020b). 

Monilajisen etnografian toteuttamisesta on esimerkkinä heti johdannon alussa 
esittelemäni tulevaisuusvisio siitä, millainen kasvatuksen tulisi olla vuonna 2050. 
Joukko kasvatustieteilijöitä ja lapsuudentutkijoita ovat kehittäneet Latourilta 
(2005) lainatun käsitteen “yhteiset maailmat” (common worlds) ympärille tutkija-
kollektiivin, joka on soveltanut varhaiskasvatuksen alueella kuvaamaan lasten 
suhteita kaikkiin muihin maailmoihin ja myös muiden kuin ihmisten maailmoihin 
(Taylor & Blaise, 2014). Vuonna 2014 perustetussa kollektiivissa (Common 
World Childhoods Research Collective) lapset, opettajat, kasvatustieteilijät ja tut-
kijat ovat yhdessä alkaneet tutkia monilajisia maailmoja. Heille tutkimuskäytän-
nöt ovat poliittisia tekoja ja kollektiivisia käytäntöjä, joissa dynaamiset ja kietou-
tuneet monilajisuhteet synnyttävät yhteisen maailman (Pacini-Kethchabaw ja 
muut, 2016, s. 155; Taylor & Blaise, 2014). 

Yhdessä autoetnografia ja monilajinen etnografia kutoutuvat tässä tutkimuk-
sessa monilajisen autoetnografian käsitteeksi. Mielestäni se kuvaa kanssakuljes-
kellen kerättyjen tarinoiden luonnetta ja keräämisen tapaa paremmin kuin autoet-
nografia tai monilajinen etnografia tekisivät sen yksin. Kasvatustieteilijät Vero-
nica Pacini-Ketchabaw, Affrica Taylor ja Mindy Blaise (2016) kertovat oman tut-
kimuksensa tavoitteeksi tutkia mahdollisuuksia oppia toisten lajien kanssa yh-
dessä monilajisessa maailmassa (Pacini-Ketchabaw ja muut, 2016, s. 151). Läh-
tökohtani tutkijan urallani on tulevaisuudessa pyrkiä vastaamaan juuri tähän ky-
symykseen. Olkoon käsillä oleva väitöskirja yksi askel kohti monilajisen oppimi-
sen suuntaan. Seuraavassa luvussa esittelen räsymattotarinointimenetelmän eri 
osa-alueet. Kutsun seuraavassa luvussa itseäni tutkijapedagogiksi, koska sel-
laiseksi itseni identifioin ja sellaisista lähtökohdista olen lähtenyt kirjoittamaan 
väitöskirjaa. Tutkijapedagogina olen kiinnostunut tuottamaan yhtä lailla teoreetti-
sesta ja käsitteellisestä kuin pedagogista ja menetelmällistä kontribuutiota. 



Kanssakuljeskelua 

73 

6 RÄSYMATTOTARINOINTI MENETELMÄNÄ 

Tässä luvussa kuvaan metodologista kontribuutiotani, räsymattotarinointia, jota 
voisi kuvailla metodologisanalyyttiseksi työkaluksi. Ensin kuvaan itseäni sekä 
kumppanuuslajini edustajia Rasperia ja Serriä kanssakuljeskelijoina. Seuraavaksi 
paikannan kanssakuljeskelun tapahtuvaksi kontaktivyöhykkeellä ja avaan sen pe-
rustan. ”Tutkijapedagogi tarinankertojana” -alaluvussa kuvaan, millaisten meto-
dien innoittamana räsymattotarinointi on syntynyt, mikä tekee siitä omaleimaisen 
menetelmän ja mitä seikkoja esimerkiksi opettajan tai ohjaajan tulee ottaa huomi-
oon mallin soveltamisessa. ”Tutkijapedagogi tulkitsijana” -alaluvussa kerron rä-
symattotarinoinnin analyysin etenemisen, eli kuvaan niitä käsitteitä, joiden kautta 
olen tarinoita tuottanut ja toisaalta purkanut, eli miten tarinoiden purkaminen ta-
pahtuu narratiivis-dekonstruktiivisen analyysin avulla. Lopuksi esittelen räsymat-
totarinointimenetelmän kuviona.  

Olen nimennyt tarinankerronnan tapani, mutta myös koko metodisanalyyttisen 
apparaatin räsymattotarinoinniksi. Kuvassa 3 menetelmän nimi yhdistää metafo-
risesti leppoisan jutustelun tai rupattelun, sekä räsymaton kutomisen käsin kan-
gaspuilla26. Tarinoinnilla voidaan päätyä johonkin lopputulokseen, eli maton pi-
tuuden ollessa halutunlainen se voidaan päätellä ja ottaa käyttöön. Matonkudontaa 
voidaan myös jatkaa pyrkimättä tietyn pituiseen lopputulokseen eikä siihen näin 
halutessa liity tavoitteisia vaatimuksia.  

 

 
Kuva 3. Metafora räsymattotarinoinnista. 1) Metafora kuvaa kuteita, jotka ovat monilajisia tarinoita. 2) 
Metafora kuvaa loimia, jotka pitävät räsymaton kasassa ja luovat näin raamit matolle. Monilajisen kas-
vatuksen näkökulmasta loimia ovat ontologiset, epistemologiset ja eettispoliittiset näkökulmat. 3) Mat-
toon kutoutuu aina väistämättä myös kahden kuteen välisiä solmuja. Ne kuvaavat jonkin uuden ele-
mentin, oivalluksen tai kysymyksen liittymistä oppimisen tai kasvun prosessiin. 

 

 
26 Painotan kuitenkin, että jutustelua tai rupattelua ei tässä yhteydessä tule yhdistää tur-
han kevyisiin tai mitäänsanomattomiin puheen sisältöihin vaan ensisijaisesti tarkoitus on 
luoda mielikuvaa kanssarupattelusta, eli sellaisesta yhteisen oleskelun muodosta, jossa 
voidaan päästä erilaisten ilmiöiden käsittelyssä pakottomasti sellaisiin syviin tai laveisiin 
sfääreihin, mihin kanssarupattelun tilanne asioita milloinkin vie. 
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Vanhan suomalaisen tavan mukaan räsymatot kudottiin vanhoista käyttökel-
vottomista tekstiileistä leikkaamalla niistä pitkiä kuteita. Sodan jälkeen, kun ma-
teriaaleista oli pulaa, mattoihin voitiin käyttää erilaisia materiaaleja, kuten voipa-
peria, kaislaa tai muovin yleistyessä myös muovipusseja (Mäkinen, 2005). Sa-
malla tavalla kuin kutoja on aktivoitunut näkemään potentiaalisia matonkuteita 
ympäristönsä tekstiileistä, myös minä, kissojen kanssa kuljeskellessani, tartun ar-
kipäivän tilanteisiin ja tilanteet tarttuvat affektiivisesti minuun. Kerään leikkaa-
miani kuteita (tarinoita) ja aloitan kutomisen (tarinoiden kertomisen). Kutomiseni 
on luovaa, erilaisilta tuntuvien materiaalien yhdistelyä eikä sitä ole ennalta suun-
niteltu. Muodon määrää kangaspuut (apparaatti, joka kokoaa kuteet ja loimet) ja 
leveyden määrää loimi (tutkimuksen teoreettisfilosofinen perusta sekä valitut kä-
sitteet).  

Kasvatustieteellisissä käytännöissä koen muodon tärkeäksi. Räsymattotari-
noinnin menetelmässä valmiiksi määritelty muoto ei ole ajattelua tai toimintaa ra-
joittavaa, vaan toimii tarpeellisena struktuurina, joka mahdollistaa oivallusten ja 
kysymysten linkittämisen laajempiin konteksteihin kuten monilajisen kasvatuk-
sen ontologisiin ja epistemologisiin lähtökohtiin. Toisin kuin rihmastomaisessa 
ajattelussa, (joka toki sopii teoreettisfilosofisen ajattelun työkaluksi), jossa ei ole 
alkuja eikä loppuja, räsymattotarinoinnissa loimi määrittää maton leveyden. Ajat-
telen rihmastomaisen oppimisen jäävän sen praktisissa käytännöissä ”roikkumaan 
ilmaan”, jos sitä ei tueta onto-epistemologis-eettisten loimien avulla. Räsymatto-
tarinoinnissa muoto on siis tärkeä ja ”muodolla on mieli”. 

Antti Saari (2014) yhdistää Deleuzen ja Guattarin filosofista maailmaa oppi-
misen merkitykseen nyky-yhteiskunnassamme. Ensinnäkin hän kannustaa kysy-
mään mieluummin, miten oppiminen toimii kuin mitä se merkitsee. Saari (2014) 
näkee, että oppiminen on aina moninaista, ja se kutoo eri elementtejä (itsenäisiä 
olioita) toisiinsa hajoamalla, monistumalla ja levittämällä elementtejään muihin 
sommitelmiin. Tällaista ”apparaattia” Saari kutsuu oppimiskoneeksi (Saari, 2014, 
s. 52–53). Oma tapani hahmottaa räsymattotarinointia pedagogisena menetelmänä 
on Saaren oppimiskoneen tapainen. Saaren kuvaus sanallistaa myös räsymattota-
rinoinnin elementit ja tuo niiden luonteen hyvin esiin. Kuteiden leikkaaminen ku-
vaa vanhan hajoamista, kuteiden ja loimien liitto kuvaa aktiivista toimintaa ja uu-
den tiedon monistuminen ja leviäminen uusiksi sommitelmiksi, eli uusiksi ma-
toiksi kuvaa uusia ilmiömaailmoja.  

  Tiedän siis loimien määrän päättäessäni maton leveyden, mutta pituutta en 
vielä tiedä. En myöskään osaa ennalta aavistaa, millainen värimaailma valmiiseen 
mattoon piirtyy tai mihin kohtaan mattoa solmut tulevat näkyviin. Räsymatoista 
syntyy värikkäitä, yksivärisiä, rapisevia, painavia, huokoisia tai vaikkapa tiiviitä. 
Räsymattoihin ikuistuu ilo, onnen tunteet, oivallukset ja onnistumiset. Niihin ku-
toutuu myös vaikea tieto, tahmaiset ja sotkuiset tunteet, törmäykset, väärinym-
märrykset ja vaivaannuttavat hetket, jolloin häpeä ja syyllisyys laskevat hartioita 
alas. 
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6.1 Tutkijapedagogi tarinankertojana 
 
Tässä alaluvussa avaan sellaisia tarinankertojan rooliin linkittyviä ulottuvuuksia, 
jotka ovat nousseet tärkeään osaan kertojan matkallani. Ensinnäkin on tärkeää tie-
tää, mitä ihmisenkaltaistaminen (antropomorfismi) tarinoissa tarkoittaa ja on 
myös ymmärrettävä, millaista keskustelua antropomorfismin luonteesta eläinsuh-
teissa kertovissa tarinoissa käydään. Toiseksi haluan avata kahta tarinankerronnan 
tapaa (Ordinary Affects ja Bag Lady Storytelling), jotka osaltaan asemoivat räsy-
mattotarinankerrontaa sellaisiin tarinankerronnan muotoihin, joita pidän vaikutta-
vina. Vaikuttavana pidän tässä yhteydessä muun muassa sitä, että kyseiset tari-
nankerronnan tavat nostavat arkipäivän tavallisuuden hiottujen sankaritarinoiden 
ohi. Ne auttavat myös suhtautumaan kriittisesti käsiteltäviin asioihin ja auttavat 
luomaan uusia ilmiömaailmoja. 

 Pyrin kertomaan tarinoita toisten eläinten yksilöiden näkökulmasta ja niitä 
purkaessa erilaisia laajempia yhteiskunnallisia, poliittisia, moraalisfilosofisia ja 
eettisiä ristiriitaisuuksia ilmi tuoden ja niillä raamittaen. Pyrkiessäni kohti toisen 
eläimen mieltä, sisintä ja sielua tiedostan, etten tule sitä koskaan saavuttamaan. 
Tieto totuuden saavuttamattomuudesta ei kuitenkaan saa olla este jatkuvalle et-
sinnälle. Ilman pyrkimystä ymmärtää emme koskaan voi saavuttaa ymmärrystä.  

Tarinankerronnan yhtenä lähtökohtana on tuottaa mahdollisimman moni-
äänistä (polyfonista) kerrontaa, joka tuo esiin ristiriitaisuuksia ja erimielisyyksiä  
(dissensus). Kirjallisuudentutkija Mihail Bahtin (1895–1975) kehitti polyfonisen 
romaanin käsitteen tutkiessaan kirjailija Fjodor Dostojevskin tuotantoa. Bahtin 
(1991, s. 20) määrittelee Dostojevskin romaanien perusominaisuuksien olevan “it-
senäisten, toisiinsa sulautumattomien äänten ja tietoisuuksien moneus, täysiar-
voisten äänten aito polyfonia”. Bahtinin määritelmässä kaikuu vahvasti toiseuden 
ymmärtämisen vaatimus ja moneuden välttämättömyys tarinankerronnassa. Tari-
noiden diffraktiivinen eli taipuva analyysi tapahtuu dekonstruktiivisesti purkaen 
ja näin tarinoiden moninainen maailma voi avautua lukijalle yhä uusina vaikutta-
vina kertomuksina.  

Ranskalainen filosofi Jacques Rancière tuo dissensus (erimielisyys) -käsitteellä 
esiin erilaisten mielien ja erilaisten tulokulmien välttämättömyyden. Erimielisyys 
on hänelle niin tutkimuskohde kuin metodi. Hänelle moniääninen teksti luo eri-
mielisyyden näyttämön, jossa käsitteelliset kehikot ja ajatusmallit horjutetaan. 
(Rancière, 2011; 2015; 2016.) Bahtinin edellisessä määritelmässä esiin tullut 
“...polyfonia on…toisiinsa sulautumattomien äänten…moneus...” kulkee dissen-
suksen ajatuksen kanssa, sen rinnalla ja samaan suuntaan. “Toisiinsa sulautumat-
tomat” kertoo minulle tutkijana samaa tarinaa kuin “erimieliset”. Minulle kyse on 
välttämättömyydestä kertoa ja lukea tarinoita polyfonian ja dissensuksen kaltais-
ten käsitteiden kautta, jos mielimme saavuttaa syvempää ymmärrystä toimintaan 
aktivoitumisen perustaksi. Rancièren teoriat (kuten hänen kasvatusfilosofiansa) 
ovat “poleemisia interventioita” (Rancière, 2016, s. 16).  
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Tarinankertojan rooli ei siis ole ristiriitaisuuksista vapaa, eikä sen ole tarkoi-
tuskaan olla. Tarinoiden moniäänisyys ja tarinoissa puhuvat erimielisyydet pal-
jastavat koko elämismaailmamme ristiriitaisuuden ja moniäänisyyden. Ilmiöiden 
mustavalkoinen ja niitä yksinkertaistava ja tyhjentävyyteen tähtäävä tulkinta ei 
ole tutkimukseni tavoitteena.  

 
 

Ihmisenkaltaistaminen tarinoissa 
 
Antropomorfismia voidaan pitää yleisenä (tarinankerronnan) työkaluna yrittäes-
sämme ymmärtää toisia eläimiä ja niiden käyttäytymistä (Andersson Cederholm 
ja muut, 2014, s. 5). Antropomorfismi tarkoittaa ihmisenkaltaistamista, eli inhi-
millisten ominaisuuksien liittämistä toisiin lajeihin niin, että ne ovat lähtökohtana 
tulkittaessa toisten lajien käyttäytymistä (Balcombe, 2014, s. 57).  

Kahden elollisen olennon (ihmiseläimen ja toisen eläimen) kohtaamistarinat 
tasapainoilevat jatkuvasti veitsen terällä, milloin tulkinnan lipuessa kohti antropo-
morfista kuvaamista, eli eläimen ihmisenkaltaistamista, milloin yritystä zoomor-
fiseen, eli eläimenkaltaistamisen kuvaamiseen, milloin keskittymällä tutkijan (ih-
misen) henkilökohtaisiin tunteisiin, kehollisuuden kokemuksiin ja egosentriseen, 
eli minäkeskeiseen läheisyyden kaipuuseen. Suhteeni eläimiin on monimutkainen, 
monisyinen ja hankala monilla eri tavoin. Suhteeni sisältävät paradokseja ja vaa-
tivat käsittelemään tahmaisia tunteita ja kohtaamaan lukemattomia eettisyyteen, 
vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyviä kysymyksiä.  

Varsin yleisesti levinnyt kriittinen suhtautuminen antropomorfismiin tarinan-
kerronnassa (mainonta, markkinointi, viestintä) on osin perusteltua, mutta ei tuo 
koko kuvaa esiin. Niin kutsuttu disneyfikaatio27 (ks. esim. Schickel, 2019) on 
osaltaan luonut negatiivisia konnotaatioita antropomorfistiselle tarinankerron-
nalle. Puhuvat possut, laulavat lehmät ja epäonniset maaoravat on nähty todelli-
sesta elämästä vieraannuttaviksi elementeiksi. Tämän päivän sosiaalisen median 
naamiaisasuihin puetut lemmikit aiheuttavat negatiivisia tunteita tutkijoissa. Tois-
ten lajien näkeminen myös inhimillisten, perinteisesti vain ihmisiin liitettyjen tun-
teiden kautta saattaa kuitenkin auttaa ihmisiä ymmärtämään toisten lajien käyttäy-
tymistä (Balcombe, 2014). Myös seuraeläinten fyysisen olemuksen tai käyttäyty-
misen muokkaaminen on tapahtunut antropomorfisen valinnan kautta. Tämä tar-
koittaa sitä, että suosituimmat ja helpoimmin omaksuttavat ominaisuudet toisissa 
eläimissä ovat auttaneet ihmistä liittymään niihin (ks. Raevaara, 2011; Serpel, 
2003).  

Yhdysvaltalainen eläinetiikan ja eläinten hyvinvoinnin professori James. A. 
Serpell (2005) on tutkinut ihmisten suhteita kumppanuuseläimiin ja suhteisiin liit-

 
27 Kutsun sitä yksinkertaistetuksi, kontrolloiduksi ja turvalliseksi tarinankerronnaksi.  
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tyviä antropomorfisia näkökulmia. Hän toteaa lemmikkien antavan kumppani-ih-
misilleen lähes yhtä paljon sosiaalista tukea kuin toiset ihmiset, ja että antropo-
morfismi on lopulta se, joka mahdollistaa ihmisten hyötymisen kumppanuuseläin-
ten seurasta niin sosiaalisesti, emotionaalisesti kuin fyysisestikin (Serpell, 2005, 
s. 127).   

Weil (2010) toteaa, että Harawayn tapaa puhua koiralleen Cayennelle on kriti-
soitu antropomorfiseksi. Weil kuitenkin puolustaa Harawayta ja sanoo eläintutki-
muksen etiikan tuoneen antropomorfismin uuteen valoon. Sen ongelmat nähdään 
edelleen, mutta se voidaan nähdä myös potentiaalisena kriittisenä työkaluna, jolla 
on yhtymäkohtia empatiaan (Weil, 2010, s. 16). 

Weil (2010) puhuu siis antropomorfismin puolesta ja on kehittänyt kriittisen 
antropomorfismin käsitteen. Siinä eettisellä suhteella toisiin eläimiin Weil (2010) 
tarkoittaa sitä, että avautuessamme kanssakulkijoiden (fellow subjects) kosketuk-
selle ja kosketetuksi tulemiselle voimme kuvitella heidän tuskansa, mielihyvänsä 
ja tarpeensa (antropomorfisin termein lausuttuina), mutta meidän on myös ym-
märrettävä nopeasti, ettemme koskaan voi todella tietää heidän kokemustaan. 
Kriittinen antropomorfismi tulisi Weilin (2010, 16) mukaan alkaa siitä, että tun-
nustamme toisen eläimen olevan yhtä erotettavissa meistä kuin miten eläin meissä 
itsessämme ja ihmiskäsitteessä on.  

Tarinoissani yhdistyy antropomorfinen kerronta etologiseen tietoon, mutta 
myös uskomuksiin kissan käyttäytymisestä sekä yksittäisiin ihmisenä kokemiini 
affekteihin. Tarinoissa näkyy myös lapsuuteni aikuisten eläinsuhteet ja tavat, 
joilla he ovat asennoituneet toisiin eläimiin. Tarinat ovat kerronnaltaan monita-
soisia, ja näin auttavat purkamisen vaiheessa minua näkemään asioita, joita en 
muuten tarinasta näkisi. Tarinankerronnallisessa lähestymistavassani on säikeitä 
Stewartin (2007) arkipäivän affektiivisista tarinoista (Ordinary Affects) ja Hara-
wayn (2008) Bag Lady Storytelling -kerronnasta. Esittelen näitä kerronnan muo-
toja seuraavaksi. 

 
 

Arkipäivän affektit 
 
Yhdysvaltalainen antropologi Kathleen Stewart (2007) on kehittänyt arkipäivän 
affektit (ordinary affects) -käsitteen tutkiakseen jokapäiväisen elämän affektiivi-
sia ulottuvuuksia ja potentiaaleja. Stewart on keskittynyt kielen poetiikkaan ja po-
liittisuuteen ja pohtii, kuinka tavalliset vaikutukset (impact) voivat luoda vaikut-
tamisen ja vaikuttumisen mahdollisuuksia. Stewart yhdistää tarinankerrontaa, 
kriittistä tutkimusta ja etnografisia yksityiskohtia. Hän tuo tarinoissaan esiin ta-
vallisten kokemusten ja kummallisten kohtaamisten intensiteetit ja banaaliuden. 
Vaikka suurin osa hänen tarinoistaan on hänen omasta elämästään, hän kirjoittaa 
tarinat kolmannessa persoonassa. Näin hän pääsee lähemmäksi pohtimaan, kuinka 
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intiimit tunnekokemukset, keho/ruumis, muut ihmiset ja ajalliset kokemukset liit-
tävät meidät ulkopuoliseen maailmaan (Stewart, 2007)28.  

 Stewart ei kuvaa taloudellisia, poliittisia tai sosiaalisia voimia ihmisten elä-
mässä esimerkiksi kapitalismin kautta, vaan arjen hajanaisista ja näennäisesti epä-
olennaisista kokemuksista kiinnittääkseen huomion tavallisen linkittymisestä 
kiinteänä osana kulttuuripolitiikkaan. Stewart (2007) sanoo, että on välttämätöntä 
huolehtia olemassaolon ohikiitävistä ja muuttuvista hetkistä, jotta voidaan tunnis-
taa monimutkaisen henkilökohtaisen ja poliittisen maailman sosiaalinen dyna-
miikka.  Räsymattotarinointi seuraa Stewartin ajatusta lähteä pienistä, yksittäi-
sistä, affektiivisista kokemuksista pyrkien kohti laajempaa kokonaisuutta ja pyr-
kien paljastamaan pinnan alla kyteviä erimielisyyksiä myös yhteiskunnallisesti 
tarkasteltuna.  

Stewartin (2009) kuvaus positiostaan tarinoiden kertojana (kolmannessa per-
soonassa) resonoi minussa vahvasti, vaikkei kolmas persoona toiminutkaan tässä 
tutkimuksessa kerronnan muotona: ”Hän ei ole niinkään subjektin asemassa tai 
toimija, joka yrittää kuumeisesti etsiä jotain lopullista kontaktista: sen sijaan hän 
katsoo, kuvittelee, ottaa vastaan, toimii, esittää ja väittää, ei löytääkseen lopullisen 
totuuden vaan mahdollisuuksia ja uhkia, jotka ovat tulleet näkyviksi pyrkies-
sämme sopeutumaan siihen, mitä kyseinen kohtaus voisi meille tarjota” (Stewart 
2009, s. 5)29.  

Stewartin metodi antaa useita käyttökelpoisia työkaluja tarinankerrontaan. Sen 
kulttuuripoliittinen ja kieleen keskittyvä luonne eivät näy samalla tavalla räsymat-
totarinoinnissa, enkä siksi sovella yksin tätä metodia tarinankerronnassani. Näen 
räsymattotarinoinnin suurempana kokonaisuutena, metodis-analyyttisenä appa-
raattina, joka koostuu useasta eri osa-alueesta ja on rakentunut palvelemaan niin 
tutkimuksen tekemisen kuin oppimisen ja kasvatuksen päämääriä ja tavoitteita.  

 
 

Bag Lady -tarinankerronta  
 
Donna Haraway on kehittänyt performatiivisena tutkimuskäytäntönä tarinanker-
ronnan muotoa, jota hän kutsuu Bag Lady -tarinankerronnaksi (Bag Lady Story-
telling). Hän on jatkanut yhdysvaltalaisen tieteiskirjailijan Ursula Le Guinin 
(1929–2018) ajattelua hänen The Carrier Bag Theory of Fiction -esseensä (Le 

 
28 Kirjoitin aluksi tarinat kolmannessa persoonassa, mutta minun tapauksessani se ei tuo-
nut mitään erityistä tasoa tarinankerrontaan tai sen analyysiin. 
29 Tutkijan suomennos.” She is not so much a subject position or an agent in hot pursuit 
of something definitive as a point of contact; instead she gazes, imagines, senses, takes 
on, performs, and asserts not a flat and finished truth but some possibilities (and threats) 
that have come into view in the effort to become attuned to what a particular scene might 
offer”. 
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Guin, 1989) jälkeen. Esseessä Le Guin kertoo tarinoita ihmisen alkuperästä mää-
ritellen teknologian mieluummin ”kulttuuriseksi kantokassiksi” (cultural carrier 
bag), kuin ”herruuden aseeksi” (weapon of domination). Hän kuvailee tarinanker-
ronnan olevan kuin esihistoriallisen ajan villikauran jyvien keräämistä kantokas-
siin ja jyvien kotiin viemistä, jakaen ja kunnioittaen maan antimia perheen kanssa. 
Samoin fiktiivisessä tarinankerronnan prosessissa kerätään sanoja, jotka ”sisältä-
vät merkityksiä, joilla on erityisen voimakas suhde toisiinsa ja meihin” (Le Guin, 
1989, s. 169). Haraway pitää feminististä tarinankerronnan metodiaan käytän-
töinä, joissa “odottamattomia kumppaneita ja peruuttamattomia yksityiskohtia lai-
tetaan rispaantuneeseen, huokoiseen kantokassiin30” (Haraway 2004, s. 127). 
Nämä tarinat ovat kokoelma jokapäiväisiä kohtaamisia inhimillisen ja ei-inhimil-
lisen välillä ja kuten Haraway toteaa, ”niillä pyritään jäljittämään kumppanuu-
seläinten kanssa koettujen kohtaamisten ”elävää historiaa” kontaktivyöhykkeellä” 
(Haraway, 2008, s. 35). Tarinoilla ei ole myöskään alkuja tai loppuja, vaan niillä 
on ”jatkeita, keskeytyksiä ja uudelleen muotoiluja” (Haraway, 2004, s. 128). 
Riikka Hohti (2018) kuvaa tarinankerronnan tapaa spekulatiiviseksi fiktioksi, 
jossa lineaarisuuden ja koherenssin oletuksia häiritään. Tarinat eivät hänen mu-
kaansa kerro maailmaa olemassa olevien jakojen mukaan, vaan niissä ehdotetaan 
mahdollisia tapahtumia ja olentoja (Hohti, 2018, s. 9). Näiltä osin Bag Lady -tari-
nankerronta on suoraan vaikuttanut räsymattotarinoinnin perustaviin ajatuksiin. 

 Ympäristökasvatuksen tutkija Chessa Adsit-Morris (2017) on tutkinut narra-
tiivien käytön mahdollisuuksia ympäristökasvatuksen viitekehyksessä teoksessa 
Restorying environmental education: figurations, fictions and feral subjectivities. 
Hän on yksi Bag Lady -tarinankerronnan soveltajista kasvatustieteen käytännöissä 
ja myös tärkeä suunnannäyttäjä Hohdin ohella, oman tarinankerronnan metodini 
rakentamisessa. Adsit-Morris (2017) kuvailee Bag Lady -tarinankerrontaa noma-
disena kokemuksen rakentajana ja korostaa, että tarinoiden tulisi pitää sisällään 
henkilökohtaisesti ja lähellä koettuja kokemuksia, jotta ne olisivat merkitykselli-
siä. Bag Lady -tarinankerronnan tapaa on sovellettu jonkin verran kasvatustieteel-
lisiin käytäntöihin ja tutkimukseen (ks. Adsit-Morris, 2017; Hohti, 2018; Taylor 
ja muut, 2013).  

Bag Lady -tarinankerronta, kuten myös Stewartin arkipäivän affektit -tarinat 
ovat lähellä omaa tapaani kertoa tarinoita, ja niissä on yhtymäkohtia myös toi-
siinsa. Sieltä täältä arkipäivän havainnoista ja kokemuksista poimitut huomiot laa-
jenevat tarvittaessa monikerrollisiksi analyyseiksi.  Räsymattotarinointi kuitenkin 
eroaa edellisistä sen narratiivis-dekonstruktiivisen luonteensa vuoksi, jossa tari-
noiden purkaminen on olennainen osa räsymattotarinointia. Tätä kerronnan ole-
musta ei kumpikaan edellä esitellyistä tarinankerronnan muodoista pidä sellaise-
naan sisällään. 

 
30 Tutkijan suomennos.” Bag lady story-telling” strategy, which she likens to the practice 
of ‘putting unexpected partners and irreducible details into a frayed, porous carrier bag” 
(Haraway 2004, 127).  
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6.2 Tutkijapedagogi kanssakuljeskelijana kontaktivyöhyk-
keellä 
 
Englantilaisen antropologi Judith Okelyn (2003) mukaan etnografinen tieto muo-
dostuu kielen (diskurssin) lisäksi myös tutkijan ja tutkittavan tiedostamattomasta 
ja tietoisesta ruumiillisesta tiedosta (Okely, 2003, s. 49). Aromaa ja Tiili (2014) 
jäsentävät empatiakyvyn olevan osa tutkijan ruumiillista tietoa. He ehdottavat, 
että ruumiillisen tiedon ja empatian tunnistaminen tulisi nähdä osana etnografisen 
kenttätyön tekijän ammatillisia valmiuksia (Aromaa & Tiili, 2014, s. 262).  

Toisen kohtaamisen syvällinen pohdinta ja siitä avautuva ymmärrys vaatii tut-
kimuksessani “toiseksi” riittävästi toisenlaisen. Uskon, että toisen eläimen koh-
taamisesta kertovien tarinoiden analyysi on esimerkiksi vieraannuttamisen (v-
efekti) kautta31 hyödyllinen ja käyttökelpoinen pyrkiessämme ymmärtämään toi-
seutta ja toisen asemaa ja paikkaa elämismaailmassamme. Tarinoiden tulkinnan 
ja vaikuttavuuden tavoite on tutkimuksessani osin sama kuin vieraannuttamisen 
efektin kehittäneellä saksalaisella teatterintekijällä Bertolt Brechtillä teatterin es-
teettisenä keinona; aktiiviseen toimijuuteen ja kriittiseen ajatteluun herättäminen 
(Brecht ja muut, 1991; Mumford, 2008).    

Mitä jos toinen ei olekaan riittävän toinen? Esimerkiksi kissa voi olla samaan 
aikaan tuttu ja vieras ja sen kanssa ihminen voi jakaa elämäänsä ymmärtämättä 
kuitenkaan kissan olemuksen tai käytöksen kaikkia piirteitä. Mitä jos toinen laji 
on esimerkiksi hyönteinen, joka mielletään ”jonain muuna -vähempänä kuin eläi-
menä”? (Santaoja & Niva, 2018; ks. myös Santaoja, 2021). Monilajisen pedago-
giikan tulee koskea kaikkia toisia lajeja, olkoot kysymyksessä tutut kumppanuus-
lajimme, erilaiset hyönteiset tai vaikkapa rotat32.  

