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Hanna Guttorm

SOMMITELMIA JA KIEPSAHDUKSIA
Nomadisia kirjoituksia tutkimuksen tulemisesta 
(ja käsityön sukupuolisopimuksesta)

Tiivistelmä

Tässä väitöskirjassa kuvaan tutkimukseni tulemista ja poststrukturalististen teorioi-
den materialisoitumista tutkimuksen ja sen kirjoittamisen käytännöissä. Etnografia 
käsityönopetuksen sukupuolittuneisuudesta muuntui autoetnografiseksi tietämisen 
mahdollisuuksien ja oikeutuksien sekä eettisten kysymysten tutkimiseksi: Miten 
toisista tai heidän käyttämistään diskursseista on mahdollista tietää? Miten asetun 
tutkijan paikalle vallitsevissa tieteen tekemisen käytännöissä? Miten maailmasta voi 
kirjoittaa kielellä, joka aina kategorisoi ja erottelee? Ja miten kuvata tutkimuksen 
prosessia, kun poststrukturalistiset teoriat pannaan käytäntöön myös tutkimuksen 
tekemisen ja kirjoittamisen käytännöissä eikä vain aineistojen analyyseissa?

Epistemologiset ja metodologiset kysymykset tulivat välttämättömiksi käyttämieni 
teoreettisten kehysten kanssa: Työni inspiroituu poststrukturalistisista teorioista sekä 
niistä innoittuneesta angloamerikkalaisesta ja mannermaisesta poststrukturalistises-
ta feministisestä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisestä tutkimuksesta. Näiden 
kanssa minun on tullut mahdolliseksi ajatella tieteen tekemistä ja tieteellistä kirjoit-
tamista sosiaalisesti, historiallisesti, kulttuurisesti ja diskursiivisesti rakentuneena, ja 
siten mahdollisena myös tehdä toisin. 

Pohdin tutkimuksessani tiedon tuottamisen ja tietämään tulemisen käytäntöjä ja 
kuvaan, miten ja mitä väitöskirjassa tapahtuu. Esitän pitkin tutkimuksen matkaa 
kirjoitettuja metodin ja empirian kuvauksia sekä runomuotoista kysymysten virtaa 
limittäin myöhemmin kirjoitettujen teoreettisten tekstien kanssa. Näitä kirjoituksia 
nimitän nomadisiksi. Samalla haen sekä rationaalisia että affektiivisia argumentteja 
ei-tietämisen, kunnioituksen ja yhdessäluomisen tilan avartamiseksi akateemisissa 
käytännöissä. Tässä tutkimuksessa päädyn kirjoittamaan rakkauskirjeitä tutkittavil-
leni/kanssatutkijoille. 

Osoitan tutkimuksessani, että runomuotoinen kirjoittaminen sopii kuvaamaan ta-
pahtumisten, ilmiöiden ja todellisuuksien rakentumisen jatkuvaa liikettä, niitä hal-
tuunottamatta. Aukollisuudessaan runomuotoinen kieli havainnollistaa tietämisen 
osittaisuuden, alituisen keskeneräisyyden, monitulkintaisuuden ja prosessiluontei-
suuden. Lisäksi se antaa tilaa hengittää ja olla tuhansia eri mieliä.

Ja että tutkimusraportissa aina kuvataan vain valittu osa ja valintoja voi tehdä toisinkin
Ja että tutkimus tulee/syntyy intra-aktiossa tutkimusyhteisöjen, luettujen ja 
lukemattomien kirjojen, ihmisten, eläinten, artefaktien, esim. kirjoitusvälineiden, 
kanssa  
Ja että tekstit epäonnistuvat aina tai eivät koskaan tavoita todellisuutta 
kokonaisuudessaan, samalla juuri niillä voimme koskettaa, 
osallistua maailman luomiseen 



 

 

Siten tämän tutkimuksen yhtenä kontribuutiona on luoda suomalaiseen käyttäyty-
mistieteelliseen tutkimukseen tilaa omalta liikkeelliseltä paikalta tapahtuvalle post-
strukturalistiselle autoetnografiselle kirjoittamiselle. Kirjoittamiselle, jossa tutkijan 
oma ja ei oma tunteva ja ajatteleva moniääni kuuluu.
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Hanna Guttorm

ASSEMBLAGES AND SWING-AROUNDS 
Nomadic writings on the becoming of a research (and the gender 
agreement of craft)

Abstract

In this doctoral thesis I illustrate the becoming of my thesis and the materialization of 
poststructural theories in the practices of research and its writing. My ethnographic 
research on genderized craft education shifted to that of an autoethnographic investi-
gation on the possibilities and justifications of knowing, as well as that of ethical 
questions: how is it possible to know about others or the discourses they are using? 
How do I position myself as a researcher in the prevailing practices of knowledge 
production? How is it possible to represent the world with a language, which always 
categorizes and divides? And how is it possible to illustrate the research process, 
while putting to work the poststructural theories not only in the analysis of the data, 
but also in the practices of manufacturing and writing the research. 

The epistemological and methodological questions became unavoidable with the 
theoretical frameworks I used: my work is inspired by poststructural theories and the 
Anglo-American and continental poststructural feminist societal and behavioural 
research inspired by them. As a result of these choices, it became possible for me to 
consider the manufacturing and writing of science as socially, historically, culturally 
and discursively constructed, and thus possible to become manufactured otherwise.  

In my research I contemplate the practices of knowledge production and the com-
ing to know and illustrate what is happening in a doctoral thesis and how it occurs. I 
present some illustrations on the methods and research materials written throughout 
the research journey as well as the flow of questions in verse/poetic form. These texts,
which I call nomadic writings, overlap with the theoretical texts written later on. 
Simultaneously I seek both rational and affective arguments for expanding the space 
of not-knowing, dignity, and co-creation in the academy and academic practices.  In 
this research I settle upon writing love letters to my research participants/co-
researchers. 

I demonstrate in my research, that writing in verse/poetic form manages to apply 
and represent the ongoing movement of the events, phenomena, and realities, that is,
without grasping them. In its discontinuity and gaps the poetic language illustrates 
the partiality, constant incompleteness, ambiguity, and the procedural nature of 
knowing. In addition it creates space for breathing and holding thousands of different 
kinds of minds.    

 



 

 

And that always only a selected part is illustrated in the research report and that the 
choices can also be made differently 
And that the research becomes/arises in intra-action with the research communities, 
read, and countless (in Finnish also ‘unread’) books, people, animals, artifacts, 
e.g. writing materials 
And that texts always fail or never reach reality in its entirety, while at the same time they 
are materials that can touch, and participate in creating the world

Thus, one contribution of this research is to create space within Finnish behavioural 
sciences for poststructural autoethnographic writing, written from one’s own moving 
place. For writing, where one’s own and not-own sensing and thinking multivoice 
sounds.

   



 
 

 

EESIPUHE JA KIITOKSIA 

Työni lopulla kirjoitan rakkauskirjeitä tutkittavilleni ja kanssatutkijoille, joten myös 
esipuheessa lienee kohtuullista puhua rakkaudesta. Roland Barthesin (Rakastuneen 
kielellä, 2010) mukaan rakkauskirjeen kirjoittaminen on jonkun toisen ajattelemista, 
unohtamista ja unohduksesta heräämistä. Väitösmatkani on ollut pitkä ja tämä kirja 
kehkeytynyt pyrähdellen ja pyörähdellen, eri syistä aiheutuneiden taukojen ja taas 
jatkamisten kautta, ja siksi myös monta ihmistä ja yhteisöä on kiitettävänä. Juuri 
tällä hetkellä, lämpimänä maaliskuisena päivänä, ajattelen kiitollisuudella teitä 
monia, jotka olette vaikuttaneet suotuisasti väitöskirjani kehkeytymiseen tähän ja 
tällaiseksi. Tai no, aina ette ole voineet vaikuttaa, vaan minä olen pitänyt pääni. ”Vir-
heet” ja ”puutteet”, samoin kuin yllätykselliset tekstinkäänteet, ovat siis yhä omiani. 
Ajattelen ohjaajiani Ulla Saloa ja Teija Löytöstä, jotka molemmat olette avoimin mie-
lin ja kärsivällisyydellä jaksaneet odottaa tekstejä ja sitten tehneet ajatteluani eteen 
(ja sivuille) päin vieviä kysymyksiä uudestaan ja uudestaan. Ullaa saan kiittää myös 
yliopistourani avaamisesta ja valmistumiseni kiirehtämisestä: keväällä 2000 vedin 
kasvatustieteen proseminaarin ja siitä jatkoin luokanopettajankoulutukseen seuraa-
vana syksynä. Teijaa kiitän yhdessäkirjoittamisen palosta, konferenssimatkoista sekä 
uupumattomasta  kannustuksesta ja elämän moneuden jakamisesta. Kiitos ja halaus, 
Teija ja Ulla! Teijan kanssa olemme tavanneet ja puhuneet kuppiloissa ja siellä ja 
täällä, Ullan kanssa lisäksi monivuotisessa tutkimusseminaarissa, jonka upeita naisia 
Kristiina Eskelistä, Johanna Jutilaa, Tarja Langia ja Marjo Rissasta kiitän niin 
nauruista ja maljoista kuin tarkkasilmäisestä ja -korvaisesta luennasta ja kommen-
toinnista. 

Esitarkastajiani Mirka Koro-Ljungbergia ja Tere Vadénia kiitän paneutumisesta 
työhöni sekä sykähdyttävistä kommenteista ja rakentavista kysymyksistä. Lisäksi 
ajattelen valvojaani Elina Lahelmaa, joka ihanalla lempeydelläsi sekä teoreettisella ja 
käytännöllisellä pioneerityölläsi olet luonut hedelmällistä maaperää sukupuolen, 
tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden teemojen kriittiselle tutkimukselle. Olet ollut 
luomassa ja perustamassa montaa tutkimusverkostoa, (Koukero, KiTKa ja KuFe), 
joihin olen saanut osallistua ja joissa olen esitellyt työtäni sen eri vaiheissa. Kiitos 
Sinulle myös käsikirjoitukseni kriittisestä lukemisesta työn loppuvaiheilla ja sitten 
lopulta luottamuksen heräämisestä siihen, että näinkin vieraan näköinen ja tuntui-
nen voi sittenkin olla sitä, mitä se väittää olevansa: väitöskirja. Kiitän myös alkuajan 
valvojaani Heikki Ruismäkeä kannustuksesta ja mielenkiinnosta tutkimustani koh-
taan vuosia sitten, kun aloitin jatko-opiskelijana opetustyön ohella silloisella Sovelta-
van kasvatustieteen laitoksella.  

Tutkimusryhmät ja seminaarit eivät ole mitään ilman tutkijoita eli väitöskirjan 
tekijöitä ja senioritutkijoita. Ajattelen ensin erityisellä lämmöllä Kristiina Brunilaa, 
Katariina Hakalaa, Elina Ikävalkoa, Katariina Mertasta, Sari Monosta ja Mari Simo-
laa, jotka luitte ja silittelitte sommitelmaani sekä epäuskon karikoissa ja pulpahtele-
van ilon hetkillä että tutkimuksen loppuvaiheilla. Edellisten lisäksi haluan kiittää 
tutkijaystävyydestä ja arvokkaista keskusteluista vuosien varrella tutkijoita Kulttuuri-
sen ja feministisen kasvatustutkimuksen ryhmässä (KuFe) ja sen liepeillä: Päivi Berg, 
Tuuli From, Susanna Hannus, Jenni Helakorpi, Riikka Hohti, Pirkko Hynninen, 
Ulpukka Isopahkala-Bouret, Ville Kainulainen, Minna Kelhä, Tuuli Kurki, Sirpa Lap-
palainen, Jukka Lehtonen, Minna Lähteenmäki, Reetta Mietola, Anna-Maija Niemi, 
Hanna Ojala, Antti Paakkari, Elina Paju, Tarja Palmu, Silja Rajander, Teija Rantala, 
Päivi Siivonen, Elina Vaahtera ja monet muut. Riikkaa, Päivi B.:tä, Saria ja Maria 



 

 

kiitän tuesta ja rakkaudellisesta ystävyydestä vaikeimpinakin päivinä. Olen jakanut 
tutkijuutta ja yliopistotyötä myös käsityön- ja luokanopettajankoulutuksessa, 
senaikaisista ja myöhemmistä kohtaamisista ja välillä palavistakin käsityökeskuste-
luista kiitän Miia Collanusta, Leena Jaatista, Piia Jokelaa, Sirpa Kokkoa, Jaana 
Kärnä-Behmiä, Henna Lahtea, Hanna Niinistöä ja Marjut Viiloa. Kiitos myös yhdessä 
kirjoittamisesta Jaanalle, Piialle ja Miialle. Työhuonemahdollisuudesta kiitän opetta-
jankoulutuslaitosta ja käyttäytymistieteiden laitosta. Lisäksi kiitän Terhi Takasta 
jooga- ja meditaatiohetkistä sekä kävelyretkistä, joilla olemme pohtineet mm. läsnä-
olevaa tutkimuksen tekemisen tapaa. Oi, ja vielä voisin kiittää monia monia tutkijoi-
ta, joita olen tavannut konferensseissa ja seminaareissa ja joiden kanssa on käyty 
merkityksellisiä keskusteluja käsitteistä ja metodologioista pitkin matkaa. Lukemat-
tomat kiitokset! And I also would like to thank so many theorists and writers, with 
whom my thinking and writing became possible (and impossible) – thank you all in 
my bibliography and many others not there!  

In addition I would like to thank the staff and scholars visiting Champaign-Urbana 
at the International Congress of Qualitative Inquiry, a congress held annually at the 
University of Illinois around qualitative inquiry as a form of democratic practice. 
The flow, the power, the joy in this book gets its’ energy from and with you all. Thank 
you for smiling, singing, performing, and doing otherwise (with me)! And Ken Gale 
and Jonathan Wyatt, thank you for having a wonderful workshop on Deleuze and 
collaborative writing in Illinois, and for enabling a lovely writing tour together with 
Krista Hilton, Gunnhildur Una Jonsdottir, Teija Löytönen and Liz McKenzie – thank 
you all for becoming (and) wandering and wondering (and and and)! QI-konferenssin 
antia on myös Teijan ja minun odottamaton kohtaaminen Eeva Anttilan ja Anita 
Valkeemäen kanssa ja siitä viriävä uusi iloinen yhteistyö – thank you GA-ALs for 
happy moving and writing together!

I also think about and thank you, Bronwyn Davies and Paul Ilsley, who both have 
read and commended my texts and given me strength and hope in significant times. 
I appreciate you highly for being there. I also thank you, Graham Badley, for sparring 
and keeping me happy by emails during the last year before giving my manuscript to 
the evaluation process. Thank you all from the bottom of my heart!  

Kiitän molempia jo mainittuja laitoksia myös siitä, että olen saanut opettaa aina-
ainutkertaisia ja moninaisia opiskelijoita. Erityisesti käyttäytymistieteiden laitoksella 
opetus on ilokseni todella voinut pohjautua omaan tutkimukseen ja ajattelemisen 
tapaan. Kiitän lukemattomia ihania opiskelijoita hyvistä kysymyksistä ja innostumi-
sesta, joka sekin on osaltaan kannatellut työtäni eteenpäin. Erityisesti haluan tässä 
mainita Jepa Pihlaisen, joka esitteli minut ja tutkimukseni myös lahjakkaille ystävil-
leen – kiitos niistä ja kahdenkeskisistä tapaamisista! 

Työni ei myöskään olisi syntynyt ilman mahdollisuutta päästä kahden koulun käsi-
työtunneille (vaikka se sittemmin lähtikin liikkumaan ja muuttumaan ennalta arvaa-
mattomiin suuntiin). Kiitokset Mäntylän ja Peltolan rehtoreille, käsityönopettajille 
ja oppilaille! Kiitän myös kokopäiväisen tutkimustyön mahdollistaneita säätiöitä: 
Koneen Säätiötä, Suomen Kulttuurirahastoa, Alfred Kordelinin Säätiötä, Aino-koti 
säätiötä ja Suomalaista Konkordia-liittoa. Väitöstyön loppuunsaattamisapurahasta 
kiitän Helsingin yliopistoa. Tuomo Aaltoa kiitän työn painokuntoon saattamisesta. 

Lopuksi rakastavat ajatukseni kääntyvät perheeseeni, ystäviini ja läheisiini. 
Elämään kun onneksi mahtuu muutakin kuin tutkimusta. Lapsia(ni) – omia ja lainat-
tuja – Anna-Lyydiaa, Leoa ja Annia kiitän uuden elämän ihmeistä, kasvusta yhdessä 
ja erikseen, kodikkuudesta sekä rakkaudesta ja kärsivällisyydestä, kun ”tutkimus 
oli aina vaan kesken”. Nyt se on tässä! Petriä kiitän kumppanuudesta sekä hetkeen 



 
 

 

tarttumisen ja hetken venyttämisen opettamisesta. Kiitän myös Kirmoa kannustuk-
sesta väitöskirjaprosessini ensimmäisinä vuosina. Äitiäni kiitän kaikesta tuesta, 
kannustuksesta ja rakkaudesta. Isästäni muistan silmäkulman pilkkeen, hymyn 
ja filosofisen pohdiskelun – saisipa hän olla vielä jakamassa tätä iloa kanssamme. 
Kiitän myös siskoani Millaa ja veljeäni Petteriä perheineen rinnalla kulkemisesta ja 
riemukkaista kestitsemisistä. Ritu-mummoa kiitän pyyteettömästä huolenpidosta 
ja rakkaudesta sekä lukuisista lasten- ja kodinhoitopäivistä. Myös naapureita Päiviä 
ja Jamia sekä Mariaa ja Anttia kiitän lastenhoidon sekä arjen ja juhlien jakamisesta. 
Iloitsen myös viisaista ystävistäni Elinasta, Jennystä, Johannasta, Katjasta, Katjus-
kasta, Riikasta ja Terhistä, joiden kanssa olen saanut elää monta virvoittavaa hetkeä. 
Sukulaisista kiitän erityisesti Sofia- ja Inga-tätejä puolisoineen: Kiitos yhteydenpidos-
ta ja siitä, että lomamatkoilla teille on aina saanut tulla!  Ja ja ja, ketä kaikkia vielä 
voisikaan muistaa (ja) ajatella. Olette tärkeitä kaikki. Sinä, sinä ja sinä.

Ja kyllä minusta on paikallaan kiittää myös itseä, tätä kirjoittajaa tässä
että jaksoit kirjoittaa, istua ja lukea, ajatella ja taas kirjoittaa
ja ettet sittenkään luovuttanut 

ja että aurinko paistaa
ja ikkunatkin pestään huomenna
vaikka koti muuten onkin hyrskyn myrskyn ja aina liikkeessä 

ja kohta jo jatkan/jatkamme seuraaviin projekteihin ja tulemisiin
elämänvirta jatkaa meissä ja meidän kanssamme

Vantaan Nikinmäessä 14. maaliskuuta 2014





 
 

 

 

Anna-Lyydialle ja Leolle 
ja muille tulevan maailman luojille

 



 

 

  



 
 

 

 

 

olen aina vähän jäljessä, kaikki tapahtuu juuri ennen kuin ehdin
tajuta ja kun sitten alan tajuta, aika menee siihen, aurinko laskee
kesken kaiken ja kun herään se on jo noussut, olen taas vähän
jäljessä, ärsyttävän mutta ratkaisevan vähän eikä, tuntuu että on
kiire, kun pitäisi muistaa mitä juuri nyt pitäisi tehdä mieleen
nouseekin mitä seuraavaksi, ei siinä auta kuin koettaa keskittyä
ja siinä keskittyessä alkaa hyräillä jotakin mistä ei pääse irti 
(Kai Nieminen: Alan oppia, 2010, s. 90)

SELITYKSIÄ JA HUOMAUTUKSIA
Osaa runoistani ovat inspiroineet tähänastisen elämäni aikana lukemani
kirjat, osa on silti syntynyt ennen kuin olen lukenut tekstin, jonka sitten 
lukiessani olen havainnut olevan sukua omalleni. Vertailun 
vuoksi liitän oheen joitakin lainaamiani tai suomentamiani katkelmia 
lukemistani teoksista.
Joka ajattelee että tällä tavoin Nieminen valjastaa 
edelläkävijänsä vetämään omia vaunujaan ja koettaa heidän avullaan
todistaa olevansa oikeassa, ei ole väärässä. Juuri näin toimii kaikki 
taide, tiede, politiikka ja uskonto. Taiteessa ja politiikassa se
yleensä pyritään kätkemään, tiede ja uskonto eivät ole uskottavia
ilman referenssejä. Tästä voimme päätellä, että taide on poliittista
(vaikka politiikka ei välttämättä ole taiteellista) ja että tiede on 
uskonnollista (vaikka uskonto ei ole tieteellistä). Miksi esitän 
tällaiset yksisuuntaiset propositiot? Vastatakaa!1 Vastatkaa!

[W 36]
(Nieminen 2010, 103)

Luominen syntyy pullonkauloissa. Missä tahansa kielessä, esimerkiksi ranskassa, uusi kielioppi on 
vieras kieli kielessä. Jos mahdottomuuksien joukko ei saata luojaa ahtaalle, hän ei ole luoja. Luoja on 
joku, joka luo itse omat mahdottomuutensa ja joka luo yhtä aikaa mahdollista. (Deleuze 2005, 116.)

                                                             
1 Painovirhe tai änkytys/sanarikko/sanasärö, on alkuperäisessä julkaisussa. Pidän siitä. 
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JJOHDANNOIKSI JA AVAUKSIKSI, JA AINAKIN YKSI I
MATKAKARTTA 

Tieteellisen kirjoittamisen mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia 

Tiedon tuottaminen ja prosessit ovat erottamattomia historiallisista, kulttuurisista ja 
sosiaalisista ehdoista (esim. Foucault 1998, 2005, 2010; Hacking 2004; Liljeström 
2004). Tietoa tuotetaan tunnustetusti yliopistoissa ja tutkimusyksiköissä, joissa tieteel-
lisestä tiedosta ja sen sisältö- ja laatukriteereistä neuvotellaan. Tiedon tuottamiseen, 
esittämiseen ja kirjoittamiseen sisältyy kuitenkin myös monia itsestäänselvyyksiä, joista 
ei soveltavien ihmistieteiden aloilla välttämättä keskustella. 

Tämä tutkimus on etnografiaa tämän tutkimuksen tekemisestä ja kirjoittamisesta, 
monografia, jossa etsin tapaa tehdä tutkimusprosessia ja sen sosiaalista, diskursiivista ja 
materiaalista rakentumista näkyväksi. Samalla kysyn toisin tietämisen ja kirjoittamisen 
mahdollisuuksia tunnistettuani akateemisetkin käytännöt sosiaalisesti, historiallisesti ja 
kulttuurisesti rakentuneiksi ja siten mahdollisiksi olla toisinkin. Millaisin nimityksin ja 
käsittein maailmasta voi kirjoittaa? Miten ja mitä väitöskirjassa tapahtuu? Kuka tai 
mikä kirjoittaa?

Tutkin tieteellisen kirjoittamisen mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia poststruktu-
ralististen ja feminististen teorioiden kanssa ja jälkeen. Poststrukturalistiset teoriat 
johtavat minut yhtäällä pohtimaan ja kysymään (inquire) aineistojen/ maailman/  
ihmis(t)en laatua ja mahdollisuutta asettua kuvattavaksi, toisaalla tutkimuksen (ja sen, 
kuka kirjoittaa) prosessia tai liikkeellisyyttä ja sen kuvaamista, mitä ja miten kulloinkin 
on tullut mahdolliseksi kysyä ja kirjoittaa. Kirjoitan tilassa, jossa kulttuuriset sopimuk-
set ja rajat ovat paljastumassa, avautumassa ja osin purkautumassa (”kun dekonstruktio 
tapahtuu”, Derrida 2003) ja on(ko?) tulossa mahdolliseksi ajatella ja kirjoittaa akatee-
mista tutkimusta toisin. Kun poststrukturalistiset (Jacques Derrida, Michel Foucault, 
Gilles Deleuze, Roland Barthes, Rosi Braidotti, Karen Barad) käsitykset tiedosta, vallas-
ta, subjektista, kielestä ja diskursseista otetaan käyttöön myös tutkimuskirjoittamisen 
eikä vain luku- tai analyysitapojen käytännöissä, kirjoittamisesta tulee asettelultaan ja 
kieleltään monikerroksista, sotkuista (Lather 2007, 2010), aukollista ja varmaa epävar-
muudessaan. En halua rakentaa lineaarista, koska elämäkin on sotkuista (ks. myös
Badley 2013), en aukotonta, koska elämässäkin on epäjatkuvuuskohtia ja aukkoja, enkä 
suvereenia tutkijasubjektia, koska sellaisen rakentaminen tuntuu minusta epämukaval-
ta ja epäeettiseltä. 

Rosi Braidottin (1993, 1994, 2011), Karen Baradin (2007) ja Gilles Deleuzen (esim. 
2004a) kanssa tulee mahdolliseksi nähdä myös tiedon esittämisen ja tutkimuskirjoitta-
misen käytännöt sosiaalisesti, kulttuurisesti ja historiallisesti rakentuneina ja vapautua 
ajattelemaan kirjoittamista rihmastoisena tässä-ja-nyt-tapahtumisena, joka samalla on 
vastuullinen tuottamistaan merkityksistä ja niiden materiaalisista ja diskursiivisista 
seurauksista. Paradoksaalisesti tämä vastuullisuus avaa tien kirjoittaa aukollisesti, ru-
nollisesti, tulemisen ja läsnäolon ainutkertaisessa liikkeessä, nomadisuudessa, vaihtoeh-
tona tai resistanssina ”tulkitsevalle mestaruudelle, narratiiviselle koherenssille ja retori-
selle päätökselle” (MacLure 2010) ja toisista tietämisen epämukavaa valtaa paeten.

Tutkimukseni kohteena on tutkimuksen prosessi, vaikka kohdetta ja metodologisia 
tai teoreettisia oletuksia/sitoumuksia/innoittajia on hankalaa ellei mahdotonta erotella 
toisistaan. Kirjoitan siitä, miten tutkimukseni, kyselyni ja ihmettelyni muuttuu ja vael-
taa käsityönopetuksen sukupuolittuneisuuden etnografisesta tutkimuksesta, diskursiivi-
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sen analyysin yrittämisen ja runojen kirjoittamisen, epävarmuuden, eksymisen ja epä-
onnistumisen kokemusten kautta metodologiseksi ja tieteenfilosofiseksi ääneen ajatte-
luksi soveltavan tutkimuksen, tässä nimenomaan kasvatustieteiden, sisällä. Kysyn ja 
kirjoitan siitä, miten tutkimuksessa voidaan tulla tietämään. Tai miten tässä tutkimuk-
sessa tulen tietämään ja ei-tietämään. Koko tutkimusprosessini ajan kyselen, miten 
tutkija voi tietää ja miten tutkimusta voi kirjoittaa ja kuka minä olen sanomaan. Erityi-
sesti kun olin kentällä kriittisenä sukupuolen tutkijana. Sukupuolen ja sukupuolieron 
tuottamisen (usein jo-tiedetyn, jo paljon tutkitun) tarkastelusta siirryn siis tietämisen 
mahdollisuuksien pohtimiseen ja ”uudenlaisen” tutkijasubjektiuden rakentami-
seen/luomiseen, subjektiuden, joka tunnustaa keskeneräisyytensä, rajallisuutensa ja 
epäonnistumisensa, jäämättä kuitenkaan siihen, vaan löytämällä paon viivoja, lines of 
flight, (Deleuze & Guattari 1987) ja heittäytymällä tässä-nyt-täällä-ajattelun mukaan.   

Taiteilen siis nuoralla, jonka toisessa päässä ovat akateemisen kirjoittamisen, ratio-
naalisen vakuuttamisen ja analyyttisen johdonmukaisuuden vaatimukset, toisessa pääs-
sä poststrukturalististen teorioiden haasteet ja kutsut (ks. myös Honan 2010). Tunnis-
tan, että valta on kaikkialla ja että tietyn normin täyttäminen tuottaa ja uusintaa 
kyseessä olevaa valtaa (Hodgson & Standish 2009; Foucault 2005). Siksi esim. Patti 
Lather (2010) kutsuu eroon väsyneistä metodologioista ja kirjoittamaan sotkuisesti, 
jopa epäymmärrettävästi, jotta tutkimustuloksia ei voida käyttää vallitsevan politiikan 
arvojen ja käytäntöjen edistämiseksi. Toisaalla kirjoitan rakkaudella tai rakkaudesta 
keskeneräisyyteen ja inhimillisyyteen, monenlaisuuteen, mm. Norman Denzinin (2010) 
kanssa, joka kutsuu kokoon jopa ’joukkoja’ tai ’armeijoita’ sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden, toivon ja rakkauden värittämiin tutkimuksiin. Hengitän samaan tahtiin myös 
Hélène Cixousin (2008, 174) kanssa, kun hän dialogissaan Derridan kanssa kertoo kir-
joittavansa siihen suuntaan, mikä ei oikein antaisi itsensä tulla kirjoitetuksi. ”Kirjoitan 
sitä kohti, mitä pakenen.” Pakenee ja karkaa, taas palatakseen. Siksakkia. Askelia eteen 
ja taakse. 

Tieteellisessä tutkimuksessa väitteet ja tekemisen tavat tulee yleensä argumentoida 
joko aiempaan tutkimukseen tai oman tutkimuksen aineistoihin tai muuhun evidenssiin 
viitaten. Siten pitkin tätä tutkimusta hapuilen argumenttia sille, miten tässä ’tutkimuk-
sessa’ ajattelen, kysyn ja kirjoitan. Laajennan kvalitatiiviseen tutkimukseen sitoutumi-
sen sääntöjä, mm. Kelly Clark/Keefen (2010) kanssa. 

Tässä tutkimuksessa liikutaan monenlaisilla rajoilla: Se, mitä tai millaista tutkimus 
on tai miten se pitää esittää, tai missä kulkee raja tutkimuksen ja ei-tutkimuksen välillä, 
tulee tässä työssä neuvotelluksi ja neuvoteltavaksi. Raja teoreettisen ja empiirisen tut-
kimuksen välillä hämärtyy. Raja tutkijakirjoittajan ja lukijan välillä hälvenee ja voi tulla 
joissain kohdin myös lukijalle epämukavaksi, kun ”näkökulmia sellaisiin maisemiin, 
jotka tutkimusta tehdessä jäävät usein kulissien taakse” (Oikarinen-Jabai 2008, 45), 
avautuu. Joku lukija saattaisi haluta pitää tutkimuksen kirjoittajan etäämmällä kuin 
tässä työssä tapahtuu (ks. Salo 2007). Myös tutkija itse eli tämä minä-kirjoittaja kohtaa 
rajojaan ja rajallisuuksiaan sekä akateemisessa sivistyksessään että jaksamisessaan 
tämän prosessin eri vaiheissa. Tässä työssä tullaan ’syleilleeksi maailmoja’ niin laajalti 
(ja vielä pidemmälle oikeastaan hamuttaisiin, mutta nyt pakottaudutaan jättämään 
tällaiseksi), että monessa kohdassa lukija saattaisi kaivata tarkempaa, tavanomaisem-
paa, argumentointia. Ah ja niin, lisäksi tässä työssä liikutaan kielen taipumisen rajoilla, 
kielen mahdottomuuksien ja iloisten mahdollisuuksien rajoilla.

Lisäksi tässä tekstissä on kirjoituksia vähintään kahdella kielellä eli sekä suomeksi et-
tä englanniksi. Vaikka kirjoitan pääasiassa suomeksi, tai suomen kieli kirjoittaa mi-
nua/ja/ajatuksiani/ja/maailmaa (vrt. Braidotti 1994, 14–15), en ole kääntänyt englan-
niksi kirjoittamiani tekstejäni tai kaikkia englanninkielisiä viitteitä suomeksi. 
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Akateemisessa maailmassa, Suomessa ja muualla, meitä kannustetaan kirjoittamaan 
yhä enemmän englanniksi (ks. esim. Löytty 2012a ja b; Oikarinen-Jabai 2004), joten 
siksi lähden oletuksesta, että myös englanti taipuu lukijaltani. Kirjoitan lähinnä omalla 
kielelläni, äitini, lapseni, monen kollegani ja ystäväni ensimmäisellä, isäni toisella kielel-
lä, koska sillä pystyn helpommin kirjoittamaan kokemuksistani, tunteistani ja hapuile-
vista ajatuksistani.  

Kirjoitan tutkimusta läsnä ollen – ja mitä se minulle tai tässä tutkimuksessa voisi tar-
koittaa tai mahdollistaa, avautuu lukijalle pitkin työtä, sekä joidenkin (tavanomaisten) 
viittausten kautta että kirjoittamisen käytännöissä. Monet viittaukset muihin tutkijoihin 
ovat lyhyitä, lähes viitteellisiä siinä tekstissä, joka kulkee yllä (tai rinnalla) ja jossa aja-
tukseni ja kirjoittamiseni kulkee ja syntyy. Alaviitteissä, joiden sijaitseminen alla, ikään 
kuin alisteisena, kyllä yhä häiritsee minua, avaan tai täydennän käsitteitä hieman tai 
kirjoitan paon kirjoituksia (Deleuze & Guattari 1987), affektiivisia1 purkauksia tai kysy-
myksiä, pohdintoja.