Aaltola (2009) tuo esiin eläinfilosofiassa käytetyn ”merkityksellisyyden” kä-
sitteen (Aaltola, 2009, s. 44). Kanssakulkijuus käsitteenä perustuu toisten lajien 
merkityksellistämiseen ja on tullut tutuksi Aaltolan mukaan Cora Diamondin 
(2008) eläinfilosofisista kirjoituksista. Diamond puhuu eläinetiikassa ”deflekti-
osta” eli tavasta ohittaa asioita, jotka ovat meille merkityksellisiä. Toinen eläin 

 
31 Vieraannuttamisen (verfremdungseffekt) idea tulee tutkimukseeni esittävän taiteen es-
tetiikan alueelta Bertolt Brechtiltä (1898–1956). Eeppisessä teatterissa hän korosti teatte-
rin yhteiskunnallista, kriittistä ja poliittista vaikutusta ja pyrkii V-efektin kautta anta-
maan katsojalle mahdollisuuden tietoisesti ja älyllisesti (ei kuitenkaan tunteita kieltä-
västi) osallistua aktiivisesti tarinaan. Tarinaa ei eeppisessä teatterissa kuorruteta fiktioon 
vaan lavalla saattaa kohtauksessa seisoa näyttelijöitä plakaattien kanssa, jotka kommen-
toivat, mistä kohtauksessa on oikeasti kysymys. 
32 Väitöstutkimukseni rajautuu hahmottamaan monilajista kasvatusta ja pedagogiikkaa 
kahden kissayksilön kautta. Rajaus kuitenkin nostaa selkeästi esiin tarpeen tutkia jat-
kossa myös kohtaamisia ”erilaisten” toisten eläinten kanssa. Lähtökohdat monilajisen pe-
dagogiikan toteuttamiseen saattavat kuitenkin elää, riippuen siitä, onko toinen eläin vah-
vasti esimerkiksi negatiivisia tunteita herättävä, kuten hyttynen tai rotta tai liittyykö toi-
seen eläimeen eettispoliittisia ristiriitoja (jotka nekin kääntyvät usein tunnepurkauksiksi), 
kuten susi. 
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kanssakulkijana tulisi näin ollen nähdä yhtä lailla haavoittuvana kuin ihminen itse 
kokee olevansa ja näin voi syntyä yhdessä jaettavia merkityksellisyyden koke-
muksia (Diamond, 2008, Aaltolan, 2009 mukaan). 

Seuraavaksi esittelen kanssakuljeskelijoitani Serriä ja Rasperia, sekä yhdessä 
elämiseemme liittyvää eläinsuojeluyhdistyksen kontekstia. Tämä on tarpeellista, 
jotta tuonnempana kerrotut tarinat yhteisestä elämästämme yhdistyvät lukijan 
mielessä eläinsuojelun viitekehyksessä oleviin toisiin eläimiin. 

 
 

Kanssakuljeskelijani Serri ja Rasperi 
 
Olen toiminut Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksen tilapäiskotina neljän vuoden 
ajan. Luonani on asunut tuona aikana kolme koiraa ja neljä kissaa. Kaikki kissat 
ovat olleet niin sanottuja populaatiokissoja. Populaatiokissoiksi kutsutaan usein 
ilman valvontaa ulkona eläviä ja yleensä leikkaamattomia kotikissoja. Kissa voi 
tehdä useamman pentueen vuoden aikana, pystyen näin tuottamaan nopeasti ison-
kin populaation jälkeläisiä. Eläinsuojeluyhdistys on joutunut ottamaan huostaansa 
myös sisällä eläneitä kissoja, jotka leikkaamattomana ovat muodostaneet jopa sa-
dan kissan populaation. Eläinsuojeluyhdistysten ja eläinlääkärien yhteinen kan-
nanotto kotikissojen leikkauttamiseen ja rekisteröintiin on lähtenyt eteenpäin kan-
salaisaloitteen käsittelyn kautta 21.10.2021.  

Populaatiokissan tulo kotiini on ollut aina monin tavoin erityinen ja affekteja 
herättävä tapahtuma. Kaksi toisilleen outoa yksilöä ja tässä tapauksessa eri lajin 
edustajaa tarkkailevat toisiaan, pysähtyvät tietämättä, miten ohittaa toinen toi-
sensa, miten lähteä liikkeelle tai tulla luokse ja pyrkivät joka minuutti ymmärtä-
mään ja oppimaan toistensa liikkeitä ja aikomuksia. Lisämausteen toiseen lajiin 
tutustumisessa ja tuntemaan oppimisessa tuo kaksi erityistä seikkaa, jotka tekevät 
juuri eläinsuojeluyhdistyksen kissan/kissojen kanssa kanssakuljeskelun itselleni 
erityiseksi tutkimusaiheeksi. Ensinnäkin populaatiokissa on usein sellainen, jolla 
ei ole juurikaan kokemusta ihmisestä, eikä näin ollen myöskään opittuja tapoja 
siitä, miten ihmisten kanssa yleensä ottaen kannattaa toimia. Affektien kirjo on 
siis käsin kosketeltava, vaikka en pystykään nimeämään tai tietämään, mitä kissa 
kullakin hetkellä tuntee. Omat tunteeni pystyn kuvailemaan vellovina aaltoina pe-
losta myötätuntoon ja turhautumisesta ihastukseen.  

Toinen erityinen tekijä on tieto siitä, että kissat eivät asu kanssani kuin joitakin 
kuukausia. Havainnoin myös oppiakseni ja siirtääkseni kokemustani loppuelämän 
kodin antaville ihmisille. Tunteeni kissoja kohtaan ovat kimurantteja edellä mai-
nitusta syystä. Kamppailen jatkuvasti kiintymyksen tunteiden kanssa, ettei väistä-
mätön ero tuntuisi liian pahalta. Huomaan helpommin haastavia asioita, kuten kis-
san vessojen siivoamisen, sotkun, puremiset ja kynsimiset ja sen ettei kissa ehkä 
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koskaan antaisi minun koskettaa itseään. Uskoisin, että olisin pitkämielisempi ja 
odottavampi, jos tietäisin kissojen olevan loppuelämänsä asuinkumppaneinani. 

Tutkimukseni kanssakuljeskelijat Cherry ja Raspberry tuotiin luokseni 15. 
huhtikuuta 2021. Olin muuttanut uuteen asuntooni vain kahta viikkoa aikaisem-
min.33 Tilapäiskodin tehtävä on antaa kissoille nimet. Nimet muuttuivat pian hel-
pommin lausuttaviksi ja kissat saivat nimekseen Serri (kuva 4) ja Rasperi (kuva 
5). Tämä parivaljakko tuli pieneltä paikkakunnalta, josta oli jo aiemmin loukutettu 
isompi kissapopulaatio. Muutama kuukausi loukutuksen jälkeen erään talon piha-
piiriin ilmestyi Serri ja Rasperi. Kissat olivat samaa väritysmaailmaa muiden sa-
malta paikalta loukutettujen kissojen kanssa, joten he kuuluivat ilmeisesti samaan 
populaatioon. Rasperi oli 1,8-kiloinen, laiha takkuturkki ja oma oletukseni on, että 
hän oli Serrin jälkeläinen. Kaksikko oli pysynyt hengissä, mutta muuta tietoa kis-
sayksilöiden menneisyydestä ei ole. 

 

Kuva 4. Cherry alias Serri oli tullessaan pelokas ja varovainen. Kesti useita viikkoja, ennen kuin Serri 
uskaltautui pesukoneen takaa ensin sohvan alle ja viimein kulkemaan huoneesta toiseen. Lähes vuo-
den yhteiselon jälkeen kesällä 2022 Serri on alkanut hyväksyä minut ruokkijan roolin lisäksi rapsutta-
jana ja namipalojen antajana. Tosin rapsutus pitää tapahtua niin, ettei meille synny katsekontaktia. 
Joka päivä tiettyyn aikaan Serri odottaa minua tietyssä paikassa, jossa rapsuttaminen tapahtuu. Sa-
malla saan harjata turkkia ja antaa makupaloja. Serrille rutiinit ja tapahtumien ennakoitavuus tuntuvat 
olevan merkityksellistä. Serri myös silmin nähden stressaantuu muutoksista, esimerkiksi uusista ihmi-
sistä tai huonekalujen paikan vaihtamisesta.  

 

 

 
33 Oivalsin heti toukokuussa yhteiselomme merkityksen väitöskirjani metodologisena läh-
tökohtana.  Kesän 2021 aikana syntyi räsymattotarinoinnin menetelmä ja Rasperin ja Ser-
rin havainnointi on jatkunut aina syksyyn 2022, eli väitöskirjan julkaisemiseen asti. Mo-
lemmat kissat asuvat edelleen kanssani. 
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Kuva 5. Raspberry alias Rasperi on ollut ensimmäisestä päivästä lähtien utelias, räväkkä ja äärimmäi-
sen aktiivinen. Kynsiä ja hampaita hän ei ole säästellyt leikeissä tai tuntiessaan olonsa tukalaksi. Edel-
leen kesällä 2022 Rasperi hotkii ruokansa, kuin peläten, että se loppuu tai viedään pois. Hän ei ole 
valmis jakamaan Serrin kanssa makupaloja, mutta on alkanut näyttää siltä, ettei myöskään minun 
huomiotani. Rasperin saa ottaa hetkeksi syliin, hänen kanssaan saa tanssia ja häntä saa jopa pus-
sailla. Rasperille pitää heitellä joka päivä leluhiiriä, joita se noutaa ja tuo jalkojen juureen uudelleen 
heitettäväksi. Hän tutkii ja merkkailee suupielillään joka päivä kauppakassin sisällön ja tulee mukaan 
niin suihkuun kuin vessaankin. 

Serri oli tullessaan muutoin kunnossa, mutta hampaista löytyi pientä ongelmaa. 
Rasperilla oli ensimmäisessä lääkärintarkastuksessa kuulunut sydämestä sivuää-
niä. Rasperi on ollut alusta asti hyvin rohkea ja kiinnostunut tutkimaan kaikkea. 
Hän on tullut myös ihmisten lähelle jo varhaisessa vaiheessa. Serri taas on käyt-
täytynyt täysin päinvastaisesti. Ensimmäiset kaksi viikkoa Serri vietti aikansa pe-
sukoneen takana ja seuraavat kaksi viikkoa sohvan alla. Vasta puolen vuoden jäl-
keen Serri on antanut koskea aina silloin tällöin. Kotiani jakavat kissapersoonat 
ovat täysin erilaisia myös energiatasoiltaan. Rasperi valvoo ja liikkuu paljon sekä 
vaatii runsaasti erilaisia aktiviteetteja ihmiseltä. Serri taas nukkuu ja syö paljon 
sekä tarkkailee hereillä ollessaan ihmisten ja Rasperin toimia. Hän katsoo myös 
usein pitkiä keskeytymättömiä aikoja televisiota.  
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Kontaktivyöhyke kanssakuljeskelun paikkana (contact zone) 
 
Kuten aiemmin on jo tullut ilmi, Harawayn (mm. 2003; 2008) työ on vaikuttanut 
ja muokannut suuresti eläintutkimuksen teoreettista ja filosofista maastoa. Hänen 
lauseensa (Haraway, 2008, s. 4) “tulla yhdeksi on aina tulemista monien kanssa” 
(to be one is always to become with many) on vaikuttanut eläinkäänteeseen mo-
nilla tutkimusaloilla ja se tukee vankasti ajatusta inhimillisen ja ei-inhimillisen 
kietoutuneisuudesta monilajisessa maailmassa. Enemmän kuin ihminen -näkökul-
mat (more than human approaches) tai monilajiset näkökulmat pyrkivät tutki-
maan kontaktivyöhykkeitä, joissa luonnon ja kulttuurin erottaneet raja-aidat ovat 
kaatuneet ja ihmiset ja muut eläimet synnyttävät keskinäisiä, yhdessä tuotettuja 
ekologioita (Kirksey & Helmreich, 2010, s. 546). 

Mary Louise Pratt (1991; 1992) loi alun perin kontaktivyöhyke (contact zone) 
-termin kuvaamaan tiloja, joissa “kulttuurit ja luokat kohtaavat”, kamppailevat 
toistensa kanssa, usein epäsymmetrisissä valtasuhteissa, kuten kolonialismissa ja 
orjuudessa sekä niiden jälkiseurauksissa, jotka ovat vieläkin nähtävissä ympäri 
maailmaa. Hän keskittyi siihen, miten subjektit muodostuvat suhteissa toisiinsa. 
Hän kutsui kontaktivyöhykkeen taiteeksi (Art of Contact Zones) niitä paikkoja, 
jotka auttoivat häntä navigoimaan kitkapaikoissa, joissa ”toinen” kohdataan 
(Pratt, 1991). Prattin käsitettä alettiin pian soveltaa kriittisissä kohtaamisissa, koh-
taamisen paikoissa ja monilajissa valtasuhteissa (ks. Haraway, 2008; Kirksey & 
Helmreich, 2010). 

Haraway (2008) on käyttänyt kontaktivyöhykkeen käsitettä kuvaamaan ”sot-
keutuneita suhteita toisiin lajeihin”. Tällä näkökulmalla hän on tuonut kontakti-
vyöhykkeen käsitteen vahvasti monilajisten kohtaamisten tutkimukseen. Haraway 
toi kontaktivyöhykkeelle kohtaamisen intra-aktiivisuuden ja sen ”improvisatiivi-
set ulottuvuudet” (Haraway, 2008, s. 216). Hän kuvailee esimerkiksi kumppanuu-
seläimensä34 Cayenne-koiran koulutusta ”paikantuneeksi, monilajiseksi, subjek-
teja muovaavaksi kohtaamiseksi kontaktivyöhykkeellä, joka on täynnä voimaa, 
tietoa ja tekniikkaa, moraalikysymyksiä ja mahdollisuuksia yli lajirajojen tapah-
tuviin keksintöihin”35 (Haraway, 2008, s. 205).  

Haraway (2008, 219) kuvaa kontaktivyöhykettä myös seuraavasti: ”suurin osa 
muuttuvista asioista maailmassa tapahtuu kontaktivyöhykkeellä--kontaktivyö-
hyke on siellä missä toiminta on ja missä vuorovaikutus muuttaa vuorovaiku-

 
34 Haraway (2003) toteaa, että kumppanuuseläintä ei määritä eläimen lajisuus, vaan eläi-
men kanssa jaettu suhde. Ihminen ja eläin muodostavat yhdessä kumppanuuden, mikään 
laji ei yksin voi olla kumppanuuslaji (Haraway 2003, 12—14). 
35 Tutkijan suomennos.  “Cayenne, as a ‘‘located, multispecies, subject-shaping encounter 
in a contact zone fraught with power, knowledge and technique, moral questions—and the 
chance for joint, cross-species invention”. 
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tusta... kontaktivyöhyke muuttaa subjektia, kaikkia subjekteja yllätyksellisin ta-
voin”36. Kyseinen virke tuo kontaktivyöhykkeen perustellusti räsymattotarinoin-
tini tapahtumapaikaksi.  

Sittemmin useille tutkijoille kontaktivyöhyke on muodostunut paikaksi, jossa 
inhimillisen ja ei-inhimillisen kohtaamiset tapahtuvat ja joissa tulee näkyväksi 
epäsymmetriset valtasuhteet. Näissä paikoissa kohtaamiset näkyvät usein ruumiil-
lisina. Kohtaamisten tutkiminen kontaktivyöhykkeillä vaatii eettistä reflektiota ja 
kohtaamisia tulisi tarkastella muuttuvien vaikutusten kautta, ilman ennakko-ole-
tuksia (ks. Ahmed, 2004; Collard & Dempsey, 2013; Haraway, 2012; Pratt, 1991). 

 
 

Arkipäivän kontaktivyöhyke 
 
Tämän tutkimuksen tapahtumapaikalla eli kontaktivyöhykkeellä kietoutuu yhteen 
toisaalta arkipäivän tekemisen, tulemisten ja menemisten ja toisaalta suhteisuuk-
sien outous, vieraus ja jatkuva uuden opettelu. Vaikka kysymys on pintapuolisesti 
katsottuna lajien kohtaamisesta, lopulta kyse on yksilöiden kohtaamisista. Joku 
toinen eläin tai toinen kissa tuottaisi toisenlaista ruumiillista tietämistä, mitä koen 
Rasperin ja Serrin kanssa. Myös kontaktivyöhykkeen sosiomateriaalisella ole-
muksella on merkitystä. Kerrostalo, parveke, pesukone, kesähelle, kissanhiekka, 
laastari, vitamiinitahna, Hatanpään päivystysasema, tuuletin, kärpänen, suljettu 
ovi, huiska, imuri, keltainen metallirapsutin, ripulikakka – kaikki nämä vaikutta-
vat kontaktivyöhykkeellä ja rakentavat osaltaan kohtaamisia ja ovat niissä osalli-
sina.   

Kokemukset ja niistä kerrotut tarinat tapahtuvat jokapäiväisellä arjen kontak-
tivyöhykkeellä, joissa eri lajien yksilöt elävät rintarinnan toistensa kanssa, käyvät 
jatkuvia neuvotteluja, törmäävät, taistelevat, luovat turvallisia37 puitteita ja koke-
vat (syviä) tunteita. Kontaktivyöhykkeellä tapahtuu epäsymmetrisiä suhteita, 
jossa tuttuus/vieraus, totuttautuminen toisen maailmaan ja pyrkimys nähdä maa-
ilmaa toisen silmin, ovat kietoutuneina jatkuvasti toisiinsa. Monilajiseen suhtee-
seen suostuminen auttaa ohittamaan ja ylittämään yksitasoisen tiedon toisesta la-
jista ja antaa mahdollisuuden olla ja oppia hyvin erilaisten yksilöiden kanssa. Kon-
taktivyöhykkeellä risteää milloin affektiiviset tai poliittiset, milloin tietämisen ta-
son vyöhykkeet. Tarinat syntyvät hetkistä ja sellaisista kohtaamisista, jotka ovat 

 
36 Tutkijan suomennos. “…most of the transformative things in life happen in contact 
zones... contact zones are where the action is, and current interactions change interac-
tions to follow...Contact zones change the subject—all the subjects—in surprising ways”. 
37 Myös kissa pyrkii luomaan itselleen mahdollisimman turvallisen paikan olla. Se voi 
näyttäytyä esimerkiksi peiton alle, ahtaaseen laatikkoon tai korkean hyllyn päälle mene-
misenä. Se voi myös näyttäytyä silmien siristämisellä ihmiselle, joka tarkoittaa ystävälli-
syyttä ja hyväksyntää. 
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jättäneet jäljen kertojaan ja joka pyrkii ymmärtämään – tätä koskaan täydellisesti 
saavuttamatta – myös toisen lajin affektiivista olemista.  

Koti, johon olin juuri muuttanut, oli aluksi jopa ”radikaalisti” erilaisten ja eri 
tavalla tuntevien olentojen kontaktivyöhyke. Toisaalta en ollut vielä saanut tilasta 
itselleni kodin tuntua ja itsekin etsin asunnossa olemisen tapoja. Pyrin merkitse-
mään asuntoa asioilla, jotka loivat minulle tuttuutta ja turvallisuuden tunnetta. 
Tällaisia olivat esimerkiksi tärkeä taulu seinälle tai pehmoinen matto jalkojen alle. 
Toisaalta samalle kontaktivyöhykkeelle tuli kaksi erilaista kissayksilöä myös 
heille täysin vieraaseen ympäristöön. Kuten minäkin, myös kissat merkitsivät 
paikkoja luodakseen itselleen turvallisen olon. Pehmeä matto muodostuikin het-
keksi kissojen kakkapaikaksi tai sänkyni pissapaikaksi. Näin aloitimme kanssa-
kuljeskelun arjessa, kaikille vieraassa ympäristössä, poissa kaikkien mukavuus-
alueelta ja neuvottelimme ruumiillisesti, katseiden suuntaa etsien, toiminnan lo-
giikkaa tarkkaillen ja yhdessä luoden olemisen tapaa, yhteisolemista (co-pre-
sence).  

Kontaktivyöhykkeellä tapahtuu paljon eri affekteja synnyttäviä tilanteita. Se-
kunnin ajan läsnä oleva luottamus tai toiminnan ristiriita ja väärinymmärrys saat-
toi näkyä verisinä haavoina tai kädestä syömisenä, tiukkana tuijotuksena tai pois 
kävelemisenä. Nämä taas aiheuttivat tunteita, jotka tuntuivat aina ruumiillisina.  

Monilajisen autoetnografian tarjoamat näkökulmat antavat mahdollisuuden 
tutkia monilajisissa suhteissa elämistä kontaktivyöhykkeellä. Se antaa tilan, missä 
voi tutkia esimerkiksi eläimiin kohdistuvaa kontrollia ja valtaa kanssakuljeskelun 
ja affektiivisten tarinoiden kautta. Kontaktivyöhykkeellä vaikea tieto, tahmaiset ja 
sotkuiset tunteet tulevat näkyviksi ja muuntuvat ja jakautuvat uudeksi tiedoksi, 
tunteiksi ja aktiiviseksi toiminnaksi. 

 
 

6.3 Tutkijapedagogi tulkitsijana 
 
Seuraavissa luvuissa kuvaan käsite analyysina -metodia, joka sisältyy oleellisesti 
jälkilaadulliseen tutkimukseen. Se ei siis ole taas uusi metodologinen “apparaatti”, 
vaikka onkin “analyysiä analyysin sisällä”. Siitäkin huolimatta, että monet eri me-
todologiset kudelmat risteilevät työssäni, ne kutoutuvat teoreettisesti ja ideologi-
sesti toisiinsa ja tukevat toisiaan matkalla monilajisen kasvatuksen teoreettista 
hahmottamista. 
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Affektien tartuttamana kerrotut monilajiset tarinat 
 
Jälkilaadulliseen tutkimukseen ei kuulu laadullisessa tutkimuksessa perinteisinä 
pidettyjä aineiston analyysimenetelmiä, vaan kuten aiemmin totesin, metodina 
toimii teorian ja/tai käsitteen kanssa ajattelu ja kirjoittaminen. Tässä työssä mu-
kana ajattelussa kulkevat niin jälkihumanistiset tieteenfilosofiset, eli onto-episte-
mologiset oletukset, affektiteoriat sekä eläintutkimuksen teoriat. Mukana kulke-
vat myös käsitteet, jotka jo itsessään toimivat metodina (Jackson & Mazzei, 2013; 
Lenz Taguchi & St. Pierre, 2017). 

Teorioiden, kissojen, tarinoiden ja koko tutkimusprosessin kanssa kulkiessani 
matkaan on tarttunut metodisiksi avainkäsitteiksi affekti sekä hoiva (care). Niiden 
kautta ja niiden kanssa kirjoitan ja analysoin purkaen monilajisista kohtaamisista 
kirjoittamiani tarinoita. Käsitteet, teoria ja tarinat kulkevat limittäin, toistensa ohi 
ja yli ja välillä törmäten toisiinsa38. Analyysini on näiden törmäysten ansiosta dif-
fraktiivista eli jatkuvasti taipuvaa. Kaiken edellä mainitun törmäyspisteissä syn-
tyy uusia aaltoja, uusia oivalluksia ja kysymyksiä, jotka kulkevat yhtä lailla sy-
vyys- kuin laajuustasollakin. Taipuvat tarinat tuottavat uusia kysymyksiä uusista 
ilmiöistä. Sama kohtaamistarina ei tuota eri yksilöiden välillä tapahtuessaan sa-
moja affekteja. Ei myöskään synny samoja diffraktiivisia eli taipuvia liikkeitä, 
jolloin esimerkiksi analyysissäni korostuva hoivan näkökulma näyttäytyisi toi-
sella tutkijalla erilaisena.  

Affektin käsitettä käytän impulssina tarinoiden kertomiseen. Affektit tavallaan 
tartuttavat minut ja näin sysäävät tarinankerronnan ja sen analyysin liikkeelle ol-
len näin vaikuttava toimija tutkimusprosessissa. Analysoin kanssakuljeskelun ai-
kana tuottamiani affektien tartuttamia tarinoita hoivan käsitteen kautta. Englanti-
lainen feministitutkija Maria Puig de la Bellacasa (2017) jakaa hoivan kolmeen 
eri ulottuvuuteen; työnteon, affektien sekä eettispoliittisen ulottuvuuteen. Näiden 
ulottuvuuksien kautta luon tarinankerronnalle ja sen analyysille muodon luvussa 
7.  

Affekteina tarinoissa nousevat esiin ruumiillinen tietäminen ja siihen liittyvät 
ei-tietäminen ja entä-jos -tietäminen, empatian erilaiset muodot sekä aktivismi. 
Nämä käsitteet istutan edellä mainittuihin hoivan ulottuvuuksiin. Käsitteiden 
kautta purkamani tarinat tuottavat siis analyysivaiheessa uusia käsitteitä, jotka 
vievät ajattelua toisaalta syvemmälle, toisaalta laajentaen ilmiömaailmoja. Lo-
pulta prosessi liikkuu kohti monilajista kasvatusta ja sen onto-epistemologisia, 
mutta myös pragmaattisia kysymyksiä. Kysymys on käsitteiden kanssa ajattelusta, 

 
38 Törmäys voidaan kuvata räsymaton kutomisen metaforassa kuteiden ja loimien solmu-
kohtina. Erituntuiset ja eri väriset materiaalit solmitaan yhteen, jotta maton kutominen 
jatkuu. Solmun jälkeen mattoon tulee kuitenkin uusia sävyjä ja uudenlaista tuntua eli uu-
sia ilmiömaailmoja ja uusia kysymyksiä. Solmu on edellytys maton kutomisen jatkumi-
selle, ilman uusien kuteitten solmimista syntyisi yhdenvärinen, yhden näkökulman matto.  
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ei pelkästään niiden käyttämisestä analyysissa tai tulosten esittelyssä (Jackson & 
Mazzei 2013, s. 721). 

Tutkimusmateriaalin tuottaminen ja analyysi tapahtuvat seuraavalla tavalla: 
Teorioiden ja kanssakuljeskelun kanssa ajatellessani olen päätynyt valitsemaan 
tarinoiden kirjoittamisen tutkimusmateriaalin tuottamisen tavaksi sekä affektin 
käsitteeksi, jonka kautta, mutta myös tartuttamana, olen kirjoittanut tarinat. Tari-
noiden purkamisen ”loimina” olen käyttänyt Puig de la Bellacasan (2017) hoivan 
käsitteen kolmea ulottuvuutta, joiden kanssa ja kautta puran tarinoita ja synnytän 
uusia ilmiösommitelmia ja liitännäisyyksiä kohti monilajista kasvatusta. Puran ta-
rinoita samalla linkittäen yksittäiset kokemukset laajempaan yhteiskunnalliseen ja 
oppimisen kontekstiin. Tarinoiden tuottaminen tapahtuu kanssakuljeskelun lo-
massa yhdessä kahden eläinsuojeluyhdistyksen kissan kanssa. Tätä olemisen ta-
paa ja paikkaa kutsun kontaktivyöhykkeeksi. Koko prosessia kutsun räsymattota-
rinoinniksi.  

 
 

6.4 Narratiivis-dekonstruktiivinen analyysi 
 
Siinä missä affekti käsitteenä (ja siihen liittyvät lukuista teoreettiset näkökulmat) 
ovat paljastaneet minulle uusia tapoja hahmottaa monilajista maailmaa ja toiminut 
tarinoissani keskeisenä eteenpäin vievänä voimana, siirryn hoivan ja hoitamisen 
käsitteen kautta konkreettisesti lähemmäksi monilajisen kasvatuksen praktisia 
käytänteitä.  

 
 

Hoiva ja hoitaminen 
 
Tulen purkamaan tarinoita kolmen eri hoivan ulottuvuuden kautta seuraten Puig 
de la Bellacasan (2017) hoivan ja hoitamisen lähestymistapaa. Puig de la Bella-
casa (esim. 2011; 2012; 2017) on tutkinut paljon hoivaa suhteissa materiaalisiin 
ja enemmän-kuin-inhimillisiin maailmoihin (more than human worlds). Hän sa-
noo hoivan politiikan pitävän sisällään affektiivisia, eettisiä ja käytännön työnteon 
toimijuuksia sekä materiaalisia seurauksia (Puig de la Bellacasa, 2017, s. 4). Puig 
de la Bellacasa jakaa hoivan kolmeen eri ulottuvuuteen, joiden hän sanoo olevan 
aina läsnä hoivan ja hoitamisen käytännöissä: näitä ovat ruumiillisuuden, työnteon 
ja materiaalisuuden ulottuvuus, affektien ulottuvuus sekä eettispoliittinen ulottu-
vuus.  
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Kuten Puig de la Bellacasa toteaa, hoivan eri ulottuvuudet voivat olla painoar-
voltaan erilaisia tilanteista riippuen ja ne ovat lähtökohtaisesti jännitteisiä ja risti-
riitaisia. Hän pitää tärkeänä pysytellä näiden ratkaisemattomien jännitteiden ää-
rellä pysyäksemme lähellä monimutkaisia hoidon alueita (Puig de la Bellacasa, 
2017, s. 5). Niin myös tämän tutkimuksen tarinoiden tuottamat tietämisen, tunte-
misen ja toiminnan monet kuteet synnyttävät ristiriitaista ja erimielisten äänten 
polyfoniaa, jonka äärellä narratiivis-dekonstruktiivisessa analyysivaiheessa pysy-
tään ihmetellen ja kysyen aina uusia kysymyksiä.  

Tarinoiden analyysissa herkistyn siis näkemään niissä esiintyviin hoivaan ja 
hoitamiseen liittyviä ulottuvuuksia. Hoivan teemat nousivat esiin lukiessani en-
simmäistä kertaa tutkimusmateriaaliani eli kirjoittamiani tarinoita. En siis päättä-
nyt etukäteen hoivan ja hoitamisen käsitteen käyttämisestä tarinoiden purkami-
sessa. Päätös syntyi (jälkilaadullisen idean mukaisesti) prosessissa, jossa kaikki 
teorioista kohtaamisiin ja käsitteistä affektiivisiin tartuntoihin ovat olleet yhteen-
kutoutuneina toisiinsa. Miellän tämän osan jälkilaadullisesta tutkimuksesta olevan 
rihmastomaista, ilman alkuja ja loppuja. En pysty kertomaan milloin ja minkä vai-
kuttaessa minuun olen löytänyt hoivan tarinoiden purkamisen käsitteeksi.  

Kanssakuljeskellessani kotiani jakavien toisten eläinten kanssa hoiva on kaik-
kien käytäntöjen ulottuvuuksien kautta jatkuvasti läsnä. Tutkimusprosessini ai-
kana on tullut selväksi, että hoiva on yksi keskeisiä motivaatiotekijöitä ylipäätään 
eläinsuojeluyhdistyksen tilapäiskotina toimimiselle. Hoivan näkökulma ei aina 
ole selkeästi näkyvillä monilajisessa arjessa tai siitä kertovissa tarinoissa. Myös 
näitä näkymättömissä olevia hoivan materiaalisdiskursiivisia olomuotoja pyrin 
saamaan esiin.  

Yhdysvaltalaiset politiikantutkijat Berenice Fisher ja Joan C. Tronto (1990, s. 
40) määrittelevät hoivan olevan kaikkea niitä asioita, joita teemme ylläpitääk-
semme, jatkaaksemme tai korjataksemme maailmaamme niin että voimme elää 
siinä niin hyvin kuin mahdollista. Hoiva kattaa näin kuvattuna koko elämismaail-
man ja sanottaa omalle toiminnalleni eläinsuojelun parissa eettisesti ja moraali-
sesti vahvan arvopohjan.  

Hoiva käytännön työnä (labour/work). Vapaaehtoistyöni eläinsuojeluyhdis-
tyksen tilapäiskotina toimii tässä tutkimuksessa kontekstina ja luo erityisen piir-
teensä tutkimuksen monilajisiin kohtaamisiin. Tilapäiskodin velvollisuudet eläin-
suojeluyhdistykseltä tulevien toisten eläinten hoitamiseksi ovat selkeät. Toisille 
eläimille on tarjottava vähintään turvallinen ympäristö, niiden perustarpeet tulee 
tyydyttää ja sairauksien hoitoon tulee sitoutua. Kaikki, mikä tilapäiskoti tekee pe-
rushoidon lisäksi, otetaan ilolla vastaan mutta ei ole pakollista.  

Hoiva affekteina ja kiintymyksenä (Affects). Lemmikkinä pidettävä toinen 
eläin itsessään on alisteinen ihmiselle ja täysin ihmisen tunteiden ja toiminnan 
armoilla. Se, miten lemmikin omistaja ymmärtää hoivan tai hoitamisen, määrittää 
kunkin lemmikkinä pidettävän toisen eläimen elämän laatua. Eläinsuojeluyhdis-
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tyksen toisiin eläimiin, joihin minulla ei ole omistussuhdetta, liittyy myös toisen-
laisia tuntemuksia. Voin pakoilla kiintymyksen tunteita ja näin suojella itseäni 
eläimen luovuttamisen yhteydessä syntyviltä luopumisen ikäviltä tunteilta. Serrin 
ja Rasperin kanssa kuljeskelun lomassa kirjoitetuissa tarinoissa esiintyy affekteja, 
jotka ovat vaikeita ja tahmaisia ja vaivaannuttavuudessaan yllättävät niiden ana-
lyysissä myös minut tutkijana ja kanssakuljeskelijana. 

Hoiva eettispoliittisena toimintana (ethics/politics). Eläinsuojeluyhdistyksen 
toiminta on helppoa nähdä eettispoliittisena toimintana ihmisten toiminnan näkö-
kulmasta. Populaatiokissan toimijuus vaatii syvemmälle menevää analyysiä. Eet-
tispoliittinen toiminta pitää sisällään sitoutumisen elementin. Tilapäiskotina sitou-
dutaan antamaan hoitoa kissoille. Eläinsuojeluyhdistyksen sitoutuminen populaa-
tiokissojen loukuttamiseen, kuntoon hoitamiseen ja loppuelämän kotien etsimi-
seen on luonteeltaan moraalista sitoutumista. Lainsäädäntö ei tällä hetkellä Suo-
messa velvoita huolehtimaan populaatiokissoista ja silti (ja siksi) tuhannet vapaa-
ehtoiset tekevät sitä ilmaiseksi ja omalla ajallaan. Tästä näkökulmasta katsottuna 
sitoutuminen nostaa esiin poliittisen piittaamattomuuden ja osoittaa yhteiskunnal-
lisen päätöksenteon pitävän kissakriisiä mitättömänä.39 

Tutkijana ja tarinoiden kertojana sekä kokijana lähtökohtani on ollut uteliai-
suus löytää ja tuntea jotain, mikä on näkymättömissä. Tarinoiden kirjoittaminen 
ja niiden analyysi on suurelta osin siis ihmettelyä (wondering). Räsymattotari-
noinnin analyysivaihe tapahtuu dekonstruktiivisesti, eli pyrin purkamaan tarinaan 
uponneita henkilökohtaisia, eettisiä ja poliittisia rakenteita, käsityksiä ja käsitteitä 
(ks. Bennington & Derrida, 1993; Derrida, 2019). Tarinankerronta ei kuitenkaan 
rajoitu tutkijana pelkästään subjektiiviseen näkemykseeni, vaan tarinoita kertovat 
kanssani ajattelijat ja teoreetikot, jotka ovat mukanani tällä matkalla.  

Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta tieto ja käsitteet rakentuvat yhtei-
söllisessä, kielellisessä vuorovaikutuksessa, jolloin näkökulma on ihmisten väli-
sissä sosiaalisissa suhteissa. Kuten edellä olen kuvannut, jälkihumanistiset teoriat 
ja lähestymistavat ovat alkaneet tuoda kasvatustieteen teorioihin näkökulmia, 
joissa ihmisen nähdään rakentuvan, eli “oleutuvan” suhteissa.  

Jälkihumanistisen ajattelun ontologiset ja epistemologiset taustaoletukset läh-
tevät siitä, että ihminen itsessään ei ole tärkein, ylevin ja korkein olemisen muoto. 
Ihminen rakentuu ja määrittyy aina suhteessa ei-inhimilliseen, on se sitten toinen 
eläin, materiaa, politiikkaa, normeja tai kulttuureja. Tämä tuo myös tarinanker-
rontaan omat haasteensa. Ihmiskeskeistä näkökulmaa vältettäessä on löydettävä 
uusia tapoja lukea tarinoita, antautua affektien tartuttamana kirjoittamiselle ja 
mikä tärkeintä, oppia näkemään yksittäisten tarinoiden, kohtaamisten taakse, ohi 
ja yli niin, että ne alkavat kertoa uusia tarinoita ja parhaassa tapauksessa sysäävät 

 
39 Kansalaisaloite kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä on juuri 
21.10.2021 ollut eduskunnan käsittelyssä ja toimenpiteitä asioiden etenemiseksi on ryh-
dytty tekemään. 
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toimimaan edes aavistuksen empaattisemmin ja monilajista maailmaa myötäile-
vämmin. Tästä syystä koen tarinoiden purkamisen tuovan minua tutkijana lähem-
mäs monilajista kasvatusta kuin mikään muu olemassa oleva tarinankerronnan 
analyysitapa. Burman ja MacLure (2005) toteavat, että dekonstruktiivisessa tari-
nankerronnassa on oleellista purkamisen vaiheessa analysoida sitä, mikä peittyy 
affektiivisten ilmaisujen ja niistä edelleen heränneiden ristiriitaisten ja kiistan-
alaisten huomioiden alle. Tarinoiden purkaminen tuo esiin kysymyksiä, jotka tuo-
vat esiin ongelmia hallitsevista binaarisista tai polarisoituneista tavoista kuvata 
toisia lajeja (ks. Burman & MacLure, 2005, s. 288).  

Seuraavassa luvussa kuvaan edellä kuvatun räsymattoprosessin kertomalla ta-
rinoita kontaktivyöhykkeellä kissojen kanssa kanssakuljeskellen, arkipäivän koh-
taamisista affektoituen ja purkaen tarinoita hoivan ulottuvuuksien näkökulmasta 
taas uusiksi ilmiösommitelmiksi. Seuraavassa kuvassa (kuva 6) olen esittänyt rä-
symattotarinoinnin menetelmän mallina. 
 

 
Kuva 6. Räsymattotarinoinnin menetelmä  

  



Virpi Valtonen 

92 

 



Kanssakuljeskelua 

93 

7 KUINKA KISSAA KERROTAAN 

Räsymattotarinointi pyrkii siis purkamaan yksinkertaistuksia, yleistyksiä ja yksi-
ulotteisuuksia. Tarinoiden rakentuessa erilaisista materiaaleista, väreistä ja eri pi-
tuisista kuteista lopputulosta ei voi kuin arvailla. ”Matonkuteitten leikkaaminen” 
voidaan nähdä dekonstruktiivisena vanhan purkamisena ja mahdollisuutena uuden 
tiedon, tunteen ja toiminnan rakentamiseen. Vanhan paikan päälle ei ommella 
uutta paikkaa vaan puretaan vanhaa, jotta voidaan saada uusia näkökulmia ja il-
miösommitelmia näkyviin. 

Jokainen tarina voidaan purkaa ja luoda uusia ilmiösommitelmia useista erilai-
sista näkökulmista. Räsymattotarinoijan kiinnostus, uteliaisuus ja sen hetkinen 
tarve määrittää kuteiden värin, materian ja tunnun. Kirjoittamani tarinat ovat nos-
taneet esiin monilajisen teoreettisen ja pedagogisen viitekehyksen ja erilaiset kä-
sitteet ovat olleet myös teorioiden kanssa vaikuttamassa tarinoiden syntyyn. Ky-
symys on tilanteiden, suhteiden ja monilajisten toimijoiden yhteenkutoutumisista, 
ei kategorisesta teorian ja empirian eristämisestä toisistaan, kuten olen aiemmin 
jälkilaadullista tutkimusta luonnehtinut luvussa 4. Tarinoihin kietoutuneet käsit-
teet ovat tässä tutkimuksessa kerrotuissa tarinoissa tietäminen, ei-tietäminen ja 
entä jos -tietäminen, jotka taas kutoutuvat etologisen, affektiivisen ja eettispoliit-
tisen ulottuvuuden kanssa. 

 Tarinoita on aiemmin esittelemäni narratiivis-dekonstruktiivisen analyysin 
avulla purettu kolmen Puig de la Bellacasan (2017) määrittelemän hoivan ulottu-
vuuden kautta. Kysymys ei ole tiukkarajaisesta kategorisoinnista vaan käytännön 
ymmärrettävyyden vuoksi tehty valinta. Tosiasiassa jokaisessa tarinassa voidaan 
nähdä kaikkia hoivan ulottuvuuksia ja kaikki käsitteet ja kategoriat kutoutuvat toi-
siinsa. Tarinoiden kertomisen ja purkamisen jälkeen käyn vielä synteesinomai-
sesti läpi, mitä kaikkea tarinoista purkautui ja millaisia uusia ilmiösommitelmia ja 
uusia kysymyksiä tarinoiden purkamisen kautta heräsi.  
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7.1 Kanssakuljeskelu tietämisinä 
 

 
Kuva 7. Tarina 1. 

 
Kirjeessä (kuva 7) Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksen tilapäiskodin antajille en-
nakoidaan tulevaa syksyä. Pentueita saattaa tulla ja myös tiineenä olevia narttu-
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kissoja, jolloin tilapäiskodin antava voi joutua kylmiltään kätilöksi. Vaikka pen-
tujen hoito kuulostaa pelottavalta, on siihen saatavissa tukea ja apua PESUn koor-
dinaattoreilta ja kokeneilta vapaaehtoisilta.  

Pienten, mahdollisesti sairaiden kissanpentujen hoitoon ja hoivaan sitoutumi-
nen aiheuttaa pelkoa. Vaikka halu oppia ja kyky kuunnella riittää, on pelko epä-
onnistumisesta läsnä. Asiatiedon opiskelu tuntuu antavan paremmat lähtökohdat 
haavoittuvan toisen eläimen hoitamiseen kuin kokemuksen tuoma ”osaaminen”. 
Toisin sanoen asiatiedon oppimisen ensisijaisuus on korostunut myös minulla ja 
kokemuksen tuoma osaaminen tuntuu vähemmän arvokkaalta. Tämä tulee esiin 
uusien asioiden oppimisen yhteydessä – käymäni peruskoulu keskittyi behavioris-
tiseen tapaan opetella ulkoa asioita eikä asioiden sisäistämiseen kiinnitetty juuri-
kaan huomiota. Tässä tarina-analyysissä pyrin näkemään ruumiillisen tietämisen 
ja ei-tietämisen arvon kokemuksessani ja luottamaan siihen. 

Rasperi ja Serri ovat kanssani eläviä tilapäiskotikissoja Pirkanmaan eläinsuo-
jeluyhdistyksen käyttämän nimityksen mukaan. Kissat siis saavat minulta hoivaa 
suojan ja ravinnon muodossa. Kotini on heille tilapäinen ja minun vastuullani on 
hoitaa järjestelyt loppuelämän kodin etsimistä varten. Tarinoista purkautuu hoivan 
näkökulmasta erilaisia tietämisen muotoja, vaikeaa tietoa ja varsinkin näkymättö-
missä olevaa ruumiillista tietämistä ja ei-tietämistä. Hoivan ja hoitamisen näkö-
kulmasta tämä tarkoittaa kissojen fyysistä hoitamista; esimerkiksi lääkkeiden an-
tamista ja ruokintaa. Työ eläinsuojelueläinten parissa edellyttää asiatiedon vas-
taanottamista. Tilapäiskotina on otettava vastaan koordinaattoreiden ohjeita eri-
laisten lääkkeiden käytöstä tai tavoista selvittää populaatiokissoilla yleisesti esiin-
tyvien sairauksien hoitamista. Tilapäiskotilaiset eivät ole eläinlääketieteen asian-
tuntijoita, jolloin on tärkeää seurata annettuja ohjeita.  

Ei-tietäminen ja ruumiillinen tietäminen näyttäytyvät henkisessä tai mentaa-
lissa hoitamisessa kuten myös turvallisen ympäristön luomisessa tai leikin ja le-
von mahdollistamisessa. Tällöin tietämisen monenlaiset muodot tulevat esiin ar-
jen kohtaamisissa toisten eläinten kanssa. Tammi ja muut (2020) toteavat, että 
esimerkiksi kirjoista saatavan tiedon lisäksi tarvitaan ”yhteiselosta kumpuavaa 
tietämistä ja arvuuttelua” (Tammi ja muut, 2020, s. 51). Niin kutsutun asiatietä-
misen sijaan vaaditaan kykyä pysähtyä, aistia ja suostua kohtaamisiin ilman en-
nakko-oletuksia. Työn tekeminen vaatii perustakseen ruumiilliseen tietämiseen 
suostumista. Jotta voin olla ja elää toisen eläimen kanssa, jota en tunne ja joka ei 
tunne minua, minun tulee uskaltautua ei-tietämisen ja ruumiillisen tietämisen ti-
laan. Toisen tarpeiden aistiminen vaatii myös herkkyyttä. Vasta sitten voin antaa 
laadukasta hoivaa toisille eläimille. 
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Kuva 8. Tarina 2. 

 
Haraway (2008) on tarkastellut kohtaamisia kumppanuuslajien kanssa. Hänen 
2000-luvun tutkimuksensa liittyvät kumppanuuseläimiin ja varsinkin koirien 
kanssa elämiseen ja niiden kanssa oppimiseen. Hän kyseenalaistaa sen, kuinka 
voimme oppia ollessamme toisten eläinten kanssa. Haraway toteaa, että koirat ei-
vät ole teorian korvikkeita eivätkä ne ole täällä vain ajattelun vaan elämisen takia 
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(“Dogs are not surrogates for theory… they are not here just to think with. They 
are here to live with”) (Haraway, 2008, s. 5). 

When species meet -teoksessaan Haraway (2008) toteaa, että eri lajit oppivat 
kommunikoimaan keskenään yhteisten prosessien kautta, joihin liittyy varovainen 
ja kunnioittava vuorovaikutus toisten eläinten kanssa. Tällä hän tarkoittaa yhdessä 
elämistä, ei pelkkää havainnointia. Harawayn (2008, s. 26) mukaan vuorovaiku-
tusprosessi syntyy ruumiillisesta vuorovaikutuksesta. Tällainen käsitys tiedosta 
rakentuu ja muovautuu toisten lajien kanssa tapahtuvissa tavanomaisissa kohtaa-
misissa. Ongelmaksi muodostuu mielestäni se, ettemme useinkaan miellä ole-
vamme samalla kontaktivyöhykkeellä kokemassa asioita yhdessä lemmikkiemme 
kanssa. Pidämme lemmikkiämme suhteessa itseemme erillisinä, emmekä huomaa 
(tai vaivaudu huomaamaan) toisen eläimen jatkuvaa osallistumista ja toimijuutta40 
yhteisessä arjessa.  

Haraway (2008) ilmaisee vahvasti, että kysymys ei ole pelkästään eläinten 
kohtaamisesta, vaan siitä, että meidän tulee luoda kunnioittava vuorovaikutuksel-
linen liitto ja yhteiselon muotoja, joissa voi syntyä uusia, yhteiseen ymmärrykseen 
perustuvia käsityksiä. Lähtiessäni ensimmäistä kertaa antamaan lääkettä ilmeisen 
ärhäkkään temperamentin omaavalle hoidettavalle (kuva 8) en osannut asettua sel-
laiseen vuorovaikutuksen kenttään, jossa aistisin riittävästi toista olentoa. Jos oli-
sin uskaltautunut todelliseen moniaistiseen ja ruumiilliseen kohtaamiseen, olisin 
ymmärtänyt kissan olevan peloissaan ja puolustautuvan henkensä edestä ison vie-
raan käden lähestyessä sitä edestä ja ylhäältä päin. Tilanteessa ei ontunut pelkäs-
tään ymmärrykseni saamaani opastukseen villiintyneen kissan lähestymisestä, 
vaan myös kykyni pysähtyä kohtaamiseen. Harawayn (2008) mukaan ihmisen sa-
noessa elävänsä liitossa (alliance) eläimen kanssa hänen pitäisi tarkoittaa todelli-
suudessa eläimen kunnioittavaa kuuntelua ja eläimelle vastaamista (response to). 
Laajemmin ajateltuna tämä tarkoittaa, että rakennamme sosiaalisesti toisiamme 
(Haraway, 2008). Tämä vaatii kykyä pysähtyä tilanteeseen ja tietoista suostumista 
ruumiillisen tiedon ja ei-tietämisen äärelle. On hämmentävää huomata, että kun-
nioitukseni tuota pientä sisukasta olentoa kohtaan ei ollut sillä tasolla, mitä olin 
kuvitellut. Ymmärtäessäni kohtaamistamme syvemmin vaivaannun huomates-
sani, että kohtaamisesta huokuu vallan käyttö, yksipuolinen tilanteen hallinta ja 
toisen alistaminen omien intentioiden ja toiminnan objektiksi.  

 
40 Ajattelen, että osallistuminen on aina aktiivista, vaikka ei välttämättä näkyvissä olevaa 
liikettä. Olen huomannut, kuinka Serri seuraa hiljaa mutta äärimmäisen aktiivisesti kodin 
tapahtumia. Serrin voisi ”unohtaa” pöydän tai sohvan alle, mutta kun asiaan kiinnittää 
huomiota, voi havaita, miten hän tietää, kuka on missäkin huoneessa, onko keittiössä ta-
pahtuva toiminta heidän ruokansa valmistelemista tai mitkä merkit kertovat, että kohta 
saunaan, hänen turvapaikkaansa, on menossa ihmisiä. 
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Kuva 9. Tarina 3. 

 
Edellä esitetty monotoninen kuvaus kissojen kanssa vietetyistä päivistä on paljon 
monisyisempi kuin ensi lukemalta saattaa näyttää (kuva 9). Yhdessä olemisen 
kautta muodostuneet rutiinit ovat vaatineet minulta halua opetella millainen kis-
sojen päivärytmi on, milloin ne ovat rohkeimmillaan suhteessa minuun tai millai-
sissa tilanteissa ja mihin aikaan päivästä energia on ylimmillään. 
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Despret (2013) tuo artikkelissaan esiin, että ruumiillinen, affektiivinen kom-
munikaatio eläinten kanssa on, jopa etologien keskuudessa, harvinaista. Hän to-
teaa, että ikään kuin tutkijan keho ja sen tuntemukset sotkisivat validia tieteellistä 
tutkimusprosessia, jossa eläinten havainnointi on erotettu tutkijasta. Poikkeuksena 
tästä hän mainitsee Konrad Lorenzin (1981), kuuluisan eläinten käyttäytymistut-
kijan, joka heittäytyi tutkimukseen eläinten käyttäytymisestä koko ruumiillaan. 
Hän kehitti ruumiillisen suhteen eläimiin, joita tutki. Hänestä tuli sosiaalinen 
kumppani eläimille ja hänen ruumiistaan tuli hänen tutkimusvälineensä. (Despret, 
2013, s. 3.) Toisten lajien kanssa asuessa etnografinen havainnointi on kokonais-
valtaista ja tällöin myös ruumiillista. Havainnointi ei jää pintapuoliseksi, koska 
kissojen energia tai toiminnan suunta vaikuttaa minuun asuinkumppanina koko-
naisvaltaisesti. Tällöin esiin nousee myös suhteiden sosiomateriaalinen luonne. 
Kohtaamiset ja toisen eläimen kanssa oppiminen, kuten tämä analyysi tarinasta 
osoittaa, eivät tapahdu pelkästään kahden tai useamman elollisen olennon välillä, 
vaan kohtaamisissa on kietoutuneena iso joukko erilaisia materiaalisia esineitä ja 
asioita. 

Toinen eläin voi olla ihmisen tapaan karismaattinen, eli lajiltaan tai yksilölli-
siltä ominaisuuksiltaan vetovoimainen. Lorimer (2007) on tutkinut ei-inhimillistä 
karismaa (non human charisma) eläinten toimijuuden kautta.  Hän jakaa karisman 
kolmeen eri luokkaan: 1) ekologiseen karismaan, jossa havaitsemme niitä lajeja, 
joiden kanssa meillä on yhteneväinen tila, aika ja rytmi, 2) esteettiseen karismaan, 
jossa eläimen toimijuutta voidaan tarkastella söpöyden tai villiyden kautta sekä 3) 
keholliseen karismaan, jossa keskeistä on valaistumiskokemus (epifania) sekä 
iloitseminen (esim. emotionaalinen tyydytys tunnistaessa vieraan eläinlajin) (Lo-
rimer, 2007; ks. Santaoja, 2015).  

Lorimerin (2007) mukaan ekologisen karisman näkeminen on pitkälti etolo-
gista, eli eläinten käyttäytymiseen keskittyvää, mutta myös eläinlajin biologisiin 
ominaisuuksiin liittyvää. Eläin nähdään toisena eläimenä ja se jo itsessään viehät-
tää ihmistä (Lorimer, 2007, s. 916). Kaikille eläimille luontaiset leikki, liikunta ja 
lepo ovat asioita, jotka me tunnistamme ja jotka yhdistävät meidät toisiin eläimiin. 
Sisäkissojen elämä tiivistyy näin kolmeen toiminnan muotoon ja ne rytmittävät 
sisäkissan elämää.  

Ekologinen karisma liittyy myös tilallisiin ja ajallisiin rytmeihin, jotka sopivat 
yhteen oman elämisen rytmimme kanssa. Päiväeläiminä meille useimmiten on va-
likoitunut lemmikiksi saman rytmisiä eläimiä, sellaisia, jotka pääosin nukkuvat 
öisin ja ovat aktiivisia päivisin. Kissojen sanotaan olevan yöllä saalistavia eläimiä, 
mutta niiden sopeutuessa sisäkissan elämään ihmiseläinten rytmissä myös niiden 
rytmi siirtyy lähemmäs omaamme (Lorimer, 2007). Usein kuultavat uskomukset 
kissojen mielenlaadusta, tavoista tai luonteesta väistyvät, kun suostuu aitoon ja 
kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen omien lemmikkikissojen kanssa. Kahdeksassa 
kuukaudessa Serrin ja Rasperin rytmi oli muuttunut lähemmäs omaa rytmiäni. 
Kysymys ei ollut pelkästään siitä, että kissojen rytmi seuraisi minun rytmiäni. Oli 
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käynyt niin, että Serrin ja Rasperin paneutuessa iltapäiväunille myös minä aloin 
ottaa päiväunia samaan aikaan. Todellisuudessa en tiedä kumman aloitteesta 
käymme edelleen päiväunille pehmeän peiton suojaan, minun vai Rasperin. Siellä 
kuitenkin olemme usein yhdessä, lämpimän peiton alla. 

 

 
Kuva 10. Tarina 4. 
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Tammi kumppaneineen (2020) kuvaa tietämisen ja käsittämisen ristiriitaista maa-
ilmaa seuraavasti: “Mitä seurauksia on sillä ajatuksella, että eläimet eivät käsitä 
maailmaa samalla tavalla kuin ihmiset? Tai sillä, että ihmiset eivät käsitä samalla 
tavalla kuin eläimet? Tai sillä, että kukaan olento ei käsitä maailmaa samalla ta-
valla kuin toinen  että olennot eivät ole maailmassa samalla tavalla, vaikka luovat 
maailmoja yhdessä” (Tammi ja muut, 2020, s. 30). Kysymysten kysymistä ja vas-
tausten etsimistä pitää jatkaa aina vain, vaikka ymmärtää vastausten loittonevan 
sitä mukaa kun niitä lähestyy eikä niitä ehkä koskaan tule saavuttamaan. En pysty 
koskaan täysin tietämään, miksi Serri kavahtaa kättäni mutta metallista rapsutinta 
ei (kuva 10). Rapsuttimelle hän sulkee silmänsä, ojentaa kaulansa, kääntää pää-
tänsä ohjaten rapsuttimen sinne, minne sen haluaa. Edellinen sitaatti avautuu mi-
nulle myös eksistentiaalisina kysymyksinä, joihin vastaus voisi olla ”mitä sitten, 
jos en tiedä”. En ole maailmassa samalla tavalla ihmislapsienikaan kanssa ja silti 
hyväksyn useimmiten sen, että tiedän, etten tiedä, enkä pysty hallitsemaan kaik-
kea. Voimme luoda maailmoja yhdessä, vaikka olemme erillisiä.  

Ruumiillinen tietäminen vie tietämisen tason kohti ei-tietämistä ja entä jos-tie-
tämistä (ks. Tammi ja muut, 2020a). Silloin kun kielellisyys ei tule kysymykseen, 
kuten toisen lajin kohtaamisessa, on parasta antautua ruumiilliseen kohtaamiseen 
ja luottaa siihen tietoon, mitä sen avulla on koettavissa. Ruumiillisessa kohtaami-
sessa Minä ja Toinen kohtaavat lihallisina, ruumiillisina olioina.  Toisen ruumis 
tuntuu omaa ruumista vasten fyysisenä mutta myös hoivan ja hoitamisen kautta 
vastuuna, eettisenä ja poliittisena. Ruumiillisuuden kokemuksessa on läsnä risti-
riita, eri ääniä ja “eri mieliä” (dissensus) (ks. Rancière, 2010; ks. myös Bowman 
& Stamp, 2011). Ymmärrän Rancièren dissensuksen käsitteen laajempana ja mo-
nisyisempänä kuin “erimielisyytenä”.  Eri mielisyys (erikseen kirjoitettuna) voisi 
tarkoittaa sitä, että ymmärtääksemme holistisesti ympäröivää ja sisällämme ole-
vaa kohtaamismaailmaa, tarvitsemme eri ääniä, eri mieliä. 

Ruumiillisessa kohtaamisessa on myös esteettinen läsnä. Balettitanssija Kirsi 
Monni (2004) kuvaa väitöskirjassaan kontakti-improvisaatiota uuden ajan tans-
sina, jonka keskiössä on spontaanin liikkeen vuorovaikutuksellisuus ja ainutker-
taisuus. Tanssijat eivät ole hierarkkisessa suhteessa toisiinsa, vaan luovat yhdessä 
tarinaa tässä ja nyt (Monni, 2004). Kontakti-improvisaatio41 on siis luonteeltaan 
diffraktiivista eli taipuvaa kohtaamista, jatkuvaa, uuden liikkeen luomista ilman 
alkuja, loppuja tai hierarkioita. Se on myös rihmastomaista (rhizome) ja alati jat-
kuvaa. Niin myös tanssituokio Rasperin kanssa on kuin kontakti-improvisaatiota. 
Kissan ruumis ja oma ruumiini kietoutuvat yhdeksi seuraten herkeämättä kohtaa-
misessa olevaa ja tapahtuvaa.  

 
41 Olen itsekin tutkinut kehollisuutta kontakti-improvisaation kautta teatteriopinnoissani. 
Toisen ihmisen kanssa tanssiessani koin enimmäkseen epävarmuuden ja pelon tunteita. 
Toisen eläimen kanssa ”tanssiessa” tunne on sitä vastoin nautinnollinen ja äärimmäisen 
miellyttävä. 



Virpi Valtonen 

102 

Baradin (2003) intra-aktiivisuuden eli yhteismuotoutumisen ajatusta seuraten 
tulkitsen tarinassa kulkevan itseni ja toisen eläimen muodostavan yhteisen ruu-
miillisen tiedon, joka on jo olemassa kohtaamisessa. Ruumiillinen tieto ei siis si-
jaitse materiaalisessa ruumiissa tai tule olioiden mukana kohtaamistilanteeseen, 
vaan se on kehojen, mielien, emootioiden, ympäristöjen ja tilanteiden yhteenku-
touma (Barad, 2003). Näin myös tietäminen voidaan ajatella materiaalisdiskursii-
visena prosessina, jota ei voi irrottaa ajasta, paikasta tai niistä materiaaleista, joi-
den myötä se yhteismuotoutuu (Barad, 2007). Näin syntyy merkityksellisyyksiä 
(mattering), joissa materia (matter) ja merkitys (meaning) ovat yhteenkutoutu-
neita ja tuottavat toinen toisensa (Barad, 2007). Merkityksellistymisen myötä suh-
teilla alkaa olla väliä.  

Australialainen sosiologi Adrian Franklin (2015) on kuvannut autoetnografi-
sesti tuotetussa tutkimuksessaan yksinäisyyttä toisen eläimen, kumppaninsa 
Miffy-kissan, kanssa. Hän toteaa, että muutos suhteessa kumppanuuseläimeen 
Miffyyn tapahtui sen jälkeen, kun hän alkoi kiinnittää suhteeseen huomiota. Muu-
tos ei kuitenkaan liittynyt läsnäolon määrään, eli läheisyys ei lisääntynyt, vaan 
läheisyys vaati huomiota ja emotionaalista työtä (Franklin, 2015). Olen itse myös 
kiinnittänyt kodissani eläneisiin toisiin eläimiin tarkempaa huomiota vasta eläin-
suojelueläinten kautta. Olen todistanut saman kuin Franklin: mitä tarkemmin olen 
kiinnittänyt huomiota toiseen eläimeen ja suhteeseemme, sitä merkityksellisem-
pänä olen yhteiselomme kokenut. Valta ja vastuu, joka minulla on väistämättä 
ravinnon hankkijana ja antajana on suuntautunut yhä enemmän kohti toisten eläin-
ten hyvinvointia.  Kohdallani kysymys on tietoiseksi tulemisesta ja kohtaamisiin 
suostumisesta. Tietoisuus toisten lajien hyvinvoinnista tai henkilökohtainen koke-
mus eläimeen kohdistuvasta kärsimyksestä tuo esiin myös tietoisuuden ihmisten 
välinpitämättömyydestä ja sen seurauksista. Lajisorto on näkyvissä kaikkialla, jos 
olen tietoinen siitä. Kuten Haraway (2016, s. 39) toteaa: “sillä on merkitystä mitä 
ajatukset ajattelevat ajattelevansa, sillä on merkitystä, mitkä tarinat kertovat tari-
noita”.42  

Yhdysvaltalainen ekofeministi Elaine Riley-Taylor (2002) kirjoittaa relatio-
naalisesta tietämisestä (relational knowing) ja toteaa suhteista ja suhteisuuksista 
ymmärtämisen liittyvän systeemiseen ajattelutapaan43. Jo suhteellisen pienille lap-
sille voidaan opettaa paljon enemmän riippuvuussuhteita ja lisätä ymmärrystä 
siitä, mikä on ekologinen elinympäristömme ja mitä kaikkea siihen kuuluu ja mi-
ten ne ovat kytköksissä toisiinsa (Riley-Taylor, 2002; ks. myös Tammi ja muut, 
2020a). 