Siten tämä tutkimus on monella tavalla muuta, muunlaista ja muunnäköistä kuin 
(akateeminen/sivistynyt///) lukija voisi väitöskirjalta tavanomaisesti odottaa. Tämä 
kirjoitus tullee pettämään tavanomaisimmat odotukset, mutta toivottavasti antamaan 
jotain muuta tilalle. Silti lukijaa ei ole tarkoitus tahallisesti ärsyttää – vaikka ärsyynty-
minenkin on mahdollista – vaan kutsua mukaan ajattelemaan, miten meidän olisi mah-
dollista ajatella (esim. Lather 1991, 2007; Hakala 2007; St. Pierre 2009). Siksi tätä kir-
jaa olisi hyvä pystyä lukemaan velvollisuuksista ja kiireistä vapaana, sohvannurkassa, 
ehkä kahvilassa, kuten tätä on usein myös kirjoitettu, jotta tila toisinajattelemiselle 
mahdollistuisi. 

Tämän työn kirjoittaminen tapahtuu kasvatustieteiden väitöskirjagenressä ja kasva-
tustieteen tai filosofian tohtoriksi2 meritoitumisen kontekstissa3. Yliopisto on muodolli-
sessa koulutushierarkiassa ylimpänä ja tohtorin tutkinto ylin yliopistossa suoritettava 
tutkinto. Tohtorintutkinto koostuu väitöskirjasta ja sen rinnalla suoritettavista opin-
noista. Väitöskirja voi olla joko monografia- tai artikkelimuotoinen. Helsingin yliopiston 
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tieteellisiä jatkotutkintoja koskevien pysyväismää-
räysten (10.3.2009) mukaan väitöskirja on ”tekijän omaan itsenäiseen tutkimukseen 
perustuva, uutta tieteellistä tietoa sisältävä yhtenäinen esitys jonkin käyttäytymistieteel-
lisessä tiedekunnassa edustettuna olevan oppiaineen alalta” (mt., 2). Lisäksi julkisuus 
on suomalaisen väittelyinstituution merkittävä ominaisuus: väitöskirjat julkaistaan ja 
niitä on myös puolustettava julkisesti. 

Erilaisissa (laadullisen) tutkimuksen oppaissa (esim. Ronkainen, Pehkonen, Lind-
blom-Ylänne & Paavilainen 2011; Alasuutari 1994; Eskola & Suoranta 1998) tutkimus 
kuvataan tutkimuskohteen valintana, tiettyihin teorioihin, paradigmoihin ja käsitteisiin 
sitoutumisena, aineiston hankkimisena ja analyysina sekä tutkimuksen arviointina. 
Kasvatustieteellistä tutkimusta tehdään ja ymmärretään hyvin monin tavoin (ks. esim. 
Siljander 2011). Heikkinen, Huttunen, Niglas ja Tynjälä (2005, 350) kuvaavat kasvatus-
tieteen olevan ”postmodernissa tilanteessa, jossa lukuisat eri diskurssit ja tutkimus-
suuntaukset elävät rinnakkain”. Samalla he myös toteavat, että mitä pidemmälle tutki-

                                                             
1 Affekti ei viittaa persoonalliseen tunteeseen, vaan kykyyn vaikuttaa ja vaikuttua. Massumi (1987, xvi) 
kuvaa Deleuzen ja Guattarin käyttämää käsitettä ”esipersoonalliseksi intensiteetiksi, joka vastaa siirtymää 
kokemusperäisestä ruumiintilasta toiseen ja josta seuraa kyseessä olevan ruumiin toimintakyvyn kasvu 
tai väheneminen.” 

2 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella väittelevä kasvatustieteellisten aineiden opiskelija 
voi valita joko kasvatustieteen tai filosofian tohtorin tutkinnon.  

3 Kiitos toiselle esitarkastajalleni kehotuksesta kuvata institutionaalista kontekstia hieman tiheämmin. 
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muksessa mennään esim. taiteellisen tai kokeellisen kirjoittamisen suuntaan, sitä tärke-
ämpää tietoteoreettisten lähtökohtien perustelu on jossain vaiheessa. Siten kasvatustie-
teellistä tutkimusta on vaikeaa kuvata erityisenä tai selvärajaisena institutionaalisena 
kehyksenä tai kontekstina, johon tämän työn ”toisin” kirjoittaminen välttämättä sijoit-
tuisi. 

Useimmiten konventionaalisuus kuuluu akateemiseen kirjoittamiseen, toisaalta var-
sinkin kvalitatiiviselta tutkimukselta saatetaan odottaa konventioiden haastamista ja 
tekstiltä jotain, joka osuu kehoon (Jokinen 2008, 247–248). Monet laadullisen tutki-
muksen ja tieteellisen kirjoittamisen oppaat (Eskola & Suoranta 1998; Alasuutari 2007; 
Kinnunen & Löytty 2002) antavat (varauksin) tilaa monenlaiselle kirjoittamiselle ja 
painottavat esim. epäonnistumisten ja syrjäpolkujen kuvaamista. Silti tuntemassani 
suomalaisessa kasvatus- (ja käsityö)tieteellisessä tutkimuksessa epäkonventionaalinen
tai ainakaan muu kuin proosamuotoinen kirjoittaminen on harvinaista, aina ei kuvata 
edes tutkimuksen prosessia. Usein kirjoittava tutkija etäännyttää itsensä lukuunotta-
matta tekemiään käsite- ja menetelmävalintoja ja lopputuloksena on ”perusteltua, ob-
jektiivista ja kommunikoitavaa” (Ronkainen ym. 2011, 11) tieteellistä tietoa, palanen 
aiemman tieteellisen tiedon päälle, rinnalle tai sijalle asettuvaksi. Katariina Holma 
(2011, 133) kuvaakin kasvatustieteen nykytilaa empiiristen tutkimustulosten tuottami-
sena ”yhä kapeutuvilla tutkimuksen sektoreilla ja yhä kiihtyvällä nopeudella”. Empiiris-
ten ja (neo)positivististen sekä toisaalta moniäänisten, yksittäisten ja paikallisten tutki-
musten ja metodologioiden välillä on jännitteitä ja ihmistieteen tavoitteita voi kuvata 
näinkin paljon luonnontieteitä muistuttavasti:  

Tieteen tavoitteena on kuvata ja selittää todellisuutta mahdollisimman totuudenmukaisesti. - - 
Kuvausten ja selitysten tulee olla havaintojen hyvin tukemia, ja havaintojen ylitse meneviin 
teorioihin tulee päätyä huolellisesti ja kriittisesti harkitsemalla, selittääkö juuri kyseinen teoria 
parhaiten tutkittavan ilmiön vai olisiko jokin vaihtoehtoinen selitys uskottavampi ja parempi.  
- - Ihmistieteet voivat ja niiden pitää olla tieteellisiä, ei pelkkää subjektiivista tulkintaa. (Raati-
kainen 2004, 155.)

Tämä kirjoittaminen asettuu rationaalisen, analyyttisen tutkimusfilosofian ja luonnon-
tieteen tai luonnontieteiden tutkimusihanteita kannattavien rinnalle kasvatustieteen 
moniäänisessä, mutta usein myös tieteellisyyden konventioita korostavassa kontekstis-
sa, ja luo tilaa toisin- ja vähemmän tietämiselle.  

- - - 

Sommittelen tutkimusraporttini sellaiseksi, että tutkimustehtävän kiepsahtaminen 
joiltain osin välittyy lukijalle. Silti en väitä, että prosessia esitettäisiin tässä(kään) mil-
lään tavalla ”aitona” tai ”sellaisenaan”.  

Tämä osa toimii johdantona tai avauksina tähän tutkimukseen. Kuvaan tutkimuk-
sen prosessin jonkilaisena karttana tutkimuksen maastosta sekä niitä teoreettisia lähtö-
kohtia, joiden kanssa on tullut mahdolliseksi esittää tutkimusraportti sillä tavalla kuin 
se tässä esitetään.  

Toisessa osassa näytän (tai ”pyyhin puutteellisesti”, ks. Lather 2007, x) joitakin 
tekstejä eli aina jollain tietyllä tavalla rajautuneita sommitelmia. Osa aiemmin kirjoite-
tuista teksteistä on kokonaisia, erilaisissa tilanteissa kirjoitettuja tekstejä (Sommitelmat 
I, II ja III), osa irrallisia tekstien pätkiä tutkimussuunnitelmista tai kohti-tutkimusta 
kirjoitetuista teksteistä. Tekstit heijastelevat kirjoittamisen muuttumista ja kirjoittami-
sen pohtimista, samalla kun ne käsittelevät tutkimukseni alkuperäistä teemaa ja tulevat 
siten rakentaneeksi moniulotteista, joskin rakeista ja viimeistelemätöntä kuvaa käsi-
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työnopetuksen sukupuolittuneisuudesta 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.  
Jotkut näistä teksteistä esitän rinnakkain, jolloin ennakoimattomat kohtaamiset ja yh-
teydet tulevat mahdollisiksi. Ennen kutakin tekstiä tai alaviitteissä kerron jotain niistä 
kysymyksistä ja ihmettelyistä, joiden kanssa tekstejä kirjoitin. Kysymyksistä ja ihmette-
lyistä, joista en akateemisen tiedontuottamisen viivastoissa (striated spaces, Deleuze & 
Guattari 1987) vielä ollut löytänyt mahdolliseksi kirjoittaa. Nämä tekstit olin kirjoittanut 
empiirisen aineistoni kanssa ja ennen ranskalaisten ”alkuperäisten” (tai niiden suo-
mennosten) teorioiden ja kirjoitusten löytämistä ja niiden synnyttämää iloa toisinkir-
joittamisen ja -tietämisen mahdollisuuksista.  

Kolmannessa osassa tutkimus kiepsahtaa tieteenfilosofiseksi ääneenajatteluksi ja 
alan lukea poststrukturalistisia (suomennettuja tai englanniksi käännettyjä) alkuperäis-
tekstejä. Kirjoitan teksteistä ja niiden kanssa kirjoituksia, joita nimitän lukukirjoituksik-
si. Näiden kirjoitusten rinnalla, aukeaman toisella sivulla kuljetan kysymysten virtaa. 
Kirjoitan, luen, kysyn ja ajattelen siis yhtä aikaa. Kysymykset ovat useimmiten päiväkir-
janomaisia, päivättyjä, sananmukaisia tai vain hieman editoituja ääneenajateltuja ru-
noelmia tai liikkeitä runon suuntaan (movements-towards-poems, Gannon artikkelissa 
Wyatt, Gale, Gannon & Davies 2010, 736). Lukukirjoitukset eivät ole yhteenvetoja tai 
kuvauksia esimerkiksi Derridan dekonstruktiosta (hän ei itsekään tehnyt sellaisia, vaik-
ka monet tutkijat hänen jäljiltään pyrkivät sellaisia saamaan aikaan), vaan kirjoittamista 
niitä lukiessa, usein omankin teoreettisen ymmärrykseni ja kapasiteettini äärirajoilla, 
ihmettelemistä ja ääneen iloitsemista. Monet näistä kirjoituksista myös tapahtuvat 
hetkessä, läsnäolon liukkaalla pinnalla (Davies 2009) ja etenevät paonviivojen (Deleuze 
& Guattari 1987) kautta ennalta-arvaamattomiin suuntiin, kuten myös tutkimukseni 
prosessi. 

Käytän paljon suoria lainauksia osana omaa tekstiäni riisumassa illusiota siitä, että 
kirjoitus, saati yhteenvetävä ymmärrys, olisi minun. Olen lukenut, kuten Deleuze (2005, 
27) kuvailee lukeneensa Félix Guattarin kanssa, ”paljon, mutta vähän miten sattuu” ja 
jopa ”sattumanvaraisesti”. Deleuzen kannustamana olen lukenut kirjoja ei-merkitsevinä 
koneina, jotka joko toimivat tai eivät. Siis minulle, lukijalle. Siksi kirjaa ei myöskään 
pitäisi lukea uudelleen, ymmärtämään tai analysoimaan, hallitsemaan pyrkien, vaan 
tehdä jotain muuta (mt., 26).  

There are, you see, two ways of reading a book; you either see it as a box with something inside 
and start looking for what it signifies, and then if you’re even more perverse or depraved you 
set off after signifiers. And you treat the next book like a box contained in the first or contain-
ing it. And you annotate and interpret and question, and write a book about the book, and so 
on and on. Or there’s the other way: you see the book as a little non-signifying machine, and 
the only question is “Does it work, and how does it work?” How does it work for you? If it 
doesn’t work, if nothing comes through, you try another book. This second way of reading’s in-
tensive: something comes through or it doesn’t. There’s nothing to explain, nothing to under-
stand, nothing to interpret… This intensive way of reading in contact with what’s outside the 
book, as a flow meeting other flows, one machine among others, as a series of experiments for 
each reader in the midst of events that have nothing to do with books, as tearing the book into 
pieces, getting it to interact with other things, absolutely anything … is reading with love. (De-
leuze 1995, 7–9; myös St. Pierren 2004, 283, siteeraamana.) 

Parhaimmillaan tekstit vievät lukijat jonnekin, missä nämä eivät ole ennen käyneet tai 
mitä ei ole paikkana ollut aikaisemmin olemassakaan. Uuden löytämisenä lukeminen on 
samaan aikaan sekä lukijan kääntymistä itseensä että tämän laajenemista kauas omien 
rajojensa tuolle puolen. (Lehtonen 1996, 222.)
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Neljännen osan nimeän Roland Barthesin (1993) kirjan Tekstin hurma suuntaises-
ti, koska siinä innostun kirjoittamisen ja kielellä leikkimisen voimasta. Kirjoitan rak-
kauskirjeitä tutkittavilleni ja innostun poststrukturalistisen autoetnografian löytämises-
tä. Väitöskirjaaani syntyy uusia muotoja ja tutkimuskirjoittamisen konventioista 
poikkeava oma ääni, joka ei sittenkään ole ”omaa”, vaan osa meitä kaikkia ympäröiviä, 
tunnistettavia diskursseja. 

Lopuksi jään yhä kysymään toisintietämisen ja -kirjoittamisen mahdollisuutta. Että 
millaista kaikenlaista tieteellinen kirjoittaminen voisikaan olla ja mitä se voisi lukijas-
saan herättää ja kenelle väitöskirjoja kirjoitetaan (Denzin 2010) ja kuka voi tietää (De-
leuze & Guattari 1987). Tässä työssä näitä kysymyksiä sekä kysytään että materialisoi-
daan, sekä kirjoittamisen sisällöissä että kirjoittamisen ja (ei-)tietämisen tavoissa.

Ihan lopussa, viidennessä osassa, suostun vielä keskeisten tapahtumisten ja tee-
mojen yhteenvetoon.  

Poststrukturalistinen tietäminen 

Kun kirjoitan poststrukturalismista, viittaan lähinnä Jacques Derridaan, Michel Fou-
cault’hon ja Gilles Deleuzeen, vaikkei näistä kukaan kaiketi tunnistaisi tai suostuisi 
nimitykseen. Osa tutkijoista käyttää ja puhuu poststrukturalismista varauksin (esim. 
Lather 2007, 2011; MacLure 2003; Stronach & MacLure 1997), osa vain käyttää joitakin 
teorioita, viittaamatta tai painottamatta niiden kuulumista tai nimeämistä poststruktu-
ralismiksi tai muulla yleisluontoisella termillä. Yksi varauksellisimmista lienee Rosi
Braidotti (2011, 7), joka kirjoittaa voimakkaasti myös väsymyksestään kaikkiin mahdol-
lisiin post-aikoihin, joita meidän kerrotaan elävän, post-postmodernia, postsekulaarista, 
postfeminististä, postkommunistista, postteollista: ”Mihin nämä kaikki post:it viittaa-
vat, puhumattakaan siitä, mitä niillä on yhteistä, sitä ei kuitenkaan koskaan tarkenne-
ta”.  

Poststrukturalistinen ajattelu, vaikkakin epäyhtenäinen tai yksinkertaiseen määri-
telmään mahtumaton, syntyi tai tuli mahdolliseksi strukturalismin sisällä tai piiris-
sä/jälkeen, osin sisäisenä kritiikkinä strukturalismille (esim. Buchanan 2010, 380). 
Peters ja Burbules (2004, 17–18) kuvailevat poststrukturalismia ajattelun muotona, 
filosofoinnin tyylinä ja kirjoittamisen tapana, ilman että termi välittäisi käsitystä yksey-
destä tai homogeenisyydestä. Sitä ei siis voida nimittää jaetuiksi oletuksiksi, metodiksi, 
teoriaksi tai edes koulukunnaksi. Poststrukturalismi jakaa strukturalismin kanssa epäi-
lyn (ihmis)tietoisuuden autonomisuudesta, pysyvyydestä, koherenttiudesta ja itsetietoi-
suudesta, ymmärryksen kielestä ja kulttuurista kielellisinä ja symbolisina systeemeinä 
sekä pääosin uskon tiedostamattomaan ja kätkettyihin rakenteisiin tai voimiin, jotka 
hallitsevat käyttäytymistämme. Poststrukturalismi lisäksi, tai kritiikkinä, haastaa ihmis-
tieteiden, ja strukturalisminkin, tiedeuskoa, rationalismia ja realismia sekä käsitystä 
tieteen tai tutkimuksen kyvystä eritellä ja identifioida kulttuurien ja ihmismielien uni-
versaaleja rakenteita (mt., 21–24). Esimerkiksi Scottin (2003, 379–381) mukaan post-
strukturalismissa keskeinen kiinnostus kohdistuu kieleen merkityksiä ja kuttuurisia 
käytäntöjä muodostavana ja järjestävänä käytäntönä (jokainen, jok’ikinen sana on va-
linta, pakko, ei-kuitenkaan, vaihtoehtoinen, jälki), diskursseihin historiallisesti, sosiaa-
lisesti ja institutionaalisesti erityisenä ilmauksien, termien, kategorioiden ja uskomus-
ten järjestelmänä (jonka haastajat usein marginalisoidaan tai hiljennetään, ellei 
radikaaleimmista väitteistä luovuta), eroihin, jotka tuotetaan implisiittisten tai ekspli-
siittisten vastakohtaisuuksien esittämisen kautta, ja dekonstruktioon diskurssien ja 
tuotettujen erojen tunnistamisena ja purkamisena.  Dekonstruktiota luen ja kirjoitan 
enemmän auki (ja solmuun) myöhemmin. St. Pierre (2000) käsittelee edellä mainittu-
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jen kielen, diskurssin, eron ja dekonstruktion lisäksi järkeä, valtaa, vastarintaa ja vapa-
utta sekä tietoa ja totuutta poststrukturalismia kasvatuksen tutkimuksessa käsitteleväs-
sä artikkelissaan. 

Kearney (1984) ei erittele poststrukturalismia, vaan sijoittaa Foucault’n strukturalis-
miin ja Derridan fenomenologiaan ja nimeää nämä liikkeet yhdessä kriittisen teorian 
kanssa keskeisiksi mannermaisiksi filosofioiksi ja kertoo niiden haastavan klassista 
asiain käsitystä, jossa ”kaikille asioille olisi paikka ja kaikki olisi paikallaan”, sekä erityi-
sesti positivismin ja luonnontieteiden empiiristen ja positivististen menetelmien levit-
täytymistä ihmisiä tutkiviin tieteisiin. Nämä kolme suuntausta yhtyvät Kearneyn mu-
kaan kaikki siihen, että filosofia tarvitsee uusia metodeja päästäkseen substansseista ja 
essentialismeista suhteisiin. (Kearney 1984, 1–2.)

Poststrukturalismi usein kyseenalaistaa vallitsevia instituutioita ja käytäntöjä, mistä 
syystä sekä Peters ja Burbules (2004) että Hodgson & Standish (2009) toteavat, ettei 
poststrukturalistinen tutkimus oikein ole rantautunut kasvatustieteelliseen tutkimuk-
seen, jossa usko edistykseen ja kehitykseen sekä hyviin intentioihin instituutioiden ja 
toimintojen taustalla on vahva. Myös Trifonas (2009) näkee kasvatuksen kaupallistumi-
sen tai esineellistymisen alana, missä arvioinnin standardit eivät ole jättäneet tilaa epä-
röinnille. Lisäksi Päivi Naskali (2003) kirjoittaa, ettei uutta ajattelua voi kuvata vallitse-
van diskurssin sisällä (viitaten Deleuzeen ja Guattariin 1993) ja ettei dekonstruktiota 
siten voi suoranaisesti soveltaa erityistieteisiin, ei oikeassa olemisesta kiistelevänä me-
todina eikä (varsinkaan) metodittomuutena. 

Dekonstruktion metodittomuus tekee vaikeaksi arvioinnin, hyväksymisen ja hylkäämisen, sen 
päättämisen, kuka tutkija kuuluu joukkoon ja kuka ei. Dekonstruktion lähtökohdista toimival-
le tämä ei ole kovin suuri ongelma: hän on ulkopuolella tai rajalla joka tapauksessa. (Naskali 
2003, 29.)

Keväällä 2010 aloin ahmia Derridan ja Foucault’n alkuperäistekstien suomennoksia ja 
olin suunnattoman kiitollinen, yhä olen. Ilman suomentajien intohimoista toimintaa (ja 
suomennoksia rahoittaneiden seurojen ja säätiöiden taloudellisia panostuksia) minulla 
ei olisi ollut lähellekään vastaavaa mahdollisuutta sukeltaa tekstien virtoihin ja nähdä, 
kokea, liikkua, liikuttua nii(s)tä niiden vaikeuden, pitkien ja monimutkaisten argumen-
taatioketjujen ja oman vajavaisen englannin (saati ranskan) taitoni takia. Jacques Der-
ridan teksteissä rakastuin dekonstruktioon ja kirjoituksen ja luonnollisen läsnäolon 
eron tunnistamiseen. Platonin apteekki ja muita kirjoituksia (Derrida 2003) taisi olla 
ensimmäinen kirja, jota Derridalta luin ja joka herätti tai vapautti minussa eloon jotain 
sellaista, jota olin pitkään kierrellyt, vältellyt ja kieltänytkin.  

Michel Foucault’n ajatteluun tai ajattelukokeiluihin, kuten hän niitä itse kutsui, tu-
tustuin Kai Alhasen (2007) kauniisti, kirkkaasti ja selkeästi ja ”sekä raskasta jargonia 
että asioiden yksinkertaistamista välttäen” (mt., 16) kirjoittaman Foucault’n filosofian 
ajattelua ja käytäntöjä kuvaavan teoksen avulla. Foucault’n ajattelukokeiluissa minua 
sykähdytti (ja yhä) erityisesti kokeilevan ajattelun eetos, sekä sanojen (ja lausumien) ja
asioiden välisen suhteen problematisointi (Foucault 2010, 2005; Alhanen 2007), toki 
myös erilaisten käytäntöjen genealogisuuden osoittaminen, vaikka en olekaan niitä 
(vielä) erityisesti innostunut lukemaan. Näiden kahden edellämainitun teoreetikon (tai 
ajatuskokeilijan) nimiin ja heidän mukaansa nimettyihin tutkimisen tapoihin, esimer-
kiksi dekonstruktiiviseen luentaan, olin törmännyt muutamien lähitutkijakollegojen 
(Hakala 2007; Brunila 2009; Hakala & Hynninen 2007) ja toki muidenkin feministitut-
kijoiden teksteissä, olin ihastellut ja ihmetellyt, mutta vähän myös kummastellut, en 
vielä löytänyt sen avaamia mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia. 
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Lueskelemieni ja ajatteluani innoittavien ranskalaisten poststrukturalisteiksi nimet-
tyjen kirjoittajien joukosta erityisen sykähdyttäväksi minulle nousi Gilles Deleuze
(1992), jonka yhdessä Félix Guattarin kanssa muotoilema ajatus rihmastoista maail-
massa-olemisen ja sen kuvaamisen tapana oli heti vastaus lokeroimisten ihmettelyyni. 
Lisäksi Deleuzen (2004a) länsimaisen filosofian kritisointi identiteetin ensisijaisuudelle 
pohjautuvana ja puhtaan eron ensisijaisuuden puolustus innosti iloitsemaan jokaisen 
(olion, jopa artefaktin) erillisyydestä ja ainutkertaisuudesta osana koko maailmankaik-
keutta kattavaa samuutta. 

Ja tutkimukselleni kävi, kuten MacLure (2010) kirjoittaa: että teoria saattaa viedä 
huomion varsinaiselta tutkimukselta, harhauttaa tekemällä alkuperäisestä kysymykses-
tä mielenkiinnottoman ja mahdottoman vastata, tulla tielle ja estää ilmeisen haastamal-
la myös tutkijan omia oman tutkimuksen käytäntöjä ja politiikkoja. Mazzei ja McCoy 
(2010) kysyvätkin, miten poststrukturalismin käsitteet muuttavat metodologiaa, ilman 
että vanhat metodologiat vain kuvataan uusin käsittein samalla kun jatketaan samoja 
käytäntöjä. Hodgson & Standish (2009) kritisoivat voimakkaastikin poststrukturalismin 
(väärin)käyttöä joissakin kasvatustieteellisissä tutkimuksissa, joissa epäonnistutaan 
juuri niissä tiedon ja tietämisen rakentumisen perusteissa, joita poststrukturalismi 
haastaa. Hodgson ja Standish (mt.) kirjoittavat kriittisesti esimerkiksi Foucault’n käyt-
tämisestä identiteettipoliittisissa tutkimuksissa tai Foucault’n ajatusten käyttämisestä 
teoriana, jolla kuvata ja analysoida nykyisiä käytäntöjä, vaikka Foucault oli nimen-
omaan kiinnostunut uusista mahdollisista tavoista ajatella nyt ja kohta. 

- - - 

Siten:

Knowledge is not a systematic tracking down of a truth that is hidden but may be found. It is 
rather the field ”of freeplay, that is to say. A field of infinite substitutions in the closure of a fi-
nite ensemble.” (Derrida 1967 siteeraten Hyppolitea 1970, Spivakin 1976, xix, siteeraamana.)

Spivak (1976, xiii) kertoo Derridan ihailleen Stéphane Mallarmén tapaa kirjoittaa arki-
päiväisestä ja kaikille tutusta tavalla, joka tekee arkipäiväisen näkyväksi. Mallarmé 
kirjoitti runoissaan jopa mustekynän kastamisesta pulloon ja taitetun sivukaksikon (jos 
olet sitonut kirjoja, tiedät, että sivut jäävät kaksittain ylä- tai alareunastaan taitettuina 
kiinni toisiinsa) avaamisesta paperiveitsellä. Se kuului siihen aikaan kirjoittamisen 
arkipäivään, mutta oli niin itsestään selvää, että se useimmiten ohitettiin. Niin, tämän 
viitteen halusin tässä jakaa, ikään kuin johdatuksena siihen, että kirjoitan koko ajan 
hetkessä, ruumiillisena henkilönä, erilaisten materiaalisten yhteyksien ja suhteiden 
keskellä. Juuri nyt, kuten niin usein vasemman ja oikean käden etu- ja keskisormi näp-
päilevät kannettavan tietokoneen näppäimiä, pikkurilli vain harvoin piipahtaa ä-
näppäimellä, välillä peukalo painaa välilyöntiä. Voihan olla, että joskus tulevaisuudessa
myös sormien ja näppäinten leikki kirjoituksen tuottamiseksi on jäänyt historiaan. 

Eli: 

”Knowing” that there is nowhere an isolatable unit, not even an atomistic one, and that 
conceptions of a unified present are merely an interpretation, the philosopher, by an act of 
”forgetting” that knowledge, wins himself a ”present.” (Spivak 1976, xxxii.)  

Ja: 

Missään tapauksessa ei maksa vaivaa protestoida etukäteen väärinkäsityksiä vastaan, koska 
niitä ei voi ennustaa. Eikä niitä vastaan voi sen paremmin taistellakaan, kun ne kerran on 
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tehty. Olisikin parempi tehdä muuta, työskennellä niiden kanssa, jotka kulkevat samaan suun-
taan. Ja mitä tulee vastuullisuuteen ja vastuuttomuuteen, me emme tunne näitä käsitteitä – ne 
ovat poliisin tai oikeuspsykiatrin käsitteitä. (Deleuze 2005, 29.)  

Ei ole niin vaikeaa ylittää autiomaata, kun on riittävän vanha ja kärsivällinen, kuin olla nuori 
erämaassa syntynyt kirjoittaja, koska hän on aina vaarassa nähdä hankkeidensa valuvan tyh-
jiin, ennen kuin ne ovat päässeet edes alkuun. Ja kuitenkin, kuitenkin, syntyy välttämättä uusi 
kirjoittajien rotu. He ovat jo olemassa töitä ja tyylejä varten. (Deleuze 2005, 117.)

TTutkimuksen prosessi eli rihmastoja katkomassa, karttoja yrittämässä 

Kirjoittamisen vaikeus on tässä käsin kosketeltavaa ja luulen, että sinullakin, lukijani, 
on tästä kokemusta: Miten pilkkoa prosessia, miten jakaa toisiinsa kietoutuvia teemoja 
erillisiin lukuihin, joita on mahdollista lukea? Miten tehdä näkyväksi tutkimuksen pro-
sessi ja kysymysten muotoutuminen aineistojen keräämisen ja tuottamisen, teoreettis-
ten ja metodologisten lukemisten ja pohdintojen rinnalla? Voisiko niitä kirjoittaa pääl-
lekkäin, mikä olisi alla, mikä päällä? Vai rinnakkain? Miten tehdä kerroksisuus, 
moninaisuus näkyväksi, miten performoida kysymysten muuttumista ajassa? Miten olla 
paljas, miten paljastaa, vai onko tämä pukemista, argumenttien rakentamista? 

Tutkimustehtäväni on muuttunut käsityön sukupuolisopimuksen purkamisesta me-
todologispainotteiseksi kysymykseksi siitä, miten tutkimusta voi kirjoittaa dekonstruk-
tiivisesti. Miten tutkimuksen tuleminen ja prosessi tai sen oppikirjakuvaukset dekonst-
ruoituvat ja miten sitä voi kuvata. Ja miten maailmasta ylipäätään voi kirjoittaa. Miten
siis poststrukturalistiset teoriat ja käsitteet, jotka olen tutkijana kääntänyt itseeni ja 
tähän tässä tapahtuvaan tutkimuskirjoittamiseen, pannaan käytäntöön. Alkuperäinen 
tehtävä on paennut kauas ja keskeiseksi on noussut kysymys siitä, kuka/mikä tätä tut-
kimusta kirjoittaa, millaisin valtuuksin ja miten. Ja näiden kahden (tai useamman, 
purkautuvan ja toisiinsa rispautuvan) tehtävän, tässä kohtaa muotoiltavissa olevien 
tähän kirjaan mahtuvan alueen kauimmaisten karttamerkkien välillä olen kulkenut 
monenlaisissa maastoissa, erämailla, soilla ja umpikujilla. Ja nyt lentelen jossain 
etäämmällä (?), ehkä jalat irti maasta, leijan, paon viivan4, päässä. Ja katselen maastoa, 
piirrän karttaa tai päällekkäisiä karttoja. Miten tätä matkaa siis kuljin, ja kuljen? 

Deleuze ja Guattari (1987) kuvaavat rihmastokirjaa5 vastineena, vastakohtana juuri-
kirjalle, joka etenee pääjuuresta pienempiin ja haaroittuneisiin osajuuriin. Rihmasto 
toimii metaforana jollekin, joka alkaa aina keskeltä ja jonka kaikki pisteet ja risteykset 
ovat yhteydessä kaikkiin toisiin. ”Rihmasto ei palaudu Yhteen eikä moneen. - - Se ei 
koostu yksiköistä vaan ulottuvuuksista. Se muodostaa lineaarisia n-dimensionaalisia 
moneuksia, jotka voidaan asettaa konsistenssin tasolla ilman subjektia tai objektia ja 
joista on aina vähennetty yksi (n–1).” (Deleuze & Guattari 1992, 43.) N-1:een suuntaan 
kirjoittaminen on ainutkertaisen vähentämistä mahdollisten moneudesta (Deleuze & 
Guattari 1987, 6) ja sen yhden/tämän uniikin (tekstin) kirjoittamista. N–1 vapauttaa 
myös kirjoittamasta kaikista niistä kirjoista, teksteistä, joiden kanssa tai joista inspiroi-

                                                             
4 Ja taas, koska väitöskirjoissa toivotaan käsitteiden määrittelyjä, turvaudun Massumiin (1987, xvi): 
Ranskan sana fuite tarkoittaa yhtä aikaa sekä pakenemista, välttämistä/karistamista kannoiltaan että 
virtaamista, vuotamista ja katoamista kaukaisuuteen. Ja että lentämisen kanssa sillä ei ole mitään teke-
mistä. 

5 Ja vaikka tässä kuvaan joitakin Deleuzen (ja Guattarin) käyttämiä käsitteitä, en yritäkään tehdä tyhjen-
täviä kuvauksia, vaan hyväksyn, että Deleuzen käsitteiden pohjalle ei voi päästä eikä edes himpun verran 
”deleuzelainen” sinne haluakaan päästä (St. Pierre 2004, 284).
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tuneena tätä tekstiä kirjoitan. Samalla se vapauttaa kirjoittamasta ”valmista” ja siten 
suostumaan julkaisemaan sen viimeistä edellisen, aina-keskeneräisen, version.

Oksasen (2004, 226–227) mukaan rihmastollinen tutkimus on borgesilainen haarau-
tuvien polkujen puutarha, jossa ei koskaan palata samaan virtaan ja jossa pysäytyskuvia 
tulee siksi välttää. Väätäinen (2009, 25–30) lukee rihmastollisuutta kokeilemisena, 
kytkeytymisinä, joista ei voi tietää ennalta, mikä kytkeytyminen käynnistää tulemisen 
prosessin. Rihmasto avautuu minulle tilana, jossa ei ole alkua eikä loppua, johdantoa 
eikä johtopäätöksiä, vaan miljoonia pieniä säikeitä, jotka yhdistyvät toisiinsa, osin en-
nakoimattomasti ja sattumanvaraisesti, lukemattomin ja määrättömin tavoin. Lähden 
seuraamaan yhtä ajatusta, affektia, tai ideaa ja kuljen sitä tai sen kanssa sen verran 
matkaa kuin se kuljettaa tai kulkee. Tai kuten Deleuze (2005) ja Guattari kirjoittavat, 
siihen asti tai siihen suuntaan, miten se minulle, kussakin kohtaa toimii. Tätä yhtä rih-
maa kirjoitettuani jatkan toiseen rihmaan tai palaan takaisin ja jatkan risteyspaikasta 
toiseen suuntaan, toista viivaa pitkin. Myös Foucault (2005, 36) toteaa, että kirja on 
solmu verkostossa, se viittaa aina toisiin kirjoihin ja teksteihin. Samoin yhden/tämän 
kirjan yksi lause tai yksi sana on solmu tämän kirjan verkostoissa tai rihmastoissa.   

Tutkimuksen vaiheet, tasangot6, voisi nimetä tutkimusvaiheittain: Lähden liikkeelle 
Kilttilästä, missä hätkähdän, hämmästyn ja huolestun (affekteja, joista ajattelu käynnis-
tyy)7 omista reaktioistani poikien kohtaamisesta käsityönopettajakoulutuksen päättö-

                                                             
6 Tasangot tai tasanteet, joissa voi pysähtyä, katsoa ympärilleen, nähdä tietyn matkaa eri suuntiin, ei 
milloinkaan ”perille” asti (tai ”periltä” näkee taas toisaalle), ja miettiä seuraavaa suuntaa, inspiroituvat 
Deleuzen ja Guattarin kirjan A Thousand Plateaus kanssa. Haastattelussa Deleuze kuvaa kirjan kirjoitta-
misesta renkaina:   

”Se on kuin kokoelma rikottuja renkaita. Kunkin niistä voi pujottaa toiseen. Jokaisella renkaalla, 
tai jokaisella tasangolla (plateau), pitäisi olla oma ilmastonsa, oma äänensävynsä tai sointinsa.” 
(Deleuze 2005, 30.)  

Deleuzekin siis käyttää metaforia ristiin ja rinnakkain – kirja on nimetty tasangoin, haastattelussa hän 
puhuu renkaista. Metaforan ei siis tarvitse jähmettää, vaan niitä voi olla useita. Metaforien moneus - 
Barbara Ettinger (2009) ehdottaisi ”useutta” – jättää liikkeeseen, luo mielleyhtymiä, jotka eivät jähmety 
esimerkiksi renkaan ympyrämuotoon tai tasangon yhteen havaittavaan tasoon. Entä, millaisia kirjoitta-
misen ja kuvaamisen tapoja ilmasto, äänensävy tai sointi voisi kutsua? Heterogeenistä kirjoittamista. 
Luonnosteltuja karttoja olosuhteista, niitä tässä, tulossa.

7 Gilles Deleuzen (2004a) ajattelussa ajattelu ei itsessään ole luonnollista, vaan se syntyy, kun tavanomai-
sen, hetkestä toiseen ongelmitta kuljettavan (sen erityisemmin ajattelemattoman) ajattelun kärki jotenkin 
murtuu. Tällainen ajattelu eroaa representatiivisesta ajattelusta, joka perustuu tunnistamiseen (recogni-
tion). Representatiivisessa ajattelussa asiat ja ilmiöt tunnistetaan aiempien, jo-nimettyjen kategorioiden 
rajoissa tai uusina ilmenemisinä jostain alkuperäisestä. (Myös Vanhanen 2010.) Deleuze kirjoittaa:

”Something in the world forces us to think. This something is an object not of recognition but of 
a fundamental encounter. - - It may be grasped in a range of affective tones: wonder, love, ha-
tred, suffering. In whichever tone, its primary characteristic is that it can only be sensed.”

Ja: ”that which can only be sensed moves the soul, ”perplexes” it – in other words, forces it to 
pose a problem: as though the object of encounter, the sign, were the bearer of a problem – as 
though it were a problem.” (Deleuze 2004a, 176)

”Jokin, mitä kohtaamme maailmassa, pakottaa meidät ajattelemaan.” Tämä jokin, joka ei ole heti tunnis-
tettavissa, herättää meissä, kehoissamme aistimuksia tai tunteita, miten niitä sitten kutsummekaan, 
ihmettelyä, rakkautta, vihaa, kärsimystä. Ja se tuntuu. Ja saa tai pakottaa ajattelemaan. Silti:

”Suurin vaara on langeta kaunosielun esityksiin: on vain yhteen soviteltavia ja toisiinsa liitettä-
viä eroja, kaukana ovat veriset kamppailut. Kaunosielu sanoo: olemme erilaisia, mutta emme 
vastakkain… Myös ongelman käsite, jonka katsomme liittyvän eron käsitteeseen, vaikuttaa 
ruokkivan kaunosieluisuutta: vain ongelmilla ja kysymyksillä on väliä… Uskomme kuitenkin, et-
tä kun ongelmat saavuttavat niille kuuluvan positiivisuuden asteen ja kun erosta tulee vastaavan 
affirmaation kohde, ne vapauttavat aggression ja valinnan voiman, joka tuhoaa kaunosielun, 



 
11 

 

harjoittelussa. Kilttinä tyttönä lähden pontevasti selvittämään, miten sukupuolista pu-
hutaan käsityötieteen ja käsityökasvatuksen oppikirjoissa tai keskeisissä tutkimuksissa. 
Ja kun huomaan, ettei niistä kovin puhuta, nimeän reippaasti tilanteen käsityön suku-
puolisopimukseksi. ”Tarttis tehrä jotain” eli luki ja kirjoitti se, joka huolestui. Kerään 
monenlaisia kulttuurisia tekstejä, opetussuunnitelmia, koulukäsityömuistoja, Tekstii-
liopettaja- ja Tekninen opettaja -lehtien ja Helsingin Sanomien artikkeleita ja kirjoitan 
tekstejä yksin ja kollegojeni kanssa ja niitä julkaistaan sekä suomeksi (Guttorm 2001; 
Guttorm & Kärnä-Behm 2003; Collanus, Guttorm, Jokela & Kärnä-Behm 2005) että 
englanniksi (Guttorm & Jokela 2005; Guttorm 2006). 

Mäntyläksi, Peltolaksi ja muiksi paikoiksi nimeän ne koulut ja muut kentät, joilla ke-
rään ja tuotan etnografista aineistoa ja ihmettelen, mitä täällä tapahtuu ja miten tähän 
on tultu. Kysymykset ja diskurssit näyttävät virtaavan paikoista ja teksteistä toisiin ja 
poststrukturalistisen feministisen tutkimuksen käsitteet tuntuvat kantavan. Mäntylän, 
Peltolan ja muiden paikkojen tasangoilta tulen Industriaan, Teollisuuskadulle, sinne, 
missä litteroin ja suuntaudun vielä suhteelliseen luottavaisesti tulevaan analyysiin, 
vaikka representoimisen hankaluutta jo mietinkin (ks. Sommitelma I). Tahmala on 
nimensä mukaisesti paikka, jossa takkuisesti ja tahmeasti ”yritän etnografiaa” (ks. Erä-
saari 1995) eli edetä aineiston koodaamisesta diskurssien purkamiseen ja avaamiseen. 
Kirjoitan aineistoista runoja (ks. Sommitelma III), mutta en saa niitä (mielessäni, ajat-
telussani) sovitettua tieteen rajoihin8. Kentän tapahtumien sanoittaminen ja nimeämi-
nen, saati analysoiminen ja tulkitseminen tuntuvat vaikealta ja mahdottomalta sekä 
siksi, etten tiedä kaikkien käytettyjen työkalujen nimiä että siksi, että nimeämällä jäh-
mettäisin tapahtumia minun valitsemiini käsitteisiin. Pakenen opettajalehtien aineis-
toiden pariin, missä sanat ja käsitteet oli jo valittu ja pysyivät paikallaan (ks. Sommitel-
ma II). Ja aika pitkään kuvittelen, että käsityönopetus olisi kriisissä, kunnes ymmärrän, 
että kriisissä taitaakin olla minun suhteeni siihen, eikä pelkästään siihen, vaan näihin 
kaikkiallisiin erontekoihin ja rajanvetoihin. Erityisesti tässä kohtaa käsitteet yhtäällä 
karkaavat ja murenevat, toisaalla tulevat vyöryllä kohti, ja kyselen itseltäni: miten tutki-
ja voi tietää ja kuka kumma tutkimustani kirjoittaa (ks. Vinksahduksia). Maailmankaik-
keus avaa onnekseni paon paikan, portin pois tahmealta pinnalta, ja tekstin valmistu-
mattomuus, kutina ja syyhytys tulee mahdolliseksi rinnastaa synnytystä edeltäviin 
oireiluihin. Lapsi syntyy, vaikka teksti ei, ja saan hetken hengähdysaikaa.9

Ja kun sitten paljon myöhemmin tunnistan runot yhdeksi mahdolliseksi tavaksi rep-
resentoida (ja ei) ”kenttää”, käsityötuntien elämää, lähden ”kirjalliselle” matkalle Rans-
kaan. Kulttuurisen tiedon pohtimisen kautta löydän Bourdieun habituksen, käytännölli-
sen järjen ja lopulta myös rajan tunnun. Muutamat kollegani kyseenalaistavat 
Bourdieun käyttämisen ja löydän viittauksen Derridan dekonstruktioon ja sitä kautta 
Ranskan matkani jatkuu poststruktralistisiin teorioihin ja teoreetikkoihin ja Bourdieu 
jää hieman taaemmas. Ja leija irtoaa maasta. Konstruktioiden tunnistaminen konstruk-
                                                                                                                                                                                                    

riistää siltä sen identiteetin ja murtaa sen hyvän tahdon.” (Deleuze 2004a, xviii, käännös Teo-
riapiikki 2011a) 

8 En ollut vielä ymmärtänyt, että analyysi sittenkin käytännössä(kin) on ja voisi olla olla tekstien lukemis-
ta ja niistä kirjoittamista, kuten Löytty (2008, 254) kirjoittaa, miksei sitten vaikka runoja. Löytty jatkaa 
(samalla sivulla): ”Aika ajoin tutkija unohtuu tuijottamaan kaukaisuuteen ja tekee juuri sitä, mitä tutkijan 
odotetaankin tekevän, eli ajattelee.”

9 Kyllä, tässä kohtaa on todellakin luonnollista(yliviivaus), paikallaan, toimivaa, kuvaavaa (yliviivattuna), 
vaihtaa kappaletta, jättää väliin tyhjä tila. Tila, jossa mitään (näkyvää tutkimuksen suhteen) ei tapahtu-
nut, tila, jossa ajatus katkesi, hyrräili, törmäili, joskus hyräili itsekseen vauvaelon rinnalla, siellä jossakin. 
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tioiksi – ilo, haa! Ei tutkimuksen-kaan ole välttämätöntä olla sellaista kuin se nyt on, 
millaisena se nyt näyttäytyy. 

Ja Amerikan matkalla löydän tutkijoita, jotka tekevät toisin, kirjoittavat toisin ja per-
formoivat, ah niin elävästi. Ja uskaltaudun itsekin. Ensimmäisen Chicagon matkani 
(ICQI 201110) jälkeen iloitsen:

Dekonstruktio ei ole kuollut, vaan elossa ja tuottaa uutta. Tai toisenlaista, toisintekemistä. Elä-
vät tieteilijät kirjoittavat Derridan, Deleuzen ja Foucault’n kanssa subjektiviteetistaan (Gale & 
Wyatt 2009), oman elämän hankaluuksista, niistä, joita on joskus vaikea nimetä ja tietää (Pe-
lias 2004), julistavat kriittisen ja poliittisen, aktivistisen tutkimuksen puolesta kohti toivori-
kasta ja parempaa tulevaisuutta (Lather 2007, 2010; Denzin 2010), St. Pierre (2011) ja Lather 
(2011) pohtivat, mitä tutkimus on aineiston ja sen analyysin jälkeen. (Ja minulle tulee tästä 
omasta ylistyksestäni mieleen Deleuze ja Parnet (2005), jotka myös kehuvat angloamerikka-
laista kirjallisuutta ja toteavat, ettei Ranskasta löydy mitään vastaavaa: ”Ranskalaiset ovat liian 
inhimillisiä, liian historiallisia, liian huolissaan tulevaisuudesta tai menneisyydestä” (Deleuze 
& Parnet 2005, 137). Hih, näin me monet kehumme kirjoittajia oman maamme ulkopuolella..)  

Näin vaiheet voi kuvata, mutta kronologista kartoittamista (tutkija)itse-reflektiivisesti 
tässä ei ole tulossa. Kirjoitan tutkimusta nyt ja mennyt, aiemmin kirjoitettu, aktualisoi-
tuu, kun tuon sen luettavaksi. En siis kuitenkaan ryhdy reflektoimaan omia tekemisiäni 
ja tekemättä jättämisiäni, koska siihen sisältyisi oletus autonomisesta minästä, joka 
kykenisi ottamaan subjektinsa kirjoittamisensa objektiksi11. Kirjoitan nomadisia polku-
ja, joiden kanssa on mahdollista nähdä, miten ajatteluni on muuttunut, liikkunut, mil-
laisten kysymysten ja pohdintojen kautta olen tullut kirjoittaneeksi niin tai näin. Tai 
näyttää jotain pientä palasta siitä, miten olen aiemmin kirjoittanut, silloin, kun vielä 
yritin suorittaa tai täyttää – ja ah niin usein koin siinä epäonnistuvani. Kokoan peräk-
käin joitakin tekstejä, joita olen vuosien varrella kirjoittanut ja kirjoitan niiden rinnalla, 
kuitenkaan tutkijan subjektiuttani ja valintojani12 reflektoimatta. 

Etnografia on on aina fiktiota, keinoteko (Eräsaari 1995; Salo 1999) – tässäkin kirjoi-
tuksessa tutkimuksen prosessista kerrotaan valikoitu osa, luodaan tarina, jossa fiktio ja 
totuus leikittelevät. Joudun miettimään, kuinka paljon vanhaa tekstiä, ”aineistoa”, olisi 
mielekästä näyttää, jakaa, luetuttaa, ja kuinka paljon tai millaisista kohdista voisi vain 
leikata. Ja että jos aiemmin olen kirjoittanut esimerkiksi sosiaalisesta konstruktionis-
mista vain jotakin, tai tukisanoja, tai lukumemoja, muokkaanko ne nyt kokonaisiksi 
teksteiksi vai jätänkö sellaisenaan? Että mikä siinä kohtaa olisi kirjoittamisen tavalleni 
uskollinen tapa esittää, representoida?13  
   

                                                             
10 International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois, Champaign-Urbana.

11 Foucault’n mukaan tietyt käytännöt luovat subjekteille tietynlaisen refleksiivisyyden muodon ja siten 
tietynlaisen kokemuksen omasta sisäisyydestä (Alhanen 2007, 180). (Tietyt tutkimuskäytännöt luovat 
tutkijasubjekteille tietynlaisen refleksiivisyyden muodon…?)

12 Subjektius ja valinnat eivät ole minun, minua, subjektille objektivoitavissa olevaa, vaan yksilöön palau-
tumatonta liikettä (Deleuze 2007; Deleuze & Guattari 1987). 

13 Ja sittenkin tämä koko kirja jää representaatioksi, sanojen performanssiksi. ”Uskollisuus” jää sanaksi, 
tekstiksi. Kiitos taas toiselle esitarkastajalleni tarkasta lukemisesta! ”Rehellisen” pyyhin pois kokonaan.
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VVarmaa epävarmuutta ja kepeysharjoituksia  

Pitkin tutkimukseni matkaa olen kysellyt tietämisen tavoittamisesta ja oikeutuksesta 
sekä tutkimusprosessin, tutkimuksen ja subjektiviteetin rosoisuuden ja sotkuisuuden 
kuvaamisen mahdollisuudesta. Että miten tutkimuksen nomadisuutta voisi(ko) kuvata
ja miten uskoni subjektin sisäiseen eroavaisuuteen, ristiriitaisuuteen, voisi pitää muka-
na myös tutkimuksen kirjoittamisessa. Braidottin (1994) ajatukset nomadisesta subjek-
tifikaatiosta, subjektiksi tulemisesta ja nomadisesta tutkimuksesta 14 ovat kulkeneet 
tutkimusprosessini mukana jo pitkään. Nomadisessa tutkimuksessa tietäminen ja tule-
minen tapahtuvat rihmastoisesti ja kuljeskellen (Deleuze 1992).  

Nomadismi on niiden binaarisuuksien dekonstruktiota, jotka rasittavat elämän sisäistä komp-
leksisuutta. Asioiden käytännöllisten yksityiskohtien dialektiikan purkamista. Samanaikaista 
voimattomuutta ja voimakkuutta. On koetettava elää tämän asian kanssa sen sijaan, että joko 
vaipuu melankoliaan, koska ei kykene kehittämään suurta kertomusta ristiriidan ratkaisemi-
seksi, tai syöksyy narsismiin sanoen ”hienoa, ratkaisua ei ole, joten en voi tehdä mitään”. - - - 

On kyse näiden asioiden ajattelemisesta sekä hyvin epämukavien valtakysymysten kohtaami-
sesta niin että ei tule murskatuksi, vaan yrittää etsiä pragmaattisia selviytymistapoja. Tässä on 
kriittisen älyllisyyden alku. Liikkeessä pysyminen ilman syyllisyyden tai ahdistuksen muserta-
vuutta. Siten nomadismi on jotain nopeaa, jotain kepeää, jotain kepeää, millä ohittaa melanko-
lia. (Rosi Braidotti Kettusen, Pyykkösen ja Termosen  2002, 9–10, haastattelussa.)

Ja vaikka olin lukenut (ja alleviivannut), että nomadinen kirjoittaminen valtavirtakom-
munikaation ja kaupunkien liikenneruuhkien sijasta kaipaa ennemminkin autiomaalle, 
”hiljaisuuden alueille, virallisten kakofonioiden väleille, flirttiin radikaalin kuulumatto-
muuden ja ulkopuolisuuden kanssa” (Braidotti 1994, 16), pitkään yritin rakentaa joh-
donmukaista ja suoraviivaista, kortteli korttelilta. Ja kaiken aikaa, ja yhä vielä, kysyn, 
mistä ”jotain nopeaa, jotain kepeää, millä ohittaa melankolia.”  

Pitkään kirjoittaminen oli minulle mahdotonta, koska olin kiinnittynyt täyttämään 
tieteellisen kirjoittamisen territoriaaliset15 vaatimukset, joiden koin haastavan käsitys-
täni ja kokemustani maailmasta ja itsestä, subjektista, kompleksisena ja kielestä usein 
jähmettävänä. Olin saanut jo kiinni siitä, että sanat ja nimitykset identifioivat, kuvaavat 
oletettua ja odotettua samuutta käsitteiden ja niiden nimeämien asioiden välillä. Fou-
cault (2010, 113) toteaa, että kieli on vain ”nimitysten suunnatonta kohinaa”, nimeämis-
ten ja nimitysten, jotka ”makaavat toistensa päällä, painavat toisiaan kokoon, kätkevät 

                                                             
14 Nomadi tai nomadinen subjekti on Braidottin (1994, 4) kuvaus subjektin ymmärtämisestä tilanteisena, 
postmodernina ja kulttuurisesti eriytyneenä ja viittaa monien yhtä aikaisten erojen, kuten esim. sukupuo-
li, luokka, etnisyys, ikä, kietoutumiseen ja vuorovaikutukseen toistensa kanssa. Samalla se on myyttinen, 
poliittinen fiktio asettunutta ja konventionaalista teoreettista ja erityisesti filosofista ajattelua vastaan, 
fiktio, joka mahdollistaa rajojen hämärtämisen ilman siltojen polttamista. (Braidotti 1994, 4.) Siksi myös 
käsitteenmuodostukseen voidaan käyttää jopa keskenään ristiriitaisia teorioita ja omia autobiografisia 
kokemuksia kuljeskelu(i)sta. Nomadinen ajattelu vastustaa staattisia teoreettisia tai metodologisia ase-
telmia (Oksanen 2004, 229; Deleuze 2004a).

15 Territorio on Deleuzelle ja Guattarille (1987) joku alue, ilmiö tai kenttä, joka on rajattu ympäristöstään, 
siitä, mitä territorion rajaama alue ei ole. Minulle tässä työssä yksi territorio voisi olla ”tutkimus” tai 
tutkimuskirjoittaminen, jota en toki väitä selvärajaiseksi tai että raja olisi yksi. Tutkimuskirjoittamisen 
rajat ovat liikkeessä, mutta tulevat osoitetuksi niissä kohdin, joissa raja ylittyy tai ylitetään, niissä kohdin, 
joissa tutkimus tai tutkimuskirjoittaminen de-territorialisoituu. De-territorialisaatioista voi aina muodos-
tua uusia territorioita… Silloin Deleuze ja Guattari puhuvat re-territorialisaatiosta. Territorioiden rajat ja 
rajapinnat ovat siis koko ajan liikkeessä, vaikka silti ei välttämättä toimita jotakin vastaan tai vastarinta-
na, vaan energia ja liike vain pakenee/virtaa paikasta toiseen. 
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toisensa ja kuitenkin tukevat toisiaan salliakseen mitä monimutkaisimpien representaa-
tioiden analyysin ja muodostamisen”. Tässä olin kiinni ja siitä halusin eroon; en halun-
nut rakentaa alkuperäisestä tutkimusaiheestani, tai tutkimuskentästäni, representaatio-
ta, joka jähmettäisi johonkin minun rakentamaani samuuteen ja nimeämisiini sekä 
käyttämieni tai luomieni nimitysten oletettuihin merkityksiin, jotka välttämättä tai niin 
helposti kätkisivät tai peittäisivät toisia. 

Väitöskirjaprosessin muutamana viimeisenä vuonna sukelsin syvemmälle poststruk-
turalisteiksi nimettyjen teoreetikkojen teksteihin ja sieltä löysin paradoksaalisen ”var-
muuden”: Ymmärsin tekeväni dekonstruktiota, joka on erilaisten yhteiskunnallisten, 
kulttuuristen ja alun perin filosofisten rakenteiden avaamista ja purkamista, niiden 
historiallisuuden (genealogian) tunnistamista ja selvittämistä (Derrida 2003), rajojen ja 
dikotomisten käsitteiden avaamista ja ylittämistä ja omassa tutkimuksessaan varmuu-
desta ja esim. ”jäädyttävien” metaforien luomisesta pidättäytymistä (esim. Stronach & 
MacLure 1997).  Intohimoa horisonttien ylittämiseen, mahdottomuuteen, ei-tietämiseen 
(Seddiki 2010), yhtä aikaa pelottavaa ja innostavaa. Ja eksyksiin löytämistä (Hakala 
2007). Ja että 

…Välttämättömyys on hahmo, jonka viime aikoina olen halunnut kirjoittaa isolla alkukirjai-
mella erisnimen tapaan, ja Välttämättömyys sanoo, että aina on mentävä. Silläkin uhalla, ettei 
pääse perille, tai mihinkään, tai jottei pääsisi perille. (Derrida 1990, 304.)

Tutkimus ja sen kirjoittaminen on valintoja ja taas valintoja: mitä tutkii, miten ajattelee 
tutkivansa ja mitä ja miten päättää kertoa lukijalle tekemistään valinnoista (Löytty 
2008, 252). Silti usein kirjoitetaan ikään kuin kirjoittajalla ei olisi mitään tekemistä 
tekemiensä, edes asioiden esittämisjärjestystä koskevien, valintojen kanssa (Latvala, 
Peltonen & Saresma 2004, 17). Myös tässä tutkimuksessa/kirjoituksessa tehdään valin-
toja, pohditaan valintoja, kirjoitetaan valinnoista monella tasolla. Ihan alussa pohdin 
oppilaiden käsityövalintoja ja tytön ja pojan rakentamista, ja vähitellen valintoihin liit-
tyvät pohdinnat kääntyivät yhä vahvemmin tutkimuksessa ja sen kuvaamisessa ja kir-
joittamisessa liittyviin valintoihin. Ja vähitellen se, josta dekonstruktiivisesti kirjoitin, ei 
enää ollutkaan alkuperäinen aiheeni, käsityön (opetuksen) sukupuolisopimus, vaan se, 
miten tutkimusta kirjoitetaan, miten tutkijaksi tullaan ja mitä tietäminen on tai voisi 
olla. Valintojen kohdalla on usein epävarmuutta ja kysymyksiä, erityisesti silloin, kun ei 
ennalta tiedä, mihin suuntaan on menossa tai mihin valinta kantaa. 

Michel Foucault kuvaa kirjansa Tiedon arkeologia tekstiä tavalla, joka sopisi kuvaa-
maan minunkin tekstiäni:

[T]eksti ottaa joka hetki etäisyyttä, varmistaa selustansa joka puolelta, hapuilee kohti rajojaan, 
kolhiutuu siihen, mitä ei halua sanoa, kaivaa kuoppia merkitäkseen polkunsa. Se ilmoittaa jo-
ka hetki mahdollisesta sekaannuksesta. Se torjuu identiteettinsä sanomalla etukäteen: en ole 
tätä enkä tuota. Yleensä teksti ei ole kriittinen. Ei ole ollenkaan tarkoitus sanoa, että kaikki jo-
ka puolella ovat erehtyneet. Se on ainutkertaisen sijainnin määrittelemistä vierellä olevan ul-
kopuolen avulla; se on – pikemmin kun pyrkimystä hiljentää muut väittämällä heidän puhet-
taan turhaksi – yritys määritellä kokematon tila, josta puhun, ja joka saa hitaasti muodon 
diskurssissa, jonka vaistoan vielä kovin epävarmaksi, kovin häilyväksi. (Foucault 2005, 29.)

Olen hapuilemassa varman epävarmasti tilaa, jossa tutkimusta voi kirjoittaa toisin, 
kohti-kirjoittaen, tunnustellen, tavoitellen. Ei välttämättä saavuttaen. Kysymään ja 
vastauksettomaksi jääden. Änkyttäen ja koetellen. Turo-Kimmo Lehtonen (2006, 2) 
kuvailee Deleuzen ja Guattarin ajatusta änkytyksestä, änk känk, jota (ja kertosäkeitä) 
tässä kirjoituksessa paljon esiintyy:
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Koettelu on kuitenkin aina epävarmaa, sen onnistumisesta ei voi olla vakuuttunut. Jokainen 
yhdistyminen tuokin mukanaan änkyttämisen mahdollisuuden. Änkyttäminen on hakemista, 
erehtymistä ja harhailua, "turhia" välisanoja, joita ilman mikään "olennainen" ei oikeasti py-
syisi pystyssä tai tulisi sanotuksi. Änkyttäminen tulee väliin, mutta juuri tämä väli on olennais-
ta. Änkyttäminen on myös moninaista: yhden asian kylkeen tulee toinen ja toinen ja toinen ja 
toinen, ja jokainen niistä on eri. Änkyttämisen kohdalla puhe haarautuu ja liitos haarautuu. Ja 
ja ja ja - ja mitä ihmettä mahtaa tulla seuraavaksi? (Lehtonen 2006, 2.)

- - - 

aurinko kirkastaa maiseman ja lumen tuhannet kiteet
lähden kohta kävelylle
ennen sitä kirjoitan Katin kanssa, ehkä Rosinkin

Katariina Hakala (2007, 12–13)16 kuvaa tutkimuksen ja tutkijuuden tilaa ”avaruutena, 
jossa tutkija paikantuu toisaalta materiaalisiin ja institutionaalisiin rakenteisiin, toisaal-
ta tieteenalan metodologisiin ja teoreettisiin keskusteluihin”. Yhtäällä tieteelliset tradi-
tiot ja paradigmat sekä teoreettiset keskustelut ja toisaalla akateemiset instituutiot ja 
käytännöt, esimerkiksi tutkimuksen rahoitusjärjestelmät määrittävät tutkijan tilaa. Kati 
kirjoittaa erityisesti Harawayn (1991) kanssa ”objektiivisen tieteen ja tiedon rakentami-
sen ihanteen purkamisesta” feministisestä näkökulmasta. Että ”[t]utkijasubjekti voi 
ainoastaan nähdä osittaisen ja paikallisen, oman kulttuurisesti ja historiallisesti raken-
tuneen näkökulmansa värittämän välähdyksen, episodin tai fragmentin tutkittavasta, 
joka voi myös huijata, väistää tai ilveillä (Haraway 1991; myös Lehtonen 1994)”. Tämän 
kohtaamisen ”satunnaisuus ja sattumanvaraisuus” ”limittyy” ja jopa ”peittyy johdon-
mukaisen, suunnitelmallisen ja systemaattisen tutkimuksen representaatioon”. (Hakala 
2007, 13.) Kati (Hakala 2007, 14) kertoo pyrkivänsä ”jättämään tilaan huokoisuutta ja 
hengitystä” ja toteaa St. Pierreen (1997) ja Latheriin (1991) viitaten, että 
”[a]ukottomuuden ja varmuuden vaikutelma on illuusiota”. 

Kati kirjoittaa sitoutuvansa poststrukturalistiseen feministiseen teoretisointiin ja dis-
kursiivisten merkitysten tarkasteluun ja tarkentaa materiaalisen ja diskursiivisen suh-
detta näin: 

Materiaaliset elementit sosiaalisessa todellisuudessa ovat tärkeitä, mutta minulle tutkijana ei 
ole mahdollista tarkastella niitä irti diskursiivisesti rakentuneista, kielen rakenteisiin kerros-
tuneista ja sosiaalisiin, arkisiin käytäntöihin kiinnitetyistä merkityksistä (Hakala 2007, 15). 

Juuri tähän minä jäin kiinni. Todellisuuden materiaalisia elementtejä – ja materiaalit-
tomia elementtejä, esimerkiksi tunteita ja kehollisia kokemuksia – on mahdotonta tar-
kastella (tutkimuksessa, kielessä) diskursseista vapaana. Jokainen sana, muoto, lause-
rakenne, on kulttuurinen, sosiaalinen ja kielessä/kielellä ilmaistu sopimus. 
Kirjoittaminen ja omien tai toisten kokemusten ja ajatusten kuvaaminen on neuvottelua 
kielen kanssa. Eikä kieli yllä koskaan perille kokemukseen tai ajatukseen, edes tutkijan 
oman näkökulman kuvaamiseen, kuten Kati (Hakala 2007, 14) kirjoittaa. Kieli jää aina 
diskursiiviseksi,vaikka yhtä aikaa sillä voi olla materiaalisia seurauksia (ks. Hakala 
2007, 15; myös Brunila 2010).  
 

                                                             
16 Tätäkin kirjaa olen rakastanut alusta asti (ja jo ennen), lukenut, plarannut, ihaillut, nyökytellyt.. Nyt 
vasta, keväällä 2012, kirjoitan sieltä jotain, joka tuntuu tähän kirjaan sopivalta. 



 
16 
 

Kati (Hakala 2007, 25) kertoo haluavansa 

nostaa suomalaiseen keskusteluun kysymyksiä objektiivisesta tiedosta, universaaleista ihan-
teista, etiikasta, politiikasta ja oikein tietämisen oikeutuksesta nimenomaan pedagogisen vuo-
rovaikutuksen kysymyksinä, joissa keskeisesti tarkastellaan tiedon välittämiä kohtaamisia. 
Vallankumouksen ja vastustamisen retoriikka pitää toisaalta sisällän tietyn paremmin tietämi-
sen eetoksen, oikean / väärän tietoisuuden erottelun ja käännyttämisen retoriikan, jotka tuot-
tavat myös tietyllä tavalla problemaattisen tiedon ja vallan suhteen sekä feministiseen että 
kriittiseen pedagogiikkaan (Lather 2001; myös 1991). 