Koulutuksen, oppimisen ja opettamisen alueella tietäminen ilman sanoja on 
ollut vähemmän esillä ollut tietämisen muoto. Ruumiillistunut tieto tai ruumiilli-
nen tieto (embodied knowledge) on alkanut saada jalansijaa aivan viime vuosina 

 
42 Tutkijan suomennos.” It matters what thoughts think thoughts; it matters what stories 
tell stories”. 
43 Systeeminen ajattelu on kokonaisuuksien kautta osien ja toiminnan hahmottamista. 
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myös oppimisen kontekstissa. Yhdysvaltalainen kasvatustieteilijä Cheryl Craig 
kumppaneineen (2018) tutkivat kuuden vuoden ajan poikkitieteellisessä tutkimuk-
sessa tietämistä ilman sanoja ja ennen kaikkea ruumiillista tietoa opetuksessa ja 
oppimisessa. He toteavat, että keho ei ole ainoastaan oppimateriaalien varasto 
vaan kokemuksellisen oppimisen paikka. Heidän mukaansa ruumiillisuus myötä-
vaikuttaa opetus- ja oppimisprosesseihin, pedagogisten suhteiden kehittämiseen 
ja itsetietoisuuden sekä identiteetin muuttumiseen (Craig ja muut, 2018, s. 2).  

Weilin (2010) mukaan toiset eläimet ehkä ymmärtävät itsensä ja meidät sellai-
silla tavoilla, joita emme koskaan voi ymmärtää (Weil, 2010, s. 9). Tulkitsen Wei-
lin näkemyksen siten, että en voi koskaan tietää, millaisilla tavoilla Serri ja Ras-
peri minut ymmärtävät. Perustuuko ymmärtäminen kissan erinomaiseen hajuais-
tiin vai onko kissoilla monimutkaisempiakin ymmärtämisen muotoja? Joka ta-
pauksessa on selvää, että kissakumppanini suhtautuvat minuun hyvin eri tavalla 
kuin kotonamme vieraileviin ystäviini. 

Johanna Uotinen (2010) on tutkinut autoetnografisesti tuotettuja affektikoke-
muksia ja toteaa, että ruumiillinen kokemus on tutkimuksellisesti haasteellinen 
eikä kokemusta voida välittää sellaisenaan. Kun kokemuksen muuttaa kielelliseen 
muotoon, se muuttuu muuksi. Hänen mukaansa tämä koskee kaikkea etnografista 
tietämistä. Tieto on hänen mukaansa välittynyttä, paikantunutta ja tulkittua. Ruu-
miillisen kokemuksen muuntuessa kielelliseen muotoon siitä kuitenkin tulee ym-
märrettävää ja se luo yhteyksiä henkilökohtaisen, kulttuurisen ja sosiaalisen vä-
lille. (Uotinen, 2010, s. 88–89.) Ymmärrän tässä tutkimuksessa ristiriitaisuuden 
ruumiillisen tietämisen, ei-tietämisen ja tarinankerronnan välillä. Ymmärrän 
myös, etten koskaan pysty täysin jakamaan ruumiillista kokemusta ja siinä piile-
vää tietoa sellaisena kuin se minussa on tuntunut. Siitä huolimatta tai juuri sen 
takia ajattelen tarinankerronnan olevan kokeilemisen arvoista. Se toimii välineenä 
tavoitella näkymättömissä olevaa ja antaa sanattomalle jonkinlaisen muodon. 
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7.2 Kanssakuljeskelu affektiivisina käytäntöinä 
 

 
Kuva 11. Tarina 5. 

 
Hoiva näkyy tarinoissa affektiivisina käytäntöinä ja emootioina kuten kiintymyk-
senä, turhautumisena tai syyllisyytenä. Tarinoissa esiintyy tahmaisia ja tarttuvia 
tunteita.  Sellaisia tunteita, jotka jäävät kiinni eivätkä helpolla hellitä otettaan. 
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Arki populaatiokissojen kanssa ei välttämättä näytä sosiaalisen median kissavi-
deoilta vaan pikemminkin verisiltä naarmuilta, sähinältä, ripuliulosteelta karva-
matossa, antibioottikuurilta tai jäykkäkouristusrokotteelta pureman jälkeen. 

Sentimentalismin merkitys on tärkeä mitä tulee empaattisiin eläinsuhteisiin. 
Aaltola (2015) kirjoittaa sentimentalismista moraalifilosofisena suuntauksena, 
jossa painotetaan tunteisiin perustuvaa päätöksentekoa. Eläinsuhteita pohdittaessa 
tunteita tarkastelevalla eläinetiikalla on tärkeä näkökulma annettavanaan. Senti-
mentalismi on saanut moraaliteorioissa leiman, jolla ”viitataan moraalin perustan 
sijaan moraalista ajattelua sumentaviin tai harhauttaviin psykologisiin ilmiöihin” 
(Aaltola, 2015, s. 92).  

Tunteet ovat sentimentalismin näkökulmasta ensisijainen moraalisen toimijuu-
den perusta. Tunteiden ensisijaisuus on olennaista eläinetiikassa. ”Tunteet ja ste-
reotypiat johdattavat usein eläineettisiä ratkaisujamme samalla, kun rationaalinen 
asioiden hahmottaminen voi jäädä jopa marginaaliseen asemaan tai nousta esille 
ainoastaan konfliktitilanteissa” (Aaltola, 2015, s. 93). 

Sentimentalismilla on myös kääntöpuolensa. Aaltola (2015) toteaakin, ettei se 
aina johda positiiviseen eläinkuvaan. Voimakas tunnepohjainen argumentointi, 
joka mekanisoi ja esittää eläimet negatiivisessa valossa, tukee vastakkainasettelua 
ja hierarkioita (Aaltola, 2015, s. 94). Tällaista, varsinkin sosiaalisessa mediassa 
esiintyvää puhetta, on käyty muun muassa vieraslajeihin ja petoihin liittyen. Tari-
nassa lähtökohtaisesti voimakas positiivinen tunne tuo esiin erimielisyyksiä ja ris-
tiriitoja. Kutsun näitä tahmaisiksi tunteiksi (ks. Ahmed, 2004), jotka tarttuvat eri 
puolilta ruumiiseeni ja aiheuttavat voimakkaitakin affektiivisia tuntemuksia. Ym-
märrän myös tarinan antropomorfisen luonteen ja uskon sen kautta ymmärtäväni 
paremmin suhdettani kissaan. Rasperi tuskin kokee minut kanssasaalistajanaan, 
vaikka jollakin tavalla se kuitenkin jakaa hetkeä kanssani. 

Aaltola (2015) toteaa, että rationaalinen argumentointi ei riitä ihmisten ja eläin-
ten välisen suhteen muuttumisessa. Hän vaatii tunteiden ottamista mukaan tutki-
mukseen ”...eli kokonaisvaltaista käsitystä ihmisestä sekä järjellisenä että tunteel-
lisena ja kulttuurisesti luokittelevana olentona” (Aaltola, 2015). Hän toteaa, että 
tunteet ovat löytäneet tutkimuksellisesti paikkansa myös eläintutkimuksen alu-
eella, jossa toisten eläinten oikeuksissa ja suojelussa on alettu kiinnostua tunteiden 
merkityksestä. Tunteiden ja järjen vastakkainasettelua on alettu ylittää eläinetii-
kan tutkimuksen alueella ja yksinkertaistavia narratiiveja on alettu purkaa. (Aal-
tola, 2015, s. 91.) 

Aaltola (2015) kutsuu affektiivista empatiaa toimintasuuntautuneisuudeksi ja 
avoimeksi ja sen avulla yksilö siirtää omat halunsa ja kokemuksensa sivuun ja 
suuntaa kohti toisen yksilön haluja ja kokemuksia. Tämä on hänen mukaansa 
myös moraalin perusta. Emme tulkitse toista yksilöä omien halujemme kautta, 
vaan näemme toisen yksilön ja pyrimme siirtymään kohti toista. Näin pystymme 
jakamaan kokemuksen, vaikka meillä ei olekaan yhteistä kokemismaailmaa (Aal-
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tola, 2015, 97). Näen aluksi kärpäsen Rasperin ”silmin”, eli saaliina ja ajanviet-
teenä (kuva 11). Vasta myöhemmin tilanteen edetessä ymmärrän, että taustalla on 
sittenkin omahyväiset ja itsekkäät ajatukseni. Koen niin voimakasta syyllisyyttä 
pitäessäni kissoja vankina kerrostalon parvekkeella, että näen kärpäsen oikeastaan 
itselleni pakokeinoksi vaivaannuttavista ja tahmaisista tunteista. Tämän ymmär-
täminen lisää epämiellyttäviä affektiivisia tuntemuksia, mutta samalla tuottaa loh-
dullisuutta varmaankin siksi, että ymmärrän myös omaa toimintaani syvemmällä 
tasolla. Onko kysymys affektiivisen empatian kokemuksesta, vaikka sen perim-
mäiset vaikuttimet liittyisivät epämiellyttäviin ja itsekkäisiin lähtökohtiin? 

 Weilin (2002) mukaan emme halua tunnistaa meille epämukavia, kuten oman 
mielihyvän ja turvallisuuden sekä siitä muille aiheutuvan kärsimyksen, yhteyksiä. 
Weilin mukaan joko näemme itsemme osana maailmaa tai näemme maailman 
osana itseämme, palvelemassa omaa itseämme (Weil, 2002). Omat positiiviset af-
fektiiviset reaktioni moninkertaistuvat, kun koen olevani kohtaamisessa toisen 
kanssa ja kun hän sallii minun olla lähellään. Schelerin (2017) mukaan empatia 
on välitöntä ruumiin kielen havainnointia. Aaltola ja Keto (2017) toteavat, että 
ruumiillisessa empatiassa ei jaeta tunteita, vaan siinä tapahtuu tunteiden tunnista-
mista omien kehollisten kokemustemme kautta. Resonaatio saattaa herättää 
meissä jopa vastakkaisia tuntemuksia. Ruumiillinen empatia tuo eteemme toisen 
olennon yksilönä, ei vain jonkin erityisen tunnetilan kautta (Aaltola & Keto, 2017, 
s. 234). 

 Serrin aiheuttama tunne minussa tuntuu erityisen tahmaiselta, ja se jää minuun 
kiinni. Voinko tuntea samanlaisia hellyyden tunteita Serriä kuin Rasperia kohtaan 
vaikken saa kokea yhteyttä siihen? Enhän minäkään pidä kaikista lajitovereistani 
tai toisen lajin yksilöistä. Eivätkä varmastikaan kaikki ihmiset pidä minusta. Ehkä 
Serri ei pidä minusta. Ja se on ok. Vai onko? Tällainen naiivi pohdiskelu liittyy 
usein epävarmoista tunteista kertomiseen. Olemme tunteidemme pyörteissä haa-
voittuvaisimmillamme. Jään miettimään suhtautumistani ihmiseläimeen, joka ei 
pidä kosketuksesta, joka on halatessa kuin jääpuikko, kylmä ja jäykkä. Koen sel-
laisen tilanteen helposti minusta johtuvaksi. Mitä jos vain antaisin toisen, on se 
sitten toinen ihmiseläin tai toinen eläin, olla sellainen kuin hän on ja hyväksyä se? 
Ruumiillinen empatia nostaa esiin vuorovaikutuksen kahden subjektin välillä. 
Tästä syystä toisen/toiseuden ymmärtämisen ja hyväksymisen kokemus vaatii 
usein ruumiillisen kokemuksen. Toisen erilaisuus on läsnä ja ymmärrän kokijana, 
että toinen on läsnä erilaisena ja tuntemattomana enkä koskaan voi päästä toiseen 
täysin käsiksi (Aaltola & Keto, 2017, s. 237). 
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Kuva 12. Tarina 6. 

 
Ihmiskeskeisesti tilannetta tarkasteltaessa (kuva 12) näennäisesti mitätön tapah-
tuma voi saada hurjat mittasuhteet ja keikauttaa ajattelun ja tunteet tahmaiseksi ja 
vaivaannuttavaksi möykyksi, jonka haluaisin pestä pois. Aaltola ja Keto (2017) 
puhuvat toissuuntautuneisuudesta, jossa toinen ankkuroituu meihin ja voimme 
olla läsnä toiselle, ilman itsekeskeisiä pyrkimyksiämme (Aaltola & Keto, 2017, s. 
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195–199). Tätä kohti on mahdollista mennä, kun ensin ymmärrän tunteiden taus-
talla olevat itsekeskeiset ja omahyväiset pyrkimykseni. 

Toisen maailmaan suostuminen ja sinne astuminen sekä kokemuksiin viritty-
minen ei tarkoita jonkin yhteisen samuuden löytämistä, vaan ylipäätään mahdol-
lisuutta päästä yhteyteen toisen kanssa, erilaisuuksistamme huolimatta (Pink, 
2009, s. 77). Tätä taustaa vasten on merkityksellistä ymmärtää, että myös käden 
ojennus toisen haisteltavaksi, se kahden sekunnin hetki, on myös kohtaamisessa 
tapahtuvaa ja saattaa olla Serrille vaikuttava kohtaaminen. Miksi haluaisin mo-
lempien kissayksilöiden reagoivan samalla tavalla? Miksi oletan heidän saavan 
samanlaisen kokemuksen kohtaamisessamme? 

Pohtiessani kykenenkö affektiivisen empatian mukaiseen toimintaan, menen 
syvemmälle taustalla olevia pyrkimyksiäni kohti. Hetken voin katsoa affektiivisen 
empatian toteutuneeksi. Se tapahtuu silloin, kun toimin sen mukaan, miten ajatte-
len eläimen toimivan; pyydystän sille kärpäsen. Empatian jäljet loppuvat kuiten-
kin ennen kuin montaakaan askelta on otettu. Ensinnäkin pyydystetyt toiset lajit 
eivät ole kissan ruokkimista, koska latzit, makutahnat ja viljattomat raksut ajavat 
sen asian. Kysymys ei siis olekaan huolehtimisesta. Kysymys on pikemminkin 
ihmiskeskeisestä ja inhimillistävästä näkemyksestä antaa toiselle lajille tekemistä 
ja viihdykettä. Tulkitsen Rasperin olevan ikävystynyt, koska hän ei pääse toteut-
tamaan riittävästi lajinmukaista käyttäytymistään. Kissa on peto, joka tarvitsee li-
haa. Kissalla on myös saalistusvietti, joten vaikka se on hyvin ruokittu, lajityypil-
linen käyttäytyminen pitää kuitenkin mahdollistaa joillakin keinoin. Törmään tä-
hän ajatukseen hyvin usein. Siksi kannan kumppanikissoilleni herkkuja ja keksin 
tekemistä, etteivät he vaan tylsistyisi. Tietääkö kissa, miltä tuntuu olla ihmistyl-
sistynyt? Miltä kissasta tuntuu, kun se on tylsistynyt? Ja miksi koen kaikesta tästä 
niin suurta syyllisyyttä?  

Lähtökohtani ei siis ollut kanssaeläjäkeskeinen vaan täysin omassa mielessäni 
rakennettu ihmiskeskeinen tulkinta toisen eläimen mahdollisista tunnekokemuk-
sista. Affektiivisella empatialla on myös kääntöpuolensa (Aaltola & Keto, 2017, 
s. 197). Pyydystäessäni tai pikemminkin antaessani kärpäsen altistua kissan 
kanssa samaan tilaan resonoin Rasperin oletetun tylsistymisen kanssa ja koin tie-
täväni mitä se tarvitsee. Kahden elollisen olennon eroavuudet hämärtyivät minulle 
ja koin tietäväni miltä “meistä” tuntuu. Affektiivisen empatian näkökulmasta en 
kyennyt jäämään erilaisuuden tunnistamisen tilaan, vaan päinvastoin, peitin eri-
laisuutemme oman “tiedän miltä sinusta tuntuu” -kokemuksen alle, enkä kyennyt 
muistamaan tai edes suostunut ajattelemaan, etten koskaan voi hahmottaa täysin 
toista olentoa.  

Tilanne eskaloituu analyysin mennessä syvemmälle. Myös kärpänen on elolli-
nen ja tunteva olento. Uskomattoman näkökyvyn omaava kärpänen oli jallitettu 
pois omasta ympäristöstään ja annettu minun toimestani kissan julman leikin koh-
teeksi. Nähdessäni loukkaantuneen eläimen aloin voida pahoin. Miten olin laitta-
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nut kärpäsen niin eriarvoiseen asemaan kissan kanssa? Millä oikeudella olin sot-
keutunut asiaan ja vienyt kyseisen toisen lajin yksilön pois sille tutusta ympäris-
töstä? Ihmiskeskeisesti asiaa katsottuna saisin ivallista naurua osakseni huolestani 
hyönteisestä. Kuitenkin hyönteisten tutkimus monilajisen etnografian ja kasvatuk-
sen alueella on herättänyt nousevaa kiinnostusta (ks. Hohti & Tammi, 2019; Kirk-
sey & Helmreich, 2010; Tsing, 2011; 2012; Tammi ja muut, 2020a). Myös biolo-
gian alan tutkijat ovat löytäneet banaanikärpäsen ajattelevan ennen kuin toimii. 
Ehkä empatian kohdistaminen myös kärpäseen ei olekaan naivia ja turhaa?  

Aaltola (2015) tuo esiin myös affektiiviseen empatiaan perustuvan reflektiivi-
sen empatian. Siinä affektiivinen empatia yhdistetään toisen tason harkintaan. 
Tämä tarkoittaa sitä, että ensin on liike toista yksilöä kohti ja sen jälkeen paluu-
liike kohti omia tunteita, tuntemuksia, uskomuksia ja stereotypioita. Tällöin syn-
tyy resonaatiota, joka voi antaa meille välähdyksiä toisen yksilön tunne- ja men-
taalimaailmasta ja sen kautta myös avoimuus erilaisuudelle voi mahdollistua (Aal-
tola, 2015, s. 93).  

Tarinaa purkaessa lähestyn reflektiivistä empatiaa. Se taso, joka minulle oli 
näkyvissä tarinan tapahtuessa, muuttui monimutkaiseksi ja vaivaannuttavaksi. 
Aloin nähdä monien lajien yhteisten kohtaamisten kietoutuneisuuden ja niissä 
aiemmin minulle näkymättömissä olleita intersektionaalisuuden piirteitä. Mitä pi-
demmälle haastan omaan ajatteluani tarinan purkamisen aikana, sitä selkeämmin 
valta, lokerointi ja uskomuksellinen tulkinta tulevat näkyviksi. Ja minä kun luulin 
vain pyydystäväni kärpäsen kissalle.  

Liettualaissyntyinen mutta Ranskassa uransa tehnyt filosofi Emmanuel Le-
vinas (1906–1995) toi esiin ajatuksen, että kieli tai järki ei voi koskaan tavoittaa 
toista täysin (Levinas, 1979). Siinä, missä minä olen enemmän kuin oman lajini 
edustaja ja olen enemmän kuin mitä “ihmisyys” antaa ymmärtää, myös kissa on 
enemmän kuin “kissuus”. Kokemismaailmamme on aina ainutkertaista, tilassa ja 
kohtaamisessa tapahtuvaa. Vaikka empatia voi parhaimmillaan lisätä ymmärrys-
tämme erilaisuudesta ja korostaa kokemusta tiedon sijaan, voi se Levinasin filo-
sofian mukaan pahimmillaan olla kolonialistista, haltuun ottavaa, yksinkertaista-
vaa ja selittävää (Seppä, 1999).  

Ymmärryksen lisääminen kahden kissan erilaisista persoonallisuuksista on tär-
keää ja saattaa edesauttaa hyväksymään erilaisuutta lajista riippumatta. Kissan eri-
laisuuden pohtiminen saattaa kuitenkin jäädä edellä mainitulle yksinkertaistavalle 
ja selittävälle tasolle, jolloin Serri persoonana ei ole merkityksellinen, vaan näen 
hänen toimintansa kissan toimintana, kissuutena. Uskomukset kissoista itsenäi-
sinä ja ihmisistä riippumattomina eläiminä ovat edelleen tarinoissa eivätkä kerro 
muusta kuin yleistämisestä ja yksinkertaistamisesta. 

Värri (2018) toteaa, että “empatia ja kauneuden kokeminen kumpuavat alun 
perin lapsen aistimelliskehollisesta suhteesta maailmaan (toisiin ihmisiin, eläi-
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miin, kasveihin, esineisiin). Hyveiden vähittäinen sisäistyminen on samalla vähit-
täistä vastuuseen kasvua, siis ulkomaailman ja toisten huomioon ottamista omissa 
haluissa, toiveissa ja pyrkimyksissä” (Värri, 2018, s. 117–118).  

Toinen eläin vaikuttaa vahvasti ihmiseläimen tunteisiin. Saamme hyvää mieltä 
silittäessämme pehmeää karvaa, katsomalla kissavideoita, saamme ehkä puista-
tuksia, kun näemme rotan tai hiiren juoksevan pihallamme. Myös me vaikutamme 
muihin lajeihin. Aiheutamme niissä uteliaisuutta, pelkoa, kumppanuutta tai lojaa-
liutta. Lorimerin (2007) kolmas ei-inhimillisen karisman muoto on kehollinen 
karisma. Se syntyy siitä, mitä toinen eläin tekee ja miten toisen eläimen teko 
vaikuttaa meihin. Kehollinen karisma jakautuu Lorimerilla vielä epifanioihin 
ja iloitsemiseen. Santaoja (2015, s. 4) nimeää epifaniat valaistumiskokemuk-
siksi. Silittäessäni Rasperin pehmeää turkkia kehollisen kokemuksen aiheut-
tama emotionaalinen tyydytys lisää myös kissan kehollista karismaa. Koen 
molempien olevan subjekteja, toimijoita, jotka yhdessä tuottavat silittämistä 
ja sitä kautta yhteistä kokemusta. Kissa ei ole objekti, jota silitän, vaan hän 
antautuu silitykselle, ikään kuin ohjaa silitystä kääntyen, paljastaen vatsansa 
ja venyttäen itsensä eri asentoihin. Tällaisessa valaistumiskokemuksessa voi 
parhaimmillaan syntyä Deleuzen ja Guattarin (1988) lanseeraama käsite be-
coming animal -kokemus, jossa keskeistä on tuntemus itsestä toisena eläi-
menä, yhdessä toisen eläimen kanssa.  

Harawayn (2008) käsite becoming with, ”tulla yhdessä joksikin”, syntyy osa-
puolten välisestä kosketuksesta, joka aiheuttaa keskinäistä vastuullisuutta. Hara-
waylle ne ovat maallisia ilmiöitä ja seurausta kanssaelämisestä44 (Haraway, 2008, 
s. 36). Kate Wright (2014) toteaa, että yhdessätulemisella on suuri merkitys myös 
eettiseen ajatteluun. Yhdessätulemisen ajatuksen sisäistettyä ihmislaji voi nähdä 
lajien väliset liitokset ja herkistää ihmiset näkemään antroposeenin ajan ympäris-
tötuhot ja kaikkien elämän muotojen merkityksen (Wright, 2014, s. 280). 

Seuratessani Rasperin kanssa parvekkeelle ikkunan raosta eksynyttä kärpästä 
pyrin katsomaan sitä, mitä Rasperi katsoo ja näkemään sen, mitä Rasperi näkee. 
Huomaan, kuinka tarkkaan hän kykenee seuraamaan kärpästä, joka tekee moni-
mutkaisia ja nopeita kuvioita ilmassa. Huomaan myös, mihin kärpäsen lentäessä 
Rasperi kadottaa sen katseeltaan. En väitä kykeneväni samaan hahmottamiseen 
kissan kanssa, mutta haluan siitä huolimatta tavoitella samaa maailmaa. Seuraa-
malla intensiivisesti kissan kanssa kärpäsen lentoa jaamme affektiivisen koke-
muksen, hetken, jossa olemme samassa tilassa ja jossa molempien ruumiit ovat 
jännittyneitä ja keskittyneitä. Emme varmastikaan koe tilaa ja tunnetta samalla 

 
44 Tutkimusprosessin edetessä vaikuttavimpia hetkiä on ymmärtää vaikeiden teoreettiskä-
sitteellisten ilmiöiden ”arkipäiväisyys”. Aluksi lähes käsittämättömät käsitteet, kuten be-
coming with ovat selkiytyneet ja perustelleet itsensä ja käyttökelpoisuutensa kanssaelä-
essä käsitteen ja sitä koskevan ilmiön kanssa. 
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tavalla. Haluan kuitenkin uskoa, että tunsin hetkellisesti kokevani kissaksi tule-
mista yhdessä Rasperin kanssa, ja ehkä näin ehkä pienen hetken maailmaa kissan 
silmin.  

Jill Bennett (2005) on nostanut esiin kriittisen empatian käsitteen traumateori-
assa liittyen muun muassa holokaustiin. Hän erottaa kriittisen empatian raa’asta 
empatiasta (crude empathy). Bennett määrittelee kriittisen empatian seuraavasti: 
”... se on affektien ja kriittisen tietoisuuden yhdistelmä, jonka voidaan nähdä muo-
dostavan empatian perustan ja joka ei perustu affiniteettiin (tunteeseen, jota tun-
nemme toista kohtaan niin kuin kuvittelisimme olevamme tuo toinen) vaan sellai-
seen tunteeseen toista kohtaan, johon liittyy kohtaaminen jonkun sellaisen kanssa, 
jota emme voi lukea ja joka on erilainen ja usein pääsemättömissä”45 (Bennett, 
2005, s. 10). 

Filosofi Erika Ruonakoski (2011, s. 170) toteaa, että “inhimillinen tapa olla 
keho ja havaita, osoittautuu yhdeksi olemisen ja havaitsemisen tavaksi muiden 
rinnalla”. Hänen mukaansa inhimillinen olemassaolo kietoutuu toisten lajien ole-
massaoloon neljällä alueella: näitä ovat empaattiset aistimukset, vastavuoroinen 
kommunikaatio, kokemus ympäröivästä maailmasta sekä itsemäärittelystä.   Toi-
sen maailmaan suostuminen ja sinne astuminen ja kokemuksiin virittyminen ei 
siis tarkoita jonkin yhteisen samuuden löytämistä vaan ylipäätään mahdollisuutta 
päästä yhteyteen toisen kanssa, erilaisuuksistamme huolimatta (Pink, 2009, 77). 

Lorimerin (2007) toinen karisman luokka on esteettinen karsima. Hän jakaa 
sen söpöön ja villiin karismaan. Söpöön karismaan liitetään yleensä visuaalisesti 
esteettiset ominaisuudet. Rasperi on tarinassa toimijana myös söpöyden kautta. 
Rasperi saa huomioni koska antaa minulle luvan upottaa käteni hänen pehmeään 
turkkiinsa. Hän on toimijan roolissa myös puskiessaan poskeani. Olin hänen per-
soonallisuuden piirteistään mitä mieltä tahansa, näissä hetkissä Rasperi on söpöy-
den kautta täysivaltainen toimija kohtaamisessamme. Serri, joka välttää kosketus-
tani, jää auttamattomasti taustalle ja päinvastoin aiheuttaa minussa ärtymyksen 
tunteita. 
  

 
45 Tutkijan suomennos.” Critical empathy is a “conjunction of affect and critical awareness 
[that] may be understood to constitute the basis of an empathy grounded not in affinity 
(feeling for another insofar as we can imagine being that other) but on a feeling for an-
other that entails an encounter with something irreducible and different, often inaccessi-
ble”. 
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7.3 Kanssakuljeskelu eettispoliittisena toimintana eli kissa-
kriisi 2.0 
 

 
Kuva 13. Tarina 7. 

 
Tarinoissa näyttäytyy eettinen ja poliittinen erilaisissa muodoissaan, myös sotkui-
sina ongelmina. Hankala ja jatkuvasti kasvava kissakriisi kuormittaa vapaaehtois-
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työntekijöitä. Myös kriittinen suhtautuminen lemmikinpitoon on noussut yhä use-
ammin ajatuksiini (kuva 13), ja tämä on vahvistanut päätöstäni kutsua lemmik-
kieläimiä lemmikkinä pidettäviksi toisiksi eläimiksi. Poliittinen tahto ja ihmisten 
eettiset valinnat elävien olentojen auttamiseksi tai niiden elämän turvaamiseksi 
nousevat esiin tarinoissa. Eläinsuojeluyhdistyksen ymmärtäminen eettispoliitti-
sena toimijana yhteiskunnassamme ja poliittisessa päätöksenteossa luo raamit esi-
merkiksi kissakriisin kaltaisten haasteiden ratkaisemiselle. 

Tarinassa suhtautumiseni kissaan lyö kiilaa rationaalisen ja sentimentaalisen 
suhtautumisen välille. Empaattisuus kiilaa ohi järjen ja muuttuu ikään kuin yliem-
paattisuudeksi, joka hiljentää rationaalisen ajattelun. Tiedän, etten voi enkä saa 
päästää kissoja ulos luontoon. Se on ensinnäkin ehdottomasti kielletty eläinsuoje-
luyhdistyksen säännöissä ja toiseksi nämä(kin) populaatiokissat on ulkoa luon-
nosta pelastettu huonoista olosuhteista, nälkiintyneinä ja osin sairaina.  

Yritän miettiä, vastausta kuitenkaan koskaan saamatta, miltä voi tuntua niin 
valtava elinympäristön muutos, jonka populaatiokissa kokee. Luonnossa läsnä on 
vapaus mutta siihen liittyvä jatkuva selviytymiskamppailu. Sisällä, riippuvaisena 
ihmisen armollisuudesta, elo on rajoitettua, mutta toisaalta ruoka ja juoma tulevat 
säännöllisesti eikä taistelua elintilasta tarvitse enää käydä. Tämä sama kaksijakoi-
suus jäytää mieltäni joka päivä. Onko tämä oikeasti kissalle hyväksi? Ehkä tässä-
kin on hyvä unohtaa keskustelu lajin käyttäytymisestä ja pysyä yksilön näkökul-
man tarkastelussa. Samoin kuin muidenkin lajien yksilöt, myös kissat luultavasti 
kokevat elinympäristön radikaalin muutoksen eri tavoin. Siinä missä toinen raapii 
levottomasti parvekkeen lasia ja työntää kuononsa jokaiseen ilma-aukkoon, nuk-
kuu toinen kissa pehmeässä sängyssä, syö rauhassa annetun ruoan ja peseytyy ”il-
man huolta huomisesta”. 

Eläinsuojeluun, eläinten hyvinvointiin ja kohteluun liittyvä tutkimus on alka-
nut viime aikoina lisääntyä (ks. Donovan, 2006; Irni, (tulossa); Meijer, 2021; Pal-
mer, 2013). Jessica Greenebaum (2009) jakaa eläinten edunvalvonnan toimijat 
kolmeen ryhmään: eläintensuojelijoihin, eläinoikeusryhmiin ja eläinten vapautus-
ryhmiin. Eläinten toimijuus ja yhdessäeläminen (co-existing) toisten eläinten 
kanssa näyttäisi alkavan kaataa raja-aitoja eläinten puolesta toimivien keskuu-
dessa (ks. esim. Keulartz & Bovenkerk, 2021). 