Ehkä valta pitäisi kumota toisin tekemällä, toisin tietämällä, tietämisellä, jossa ei tiede-
tä. Ei edes lähdetä erittelemään. Ollaan varmasti epävarmoja (Hakala 2007, 23; Lather 
2003), jolloin eri lailla tietämisille jää tilaa. Jätetään tilaa, performoidaan eroja, yllätyk-
siä, epävarmuutta, hapuilua, ristiriitoja ja vastustamista (ks. Hakala 2007, 22; Hakala & 
Hynninen 2003, 2007). 

Ja vielä lainaan Katin Latherin (1991) pohjalta kirjoittaman lauseen:

Opetustilanteissa kuten tutkimuksessakin voisimme tarkastella sitä, miten meistä tulee sub-
jekteja – ajatella enemmän sitä, miten ajattelemme. (Hakala 2007, 27)

Sitä teen. En tiedä toisesta, toisista, ajattelen (enkä milloinkaan yksin), ihmettelen, 
kummastelen, haparoin. Ja kirjoitan siitä. Ja siitä, miten tulen (olen) tai ajattelen tule-
misen, muuttumisen tilassa. Ja samalla kutsun sinua ajattelemaan, miten sinä ajattelet 
(ajattelevasi). 

Ja miten nyt-ja-nyt-ja-nyt kirjoitan: aukollisesti (ks. myös Houessou 2010), runol-
lisesti, tulemisen17 ja läsnäolon ainutkertaisessa liikkeessä, akateemista kirjoittamista 
kohti, väitöskirjaa kohti, vaihtoehtona ”tulkitsevalle mestaruudelle, narratiiviselle kohe-
renssille ja retoriselle päätökselle” (MacLure 2010).  
                                                             
17 Deleuze (2004a) puhuu virtuaalisesta ja aktuaalisesta - virtuaalinen kuvaa kaikkea sellaista, mikä olisi 
tai voisi olla reaalisesti mahdollista, mutta mikä ei välttämättä ole (vielä) aktualisoitunut. Virtuaalisuuden 
tuleminen, aktualisoituminen, on jonkin uuden esille t/luomista. Ajatus tulemisesta, puhtaasta erosta, 
molekulaarisesta mahdollistaa kirjoittamista, joka ei mahdu helposti tai itsestään selvästi mihinkään 
ennalta olemassa olevaan territorioon, molaariseen (ennalta tiedettyyn) muotoon. Kirjoitan tulemisen 
tilassa, en jotain tiettyä mallia tai odotusta täyttäen ja re-aktualisoiden, vaan tässä singulaarisessa ja 
ainutkertaisessa kirjoittamisen tilassa. Tilassa, jossa kirjoittaminen pakenee opinnäytteen rakentamisesta 
ja oppineisuuden osoittamisesta arvaamattomiin suuntiin.  

Deleuzen ajattelu ja filosofia perustui pitkälti epäajanmukaisuuteen (ks. myös Taira & Väliaho 2004). 
Deleuze kertoi kirjoittavansa kansalle ja kieltä, jota ei vielä ole, vastarintana nykyisyydelle (Deleuze & 
Guattari 1993, 112; Deleuze 2005, 83). En tiedä, onko minun tarpeellista kirjoittaa tässä kohtaa, että 
kirjoitan toisin, vastarintana akateemisen kirjoittamisen nykyisyydelle, enkä välttämättä pyrikään kom-
munikoimaan, vaan synnyttämään ja luomaan, ”uutta” ja ei sittenkään uutta. Luomaan paon viivoja, 
vapauttamaan energioita siellä, missä ne ovat olleet vangittuina (Deleuze & Guattari 1987). Kirjoittamaan 
rakkaudesta ja rakkaudella (ks. runolainaus sivulla 157). Ei enää puristamaan, vaan antamaan virrata. 
Pysähtymään, kun ajan- tai tieteenmukaisuus puristaa.

”Kirjoitamme antaaksemme elämän ja vapauttaaksemme elämän siellä, missä se on vangittuna, jäljittääk-
semme paon viivoja. Tämän vuoksi kieli ei saa olla homogeeninen systeemi, vaan epätasapainoinen ja 
aina heterogeeninen: tyyli kovertaa potentiaalien eroja, joiden välillä voi kulkea tai tapahtua jotain. Äkkiä 
kielestä itsestään nousee esiin välähdys, ja se saa meidät näkemään ja kuulemaan sen, mikä jäi varjoon 
sanojen ympärille, ne oliot, joiden olemassaolon vaivoin aavistaa. - - Pääasiallisen ja alisteisen välillä on 
oltava jännite, jonkinlainen siksak, jopa ennen kaikkea silloin, kun lause näyttää aivan suoralta. Tyyliä on 
silloin, kun sanat tuottavat välähdyksen, joka kulkee yksistä jopa hyvin kaukaisiin toisiin.” (Deleuze 2005,
80.) 
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Emotionaalisesti tai affektiivisesti (ilman että tunnetta tarvitsee jähmettää jo ennen 
nimettyyn tunteeseen) vastineena järjen ja rationaalisuuden dominanssille, erityisesti 
akateemisessa ajattelussa ja kirjoittamisessa. Esimerkkinä; kirjoitan kirjoista ja kirjojen 
kanssa, joita rakastan. 

Tässä singulaarisessa tilanteessa, tältä paikalta, silti itsetietoinen ”minä” hyläten, 
sittenkin tällä paikalla, tässä prosessien sarjassa, jossa ajatus voi syntyä. Tässä. Ja nyt, 
tämän hetken tämyydessä (haecceity), sen rihmastoissa ja paon viivoissa (Deleuze & 
Guattari 1987). Niiden palojen maailmaa kanssa, joiden keskellä teen ja olen tutkimus-
tani tehnyt. Ja pitkin matkaa, tutkimuksen tulemista sellaisena kuin sitä tehdään näyt-
täen, as such (Lather 2007).

Yhä muistan, tiedän, tunnistan, että kirjoittamiseen sisältyy aina valtaa, vaikka se oli-
si kokeellistakin (Oikarinen-Jabai 2008, 44, viitaten Josselsoniin 2004, Viswesvaraniin 
1994 ja Wolfiin 1992):

Sanojen ja lauseiden pujottelua haluttuihin loimiin. Nautintoa kielen villistä laukasta arvaa-
mattomiin kuvioihin. Värien ja mausteiden valintaa. Löytämisen riemua. (Oikarinen-Jabai 
2008, 44.)

Sommitelmaksi. Kirjoitan yhteen, sommitelmaksi, heterogeenisten tekstien rykel-
mäksi, väitöskirjaksi, joka julkaistaan keskeneräisenä, keskellä prosessia, kesken kaiken. 
Sommittelen ja uudelleen sommittelen (ja tämän version (n-1) jätän arvioitavaksi) teks-
tejä sivulta toiselle eteneväksi (ja pätkiväksi) kirjoitukseksi, jossa erilaiset tekstit ja tyylit
kulkevat lomittain. Kirjoitan väleihin, rinnalle, alle, ja taas pysähdyn ja yritän vapautua 
kriittisyydestä omaa tekstiä kohtaan. Eräänlaisena karttana siitä maastosta, jolla nyt on 
mahdollista kirjoittaa ja elää. Ja nyt. Ja nyt. Ja kohta. 

Kirjana tämä asettuu yhteen mahdolliseen järjestykseen, sivulta toiselle, vaikkakin 
päällekkäisinä ja limittäisinä teksteinä – jos sivut voisivat olla hajallaan lattialla, voisi 
tulla mahdolliseksi piirtää karttoja, kuten Deleuze (1992) ja Guattari (Deleuze & Guatta-
ri 1987) kehottavat. Tai lukea sieltä täältä. Tai, kuten toivoisin, kaikkialta yhtä aikaa.

Kirjoittaminen on paon viivojen vetämistä
kirjoittaminen on muutosta,
mutta tällä ei ole mitään tekemistä kirjailijaksi muuttumisen kanssa.
Kyse on muuttumisesta joksikin muuksi. 

kirjoittamisessa tapahtuu 
naiseksi-muuttuminen, 
joka ei tarkoita kirjoittamista ”kuten” nainen
eläimeksi-muuttumista, joka ei tarkoita eläimeksi tekeytymistä tai niiden matkimista 
sen enempää kuin Mozartin musiikki jäljittelee lintuja, 
vaikka se onkin 
linnuksi-muuttumisen läpitunkema
kyse on kahden eri alueen välisestä kohtaamisesta, oikosulusta, koodin sieppaamisesta, 
jossa kumpikin deterritorialisoituu (pakenee, vetää paon viivan)
kyse ei ole jäljittelystä vaan yhdistämisestä
kirjailija menee kaikkein pisimmälle muuttuessaan ei-kirjailijaksi
(Deleuze & Parnet 2005, 144–145)
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On vaikeaa olla petturi, se on luomista.
Siinä täytyy menettää kasvonsa ja identiteettinsä.
täytyy kadota, tulla tuntemattomaksi.
- - 
Vähemmistöksi-muuttumisen tuolla puolen on vielä lopullinen pyrkimys muuttua 
ei-havaittavissa-olevaksi.
Ei, kirjailija ei voi toivoa olevansa ”tunnettu” tai tunnustettu.
Ei-havaittavaksi-muuttuminen on kaikkein suurimman nopeuden 
ja kaikkein suurimman hitauden yhteinen ominaisuus.
Kirjoittamisella ei muuta päämäärää kuin kasvojen menettäminen,
muurin ylittäminen tai sen lävistäminen, sen kärsivällinen viilaaminen. 
- - 
Se, että vihdoinkin on tuntematon, niin kuin harvat ihmiset ovat, on pettämistä.
(Deleuze & Parnet 2005, 146)18

Kirjoitan kohti solidaarisuuden ja yhtä aikaa yhä erilaisempien ja ainutkertaisempien 
erilaisuuksien, poikkeuksien ja harvinaisuuksien lisäämistä. Guattarin (2008) kirjan 
Kolme ekologiaa kanssa kohti inhimillisen olemassaolon toisinnäkemistä ja ilmaisemis-
ta. Jonkin sellaisen tilan luomista kohti, jossa voidaan yhdessä etsiä tapaa jakaa materi-
aalisia ja immateriaalisia varoja, varantoja, oikeudenmukaisemmin ja ekologisemmin, 
jotta maailma (tämä maapallomme) yhä pysyisi pystyssä. 

Tätä tarinaa voisi nimetä myös jonkinlaiseksi oppimiskertomukseksi, oppimispäivä-
kirjaksi, kasvunarratiiviksi, jossa kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen käytäntöjen 
ja diskurssien parissa kasvanut ja opiskellut/oppinut/opetettu tutkija löytää manner-
maisen filosofian ja dekonstruktion ja ryhtyy tutkimaan ajattelemisiaan ja kirjoittamisi-
aan – eikä sittenkään reflektiivisesti. Ja tunnistaa analyyttisen filosofian elinvoimaisuu-
den kasvatustieteen (käyttäytymistieteen/ihmistieteiden) diskursseissa ja käytännöissä. 
Ja lukee poststrukturalistisia tekstejä innoissaan. Ja kirjoittaa niistä yksinkertaisesti, 
toivottavasti ei silti yksinkertaisuuteen redusoiden. Ja kovasti haaveilee, että kasvatuk-
sen/ käyttäytymisen tutkijoilla ja toimijoilla olisi tämän kirjoittamisen kautta mahdolli-
suus päästä vähän kurkistamaan siihen (kuviteltavissa olevaan tulevaisuuteen?), mitä 
poststrukturalismin kanssa voisi ajatella. Kuvitella, jopa haaveilla. ”Mahdottomiksikin” 
uskottuja.
  

                                                             
18 Tässä, kuten niin monessa paikassa myöhemminkin: Minulla on paljon suoria lainauksia tai runomuo-
toon kirjoitettuja poimintoja (Leavy 2009 nimittäisi niitä löydetyksi runoudeksi, found poetry). En (enää) 
halua tai osaakaan referoida, saati tulkita sitä, mitä ennen-minua/tätä-kirjoittaneet ovat kirjoittaneet, 
mutta poimin lauseita, jotka sytyttävät, synnyttävät, voimauttavat, sysäisevät liikkeelle, innostavat, kutsu-
vat mukaan, matkalle, menemään, tekemään, kirjoittamaan, irrottautumaan odotetusta, ”tieteelliseksi 
tutkimukseksi” tunnistettavista ominaisuuksista, ”tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttä-
mällä tavalla” (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002) kirjoittamisesta ja raportoimisesta. Koska vaa-
timusten täyttämiseen ei joka tapauksessa ole mahdollisuutta, kun lopullisesti eettiselle raportoinnille ei 
ole mahdollisuutta, vai miten monta lausetta voisi lopulta kirjoittaa ilman lähdeviitettä, mikä ajatus 
lopulta on tai olisi omaa, tai kuinka monta lähdeviitettä kunkin lauseen perään pitäisi laittaa, jotta viittaisi 
myös kaikkiin niihin keskusteluihin, joissa asiasta tai sitä sivuavasta teemasta on puhuttu tai joissa on 
tullut mahdolliseksi ajatella tietyllä tavalla? Vai onko vain jo kirjoitettu, jo julkaistu toisen tutkijan osuu-
den huomioonottamista?
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MMITEN EI-TIETÄMÄÄN TULLAAN ELI KIRJOITUKSIA II
KESKELLÄ, KESKELTÄ TAI ALUSTA

Nomadinen etnografia ja aineistojen virta 

Tutkimukseni on ollut monella tavalla liikkuvaa, nomadista. Keräsin monenlaista tut-
kimusaineistoa, virtauksenomaisesti, yritin aineistojen analyyseja virtauksenomaisesti, 
kunnes etnografia jatkoi vaellustaan kysymään, mitä teen ja rakennan tutkimuksessani 
ja omalla kirjoittamisellani. 

Nielaisen viimeistelyn ja uudelleenkirjoittamisen polttavan tarpeen ja yritän uskoa 
siihen, mitä olen tekemässä, teen: Seuraavassa kuljetan kirjoittamista kerroksellisena ja 
nomadisena, liikkeenä, jossa vanhat, aiemmin kirjoitetut tekstit lomittuvat tämän het-
ken tekstien kanssa. Näytän, avaan, (paljastan, yliviivattuna), editoinkin aiemmin kirjoi-
tettuja tekstejä, tieteellistä-kirjoittamista-kohti-kirjoitettuja tekstin pätkiä, fragmentte-
ja, fiktiivisesti (ja osin tunnetuin nimin) nimettyjen paikkojen, tasankojen, kaupunkien 
kautta ja alaviitteissä tai jälkikirjoituksissa kirjoitan paon kirjoituksia. Paon kirjoituksia, 
paon viivoja, niitä kohtia, joissa epäilys hiipi(i) silloin ja nyt. Paikkoja, joissa hengitys 
puristuu kurkkuun ja sormet näppäimille. Jos aiemmin kirjoitan aukollisesta kirjoitta-
misesta, tässä voisin kirjoittaa aukkoihin kirjoittamisesta, silti yhä aukollisesti. Aukkoi-
hin-aukollisesti-kohti-kirjoittamista. Kerron, mistä ensimmäiset kysymykset syntyivät, 
miten lähdin niitä selvittämään ja miten pyrkimään kohti analyysia. Lisäksi näytän, 
toistan, kirjoitan fragmentteja Aineisto-aineistoista, jottei koottu ja kerätty sekään mene 
hukkaan – tiedäthän tutkimuksen ekologisuuden ihanteen. Tekstit ovat ja jäävät hajal-
leen, sotkuisiksi sommitelmiksi, joista voi olla mahdollista löytää punaista lankaa (tai 
violettia tai oranssia, kiitos Pilvi, metaforan siirtämisestä paikoiltaan), luulen, tai sitten 
ei. Miten sinulle tulee mahdolliseksi lukea ja ajatella?    

Pitkin matkaa kirjoitetut tekstit ovat seuraavassa siis sellaisenaan ja porautuvat tut-
kimuksen alussa olleeseen ja osin vieläkin olevaan tai uudelleen-aktualisoituvaan tut-
kimuskysymykseen käsityönopetuksen sukupuolittuneisuudesta. Tekstien ”silleen jät-
täminen” (ks. Heidegger 2005) antaa käsityönopetuksen sukupuolittuneisuudesta 
kiinnostuneelle lukijalle yhä mahdollisuuden muodostaa omaa kuvaansa siitäkin ”tee-
masta”19 ja teeman vieristä. Tutkimuksen tulemisen ja kirjoittamisen ”teemasta” kiin-
nostunut sen sijaan voi lukea aiemmin kirjoitetut tekstit vain silmäillen, sukeltamatta ja 
eksymättä niihin liian syvälle. Silmäilevaa lukemista helpottaakseni olen kursivoinut ja 
lihavoinut kohtia, joissa tiedonkäsitykset, metodologiat ja kirjoittamiset keikkuvat sil-
loin ja/tai nyt. Samalla teksteistä ja niiden tulemisesta voi lukea myös sitä, mitä on olla 
tai esittää tutkijaa.

                                                             
19 Spivak puolustaa myös kirjallisuutta ”teemojen”/”teemoista” lukemisen aineistona (Spivak 1996, 154) - 
vaikka samalla tunnustaa, että Derrida (1981) on nimenomaan varoittanut käyttämästä ”teemoja” liian 
positivistisessa merkityksessä (Spivak 1996, 199). Spivak tarkentaa, että kirjallisuutta voisi lukea ”teemo-
jen” kehittelyn paikkoina - ”jopa teemasta pääsemisen, tulkinnan mahdottomuuden ja ratkeamattomuu-
den teemoja” kehittelevinä (Spivak 1996, 154).
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KKilttilä ja käsityön sukupuolisopimuksen nimeäminen 

Kuva 1. Kari Suomalaisen pilapiirros, Helsingin Sanomat 2.10.1990. 
© Kari Suomalaisen perikunta 

Miten monta kertaa olenkaan jo kirjoittanut hakemuksiin, esityksiin ja artikkeleihin 
sen, mistä tutkimukseni lähti. Tutkimuksen taustaksikin sitä usein kutsutaan. Että mikä 
oli se huomio, ihmetys, jota piti ja halusi lähteä tarkemmin tutkimaan ja avaamaan. 
Kirjoitin siitä jo vuosia sitten:

Mitä?
Seitsemän poikaa tekstiilityössä?
Mitä ihmettä minä niiden kanssa?

Käsityönopettajaopintojeni päättöharjoittelu
ja vielä en ollut
törmännyt poikiin
oppilaina, opiskelukavereina, opettajina20. 
Onko se sitten ihme, että pelkäsin,
etten saisi heitä olemaan ”kunnolla”,
saatikka tekemään mitään oikeata käsityötä, siis tekstiilityötä?

Olin ällikällä lyöty – 
Olin nähnyt jo pienestä asti,
että tytöt valitsevat tekstiilityön
ja pojat teknisen työn.
(Meidän luokalla kolmannella yksi tyttö

                                                             
20 Käsityön opetuksen sukupuolittuneisuutta ei oltu problematisoitu koulutuksessa, ei edes keskusteltu 
aiheesta kertaakaan.  
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kyllä harkitsi teknisen työn ottoa,
poikatyttö, joka puhui myös kolmannen maailmansodan tulosta
– outo tyyppi siis kaiken kaikkiaan.)
Ja että tekstiilityön opettajat olivat naisia
ja teknisen työn opettajat miehiä.

Hämmästyin
omaa järkytystäni.
Siitä toivuttuani tehtiin
poikien kanssa mageet batiikkibokserit
ja tyttöjen kanssa batiikkityynyt (vähän tylsät..)

Valmistuin ja jäin töihin
luokanopettajakoulutukseen.
Tekstiilityötä ja didaktiikkaa.
Ja vastustuksestani huolimatta
jatkoimme sukupuolisopimuksen ylläpitoa,
kun pakotimme opiskelijat valitsemaan
joko tekstiilityön tai teknisen työn, huokaus.

Oli tehtävä jotain.
Ryhdyin tutkijaksi.

Opettaessani tekstiilityön didaktiikkaa luokanopettajaopiskelijoille (2000-2004, 2005-
2006) jouduin pohtimaan, mikä on tärkeää, mitä ainakin pitää opettaa, mitä tekniikoita, 
mitä työtapoja. Kuljetin mukana henkilökohtaista kokemusta ja elämystä, mutta se 
hukkui opiskelijoiden vaateisiin esim. kymmenen isänpäivälahjaidean esittelystä ja 
ohjeistuksesta ja kysymyksiin siitä, mitä milläkin luokalla pitää opettaa. 

Törmäsin huoleen taidosta ja vähäiseen tuntimäärään – ”mitä ihmettä ehtii tässä ja 
tässä ajassa, eihän tästä tule mitään” -puhetta havaitsin opettajankouluttajilta – joihin 
linkittyivät myös kollegani sukupuolittuneet käsitykset naisista ja miehistä tekstiili- tai 
teknisen työn tekijöinä. Ryhdyin lukemaan käsityötieteen ja käsityökasvatuksen tutki-
muksia ja opetussuunnitelmia tarkentaen katsettani niillä kohdin, joilla huomasin mai-
nintoja sukupuolesta tai sukupuolen mainitsematta jättämisiä. Etsin niitä paikoista, 
joissa puhuttiin käsityötuntien oppilaasta, käsityöntekijästä, käsityön oppijasta tai opet-
tajasta. Halusin tietää, sanotaanko missään edes ääneen, että tekstiilityötä useimmiten 
opetetaan tytöille ja teknistä työtä pojille. Eipä juuri sanottu (Guttorm 2001). 

Tuon esityksen jälkeen vielä pohdin tutkimussuunnitelmaa käsityön kielestä – eli mi-
tä muuta opetetaan, kun opetetaan käsityötä, mitä opetetaan ihmisestä, mitä elämästä, 
mitä elämän tärkeysjärjestyksistä ja ihmiskäsityksistä. Keskustelut Jaana Kärnä-
Behmin kanssa Semiotiikan päivillä vuodenvaihteessa 2001–2002 osoittivat, että meillä 
oli yhteinen kiinnostuksen kohde: käsityön (opetuksen) ideologia ja siihen kietoutuva 
sukupuoli. Pidimme yhteisen esityksen suomalaisten päivälehtien (Jaanan aineisto) ja 
peruskoulun käsityö-oppiaineen opetussuunnitelmien ja opetuksen oppaiden sukupuo-
lidiskursseista, joista tulkitsimme, että sukupuoli ja yritykset tasoittaa sukupuolittunut-
ta käsityöjakoa häivyttyvät sukupuolineutraalien oppilaan valintaan ja taipumuksiin 
pohjautuvien kuvausten alle (Guttorm & Kärnä-Behm 2003). Jaanan kanssa nimesim-
me tilannetta hiljaiseksi sukupuolisopimukseksi (Guttorm & Kärnä-Behm 2002).  

En malta olla liittämättä pientä makupalaa opetussuunnitelmien dekonstruktiivisesta 
luennastani, huomaa kirjoittaminen passiivissa:
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Sukupuoli peruskoulun opetussuunnitelmissa

Peruskoulun käsityönopetusta koskevan analyysin kohteeksi on valittu peruskoulun valtakun-
nalliset opetussuunnitelmat 1970, 1984 ja 1994 sekä niitä tukevat käsityön, tekstiilityön ja tek-
nisen työn oppiainekohtaiset opetuksen oppaat.

Pyrkimys sukupuolten väliseen tasa-arvoon mainitaan käsityön opetuksen kohdalla ensimmäi-
sen kerran vuoden 1970 peruskoulun opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelmakomitean 
mukaan tyttöjen ja poikien roolijaosta käden työn ja käytännön taitojen kohdalla olisi ”mah-
dollisuuksien mukaan” pyrittävä vapautumaan (OPM 1970a, 49). Vuoden 1988 peruskoulun 
yläasteen tekstiilityön opetuksen oppaassa todetaan ”molempiin käsityölajeihin tutustumisen 
ja sen jälkeisen valinnan kasvattavan oppilaita tasa-arvoon” (Kouluhallitus 1988c, 26). Suku-
puolten tasa-arvo näyttäytyy edellisissä siis tärkeänä joskin ulkoa asetetun tuntuisena vaati-
muksena, jota seuraavassa esiteltävät diskurssit kuitenkin kyseenalaistavat.

Ala-asteen käsityön opetuksen oppaassa (Kouluhallitus 1988a, 15) huomautetaan yläotsikon 
”Erilaiset oppilaat” ja alaotsikon ”Fyysiset poikkeavuudet” alla poikien tarvitsevan ”luonnollis-
ten fysiologisten erojen vuoksi” ympärilleen enemmän tilaa kuin tyttöjen. Myös yläasteen teks-
tiilityön opetuksen oppaassa sukupuoliero ontologisoituu toteamassa, jonka mukaan opetuk-
sen taustaksi ”tarvitaan tietoja kummankin sukupuolen lahjakkuusrakenteen kehittymisestä ja 
luonteesta sovellettaessa teknisen ja tekstiilikäsityön opetussuunnitelmia tytöistä ja pojista 
koostuville oppilasryhmille” (Kouluhallitus 1988c, 10). Biologinen sukupuoli nähdään edelli-
sessä siis sellaisena eroa tuottavana tekijänä, jonka opettajan on opetusta suunnitellessaan 
huomioitava. Vuoden 1970 opetussuunnitelmassa esitetään, ettei oppilaan käsityövalinnan tu-
lisi perustua sukupuoleen, vaan myös pojan tulisi voida valita tekstiilikäsityö ja tytön tekninen 
käsityö (OPM 1970b, 338). Kuitenkin muutaman sivun päässä opetuksen sisällöissä sukupuoli 
ilmenee seuraavalla tavalla: ompelussa neljännellä luokalla on tarkoitus tehdä kesähame tai 
lannevaate itselle (mt., 343). Vastaavasti kuudennen luokan kevätlukukaudella teknistä työtä 
opiskelleiden vaihto-ohjelmassa ehdotetaan shortsien, liivien, lippiksen tai muun päähineen 
ompelua ja lisäksi ”Jokamiehen tekstiilitietoa” (mt., 345, kursivointi kirjoittajien). Samassa 
asiakirjassa teknisen työn vaihto-ohjelmassa koriste-esineet ja korut ilmaantuvat opetuksen 
sisällöiksi (OPM 1970b, 349). Julkilausutuimmin sukupuoli näyttäytyy 7.-9. luokkien puutyön 
valinnaiskurssien vaihtoehdoissa, joissa sulkuihin on lisätty maininta ”myös tytöt”. ”Myös ty-
töille” tarjotaan taideveistoa, kirjansidontaa ja nahkatöitä tavoitteena valmistaa koriste-, taide- 
ja käyttöesineitä. (Mt., 354.)

Edellä analysoiduista teksteistä käyvät ilmi oletukset tyttöjen ja poikien erilaisista kiinnostuk-
sen kohteista. Tekstiilityön osalta hameet ja muut perinteisesti tyttöjen vaatetukseen kuuluvat 
vaatekappaleet paljastavat kurssille osallistuvan oppilaan odotetun ja oletetun sukupuolen. 
Teknisessä työssä mahdollisesti kursseille osallistuva tyttö on otettu huomioon suunnittele-
malla kursseja palvelemaan tytölle oletettuja kiinnostuksen kohteita – koriste- ja taide-
esineitä. Myös vuoden 1988 opetuksen oppaissa oletus tyttöjen ja poikien erilaisista kiinnos-
tuksen kohteista on säilynyt. Teknisen työn opetuksen oppaassa yhtenä opetuksen tavoitteena 
on pyrkimys tasa-arvoon siten, että ”työt eivät ole sidoksissa sukupuoleen tai ovat tasapuoli-
sesti perinteisiä tyttöjen ja poikien tehtäviä” (Kouluhallitus 1988b, 6). Tekstiilityön ala-asteen 
opetuksen oppaassa tasa-arvotavoitteen alla puhutaan vain vaihto-ohjelmasta (Kouluhallitus
1988a, 19), mikä sisältänee oletuksen, että pojat osallistuvat tekstiilityöhön vain vaihto-
ohjelmien aikana.

Edellä esitellyt sukupuolille ajatellut erot toimivat tutkitussa aineistossa myös valintaan ve-
toamisen tukena. Vuoden 1970 opetussuunnitelmassa yhtenä vaihtoehtona siihenastiselle käy-
tännölle esitetään kaikille yhteistä opinto-ohjelmaa, jossa olisi ”sekä perinteellisesti poikien et-
tä tyttöjen käsityöhön liittyvää ainesta” (OPM 1970a, 338). Tämä todetaan kuitenkin 
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”sukupuoliroolien heikentämispyrkimysten kannalta jyrkimmäksi ratkaisuksi”, sillä siinä oppi-
laan mahdollisuudet valita haluamaansa ohjelmaa saattaisivat kaventua (mt., ms.). Valinnan 
merkitystä siis painotetaan samalla kuitenkin pitäen kiinni näkemyksestä tyttöjen ja poikien 
erilaisista kiinnostuksen kohteista. Tasa-arvon tulkitaan toteutuvan myös vuoden 1988 ope-
tuksen oppaissa (kts. mm. Kouluhallitus 1988c, 26), kun tytöille ja pojille suodaan samat osal-
listumismahdollisuudet ja valinnanvapaus.

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa vuodelta 1994 sukupuolta ei erikseen käsitellä. 
Teknisen työn ja tekstiilityön muodostama oppiainekokonaisuus, käsityö, on tarkoitettu ”kai-
kille oppilaille sukupuolesta riippumatta” (OPH 1994, 104). Lisäksi todetaan, että kaikille yh-
teisen osuuden lisäksi käsityötä voidaan painottaa ja soveltaa oppiaineen eri osa-alueille (mt., 
ms.). Perusteluja erilaisten painotusten tai sovellusten tarpeelle ei opetussuunnitelmassa esite-
tä, mikä tulee samalla mahdollistaneeksi oppiainerajaisen ja perinteisiä sukupuolirooleja nou-
dattelevan käsityön opetuksen.  

(Guttorm & Kärnä-Behm 2003, 502–504.)21

Syksyllä 2002 sain ensimmäisen lapseni ja syvennyin tai heittäydyin äitiyteen, siihen 
materiaaliseen tosiasiaan, että Anna-Lyydian ruoka suihkusi rinnoistani, joten suuren 
osan päivästä ja yöstä olimme faktuaalisesti yhtä. Samalla olin myös vauvaksi-tulemisen 
läpäisemä, enkä paljonkaan pohtinut tutkimustani, saati tutkijuuttani. Tunnistin Anna-
Lyydia-vauvan nälän, väsymyksen ja vatsakivut kuin ne olisivat olleet omiani. Elin vau-
vaa. 

Syksyllä 2003 palasin hoitamaan tekstiilityön didaktiikan yliopistonlehtorin viransi-
jaisuutta. Heti alkusyksystä pidin esityksen eräässä konferenssissa, joka keskittyi esitte-
lemään kulttuuriperinnön opettamista tieto- ja viestintätekniikan (teknologian) avulla. 
Rakensin esitykseni (Guttorm 2003) pohtimalla suomalaisen käsityönopetuksen ja siten 
myös teknologian sukupuolittuneita myyttejä osana suomalaista kulttuuriperintöä. 
Sovitin siis kiinnostukseni niukin naukin konferenssin teemaan, minulle siinä vaiheessa 
lähimpään territorioon, enkä puhunut mitään tieto- ja viestintätekniikan käyttämisestä. 
Olin kovin pettynyt, että artikkeliani ei julkaistu konferenssin julkaisussa, vaan ehdotet-
tiin julkaistavaksi jossain muualla.  

Syksyllä 2003 tarkennan käsityön sukupuolisopimukseen ja kirjoitan apurahahake-
mukseen:

Käsityön opetus ja opiskelu peruskoulussa jakautuvat yhä pääasiassa sukupuolen mukaan: ty-
töt opiskelevat tekstiilityötä naiskäsityönopettajan johdolla ja pojat teknistä työtä mieskäsi-
työnopettajan johdolla. Tätä vallitsevaa todellisuutta nimitän käsityön sukupuolisopimukseksi. 
Sukupuolisopimuksella tarkoitan sukupuolille kulttuurisesti määriteltyjä toimintoja ja tapoja 
olla nainen tai mies, tyttö tai poika, sekä käsityksiä siitä, mikä on naisen tai miehen, tytön tai 
pojan paikka (vrt. Hirdman 1990)22. Käsityön sukupuolisopimus on suurelta osin julkilausu-

                                                             
21 Myöhemmin luen Suomen käsityön museon koulukäsityömuistoja opetussuunnitelmadiskurssien 
rinnalla ja julkaisen niistä artikkelin Gender & Education -välikonferenssin julkaisussa (Guttorm 2006).

22 Feministisessä tutkimuksessa paljon käytetyn sukupuolijärjestelmä-käsitteen rinnalle ruotsalainen 
sukupuolentutkija Yvonne Hirdman (1990) on luonut myös käsitteen sukupuolisopimus, jolla hän tarkoit-
taa konkreettisia käsityksiä miesten ja naisten toimimisesta toistensa kanssa. Sukupuolisopimus näkyy 
epämuodollisissa ja muodollisissa sopimuksissa siitä, mitkä ovat naisten ja miesten paikkoja, tehtäviä ja 
ominaisuuksia yhteiskunnassa. Hirdman jakaa sopimukset kolmelle tasolle: ”Filosofisessa” sukupuoliso-
pimuksessa on kyse eri yhteiskuntien arkkityyppisistä, myyttisistä, uskonnollisista tai jopa tieteellisistä 
käsityksistä Naisesta ja Miehestä. Konkreettisella tasolla voidaan puhua sukupuolitetuista käsityksistä 
”itsestäänselvyyksinä”, jotka ilmenevät politiikassa, työssä ja kulttuurissa. Kolmas taso on yksilötaso, jolla 
”sopimus” toimii – tällä tasolla taitaa olla kysymys myös heteronormatiivisuudesta, jossa nainen ja mies 
nähdään toisiaan täydentävänä parina (Mt., 77-78.) Sopimuksia luovat molemmat osapuolet ja konflikteja 
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maton: Uusimmissa opetussuunnitelmateksteissä ja käsityön opetusta koskevissa virallisissa ja 
epävirallisissa teksteissä vaietaan sukupuolesta. 

Peruskoulun opetussuunnitelmissa käsityön sukupuolittaisesta jakautumisesta on pyritty ir-
rottautumaan 30 vuotta. Vuoden 1970 opetussuunnitelmassa (OPM 1970, 338) korostettiin 
sukupuolten tasa-arvoa, jonka käsityön kohdalla tulisi näkyä tyttöjen ja poikien mahdollisuu-
tena tehdä perinteistä poikkeavia valintoja. Perusopetuksen opetuskokeiluissa vuonna 2003–
2004 noudatettavissa opetussuunnitelman perusteissa käsityö (OPH 2003, 153–154) on sa-
mansisältöistä 3. ja 4. vuosiluokalla, mutta ”vuosiluokkien 5–8 aikana tulee23 oppilaalle antaa 
mahdollisuus painottua käsityöopinnoissaan kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan joko 
tekniseen työhön tai tekstiilityöhön” (mt., 155). Uusin opetussuunnitelma siis vahvistaa yhteis-
tä käsityön opetusta painottaneen vuoden 1994 opetussuunnitelman (OPH 1994) jälkeen yhä 
valinneen sukupuolittuneen käytännön (ks. Ojala 1998, 251).

Tämän tutkimuksen tehtävänä on avata käsityön opetukseen liittyvissä peruskoulun opetus-
suunnitelmissa ja käsityön opetuskäytännöissä vallitsevaa sukupuolisopimusta. Tarkoituk-
senani on selvittää ja tehdä näkyväksi, miten käsityön sukupuolisopimus todentuu24, eli mil-
lainen se on, ja miten sitä tuotetaan, vahvistetaan ja uusinnetaan peruskoulun käsityön-
opetuksen käytänteissä ja peruskoulun opetussuunnitelmissa. Mielenkiintoisiksi nousevat 
myös ne yksittäiset käytännöt ja tavat, joissa sukupuolisopimusta kyseenalaistetaan ja pure-
taan. 

Sukupuolen teoretisoinnin sidon heti Rosi Braidottin (1994) ajatteluun: 

Ymmärrän sukupuolen Braidottin (1994, 158-163) tavoin kolmikerroksisena erojen karttana: 
Ensimmäisessä kerroksessa on jako miehiin ja naisiin, toisessa kerroksessa erot Nainen-
representaation ja todellisen elämän naisten välillä ja kolmannen kerroksen analyysit pureutu-
vat eroihin ”jokaisessa naisessa” itsessään.25 Tässä kohdassa puhuisin kuitenkin myös eroista 
Mies-representaation ja todellisten miesten välillä sekä eroista myös jokaisessa miehessä.

Analyysimenetelmistä kirjoitan:

Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat ovat suurelta osin selvillä, mutta pyrin 
kehittämään niitä jatkuvasti seuraamalla aktiivisesti suomalaista ja kansainvälistä gender-
tutkimusta sekä erilaisia tapoja toteuttaa etnografiasta tutkimusta. Tutkimusmenetelmän 
kehittäminen on yksi tutkimuksen kohde ja haaste. Kuten Hoikkala (1998, 99) toteaa, jokai-
sessa laadullisessa tutkimuksessa analyysimenetelmä rakennetaan käsityönä. Tarkoitukseni on 
lukea erilaisia tekstejä ja analysoida niitä teemoittaen, käsitteellistäen ja mahdollisimman mo-
nikerroksisesti. Tutkimukseni kohdentuu merkityksiin ja niiden tuottamisen tapoihin, mitä 

                                                                                                                                                                                                    
syntyy harmaalla vyöhykkeellä, jolla kokeillaan, ”miten pitkälle mies ja nainen voivat ulottaa sopimuksen 
sisällön omaksi hyödykseen”. Tätä Hirdman kutsuukin ”sukupuolikoreografiaksi”. (Ks. myös Liljeström 
1996, 126-127.)

23 Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa (OPM 2004) sana ”tulee” muutettiin sanaksi ”voidaan”.

24 Minulla on tuolloin vielä vahva empiristinen oletus siitä, että on olemassa jokin tutkijan ulkopuolinen 
todellisuus, jota tutkija voi havainnoida, ja sitten kirjoittaa. 

25 Subjektin ”minä” on yhteenvetävä käsite, teoreettinen fiktio, joka pitää yhdessä subjektiutta rakentavia 
eroja. Jokainen todellisen elämän nainen (naisfeministisubjekti) on itsessään moninainen ja hajautunut, 
ja kantaa mukanaan erilaisten kokemustasojen verkostoa ja elävää muistia. (Braidotti 1994; Lempiäinen 
2000). Braidottin skeemaa on pidetty yhtäällä imperatiivina ja jopa naisia olemuksellistavana, toisaalta 
Braidotti kuitenkin korostaa ajattelun vapauksia ja moniäänisyyksiä. Lempiäinen (2000) kuitenkin huo-
mauttaa, että ellei jakoa naisiin ja miehiin pidettäisi edelleen merkityksellisenä, mihin tarvittaisiin femi-
nististä tutkimusta.
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voidaan nimetä diskurssianalyyttiseksi metodiksi (mm. Fairclough 1992; Potter & Wetherell 
1987). Analysoin tutkimusaineiston pääasiassa diskurssianalyyttisella metodilla ja käytän sii-
hen apuna laadullisten aineistojen analysointiin kehitettyä tietokoneohjelmaa (ATLAS/ti). 

Tutkimussuunnitelmatekstit on tapana kirjoittaa vakuuttaen, että tietää, mihin suun-
taan on menossa. Sitä kirjoittaessa ei välttämättä uskalla ottaa riskejä. Sitä vain tietää ja 
kirjoittaa. 

MMäntylä, Peltola ja muita paikkoja 

Päätän kerätä, tai oikeammin tuottaa, etnografista aineistoa kahdelta helsinkiläiseltä 
peruskoululta. Peltolassa (pseudonyymi) oppilaat opiskelevat tekstiilityötä ja teknistä 
työtä molempia yhtä paljon sekaryhmissä kuudennen luokan loppuun asti ja valitsevat 
yläluokille jommankumman. Mäntylässä (pseudonyymi tämäkin) oppilaat opiskelevat 
yhteistä käsityötä uusimman opetussuunnitelman salliman vähimmäismäärän eli nel-
jännen luokan loppuun asti ja valitsevat sitten jommankumman. 

Perustelen, miksi juuri etnografinen aineistonhankintatapa, eikä esimerkiksi haastat-
telu- tai kyselytutkimus, vastaisi kysymyksiini:

Sirpa Kokko (2003) muisteli kahdeksan naisluokanopettajaopiskelijan kanssa sukupuolieriy-
tynyttä käsityönopetusta, jossa valintaa ei joskus muistettu ollenkaan tai se muistettiin itses-
täänselvänä tai näennäisenä. Jukka Lehtosen (2003, 79–80) tutkimuksen mukaan joissain 
kouluissa valinnan mahdollisuutta ei edes annettu perinteisen sukupuoliajattelun tai käytän-
nöllisten syiden takia. Uskon, että valintaan liittyvät tutkimustulokset yhtyvät myös meidän 
kaikkien mutu- ja arkikokemustemme kanssa. 

Myös Suomen Käsityön Museolla kerätyistä muistoista (Guttorm 2006) paljastuu Kokon 
(2003) ja mm. Apon (1995) havaitsema seikka, että naisten on helpompi valita tekninen työ eli 
mennä perinteisille miesten alueille kuin miesten valita tai edes taitaa tekstiilityötä, perinteistä 
naisten alaa. Naisten liikkumavara osoittautuu tässäkin laajemmaksi kuin miehille perinteises-
ti mahdollisiksi katsotut alueet. Myös Lehtosen (2003, 81–87) tutkimus tukee tulkintaa: Teks-
tiilityön valinneeseen poikaan suhtaudutaan tavalla tai toisella vitsaillen – ”alentuminen” 
naispositioon huvittaa ja ihmetyttää. Tyttöjen teknisen työn valinta sen sijaan ymmärretään 
paremmin. Lehtonen toteaa myös, että joskus pelkkä poikkeava käsityövalinta saa opettajat, 
vanhemmat ja opiskelijat kyseenalaistamaan valitsijan sukupuolen tai seksuaalisuuden. (Mt., 
79–87.)

Edellä mainitut tutkimukset ja aineistot kertovat siitä, että tytöt pitkälti valitsevat tekstiilityön 
ja pojat teknisen työn, mutta eivät pura kokonaan sitä, mikä valinnan aiheuttaa, ts. mistä va-
linta nousee.26  

Haastattelemalla peruskoululaisia voitaisiin saada oppilaiden kokemuksia valinnastaan. Suh-
taudun kuitenkin kokemukseen De Lauretisin (1984, 159) tavoin kriittisesti: en usko koke-
muksen olevan pelkästään aidosti subjektiivinen, vaan olevan riippuvainen sosiaalisista ja his-
toriallisista suhteista. Kokemusten sijaan haluan tutkia sukupuolen tuottamista, uusintamista, 
esittämistä ja kyseenalaistamista erilaisissa monisyisissä opetuskäytännöissä ja opetukseen 
liittyvissä teksteissä. Siksi valitsin etnografian aineistonhankintamenetelmäkseni. 

 

                                                             
26 Tässä vaiheessa siis kuvittelen, että valintoja ja niiden aiheuttajia olisi mahdollista purkaa.
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Tunnistan etnografiasta että:

Tutkimuksessa muodostuva kuva ilmiöstä on aina yksinkertaistus, täydellinen representaatio 
on mahdotonta (Rosenau 1992). ”Näin [etno]grafia ei enää olekaan jonkun alkuperäisen kuva, 
vaan jotakin alkuperäistä itsessään.” (Siikala 1997, 27.) 

Tulen kriittistä ja feminististä etnografiaa kohti:

Perinteinen etnografinen tutkimus pyrkii kuvailemaan ilmiötä, mutta vähitellen siihen on alet-
tu liittää myös tulkintaa ja ilmiöiden merkitysten analysointia, jolloin voidaan puhua kriittises-
tä etnografiasta27. Tällöin voidaan esimerkiksi pohtia, millaisena ilmiö näyttäytyisi28, jos kult-
tuuriset tai ideologiset olosuhteet olisivat toiset. Kirjassaan ”What´s wrong with 
ethnography?”  Hammersley (1992) kyseenalaistaa perinteisen etnografian, joka suhtautuu 
kulttuuriin luonnollisena ja ihmisten vapaan tahdon toteutumisen kenttänä. Kriittinen etno-
grafia, joka on saanut perusideansa Habermasilta, kritisoi perinteistä etnografiaa, koska se 
unohtaa kulttuurin muodostuvan valtataisteluista, sosiaalisista ristiriidoista ja väärinymmär-
ryksistä. (Mt., 99–100).  

Voisinko sanoa, että teen sitä kulttuurista tietoa näkyväksi, joka sosiaalisten käytäntöjen taus-
talla vaikuttaa? Ja että oletus todellisuuden sosiaalisesta jatkuvasti liikkeessä olevasta raken-
tumisesta olisi tutkimukseni ontologinen ja teoreettinen lähtökohta? Toisaalla osallistun tut-
kimuksellani todellisuuden jatkuvan rakentumisen representoimiseen ja performoimiseen. Ja 
todellisuus jatkaa rakentumistaan ja pakenee paikalleen tai analysoiduksi jä-
mähtämistä.29 Yleensähän tutkimuksessa lähestymistavat todetaan varmasti ja paikoilleen 
jämähtävästi – vai onko sekin sittenkin vain kielipeliä ja performanssia? Tieteellisen 
tutkimuksen tekeminen on monenlaista rajojen vetämistä.  

Amanda Coffey ja Sara Delamont (2000, 131–132) kehottavat feministiseen etnografiaan kri-
tiikkinä valtavirta(mies)etnografialle, jota on arvosteltu tietynlaisten äänten kuulemisesta tois-
ten äänten kustannuksella. He kehottavat suhtautumaan etnografiaan metodina kriittisesti ja 
problematisoiden, ja lisäksi kriittiseen feministiseen analyysiin pyrkien. 

”Sen, miten sosiaaliset toimijat ymmärtävät, katsovat ja ’tekevät’ sukupuolta, tulee olla kes-
keinen osa kaikkia tutkimuspyrkimyksiä. On tärkeää tarkastella sukupuolen ja vallan suh-
detta tutkimusympäristössä: ja kaiken aikaa tutkijan tulee problematisoida omat uskomuk-
sensa sukupuolesta (kaikin tavoin)30.” (Coffey & Delamont 2000, 136.) 

Tähän toisaalta liittyy tutkimuksen etiikka – minulla tutkijana on valta sanoa, val-
ta paljastaa niitä asioita, jotka katson keskeisiksi. Monet etnografit kirjoittavat ken-
tälle menon vaikeudesta ja oikeutuksesta, kun jo lähtökohtana on kriittinen ote (esim. Gordon, 
Holland & Lahelma 2010; Lappalainen 2006, Hakala 2007; Berg 2010; Rajander 2010). Tämä 
tuntuu alussa31 juuri minullakin ongelmalliselta: Kun olemme juuri avanneet Jaanan kanssa 

                                                             
27 Tämä lause tekisi mieleni muuttaa, koska se todellakin on niin naiivi… Taas oletus empirismistä. Toi-
saalla haparointia tutkimuksen käsitteiden kanssa.

28 Uskoin kykeneväni tutkimaan ilmiötä, ikään kuin olisi jokin ilmiö siellä jossakin, ilman minun osallis-
tumistani sen tuottamiseen…

29 Kursivointi ja boldaus tehty jälkeenpäin – deleuzelais-henkisen ajattelun tunnistamisen ilosta. (beco-
ming! is there! yes!)

30 Juuri tästä sukupuolen ja sukupuoliteorioiden problematisoinnista suhteessa omiin uskomuksiin ja 
kokemuksiin, vierauksiin ja hankaluuksiin syntyy yksi työn ongelma. Olenko nainen tai miksi minulla on 
mies?  

31 (Ja toden totta, monta kertaa myöhemminkin..)
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suumme ja kirjoittaneet Tekstiiliopettaja-lehteen (Guttorm & Kärnä-Behm 2002) käsityön hil-
jaisesta sukupuolisopimuksesta, mietin, löytäisinkö tekstiilityön opettajan, joka sallii minun 
tulla seuraamaan opetustaan? Siis sellaisesta koulusta, jossa valinta tehdään joko kolmannen
tai neljännen luokan jälkeen? Miten pääsisin kentälle?

Tekstiilityön didaktiikan lehtorina työskennellessäni aloitan kiireesti aineistontuottami-
sen. Osallistun Peltolan koulun käsityötunneille pitkin vuotta ja loppukeväällä pääsen 
Mäntylään.  Mäntylässä aloitettuani kirjoitin aineistoista ja niiden tuottamisesta mm.:

Riittääkö aineistoksi kolme neljä opetuskertaa kunkin ryhmän kanssa? Mitä kirjoitan ylös 
tunneilta? Harmittaa, etten tunne teknisen työn käsitteitä ja oikeita nimityksiä työkaluille. Mi-
kä on minun paikkani, voinko neuvoa opilata? Miten kirjoitan, etten itse koko ajan tuota 
sukupuolta, ts. vahvista sukupuoleen liitettyjä essentialistisia oletuksia?

Voinko teettää heillä ehkä jo tällä viikolla kirjoitelman aiheesta ”Mitä valitsen ja miksi?32” Kir-
joitelma saisi heidät pohtimaan asiaa, ehkä toivottavasti myös tuomaan esiin ajatuksiaan, ehkä 
ristiriitaisiakin, ehkä he voisivat kertoa myös vanhempien ajatuksista ja/tai oletuksistaan siitä, 
mitä muut oppilaat tulevat valitsemaan ja miksi, mutta olisiko se liian ”emansipatorinen” (Ne-
nola 1994), ts. ovatko oppilaiden tekemät valinnat tällaisen intervention jälkeen luonnolli-
sia33? Mitä jos joku oppilas heräisi pohtimaan ja tekisi valinnan, jota sitten ka-
tuisi loppukouluikänsä? – Valintahan on monissa kouluissa sitova viidenneltä 
seitsemänteen asti (opetussuunnitelmassa puhutaan taipumuksista ja mieltymyksistä, mutta 
niiden ei siis sovi muuttua vuosien aikana – tätä perustellaan taidon kehittymisellä...)

Voinko katsoa opettajia silmiin tutkimuksen julkistamisen jälkeen, jos ja kun olen kir-
joittanut ehkä heidän opetuksestaan kriittiseen sävyyn, onko minulla oikeutta siihen, riistänkö 
heitä?

Mäntylän koululta kerättävä aineisto on vain yksi pieni osa käsityön sukupuolisopimusta ra-
kentavasta ja ylläpitävästä kulttuurista, ajatuksenani on ikään kuin hahmottaa ”koko kulttuu-
ria” – seuraan Hesarin ja Opettajan ym. lehtien keskusteluja aiheesta (käyvät juuri nyt kuumi-
na joka areenoilla) ja tekstiiliopettajien sähköpostilistaa, epävirallisia keskusteluja 
kahvikutsuilla ja - tauoilla sekä vastaavilla, painan mieleen ja kirjoitan ylös ”kuulopuheita” eri-
koisista tapauksista joiltakin kouluilta (tarinoita kuulen joiltakin vanhemmilta, luokanopetta-
jaopiskelijoilta, jotka ovat olleet sijaisena jossain koulussa jne.) – onko tehtäväni mahdoton, 
voinko ottaa sen kaiken? Pysynkö aiheessa eli käsityön sukupuolisopimuksessa, kyllä, mut-
ta pystynkö analysoimaan, kuvaamaan, kertomaan uutta...? Eri aineistot avaavat kenttää eri 
suunnista, mutta onko kenttä liian iso?34  

Lähes kaikessa tutkimuksessa on tapana kuvata aineistojen määriä ja mittoja, jonkinlai-
sena osoituksena objektiivisuudesta, näin minäkin:  

Etnografisin menetelmin kerättyä aineistoa kertyi – tai tuotin – Peltolan koululta 20 seurattua 
käsityön kaksoistuntia, joista vain kaksi teknisen työn tunteja. Näistä 20 kaksoistunnista tein 
kenttämuistiinpanoja ja videoin neljä. Lisäksi haastattelin viittä oppilasta tekstiilityön tunnin 
aikana tekstiilityön opettajan omassa pikkuhuoneessa, joka oli luokan yhteydessä, sekä tekstii-
lityönopettajaa. 

                                                             
32 Olisin siis halunnut, että oppilaat olisivat vastanneet minun kysymykseeni.. 

33 Mitä on luonnollinen?

34 Tässä oletuksia aineiston rajaamisen välttämättömyydestä. Näinhän meille toki on opetettu. Eikö 
keskeistä voisi olla ilmiöstä kirjoittaminen? 
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Mäntylän koululla seurasin 22 kaksoistuntia, joista noin puolet teknisen työn tunteja. Näistä 
videoin kaikki muut tunnit paitsi kunkin luokan ensimmäisen tunnin, eli videoaineistoa kertyi 
18 kaksoistunnilta. Lisäksi osallistuin kolme kertaa opettajienkokouksiin, joissa käsiteltiin uu-
den opetussuunnitelman tekoa ja tuntijakoa. Seurasin yhtä neljättä luokkaa yhden kokonaisen 
koulupäivän ajan. Osallistuin myös infotilaisuuteen, jossa kerrottiin oppilaiden valintojen tu-
eksi tulevien kahden vuoden opetussisällöistä teknisessä työssä ja tekstiilityössä, ja teetin sen 
jälkeen jokaisella neljännellä luokalla pienen kirjoitelman aiheesta ”Valitsetko teknisen vai 
tekstiilityön?”. Kirjoituksia kertyi yhteensä 86 (pituus muutamasta rivistä yhteen sivuun). Li-
säksi osallistuin vappuaaton kierrätysgaalaan ja kevätjuhlaharjoituksiin viimeistä kouluviikkoa 
edeltävällä viikolla.

Myös Mäntylän koululla haastattelin kahden luokan oppilaita ja niistä heitä, joiden vanhem-
milta olin saanut myöntävän vastauksen haastattelupyyntöön. Tein seitsemän parihaastatte-
lua, viisi yksilöhaastattelua ja yhden kolmoishaastattelun. Haastatteluryhmien koko määräytyi 
pitkälti sen mukaan, kuka oli muistanut tuoda haastattelulupalappuja milloinkin sekä lisäksi 
sen mukaan, kuka halusi tulla yksin tai yhdessä kavereidensa kanssa. Haastateltavia oppilaita 
kertyi 22. Heidän lisäkseen haastattelin sekä tekstiilityön että teknisen työn opettajaa.

Pian alan tunnistaa aineistoni puutteita ja paon paikkoja, reflektoida ja ihmetellä omia 
tekemisiä ja niiden esittämistä: 

Kun minulla nyt on nämä kaikki aineistot, opetussuunnitelmat ja palasia koulujen käytännöis-
tä, heräsin pohtimaan, onko kysymys sittenkään näin yksinkertainen. Kysymys on pitkälti 
ideologia- ja valtarakenteista, jotka ovat yksittäisten oppilaiden ja opettajien ja vanhempien 
yläpuolella 35 jossain näkymättömissä. Halutaanko tilannetta oikeastikaan muuttaa opetus-
suunnitelmienkaan avulla vai palveleeko vallitseva tilanne tekstiilityön valitsevine tyttöineen ja 
teknisen työn valitsevine poikineen jotain laajempaa systeemiä? Siksi tutkimukseen on ehdot-
tomasti vielä liitettävä valta-analyysi. Hmm hmm…   

Huh, litterointia tehdessä omat kysymykset kuulostavat todella rasittavilta – miksi kysyn esi-
merkiksi jokaiselta, mitä ovat tehneet kolmannella ja neljännellä luokalla käsityössä, kun mi-
nähän tiedän ne – mutta nähtävästi ajattelin, että on kiinnostavaa kuulla, miten he niitä töitä 
kuvailevat ja mitä niistä ylipäätään muistavat ja mitä on jäänyt mieleen. Huomaan myöskin, 
että tunteet, tukahdutetut kiltin tytön raivon puuskat nousevat pintaan, kun pari tyttöä puhu-
vat niiiin hiljaa, niin hiljaa, etten saa mitään selvää, ja välillä eivät uskalla edes suutansa avata, 
huh. Tähän tietysti lähinnä syypäänä varmastikin minä vaikeine kysymyksineni – niitä ja haas-
tattelutapaani pitääkin reflektoida myös lisää.. Litteraattiin tulee purkauksia, oma raivo nou-
see pintaan – olisivat nyt sitten edes sanoneet, että kysymykseni ovat liian vaikeita, mutta ei 
mitään, ovat vain hiljaa ja paniikissa ja vastaavat lopulta jotain, mutta niin hiljaa, etten mitään 
kuule.36  

Haluaisin vielä kirjoittaa tutkimukseni empiirisestä aineistosta, että pääaineistossani on puut-
teita tai aukkoja tai epäjatkuvuuskohtia37, joita minun ei lienisi järkevää eksplikoida kovin 

                                                             
35 Vai ulkopuolella? Valta kaikkeen kietoutuneena? Opettajien liikkumatila suhteellisen pieni?

36 Uups, en todellakaan ollut haastatellessani tietoinen siitä, mistä positiosta tulin ja etten pääsisi pakoon 
sitä (ks. esim. Oinas 2004). Haastattelutilanne myös poikkesi paljon tavanomaisesta: olimme pienessä 
tukiopetus- tai ryhmätyötilassa ja videokamera pyöri… Tässä(kin) yksi merkki siitä, että olin lukenut aika 
vähän ennen kentälle menoa… usein aineiston keruuseen on kova kiire ensin…

37 Jotenkin haluaisin päästä ”sinuiksi menneisyyden kanssa”, kuten Teemu Taira (2004b, s. 73–74) kir-
joittaa elokuvan Magnolia kanssa: 
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tarkkaan, vaan ennemminkin representoida aineisto systemaattisena ja selkeärajaisena kuten 
se usein tutkimuksessa tehdään (sekä metodioppaisiin kirjoitettujen että kirjoittamattomien 
sääntöjen mukaan)..? Epäonnistumisia: Videolle tallennettuja oppitunteja on Peltolan koululta
huomattavasti vähemmän – tosin ne muutamat ovat sitäkin innostavampia. Peltolassa mokai-
lin muutenkin todella nolosti: lähetin kaikkien 3.-6.-luokkalaisten oppilaiden mukana van-
hemmille tutkimuslupakaavakkeen ja lopulta haastattelin vain kahdelta luokalta alle kymmen-
tä oppilasta. Hyvässä tallessa ovat yhä ne kymmenet muut myönteiset haastatteluluvat. 
Peltolan koulun kahdesta käsityönopettajasta haastattelin vain tekstiilityönopettajaa ja sekin 
haastattelu jäi tallentumatta mp3-soittimeen, jota lainasin tutkijakollegaystävältäni. Miten 
tämä mahtaisi olla järkevintä representoida tutkimuksessa? Todeta, että aineiston epätasalaa-
tuisuuden vuoksi analysoin vain Mäntylän koulun opettajien haastatteluita? Vai jättää saman 
tien Peltolan koulun muutkin aineistot käyttämättä? Viimeksi mainittua en halua tehdä, koska 
oppitunneilta on olemassa niin osuvia38 ja merkityksellisiä fragmentteja. Niin, lisäksi Peltolan 
koulun aineiston puutteisiin pitää lukea se, etten seurannut kuin yhden teknisen työn kaksois-
tunnin. (Kun keräsin Peltolan koululta aineistoa, olin siellä samanaikaisesti myös tekstiilityön 
didaktikkona eli ohjasin tekstiilityön tunneilla opettavia opetusharjoittelijoita.) Kenties paras-
ta olisi representoida Peltolan koulunaineisto esitutkimukseksi, josta päätin kuitenkin käyttää 
osan varsinaiseen analyysiin. Hah.

Refleksiivisyydestä kirjoitin: 

Omien lähtökohtien pohdinta ja tiedostaminen liittyy tutkijan paikantamiseen (Heinämaa 
1993, Lehtonen 1994, Koivunen & Liljeström 1996) ja kuuluu erityisesti feministiseen tutki-
mukseen. Paikkani on haasteellinen – olen itse tekstiilityönopettaja ja tietoinen ammatti- ja 
edunvalvontapoliittisista aspekteista liittyen yhteisen käsityön opetuksen vaatimuksiin. 
Kyseenalaistan voimakkaasti vallitsevan käsityönopetuksen taustakiinnikkeitä ja ideologioita, 
mutta tunnistan myös odotuksen, että nimenomaan käsityönopettajien pitäisi vain ”tukea toi-
nen toistaan”, kun taito- ja taideaineet ovat marginaalissa jo muutenkin. Paikannan itseni 
tekstiilityön opettajaksi, joka harmittelee sitä, että tekstiilityön opetus niin usein paikantuu 
kouluopetuksen marginaaliin – taito- ja taideaineet ovat nykyään monella tapaa uhattuina, 
kun opetusta ja voimavaroja vähennetään koko ajan. Taito- ja taideaineiden joukossa koen 
tekstiilityön marginaalin marginaalissa (vrt. Kokko 2007 ja mm. Lehtosen (2003) havaitsema 
tekstiilityön vähättely), aineena, jota opiskelevat pääasiassa vain naisopiskelijat. Miesopiskeli-
joiden mahdollinen toiminta-alue ei perinteisesti sisällä tekstiilityön valitsemista, ainakaan 
vielä peruskoulussa, myöhemmin kyllä. Kotitalousopetus on peruskoulun aikana tultuaan 
pakolliseksi oppiaineeksi kaikille oppilaille vapautunut feminiinisyyden taakasta (Lahelma 
2002). Olen siis lähinnä kiinnostunut essentialisoiduista sukupuolistavista käytännöistä. 
Tähän liittyen en siis usko, että valinnaisuus tarkoittaisi vapaata valintaa (vrt. mm. Walkerdine 
1998). Toisaalta vielä lisättävä, että tutkimukseni on käsityökasvatuksenkin kentällä marginaa-
lissa. Sukupuolisopimus käsityön alueella on niin vahva, että monien käsityönopettajienkin on 
vaikeaa ymmärtää, miksi tutkin tällaista aihetta. Käsityön sukupuolisopimuksen tutkimus on 
siis tietyllä tapaa marginaalisen käsityön opetuksen tutkimuksen marginaalissa. Lopuksi voi-
sin Heinämaata (1993) siteeraten todeta olevani ”valkoinen, keskiluokkainen ja heteroseksuaa-

                                                                                                                                                                                                    
"Muutoksen, aktiiviseksi tulemisen tuotantovoimana on häpeä. - Earlille (päähenkilö) katumus 
on häpeän liittolainen, ei lamaannuttava, vaan toimintaan pakottava tunne. Se on iloa sikäli 
kuin se lisää Earlin elämänhalua, halua tehdä tilit selviksi menneisyyden kanssa.”

Siksi kirjoitan. Tai paljastan näitä.

38 Minne ne osuvat? Siihen, mitä halusin paljastaa..?
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li” sekä lisäksi vaimo ja kaksivuotiaan tytön äiti. Tältä pohjalta työtäni voidaan arvioida ja 
sijoittaa se kontekstiinsa.39  

Voisin ehkä ajatella, että samalla kun teen tutkimusta, haluan kyseenalaistaa joiltain osin val-
litsevan tutkimusdiskurssin käsityksiä siitä, millaista on luotettava ja ns. oikealla tavalla 
toteutettu tutkimus. En halua teeskennellä tehneeni täydellistä tutkimusta, kirjoittaa teennäis-
tä sankaritarinaa (josta myös Salo 1999 irtisanoutui), vaan kertoa erehdyksistäni, mokailuista-
ni ja syrjäpoluistani, mutta silti vaikuttaa rehellisyydessäni uskottavalta ja kyllin hyvältä tutki-
jalta. Ja toki tutkimukseni on myös opinnäytetyö eli näyte opitusta, joten täysin en voine 
oppimastani mallista irtisanoutua.40

Jossakin myöhemmässä hakemuksessa käsitykseni sukupuolesta 41 lähti liikkeeseen, 
koska Braidotti tuli haastetuksi dikotomisen sukupuolieron rakentajana. Tiputin hanka-
laksi nimetyn pois ja kirjoitin teoreettisista lähtökohdista näin:  

Tätä tutkimusta innostavina ja suuntaavina tieteenaloina ovat kulttuurintutkimus ja post-
strukturalistinen, feministinen tutkimus, jotka molemmat ovat monitieteisiä ja moninäkö-
kulmaisia, laajoja tutkimuksellisia kehikkoja ja pohjautuvat sosiaaliseen konstruktionismiin 
(Berger & Luckmann 1994) eli ajatukseen todellisuuden sosiaalisesta luonteesta ja rakentumi-
sesta. Subjektiivisiksi tulkitut ominaisuudet ja kokemukset ovat lopulta pitkälti riippuvaisia 
sosiaalisista, kulttuurisista ja historiallisista suhteista (Berger & Luckmann 1994; St. Pierre 
2000; de Lauretis 1984). Sukupuolta lähestyn tutkimuksessani kulttuurisina kerrostumina 
(biologisen) sukupuolen päälle, joka on konkreettinen ja dikotomioita tuottava (ks. Palmu 
2003). Sukupuolta ei feministisessä tutkimuksessa lähestytä biologisena eikä olemuksellisena 
jakona miehiin ja naisiin, vaan se voidaan käsittää ainakin ”roolina, sosialisaationa, järjeste-
lemänä, sopimuksena, erona, representaationa, valtana, tyylinä, tapana, suorituksena, toisto-
na, tuotettuna, konstruoituna, diskurssin positiona” (Julkunen 2001, 46).   