Vaikka eläinten puolesta toimivat ryhmittymät erotetaan eläintensuojeluliik-
keeksi ja eläinoikeusliikkeeksi, on niillä myös yhtymäkohtia. Aaltola (2006, s. 86) 
valottaa näitä eroavuuksia historiallisesta perspektiivistä. Eläinoikeusliike kasvoi 
eläinsuojeluliikkeen sisältä 1800-luvulla Englannissa. Siinä missä eläinsuojelu-
liikkeen keskustelu on tuonut esiin toimijakohtaista moraalia (minusta tämä on 
väärin), on eläinoikeusliike kiinnostunut enemmän yleisestä moraalista (tämä on 
väärin koska...). Aaltola (2006) sanoo, että aktivismia voi ajatella eettisenä te-
kona, mutta myös filosofiana. Sen tarkoitus on horjuttaa poliittista valtaa sekä te-
oilla rakentaa uudelleen koko kysymyksenasettelua. Muutos ei yleensä tapahdu 
pelkästään puhumalla asioista, esimerkiksi eläinten oikeuksista. Aaltola (2006) 
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toteaakin: ”Aktivismi astuu merkityskentän ulkopuolelle ja tarjoaa hedelmälli-
semmän vaihtoehdon: aktivismi itsessään aktuaalisesti rikkoo käsityksiä siitä, 
mikä on arvokasta, ja miten toisiin olentoihin tulisi suhtautua. Teko itsessään uu-
delleenrakentaa sekä uhrin arvon että toimijan moraalisen suhteen tuohon uhriin. 
Siten aktivismia ei tule ymmärtää yksittäisinä tekoina tai mielivaltaisena ilkival-
tana, vaan nimenomaan prosessina, joka tarjoaa uudenlaisia merkityksiä. Akti-
vismi on kommunikaation muoto.” (Aaltola, 2006, s. 86.) 

 

 
Kuva 14. Tarina 8. 
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Hollantilainen kirjailija ja filosofi Eva Meijer (2021) on tutkinut Amsterdamin 
katukissoja ja eläinsuojelun vapaaehtoistoimijoita toimijuuden ja lajien välisten 
suhteiden näkökulmasta. Hän toteaa, että ihmisten ja liminaalisten lajien, kuten 
(katu)kissojen, välisyys nähdään yleensä konfliktin muodossa ja oletuksena on ih-
misten ensisijaiset oikeudet alueisiin ja paikkoihin. Hän ehdottaa, että sen sijaan, 
että kaupunkikissoja pyritään tuhoamaan tai siirtämään rajatuille alueille, hyväk-
syttäisiin ihmisten ja kaupunkikissojen vuorovaikutus eikä edes pyrittäisi kesyttä-
mään kaikkia kissoja. Hän ehdottaa myös, että keskittyminen hoivaan konflik-
tiajattelun sijaan voisi olla ensimmäinen askel ratkaisemaan yhteiseloon liittyviä 
haasteita (Meijer, 2021, s. 297). 

Suomen eläinsuojeluyhdistys (SEY ry) on tehostanut ihmisten tietoisuutta kis-
sojen tilanteesta luomalla Kissakriisi-kampanjan (kuva 14). Sosiaalisen median 
vaikuttavuuskampanjan tavoitteena on levittää tietoisuutta kissakriisistä, saada 
lahjoituksia kriisin hoitoon ja pitkällä tähtäimellä vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja 
kissojen arvostuksen lisäämiseen. Ihmisiin pyritään vaikuttamaan tunteiden 
kautta. Eläinsuojelu ei kuitenkaan käytä provosoivaa kieltä, jollaista usein näkee 
eläinoikeusliikkeen sosiaalisen median kampanjoissa.  

Tarinankerronta on vahva vaikuttamisen väline. Tarinankerronnan vaikutta-
vuus on tehostunut sosiaalisen median myötä. Suuret eläinsuojelujärjestöt ja eläin-
oikeusjärjestöt käyttävät tehokkaasti tarinankerrontaa hyväkseen kertoakseen 
uhanalaisista lajeista, massasukupuutosta, eri eläinlajien sortavasta kohtelusta, 
tuotantoeläinten kaltoinkohtelusta ja merten vähentyvistä kalakannoista.  

Eläinsuojeluyhdistysten käyttämä ”kissakriisi”-nimitys on systemaattisen käy-
tön myötä laajentanut ihmisten tietoisuutta hylättyjen ja populaatiokissojen mää-
rästä ja niiden kohtelusta. Kissan toimijuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta 
”kissakriisi” lisää yhä useamman kissayksilön paremman elämän mahdollisuuk-
sia. Ilman eläinsuojelijoiden ”viehtymystä” eläinten suojeluun ja luultavasti vieh-
tymystä myös kissaan eläinlajina, kissojen toimijuus ja asema yhteiskunnas-
samme olisi luultavasti kapeampi.  

Kissan söpö karisma (cuddle charisma; Lorimer, 2007) on esillä valtavassa 
mittakaavassa sosiaalisen median alustoilla. Kissa esteettisenä olentona on syn-
nyttänyt yhden internetin voimakkaimmista affekteja herättävistä ilmiöistä vuosi-
tuhannen vaiheesta lähtien. Kun World Wide Webin keksijältä Tim Berners-
Leeltä kysyttiin vuonna 2014, mitä internetin sisältöä hän ei osannut aavistaa, hän 
vastasi ykskantaan: kissanpennut (kittens) (Dale ja muut, 2016, s. 1). 

”Internetkissoja” on alettu tutkia tämän vuosikymmenen aikana yhä enemmän 
ja niin kutsuttujen kissavideoiden katselu näyttää vaikuttavan meihin ihmisiin ja 
tuottavan meissä pääosin positiivisia tunteita (O’Meara, 2014; Myrick, 2015).”Sö-
pöys” liitetään usein kissaan eläimenä. Söpöys pitää sisällään jonkinlaisen yleis-
maailmallisuuden, läheisyyden ja spontaaniuden (O’Meara, 2014).  
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Kissan söpö karsima edistää varmasti kissan toimijuutta monilla tavoilla, mutta 
ei toimi takeena sille, että söpöys vaikuttaisi positiivisesti kaikkien ihmisten suh-
tautumiseen kissoihin. Ristiriitaisesti toimiva ihminen saattaa viehättyä sosiaali-
sen median söpöistä kissoista, mutta jättää etsimättä kadonneen sisäkissansa. Kis-
savideot eivät siis ratkaise toimijuuden lisääntymistä kissojen hyväksi, vaan en-
nemminkin paljastavat antroposentrisen ja egoistisen sekä välineellistävän suh-
tautumisemme tähän toiseen lajiin ja sen yksilöllisiin edustajiin. 

Söpöys esteettisenä kategoriana on täynnä ambivalenssia. Se on affektiivisesti 
ja esteettisesti paradoksaalinen ja se esitetään usein yksinkertaisena ja sivistymät-
tömänä, jonka me huomaamme helposti ja johon reagoimme automaattisesti. 
Koska söpöys toimii suhteellisen systemaattisesti, sillä on merkittäviä vaikutuksia 
estetiikkaan nyky-yhteiskunnassa. Tällä söpöyden estetiikalla on voimakas rooli 
myös yhteiskunnallisissa rakenteissa. (Dale ja muut, 2016, s. 2.) 

Kissoista kerrotaan monenlaisia tarinoita ja moneen sävyyn. Kissat herättävät 
tunteita, niitä puolustetaan ja niitä vihataan. Kissoista tiedetään paljon, mutta yhtä 
paljon on tietämättä. Suhteemme kissaan yksilöinä tai eläinlajina voi olla ristirii-
taista. On merkityksellistä, millaista kieltä toisten eläinten kanssa työskentelevät 
tai vapaaehtoistyössä toimivat käyttävät neuvotellakseen kiistanalaisista moraa-
leista tai paradokseista. Nämä tarinankerronnan tavat tuovat parhaimmillaan sel-
vyyttä haasteisiin, monimutkaisuuksiin ja ristiriitaisuuksiin, mitä eläinsuojelun- 
tai eläinten oikeuksien puolesta toimiminen pitää sisällään. Kuten Greenhough ja 
Roe (2019) toteavat, tarinankerronta voi myös muokata suhteitamme eläimiin ja 
saattaa antaa arvokkaan mahdollisuuden kehittää poliittisesti ja eettisesti julkista 
sitoutumista eläinkysymyksiin (Greenhough & Roe, 2019, s. 369). 

Villi karisma (feral charisma; Lorimer, 2007) tuo kissan toimijuuden kiinnos-
tavasti esiin. Toiset ihmiset ovat viehättyneitä kissan ”itsenäisyydestä”, ”saalista-
vasta petoudesta” tai ajatuksesta, että kissa ei halua miellyttää vaan tekee niin kuin 
itse haluaa. Kissan villi karisma kuitenkin jakaa ihmisten reaktioita ja tunteita kis-
saa kohtaan. Toiset kokevat kissan villin karisman uhkaavana, eikä se tällöin 
edistä kissan toimijuutta. Ahmed (2004, s. 119) kutsuukin ilmiötä, jossa suloiset, 
söpöt objektit liikkuvat useissa hallitsevissa järjestelmissä – taloudellisista järjes-
telmistä aina arvo- ja vaihdantajärjestelmiin  affektiivisiksi talouksiksi (affective 
economies). 
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Kuva 15. Tarina 9. 

 
Kuvan 15 tilanne osoittaa karulla tavalla, että ruohonjuuritasolla rahaa jaettaessa 
toiset eläimet ovat kärsijän asemassa. Poliittinen tahto ei yllä eläinsuojeluun asti 
kunnallisessa päätöksenteossa. Vapaaehtoisten aktiivisuus päästää päättäjät päl-
kähästä ja ajattelemasta koko asiaa. Vuonna 2021 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal-
lintovirasto julkaisi toimintaohjeen ”Kissapopulaation hävittämisen hallintome-
nettely kunnallisessa viranomaisessa” (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, 
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ei pvm.). Eläinsuojelutoimijat pitävät tärkeänä, että hallintoviranomaiset kiinnit-
tävät ongelmaan huomiota, mutta näkevät toimintaohjeessa monia puutteita. 
Kuura Irni (julkaisematon käsikirjoitus) kritisoi toimintaohjetta sen ihmiskeskei-
syydestä ja talouden ensisijaistamisesta, kuten myös kissan suoranaisesta itseisar-
von kieltämisestä. 
 

7.4 Synteesi tarinoiden purkamisesta 
 
Edellä olen kuvannut räsymattotarinointia mallina, kertonut tarinoita sekä analy-
soinut niitä. Mallin keskiössä on narratiivis-dekonstruktiivinen analyysi, joka pi-
tää sisällään 1) tarinoiden purkamista käsitteiden avulla, 2) uusien ilmiömaailmo-
jen ihmettelyä 3) ja seuraavien kysymysten hahmottamista. Jo aiemmin luvussa 
6.4 esitellyssä mallissa (kuva 5) näkyy analyysin eteneminen ja vaikka kaikkia 
vaiheita löytyy limittäin tarinoista, käsittelen niitä seuraavassa selkeyden vuoksi 
erikseen.  

 
 

Tarinoiden purkaminen käsitteiden avulla 
 
Tarinoiden kirjoittamisen yhteydessä esiin nousi kolme avainkäsitettä, joiden 
avulla lähdin rakentamaan diffraktiivista analyysia, eli purkamaan tarinoita narra-
tiivis-dekonstruktiivisesti. Tarinoista nousseet käsitteet olivat affektit, hoiva sekä 
aktivismi. En vielä tässä vaiheessa tiennyt, mihin käsitteet veisivät minua ja vei-
sivätkö mihinkään. Käsitteet nousivat eri aikaan mukaan analyysiin siten, että en-
sin affekti nousi vahvasti tarinoissa esille ja alkoi viedä minua syvemmälle kohti 
uusien ilmiömaailmojen ihmettelyä. Toisaalta myös aktivismin käsite näkyi tari-
noissa nopeasti ja hoiva näyttäytyi vasta affektin käsitteen ”tartuttamana”. 

 
 

Uusien ilmiömaailmojen ihmettely 
 
Purkaessani edelleen tarinoita hoivan käsite alkoi nousta vahvemmin esiin ja ha-
vaitsin sen pitävän sisällään niin affektien kuin aktivisminkin näkökulmia. Lisäksi 
tietäminen ja sen erilaiset muodot (ei-tietäminen, entä jos-tietäminen ja ruumiil-
linen tietäminen) tuntuivat läpäisevän niin affektin käsitteen (ei-tietämisen ja ruu-
miillisen tietämisen osalta), hoivan käsitteen sekä aktivismin käsitteen. Lopulta 
hahmotin Puig de la Bellacasan (2017) hoivan käsitteen kolmen ulottuvuuden an-
tavan minulle mielekkään struktuurin jäsentää tarinoita. Vaikka jokaisessa tari-
nassa kutoutuu yhteen kaikki tutkimukselleni merkitykselliset käsitteet ja teoriat, 
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pyrin kuitenkin Puig de la Bellacasan hoivan näkökulmasta purkamaan tarinoita 
1) konkreettisena, käytännön tekemisenä tai työnä (labor/work), 2) suhteissa 
esiintyvinä affekteina (affect/affection) ja 3) eettispoliittisena toimintana (et-
hics/politics).    

Sovelsin kolmea ulottuvuutta tutkimukseni tavoitteiden mukaan niin, että olen 
nimennyt analyysin lukuihin 1) kanssakuljeskelu tietämisinä, 2) kanssakuljeskelu 
affektiivisina käytäntöinä ja 3) kanssakuljeskelu eettispoliittisena toimintana. Ha-
vaitsin tutkimukseni tarinoissa tietämisen eri muotojen näyttäytyvän kiinnosta-
valla tavalla tekemisenä tai työnä. Millaista tietoa tarvitaan toisen lajin kanssa elä-
essä? Affektiivisuus ja siihen liittyvät tahmaiset ja vaivaannuttavat tunteet tulivat 
hyvin selkeästi esiin tarinoissa. Samoin eettispoliittinen toiminta, joka on kudot-
tuna tarinoihin jo kanssakuljeskelijoitteni eläinsuojelullisen lähtökohdan vuoksi. 

 
 

Seuraavien kysymysten hahmottaminen 
 
Narratiivis-dekonstruktiivisen analyysin kolmannessa vaiheessa hahmottelin tari-
noiden purkamisessa esiin tulleiden uusien ilmiömaailmojen herättämiä uusia ky-
symyksiä.   Kanssakuljeskelu tietämisinä -luvun tarinat johdattivat minut pohti-
maan, mitä työn tekeminen on ja miltä se tuntuu vapaaehtoisena eläinsuojeluyh-
distyksessä. Miten halu ja kyky kuunnella ja ottaa vastaan ovat tärkeitä ominai-
suuksia yhtä lailla kuin se, että suostuu pysähtymään kohtaamisiin jokainen kerta, 
jokaisen toisen eläimen kanssa. ”Voimme luoda maailmoja yhdessä, vaikka 
olemme erillisiä” kuvasi hyvin tarinoista kumpuavaa pohdintaani. Kanssakuljes-
kelu affektiivisina käytäntöinä -luvun tarinat veivät minut pohtimaan affektiivista 
empatiaa, sentimentalismia ja yllättävänkin vaikeita tahmaisia tunteita. Kriittinen 
empatia löytyi tässä yhteydessä itselleni uutena teoreettisena käsitteenä. Kanssa-
kuljeskelu eettispoliittisena toimintana -luvun tarinat veivät minut yllättävänkin 
voimakkaasti aktivismin suuntaan. Kissakriisi 2.0 löytyi tässä analyysin vaiheessa 
aiheena, jota haluaisin jatkossa työstää eteenpäin. Myös eläinsuojelun ja eläinoi-
keuksien erot toivat uusia näkökulmia näennäisesti yksioikoisista tarinoista. 

Annoin ensimmäisen osan lopussa vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysy-
mykseen ja seuraavana siirryn tutkimuksen toiseen tutkimuskysymykseen, joka 
kuului seuraavasti: Tutkimuskysymys 2.  Miten monilajisen kasvatuksen muotoja 
voidaan tutkia?  

Räsymattotarinointi on tässä tutkimuksessa rakentunut metodisesti osoitta-
maan, millaisilla tavoilla monilajista kasvatusta voidaan tutkia ja toteuttaa. Koska 
tutkimuskysymykseni linkittyvät niin teoreettisesti, metodologisesti kuin pedago-
gisestikin monilajisen kasvatuksen kokonaisvaltaiseen hahmottamiseen, olen jät-
tänyt räsymattotarinoinnin avulla rakentamani tarinoiden analyysin suhteellisen 
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ohuelle tasolle. Räsymattotarinointi toimii kuitenkin esimerkkinä siitä, miten tari-
nankerronnan kautta päästään lähelle, arkipäivän kohtaamisiin ja tarinoiden nar-
ratiivis-dekonstruktiivisen analyysin kautta aina uusiin ilmiömaailmoihin. Räsy-
mattotarinointia voidaan toteuttaa esimerkiksi tutkimuksen metodina, eli myös 
analyysi voidaan viedä syvemmälle ja tätä analyyttismetodista ”apparaattia” itses-
sään voidaan käyttää ratkomaan tutkimuksellisia ongelmia. 

Tutkimukseni kolmannessa osassa lähestyn monilajisen kasvatuksen mahdol-
lisuuksia niin teoreettisen kuin pedagogisen hahmottamisen myötä. Teoria ja pe-
dagogiikka linkittyvät yhteen ja yhdessä pyrkivät viemään edellisten osien tuotta-
maa tietoa kohti monilajisen kasvatuksen viitekehystä. Aluksi asemoin monila-
jista kasvatusta ja myös itseäni tutkijana kasvatusteoreettiseen keskusteluun. Tä-
män jälkeen hahmottelen, millainen teoreettinen ja pedagoginen kehys monilaji-
sella kasvatuksella voisi olla. Ehdotukseni nousevat vahvasti aiemmin esiteltyjen 
teorioiden sekä empiirisen tarinankerronnan menetelmän kautta ja linkittyvät kä-
sitteellisesti jälkihumanistiseen ajatteluun. Tutkimukseni lopussa jatkan kysymys-
ten kysymistä ja sen kautta pyrin saamaan lukijalle ajattelemisen aihetta ja halua 
pohtia uusia kysymyksiä myös tutkimuksen lukemisen jälkeen. 
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OSA 3 MITÄ MONILAJINEN KASVATUS VOISI 
OLLA JA MITÄ SIITÄ VOISI SEURATA 
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It is only on these more-than-human common grounds that we can open up to what 
education might mean beyond the human-centric conceits and myopia that got us 
into this mess in the first place. It is only on these common grounds, together with 
all of the Earth-bound, that we can learn the collaborative, collective, mutually 
recuperative lessons we urgently need for future survival on this planet. We can-
not do it alone. It is time for learning to become with the world in which we are 
already inextricably entangled and embedded and to which we will be always 
mortally indebted (Common Worlds Research Collective, 2020). 
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8 MONILAJISEN KASVATUKSEN TEOREETTI-
SIA LÄHTÖKOHTIA 

Teorian ja käytännön yhdistäminen on ollut yksi oman opettajuuteni haasteista. 
Teoria ei aukea ilman sen asettamista käytännön elämän paikkoihin ja tapahtu-
miin. Käytäntö taas ilman teoriaa ei välttämättä tuota opetettavalle käytännölle 
lisäarvoa, ankkuria. Yksi yhdistämisen haasteista liittyy länsimaisen humanismin 
perustavanlaatuiseen jaottelun tarpeeseen kuten ihminen/eläin, luonto/kulttuuri. 
Kuten Lorimer (2010, 238) huomauttaa, on paljon helpompaa teoretisoida ihmisen 
siirtämisestä pois keskiöstä kuin etsiä innovatiivisia ja konkreettisia tapoja laittaa 
käsitteet ja teoriat käytännön työhön. 

Työtäni kannattelee ajatus siitä, että ihmisen siirtämisen pois ”keskiöstä” kor-
vaisikin ajatus yhteisestä keskiöstä, ajatus siitä, että ihmislajina kutsuisimme kes-
kiöön myös toiset lajit. Tässä yhteisesti jaetussa tilassa, jota voimme myös perus-
tellusti kutsua kontaktivyöhykkeeksi, tapahtuisi kasvuun eli muuttumiseen liitty-
vää hämmästelyä, aukkojen ihmettelyä entä jos -kysymysten avulla, ei-tietämisen 
tilassa olemisen sietämistä, kohtaamisissa hengittelyä, samaan tahtiin toisten 
eläinten kanssa. Kasvatustieteilijä Gert Biesta (2021) on tuoreessa kirjassaan 
World-Centered Education tuonut esiin samankaltaista ajattelua. Hän korostaa 
maailmakeskeistä kasvatusta ohi lapsikeskeisen tai opetussuunnitelmakeskeisen 
kasvatuksen. Hänen mukaansa (Biesta, 2021) huomion tulee siirtyä paikkoihin, 
ympäristöön ja kontekstiin ja opettajan keskeinen tehtävä on (uudelleen)ohjata 
kasvatettavan huomiota maailmaan niin, että hän voi kohdata sen, mitä maailma 
häneltä pyytää (Biesta, 2021, s. 10). Biestan ajatukset limittyvät omiini monin 
osin. Mielestäni ekokriisin aikakaudella katseen tulisi siirtyä kohti suhteisuuksia 
ja suhteita maailmaa kanssamme jakavien toisten lajien kanssa. Ideologisesti ”kut-
sua muut lajit keskiöön” -ajatukseni on samansukuinen Biestan ajatuksen kanssa. 
Biestan maailmakeskeinen kasvatus kulkee rinnallani ajatuksena kanssakuljeske-
lusta, yhdessä toimimisesta ja katseen kohdistamista kohti maailmaa. Käsitän siis 
monilajisen maailmasuhteen monilajisesti jaetuksi ja koetuksi kanssakuljeskelun 
tilaksi. Kuten Biesta (2016, 389) toteaa: ”Olla maailmassa olematta maailman 
keskipiste, tarkoittaa olla kontrolloimatta infantiilisti maailmaa, vaan olla maail-
massa aikuisen tavoin, toisin sanoen, olla maailmassa subjekti-subjektisuhteessa 
pikemmin kuin subjekti-objektisuhteessa, jossa maailma näyttäytyy vain objek-
tina, tarpeideni kohteena.”46 

 
46 Tutkijan suomennos. “Being in the world without being the centre of the world, that is, 
being in the world without trying, in a rather infantile way, to control the world, means to 
be or exist in the world in a grown up way, that is, in a subject–subject relationship, ra-
ther than a subject–object relationship in which the world can only appear as an object of 
my signification, of my needs.” 
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Seuraavissa luvuissa yhdistän jälkimetodologisesti orientoituneessa tutkimuk-
sessani löytyneitä kuteita ja loimia, joita ”kudon yhteen” ja ehdotan joitakin mo-
nilajisen kasvatuksen teoreettisia ja pedagogisia kehyksiä. Tätä ennen avaan kui-
tenkin kasvatuskeskustelua, jota on käyty pitkään, mutta jossa tapahtuu oman tut-
kimukseni kannalta juuri nyt tärkeitä ulostuloja. Jotta päästään dekonstruktiivisiin 
kasvatuksen ja oppimisen piirteisiin, aloitan vuosituhannen alun konstruktivismi-
keskustelusta (jolloin itse opiskelin kasvatustieteitä maisterivaiheessa) siirtyen 
2020-luvun kasvatuksen dekontekstualisaatiokeskusteluun. Lopulta esittelen tut-
kimukseni dekonstruktiivisia piirteitä ja näin osallistun omalta osaltani käynnissä 
olevaan kasvatuskeskusteluun. 

Suomessa kasvatustieteen konstruktivismikeskustelu kävi vilkkaana varsinkin 
2000-luvun taitteessa ja vuosituhannen alkupuolella (ks. Heikkinen ja muut, 2005; 
Kallio, 2005; Siljander, 2002; Tynjälä, 1999; Tynjälä ja muut, 2005). Keskustelu 
käytiin enimmäkseen siitä, onko konstruktivismi tietoteoreettinen vai ontologinen 
ilmiö vaiko tietämiseen liittyvä (ks. Tynjälä ja muut, 2005). Konstruktivismi on 
liitetty postmodernin kehittymiseen ja yksinkertaistettuna tarkoittaa sosiaalisen 
todellisuuden olevan ihmismielen ja ihmisen toiminnan tulosta. Kuten postmoder-
nikaan, ei myöskään konstruktivismi ole mikään yhtenäinen teoria. Reijo Mietti-
sen (2000) mukaan konstruktivismi nousi suosituksi lähinnä passiivisen vastaan-
ottamisen mukaisen opetuksen kritiikistä, empiristisen tietokäsityksen kritiikistä 
ja tarpeesta kiteyttää kognitiivisen psykologian tutkimustuloksia (Miettinen, 
2000, s. 279).47 Kokemukseni myötäilee Jari Pekka Lapinojan (2006) väitöstutki-
muksessaan esittämää näkemystä konstruktivismin näkymisestä koulumaailmassa 
lähinnä oppimisen ja opettamisen tasoilla (Lapinoja, 2006, s. 49). Oppimiskon-
struktivismissa Tynjälän (1999) määrittely oppimisesta kognitiivisena, jossa yk-
silö rakentaa maailmaa ja sen ilmiöitä, nousi opinnoissani tärkeäksi ”ulkoa ope-
teltavaksi” asiaksi: ”Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaan oppiminen 
ei ole tiedon passiivista vastaanottamista, vaan oppijan aktiivista kognitiivista toi-
mintaa, jossa hän tulkitsee havaintojaan ja uutta tietoa aikaisemman tietonsa ja 
kokemuksensa pohjalta. Tällä tavalla hän rakentaa jatkuvasti kuvaansa maail-
masta ja sen ilmiöistä … Suuntaukset eroavat toisistaan erityisesti sen suhteen, 
onko niiden mielenkiinnon kohteena yksilöllinen vai sosiaalinen tiedon konst-

 
47 Siirtyessäni opiskelijana Tampereen yliopistossa vuonna 2005 filosofisesta tiedekun-
nasta kasvatustieteiden tiedekuntaan konstruktivismi ohjasi leimallisesti kaikkea luetta-
vaksi annettua kirjallisuutta ja opetuksen menetelmiä. Itselleni konstruktivistinen oppi-
misnäkemys annettiin ennen kaikkea Rauste-von Wright ja von Wrightin (1996) sekä 
Tynjälän (1999) näkemyksinä. Suhtautuminen oli lähes kritiikitöntä ja näyttäytyi jopa 
dogmaattisena opinkappaleena.  
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ruointi” (Tynjälä, 1999, s. 38). Opetuskonstruktivismissa korostui opettajan oh-
jaava ote oppimisympäristöjen rakentajana ja toiminta oppijan tiedonrakentami-
sen mahdollistajana (esim. Siljander, 2002).48  

Kasvatuksen ja koulutuksen dekontekstualisaatio on noussut esiin aivan viime 
aikoina. Kasvatus-lehden teemanumero 4/2021 on kokonaisuudessaan pyhitetty 
dekontekstualisaation kehittymiseen kasvatuksessa ja oppimisessa. Heikkinen ja 
muut (2021) toteavat pääkirjoituksessaan, että koulutus on siirtynyt osaamispe-
rustaiseksi ja on näin uusliberalistisen markkinoiden, kilpailun, valinnanvapauden 
ja yksilöllisyyden tavoitteiden mukaista ajattelua. He toteavat, että ”koulutus pel-
kistyy talouden alajärjestelmäksi” (Heikkinen ym., 2021, s. 377). Heikkinen ja 
kumppanit (2021, s. 377) toteavat myös, että yksilön kompetenssiin keskittyminen 
vie tutkijoiden huomiota kasvatuksen historiallisista, filosofisista ja ekologisista 
näkökulmista. 

Vaikka pyrin myöhemmin näkemään myös oppimisen dekonstruktiivisia piir-
teitä, on todettava, että kritiikki oppimisen yksilöllistämiskehityksestä ja osaamis-
perustaisuuden korostumisesta on ollut keskusteluissa jo pidempään (ks. Biesta, 
2010; 2015a; 2015b; Heikkinen & Huttunen, 2017; Värri, 2014).  Biesta (2015b; 
2016) tuo esiin ”learnification”- käsitteen, jolla hän kuvaa konstruktivistiseen 
epistemologiaan perustuvaa opetusta ja oppimisen erityistä painottamista. Biestan 
(2016) mukaan tässä ilmiössä ihmisyys nähdään kyvyssä oppia ja ”järkeistää” 
(make sense), jolloin ongelmaksi tulee ihmisen itsensä asettaminen keskiöön ja 
maailman kääntäminen objektiksi ”itselle” (Biesta, 2016, 31). Ajatus siitä, että 
oppiminen on kasvua ja kasvu tuottaa oppimista, saa näkemään kasvua tapahtuvan 
kaikkialla suhteissa ja niiden väleissä ja aukoissa, kun taas oppiminen learnifi-
cation-käsitteen kautta ajateltuna kietoutuu niin syvälle yksilön navan ympärille, 
ettei sitä pysty irrottamaan ilman käsitteen uudelleen määrittelyn yrityksiä. 

 
 

Kohti dekonstruktiivista  
 
Ranskalaiset poststrukturalistit, kuten Derrida, Foucault, Barthes ja Lacan ovat 
tuoneet esiin, että on mahdotonta ajatella, kirjoittaa ja kritisoida systeemiä ulkoa-
päin. On aina elettävä sitä diskurssia mitä haluaa kyseenalaistaa. Tämä näkökulma 
on todentunut väitöskirjaprosessini aikana. Uusien oivallusten ja ymmärryksen 
tieltä on pitänyt purkaa paljon vanhaa, pinttynyttä ja aikoinaan valmiiksi pures-
keltua ajattelua. Konstruktivismin perustalle, ”ei ole ongelmia, on vain haasteita” 

 
48 Jonkinlaisena huipentumana opettajan merkityksestä oppimistilanteissa koin PBL-
menetelmän (Problem Based learning) lanseerauksen Tampereen yliopistossa 2000-lu-
vun puolen välin tienoilla. Suurin osa opetuksesta muuttui luennoista ryhmätyöperustai-
siksi ja oppimisen sisäistyminen oli kiinni täysin opettajan kyvystä toimia uudessa roolis-
saan. 
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- ajattelulle tai osaamisperustaisen opetussuunnitelman nimiin vannovalle, amma-
tillisia opettajia opettaneelle ”minälle” nykyinen ajattelutapani olisi täysin käsit-
tämätön ja nyrjäyttänyt aivoni aikoja sitten. Vasta oppiessani ymmärtämään 
”post”-ajattelua ja eläessäni suhteisuuksien ja yhteenkutoutuneisuuksien maail-
massa olen alkanut ymmärtää esimerkiksi sitä, kuinka oppiminen on valjastettu 
osaamisen vankkureiksi ja sen, että dekonstruktiivinen ajattelu eli vanhojen, ai-
kansa eläneiden ajatusmallien purkaminen on välttämätöntä kasvatuksessa ja op-
pimisessa. Minulle on käynyt kuten Värri (2014) asian ilmaisee pohtiessaan maa-
ilmasuhteemme metafyysistä ongelmaa: “ehkä ongelma on juuri siinä, että ase-
tamme täydelliseksi ajatellun tulevaisuuden aina jo ennakolta epätäydelliseksi tul-
kitsemamme nykyisyyden päälle” (Värri, 2014, 98).  