Myöhemmin palautan Braidottin uudestaan ja sidon Butleriin42, tasapainoilen sukupuo-
lieron ja sen haastamisen välillä:
                                                             
39 Nyt lisäisin tähän ainakin länsieurooppalaisuuden tai pohjoismaalaisuuden/suomalaisuuden ja 
koulutustaustani. (Kiemurrellen, ah, ja jotain suluissa jatkaen.)

40 Hah. Myös rehellisyys on konstruktio.

41 Käsitteet uhkaavat paeta, murentua, törmätä…

”(kaikkien merkkien, symbolien ollessa vain varjoja, miljardeja pieniä varjoja, suuria varjoja, 
keskikokoisia ja erimuotoisia varjoja, riippuen kulttuurista, riippuen auringon etäisyydestä ja 
”kulmasta”, vaikka kyse onkin hohtopyörylästä; kaikkien merkkien edelleen ollessa vain, tai pe-
räti, ajatusten varjoja)” (Liehu 1993, 13.) 

“and to think that we spend precious months of our existence trying to give ”proofs”, falling into 
the trap of critical tribunal, where we are told: ”Give us proof, explain to us what ‘feminine writ-
ing’ or ‘sexual difference’ is”. I should retort: ”A flute for proof--I am alive.” A sweetly tangled 
flute.. I am not serene enough, except when I write. And when I write, I tell myself: ”This is not 
enough, we need to do something else. Explain.” Explain the unexplicable. However it is true 
that what is most true goes like this: either you know without knowing and this unknowing 
knowledge is a flash of joy the other shares with you, or else there is nothing. You’ll never con-
vert someone who is not already converted. You’ll never touch a heart planted on another plan-
et.” (Cixous 1991, 157–158.)  

42 Niissä tutkijayhteisöissä, joissa liikuin (materiaalisena tutkijana, tutkija-kehona), sukupuolta luettiin 
pääasiassa tästä sukupuolieroa haastavasta näkökulmasta. Eikä minulla heti ollut rohkeutta… 

”By what sort of interconnections, sidesteps, and lines of escape can one produce femi-
nist knowledge without fixing in into a new normativity?” (Braidotti 1994, 31)
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Feministisen tutkimuksen alueella paikannun ja olen saanut pohdinnoilleni vastakaikua Rosi 
Braidottin (1994, 1991) ja Judith Butlerin (1990, 1993) sukupuolen teoretisoinneista. Braidot-
tin (1994, 158–163) tavoin ymmärrän sukupuolen kolmikerroksisena erojen karttana: Ensim-
mäisessä kerroksessa on jako miehiin ja naisiin, toisessa erot naisten (Nainen-representaatiot 
ja todelliset naiset) välillä ja kolmannessa erot ”jokaisessa naisessa” itsessään. Edelliseen lisäi-
sin kuitenkin myös erot Mies-representaation ja todellisten miesten välillä sekä erot jokaisessa 
miehessä.43 Erot eivät ole ontologisia tai naturalistisia, vaan kulttuurisesti rakentuvia ja ra-
kennettuja, joiden rakentamiseen ja esittämiseen (Butler 1990) myös tutkimus ja minä naisek-
si nimettynä ja tutkijana osallistun.44

Myöhemmin tarkennan myös diskursseista ja merkityksistä, ja nyt kursivoin ja lihavoin 
kohtia, joiden kanssa jo silloin ajattelin myös sitä, mitä ymmärrämme tutkimuksella:

Diskurssi voidaan määritellä verrattain eheäksi säännönmukaisten merkityssuhteiden sys-
teemiksi, joka rakentuu sosiaalisissa käytännöissä ja samalla rakentaa sosiaalista todellisuutta 
(Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 27) tai puhumisen, ajattelemisen tai kirjoittamisen tavaksi, 
joka esittää tietyt suhteet itsestään selvästi tosina (Paechter 2001, 41). Tutkin kulttuu-
rin jatkuvasti rakentuvia kehiä, keskustelujen kulttuurista virtaa ja merkityksiä, jotka esiinty-
vät erilaisissa keskustelutilanteissa ja kietoutuvat yhteen (Juhila 1999).

                                                             
43 , tässä ja myöhemmin ne, jotka lukija jo ”tuntee”, mutta joita joka kerta kuitenkin pitää Harmaalla
kertoa, tutkimuskirjoittamisen toistojen performointina.

44 Joskus paljon myöhemmin kirjoitan:

erot naisten ja miesten (ja ja ja) välillä
kyllä minä niin ajattelen,
ottamatta kantaa siihen, ovatko ne sisäisiä vai ulkopuolisen sisäistymisiä

esim. Butler (2006) kirjoittaa ulkoisen maailman piirteiden sisäistymisestä ”minän” sisäisiksi 
piirteiksi – 
ja että ”sukupuolesta pitäisi päästä eroon, se pitäisi eliminoida tai sitä pitäisi horjuttaa kohta-
lokkaasti juuri siksi, että se on aina merkki naisten alistamisesta” (mt., 24.)  ja mietin, onko 
välttämätöntä jäädä tähän melankoliaan

uusi elämä syntyy yhä kahden eri-laisen sukusolun kohtaamisesta,
siittiöksi ja munasoluksi kutsutun –  
ei kai se ole patriarkaalista hegemoniaa, miesten ylivaltaa, eihän?
ja ajattelen, että rajalla/e voi syntyä ja jäädä, olla, elää

feminiinisyyteen, maskuliinisuuteen sen sijaan en usko,
en varsinkaan feminiiniseen maskuliinisuuteen ja/tai maskuliiniseen feminiinisyyteen (Francis 2010) - 
kategoriat osoittavat lähtökohdan mahdottomuuden -  
odotin Francisin ajatuspolun vievän pidemmälle, ihailin sen alkumaisemia, lopputulosta, paikalleen 
asettamista, jälleen kerran, ihmettelin:

Becky Francis (2008) kuvailee feministitutkijoiden taipumusta analysoida ja rekostruoida pääasiassa 
sukupuoliperinteistä naisten ja miesten käyttäytymistä homoglossian (kaksijakoisuuden) merkkinä 
(Becky viittaa Bakhtiniin). Miehen (tai mieshenkilön, miesruumiin) feminiiniisyyttä tai feminiinistä 
käyttäytymistä on Francisin mukaan ollut hankalaa analysoida, kun adjektiivit feminiininen ja masku-
liininen ovat olleet kiinnitettyjä sukupuolielimiin, ja siksi hän kysyykin, ovatko analyysit jääneet lähelle 
common senseä eli arkijärkeä. Siksi hän päätyykin nimittämään tätä analyysin tapaa itseään homo-
glossiseksi. 

Innostun, kiinnostun, tunnistan kiinnostavan keskustelun. Mutta, seuraavassa artikkelissa (Francis 
2010) petyn, kun Becky päätyy nimeämään joitain käyttäytymisen tapoja feminiiniseksi maskuliini-
suudeksi tai maskuliiniseksi feminiinisyydeksi, esimerkiksi aggressiivisuuden kuvatessa hänelle masku-
liinisuutta ja herkkyyden feminiinisyyttä. Kääk.
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Richardson (Richardson & St. Pierre 2005, 961) ymmärtää kielen kilpailevina diskursseina ja 
siten tutkiskelun ja pyristelyn (struggle) paikkana. Kielen ja sanojen käyttö on tai voi-
si/pitäisi olla merkitysten ja etymologioiden pohdintaa, mitä pyristely kuvaa mielestäni hyvin. 
Käyttämällä tiettyjä sanoja ja diskursseja tulemme kiinnittyneiksi tiettyihin 
näkökulmiin, joista ehkä seuraavassa hetkessä haluamme pyristellä irti. Tai ai-
nakin tarkentaa tai pehmittää, kuten tässä lauseessa tulen tehneeksi. Samalla tavoin merkityk-
set rakentuvat kulloinkin käytettävissä olevien diskurssien pohjalta tai suhteessa niihin (mt., 
ms.). Kirjoittaminen on siten Saresman (2007, 42) mukaan konstruktiivista, performatiivista 
ja tuottavaa tekemistä. Poststrukturalistisessa laadullisessa tutkimuksessa kirjoittamiseen 
kohdistuu siis kaksi keskeistä ajatusta: Ensinnäkin kirjoittajan tulee ymmärtää itsensä reflek-
siivisesti henkilönä, joka kirjoittaa tietystä positiosta tiettynä aikana. Toiseksi se vapauttaa
”yrittämästä kirjoittaa yhtä tekstiä, jossa sanotaan kaikki kaikille kerralla”. (Richardson & St. 
Pierre 2005, 962.)      

Diskurssianalyysissä refleksiivisyys näkyy ennen kaikkea kriittisyytenä suhteessa omaan 
kielenkäyttöön ja sen mahdollisesti tuottamiin seurauksiin. Ilman sitä diskurssi-
analyysi surkastuu pahimmillaan epäuskottavaksi, omat sitoumuksensa hukanneeksi ”parem-
min tietämiseksi”. (Juhila & Suoninen 1999, 251–252.) Pillow (2003) nimittää epämukavaksi 
refleksiivisyydeksi tutkimuksen tuottamien representaatioiden haastamista samalla, kun tie-
dostetaan poliittinen tarve tuottaa ja löytää merkityksiä. Refleksiivisyys tarkoittaa tässä myös 
refleksiivistä kirjoittamista (Foley 2002, Saarnivaara, esim. 1996), joka ei välttämättä etene li-
neaarisesti, vaan vaihtoehtoisia tulkintatapoja ja omaa tutkijan paikkaa pohtien. 

Haastatteluhan ei ole luonnollista puhetta, mutta Juhilan ja Suonisen (2002, 237) mukaan se 
voi palvella kiinnostavana tutkimusaineistona sen kartoittamisessa, millaiset kulttuuriset 
tulkintaresurssit ovat toimijoille kulloinkin mahdollisia tutkittavien teemojen yh-
teydessä tai sen analysoimisessa, miten erilaisia kulttuurisia diskursseja suhteutetaan inter-
diskursiivisesti toisiinsa. Juuri näitä molempia olen huomannut pohtivani haastatteluita teh-
dessäni ja litteroidessani. Interdiskursiivisuutta analysoidessani saan kytkettyä erilaiset 
aineistot toisiinsa, nostettua esiin toistoja ja uusintamisia, mutta tuotua esiin myös paikkoja ja 
puhetapoja, joissa kulttuurisia diskursseja puretaan ja kyseenalaistetaan. 
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TTutkimuskirjoittamisen sommitelmia tutkijasta, aineistoista ja 
analyyseista 

Ennen sommitelmaa I eli kuka kirjoittaa, mitä kirjoittaa, Industria 

Ennen etnografiseen aineistoon tarttumista, tai ainakaan analysoimista,
(olin kyllä lähes vuoden yrittänyt litteroida, ja litteroitavaa, sitä oli paljon – olinhan 
ajatellut, että kun videonauhuri olisi mukana, data olisi ”objektiivista” ja ”luonnollista”, 
ei minun kirjoittamaani, ”subjektiivista”,
jo muistikirjani olisivat epäluotettavampaa kamaa),
pakenin pohtimaan sitä, kuka tutkimusta kirjoittaa: etnografi, joka on itsekin 
käsityönopettaja ja valinnut tekstiilityön (jo monta kertaa)  

Samalla tunnistin myös oman elämän- ja opiskeluhistoriani, subjektiviteettini 
ja sen kietoutumisen eli kuka tässä kirjoittaakaan
tai mitä minulle sukupuoli merkitsee tai merkitsi lapsuudessa ja nyt (ja nyt)
ja haaveilin autoetnografiasta ja performatiivisesta kirjoittamisesta

Diskursseja kovasti yritin tavoitella, vaikken niistä ollenkaan tykännyt… 
en halunnut asettua tutkittavieni yläpuolelle ja tietää enemmän, paljastaa
Olisin niin halunnut luovaa ja performatiivista kirjoittamista, taisin olla jo lukenut esim. 
Denziniä..

Hapuilin toisinkirjoittamista 
ja pohdin tutkijan sekoittumista tutkimusteemaan – tulisiko se pitää erossa vai voisiko siitä 
kirjoittaa, että tutkija on mukana ja että usein teema on valittu tutkijan kiinnostuksen, osin 
autobiografisen kiinnostuksen mukaan – tutkija selvittää jotain kysymystä, joka hänelle 
itselleen on välitteisesti tai suoraan merkityksellinen  

Tunnistin käsitteiden liikettä ja konnotaatioita suomessa ja englannissa

– 

Kun esitin tämän seuraavan paperin Oxfordissa Ethnography and Education  
-konferenssissa syyskuussa 2005, minua oli kuuntelemassa vain session puheenjohtaja, 
koko muu konferenssi oli kuuntelemassa paria muuta rinnakkaissessiota… Konferenssi oli 
ensimmäiseni ulkomailla, hyvin keskusteleva ja sosiaalinen ja minä hiljainen ja arka ”konfe-
renssineitsyt” (ks. myös Kehily 2012, 155). Ehkä siksi paperi jäi pöytälaatikkoon.. Ja ehkä 
siksikin, että joku Suomessa sanoi, että eliittiyliopiston eliittiprofessori kyllä voi kirjoittaa 
mitä vaan, mutta meidän tulee ensin tehdä ”tutkimus”… 

Ja mitä se ”tutkimuksen tekeminen” sitten on tai (ei) voisi olla, sitä olen koko tutkimukseni 
ajan kysynyt.
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SSommitelma I: Me as a Craft Teacher and Ethnographer 

Introduction 

Craft45 education in Finland is after 30 years curriculum work for gender equality still 
very far gender-divided. Girls are studying textile work with female textile work teacher 
and boys technical work with a male technical work teacher. 

I’m writing my doctoral thesis about the representations of craft and gender in the 
Finnish (school) culture. I’m especially interested in the explicit and implicit gender 
system concerning craft making and teaching, in which gender system means culturally 
defined places and habits for a woman or a man. The gender system could also be 
named as gender agreement, like Yvonne Hirdman (1990) calls it.

I’m making ethnographic research on wide fields where in the middle is my ethno-
graphic staying and participation in the craft lessons at two schools in Helsinki. I partic-
ipated at the lessons and asked the pupils to write small essays and interviewed both 
pupils and teachers last year. Around these two schools I see the field of Finnish craft 
education which I have been both participating, e.g. trough teaching craft education for 
student teachers, and observating, e.g. through textile teachers’ e-mail list messages. As 
one data I have also the Finnish comprehensive school curricula from 1970-2004, and 
craft education memories. In addition, in order to open the cultural representations I 

                                                             
45 The Finnish concepts around craft education  

Craft is an interesting term, because it has so different connotations in English (actually I don’t know 
really what kind of connotations it has) and in Finnish. In Finnish we still use the term “käsityö”, which 
directly translated means “handwork”. “Käsityö” does not mean only the work with hands but with hands 
and thinking, hands and head. In that way “käsityö” as a term is misleading even though also in Finnish 
dictionary it is explained to mean work made by hand, the process and product. The essential nature and 
philosophy of “käsityö” is widely discussed and I will return to that later on. “Käsityö” is also a school 
subject, which still has nowadays two arrears of application: textile work and technical work.

Textile work means craft or “käsityö” made from textile materials, soft materials. This is the only defini-
tion I can find, but there are still many more suppositions and aspects which seem to be connected with 
textile work, but I think these belong to my research and are not definable already now.  

Technical work means craft or käsityö made from hard materials, for instance wood, metal, plastics, 
but the term points in techniques as like an opposite to textile work, as like there were no techniques 
used. The tools and machines used in the technical work lessons are sometimes bigger and heavier than in 
textile work lessons.

In spoken language in schools the terms are almost vice versa: textile work is called craft or handwork 
(käsityö or even shortly kässä), and technical work is called wood work as pointing in the traditionally 
main material wood. 

There are two disciplines which investigate and develop Finnish craft education and they are named now 
Craft Science and Technology Education (the concept which is used in English written texts). Craft 
Science is investigating craft and design processes, products, materials and the social, cultural, economi-
cal, ecological and other aspects of them. (Here I also have to look for the other definitions, but this is how 
I understand it shortly.) Craft Science is a direct translation of the Finnish term käsityötiede, but now 
during the curriculum development process it is planned that the newer English term would perhaps be 
Textiles, Clothing and Craft Design Studies, which opens the area of the science far better than Craft 
Science. 

Technology Education is translated from “käsityökasvatus”, which actually directly translated means Craft 
Education. In the translating process the term is already developed to the direction in which also technical 
work instruction is going on. (The definition of Craft Education I don’t yet have..) 

Even though the both terms craft science and craft (technology) education are neutral and are not point-
ing to any specific areas of craft, craft science actually is mainly research on textile work and craft educa-
tion on technical work.
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have collected articles in Helsingin Sanomat (the main newspaper in Helsinki) and 
some magazines. The current stage of my research is transcribing videotapes and start-
ing analyzing, still also asking methodological and epistemological questions. 

I see myself as an ethnographer, not only in one or two schools but in the wide and 
multi-layered educational and cultural field of Finnish craft and craft education. In this 
paper my aim is to discuss about my view of doing ethnography. I want to reflect on my
position as a researcher and teacher in the field of craft education. I also want to reflect 
on my different data and describe how I am going to bind them together in order to get a 
wide picture of the representations of craft and gender in Finnish craft education. 

FFor the beginning 

Tierney (2002) describes writing as a craft46 and says that the text is best hold to-
gether with the narrative voice of the author. Especially ethnography means writing on a 
folk or a culture, writing, telling a story. Ethnographic writing is a representation (Van 
Maanen 1988, 8), written by a narrator, by a person, who “was there”. The act of writing 
itself becomes a way of being and knowing and that’s why Foley (2002, 475) demands 
using a more robust, embodied, and situated language in order to engage more 
fully the intractability of life. Tyler (1986, 125-126) figures a post-modern ethnography 
as a text consisting of fragments of discourses “intended to evoke in the minds of both 
reader and writer an emergent fantasy of a possible world of commonsense reality, and 
thus to provoke an aesthetic integration”, even with a therapeutic effect. This type of 
writing Tyler names poetry, even though not necessary in its textual form. I don’t know 
how to write poetry, but anyway I want to be reflexive about my position as a researcher 
and also reflect the data and methods of my research. And I try to do it some way differ-
ent, write robust and embodied. Or, like Pillow (2003) speaks for a reflexivity of discom-
fort, with which she means the use of “reflexivity in a way that would continue to chal-
lenge the representations we come to while at the same time acknowledging the political 
need to represent and find meaning” (p. 192).

Writing in a textual and linear form – page to page and paragraph to 
paragraph – gives the impression that the story goes so. Writing as a craft is a 
good metaphor in describing the reality where the author plans and writes, edits, de-
letes, checks the plan, cuts and pastes, and re-types. Many researchers use craft-like 
metaphors, like weaving, or sewing a patchwork quilt, but as a devotee of craft and a 
craft teacher I know that research is a much more complicated craft work47. I would 
prefer a high-decorated or embroidered clothing piece, e.g. a jacket – in planning 
clothes you have to acknowledge many things and in sewing handle sleeves and front 
and back pieces sometimes separately and sometimes together. A jacket has a certain 
model and is often made with certain established principles. Mostly you follow the prin-
ciples, sometimes you want to question them. A decoration in it gives you hundreds of 
different possibilities and also gives you a possibility to express yourself. A research is 
not just a simplistic storyline formatted by an innocent author (Pillow 2003, 190), like a 
hand-made cloth is not an impersonal industrial product. The author, the craft maker, is 
“guilty”. 

Why do I start like this? I have been thinking about this paper, I have made a sketch about the 
things which I want to write about, but like in sewing a cloth piece, you don’t always know in 

                                                             
46 Boldaukset ja kursivoinnit tehty työtä viimeistellessä, silmäilevän lukemisen mahdollistamiseksi.  

47 For example weaving starts from one edge, and continues from row to row. In the other edge you can’t 
change anything in the middle. Of course you can decorate it, but you can’t change the colour or material.
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the beginning yet, how you are going to do it. You just know, what kind of cloth you try to 
reach. And I want to try to reach a different kind of writing, representing reality, representing 
me and my research plan. Could it be a poem – no, I have not studied poetry – Piirto 
(2002) does not recommend writing inferior poems. Any way I would like to write a 
reflexive article and practice that kind of writing. And like reflections go over each other, cross-
ing, and folding, I also want to try out what this could look like in a text. I see my thoughts and 
reflections more like a cobweb than a linear barrel. 

I also want to get feedback from my prestigious readers, like apprentice needs feedback from 
his or her master. Is this good or inferior? Do I first have to write like a research al-
ways has to be done, in the right order, with the right ingredients – introduction, 
theoretical background, research question, data, method, results and discussion? And perhaps 
with a small paragraph or sentence about me as a researcher – western, white, female, middle-
class and heterosexual?      

IIntertwined subjectivity – me and my research theme  

I find myself both inside and outside of my research theme. I have heard and read my-
self in the interviews and articles, like St. Pierre (1997, 178) when interviewing the older 
women of her hometown. She writes about her intertwined subjectivity: “I was like them 
but different too, - -. I was both identity and difference, self and other, knower and
known, researcher and researched.” 

I am researching the gender system of Finnish craft 
education, of which I am a part: I have been participating 
the production and re-production of the gender system 
by choosing textile craft in my lower classes and even
chosen to become a textile craft teacher – so, I am a 
woman, exactly, a woman studying and teaching textile 
work, like I defined while defining the concept gender 
system of craft. Still I am also dissimilar – I analyze and 
question the gender system with theoretical language and 
concepts especially absorbed from social constructionism 
and feminist studies. I see the gender system of craft 
education critically. 

I have been working as a textile craft lecturer in class 
teacher education since year 2000. In my work I have 
clashed both colleagues and students and their firm gen-
der-based beliefs, based mostly on their own and com-
mon “experiences” 48 . I try to deconstruct the gender 
agreement of craft e.g. by discussing with my colleague 
about a model of a common craft education. Though I 
notice myself that I make cultural generalizations of male 
students, and tend to see them as more creative and 
vigorous than female students, whom I see sometimes 
more careful.  

                                                             
48 De Lauretis writes that she doesn’t see experience as only subjective even though the person himself 
thinks it is his own experience. She writes that subjectivity is constructed through a social process, where 
one perceives and comprehends as subjective (referring to, even originating in, oneself) those relations, 
which in fact are social and, in a larger perspective, historical. (De Lauretis 1984, 159.) 

Discussion with myyself, my own 
multiple voices: 
- Why are you researching this? 
- Because I think it’s stupid, that 
girls and boys are said to have a 
choice but actually they don’t. 
- Yeah, but if they choose, what 
they want to choose? 
- Want and want – or are sup-
posed, or feel they are sup-
posed… 
- How can you know it? 
- I have been there, too. I never 
thought I could do another, 
different choice. 
- Why do you think so? 
- I was a decent and ordinary girl. 
- Do you think there is no differ-
ence between girls and boys? 
- No… But I have to say I’m a little 
confused with all the feminists I 
have been reading. But anyway I 
think there exist different girls 
and different boys.  
- Ok, mm, how about you as a 
craft teacher yourself?  



 
37 

 

I also know there exist aspects of profession and salary 
bonded to demands of common craft. The development of 
the common craft instruction stops often just because of 
teachers’ fears about their occupations even though it is 
not said aloud. Here is the question about the discourses 
and interpretation repertoires, which in an occasion are 
useable. I question strongly the ideologies and stand-
points of the prevailing craft education. As an craft re-
searcher and teacher myself I dare to do that, and ask for 
example what really matters and is significant in craft
education, and what could be done in common craft edu-
cation. This would not be so easy for an outsider.  

Still, when I have been interviewing pupils, I have 
heard myself, but I have also noticed, that the words are 
not enough to explain this all. Like also St. Pierre (1997) 
says, “we are very concerned that we have pieces of data, 
words, to support the knowledge we make. Yet how can 
language, which regularly falls apart, secure meaning and 
truth?” The responses were sometimes escaping from 
words, when pupils were telling me, like “I just like it 
more.” Even in this answer I have heard myself. 

I am in the middle of the negotiation about gender and craft. I must think about it 
and act in my own work as a textile craft teacher. I am not only an outsider, who would 
only look from outside – or even inside – how a culture creates this or that understand-
ing, but I am creating it, too. Every representative of a role can be seen as responsible 
for keeping the performance norms of the role, which also can be taught as a part of an 
institutional tradition (Berger & Luckmann 2000, 88). What am I teaching about craft 
(and gender) while teaching craft education for student teachers, even though I would 
be saying, that gender equality is important in craft, too? 

IIntertwined research theme – intertwining data and methodology 

In the very beginning I started investigations on my research theme by reading research 
on craft education and craft science, and looking for mentions on gender or sex. There 
were almost no mentions – all the texts were mostly gender-neutral, and if I would have 
known, that mostly the students of technical work were boys and so on, I could not have 
noticed it. (Guttorm 2001.) I got interested on how the curriculum texts appear and 
continued my readings there, where I found mentions, sometimes explicit, sometimes 
implicit, or even by accident (Guttorm & Kärnä-Behm 2003). After that I started to 
think to start my research – I read about ethnography and wanted to make ethnography 
in two schools. And I did it49, but I noticed that actually I was not only interested in the 
culture of one or two schools, but in the cultural stream of negotiations. And that was 
what I already had even earlier started. That’s why I now name my research data to be, 
in addition to my ethnographic data, the curriculum texts 1970-2004, craft education 
memories from Finnish Craft Museum and my student teachers, the stories I have heard 
from people when I have told about my research theme, textile craft teachers’ e-mail list 
messages, and articles form newspapers and magazines. And I see myself as an ethnog-
                                                             
49 .. my ethnographic staying and participation in the craft lessons at two schools in Helsinki. I participat-
ed at the lessons, and asked the pupils to write small essays about which of the two craft areas they are 
going to choose and why, and interviewed both pupils and teachers last year. 

- I have tried to fix a good 
combination and curriculum, 
that we would not only re-  
product the gender system. That 
every student teacher would 
study both 
- Why is this gender equality so 
important for you? 
- Maybe because I come from a 
deep Christian community, 
where gender differences were 
and are so unquestionable. 
- How about the skill then? Do 
your students have time to learn 
anything? 
- Yeah, that’s of course a prob-
lem. But I think we are training 
for an all-round education, not 
giving a specialized education 
for becoming masters. And, an 
other question is, what is im-
portant in craft education…
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rapher – like the early ethnographers were staying longer times with their ethnic and 
foreign cultures and gathering different kinds of data, I’m doing it, too. I’m still on the 
field – and like an ethnographer, I notice and catch and write down as much as my at-
tentiveness in any situation allows. Thus I don’t see the field of my ethnography only in 
the world of one or two schools but on the wide and multi-layered fields of education 
and Finnish culture. Around these two schools I see the field of Finnish craft education 
which I have been both participating, e.g. trough teaching craft education for student 
teachers, and observating, e.g. through textile teachers’ e-mail list messages, and ways 
to talk about gender and craft in Textile Teacher -magazine. In order to open the dis-
courses of craft education I have also read the Finnish comprehensive school curricula 
from 1970-2004, and the teacher guides in craft education. The curricula represent the 
official layer, the layer of the official aims and ideals, which the writers hold as the most 
important. 

In my data the official layer and the layer of practices are negotiating. In addition 
these two levels are both part of the cultural stream of negotiations (Juhila 1999). The 
practices are represented in addition to the ethnographic data through the recollections 
on craft education gathered from the visitors at The Craft Museum (years 2000-2003) 
and recollections I have gathered from my own student teachers (years 2001-2002 and 
2004). In the recollections there exist same kind of stories, which and whose beginnings 
I meet also in my ethnographic data. On the other hand there exist also stories, which 
display how the official curricula have been realized to the practices of the schools.  

In addition, in order to open the cultural representations I have collected articles in 
Helsingin Sanomat (the main newspaper in Helsinki) and in some magazines. Girls are 
choosing textile craft and boys technical craft, and this is regarded as a natural and 
essential fact following of the sex differences. This regard is readable in the discussions 
at the e mail -list of textile teachers, but also in the articles written by news paper edi-
tors. Editor Marja Väänänen writes in Länsiväylä (a local news paper in the capital) 
28.3.2004: “During the exchange weeks50 girls got to know technical craft and boys 
textile craft – by doing themselves!” The editor tells also how girls were peeling electric 
wires “with intense concentration”. But then sewing with a sewing machine was for boys 
not “difficult as such”. 

The article above is only one example, even though perhaps the most unbelievable 
and wondering, of the articles where the connection between sex and craft is essential-
ized. I count these articles to my data too51. Also those articles are interesting, where 
masculinity or femininity is produced and where craft becomes mentioned in this con-
nection. Hannele Kontiainen met the bus driver Tuulia Haapala (Helsingin Sanomat 
27.4.2005), who is ”boyish easy-going”, but at the end “surprises by drawing a crochet-
ing work up”. The editor seems to think that crocheting actually would not match with 
being boyish. But luckily the bus driver continues: “Four times I have started from the 
beginning; I’ll have to see how it goes.”

My aim is to investigate the discourses – how sex and craft are talked about, how they 
and the connections are been constructed, re-constructed and de-constructed. My data 
is multi-layered and intertwined, but the same negotiation themes are noticeable in 
different texts and forms. 

                                                             
50 Exchange weeks mean the weeks, some lessons, in which the pupils change from textile to technical and 
vice versa. 

51 How I have chosen the articles, you may ask… I see also in this connection me as an ethnografph who 
has the eyes open all the time and reads even newspapers as an ethnograph – and like an ethnograph 
notices only a part of the happenings, I also notice the articles which I notice and see valuable.  
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Chaundry (2000) says that she gave up 
looking at the transcripts, because of the 
exposure of the impossibility of doing qual-
itative research ethically (Pillow 2003, 
190). Same way, I have had the feeling that 
I would like to give up the whole transcrib-
ing. Actually, I had the feeling already then, 
when I stayed at the school, that I almost 
knew, what they are going to say, how em-
barrassed they are going to be, when I ask, 
why they are going to take the traditional 
craft area. Why did I know it? Because I 
could imagine what I had thought, when 
someone had asked me in the fourth grade 
the same thing. I would have wondered, 
why I am asked at all. Transcribing and 
using some quick-said statements as such 
can even harm the results of the research 
and the interviewee. What I actually really 
can know, would be my thoughts and con-
ceptualizations.

I see my research and data as continuous 
constructioned circles (Juhila 1999), which 
are intertwined and intertwining together. 
Juhila (1999, 174-177) talks about the cul-
tural stream of negotiation, or how there 
exist from situation to situation moving 
meanings in different discussion occasions 
– here she, like also I, sees also news paper 
articles, law and diary texts as an interac-
tional cultural discussion. I am going to 
look for these moving meanings in the 
different texts. Still I don’t want to bind my 
research only to the epistemic construc-
tionist principles, in accordance to which it 
is not interesting, whether or not there 
exists a reality outside the language. Even 
though also my discourse-analytic research 
comes back to the language and even is 
prisoner of itself (Juhila 1999, 162), there 
also exist data – especially from the pupils 
and from the school world – which is some-
thing else than words. St. Pierre (1997) tells 
that she noticed that she had analyzed 
much data that had never been textualized 
into words and that’s why she identifies 

One example of the negotiation stream: 

 

PPicture 1. A caricature by Kari Suomalainen  
published in Helsingin Sanomat 2.10.1990.  
© The estate of Kari Suomalainen 

  

The division of men’s/women’s work  
annoyed me at my school time. I would have 
liked to study woodwork. But no knife could 

be given to a woman. She can’t use it. 
 However, the soft textiles have filled  

my life.  
(Lea, age 60,  

visitor at The Finnish Craft Museum) 
 

In addition to common teaching to all pupils 
the pupil can be given a possibility to  

emphasize in his/her craft studies after 
 his/her interest and talents either to textile 

 or technical work.  
(Curriculum 2004, 244) 

I like both textile and technical. But maybe 
more textile. That’s why I’ll choose textile  
for the upper classes. Even though I know  

both as well, or, mm, I don’t know. 
 In my own opinion I think I know.  

(A girl, 6th grade, Field yard) 

The issue: knowing and talents 
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transgressive data – emotional data, dream data, sensual data, and response data. Espe-
cially emotional data I have got, even written in the transcripts – while transcribing a 
lesson, I had to write down my anger and frustration about the lesson schedule. 52

Oh no, I really become distressed and have to ask, oh, whether there is any sense in doing 
some filthy small patch and from that some stupid animal – I think it’s going to fly to the car-
pet, perhaps already at the school-yard – why don’t these pupils go out on strike?

Response data I have gotten every time I have presented my research in conferences, 
seminars, my mentor, my sister and brother, my husband, my friends and relatives. I 
have often gotten answers, which re-produce the theme, see no problem in gender-
based craft education, or I have gotten stories from the tellers’ own school times and 
about their preferences. It’s no wonder that St. Pierre talks about irruption. Craft educa-
tion and choices is so a common and familiar issue in Finland, that almost everybody 
has his or her own story to tell me. Part of these stories I have written on a paper, but a 
bigger part only criss-cross in my head. So, the data really is intertwined. 

I name my analysis methodology discourse analytic, but how do I analyse this transgressive 
data? 

                                                             
52 Myös MacLure, Holmes, MacRae & Jones (2010, 545–546) kertovat väsymyksestä katsella videoita ja 
pohtivat miten videometodi tuottaa jokapäiväistä latteutta lasten kuvista... ja huomaavat, miten vähän 
videometodi on muuttunut 30 vuoden aikana.. Tutkijoille annetaan ohjeita, joiden mukaan videolla 
kerättävän aineiston tulisi olla mahdollisimman vähän editoitua, korkeintaan vähän zoomattua... MacLu-
re ja muut tunnistavat nämä rajoitukset eron tekemisenä taiteeseen, elokuvaan, journalismiin ja populaa-
rikulttuuriin, videometodi onkin artless, taiteeton:) .
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EEnnen sommitelmia II ja III: Teksteistä ja käytännöistä kirjoittaminen, Tahmala 

Etnografiseen aineistoon tarttuminen tuntui aina vaan hankalalta, 
koska se oli minun sanallistamaani, pysäyttämääni, nimeämääni
ja koska sitä, oppituntien ainutkertaisia ja jo-menneitä hetkiä, 
tuntui mahdottomalta pilkkoa koodien tai teemojen alle
Opettaja-lehtien teksteistä oli helpompi kirjoittaa jopa analyysia, 
koska ne ja niissä käytetyt käsitteet ja nimeämiset pysyivät paikoillaan,
tekstit olivat ikään kuin pysäytyskuvia jo itsessään.

Kirjoitan artikkelikäsikirjoituksen (Sommitelma II) pitkän ajan kuluessa, aloitan talvella 
2006–2007, kirjoitan pitkälle, jätän pöytälaatikkoon äitiysloman ajaksi, kaivan joskus 
keväällä 2009 tai 2010 uudestaan esille. Viimeistelen, mutten sittenkään lähetä, koska 
analysoimani tekstit nekin ovat aina jonkun nimetyn kirjoittajan kirjoittamia. Siksi ilman 
kehystään, sitä, että rinnalla mietin tietämisen oikeutusta ja tutkijan etiikkaa ja valtaa ja 
kirjoittamisen hankaluutta, en voi tätä(kään) lähettää. 
-  
Runot (Sommitelma III) syntyivät Tahmalassa muutamana liukkaana päivänä,
litteraattien ja tutkimuspäiväkirjojen kanssa
runot tuntuivat heti omilta ja sellaiselta kirjoittamiselta, jolla haluan etnografiastani kertoa,
ja olla kertomatta, liikkuvalta representaatiolta (ja ei-), 
samalla koin tuskaa, kun ne eivät olleet sitä, ”analyysia”,
mitä akateemiset lukijat, ainakaan Suomessa, olivat tottuneet odottamaan
yhä tuskailin myös sen kanssa, ettei runoja ”sidota teoreettisiin keskusteluihin eikä 
käsitteisiin”,
en ollut vielä oikein löytänyt omiani

Kommentoijien mielestä runot olivat kauniita kyllä, kaunokirjallisia, mutta eivät tieteellisiä,
siksi nekin jäivät pariksi vuodeksi pöytälaatikkoon, kunnes keväällä 2010 lähetin ne 
Naistutkimus-lehteen (Guttorm 2010)

(Runoissa kursiivilla suoria lainauksia opettajien ja oppilaiden puheista,
muut ovat omia sanallistuksiani)

Näiden molempien tekstien kanssa mietin, esitänkö minä tutkijan roolia, osana 
yliopistoinstituutiota, 
vai enkö sittenkään osaa, 
jolloin huomio kohdistuisi minuun 
ja yksilöllisiksi nimettyihin ja oletettuihin taitoihini ja kykyihini..

Joskus olin kirjoittanut:
Sosiaalisen konstruktionismin mukaan jokaista tietyn roolin esittäjää voidaan pitää vastuul-
lisena pitäytymisestä roolinsa suoritusnormeihin, joita opetetaan osana institutionaalista 
traditiota. Instituution esittäminen rooleissa ja roolien kautta onkin tärkein representaa-
tiomuoto (Berger & Luckmann 2005, 88–89.) Siksi ei voida puhua, että kulttuuriset jäsen-
nykset ja merkitykset veisivät esimerkiksi opettajaa, vaan hänen on itse aktiivisesti osallis-
tuttava niiden konstruointiin ja siksi voidaan uskoa, että kulttuurisesti määrittynyttä 
voidaan myös muuttaa (Salo 2005, 76, 170). 

Ja tämän kulttuurisesti määrittyneen muuttamisesta haaveilin..
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SSommitelma II: Sukupuolia ja muita erontekoja käsityönopetukseen liittyvissä kes-
kusteluissa  

Käsityönopetus liikkeessä 

Suomalaisesta käsityönopetuksesta vastaa kaksi vahvaa ammattikuntaa, kaksi erillistä 
ammattiliittoa ja kaksi erillistä opettajankoulutusta, joilla kaikilla on vahvat perinteet. 
Myös koulun käytännöissä opetusta annetaan kolmannesta luokasta alkaen kahdessa 
erillisessä opetustilassa ja -tapahtumassa tekniikka- ja materiaalilähtöisesti, teknisenä 
työnä ja tekstiilityönä. Siitä huolimatta, tai samaan aikaan, viimeisimmässä opetus-
suunnitelmassa 2004 käsityö nimetään peruskoululain 1998 vaatimalla tavalla yhdeksi 
oppiaineeksi. Tilanne asettaa käsityönopetuksen, sen merkitykset ja selonteot, liikkee-
seen, yhtäältä etsimään ja rakentamaan yhteistä, toisaalta kilpailuun tai kamppailuun 
keskenään. Tekstiilityön ja teknisen työn välisiä eroja rakennetaan viittaamalla suku-
puoliin, merkityksiin ja tavoitteisiin. Puhutaan jopa käsityönopetuksen kahdesta maa-
ilmasta (Kojonkoski-Rännäli 2001). Tämän artikkelin tavoitteena on tehdä näitä eron-
tekoja ja perustelujen liikkumista näkyväksi. 

Jako tekniseen ja tekstiilityöhön pohjautuu Uno Cygnaeuksen 1860-luvulla kansa-
kouluun tuoman käsityöoppiaineen eriyttämiseen koulujen käytännöissä ”käsitöiksi” ja 
”naiswäen käsitöiksi”. Jo varhain käsityön opetuksen käytännöt karkasivat Cygnaueksen 
tavoittelemista muodollisesti sivistävistä ja pedagogisista merkityksistä maaseudun 
elinkeinoelämän edistämisen pyrkimyksiin. (Gladh 1968, 117–130). Pojille alettiin opet-
taa maataloustyökalujen valmistamista puu- ja metallityön tekniikoin ja tytöille vastaa-
vasti kodin ja kotitalouden hoidossa tarvittavia taitoja, kuten ompelua ja parsintaa 
(Kautovaara 2002). Maalaiskouluissa käsityönopetus oli pakollista kaikille oppilaille ja 
joidenkin koulujen vuosikertomuksissa todettiin jopa, että ellei koulussa opetettaisi 
käsityötä, puolet tyttöoppilaista jäisi saapumatta kouluun. Kaupunkikouluissa käsityö 
oli aluksi pakollista vain tytöille, koska kaupunkikoulujen pojista kasvatettiin virkamie-
hiä, eikä miehiä maataloustöihin. (Gladh 1968, 136.) Käsityönopetus, tai ennemminkin 
sen tarve, tultiin siten jo kansakoulun alussa liittäneeksi sukupuoleen ja luokka-
asemaan. 

Käsityönopetus jäi sukupuolten mukaan eriytyneeksi, vaikka tyttöjen käsityötä myö-
hemmin alettiin nimittää tekstiilityöksi ja poikien käsityötä tekniseksi työksi. Tasa-
arvopolitiikassa onkin 1960-luvun lopulta asti kiinnitetty huomiota erityisesti liikunnan 
ja käsityön opetuksen sukupuolittuneisiin opetuskäytäntöihin (Salonen 1988, Lahelma 
1987). Tämä on pakottanut pohtimaan sukupuolittaisesta käsityönopetuksesta irrottau-
tumista ja kirjaamaan tasa-arvoon ja sukupuolten yksilöllisiin valintoihin liittyviä lau-
seita perusopetuksen opetussuunnitelmiin 1970-luvulta lähtien (ks. esim. Lahelma 
1999; Guttorm & Kärnä-Behm 2003). Myös hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa (STM 
2008) tunnistetaan ja tunnustetaan käsityöoppiaineen jakautuminen yhdeksi konkreet-
tisimmista sukupuolieroa ylläpitävistä käytännöistä.  
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SSommitelma III: Runoiksi kirjoitettuja käsityötunteja  

KUKA KEKSI TEKSTIILITYÖN?

kuka keksi tekstiilityön, kysyy Santeri
ja Joonas vastaa: 
  Uno keksi koulun

Arttu vetää kaikin voimin silmukkaa toiselta puikolta
miten noin vaikeet voi olla,  
ihmettelee Santeri

vaik mull ois 50 tuntii aikaa, 
mä en sais tota valmiiks, 
Arttu huokaa

Joel neuloo innoissaan, 
laskee ääneen silmukoita
toiset haukkuvat Joelia tytöksi,

opettajan mielestä 
se on loukkaavaa
  
ainakin se on tyttöjen laji,   
puolustaa Santeri

Arttu harmittelee, 
ettei tekstiilityössä opi mitään
ja Joonas,
mikseivät tytöt vois olla tekstiilityössä 
ja pojat teknisessä työssä 

Sitten keskustellaankin jo 
ihan muista aiheista
Opettaja selventää tutkijalle,
että Artulla on
muissakin aineissa ongelmia

Joonas kehottaa Santeria 
menemään sanomaan terveydenhoitajalle, 
ettei hän voi opiskella tekstiilityötä, 
koska hän tulee kipeäksi

Santeri ottaa työn eteensä 
ja ”aivastaa”

kuusi tyttöä istuu pöydän ympärillä
ja neuloo ja juttelee rauhallisesti, 
samalla koko ajan työhön keskittyen
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Uusin opetussuunnitelma jättää käytännön toteutuksille kunta- ja koulukohtaista liik-
kumavaraa, kun neljännen luokan jälkeen oppilaalle yhä ”voidaan antaa mahdollisuus 
painottaa kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan” (POPS 2004, 244) jompaankum-
paan. Valtakunnallisesti yhtenäistä käsitystä käsityönopetuksen järjestämisestä ei ole, 
vaan osassa kouluja käsityötä opetetaan samansisältöisenä kaikille, osassa oppilaat 
valitsevat neljännen luokan lopulla jommankumman. Tilannetta pidetään sekä tasa-
arvon että oppimistulosten kannalta epätarkoituksenmukaisena ja eriarvoistavana, jopa 
kaoottisena (ks. esim. Lepistö 2010, Pöllänen 2002). Niissä kouluissa, joissa valinta 
tehdään, jakautuvat valinnat yhä pitkälti sukupuolen mukaan. Nimitänkin käsityönope-
tuksessa yhä vallitsevaa sukupuolittuneisuutta käsityön sukupuolisopimukseksi (ks. 
Hirdman 1990), jonka mukaan tekstiilityön tekijäksi oletetaan nainen tai tyttö ja tekni-
sen työn tekijäksi mies tai poika (ks. Guttorm 2006, myös Kokko 2007).   

Käsityö on lisäksi yksi taide- ja taitoaineista, joiden asemasta ja tilasta nykypäivän si-
vistyksessä ja sitä kautta esimerkiksi peruskoulun tuntijaossa keskustellaan kiivaasti. 
Peruskoulun valta- ja arvostushierarkioissa taito- ja taideaineet asettuvat marginaaliin 
ja ovat menettäneet resursseja muille korkeammalle arvostetuille, teoreettisiksi nime-
tyille aineille (ks. Paechter 2000; ks. myös Pohjakallio 2005).  Nykyinen, uusliberalisti-
nen koulutuspolitiikka haastaa kouluopetusta ja kutakin peruskoulun oppiainetta tulee 
kyetä perustelemaan yhteiskunnan suotuisan kehityksen ja esimerkiksi kansallisen 
kilpailukyvyn näkökulmasta (ks. esim. Rinne ja Salmi 2003). Sekä pyrkimys sukupuol-
ten tasa-arvoon että uusliberalistinen koulutuspolitiikka haastavat ja murtavat perin-
teistä käsityönopetusta ja pakottavat sen liikkeeseen, jossa kaksi oppialaa, tekstiilityö ja 
tekninen työ, kamppailevat sekä yhtenä rintamana että keskenään, toisiaan vastaan. 

Eroja rakennetaan sekä sukupuolten, tai ainakin erilaisten oppilaiden, välille että kä-
sityön alojen välille. Väitän, että eroja rakennetaan, jotta tekstiilityö ja tekninen työ 
säilyisivät erillisinä alueina tai jotta siinä tilanteessa, jossa käsityö todella myös käytän-
nössä yhdistettäisiin yhdeksi oppiaineeksi, haluttu käsityön ala painottuisi uuden käsi-
työoppiaineen opetuksessa. Kyseessä on siis taistelu käsityön alojen arvo(s)tuksesta ja 
paikasta oppiaineiden hierarkioissa.

Käsityönopettajien tekstien diskursiivinen luku 

Tämä teksti pohjautuu etnografiseen väitöskirjatutkimukseeni käsityönopetuksen ken-
tillä: olen osallistunut kahden helsinkiläisen koulun käsityönopetuksen käytäntöihin 
lukuvuonna 2003–2004 sekä analysoinut koulun käsityönopetusta ympäröiviä erilaisia 
kulttuurisia tekstejä diskursiivisesti. Luen seuraavassa Tekstiiliopettajan ja Teknisen 
opettajan, käsityönopettajien ammattiliittojen jäsenlehtien, artikkeleita vuosilta 2001–
2009. Olen valinnut yhteensä noin sata artikkelia sen perusteella, että niissä keskustel-
laan käsityönopetuksen käytännöistä tai merkityksistä siten, että keskusteluihin liittyy 
sukupuoli tai vallitsevan tekstiilityö/tekninen työ -kahtiajako. Lisäksi viittaan yhteen 
Luokanopettaja-lehden artikkeliin, jonka käsityönopettajakirjoittaja osallistuu keskuste-
luun yhteisestä käsityön opetuksesta.
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KANTOVÄLINEEN SUUNNITTELUA

mitä tulee mieleen sanasta kantoväline
pojat vastaavat reppu, kassi, pussi..
mitä siinä vois kuljettaa
pojat heittelevät ideoita: skeittii, koripalloo, uintikamoi…
entäs tytöt?
meikkejä, vastaa Lotta

mitä pitää ottaa huomioon
ja pojat viittaavat, vastailevat

Ville kysyy, onko koulussa kuminauhaa
suunnitellaan paperille
miten se kirjoitetaan, jos haluaa semmosen hihnan

läppä, missäs yleensä on läppä
repussa, joo, mutt ei välttämättä
semmosissa tyttöjen repuissa

Mikko kysyy, voiko kirjoittaa tai voiko tehä semmosii lenkkejä
Kerkko ja Mikko hakevat muotoa
emmä osaa piirtää tai siis kuvata minkä muotonen

ope voiks tehä sillee
hei ope, opee 

pannaaks läppä
kysyy Valtteri Kerkolta
no ei todellakaa

Paavo kysyy minulta, 
laittaako mustaan kassiin mustat vai valkoiset repunsulkijat,

ehdotan mustia

ope kirjoittaa kangasvaihtoehdot taululle
Mikko toteaa, että 
maastokangas muistuttaa Marimekon unikkokangasta, kun äkkiä katsoo
Paavo valitsee sinisen kukkakankaan uimarantakassiinsa

Kerkko: tä, onks kello jo kakstoista?
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Keskustelu yhteisen käsityön periaatteiden ja käytännön toteutusten ympärillä on käy-
nyt koko 2000-luvun vilkkaana, joten sukupuolien ja käsityöalueiden erilaisuuksiin 
viittaavia artikkeleita ei ollut vaikeaa löytää. Teemoittelin havaintoja sukupuolten ja 
käsityöalueiden eroihin liittyviin lausumiin sekä tasa-arvoon liittyviin keskusteluihin, 
joiden rinnalla keskeiseksi teemaksi nousi taito. Lisäksi kiinnitin huomiota tulevaisuus- 
tai kehityssuuntautuneisiin lausumiin ja siihen, miten niiden kohdalla eroja sukupuol-
ten ja/tai käsityöalojen välillä lähestytään, rakennetaan ja puretaan. Luen käsityönopet-
tajien tekstejä ja kysyn, millaisia eroja tekstiilityön ja teknisen työn sekä sukupuolten 
välille tuotetaan ja rakennetaan nykyisten opetuskäytäntöjen ja tulevaisuuteen suuntau-
tuvien ehdotusten perusteluissa.

Analyyttinen lukutapani pohjautuu oletukseen maailman ja merkitysten sosiaalisesta, 
kulttuurisesta ja historiallisesta rakentumisesta, jossa lausumien kautta maailmaa ra-
kennetaan tietynlaiseksi ja jossa jokaista lausumaa tulkitaan suhteessa muihin lausu-
miin (ks. Foucault 2005). Diskursseilla eli puhumisen, ajattelemisen ja kirjoittamisen 
tavoilla pyritään esittämään tietyt suhteet, asiat tai ilmiöt itsestään selvästi tosina, luon-
nollisina tai annettuina (Paechter 2001, 41; Aapola 1999, 68). Diskursseilla on materiaa-
lisia seurauksia eli ne tuottavat tietynlaisia käytäntöjä, ja siksi niillä neuvotellaan ja 
kamppaillaan siitä, mikä on ”totta” ja ”oikeaa” (ks. Brunila 2009, 38–40). Nämä diskur-
siivisesti tuotetut merkitykset ovat liikkeessä teksteistä ja käytännöistä toiseen, mitä 
Juhila (1999) nimittää keskustelujen kulttuuriseksi virraksi. Myös sukupuolen ymmär-
rän kulttuurisina ja sosiaalisina diskursiivisesti tuotettuina kerrostumina biologisen 
(joka sekin diskursiivisesti tuotetaan vain kahdeksi toisilleen vastakkaiseksi ”esiinty-
mäksi”) sukupuolen päälle (ks. Palmu 2003).   

Tutkimiani tekstejä voidaan siis lukea myös poliittisina lausuntoina, pyrkiväthän ne 
useimmiten joko ajamaan muutoksia tai ehkäisemään niitä (Rossi 1999, 11; Bourdieu & 
Wacquant 1995, 129). Tässä artikkelissa en ole kiinnostunut yksittäisten kirjoittajien 
profiileista tai ”poliittisista asennoista”, vaan ennemminkin kirjoittajia yhdistävistä ja 
erottavista diskursseista ja merkityksiä säilyttämään tai muuttamaan pyrkivistä strate-
gioista. Siksi en myöskään kirjoita näkyviin kirjoittajien nimiä. 

EErontekoja sukupuolten ja käsityöalueiden välillä 

Seuraaavan aineistokatkelman perusteella ei ole vaikeaa uskoa käsityönopetustaan 
muistelevien luokanopettajanaisten kokemusta siitä, että heille on koulussa vihjattu 
erilaisin tavoin tekstiilitöiden sopivan tytöille (Kokko 2007, 68, 131). Sen lisäksi, että 
tässä tuotetaan eroja tyttöjen ja poikien välille, tullaan eroja tuottaneeksi myös tekstiili-
työn ja teknisen työn välille:  

Pojat ottavat opettajan huomion useammin jättäen tytöt odottamaan vuoroaan. Tyttöjen 
työt  eivät etene. Pojat ovat yleensä heikompia, aikaansaavat luokassa levottomuutta ja ovat 
epämotivoituneita. He tuntuvat kaipaavan ”suurempien kaarten” toimintaa, kun taas tytöt 
ovat suuntautuneita keskittyneempään, enemmän pohdintaa vaativaan työskentelyyn. Tytöt 
ovat näppärämpiä ja sekä vaatteista että tekstiileistä kiinnostuneempia. (Tekstiiliopettaja 
2/2001)
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TYTTÖJEN HOMMAA, VÄITTÄÄ OSMAN

miks me neulotaan,
tää on tyttöjen hommaa?
  

eihän, sanoo Niko
no, onhan, en kyl nää yhtään poikaa 
joka keinutuoliss alkaa neuloa

mutt tietkö miten paljon miehii on 
esimerkiks muotisuunnittelijan työssä, 
haastaa ope

niin niin, mutt ei ne ite tee,   
väittää Niko
ne tekee jollain koneella
ei ne vanhanaikaisesti ala neuloa

Osman53 pudottaa puikot pöydälle
ja vääntelee käsiään 

ja luettelee asioita, jotka kuuluu tytöille
ja niitä, jotka pojille, miehille  

mä en ees tiiä, miss tän pitää mennä
mä en osaa
just sen takii tää on niin tyhmää

ens tiistaina mä oon kipeenä
ja seuraavana siihen asti, 
ett alkaa tekninen työ,
yhtyy Oskari

välituntikello soi
eka tunti kärsitty!

kun pojatkin lopulta palaavat välitunnilta, he ihmettelevät,
miksei Petteri lähtenyt valitunnille
mun mielestä on vaivalloista mennä välkälle ja tulla taas takaisin

Petteri nousee tuolille seisomaan ja katsoo työtään kauempaa
mietteliäänä, käsi leualla 

sitten suunnitellaan jo luistelemaan menoa
naiset voi pelata palloa, pojat pelaa kiekolla

                                                             
53 Hankaluus nimeltä ”Osman”… Pseudonyymien valintakin on tuottavaa. 
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Kirjoittaja, tekstiilityönopettaja, toteaa poikien todetaan olevan kiinnostuneita ja luon-
tuvia ”suuriin” linjoihin tai kaariin ja tyttöjen olevan näppärämpiä. Laatusana ”suuri” 
kuvannee liikkeiden, mutta miksei myös arvostusten kookkaampia tai merkittävämpiä 
ominaisuuksia, ja tulee viitanneeksi myös tekstiilityön ja teknisen työn keskinäiseen
hierarkiaan. Sirpa Kokko (2007, 68) toteaa naisten itsekin omaksuneen oman sukupuo-
lensa aluetta vähätteleviä asenteita ja ilmaisuja, kuten ”näpertely” ja ”nyhrääminen”. 
Toisaalta kirjoittaja tekee eroa tekstiilityön ja teknisen työn välille myös siinä, että teks-
tiilityö rakentuu enemmän pohdintaa ja keskittymistä vaativaksi. Yhtäältä eroja raken-
netaan siis tyttöjen ja poikien välille, toisaalta myös aineiden ominaislaatujen välille. 

Vaikka tyttöjä kuvataan rauhallisina ja tarkkoina, teknisen piirtämisen kerrotaan ole-
van heille erityisen vaikeaa. Tyttöjen on kirjoittajan mukaan yleensä vaikeaa piirtää 
kuvia teknisistä tuotteista, mutta esimerkiksi lentokoneen teknisestä piirroksesta kir-
joittaja valitsee tytön piirtämän kuvan: 

Oppilaan pitää suunnitella yksimoottorinen potkurikone ja piirtää se vähintään sivulta ja 
ylhäältä. Tämä on yllättävän vaikea kohta ainakin tytöille. Tässä [kuva vieressä] on kuiten-
kin tytön suunnitelma. (Tekninen opettaja 3/2009)

Käyttämällä sanaa ”kuitenkin” kirjoittaja huomaa itsekin, että hänen potkurikoneen 
ohjetta havainnollistamaan valitsemansa kuva haastaa edellisen yleistävän lauseen 
tyttöjen taidoista. Kuva on tarkasti ja huolellisesti piirretty ja sopinee siksi (poikkeuksel-
liseksi) esimerkiksi. Tyttöjen ja poikien erilaisuuksien korostamisessa tulee esiin myös 
Elina Lahelman (2009) analysoima tyttöjen kiltteys ja se, miten peruskoulun nähdään 
suosivan tyttöjä. Tyttöjen kasvuun onkin todettu sisältyvän harjaantuminen itsekontrol-
liin, jolloin kyvykkäätkin tytöt tulevat hyvin kriittisiksi itseään kohtaan (Näre & Läh-
teenmaa 1992, 33). 

Opettajien puheessa näkyy samoja oletuksia käsityötaitojen ja -tekniikoiden suku-
puolikytköksistä kuin perusopetuksen opetussuunnitelmissa, joita olen lukenut toisaalla 
(ks. Guttorm & Kärnä-Behm 2003). Biologiset ja sosiaaliset erot essentialisoituvat käsi-
työnopettajien puheessa eikä niistä käydä aina edes neuvotteluja. Käsityönopetus on 
kansakoulun alusta asti ollut sukupuolisidonnaista ja vaikuttaa siltä, että vuosikymmen-
ten ja jopa -satojen saatossa käsityönopettajat ovat omaksuneet tytöt ja pojat käsityötai-
doiltaan perustavalla tavalla erilaisiksi:

N.N. muistutti sukupuolierojen hormonaalisesta puolesta ja siitä, että käsitöiden yhdistämi-
sellä ei voida muuttaa hormonien vaikutusta. Tytöt ovat luonnostaan suuntautuneita eri ta-
valla kuin pojat. (Tekstiiliopettaja 2/2004)

Veikkaanpa kuitenkin, että sitten [yhteisestä käsityön opetuksesta huolimatta, HG] koulun ul-
kopuolella naiset suuntautuisivat enemmän tekstiileihin kuin puuhun ja metalliin, sillä vas-
taan tulevat biologiset seikat. Korkeasta teknologiasta huolimatta naiset edelleenkin synnyt-
tävät lapset ja huolehtivat ainakin ens’alkuun heidän hyvinvoinnistaan. Äidin lämpöä ja 
huolenpitoa ei voi korvata. Kauniiden ja lämpimien vaatteiden valmistus on osa käsistään 
taitavan äidin persoonallisuutta. Vaikka käsityön harrastamisen motiivina ei olisi äidin roo-
li, kauniiden vaatteiden viehätys on ajatonta. Kun naiset usein harrastuvat tekstiilitöihin, 
käsistään taitavat miehet voivat harrastuksenaan valmistaa pirtinpöytiä ja muita tarve-
esineitä kovista materiaaleista. (Tekninen opettaja 1/2004)   
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TUTKIJA EROJA HAVAITSEMASSA, TUOTTAMASSA 

tytöt työskentelevät rauhallisesti
tyttöjen ääntä ei kuulu
tytöt odottavat vuoroaan, 
istuvat ja odottavat

pojat liikkuvat, 
tekevät,
kysyvät, 
viittaavat, 
jopa miettivät

ope puhuu pojille

pojan lannistumisen äännähdyksen 
nimeän karjaisuksi

kuka sukupuolta rakentaa,
tutkija vai karjaisija
vai sekä että 

yhdistän tytöt tai pojat 
yhdeksi joukoksi
ja kirjoitan heistä

tätä en haluaisi huomata
 - en mielelläni tunnustaa 

huomaan, että pojat tytöistä jäljessä
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Näissä rakennetaan tyttöyttä, naiseutta ja jopa äitiyttä tietynlaiseen käsityöhön liitty-
väksi; pehmeiden materiaalien käyttö ja kauniiden ja lämpimien vaatteiden valmistus 
rakentuu naisille ominaiseksi. Tytöt ja pojat nähdään ”luonnostaan” erilaisina ja jopa 
synnyttäminen ja äitiys liitetään käsien taituruuteen. Käsityödiskursseihin, erityisesti 
tekstiilitöihin liittyvää äidillisyyttä ovat aiemmin nostaneet tutkimuksissaan myös mm. 
Jaana Kärnä-Behm (2005, 110–111) ja Sirpa Kokko (2006). Lasten synnyttäminen kuu-
luu yhä naisille ja tämän biologiseksi tosiasiaksi kuvatun päälle rakentuu Teknisen opet-
tajan kirjoitus, joka muistuttaa lähes erehdyttävästi 1860-luvun käsityönopetuksen ja 
sen tavoitteiden kuvauksia.  Synnyttävän äidin persoonallisuuteen rakentuu kuuluvaksi 
kauniiden ja lämpimien vaatteiden valmistus. Analyyttisesti kiinnostavaa tässä on kysyä 
myös, missä on isä ja millainen mahtaa olla isän persoonallisuus. Isä tulee häivytetyksi 
lasten syntymästä ja kasvatuksesta, mutta on arvossaan pirtinpöytien ja muiden tarve-
esineiden valmistajana, jos ylipäätään on käsistään taitava. 

Tekniikka ja teknologia on suomalaisessa käsityönopetuksessa liitetty poikiin ja poi-
kien käsityöhön eli nyttemmin tekniseen työhön, ja samalla tekniikka ja teknologia 
nähdään ja koetaan miehisinä: ”Pojilla on tähän saakka ollut ‘kotikenttäetu’ teknologian 
ja teknisen työn opetuksen kontekstissa, sillä se heijastelee pääasiallisesti miehisiä arvo-
ja ja miehistä kulttuuriperintöä” (Tekninen opettaja 2/2005). Teknisen työn opetuksen 
kerrotaan heijastelevan pääasiassa miehisiä, maskuliinisia arvoja ja perinteitä, mikä 
tässä uusintaa teknisen työn miehisyyttä. Toisaalta tekstiilityö on saanut hieman lisäar-
voa siitä, että teknistyneet ja entistä kalliimmat koneet, esim. ompelu- ja neulekoneet, 
vaativat sijoittamaan tekstiilityönkin tekemiseen ja opetukseen suurempia summia 
(Kojonkoski-Rännäli 2001)54. 

Oletukset tyttöjen ja poikien perustavaa laatua olevasta erilaisuudesta näkyivät erityi-
sesti siinä vaiheessa, kun vaihtojakso tuli pakolliseksi myös seitsemännen luokan käsi-
työnopetuksessa. Silloin tekstiiliopettajien sähköpostilistalla kyseltiin vinkkejä töistä, 
jotka voidaan toteuttaa kolmesta viiteen kaksoistunnissa ”poikien kanssa”. Työt tai 
työtavat, joita siihen asti oli toteutettu tekstiilityöhön osallistuvien kanssa, eivät tuntu-
neet sopivan toteutettaviksi uudessa tilanteessa, uuden oppilasjoukon kanssa.

Vuosikymmenen loppua kohti viittaukset sukupuolten erilaisuuteen vähenevät tai ai-
nakaan niistä ei ole korrektia puhua. Tytöt ja pojat voidaan kuvata yhtä innostuneiksi, 
mutta rivien välistä saattaa silti olla luettavissa, miten valinnat jakautuvat ja ketkä pal-
jastuvat asiantuntijoiksi missäkin tiloissa. Sukupuolineutraalit opetussuunnitelmat ja 
selonteot sukupuolittuvat koulun käytännöissä (Lahelma 1999). 

                                                             
54 Waldénin (1990) mukaan ompelukone on teknisenä ja kalliina laitteena nostanut naisten tekemien 
käsitöiden statusta. Ompelukone on ollut ensimmäisiä suurissa määrissä valmistettuja  teknisiä laitteita 
aseiden jälkeen ja myös ensimmäinen teollinen, tekninen laite, jota hankittiin eri yhteiskuntaluokkien 
koteihin. (Kokko 2007, 78.)
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MISTÄ ON KUNNON PUUTYÖ TEHTY?

työkalujen käytön oppimisesta   
sahaamisesta, höyläämisestä                   Kr KR  KRAaa
hiomisesta,                                          shii KRAA
tarkkuudesta ja reippaudesta          KRAA KRAA
                                                             KRA KRA 

oikealla otteella
oikeasta paikasta                  KR
oikeaan suuntaan,                KR KR
oikeassa asennossa              KRA

                                                        KRA KRA
jaksamisesta   KRA
työskentelystä – seisaallaan            Shii kRaa
olan takaa painaen                             kRaa

ei vaan koko kropalla             kRAa

välillä venytellen
                                                     KR KR kKRa

koko ajan                                    Kra
ja aina vaan                     KRa
uudestaan ja uudestaan            Kr R
tunnista toiseen                 KRA KRA

                                        kRA sHII hhhuo
lohkeilevista kynsistä, KRA KRA KR
naarmuista,                                    sHii 
likaantuvista käsistä
(ja vaatteista –  
muistittehan, ettei parhaita päälle tänne) 

väsyvistä jaloista                     KR kRaa KR  
hikipisaroista otsalla               KR KRA KRA  
kolitsin riisumisesta

ja taas pukemisesta

ope, joko tää riittää                   hhhuo

jos ihan liian kauan kestää
ope pikkusen auttaa

vannesahalla,
koneella nopeasti,                   TTniuuu
(puolessa minuutissa)               Tniu
ja täydellisesti,
(ei möykkyjä eikä kuoppia)



 
52 
 

Sukupuolisidonnaisuudesta ja siitä irrottautumisesta neuvotellaan, mutta jonkilainen 
perustavanlaatuinen erilaisuus sukupuolten välille jää:  

Pojat olivat metallilangan taivuttelusta ainakin yhtä innostuneita kuin tytöt. (Tekstiiliopetta-
ja 1/2008) 

Metallin valaminen - - oli uutta niin pojille kuin tytöillekin, jotka muodostivat ison osan ope-
tusryhmästä. - - Tytöt hieman arastelivat, koska moni oli ensimmäistä kertaa yleensä tekni-
sen työn tiloissa. Pojat opastivat asiantuntevasti heitä ottamaan työtakin päälle ja siirty-
mään peremmälle. (Tekninen opettaja 3/2007)

Myös tytöt ovat rakentaneet sähkökitaroita teknisen työn tunneilla, mikä todistaa, että kita-
ra oppilastyönä ei ole rakentamisen suhteen lainkaan sukupuolisidonnainen. Ohessa on ku-
via tyttöjen tekemistä sähkökitaroista. Tytöillähän tunnetusti riittää enemmän kärsivälli-
syyttä viimeistelyyn. Tämä ominaisuus on perinteisesti ollut heidän vahvuutensa teknisen 
työn poikavoittoisissa ryhmissä. (Tekninen opettaja 3/2006)    

Ja vaikka tytöt saattavat naispuolisen teknisen työn opettajan esimerkin seurauksena 
valita teknistä työtä enemmän, tekniset alat säilyvät silti miesvaltaisina: 

Elektroniikkalaitteiden rakentamisessa vaadittu tarkkuus sopii hyvin myös tytöille. 