Yhdysvaltalainen kasvatustieteilijä, postmodernisti ja feministiteoreetikko 
Patti Lather on tuonut jo 1992 julkaistussa artikkelissa esiin kasvatustieteen tutki-
muksen poststrukturalistisia näkökulmia ja toteaa meidän elävän postparadig-
maattisessa maailmassa, johon dekonstruktiiviset lähestymistavat kuuluvat (Lat-
her, 1992). Toki kolmenkymmenen vuoden jälkeenkään purkamisen käytänteet 
eivät ole valtavirtaistuneet kasvatuksen ja opetuksen käytännöissä. 

Lather (1992) toteaa, että dekonstruktio käsitteenä on mahdotonta jäädyttää tai 
pysäyttää paikalleen. Hän tuo esiin australialaisen filosofin ja feministiteoreetikko 
Elizabeth Groszin (1989) ajatuksen dekonstruktiosta käsitteellisellä tasolla. Gros-
zin (1989) mukaan on ensinnäkin tärkeää tunnistaa käsitteiden ja kokemismaail-
man kaksinapaisuus (binaries) ja vastakohtaisuudet, jotka rakentavat argumentin, 
toiseksi tulisi siirtää riippuvainen termi sen negatiivisesta positiosta paikkaan, 
joka paikantaa sen positiivisen termin ehtona, ja kolmanneksi tulisi rakentaa sula-
vampi ja vähemmän pakottava käsitteellinen järjestelmä, joka ylittää binäärilogii-
kan olemalla samanaikaisesti molemmat binäärinavat eikä toisaalta ole kumpaa-
kaan (Grosz, Latherin 1990, s. 96 mukaan). Tämän tutkimuksen mittakaavassa 
olen pyrkinyt seuraamaan näitä vaiheita, tokikaan saavuttamatta mitään yleismaa-
ilmallista uutta ei-binääristä terminologiaa monilajisen kasvatuksen teoriaan. Yh-
den ihmisen luomisprosessin näkökulmasta olen kuitenkin tunnistanut joidenkin 
käsitteiden kaksinapaisuuden ja pyrkinyt kehittämään uudenlaisia suomenkielisiä 
tapoja puhua esimerkiksi toisista eläimistä.  

Dekonstruktiivista eli purkamisen tapaa on käytetty kasvatuksen kentällä 
muun muassa varhaiskasvatuksen alaa dominoivien keskusteluiden purkamisessa 
(Cannella, 1997), varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa (Lenz Taguchi, 
2007), ulkona oppimisen tai ulko-opetuksen49 käsitteiden kuten myös kokemuk-
sen käsitteen purkamisessa (Payne, 2002) ja kasvatusfilosofisessa keskustelussa 
(Biesta, 2010). Myös sosiaalitieteiden ja kasvatuksen tutkimuksen metodologiana 
dekonstruktiota on käytetty (Burman & MacLure, 2005). 

 
49 Englannin kielen outdoor education tunnetaan Suomessa ulkona oppimisena tai ulko-
opetuksena, vastaavaa ulkokasvatuksen käsitettä ihmisiin kohdistuvana kasvatuksen 
muotona ei löydy. 
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Miten dekonstruktiivista ajattelua voisi siirtää oppimisajatteluun? Miten oppi-
misen osaamisperustaisuus, ”liberaali ontologia” saataisiin purettua sen tieltä, että 
oppiminen voitaisiin nähdä kontekstuaalisena, ja jossa eettisfilosofisella olisi 
suuri merkitys ja että oppimista käsitteenä ja käytäntöinä voitaisiin haastaa mo-
nilajiseksi, arvojen ja asenteiden muuttumisen liikkeissä? Pedersen (2012) kuvai-
lee ei-konstruoitua kasvatusta ei-inhimillisten tai toisten eläinten kanssa seuraa-
vasti: ”oppimisprosessit syntyvät eri puolilla liikkuvien ja läpäisevien entiteettien 
välillä (kuten opettaja, oppija, luokkahuone, tietokone, oppikirja, aihe) muodos-
taen hetkellisiä, epävakaita oppimiskokoonpanoja vaihtelevissa maailmaan muo-
dostavien ja maailmaan vaikuttavien mahdollisuuksien kirjossa” (Pedersen, 2012, 
3). Calarco (2008) kuvaa samaa ilmiötä energioiden lähentymisenä tai keskinäi-
sinä tartuntoina. 

Ehdotan, että siirtymällä konstruktivistisesta kasvatuksen ja oppimisen ajatte-
lusta kohti dekonstruktiivisia lähtökohtia voidaan saavuttaa kriittistä ja kokonais-
valtaisempaa tapaa ajatella suhdettamme toisiin eläimiin. Argumentaatio tiedon 
rakentumisesta edellisen tiedon päälle tulisi korvata ajatuksella paikalleen jumiu-
tuneen asiatiedon purkamisesta samoin kuin tietämättömyyden tai välinpitämät-
tömyyden rakentumisesta edellisen välinpitämättömyyden päälle. Tiedon käsite 
kasvatuksessa on merkitykseltään laajentunut ja saanut esimerkiksi digitaalisessa 
kontekstissa dis- ja misinformaation käsitteet lähelleen. Aina ei riitä, että ottaa 
huomioon jatkuvasti päivittyvää tietoa esimerkiksi lajikadon etenemisestä tai eto-
logisista tutkimuksista50.  

Kuten Snaza ja Weaver (2016) kuvaavat kriittisesti ja poleemisestikin tilan-
netta: humanismin saturaatiopiste on saavutettu. Heidän mukaansa jälkihumanis-
min tehtävä on riisua nykyhetki pelkistetyksi ja näin aiemmin kiveen hakatut nä-
kökulmat ikään kuin sulavat juoksevaksi ja kaikki sekoittuu ja liikkuu. Snaza ja 
Wiever (2016, s. 3) toteavat, että nyt ei ole aika pyrkiä näkemään valmiita muo-
toja, vaan nauttia tästä sekoittumisen ja liikkeen tilasta. Oman tutkimukseni näkö-
kulmasta tarkoitus ei ole kuitenkaan kieltää eikä demonisoida humanismin mer-
kitystä kasvatuksessa ja koulutuksessa. Päin vastoin näen, että parhaimmillaan hu-
manismin perintö valikoidusti voi antaa jälkihumanistisille näkökulmille siivet. 
Meillä ihmiskuntana toki on sellaista, minkä perinnön taakse voimme katsoa, ja 
jota purkamalla voimme lähteä kasvattamaan antroposeenin ajalle välttämätöntä 
tapaa hahmottaa maailmaa. Purkaminen on välttämätöntä, mutta se ei saa tapahtua 
roiskien, repien ja ajattelemattomasti kaikkea vanhaa tuhoten. 

 
50 Tuomo Takala kumppaneineen (2019) on tutkinut artikkelissaan metsänomistajien 
suhtautumista lajikatoon. Takala havaitsi metsänomistajien suhtautuvan lajikadon ole-
massaoloon kolmella eri tavalla; osa näki lajikadon olevan ympäristöaktivistien strategi-
nen ase, osa korosti kaikkien metsänkäyttömuotojen harmoniaa, kuitenkin vähäisin osa 
sulki koko ajatuksen lajikadosta elämänpiiristään (Takala ja muut, 2019). 
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8.1 Monilajisen kasvatuksen teoreettinen kehys 
 
Seuraavissa alaluvuissa avaan monilajisen kasvatuksen teoreettisen kehyksen osa-
alueet. Tälläkään kertaa mallit, kaaviot ja lokeroinnit eivät tee oikeutta tutkimuk-
seni ideologialle kaiken onto-epistemologis-eettisestä yhteenkutoutuneisuudesta, 
mutta ymmärrettävyyden sekä kasvatuksen ja koulutuksen kontekstille mielestäni 
tarpeellisen ”muodolla on mieli”51 -ajatteluni vuoksi olen pyrkinyt mallintamaan 
ajatuksiani. 

Monilajisen kasvatuksen teoreettista kehystä (kuva 16) rajaa ulkokehällä aiem-
min kuvaamani ajattelun ja toiminnan ”yhteinen keskiö”, eli kontaktivyöhyke. 
Kontaktivyöhykkeellä tapahtuu lajista riippumattomien yksilöiden välisiä yhteis-
muotoutumisia (intra-aktioita) ja se määrittyy kolmenlaisen ulottuvuuden kautta: 
näitä ovat tilanteisuus, suhteisuus ja toimijuus. Kontaktivyöhykkeellä tapahtuu 
myös tietämisten taipumisia (diffraktiota). Tämä näkyy ennen kaikkea tietämisen 
vähemmän merkityksellisinä pidettyjen muotojen esiin nostamisena kuten ei-tie-
täminen ja ruumiillinen tietäminen. Yhteismuotoutuva ja taipuva kietoutuvat toi-
siinsa eivätkä käytännössä ole lokeroitavissa jäykiksi osa-alueiksi. Pidän kuiten-
kin tärkeänä pyrkimystä sanoittaa sanatonta ja tehdä näkyväksi näkymätöntä. Tätä 
sanatonta ja näkymätöntä kuvataan mallissani ”sumeana aukkona” (mallissa yh-
teismuotoutuvan ja taipuvan väliin jäävä sumea tila), jossa pysytellään entä jos-
tietämisen tilassa kysyen aina uusia kysymyksiä. 

 
 
 

 
51 “Muodolla on mieli” -ilmaisu tulee alun perin Annukka Häkämiehen (2007) väitöskir-
jasta Metodilla on merkitys – muodolla on mieli. Häkämies tutkii työssään muodon mer-
kitystä ja sen ontologista perustaa oppimisen kohteena olevien ammatillisten taitojen ke-
hittymisessä. Opetusmenetelmän (draaman ja osallistavan teatterin) merkitys näyttäytyy 
metodina ja muotona ja hänen mukaansa muodossa ja muodosta opitaan.  
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Kuva 16. Monilajisen kasvatuksen teoreettinen kehys 

 
Seuraavaksi avaan tarkemmin teoreettisen kehyksen osa-alueita ja osoitan kehyk-
sen tarpeellisuuden käsitteellisenä työkaluna monilajisen kasvatuksen hahmotta-
misessa. 

 
 

8.2 Moniääninen ja erimielinen kontaktivyöhyke 
 
Palautan mieleen Harawayn (2008, s. 219) määritelmän kontaktivyöhykkeestä: 
”suurin osa muuttuvista asioista maailmassa tapahtuu kontaktivyöhykkeellä--kon-
taktivyöhyke on siellä missä toiminta on ja missä vuorovaikutus muuttaa vuoro-
vaikutusta--kontaktivyöhyke muuttaa subjektia, kaikkia subjekteja yllätyksellisin 
tavoin”. Tämä määritelmä toimi perusteluna räsymattotarinoinnin menetelmässä 
ja se toimii perusteluna myös ehdottamani monilajisen kasvatuksen tietynlaisena 
laajempana kontekstina.  

Kontaktivyöhyke on paikka, jossa moniäänisyys ja erimielisyys saavat olla 
läsnä. Bahtinin (1991) tunnetun teoreettisen kirjallisuuskatsauksen (Dostojevskin 
poetiikan ongelmia) innoittamana toin jo luvussa 6.2 esiin moniäänisyyden eli po-
lyfonian olennaisen merkityksen tämän tutkimuksen tarinankerronnassa. Moni-
äänisyyden vaatimus läpäisee niin tarinankerronnan tapaa ja muotoa kuin myös 
sen tavoitteita nostaa esiin tarinoiden purkamisen kautta eettisiä ja poliittisia eri-
mielisyyksiä laajemmin nähtynä. 

Polyfonian käsitteellä on keskeinen merkitys myös kontaktivyöhykettä luon-
nehdittaessa. Kontaktivyöhyke kohtaamispaikkana antaa luvan “itsenäisille, toi-
siinsa sulautumattomille äänille” (Bahtin, 1991, s. 20). Tämä kuvastaa ajatustani 
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kontaktivyöhykkeestä “tasa-arvoisten tietoisuuksien ja heidän maailmojensa mo-
neutena” (Bahtin, 1991, s. 20). Monilajisessa kontekstissa tasa-arvoinen tietoisuus 
ei tarkoita sitä, että en ymmärtäisi ihmisen ja toisen eläimen erityisyyttä ja erilli-
syyttä vaan ensisijaisesti sitä, että tämä “moneus yhdistyy jonkin tapahtuman yk-
seyteen, jossa tietoisuudet säilyvät kuitenkin toisiinsa sulautumattomina” (Bahtin, 
1991, s. 21). Kontaktivyöhykkeellä ei siis tapahdu perusteetonta eri lajien toisiinsa 
sulautumista, vaan kohtaamisissa säilyy aina subjektien oma ääni. 

Kontaktivyöhykettä voisi kuvailla markkinapaikkana, joka täyttyy lukematto-
mista erilaisista monilajisista äänistä. Äänien polyfonia voi kuulostaa kaaokselta, 
mutta herkistyessä kuulemaan tarkemmin voi erottaa yksittäisiä ääniä ja äänen-
painoja ja jopa niihin kutoutuvia affekteja. Jokaista markkinapaikan ääntä ei kui-
tenkaan koskaan voi paikantaa ja kakofoniastakin voi löytää jotain erityistä. 

Kontaktivyöhykkeellä saavat viihtyä myös erimielisyydet. Erimielisyys ikään 
kuin kuuluu moniäänisyyteen. Erimielisyyden ei tarvitse olla aggressiivista tai uh-
kaavaa, vaan eri mielet voivat osaltaan auttaa ymmärtämään omaa mieltä ja sen 
suhteita muihin, erilaisiin mieliin. Seuraan Rancièren (suom. 2009), johon olen jo 
viitannut aiemmin luvussa 6.2, tapaa purkaa erimielisyyden käsitettä, pois sulke-
misen kautta. Hänen mukaansa “erimielisyydellä tulee ymmärtää erästä määrättyä 
puhetilanteen tyyppiä: tilannetta, jossa yksi keskustelijoista yhtä aikaa sekä ym-
märtää että ei ymmärrä, mitä toinen sanoo. Erimielisyys ei ole kiista sen välillä, 
joka puhuu valkoisesta, ja sen välillä, joka puhuu mustasta. Se on kiista kahden 
henkilön välillä, jotka molemmat puhuvat valkoisesta, mutta joista toinen ei tar-
koita sillä samaa asiaa tai ei ymmärrä, että toinen puhuu samasta asiasta valkoi-
suuden nimissä” (Rancière, 2009, s. 17). Soveltaessani Rancièren ajattelua mo-
nilajiseen kontekstiin ymmärrän edellisen virkkeen kuvaavan suhteellisen hyvin 
ihmisen ja toisen eläimen välistä kohtaamista. Kontaktivyöhykkeellä tapahtuvassa 
esimerkkikohtaamisessa tavoitteeni on antaa kissalle ruokaa ja kissa on nälkäinen, 
jolloin meillä on sama agenda eli sama “valkoinen”. Minä saatan tarjota sellaista 
ruokaa, josta kumppanikissani ei pidä ja hän yrittää kertoa minulle siitä poistu-
malla ruokapaikalta mutta siirtymällä puskemaan minua häntä pystyssä. Minä yri-
tän sinnikkäästi ihmiskielellä kertoa kissalle, että siinä on ruokaa, sinulla on nälkä, 
syö nyt. Koska meiltä puuttuu yhteinen “puhe” ja sitä kautta ymmärrys tilanteen 
luonteesta, syntyy erimielisyys. 

Rancière tarkentaa aiemmin siteeraamaani virkettä ja antaa minulle mahdolli-
suuden analysoida tarkemmin kontaktivyöhykkeellä tapahtuvaa kohtaamista. Hän 
sanoo, että “erimielisyys ei ole tietämättömyyttä” ja että tietämättömyyden käsite 
edellyttää, että toinen tai ei kumpikaan tiedä mitä toinen sanoo (Rancière, 2009, 
s. 17). Kissan ruokintatilanteessa molemmat ymmärtävät, että kysymys on nälästä 
ja ruoan antamisesta. Erimielisyys ei ole väärinymmärrystä, joka perustuu sanojen 
(tässä tapauksessa toiminnan suunnan) epätarkkuuteen (Rancière, 2009, s. 17). 
Kumpikaan meistä ei ymmärrä väärin tilannetta ja toimintaamme. Olemme yhtei-
sen agendan äärellä, mutta jokin estää meitä saamasta viestiä toisillemme perille.  
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Rancière (2009) kutsuu “aistisen jaoksi” sellaista prosessia, jossa yhteiskunnan 
yhteinen jaetaan aikoihin, paikkoihin ja tehtäviin, mutta tämä yhteinen jakaa sa-
malla myös meidät (esimerkiksi mies/nainen, työtön/työllinen, syrjäytynyt/hyvä-
osainen) (Tiihonen, 2010, s. 577). Rancièrille erimielisyydessä on kyse “tämän 
yhteisen aistisesta esittämisestä ja keskustelijoiden asemasta sen esittäjinä” (Ran-
cière, 2009, 19). Tiihonen (2010) konkretisoi asiaa toteamalla, että kysymys on 
siitä, “kenen ääni kuullaan, kenen puhetta ymmärretään puhuttaessa jostain yhtei-
sesti koskevasta” (Tiihonen, 2010, s. 577). Viattomalta ja arkipäiväiseltä tuntuva 
ruokintatilanne muuttuukin äkkiä poliittiseksi. Kontaktivyöhyke ei enää olekaan 
erimielisyyttä ja moniäänisyyttä hyväksyvä vaan jo rakenteeltaan sellainen, jossa 
näkymätön ja äänetön toinen eläin jää auttamatta ihmisen vallan (vaikkakin hy-
väntahtoisen) jalkoihin.  

Kontaktivyöhykkeen moniäänisyys ja erimielisyys ovat merkityksellisiä käsit-
teitä monilajisen kasvatuksen kontekstissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kohtaamisen 
paikkoja ei tulisi koskaan ohittaa tai kuitata yliolkaisesti, vaan pysähtyä kuuloste-
lemaan äänten polyfoniaa hyväksyvämmin ja tunnistamaan erimielisyyttä aiheut-
tavia valtatilanteita monilajisissa kohtaamisissa. 

 
 

8.3 Vuorovaikutuksesta yhteismuotoutumiseen 
 
Monilajisessa kasvatuksessa vuorovaikutuksella on keskeinen rooli. Interaktion 
eli vuoroon vaikuttamisen sijaan ehdotan siirtymistä kohti yhteismuotoutumista, 
eli intra-aktiota, suhteissa kanssakuljeskelua, hetkissä oppimista ja hetkissä on-
gelmien kanssa olemista (staying with the trouble). 

Ehdotan, että monilajisessa kasvatuksessa vuorovaikutuksen ymmärtäminen 
ilmiönä nähdään uudella tavalla. Siinä missä interaktiivisuus kuvaa kahden olion 
suhdetta niiden välisenä, tavallaan ulkoisena tapahtumana, joka syntyy kahden 
olion kohdatessa, antaa intra-aktiivisen käsite toisenlaisen näkökulman kohtaami-
seen. Se tapahtuu sisäisyytenä, se on jo olemassa, kun tulemme kohtaamisen tilaan 
(kontaktivyöhykkeelle). Antaudumme toiselle kohtaamisessa laajemmin, ruumiil-
lisesti ja emotionaalisesti, jolloin sanat jäävät vähempään arvoon ja yhdessä muo-
dostettava olemisen tila muodostaa intra-aktion kyseisessä kohtaamisessa. Ihmi-
sen kohdatessa toisen eläimen yhteismuotoutuminen nousee käyttökelpoiseksi ja 
tarkoituksenmukaisemmaksi tavaksi kohdata, jolloin sanojen merkitys vähenee ja 
kehollisemotionaalinen nousee kohtaamisessa tärkeämmäksi.  

Jokainen kohtaaminen ja suhteisuuksien ”kudelma” on aina ainutlaatuinen ai-
kaan, paikkaan ja koko ilmiömaailmojen joukkoon kutoutunut. Suhteessa koettua 
ei voida siirtää sellaisenaan ”oppimistuloksena” toiseen hetkeen, toisen olennon 
kanssa. Filosofi Lauri Rauhalan (2005) holistinen ihmiskäsitys auttaa osaltaan 
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ymmärtämään myös monilajisessa kohtaamisessa tapahtuvaa, moniulotteista ku-
delmaa. Kohtaamisessa yhdistyy Rauhalan määrittelemä situationaalisuus, kehol-
lisuus (ruumiillisuus)52 ja tajunnallisuus. Yhdessä nämä luovat yhteismuotoutu-
van kohtaamisen tilan, intra-aktion, jossa kaikki on jo olemassa tilanteessa kutou-
tuen.  

Tilanteisuus eli situationaalisuus – Tässä tutkimuksessa kuvaan kohtaamisten 
ja kohtaamisissa syntyvien affektien kutoutumista aina aikaan ja paikkaan ja 
niissä vaikuttaviin monimutkaisiin ja monisyisiin moraalisiin ja eettispoliittisiin 
kuteisiin. Tämä tilanteisuuden ainutlaatuisuus lähestyy Rauhalan (2005) holistista 
ihmiskäsitystä. Mitään asiaa ei voida oppia täydellisesti. Ei ole olemassa täydel-
listä maailmaa, joten ei voi olla olemassa myöskään täydellistä oppimista tai kas-
vatusta. Oppimista ei voida monistaa uusiin tilanteisiin, vaan jokainen tilanne ja 
niissä olevat inhimilliset ja ei-inhimilliset toimijat sekä toimijoiden väliset suhteet 
tuottavat ainutlaatuista oppimista. Tietoa ja taitoa enemmän monilajisessa kasva-
tuksessa painotetaan tietämisen, olemisen ja tekemisen jatkuvaa liikettä. Tilantei-
suus tässä yhteydessä pitää sisällään ajan, paikan ja tilan niin historiallisena kuin 
sosiaalisena. Monilajisen kasvatuksen näkökulmasta on tärkeää ymmärtää, että 
kaikki linkittyy kaikkeen mutta siitä huolimatta kohtaaminen on aina erityinen, 
jäljittelemätön tapahtuma.  

Suhteisuus  Toisin kuin konstruktivistisesti ajateltuna, jossa oppija on oppi-
misen keskiössä ja oppiminen on oppijan oman toiminnan tulosta, dekonstruktii-
visesti ajateltuna oppiminen tapahtuu aina relationaalisesti, suhteissa muihin, 
myös ei-inhimilliseen. Materia, interiööri, elävät ja elottomat oliot, tunteet ja dis-
kurssit kietoutuvat kaikki yhteen ja tuottavat oppimista, eli kasvua. Suhteissa op-
piminen on enemmän kuin ekologinen oppiminen tai osaamiseen tähtäävä oppi-
minen. Se on ennen kaikkea uskallusta ihmetellä, ei-tietää, rohkeutta kokea vai-
keitakin tunteita liittyen toisten lajien kanssa kohtaamiseen tai tietoon esimerkiksi 
toisten eläinten kaltoinkohtelusta. 

Toimijuus  Toimintaa ei edellä tavoite tai kriteerit. Toimintaa ohjaa ympäris-
tön ja maailman havainnointi. Toimijuus syntyy olemalla jatkuvassa liikkeessä 
suhteessa toisiin ja hyväksymällä sen, että minä oppijana olen vain yksi osa oppi-
miskokonaisuutta. Oppiminen ei siis ole aktiivisena toimintana oppijan omista-
maa, vaan oppimista kehkeytyy yhdessä ympäröivän elämismaailman ja sen ma-
teriaalisten ja ei-materiaalisten olioiden kanssa. 
 

 
52 Rauhala (2005) käyttää termiä keho/kehollisuus kuvatessaan orgaanisia tapahtumia. 
Ruumis/ruumiillisuus merkitsee hänelle kuollutta, kun taas minulle se merkitsee elettyä, 
aistein koettua, kulttuurista, sosiaalista olemassaolon tapahtumaa. Tässä kohdin en jaa 
Rauhalan näkemystä. 
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8.4 Taipuvat tietämiset eli reflektiosta diffraktioon 
 
1990-luvulla feministitutkijat alkoivat osoittaa tyytymättömyyttään refleksiivi-
syyden oletuksiin ja seurauksiin feministisissä teorioissa. Diffraktion käsite tuli 
ensimmäistä kertaa laajemmin esiin Harawayn (1997) kirjoituksessa, jossa hän 
ehdotti käsitteellisellä tasolla diffraktiota reflektion tilalle: ”Refleksiivisyyttä on 
suositeltu kriittisenä käytäntönä mutta epäilen, että refleksiivisyys, kuten heijas-
tus, syrjäyttää saman muualla, nostaa esiin huolen kopiosta ja alkuperäisestä sekä 
autenttisen ja oikean todellisen etsimisestä”53 (Haraway, 1997, 16).  Barad (mm. 
2007; 2010; 2014) on jatkanut diffraktion teoretisointia ja tuonut käsitettä esiin 
metafysiikan ilmiöiden kautta (ks. Meeting universe halfway). Molemmat teoree-
tikoista näkevät diffraktion käsitteen prosessina. Baradille (2007) diffraktio pe-
rustuu relatiiviseen ontologiaan, jossa ilmiöt sotkeutuvat materiaalisdiskursiivi-
sesti toisiinsa. Reflektion käsite on jokaiselle aikuiskasvatustieteilijälle tuttu 
1990-luvun oppimisteoreetikon Jack Mezirowin (1990) teorioista. Reflektion 
merkitys on ollut valtavan suuri oppimisprosesseissa viimeisten vuosikymmenten 
aikana.  

Reflektiota käytetään usein kriittisen oppimisen työkaluna esimerkiksi uudis-
tavan tai transformatiivisen oppimisen lähestymistavoissa. Haraway (2007) kui-
tenkin kritisoi pikemminkin ”heijastuksen vain syrjäyttävän saman muualle” (Ha-
raway, 2007, 16). Samaisella peilimetaforalla reflektio on aikoinaan 1990-luvun 
puolivälissä opetettu minulle. Reflektio on siis jonkin kiinteän heijastumaa, toisin 
kuin diffraktio on enemmän vuorovaikutusta, häiriöitä ja eroja (Barad, 2007). 
Lenz Taguchi (2009) hahmottelee kirjassaan Going beyond the theory/practice 
devided in early childhood education intra-aktiivista pedagogiikkaa, ja toteaa, 
kuinka reflektion kiinteiden asioiden peilaaminen peilaa myös virheitä ja näin ol-
len myös toistaa niitä. Diffraktioon ”kuuluu jatkuvien erojen käsittely” (Lenz Ta-
guchi, 2009, s. 268).  

Baradin diffraktion, eli tässä tapauksessa taipuvan kokemuksen, käsite voisi 
olla reflektiota käyttökelpoisempi monilajisessa kasvatuksessa. Tällöin yksilö ei 
yksin konstruoi tietoa eikä se tapahdu koetun (monilajisen kohtaamisen) jälkeen. 
Taipuva kokemus tapahtuu kohtaamisessa, kehollisemotionaalisesti, ei kielelli-
seen rajoittuen. Kohtaaminen antaa taipuvana kokemuksena jatkuvia impulsseja, 
se liikkuu kuin aalto lyödessään rantakiviin, väreiden jakautuessa ja monistuessa 
uusiksi aallon väreiksi. Taipuva liike tapahtuu kohtaamisessa, sen väleissä, huo-
koisessa olemuksessa ja moniin suuntiin eikä perustu vain esimerkiksi tiedolliseen 
oppimiseen eläimestä.  

 
53 Tutkijan suomennos. “Reflexivity has been much recommended as a critical practice, 
but my suspicion is that reflexivity, like reflection, only displaces the same elsewhere, set-
ting up worries about copy and original and the search for the authentic and really real” 
(Haraway 1997, 16). 
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Ympäristökasvatuksen tutkijat Harmin ja muut (2017) korostavat transforma-
tiivisen kestävän oppimisen (transformative sustainability learning approach) 
merkitystä ja korostavat epistemologisen venymisen tärkeyttä oppimisessa. Epis-
temologinen venyminen laajentaa heidän mukaansa pedagogisesti ajatellen tietä-
misen tapoja ja tukee tätä kautta tapoja suhtautua dekolonisoituihin suhteisiin 
muiden kuin ihmisten (more-than-human) ja alkuperäiskansojen kanssa. Tällai-
sina tietämisen tapoina he mainitsevat muun muassa affektiiviset, intuitiiviset, tai-
teelliset, somaattiset, animistiset ja haaveilevat tietämisen tavat (Harmin ja muut, 
2017, s. 1491). Epistemologisen venymisen käsite on lähellä taipuvan tietämisen 
käsitettäni. Oma käsitteeni perustuu tietämisen vähemmän esiin nostettuihin muo-
toihin ja sumeiden aukkojen reunoilla pysyttelemiseen ja kontekstini sijaitsee suh-
teissa toisiin eläimiin. 

Ruumiillisella tietämisellä tarkoitan tässä tutkimuksessa kehollisesti tuntuvaa 
tietämistä, jota kohtaamisessa toisen eläimen kanssa ei välttämättä pysty tai edes 
halua sanoittaa. Wetherellin (2012) affektion käsite liittää kognitiiviset ja tiedol-
liset ulottuvuudet affekteihin. Toisin kuin aiemmin esittämäni Massumin (1995) 
näkemys affekteista korostaa affektien ja subjektin eroa, näkee Wetherell (2012, 
20), että affektiivisiin käytäntöihin liittyy oleellisesti narratiivit, merkitysten luo-
minen sekä sosiaaliset suhteet. Affektit kulkevat aiempien kokemustemme ja opi-
tun kulttuurimme läpi. Subjektiivisuuden näkeminen affektiivisissa tilanteissa voi 
rakentaa ruumiillista tietämistä. Näin ruumiillinen tietäminen on aina paikantu-
nutta ja tilanteista. Se tapahtuu subjektissa mutta samalla yhteismuotoutuen suh-
teissa toisten lajien kanssa. 

Toisin kuin nopeasti voisi olettaa, ei-tietäminen voidaan nähdä aktiivisena ti-
lana. Kuten psykologian tai sosiodraaman alueella käytetyssä “tyhjän pään”54 me-
netelmässä, myös monilajisen kasvatuksen kontekstissa ei-tietäminen avaa monia 
mahdollisuuksia. Uskon, että ei-tietämisen tilassa ja näin myös epävarmuuden ti-
lassa pysytteleminen toisten eläinten kanssa, antaa hedelmällisiä eväitä kohtaami-
selle. Tietoinen “pään tyhjentäminen” ja läsnäolo toisen eläimen kanssa tuottaa 
kokemukseni mukaan helpommin affektiivisia kokemuksia kuin kohtaamiset, joi-
hin olen ollut valmistautunut etukäteen. Tietämisen muotona sitä voidaan kutsua 
myös “arvuutteluksi” (Tammi ja muut, 2020a, 51). 

Entä jos -tietäminen liittyy kuvan 16 sumeaan keskiöön, aukkoon, johon olen 
viitannut tekstissä jo aiemmin. Siellä kutoutuvat yhteen niin yhteismuotoutumisen 
osa-alueet kuin taipuvat tietämiset. Entä jos -tietäminen on nimensä mukaisesti 
yksi tietämisen osa-alueista, mutta spekulatiivisen luonteensa ansiosta se on hyvä 
käsite kuvaamaan ”aukkoa, sumeaa aluetta, josta emme tiedä faktuaalisesti mi-
tään”. Entä jos -kysymyksillä voimme spekuloiden huutaa sumeuteen, mutta var-
moja emme voi olla mistään. 

 
54 Kysymyksessä ei ole virallinen teoreettinen termi vaan lähinnä harjoitus tai menetelmä, 
jota käytetään terapiassa ja esimerkiksi osallistavan draaman harjoituksissa. 
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9 MONILAJISEN KASVATUKSEN PEDAGOGI-
SIA LÄHTÖKOHTIA 

Kuinka monilajisen kasvatuksen ajatusta voisi konkretisoida ja viedä pedagogi-
selle tasolle kasvatuksessa ja oppimistilanteissa? Kuten Tammi kumppaneineen 
(2020) on todennut, tärkeämpää on purkaa ilmiöitä, tunteita ja toimintaa kuin ra-
kentaa jotain pysyvää ja aukottomuuteen pyrkivää. Tällöin kysymisestä tulee tär-
keämpää kuin vastaamisesta tai vastauksien löytämisestä (ks. mm. Despret, 2017; 
Tammi ja muut, 2020a).  

Kasvua eli muutosta tapahtuu kaikenikäisissä ihmisissä monen suuntaisena ja 
monella tasolla ja kasvu on jo niissä monilajisissa kohtaamisissa, joissa olemme 
läsnä. Monilajista pedagogiikkaa voi toteuttaa lukemattomilla eri tavoilla, ja tästä 
yhtenä esimerkkinä toimii Dinkerin ja Pedersenin (2016) kehittämä kriittinen 
eläinpedagogiikka, jota olen avannut luvussa 3. Allekirjoitan useita tutkijoiden 
ehdotuksia monilajisen pedagogiikan toteuttamiseksi, mutta tässä kontribuutios-
sani keskityn enemmän ylemmän tason ehdotuksiin. 

Tutkimuksessani suuressa roolissa on käyttämäni tarinankerronnallinen räsy-
mattotarinoinnin menetelmä, jossa tarinoiden kautta voi jakaa monilajisia kohtaa-
miskokemuksia, purkaa niitä ja asettaa taas uusia kysymyksiä esimerkiksi opetta-
jan ja vertaisryhmän fasilitoimana. Ihmisten kertomiin omakohtaisiin tarinoihin 
on aina upotettuna ilon ja onnellisten loppujen joukkoon myös vaikeaa tietoa, pi-
rullisia ongelmia, ja vaivaannuttavia affektiiviskognitiivisia kehollisia tunteita, 
jotka tulevat esiin kulloisenkin tietämisen, tilanteiden tai toimijuuden kautta. Rä-
symattotarinointia tarinankerronnan menetelmänä voi siis kokeilla sellaisenaan tai 
sovellettuna erilaisiin monilajisiin tarpeisiin. 

On tärkeää ymmärtää toisen eläimen lajityypillistä käyttäytymistä, herkistyä 
toiminnan äärelle ja ymmärtää toinen eläin yksilönä mutta myös laajemmin per-
spektiivissä ihmislähtöisessä yhteiskunnassa. Ehdotan, että pedagogisesti monila-
jista kasvatusta ja sen käytäntöjä voidaan lähestyä kolmesta näkökulmasta. Seu-
raavassa kuviossa esitän monilajisen kasvatuksen pedagogiikalle kolme ulottu-
vuutta: etologisen, affektiivisen ja eettispoliittisen ulottuvuuden (kuva 17). Näi-
den ulottuvuuksien kautta pyrin seuraavaksi jäsentämään lukijalle, millaisia konk-
reettisia ilmiöitä monilajisissa kohtaamisissa voidaan tutkia.55 

 
55 Seuraavissa alaluvuissa esittelemäni konkreettiset tutkittavat ilmiöt ovat esimerkkejä, 
joita olen nostanut esiin tähän tutkimukseen. Monilajisen kasvatuksen käsikirja opetta-
jille on suunnitteilla, ja siinä esitellään laajemmin pedagogisia toimintamalleja monila-
jisen kasvatuksen toteuttamiseksi. 



Virpi Valtonen 

136 

 
Kuva 17. Monilajisen kasvatuksen pedagogiset loimet 

 
 

9.1 Affektiivinen ulottuvuus 
 
Edellä olen esittänyt, että monilajinen kasvatus tapahtuu suhteissa ja kaikki on jo 
olemassa suhteissa. Siellä on myös ristiriitaiset ja tahmaiset tunteet, joiden kanssa 
ja äärellä on tärkeää pysytellä ja katsoa, miten ne vaikuttavat ihmiseen ja toiseen 
eläimeen kohtaamisen paikoissa. Kasvatuksen näkökulmasta on tärkeää uskaltaa 
kohdata myös vaikeita tunteita. Niillä voi parhaimmillaan olla toimintaan sysäävä 
vaikutus. 

Ehdotan, että affektiivinen ulottuvuus sisältää ennen kaikkea vaikeasti sanoi-
tettavien tunteiden äärellä pysyttelemistä. Kouluympäristömme ja osaamiseen pe-
rustuva oppiminen alleviivaavat usein sanoittamisen tärkeyttä ja palkitsevat hy-
väksynnällä ja huomiolla niitä kasvamassa olevia ihmisiä, jotka parhaiten osaavat 
sanallistaa tavoitteensa, ajatuksensa ja tunteensa. Niille, joille sanojen käyttö ei 
ole paras tapa ilmaista itseään ja tunteitaan, tulisi olla mahdollisuus esimerkiksi 
taideperustaiseen ilmaisuun sanallisen ilmaisun rinnalla. Sama koskee ylipäätään 
vaivaannuttavien ja tahmaisten tunteiden ilmaisemisessa. Monilajisen kasvatuk-
sen kontekstissa toisen eläimen kohtaamisessa syntyneitä tunteita voi olla haasta-
vaa ilmaista. Tällöin muun muassa kuvataiteet, draaman menetelmät ja vaikka 
musiikki voisivat olla helpompia tapoja ilmaista tunteita. Jotta esimerkiksi hoivan, 
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kumppanuuden ja vastuun kantamisen kaltaiset ajatukset toisista eläimistä pääse-
vät kehittymään, on tärkeää pysähtyä kohtaamisen paikkoihin ja ymmärtää, mitä 
toisen lajin yksilöstä tietää mutta myös hyväksyä se, ettei tiedä juuri mitään. 

Affektiiviseen ulottuvuuteen linkittyvä omien tunteiden käsittely on ylipäätään 
haastavaa ja vaatii myös opettajalta paljon. Kun kohtaamisissa on läsnä ”erilaisia 
toisia”, tunteiden käsittely muuttuu entistä haastavammaksi ja monimutkaisem-
maksi. Siinä missä kumppanuuslajien, esimerkiksi kissan tai koiran, kohtaaminen 
on pitkän lemmikkihistoriamme vuoksi helpompaa, muuttuu kohtaaminen häily-
vämmäksi ja hauraammaksi sellaisten toisten lajien kanssa, joiden kanssa ihmi-
sellä ei ole kokemusta elintilansa ”vapaaehtoisesta” jakamisesta. Suhteemme esi-
merkiksi kaloihin tai hyönteisiin on vieläkin kaukana siitä, miten kykenemme 
kohtaamaan esimerkiksi lemmikkinä pidetyn toisen eläimen. 

Kuvasin alaluvussa 7.2 Bennettin (2005) määrittelyn kriittisestä empatiasta, 
jossa se kuvataan affektien ja kriittisen tietoisuuden yhdistelmänä, ja joka liittyy 
kohtaamiseen sellaisen toisen lajin kanssa, joka on erilaisuudessaan pääsemättö-
missä ja jota emme voi lukea. ”Minä tuntevana olentona” voidaan nähdä yhdistel-
mänä erilaisia tuntemisen ulottuvuuksia, joita tulee tarkastella kriittisen empatian 
näkökulmasta. Tällöin olemme siirtymässä reflektiivisestä empatiasta kohti dif-
fraktiivista empatiaa ja affektiivinen ulottuvuus voisi diffraktiiviseen tiedonmuo-
dostukseen viitaten olla ennemminkin taipuva affektiivinen ulottuvuus, joka ko-
rostaa tutkimuksen diffraktiivista tutkimusotetta. 

 
 

9.2 Etologinen ulottuvuus 
 
Etologia tarkoittaa eläinten käyttäytymisen tutkimusta ja siinä ollaan kiinnostu-
neita laajasti eläinten niin geneettisestä kuin opitusta käyttäytymisestä. Etologi-
sella tutkimuksella on merkittävä vaikutus eläinten hyvinvointiin (ks. Lorenz, 
1981; Newberry & Sandilands, 2016). Eläinten käyttäytymisen ymmärtäminen on 
välttämätöntä esimerkiksi eläinpuistoissa, karjan hoidossa tai eläinten tutkimus-
käytössä. Voidaan sanoa, että eläinten käyttäytymisen ymmärtäminen on välttä-
mätöntä aina kun ollaan vuorovaikutuksessa toisten eläinten kanssa. Tällöin lis-
talta löytyy eläinlääkärin ja eläinsuojelun toiminta, kuten myös metsästys ja ka-
lastus.  

Itse asiassa etologinen tutkimus koskee joka kolmatta suomalaista taloutta, 
joissa asuu lemmikkieläin (SVT 2016). Eläinten hyvinvointikeskus (EHK, 2021) 
on tuoreessa eläinten hyvinvointia koskevassa raportissaan listannut eläinten hy-
vinvoinnin ja eläimiin liittyvän tiedon esiintymistä suomalaisissa opetussuunni-
telmissa. Edellä kuvattua taustaa vasten voidaan ajatella, että etologian ja eläinten 



Virpi Valtonen 

138 

hyvinvoinnin paikka opetussuunnitelmassa tulisi olla nykyistä huomattavasti nä-
kyvämpi ja konkreettisempi. 

Eräs kiinnostava näkökulma eläinten tutkimiseen ja eläinten kanssa oppimi-
seen kouluissa voisi olla etologisen kenttätyön integroiminen joidenkin oppiainei-
den opetukseen. Jonkin verran tällaista kenttätyötä oppijoiden kanssa on tehtykin. 
Tästä esimerkkinä on Tärkeät toisilleen -tutkimushanke, jossa tutkimusryhmä 
pyrki ymmärtämään, miten lapset ja eläimet muodostavat suhteita ja mikä merki-
tys näillä suhteilla on lasten elämään (Tammi ja muut, 2020a s. 9). Myös ekologi-
nen kansalaistiede hahmottaa samaa tapaa tehdä tutkimusta yhdessä toisten eläin-
ten kanssa (Rautio ja muut, 2022).  

Aiemmin esittelemäni Despret’n etologisen kenttätyön filosofin käsite on he-
delmällinen tapa tutkia toisia eläimiä kentällä ja niiden kanssa monitieteisesti. 
Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että opettaja ja oppilaat etologisina kenttäfi-
losofeina laajentaisivat suhdettaan ja ymmärrystään nähdä eläimet itsellisinä toi-
mijoina, eli muunakin kuin ärsyke-reaktio-ketjun osina. Kenttäfilosofiaa voidaan 
toteuttaa lukuisilla erilaisilla tavoilla. Oppijat voidaan ohjata havainnoimaan niin 
omien kumppanuuseläinten kohtaamisia kuin vieraampiakin toisia eläimiä. Lap-
sille ominaiselle ympäristön tarkkailulle, kuten vaikkapa muurahaisten tai leppä-
kerttujen, lähilammen kalojen tai vaikkapa hyttysten toimien seuraamiselle tulisi 
antaa tilaa myös opetuksen arjessa. Tiedon laajentaminen kirjatiedon yli koske-
maan myös jokaisen oppijan omaa tapaa hahmottaa toisten eläinten toimintaa on 
merkityksellistä arvojen ja asenteiden muutoksessa kohti monilajista maailmasuh-
detta.  

 
 

9.3 Eettispoliittinen ulottuvuus   
 
Arjen aktivismi käsitteenä tässä kontekstissa tarkoittaa sitä, että monilajisen kas-
vatuksen käytännöissä pyritään lisäämään eettispoliittista ymmärrystä eläinten oi-
keuksista, toisten lajien erilaisista kohteluista ja positiosta yhteiskunnan eri osa-
alueilla. Ymmärtämällä eettisiä ja poliittisia näkökulmia laajemmin saatamme 
ymmärtää aktiivisen toiminnan kuuluvan kaikille, muillekin kuin niin kutsutuille 
aktivisteille. Olen määritellyt aiemmin mitä aktivismilla tarkoitetaan. Sen negatii-
viset konnotaatiot saattavat estää osaltaan ihmisiä aktivoitumasta tai toimimasta 
aktiivisesti jonkin asian puolesta. Jos aktivismia ajatellaan kaikille mahdollisena 
toimintana, olisiko se hyväksyttävämpää? Pidettäisiinkö sitä edelleen aktivis-
mina? Kysymyksistä huolimatta eläinoikeustoiminnan eli aktivismin rinnalle eh-
dotan arjen aktivismin käsitettä. Jos aktivismia eli kriittistä lukutaitoa, asioiden 
monipuolista tarkastelua ja toiminnan mahdollisuuksia käsiteltäisiin kouluissa 
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käytännön tekemiseen integroituna, se voisi lisätä aktiivista toimintaa myös tois-
ten eläinten suojelussa. Monilajista pedagogiikkaa voidaan toteuttaa monista eet-
tispoliittisista näkökulmista.  

Voimakkaasti kasvavan lemmikkinä pidettävien toisten eläinten joukon otta-
minen huomioon elinympäristössämme myös kriittisesti tarkasteltuna on perustel-
tua ja tässä ajassa myös välttämätöntä. ”Lemmikkiyteen” ja ”lemmikkeihin” lii-
tettävät positiiviset konnotaatiot piirtävät eteemme myös kääntöpuolensa. Toisia 
eläimiä saatetaan ottaa lemmikkinä pidettäväksi kevyin perustein ajattelematta 
riittävästi niiden mahdollisuuksia lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja elinympäris-
töön56. 

Nykyaikainen eläintuotanto on noussut viime vuosina ehkä näkyvimmäksi 
eläinkysymykseksi Suomessa. Olen todennut jo aiemmin sen olevan merkittävä 
tutkimusaihe myös kasvatustieteen alueella. Monimutkainen eläinkysymys kie-
toutuu koulujen arkipäivässä ruokailutilanteisiin ja näin antaa erinomaisen mah-
dollisuuden tutkia oppijoiden kanssa heidän omia ruokailutottumuksiaan ja esi-
merkiksi kunnan kouluruokailuun tekemiä raaka-ainevalintoja. Arkipäiväisyyden 
kytkeminen myös omaa toimintaympäristöä laajempiin ilmiömaailmoihin, kuten 
luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja ilmastonmuutokseen, voidaan hel-
posti toteuttaa narratiivis-dekonstruktiivisilla menetelmillä, kuten räsymattotari-
noinnin keinoilla.  

Myös lemmikkinä pidettyjen toisten eläinten kytkeminen laajempiin konteks-
teihin sopii hyvin koulussa käytäviin eettispoliittisiin keskusteluihin. Esimerkiksi 
kieli, jolla niistä puhutaan, on usein eettisesti ristiriitaista. PETA (People for Et-
hical Treatment of Animals, ei pvm.). on kritisoinut tapaa puhua lemmikkeinä pi-
detyistä toisista eläimistä ja niiden ”omistajista”. Järjestön mukaan myötätunnosta 
ja eläimen hyvinvoinnista ei voida puhua uskottavasti samaan aikaan kun pu-
humme olevamme koiran tai kissan omistajia. Järjestö ehdottaakin, että ”omista-
juus”-käsitteen (ownership) tilalla käytettäisiin ”huoltajuus”-käsitettä (guardi-
anship), joka paremmin toisi esiin vastuun ja velvollisuuden näkökulmat (Hankin, 
2009, 2). 

Tässäkin tutkimuksessa on tehty huomio siitä, että yhdestä lajista huolehtimi-
nen tarkoittaa väistämättä toisten eläinten sortamista. Lemmikkinä pidettyjen tois-
ten eläinten ruokatuotannon eettisyys ja kestävyys vaativat laajentuvaa keskuste-
lua. Niiden ympärille on rakentunut valtavat kulutukseen liittyvät markkinat ja 
niitä silmällä pitäen valitaan autoja, asuinympäristöjä, kodin sisusteita ja lemmik-
kinä pidetyt toiset eläimet vaikuttavat lomasuunnitelmiimme (Nast, 2006, s. 896; 
ks. myös Jyrinki, 2010). 

 
56 Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan määritelmä eläinten hyvin-
voinnille pitää sisällään lajinmukaisen käyttäytymisen ja elinympäristön vaatimuksen. 
Määritelmässä on myös kaksi muuta hyvinvoinnin osa-aluetta; Oikeus hyvään kohteluun 
sekä positiivisiin tuntemuksiin ja kokemuksiin sekä Oikeus hyvään terveyteen ja toimin-
takykyyn (Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, ei pvm.).  
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Vaikka lemmikkinä pidettyä toista eläintä ei määritellä hyötyeläimeksi, on siitä 
omistajalleen kuitenkin monenlaista hyötyä. Niiden terapeuttinen ja sosiaalinen 
hyöty on laajasti tiedettyä, mutta ”omistaja” voi rakentaa myös brändiään tai sta-
tustaan tietyn toisen lajin tai rodun avulla. Tästä syystä lemmikkinä pidettävä toi-
nen eläin voidaan nähdä tahdottomana, ilman omaa arvoa olevana olentona, joka 
on muovautunut niin ihmisen kuin ympäristönkin toimesta (Towney, 2010, s. 47). 

Kontaktivyöhykkeillä tapahtuvassa kohtaamisessa tullaan toisen eläimen 
kanssa tietäviksi tai ei-tietäviksi ja hahmotetaan omaa olemista suhteessa toiseen.  
Esimerkiksi eläinsuojelutyö on helppo tapa tutustua toisiin eläimiin ja suojeluun 
liittyviin poliittisiin ja eettisiin näkökulmiin. Eläinsuojelun eri toimijoiden kautta 
on mahdollista myös auttaa toisia eläimiä monilla eri tavoilla. Vaikka olen aiem-
min avannut, kuinka eläinsuojelua ja eläinoikeustoimintaa pidetään erillisinä toi-
mintoina, ehdotan, että myös huolenpito voitaisiin nähdä arjen aktivismin muo-
tona.  

Suomessa toimii tänä päivänä perinteisten eläinsuojeluyhdistysten lisäksi 
myös eläinten turvakoteja kuten Tuulispää ja Saparomäki. Eläinsuojelukeskus 
Tuulispää sijaitsee Somerolla ja toimii ensisijaisesti maatila- ja tuotantoeläinten 
turvakotina. Saparomäki toimii myös entisten tuotantoeläinten turvakotina Por-
voossa. Molemmat ovat avoinna myös yleisölle ja yhteistyö oppilaitosten kanssa 
ja sitä kautta eläinten oikeuksiin, ja eläinten suojeluun tutustuminen lisää ja sy-
ventää eettistä ja poliittista ymmärrystä. 

Monilajiset ”pedagogiset loimet” voivat toimia struktuurina niin opettajille to-
teuttaessaan monilajista pedagogiikkaa kuin oppijoille oppimisen tueksi. Pedago-
giset loimet toimivat myös monilajisen kasvatuksen kontaktivyöhykkeenä, joissa 
monilajista kohtaamista voi tapahtua. On kuitenkin syytä suhtautua kriittisesti 
aiemmin ehdottamiini ”vierailuihin”. Vierailu missä tahansa eläinpihalla tai eläin-
tarhassa ei hetkellisyyden luonteensa vuoksi voi kovinkaan hyvin mahdollistaa 
kanssakuljeskelua, tai todellisia yksilöiden välille syntyviä siteitä. Kohtaamiset 
jäävät ajan puutteen vuoksi pinnallisiksi ja muodostuvat ehkä liiankin sykähdyt-
täviksi, jotta ihmisoppija pääsisi luomaan uusia, kriittisiä ilmiömaailmoja kohtaa-
misten pohjalta. Tämän vuoksi vierailuihin tulisi aina kytkeä etukäteistä perehty-
mistä ja jälkikäteistä kriittistä työskentelyä koetun ympärillä. Näin voimme alkaa 
lähestyä ajatusta opettajasta sekä oppilaista kenttäfilosofeina. 

Toinen huomioon otettava kriittinen tekijä löytyy toisten lajien näkökulmasta. 
Miten toinen eläin kokee tilalla kulkevat ihmisvirrat, jatkuvasti vaihtuvat hajut ja 
äänet? Toisten lajien näkökulmaa eettisesti kunnioittavat paikat toki rajoittavat 
vierailijoiden määrää ja vierailuun käytettävää aikaa. Siitä huolimatta ihmisellä ei 
ole tarkkaa tietoa jatkuvasti vaihtuvien vierailijoiden vaikutuksesta eri yksilöihin. 
Palaamme jälleen tahmaisten, vaivaannuttavien ja erimielisten ilmiöiden äärelle. 
Ihminen haluaa suojella ja tehdä hyvää toisille lajeille, mutta se tehdään pakosta-
kin ihmisten lähtökohdista, vaikka eläinlähtöisyys olisikin periaatteena. Tästä ase-
telmasta on hyvin vaikeaa pyristellä eroon. Siihen asti, kunnes opimme toimimaan 
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yhdessä toisten eläinten kanssa ja luomaan yhdessä elämismaailmaamme, ja kun-
nes poliittinen ilmapiiri antaa todelliselle eläinlähtöiselle ajattelulle ja toiminnalle 
mahdollisuuden, ainoaksi vaihtoehdoksi jää sen hyväksyminen, ettemme koskaan 
voi täysin tietää toisen lajin tuntemuksista. 
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10 LAJISORROSTA KUNNIOITTAVAAN ETÄI-
SYYTEEN 

Minulla on ystävä, jolla ei ole juuri lainkaan kokemusta lemmikkieläimistä aller-
gian ja astman takia. Muutaman päivän vierailu luonani avasi hänen mukaansa 
hänelle ihan uuden maailman. Ensinnäkin kokemus siitä, että kahden kissan 
kanssa oleskelu ei pahentanut hänen oireitaan juuri lainkaan. Toiseksi kokemus 
siitä, että hän oleskeli kolmen olennon kanssa, ei pelkästään minun, jolla on kaksi 
kissaa vaan kolmen erillisen, omanlaisensa persoonan kanssa. Alle viikossa hä-
nelle muodostui tekemisen rutiineja minun, mutta yhtä lailla Rasperin ja Serrin 
kanssa. Iltarutiini Serrin kanssa oli pyöreän putken sisällä oleva pallopeli, jota he 
pelasivat yhdessä sanaakaan sanomatta. Pallon liike ja rytmin vaihtelut kertoivat, 
että pelaamassa oli kaksi olentoa. Näissä hetkissä lajien erilajisuus ei ollut aistit-
tavissa millään tavalla. Rasperin kanssa ystävälleni syntyi jokapäiväinen hiiren-
heittotoiminta. Ystäväni heitti leikkihiiren, Rasperi juoksi sen perään ja toi hiiren 
takaisin pudottaen sen lähelle hänen kättään. Tätä seurasi katsekontakti kahden 
lajin välillä, kuin sopimus uudesta heitosta. Tätä jatkui niin kauan, kun toinen 
leikkijöistä väsähti. Se saattoi olla kumpi tahansa. Joka päivä toistuneiden toimin-
tojen alkupistettä ei voinut erottaa. Kumpi kutsui toisen leikkiin?  Kumman toi-
veita leikissä täytettiin? Voisiko olla niin, että kysymyksessä oli yhteinen, molem-
pia osapuolia tyydyttävä toiminta, jossa yhdistyivät positiiviset tuntemukset ja 
ruumiiden ja sanattomien sopimusten yhteenkutoutuminen? Kun kysyin ystäväl-
täni, mistä hän tiesi, miten olla Rasperin tai Serrin kanssa, hän ei osannut selittää.  
Hän ”vain oli” ja tilanne itsessään kertoi kohtaamisen suunnan ja sisällön.  

Arkipäiväisessä esimerkissä, joita kaikki toisten lajien kanssa elämäänsä jaka-
vat saavat todistaa, kiteytyy monilajisen kasvatuksen ajatus sellaisena kuin minä 
sen ymmärrän. Kun olemme virittäytyneet sille ajatukselle, ettei kumppanei-
namme elä ihmisille alisteisia yksilöitä vaan kumppanuuseläimiä, alamme nähdä 
kontaktivyöhykkeen kohtaamispaikkana, jossa yhdistyy valtava määrä erilaisia 
tunteita, tietämistä ja toimintaa. Voimme tuntea yhdessä toisten lajien kanssa niin 
positiivisia kuin negatiivisiakin tunteita. Parhaimmillaan kohtaamisissa olevilla 
ihmisillä kasvaa ymmärrys siitä, että kaikkeen tietämiseen ja toimintaan ei ole ih-
missanoja eikä tarvitsekaan olla. Toisen eläimen katse, kosketus tai kehon erilaiset 
liikkeet kertovat meille kyllä kaiken tarvittavan. Myös ymmärrys siitä, että toisen 
lajin edustaja seuraa meidän ruumiin liikkeitämme, katseen, kosketuksen ja liik-
keen suuntia, ja kertoo ihmiselle selkeästi ja suora”sanaisesti” aikomuksensa ja 
toiveensa, kunhan virittäydymme ottamaan viestejä vastaan. Inhimillinen ja ei-
inhimillinen rakentavat yhdessä suhteissa ja kohtaamisissa tietämisiä ja toimintaa. 

Kohtaamisissa on olemassa monenlaista tietoa; tietoa toisista lajeista, mutta 
vielä enemmän tietoa toisista yksilöistä, tavoista, joita eri yksilöillä on, tietoa siitä, 
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mikä saa juuri kyseiset kissayksilöt innostumaan tai kiihtymään leikin tuoksi-
nassa. Kohtaamisissa on tietoa siitä, milloin jokin asia riittää tai mikä ei kissayk-
silöstä tuntu kovin hyvältä. Miten tällaista tietoa arvotetaan? Miten tällainen tieto 
on niin näkymättömissä, ettei se nouse kasvatuksen tai oppimisen näkökulmasta 
useinkaan esille? Kysymys on tietysti myös tiedon arvottamisesta. Tiettyyn älyk-
kyyteen liittyvä tieto on ottanut valtaa niin, että esimerkiksi tunneäly ei ole saa-
vuttanut jalansijaa ennen kuin vasta viime vuosikymmeninä. Taipuva tietäminen, 
(ei-tietäminen ja ruumiillinen tietäminen) sekä sumeiden aukkojen reunoilla ar-
vuuttelu ja sen hyväksyminen, ettemme voi koskaan täysin tietää, aiheuttavat tie-
toyhteiskunnassamme varmasti epämiellyttäviä ja vaivaannuttavia tunteita. Miten 
tällaista tietoa mitataan? Miten tällaista tietoa arvioidaan? 

Seuraavassa on kooste vastauksista kolmeen tutkimuskysymykseeni. Jokaisen 
kysymyksen lopussa on myös pohdintaa jatkotutkimusaiheista, joita on noussut 
esiin ja joita toivoisin pääseväni jatkossa toteuttamaan.  

Olen tähän mennessä esittänyt jo joitain vastauksia tutkimukseni kahteen en-
simmäiseen tutkimuskysymykseen. Ensimmäisessä osassa (luvut 2, 3 ja 4) vasta-
sin kysymykseen; Minkälaiset käänteet ja kehitysvaiheet eri tieteen ja tutkimuksen 
aloilla ovat alkaneet tehdä monilajisen kasvatuksen tarpeellisuutta näkyväksi? 
Luvussa 2 kokosin yhteen tietämisen kehittymisen kuteita niin filosofisen, 
eläineettisen- ja poliittisen kuin etologian näkökulmasta ja otsikoin tämän eläin-
käänteen käsitteen alle. Luku perustelee muun muassa tietämisen kehittymisen 
kautta sen, miksi juuri tässä ajassa on tarpeellista ja jopa velvoittavaa ottaa toiset 
lajit huomioon myös kasvatuksen kontekstissa. Tieteellinen tutkimus eläinten 
käyttäytymisestä on lisääntynyt nopeasti 2000-luvulla, ja tieto on saavuttanut kan-
salaiset median kautta suhteellisen laajasti. Tiedon päivittyminen myös oppikir-
joihin ja opetuksellisiin ratkaisuihin on tarpeellista ja perusteltua. Eläineettiset ja 
-poliittiset kannanotot ovat osaltaan tuoneet eläinten itseisarvoisen aseman yhteis-
kunnalliseen keskusteluun, ja sen tulisi näkyä myös kasvatuksen ja koulutuksen 
konteksteissa. Luvussa 2 avasin myös ihmiskeskeisen ajattelun filosofista kehit-
tymistä ja totesin sen olevan niin etologisen kuin eettispoliittisen eläinsuhteisiin 
liittyvän liikehdinnän taustalla. On tärkeää tuoda esiin historiallinen ja ajallinen 
ajattelun kehittyminen, jotta voimme ymmärtää, mistä olemme tulleet, missä 
olemme nyt ja mihin suuntaan meidän tulisi kulkea matkalla kohti monilajista 
maailmasuhdetta. 

Luvussa 3 kuvasin jälkihumanismin kehittymistä humanismin kritiikkinä ja 
myös jälkihumanismin sekä kasvatusteoreettisen tutkimuksen yhteistä kehitty-
mistä. Luku perustelee osaltaan sen, miksi monilajinen kasvatus on perusteltua. 
Maailman muuttuessa humanismin kritiikki ja tarve löytää vaihtoehtoisia tapoja 
tietää ja kokea eläimismaailmaa perustelevat mielestäni selkeästi monilajisen kas-
vatuksen olemassaoloa. 
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Luvussa 4 kuvasin affektiivisen käänteen moninaisuutta niin teoreettisesti kuin 
käytännön tasollakin. Luku osoittaa tunteiden tutkimuksen siirtymisen kognitiivi-
sista affekteista kohti ruumiillisesti koettuja affekteja. Affektien läsnäolo, niiden 
ymmärtäminen ja niiden hyväksyminen toisten eläinten kohtaamisissa luo pohjaa 
omien tunteiden käsittelylle mutta myös ymmärrykselle siitä, että toiset eläimet 
ovat tuntevia yksilöitä. 

Mieleeni on herännyt useita teoreettisia jatkotutkimusaiheita. Antroposeenin 
aika luo erityisen kehyksen, jonka sisällä olisi tärkeää tutkia lisää kasvatuksen ja 
koulutuksen toteuttamismuotoja ja opetussuunnitelmien sisällä systemaattisesti 
kulkevia ideologisia pohjavireitä. Ajantasainen etologinen tieto ja sen linkittämi-
nen opetuksen ja oppimateriaalien sisällöiksi vaatii yhteistyötä eri ammattialojen 
kanssa ja tutkimus tämän tyyppisistä yhteistyöprojekteista auttaa skaalaamaan ko-
kemusta yleistyvien toimintatapojen toteutumiseksi. Eläinkäänne käsitteenä he-
rättää mielenkiinnon tutkia myös, millaisena suomalaisten eläinsuhteet näyttäyty-
vät tässä ajassa. Myös lemmikkinä pidettäviin toisiin eläimiin liittyvää tutkimus-
tietoa olisi tarpeen saada lisää. Eettispoliittisesta näkökulmasta on herännyt jatko-
tutkimusintressejä varsinkin eläinsuojelun näkökulmasta. Populaatiokissojen, ti-
lapäiskotien sekä lopullisten kotien parissa tehtävä tutkimus toisi uutta ja eläin-
suojeluyhdistyksille tarpeellista tietoa toiminnan kehittämiseksi mutta myös ylei-
semmin ihmisten asenteiden ja arvojen muokkaamiseksi toisia eläimiä kunnioit-
tavampaan suuntaan.  

Jacques Rancièren filosofispoliittiset kannanotot ovat lähes loputon inspiraa-
tion lähde. Olisi kiinnostavaa lähteä tutkimaan syvemmin erimielisyyden tarkoi-
tusta ja mahdollisuuksia kasvatuksen ja opetuksen näkökulmista. Rancièren eri-
mielisyys, estetiikka ja politiikka antavat kiinnostavaa filosofista näkökulmaa 
myös suomalaiseen koulutuspolitiikkaan ja tätä on jo tutkittukin (ks. Suoranta, 
2008). Dekonstruktiivisen eli purkamisen ajatus ansaitsee mielestäni laajempaa 
huomiota kasvatuksen kentällä teoreettisesti mutta myös sen käytännöissä. 

Toiseen tutkimuskysymykseeni (Miten monilajisen kasvatuksen muotoja voi-
daan tutkia?) olen vastannut tutkimukseni toisen osan loppupuolella. Olen esitel-
lyt edellä kehittämääni metodologista ”apparaattia”, jonka olen nimennyt räsy-
mattotarinoinniksi. Siihen liittyy useita erilaisia ulottuvuuksia, jotka limittyvät ja 
kutoutuvat toisiinsa mahdollistaen monilajisten tarinoiden kertomisen ja niiden 
analyysin kohti tarinoista purkaantuvia uusia ilmiöitä. Osoitan, että räsymattota-
rinoinnin kaltaisen analyyttismetodologisen kokonaisuuden avulla on mahdollista 
tutkia monilajisia suhteita ja narratiivis-dekonstruktiivisen analyysin avulla on 
mahdollisuus päästä arkipäivän kohtaamisten taakse kohti toisia tietämisen tapoja. 

Räsymattotarinoinnin käsitteelliset ”komponentit” ovat kaikki itsessäänkin 
kiinnostavia jatkotutkimusaiheita ja ne skaalautuvat mielestäni monien tieteenalo-
jen käyttöön. Kontaktivyöhyke käsitteenä on kiinnostava ja käyttökelpoinen ke-
hys moniin eri tarkoituksiin. Relationaalisesta näkökulmasta kontaktivyöhykettä 
voidaan hyödyntää kaikenlaisten suhteiden ja suhteisuuksien tutkimuksessa, myös 
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kasvatustieteiden tai eläinsuhteiden ulkopuolella. Räsymattotarinointi on mene-
telmänä mielestäni antoisa ja sen avulla voidaan tutkia eläinsuhteiden lisäksi mitä 
tahansa suhteita. Sen lisäksi, että tulen jatkossa tutkimaan räsymattotarinoinnin 
toimivuutta oppilaiden eläinsuhteiden käsittelemisessä, minua kiinnostaa mene-
telmän käyttö myös muiden suhteiden, kuten suhteiden sosiomateriaalisuuden tut-
kimuksessa. Mielestäni menetelmä sopii myös tutkimuksen tekemisessä aineiston 
analyysin välineeksi ja myös tätä aion tutkia jatkossa.  

Kolmanteen tutkimuskysymykseeni (Millaista käsitteellistä kehystä ja peda-
gogiikkaa monilajinen kasvatus edellyttää?) olen vastannut kontaktivyöhykkeen 
ja yhteismuotoutumisen käsitteiden avulla. Monilajinen kasvatus on kulttuurisesti 
ja historiallisesti, ideologisesti ja eettisesti paikantunutta eli kontekstisidonnaista. 
Tätä voidaan kutsua laajemmaksi kontaktivyöhykkeeksi, joka luo raamit monila-
jisille kohtaamisille. Näin syntyy paikka myös käsitteelliselle kehykselle. 

Monilajista kasvatusta tapahtuu eri subjektien yhteismuotoutuessa. Yhteis-
muotoutuminen eli intra-aktio kehkeytyy kolmesta jatkuvasti liikkeessä olevasta 
ja yhteenkutoutuneesta ulottuvuudesta: 1) Tilanteisuudesta: Monilajinen suhde on 
aina situationaalista, eli läsnä ainutlaatuisissa tilanteissa. Toisin sanoen suhde ei 
määritä tilannetta vaan päinvastoin, tilanne määrittelee suhteita.  Monilajista suh-
detta ei siis voida erottaa kulloiseenkin hetkeen liittyvistä lukemattomista erilai-
sista ilmiömaailmoista. Sitä ei voida myöskään siirtää sellaisenaan toisiin tilantei-
siin vaan kohtaaminen syntyy aina tässä ja nyt. 2) Suhteisuudesta: Monilajinen 
kasvatus perustuu relationaalisuuteen, eli suhteisuuksiin ympäröivässä maail-
massa. Suhteet muodostavat inhimillisen, ei-inhimillisen, materian, tunteiden ja 
diskurssien suhteisuuksia, jotka kietoutuvat toisiinsa ja yhdessä luovat kasvua, eli 
ajattelun, toiminnan ja tietämisen muutosta. 3) Toimijuudesta: Monilajisessa kas-
vatuksessa inhimillinen ja ei- inhimillinen, toisin sanoen tämän tutkimuksen kon-
tekstissa ihminen ja toinen eläin, nähdään molemmat toimijoina. Toimijuus pitää 
sisällään vapauden päättää suhteessa olemisesta ja siitä lähtemisestä. Monilajista 
kasvatussuhdetta eivät määrittele kriteerit tai tavoitteet, vaan sitä ohjaa elämis-
maailman havainnointi. Sanattoman sanoittaminen ja näkymättömän näkyväksi 
tekeminen siinäkin tapauksessa, että täydellistä ymmärrystä ja tietämistä ei kos-
kaan tulla saavuttamaan, on tärkeä ideologinen lähtökohta monilajisessa kasva-
tuksessa. 

Monilajisessa kasvatuksessa huomiota suunnataan täydellisen tietämisen (tai 
osaamisen) sijasta kohti sumeita “aukkoja”. Nämä taipuvat, eli diffraktiiviset tie-
tämiset ovat: ruumiillinen tietäminen, ei-tietäminen ja entä jos -tietäminen, ja ne 
vaativat kysymysten esittämistä. Kysymysten esittäminen vaatii pysähtelyä (ak-
tiivista liikkeessä olemista, jossa kuitenkin pysähtelyt luovat uusia merkityksiä). 
Pysähtely vaatii halua olla jatkuvassa liikkeessä kohti yhä uusia ilmiöitä, joiden 
äärelle voi pysähdellä ja hyväksymistä, ettei ehkä koskaan löydä aukotonta vas-
tausta tai ymmärrä täysin kokemaansa. Aukot sijaitsevat jossain inhimillisen ja ei-
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inhimillisen suhteissa ja väleissä. Näen ne mutta en tiedä mihin ne lopulta johta-
vat. Eikä minun tarvitsekaan tietää. Tahmaisissa tunteissa pysytteleminen, ei-tie-
täminen ja sumeiden aukkojen reunoilla ”hengailu” on tärkeää monilajisen maa-
ilmasuhteen kehkeytymisessä. 

Monilajinen kasvatus edellyttää monialaista pedagogiikkaa, jossa risteävät 
yhtä aikaa ihmisiin kuin toisiin eläimiin liittyvät näkökulmat. Sellaisiksi olen ni-
mennyt kolme eri ulottuvuutta, joita kutsun pedagogisiksi loimiksi. Niiden varaan 
on mahdollista rakentaa eri oppiaineiden integraatioita erilaisilla tarkoituksenmu-
kaisilla tavoilla.  

1) Affektiivinen ulottuvuus: Minä tuntevana olentona. Monilajisia kohtaami-
sia tarkasteltaessa on syytä pitää mukana emootioiden ja kehollisten tuntemusten 
kirjo. Kriittinen affektien tarkastelu voi tuoda esiin myös vaivaannuttavia ja tah-
maisia tunteita, jotka kuuluvat monilajisiin kohtaamisiin samoin kuin positiiviset 
tunteet. Keskeneräisyyden ja epävarmuuden sietäminen, erimielisissä ja ristiriitai-
sissa suhteissa pysytteleminen, ei-tietämisen ja entä jos -tietämisen rohkea tutki-
minen ovat avainsanoja tämän ulottuvuuden toteutustavoissa. Kriittinen tunne- ja 
empatiakasvatus on myös edellytys sille, että omia, toisten ihmisten ja eläinten 
tunteita kyetään tunnistamaan ja myötätuntoa kehittämään.  

2) Etologinen ulottuvuus: Eläin tuntevana olentona. Eläinten käyttäytymisen 
ymmärrystä lisäävää yhteistyötä pitäisi lisätä koulun arjessa. Luonnontieteelli-
sen/biologisen tiedon rinnalle tulisi saada vahvistavaa ymmärrystä toisten lajien 
lajityypillisestä käyttäytymisestä käytännön keinoin. Olennainen osa toisen eläi-
men kanssa toimimisessa on pyrkimys sen käyttäytymisen edes jonkinasteiseen 
ymmärtämiseen. Tämä auttaa huomattavasti yhteistä kanssakäymistä ja toisen 
eläimen kanssa olemista. Tavoitteena ei ole löytää kaiken kattavaa tietoa, koska 
sellaista ei ole. Tärkeämpää on omaksua ajatus kunnioittavasta etäisyydestä suh-
teessa toisiin eläimiin. Pelkästään tämän ajatuksen sisäistäminen säästäisi toisten 
eläinten tarpeetonta kärsimystä. 

3) Eettispoliittinen ulottuvuus: Arkipäivän aktivismi. Eläimiin liittyvää yh-
teiskunnallista toimintaa ja päätöksentekoa tulee tehdä läpinäkyväksi. Toisten la-
jien kohtelu, asema ja oikeudet yhteiskunnassa auttavat tarkastelemaan monila-
jisen kasvatuksen mahdollisuuksia kriittisesti. Ehdotan arjen aktivismin sisällyt-
tämistä koulun ja opetuksen käytäntöihin. Arjen aktivismiin tarvitaan niin taipu-
vaa tietämistä, eli uskallusta kohdata sumeita aukkoja omassa tietämisessä, uskal-
lusta pysytellä epävarmuuden ja keskeneräisyyden tilassa, ja uskallusta ottaa sel-
vää myös tahmaisista ja vaivaannuttavista toisia eläimiä koskevista asioista ja läh-
teä kohti toimintaa. Vierailut esimerkiksi Tuulispään tai Saparomäen tyyppisissä 
eläintensuojelukeskuksissa antavat mahdollisuudet päivittää vieraantunutta suh-
detta esimerkiksi tuotantoeläinten inhimillisyydestä. Toiminta eläinsuojeluyhdis-
tyksissä ja tiedon lisääminen eläinten oikeuksista sekä niihin liittyvästä päätöksen 
teosta tulisi nivoa tiukasti yhteiskunnalliseen ja eettiseen eläinkuvaan.  
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Jatkotutkimuksen näkökulmasta tavoitteena on ison, monialaisen tutkimus-
hankkeen toteuttaminen. Hankkeessa olisivat yhteistyössä eläinsuojeluyhdistyk-
siä, kasvatustieteen, yhteiskuntatieteen ja eläintutkimuksen tutkijoita, etologeja ja 
esimerkiksi jokin maaseudun yrittäjyyttä edistävä taho. Henkilökohtaisena tavoit-
teenani on perustaa ”monilajinen pihapiiri”, paikka, joka ei perustuisi terapiaan 
tai ihmisten ensisijaiseen hyvinvointiin, vaan jossa pyrittäisiin oppimaan toisten 
eläinten kanssa olemista, toisten eläinten käyttäytymisen ymmärtämistä ja kehit-
tämään sitä kautta uusia toimintatapoja monilajisen maailmasuhteen edistä-
miseksi.  

Galina Kallion (2018) uudistavan maanviljelyn tutkimus tai Green care -kon-
septi (ks. Moriggi, 2020; Soini ja muut, 2011) ovat tuoneet uutta ajattelua ekolo-
gisemman ja näin monilajisen maailmasuhteen rakentamiseen, mutta eläinlähtöi-
nen toiminta (animal-based) on vielä Suomessa suhteellisen tuntematonta ja nä-
kökulma on vielä usein hoivataloudessa tai eläinavusteisessa terapiassa (ks. Soini 
ja muut, 2011, s. 321).  

Saadessamme välineitä tutkia ja tarkastella monilajista kumppanuutta suhteina 
ja yhteen kietoutuneina kasvun tapahtumina fokus ei ole enää hierarkioissa ja val-
tasuhteissa, vaan kumppanuussuhteissa ja jatkuvassa inhimillisen kasvun ja sitä 
kautta muutoksen tilassa olemisessa. Tällaisiin monilajisiin kasvatustapahtumiin 
päästään käsiksi tekemällä näkyväksi vaivaannuttavat tunteet, ristiriitaiset eettiset 
valinnat sekä sotkuiset kytkennät poliittisiin, emotionaalisiin ja eettisiin suhtei-
suuksiin. 

Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt sanoittamaan sanatonta ja tuomaan näky-
väksi näkymätöntä. Sanattoman ja näkymättömän mystifioiminen sysää meidät 
luonnontieteellisesti orientoituneen tieteellisen ajattelun ulkopuolelle ja siten mar-
ginaaliin, josta käsin perusteltu argumentaatio muuttuu haastavaksi. Uskon, että 
abstraktin sanoittaminen konkreettiseen elämismaailmaan voi olla ratkaisevaa et-
siessämme käytännön työkaluja ekokriisin ajan kasvatukseen, oppimiseen ja opet-
tamiseen. 

Monilajiset kohtaamiset, kohtaamisissa olevat ja kehkeytyvät eettiset, affektii-
viset ja politisoituneet suhteet kaikkine erimielisyyksineen näyttäytyvät maastona, 
johon pyrin hahmottamaan monilajisen kasvatuksen ääriviivoja. Monilajisen kas-
vatuksen perusajatus tai jopa filosofia on se, että olemme oppimassa toisten eläin-
ten kanssa. Kysymys ei ole siitä, miten me opimme tunnistamaan tai ymmärtä-
mään toisia eläimiä vaan myös siitä, miten toiset eläimet oppivat yhteiselos-
samme. Villiintynyt populaatiokissa seuraa käteni ja jalkojeni liikkeitä herkeä-
mättä päivästä toiseen. Hän kuuntelee, haistaa, maistaa ja seuraa tarkasti mitä vuo-
rokauden eri aikoina tapahtuu tässä uudessa ympäristössä. Hän opiskelee minua, 
yhtä lailla kuin minä opiskelen häntä. Siinä missä minä opin, mihin aikaan kissat 
leikkivät ja ovat virkeimmillään, milloin on päiväunien aika, mikä ruoka maistuu 
hyvältä, milloin hiekkalaatikko on käytössä (ja millaisilla hajuilla) ja mikä leikki 
on mieluisinta, oppivat tilapäiskotikissani tietämään, mihin asti valvon, milloin 
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nukun, milloin olen pois kotoa. He oppivat nopeasti myös sen, miten rytmitän 
heidän päiväänsä; milloin aukeaa parvekkeen ovi, milloin on huiskuleikin aika, 
milloin on ruoka-aika, mistä tietää, että nyt tuo ihmiseläin lähtee ulos tilasta. 
Opimme siis yhdessä, kanssakuljeskellen arkisella kontaktivyöhykkeellä.  

Silmäillessäni tämän väitöskirjatutkimuksen pohdintoja ja pyrkimystä struktu-
roida ajatuksia johonkin muottiin minussa syntyy ristiriitaisia tunteita. Vaikka 
”muodolla on mieli”, niin pyrinkö silti tässä väitöskirjatutkimuksessa liiaksi luo-
maan muotoja? Voisinko olla tuottamatta yhtään kaaviota, lokeroa tai mallia ja 
uskaltaisinko vain pysytellä ”ajelehtimisen tilassa” tai itse kehittämieni sumeiden 
aukkojen reunoilla? Haluan kuitenkin ajatella, että ehdotukseni ovat vanhoja loi-
mia, joskin uusissa yhteyksissä. Niiden perustalle voi kukin alkaa luoda kudelmaa 
valitsemistaan eri värisistä, eri vahvuisista ja eri tuntuisista kuteista. Tätä kautta 
jokainen oppija ja oppimisen fasilitoija löytää omat räsymattonsa, oman värimaa-
ilmansa ja mattojen paksuuden. Tätä edeltää kuitenkin kuteiden leikkaaminen 
vanhoista, käytetyistä, hyvin palvelleista eri tarkoituksiin ommelluista materiaa-
leista. Rohkeus leikata kuteita kaikesta ympärillään kokemasta, näkemästä ja tun-
temasta on yksi edellytys monilajisen oppimisen toteutumiselle. 

Tutkimukseni tavoitteena on ollut tavoitella sellaisia merkityksiä ja merkityk-
sellisyyksiä toiseudesta ja toiseuden kokemuksesta, jotka auttaisivat muokkaa-
maan tietoamme ja ymmärrystämme dualistisen maailmankatsomuksen taakse ja 
sen ohi ja toimimaan toisten lajien kanssa samaan suuntaan katsoen.  
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11 MONIÄÄNISIÄ JA ERIMIELISIÄ TULEVAI-
SUUKSIA 

Tavoitteeni on ollut laajemmin hahmottaa millaisilla ontologisilla, epistemologi-
silla ja eettisillä sekä niihin linkittyvillä pedagogisilla valinnoilla voidaan lähteä 
rakentamaan kestävää monilajista maailmasuhdetta. Pohdin vielä yhden luvun 
verran, millainen kasvatuksen ja oppimisen maailma voisi tulevaisuudessa olla. 
Tulevaisuuspohdintani perustuu löyhästi ja soveltuvin osin vuonna 2019 julkais-
tuun kokoomateokseen tulevaisuuden koulusta (Cook, 2019) ja sen käsikirjoituk-
sesta johdettuun Sitran suomenkieliseen julkaisuun Tulevaisuuden koulutuksen 
käsikirja (Luoma-Aho & Sulopuisto, 2017). Ajatuksiani ja asennettani kannatte-
lee edelleen myös johdannossa esittämäni Unescon visionäärien raportti siitä, mil-
lainen koulutus ja kasvatus tulisi olla vuonna 2050 (Common Worlds Research 
Collective, 2020). 

Aloitan tämän tutkimuksen viimeisen retken kohti sumeiden aukkojen reunoja 
ja koetan pysytellä siellä jonkin aikaa, vaikka tulenkin kokemaan vaivaannuttavaa 
epävarmuutta ja tahmaisia tunteita. Koska onnellisia loppuja ei aina ole, huojun 
sumean aukon reunoilla dystopian ja utopian välimaastossa. Vaikka tulen jäämään 
ilman vastauksia, uskon, että kysymällä kysymyksiä pääsen lähemmäksi sitä het-
keä, jolloin oivallan uusia ilmiömaailmoja ja minulle tulee tarve ja halu kysyä aina 
uusia kysymyksiä. Enempään en juuri nyt, tällä tunteella ja tiedolla, kykene, mutta 
uskoakseni tämäkin on jo paljon. 

 
Entä jos kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen kontekstissa olisi vallalla mo-

nilajinen maailmasuhde, sellainen, jonka keskiöön olisi kutsuttu ihmisen rinnalle 
toiset lajit tuottamaan tietämistä ja toimijuutta? Mitä tällainen tulevaisuus vaatisi? 

 
Entä jos Suomessa saataisiin liikkeelle yhteiskunnallinen yhteisprojekti, jossa 

kaikki instanssit katsoisivat samaan suuntaan ja sitoutuisivat koulutukseen liitty-
vän päätöksenteon, opettajankoulutuksen, opetussuunnitelmien ja pedagogisten 
käytäntöjen muuttamiseen kohti monilajista ideologiaa? 

 
Entä jos syntyisi yhteinen ymmärrys siitä, että valtavien globaalien ongelmien 

nujertamisessa ei onnistuta pelkästään teknologian avulla, vaan lähtökohtana on 
jokaisen kansalaisen sitouttaminen tarkastelemaan omaa arvomaailmaansa ja suh-
tautumista ympäristöön ja sen ei-inhimillisiin asukkaisiin? 

 
Entä jos ymmärrettäisiin kasvatuksen ja koulutuksen merkitys arvojen ja asen-

teiden pohtimisen tärkeänä paikkana? Kasvatuksen ja oppimisen ontologisia ja 
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epistemologisia perustuksia horjutettaisiin. Tilalle tulisi tietämisen tapoja ja tie-
don tuottamisen tapoja, joissa kaikki elollinen nähtäisiin lähtökohtaisesti toisiinsa 
kietoutuneina. Entä jos uuden tietämisen ja olemisen tavan tieltä alettaisiin purkaa 
vanhoja ajattelutapoja sekä tietämisen ja olemisen ymmärtämisiä? Eettinen ja mo-
raalinen suhteiden tarkastelu ulotettaisiin ihmisten välisten kunnioittavien suhtei-
den lisäksi muihin lajeihin. Spesismin eli lajisorron purkamisesta tulisi tärkeä ta-
voite koulutuksessa. 

 
Entä jos koulu siirtyisi yhä enemmän neljän seinän sisältä sinne missä yhteis-

kunnan toiminta tapahtuu? Näillä kohtaamisen kontaktivyöhykkeillä oppimisen 
keskiöön nousisi syvä ymmärrys ihmisyydestä, eläimyydestä ja niihin kietoutu-
vista suhteisuuksista. Todellisissa eläinkohtaamisissa ihmiset oppisivat pysähty-
mään kohtaamisiin ja kysymään merkityksellisiä ja kriittisiä kysymyksiä.  

 
Entä jos opettaminen siirtyisi enemmän fasilitoinniksi ja toiset eläimet olisivat 

mukana kanssaoppijoina? Kysymykset ohjaisivat oppimista enemmän kuin vas-
tausten antaminen. Arviointi tapahtuisi monensuuntaisena ja olisi päivittäiseen 
toimintaan kytkettynä. Entä jos arvioinnissa kannustettaisiin uskallusta olla epä-
varmuudessa ja keskeneräisyydessä? Entä jos arvioinnin perustana olisi suhtei-
suuksien merkitys oppimisessa? Entä jos oppimisen tavoitteita olisivat olemisen, 
tietämisen ja tekemisen yhteinen tila, joka liikkuu ja muuttuu koko ajan? Entä jos 
opetussuunnitelmaan kirjattaisiin ruumiillinen tietäminen ja ei-tietäminen yhdeksi 
tavoitteeksi?  

 
Entä jos toiset eläimet saisivat osakseen uudenlaista arvostusta, rauhaan jättä-

mistä ja vastuullista kohtelua? Kriittinen lukutaito, tunteiden käsitteleminen ja ar-
kipäivän aktivismin integroiminen opetussuunnitelmaan toimisivat jokapäiväi-
senä oppimisen perustana. Eläinyksilöiden kohtaamiset, niiden lajityypillisissä 
ympäristöissä tai eläintensuojelukeskuksissa opettaisivat meitä katsomaan toista 
eläintä niin kuin katsomme toista ihmistä. Millainen toinen yksilö on? Miten juuri 
hän reagoi asioihin? Miten juuri hän haluaa asioiden tapahtuvan? Syntyykö välil-
lemme yhteys? Aina ei synny ja sekin on ihan ok.  

 
Entä jos koulut saisivat mahdollisuuden toimia itsenäisinä ja riippumattomina 

yhteiskunnan kilpailukyvyn, talouskasvun ja tuottavuuden tavoitteista? Entä jos 
talouden ensisijaisuuden, vallan epätasaisen jaon, kapitalismin, jatkuvan kasvun, 
valkoisen heteromiehen vallan, kolonialistisen maailmasuhteen, eturistiriitojen ja 
hierarkkisen yhteiskuntarakennelman aika olisi vihdoin ohi? 

 
Entä jos ideologinen arvomaailmamme muuttuisikin niin, että pystyisimme 

pitämään ”näpit irti” toisista lajeista? Näpit irti niin, että emme pyrkisi hallitse-
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maan ja käyttämään valtaa suhteessa toisiin lajeihin. Tämä koskisi kaikkia eläi-
miä, niin tuotanto-, lemmikkinä pidettäviä- kuin villieläimiäkin. Donaldsonia ja 
Kymlickaa (2011) seuraten kaikilla lajeilla olisi oikeudet elää lajityypillistä elä-
mää. Mitä se aiheuttaisi meille ihmisille? Tuntisimmeko hallinnan tunteemme 
haurastuvan vai voisimmeko vain olla, puuttumatta toisten lajien elämään?  

Spekulatiivista entä jos -maailmaa edeltää useampi kourallinen ongelmia ja ne 
ovat länsimaisissa yhteiskunnissa konkreettisia ja todellisia. Eläinsuhteiden tutki-
minen kasvatuksessa vaatii opettajilta syvällistä monilajisuuden ymmärtämistä ja 
tietynlaisia ideologisia taustaoletuksia. Vaikka yksittäisellä opettajalla olisi ym-
märrystä monilajisesta maailmasuhteesta, hänen on vaikea toimia yhteisössä, 
jossa muut hahmottavat eläinsuhteet ihmiskeskeisesti. Sama koskee tutkimuksen 
tekemistä: on tärkeää ja innostavaa päästä tuottamaan tutkimustietoa monialaisesti 
saman ontologisepistemologisen perustan omaavien kollegoiden kanssa. Se, mi-
ten käytämme esimerkiksi monilajista etnografiaa, vaatii metodologisen osaami-
sen lisäksi ymmärrystä siihen liittyvän olemisen ja tietämisen perustasta. Näke-
mykseni mukaan pedagogiset käytännöt vaativat vahvan ymmärryksen siitä, mi-
hin tekeminen perustuu. Aina tämä ei opetuksen käytännöissä toteudu.  

Ajatus siitä, että kasvatus on avoin prosessi, jossa emme tiedä, missä olemme 
ja mihin olemme menossa, on mielestäni tärkeää ja eteenpäin vievää ajattelua. Irti 
päästäminen vanhoista opituista, alistavistakin tavoista hahmottaa toisia eläimiä 
ja ylipäätään elämismaailmaa, on samalla vaikeaa mutta myös vapauttavaa. Tämä 
vaatii uudenlaisen lukutavan hyväksymistä ja uudenlaisten tarinoiden synnyttä-
mistä. Se vaatii ajatusten vapauttamista kohti sitä, ettei tiedä mitä suhteissa ja ti-
lanteissa tapahtuu, ja luottoa siihen, että kaikki on jo siinä, ja päästämällä irti voi 
elää ja kokea yhdessä toisten lajien kanssa.  

Yksiäänisyyteen tai yhteen mielipiteeseen ei ole syytä enää tukeutua. Kasva-
tukseen ja kouluun moniäänisyys on tullut jäädäkseen. Moniäänisyys laajenee ih-
misyhteisöjen moninaisuudesta lajienväliseen moniäänisyyteen. Tulevaisuuden 
monilajisessa moniäänisyydessä kietoutuu diskursiivinen ja ruumiillinen entä jos 
-tietäminen, joka on yhtä aikaa äänetön ja kovaääninen ja sanaton ja sanallinen. 

Moniäänisyys pitää näkemykseni mukaan väistämättä sisällään erimielisyyk-
siä.  Erimielisyys voidaan kuitenkin nähdä rancièrelaisittain ajateltuna eteenpäin 
vievänä ja tarpeellisena tapana ajatella ja toimia. Jatkuva konsensukseen pyrkimi-
nen suppeuttaa kokemismaailmaa, mutta erimielisyyden hyväksyminen ja siitä 
oppiminen voi laajentaa sitä. 

Jälkihumanistiseen väitteeseen siitä, että ihminen on eläin siinä missä muutkin 
eläimet, tulisi löytää sellaisia näkökulmia, jotka tekisivät tämän väitteen luonnol-
liseksi ja vähemmän uhkaavaksi omaksua kasvatustieteen teorioissa ja pedagogi-
sissa käytännöissä. Oppimisen tapahtumiin tulisi sisällyttää opetussuunnitelmata-
solta lähtien ajatus kaikkien elollisten olentojen olemisen oikeudesta ja lajien vä-
lisestä kunnioituksesta. Edellä mainitun toteutumista ennen täytyy tapahtua arvo-
jen ja asenteiden muutos. Toisen eläimen ymmärtäminen lähtee siitä, että antautuu 
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ruumiillisen tietämiseen ja hyväksyy myös ei-tietämisen olevan yksi tietämisen 
tasoista. Poliittiset eturistiriidat, kulttuurisesti syvälle pinttyneet tavat ja vallalla 
oleva dualistinen ja ihmiskeskeinen maailman hahmottamisen tapa vaativat vielä 
purkamista, jotta toisten eläinten kohtaaminen tuntevina ja kokevina yksilöinä 
olisi läpileikkaavana suomalaisen koulun kontekstissa. 

Turvan tunteen antaminen tulee laajentaa koskemaan myös toisia lajeja. Kaikki 
kumppaneina elävät toiset eläimet ovat oikeutettuja vastuulliseen huolehtimiseen 
ja turvan tunteeseen. Toiset eläimet elävät erilaisessa todellisuudessa kuin ihmiset, 
eivätkä näe asioita, kuten ihminen näkee. Jos emme pysähdy toisen äärelle ja 
suostu jakamaan kohtaamisen tilaa, emme voi myöskään aistia, mitä toinen tarvit-
see. Voimme opettaa vastuullista toimintaa kaikkia lajeja kohtaan. Toisia eläimiä 
kohdatessamme on hyvä huomioida, että ihmisellä on aina suurin valta. Valta tuo 
vastuuta. 

Ehkä ajatus ihmisen siirtämisestä pois ajattelun ja toiminnan keskiöstä tuo 
eteen tyhjiön, joka koetaan vaikeaksi täyttää. Jotta uppoamista takaisin dualisti-
seen jakoon humanismi/ jälkihumanismi ei tapahtuisi, meidän tulee etsiä erilaisia 
tapoja ajatella asiaa. Ideologinen lähtökohtani tässä tutkimuksessa on ollut pyrkiä 
ymmärtämään ja tekemään ymmärrettäväksi, miten monilajinen maailmasuhde 
voisi kehittyä teoreettisesti sekä käytännön keinoin kasvatuksen konteksteissa. 
Tällöin olen hakenut vastausta kysymykseen: Miten minä olen maailmassa? En 
ole kysynyt, miksi olen tai kuka olen. Olen siirtynyt siis yksilökeskeisestä peilaa-
vasta reflektiosta tai kahdensuuntaisesta vuoroon vaikuttamisesta kohti suhteita ja 
suhteisuuksia ja kohti taipuvaa tietämistä ja kokemista. Jatkan vielä kysymistä: 
Miten minä olen tässä maailmassa suhteessa toisiin lajeihin? Millainen maailma-
suhde minulla on? Ja lopulta, millainen olisi monilajinen maailmasuhde? 
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