Saamme samalla perheenäitejä, jotka eivät ole sormi suussa asentaessaan digiboxia, vaihta-
essaan lamppua tai ripustaessaan taulua seinälle. Naisvaltaisia teknisistä aloista ei koskaan 
tule, eikä ole tarpeenkaan, mutta muutama nainen miehisessä työympäristössä olisi var-
maan puolin ja toisin mukava piristysruiske. (Tekninen opettaja 1/2007)

Keskustelua tasa-arvosta ja taidosta 

Tasa-arvopolitiikan käsityönopetukselle asettamaan haasteeseen vastaaminen on laitta-
nut käsityönopettajat ja muut asiantuntijat pohtimaan ja tekemään selkoa siitä, mikä on 
tasa-arvoa. Onko tasa-arvoa se, että kaikille opetetaan tasapuolisesti molempia oppiai-
neita vai se, että jokainen oppilas saa valita ”kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan” 
(POPS 2004) jommankumman painotusalueekseen? Valinnaisuutta pidetään helposti 
virallisissakin koulupuheissa osoituksena tasa-arvosta (Lahelma 1999, 95). Käsitteen 
tasa-arvo merkitykset liukuvat sukupuolten tasa-arvosta myös muihin yhteyksiin:  

Tasa-arvoa ei ole pakottaa tyttöjä tekniseen ja poikia tekstiiliin. Sen kaltaisilla toimenpiteillä 
saamme vain turhautuneita oppilaita, joiden kädentaitojen arvostus heikkenee olematto-
miin. (Tekninen opettaja 2/2003)

Jos ihmiskäsityksemme mukaan ihmiset ovat erilaisia, tasa-arvoa on se, että kukin saa vali-
ta käsityölajinsa ja opiskella sen mukaista sisältöä. (Tekstiiliopettaja 1/2002)

Käsityönopetuksen tasa-arvoistamisessa tulisi myös ottaa kantaa sukupuoliin asennoitumi-
seen, ettei tehtäisi tasa-arvon nimissä autoritäärisiä ratkaisuja. Pitää uskaltaa luottaa su-
kupuolien omaan suuntautuneisuuteen harrastuksissa ja opinnoissa. (Tekninen opettaja 
2/2003) 

Vielä on kuitenkin monia kouluja, joissa selvistä ohjeista huolimatta oppilaat on pakotettu 
tekemään valinta joko ts tai tn jo 3. luokan jälkeen. Syitä tähän on monia. Yksi suurimmista 
lienee muutoksen vaikeus. Joissakin kouluissa elää vielä agraariaikainen myytti naisten ja 
miesten töistä. Toisissa taas käsityöryhmät on muodostettu täysin sukupuolen mukaan, kos-
ka se on ollut lukujärjestysteknisesti tarkoituksenmukaista. (Luokanopettaja 1/2005)



 
53 

 

MISTÄ ONKAAN OMPELU TEHTY?

suunnittelusta 
kuvittelusta
ajattelusta ja miettimisestä

tarkkaan mittaamisesta
varovasti leikkaamisesta
saumanvarat muistaen

istumisesta ja suunnittelusta
paikallaan   tsaka-tsaka-tsaka
istumisesta ompelukoneen äärellä tsakatsakatsakatsa

varovasti ompelemisesta      tsa – ka – tsa – ka – tsa 
ei liian kovaa  tsaka-tsaka-tsaka
nurja puoli päällä 
(mikä on nurja?)
kääntämisestä OP 
oikein päin

miettimisestä 
mitä sitten tehdään
mistä ja miten päin

viimeistelystä silittämällä
kuuliksä höyryn
wauu
kokeile miten kuuma ja silee

oman työn
ja vai itsen (?) 
arvioimisesta

mikä oli helppoa, 
mikä vaikeaa
mitä opin, 
mitä tekisin toisin
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Käsityönopetuksen toteuttamisesta keskustellaan kommentoiden tasa-arvopolitiikan 
asettamaa pyrkimystä. Tasa-arvon ja uusien toteutusmuotojen kannattajat puhuvat 
oppilaiden tekemästä valinnasta pakkona ja vallitsevien opetuskäytäntöjen kannattajat 
molempien käsityölajien opettamisesta pakottamisena. Molemmissa selonteoissa toinen 
kanta tuotetaan ”pakottamiseksi”, joka rakentuu jopa ihmisoikeuksien sortamiseksi, 
kun tai jos ”ihmiskäsityksemme mukaan ihmiset ovat erilaisia”. Uudistamisen ja suku-
puolten tasa-arvon kannattajat puhuvat ”agraariaikaisista myyteistä”, mutta myös va-
linnan puolustajat moittivat yhteisen käsityön mallia menneeseen ja vanhanaikaiseen 
viitaten ”autoritääriseksi ratkaisuksi”, joka demokraattisessa Suomessa saadaan kuulos-
tamaan pahalta. Oppivelvollisuuden pakottavuudesta ei kuitenkaan ole tässä kohdassa 
tarpeellista puhua. 

Sukupuolisidonnaisesta käsityönopetuksesta irtaantuminen on pakottanut muutta-
maan opetuskäytäntöjä, kun kaikille oppilaille on pitänyt osan aikaa opettaa sekä teks-
tiili- että teknistä työtä, jolloin yhden alueen taito- ja tavoitetasoa on ollut pakko laskea 
entisestä. Tämä on johtanut keskustelijoita ottamaan kantaa käsityön opetuksen merki-
tyksiin ja tavoitteisiin. Keskusteluissa asettuvat voimakkaasti vastakkain sukupuolten 
tasa-arvo sekä käsityöoppiaineen monet materiaalit ja tekniikat, erityisesti taidot ja 
niiden kehittyminen. 

Toinen hankala asia on ollut tasa-arvo kysymys, joka on omalla tavallaan syönyt osansa 
opetuksen sisällöstä. - - Näin teknisen työn ja tekstiilityön opetuksen sisällöstä on jouduttu 
karsimaan puolet! Se on kentällä käytännössä todettua asiaa. Järjestön kanta on ollut ja on 
edelleenkin, että oppilaille on annettava painotuksen (valinnan) mahdollisuus tekniseen työ-
hön tai tekstiilityöhön luokilla 5–7. (Tekninen opettaja 40-vuotisjuhlanumero 2007)

Epätarkoituksenmukaisesti suuntautunut tasa-arvon käsitys on ollut niin hallitseva opetus-
suunnitelman tavoitteena, että eri oppiaineet eli lapset menetettiin pesuveden mukana. - - 
Sekä käsityömuotoilua että teknologiaa on opetettava tuhoamatta oppiaineita, ei kuten nyt 
on tehty, typistämällä puolet molempien käsityöaineiden laajoista sisällöistä. Mitättömällä 
taitotasolla ei innovatiiviseen ajatteluun tarvittavaa tieto- ja taitotasoa saavuteta. (Tekninen 
opettaja 3/2007)

Taidon huononemiseen liittyvä huolipuhe on vahvasti argumentoitua ja sen alta on 
luettavissa pelko oppiaineen kuihtumisesta: 

”Yhtenäiskäsityö-ajatus” pitää karkeasti ottaen sisällään mallin, joka puolittaa käytettävissä 
olevan ajan, mutta kaksinkertaistaa esille tulevien oppisisältöjen määrän. - - Näiltä osin ”yh-
tenäinen käsityö” ei täytä perusopetukselle asetettuja yleissivistäviä velvoitteitaan. Oppiai-
ne, josta ei ole hyötyä yksilölle eikä yhteiskunnalle, on turha menoerä. (Tekninen opettaja 
3/2006)   

Sirpaloimalla opetettavan aineksen ja sen oppimisen teemme oppilaan oman ajattelun vai-
keaksi, palaamme mallioppimiseen, tekniikoiden perusteiden oppimiseen. Oppilas ei kykene 
kehittämään itselleen käsityöminää, koska hän on yhä uudelleen aloittelijan asemassa. On 
syytä pelätä, että käsityön pilkkominen pelkäksi tekniikoiden oppimiseksi tekee pahimmassa 
tapauksessa koko aineen mallia toistavaksi käden taitojen kehittämiseksi, jonka opetus kou-
lussa on monissa EU-maissa nähty tarpeettomana. (Tekstiiliopettaja 2/2001)  
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LEIKKIÄ JA LEIKKIKALUJA

Kirsi ja Satu syövät leikisti
höylättyä lastua

leikkiruokaa

Aada lakaisee lattialle 
lastuja,  
lastenkodin lapsia,

tai Einstein ja Rousku

välillä Jasper ja Leo leikkivät 
Kivi, paperi, sakset -leikkiä 

hyrrässä on ihanan silee pinta

teknisessä tehdään 
leluja koko ajan
   hyrrä, majakka, kala

tekstiilityössä mietitään,
etteivät viitoset ja ehkä nelosetkaan
ole enää kiinnostuneita
vaikkapa nukkien ompelusta
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Tekniikkoihin ja taitoon viitatessa tullaan sanoneeksi, että yhteisen, samansisältöisen 
käsityönopetuksen käytännöissä ja tavoitteissa ei muuttuisi kuin se, että oppilaiden 
pitää ehtiä oppia molempien käsityölajien tällä hetkellä keskeisinä pidetyt tekniikat ja 
työtavat puolet lyhyemmässä ajassa. Kovin paljon muuta yhteistä ei aineilla siis näytä 
olevan kuin se, että ne ovat osa yhtä ja samaa oppiainetta käsityö. Taitodiskurssiin yh-
tymällä ja uhkakuvia maalailemalla liitytään yhteiseen rintamaan puolustamaan käsi-
työnopetuksen käytäntöjen säilyttämistä ennallaan.

Jos näissä valinnoissa vielä näkyykin vanha perinne työn ja tekemisen jakautumisesta yh-
teiskunnassa tietyllä tavalla sukupuolten kesken, ei sen tähden kuitenkaan pidä heittää huk-
kaan oppilaan kehittymismahdollisuuksia typistämällä käsityöoppiaine monien materiaali-
en ja lukemattomien tekniikoiden nopeaksi, pintapuoliseksi katsaukseksi. (Tekstiiliopettaja 
5/2003) 

Pahimpana uhkakuvana tasa-arvolähtöisen käsityöoppiaineen uudistamisen seuraukse-
na nähdään koko oppiaineen loppuminen koulusta. Samalla käsityöoppiaineen keskei-
seksi sisällöksi nousee taito ja sen harjoittaminen ja kehittäminen, minkä arvoa kohote-
taan viittaamalla koulun muihin aineisiin: 

Jos taidon harjoittaminen otetaan koulusta pois, lohkaistaan ihmisen kehittymismahdolli-
suuksista iso osa – taitoa ei opita kirjasta lukemalla eikä mikään muu aine pysty sitä yhtä 
monipuolisesti opettamaan. (Tekstiiliopettaja 1/2009)

Teknologiaksi vai taiteeksi?  

Käsityön opetuksen ja tutkimuksen kentät ovat kahtiajakautuneet (Guttorm & Jokela 
2005): teknisen työn opettajat pyrkivät profiloitumaan teknologiakasvatuksen suuntaan 
(ks. esim. Alamäki 1999, Kantola 1997, Rasinen 2000), kun taas tekstiilityön opettajat 
painottavat enemmän muotoilu- ja taidekasvatusta (kts. esim. Pöllänen & Kröger 2000, 
Kojonkoski-Rännäli 2001). Tekstiili- ja teknisen työn keskinäisiä eroja rakennetaan ja 
profiloidaan eri suuntiin. Tätä voidaan tulkita myös erilaisten tieto/valta-rakennelmien 
ja dikotomioiden vahvistamispyrkimyksenä. Eronteot näkyvät myös opettajalehtiaineis-
toissa: 

Jos jokin, niin teknisen työn ja tekstiilityön välinen suhde herättää edelleenkin suuria tuntei-
ta. Tämän ovat saaneet tuntea nahoissaan (ja ehkä sielussaankin) ne tekstiilityönopettajat, 
jotka ovat halunneet liittää oppiaineeseensa teknologiakasvatusta. - - Ei kuulemma pitäisi 
mennä teknisen työn perässä teknologiahömpötykseen, vaan keskittyä tekstiilityön syvim-
pään olemukseen, vaatetuksen suunnitteluun ja valmistamiseen. Kriittisimpien mielestä tek-
nologian opettaminen tekstiilityössä merkitsee käytännössä tekstiilityön sulauttamista tek-
niseen työhön. (Tekninen opettaja 2/2005)

Pidän nimittäin edelleenkin tarpeellisena kehittää teknistä työtä teknologisempaan suuntaan 
unohtamatta kädentaitojen kehittämistä. Tästä tietenkin joku suuttuu, kun esitän teknisen 
työn ja tekstiilityön sisältöjen yhdistämistä siten että tekstiiliteknologia olisi osa teknolo-
giakasvatusta. Sillä ei puututtaisi mitenkään tekstiilityön mahdollisuuksiin vaatetuksen 
suunnittelussa ja valmistuksessa. Kun teknistä työtä kehitetään teknologiakasvatuksen suun-
taan, yhteistyö fyysikkojen kanssa on välttämätöntä. (Tekninen opettaja 1/2004)
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ÄLÄ VALITSE SITÄ, MINKÄ KAVERI VALITSEE55

kaikki neloset aulassa infossa:
muutama sana siitä valinnasta
valinta voi olla vaikea

tulisi tehdä päätös
älä valitse sitä, minkä kaveri valitsee tai minkä kaikki valitsee,
molempia tarvitaan tulevaisuuden töissä

tehdään isompia töitä
teknisessä viidennellä kassakaappi,
enemmän pitkäjänteisyyttä vaativaa,
pikkasen muuttuu, ei paljon

tekstiilissä syksyllä suunnitellaan yhdessä, mitä tehdään,
joku vaate kumpanakin vuonna,
oppilaat on saanu itse päättää mitä tekee
tämän vuoden suosikki on ollut riippumatto lemmikille,
siitä on tykänny sekä tytöt että pojat

valinta on sitova
jos käy niin, että huomaa että tuli valittua väärin, voi vaihtaa
ei pitäis ajatella niin, että tytöt valitsee tekstiilityön
ja pojat teknisen työn, 
valitsette sen, mikä kiinnostaa
voitte kotona miettiä ja jutella vanhempienkin kanssa

onks jotain kysyttävää

kukaan ei kysy mitään

- - 
teknisen ope kertoo minulle myöhemmin, että hän tietoisesti painotti pitkäjänteisyyttä, 
jotta mahdollisimman moni poika valitsisi tekstiilityönkin ja ryhmistä tulisi samankokoisia
– aina muutama tyttö kuitenkin valitsee teknisen

ja minä ihmettelen mielessäni, miten kukaan valitsee teknistä tässä koulussa, 
kun työt on ennalta päätetty ja jaksamista, puurtamista todella kysytään

- -  
Kerkko kertoo tunnille mennessään jollekin, että vaihtaa koulua ensi syksynä
Mua kiinnostaa sen takia tekninen, koska mä en tiedä, mitä siell toisess kouluss tehään.
Kerkon pari isoveljeä ovat jo tehneet samat työt pienin variaatioin 

 

                                                             
55 Tämä runo kirjoitettu myöhemmin, paljon Tahmalan jälkeen, rajan tuntua pohtiessani.
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Erityisesti näissä on selkeästi havaittavissa kielen käyttäminen kilpailevien diskurssien 
esiintuomisessa, missä voi tapahtua yhteenottoja ja kamppailuja (ks. esim. Richardson 
& St. Pierre 2005, 961). Teknologia on yleisesti tunnustettu tärkeäksi, painottaahan 
mm. luovuusstrategiaraportti (OPM 2006) sitä, ja on siten sana, jota käyttämällä yhtääl-
lä voidaan nostaa perinteisen käsityöoppiaineen statusta esimerkiksi koulutuspoliittisis-
sa yhteyksissä ja toisaalla kirkastaa toisen aihelueen profiilia kytkemällä se nimen-
omaan tekniseen työhön. Toisaalla käsitteen teknologia sisältö ja merkitys aiheuttavat 
päänvaivaa myös teknisen työn opettajille:

En ainakaan minä haluaisi, että tekninen työ muuttuisi pelkäksi kännykän ja muiden vas-
taavien vempaimien kuorien aukomiseksi. (Tekninen opettaja 1/2002)

Ydinkysymys on siis, minkälaista alueemme opetuksen tulisi olla, jotta sen varassa oppilailla 
olisi heitä kiinnostavalla tavalla mahdollista jäsentää tuloksekkaasti teknologisen elämän-
muodon omaksuneiden yhteiskuntien arkitodellisuutta. Haasteena siinä on, että oppisisältö-
jen pitäisi kiinnostaa opettajien lisäksi myös kaikkia oppilaita, niin tyttöjä kuin poikiakin. 
(Tekninen opettaja)56

Vaikka yhteiskuntamme on omaksunut teknologisen elämänmuodon, teknologiasta 
kiinnostuneiksi oletetaan tässä teknisen työn opettajat ja oppilaat, useimmiten pojat. 
On myös mielenkiintoista kysyä, voiko teknologisen elämänmuodon omaksua, vaikka se 
ei kiinnosta? Tekstiilityön tulevaisuuden hahmotteluissa teknologiaa käytetään varovai-
semmin: 

Ehdotukseni on, että tekstiilityöstä kehitettäisiin ilmaisullinen oppiaine, jossa keskeistä on 
käsityöllisin keinoin tapahtuva muotoilu. Teknologian tarjoamia keinoja käytettäisiin sovel-
tuvin osin. (Tekstiiliopettaja 1/2003)

Toisaalla Jaana Kärnä-Behmin (2005) tutkimuksen mukaan yleensä käsityötä koske-
vassa kulttuurisessa puheessa antimodernistinen diskurssi painottaa ja peräänkuuluttaa 
perinteistä käsityötä ja tekee eroa esimerkiksi teknologisiin, uusiin, moderneihin konei-
siin. Moderniin ja perinteiseen otetaan kantaa myös käsityönopettajien puheessa:

Kun puolet kansastamme kulki saappaat jalassa, villasukkien kutominen koulussa oli hyvin 
perusteltua. Tilanne niistä ajoista on muuttunut merkittävästi. Nyt tarvittaisiin perustietoja
ja -taitoja sähkötekniikasta, elektroniikasta ja automatiikasta. Kyse ei siis ole pelkästä käsi-
työstä, jonka senkin oppiminen on välttämättömyys laiterakentelussa. (Tekninen opettaja)

Kansa ei tulevaisuudessa jakaudukaan käsityön suhteen sukupuolten mukaan, vaan suhtees-
sa moderneihin ja perinteisiin esineisiin. Jos käsityötä kuitenkin halutaan kehittää moder-
niin suuntaan, esteettiset seikat painottuvat väistämättä. Kun vanhoja tekotapoja aletaan 
soveltaa moderneihin tuotteisiin, siirrytään taidekäsityöhön. (Tekninen opettaja 1/2001)

Ensimmäisessä lainauksessa rakennetaan eroja agraari-Suomen ja modernin Suomen 
välille. Edistystä liitetään maskuliiniseen ja teknisen työn aihealueisiin ja tekniikoihin ja 
perinnettä feminiiniseen ja tekstiilityössä valmistettuun yhteen tuotteeseen, villasuk-
kiin. Yhtäällä rakennetaan kuvaa tekstiilityöstä kapea-alaisena ja teknisestä työstä mo-
nipuolisena, nykyajan vaatimuksiin paremmin sopivana opetuskokonaisuutena.

                                                             
56 Epäjärjestelmällisyyttäni ja kaoottisuuttani kaikkiin tekstilainauksiin ei sittenkään tallentunut, mistä 
numerosta kukin oli otettu.. Siksi kaksi tällä sivulla olevaa lainausta on yliviivattu. Johdonmukaisesti 
keskeneräistä ja vajavaista. Niin, mitä on olla tutkija?



 
59 

 

MITÄ TUTKIJA TEKEE?

miten sä jaksat kirjottaa?
miten sä saat sen kirjan tehtyä?

ja teititellen, toimittajatyyliin
miksi haluatte tehdä kirjan?

kerron että keksin kaikille uudet nimet
mä haluun ett sä keksit mulle   
sellasen nimen ett
  
sä oot Heikki, täss on Erkki,   
ehdottaa ope
mä en oo poika, Kirsi parahtaa 

Kirsi ja ope kiistelevät, 
oliko se loukkaus vai ei

oli! nyt mä rupeen itkee-ee
yy, mä en oo poika  

       nyt mä rupeen itkettää
yy, sun takii

ethän sä kirjota sinne, ett 4A..
  
hyvä, mä en ainakaa kerro äitille, ett 
meill oli tääll joku tutkija

välitunnilla kuultua:
ei toi oo ope, 
toi on joku lukiolainen

kenttäpäiväkirjasta:
olenko tiellä täällä?
pitäisihän minun oppia 
olemaan täällä
löytää paikkani 
opettajanhuoneesta,
jutustaa ja mutustaa

  
yritin auttaa Siiriä palan   
kiinnittämisessä höyläpenkkiin,   

en onnistunut siinä  
palasin paikalleni

            ikkunapöydälle nojaamaan

jalka tuolin päällä
saisikohan olla – ei varmaan

  
tekstiilityön tunnilla 
Sami neuvoo Jenitaa (ope pyysi) ja 
Heini neuvoo Samia (Sami pyysi) 
mitä ihmettä mä teen täällä
mitä luulen näkeväni?

Paulalla homma
tosi hyvin hanskassa 
eikä hän ainakaan tämän tunnin 
perusteella näytä millään tavalla 
tuottavan sukupuolta

paitsi tietysti olemalla itse nainen
nainen tehnyt naiselle tyypillisen 
uravalinnan(!)

eihän tämän koulun ole 
tarkoituskaan olla 
mikään ääriesimerkki
ja mistä sellaisen
löytäisinkään? 

vai pitäisikö mennä sinne 
Tarjan pojan kouluun?

täällä on niin rauhallista
nyt kellot soi sisälle
hui, pissattaa, mutta en kai ehdi

käytävästä kuuluu meteliä
kohta ne tulevat

olinkohan mä 
ylipäätään järkevä 
itseni esitellessäni? 

Paula ei onneksi 
näytä paljon kärsivän
minun täällä olosta
hyvä niin…

nyt soi jo toisen kerran
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Toisessa lainauksessa eroa modernin ja perinteisen välillä ei enää rakenneta tekstiilityö-
tekninen työ -jakoa seuraten, vaan esteettisyyteen ja taiteeseen viitaten. Tässä proses-
sissa modernien tuotteiden tunnusmerkiksi tai vaatimukseksi rakentuu esteettisyys. 
Kuitenkin monet teknisen työn opettajat, tutkijat ja asiantuntijat näyttävän kammoksu-
van estetiikkaa, taidetta ja muita suuria sanoja. Teknisen työn osalta eroa kuvataitee-
seen halutaan mieluummin kasvattaa kuin pienentää:

Muotoilun alkeiden oppiminen on tärkeää, mutta teknisen työn integrointi muihin oppiainei-
siin ei saisi rajoittua ainoastaan kuvataiteisiin. Teknisissä töissä on perinteisesti korostettu 
mittausopin taitojen tärkeyttä, mutta tulevaisuuteen suuntautuvassa opetuksessa tulisi in-
tegroida myös muihin matemaattis-luonnontieteellisiin tiedon- ja taidonlajeihin. (Tekninen 
opettaja 3/2009)

[K]erroin henkilöistä, joilla on uskomattomat lahjat muotoilla mitä tahansa opetettavaksi 
ajateltavaa näyttämään tieteellisesti perusteltavana. Taide, taito ja käsityö on sellainen kä-
sitekombinaatio, jonka kanssa tällaiset ihmiset eivät voi epäonnistua. Näen sieluni silmillä, 
miten tähän käsiteyhdistelmään liitetään emotionaalinen kasvu, tunne-elämän eheyttämi-
nen, taiteellisen tajun kehittäminen, menestyminen tietoaineissa, sisäisen luovuuden ilmen-
täminen, älykkyyden lisääminen, kypsäksi kansalaiseksi kasvaminen, ja niin edelleen. (Tek-
ninen opettaja 3/2005)

Ylläolevissa lainauksissa liikkuu monenlaisia keskusteluja: yhtäällä on kysymys oppiai-
neiden välisistä arvostushierarkioista, toisaalla tekstiilityön ja teknisen työn rajankäyn-
neistä ja kolmannella tasolla diskursiivisten käytäntöjen tunnistamisesta. Teknisen työn 
integroiminen pelkästään kuvataiteisiin supistaisi sitä liiaksi taide- ja taitoaineeksi, kun 
taas liittäminen korkeammalle arvostettuihin matemaattis-luonnontieteellisiin tiedon- 
ja taidonlajeihin olisi aineelle ja sen tulevaisuudelle eduksi. Merkillepantavaa tässä on 
myös, että matemaattis-luonnontieteellisiä aineita kuvataan myös taidon, ei vain tiedon 
lajina. Jakoa lukuaineisiin ja toisaalta taito- ja taideaineisiin halutaan tällä tavalla hor-
juttaa. Toisaalla tekniikan, teknisen työn (miehisen) muuttuminen taiteeksi (naisiseksi) 
esitetään arvon alenemisena ja siten torjuttavana vaihtoehtona. Toisaalla tulee myös 
huomioida viimeisen lainauksen sarkastisuus ja yliampuvuus, joka korostaa kirjoittajan 
kantaa. 
  



 
61 

 

SANATTOMIA MIETTEITÄ KÄSSÄNTUNNILLA?

koska tää loppuu?
koska noi lähtee?

me haluttais vain 
jutella rauhassa 

sitä paitsi
ope ei kuuntele 
eikä auta meitä
  

täällä mä viittaan ja viittaan
ja odotan ja odotan

ei mull oo kiirettä
kunhan noi vaan lähtee täältä
ja me saadaan olla rauhassa

mä en kestä
miks noi pitää  
noin hirveetä meteliä?
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DDiskussio 

Lukemissani käsityön opettajien ammattiliittojen lehdissä toistetaan diskursseja suku-
puolten erilaisista taipumuksista sekä hormonaalisista ja olemuksellisista ominaisuuk-
sista. Toisaalla eronteoista sukupuolten välillä luovutaan ja siirrytään keskustelemaan 
valinnasta ja tasa-arvosta. Sekä oppilaan valintamahdollisuutta että yhteistä käsityötä 
perustellaan tasa-arvolla ja molemmissa selonteoissa toinen kanta esitetään ”pakotta-
misena” ja jopa ”ihmisoikeuksien sortamisena”. Lisäksi tilanteessa, jossa joissakin kun-
nissa on siirrytty yhteiseen käsityön opetukseen, surraan taidon vähenemistä ja opetuk-
sen rikkinäisyyttä. Huoli taidon vähenemisestä on monen yhteisestä käsityöstä 
kirjoittavan yhteinen huoli. Yhteinen käsityö asettuu siis vastakkain taidon oppimisen 
kanssa ja vaikka tässä keskustelussa taitoa ei enää kiinnitetä tiettyyn sukupuoleen, se 
kiinnitetään tiettyyn historiallisesti ja kulttuurisesti jakautuneeseen, luonnolliseksi 
muodostuneeseen materiaali- ja tekniikkakokonaisuuteen, joko ”tekstiili”- tai ”tekniseen 
työhön”. Vaikkei valintamahdollisuuden takaamista ole enää legitiimiä argumentoida  
sukupuolten erilaisuuden vuoksi, se tehdään materiaali- ja tekniikkasidonnaiseksi esite-
tyn taidon oppimisen takia. Perustelut valinnan puolesta siis liukuvat sukupuolten eri-
laisuuksista taitoon liittyviin selontekoihin.

Suunniteltaessa käsityön opetuksen tulevaisuutta tai mahdollisia tulevaisuuksia, ero-
ja rakennetaan tekstiilityön ja teknisen työn välille ja profiloitumisia rakennetaan eri 
suuntiin: teknisen työn opettajat profiloituvat teknologiakasvatuksen suuntaan ja teks-
tiilityön opettajat muotoilu- ja taidekasvatuksen suuntaan. Teksteissä ja diskursseissa 
nämä tulevaisuuden vaihtoehtoiset kehityssuunnat esitetään toisilleen vastakkaisina, 
samalla kun toista, erityisesti tekstiilityötä syytetään esim. vanhanaikaisuudesta tai 
”estetiikan”, ”tunne-elämän eheyttämisen” tai muiden suurien sanojen omaksumisesta.  

Erontekoja arvioidessa on syytä ottaa huomioon se kulttuurinen ja sosiaalinen tilan-
ne, jossa diskursseja luodaan ja käytetään. Bourdieun (Bourdieu & Wacquant 1995) (ja 
Foucault’n 2005) mukaan tutkittaessa tiettyä ilmiötä tulee huomioda sen kulttuurinen 
tila, sosiaalinen kenttä. Kenttäanalyysin mukaan on pohdittava kentän suhdetta ylei-
sempään vallan kenttään ja huomioida hallussa olevien asemien välisten suhteiden 
rakenne, ja sitten tutkia toimijoiden habitusta kentällä. Tässä artikkelissa olen analysoi-
nut hallussa olevien asemien (tekstiilityö ja tekninen työ ja niiden opettaminen perus-
opetuksessa) välisiä suhteita ja niiden rakentamista diskursiivisin käytännöin. Sijoitet-
taessa käsityön opetusta yleisempään vallan kenttään, on huomioitava käsityön 
alisteinen asema: käsityö ja muut taito- ja taideaineet ovat menettäneet ja menettämäs-
sä tunteja ja resursseja muille nk. teoreettisille aineille, kuten luonnontieteille ja kielille. 
Tällöin vastarinta ja olemassaolon perustelu tapahtuu alisteisesta positiosta. 

Tekstiilityö ja tekninen työ näyttävät pyrkivän integroitumaan erilaisiin suuntiin saa-
dakseen tukea alisteiselle asemalleen. Tekstiilityössä integroidutaan taide- ja ilmaisu-
kasvatuksen suuntaan, missä resursseja ei, kuten esimerkiksi uusinta tuntijakoesitystä 
(OPM 2010) tarkastelemalla voimme havaita, ole niin paljon tarjolla. Sitä vastoin tekni-
sen työn integroituminen luonnontieteellisten oppiaineiden kanssa voidaan tulkita 
jonkinlaiseksi rajanylitysyritykseksi. Rajanvedot käsityön ja muiden taito- ja taideainei-
den sisällä ja välillä sekä suhde muihin koulussa opetettaviin aineisiin ovat osa kulttuu-
risia rajoja, jotka ovat muotoutuneet pitkän aikavälin sosiaalisesssa, historiallisessa ja 
kulttuurisessa prosessissa, ja ne voisivat olla toisinkin (ks. esim. Foucault 1980). 
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MALLIKSI?

suunnitellaan elokuvailtaa
Alisan talon kerhohuoneeseen
mittaillaan päänympärystä

joko silmukat riittävät?

voidaan tehä tutkimusta
pyydetään Alisan äidilt rahaa
sanotaa, ett ope käski tehä tutkimusta

joo, sanotaan vaikka 
ett pitää kattoo
kuinka paljon lapset 
voi juoda limpparia

joo, tai millaseks ne tulee,
ku ne on juonu paljon

limppaa
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Uusin tuntijakoesitys seuraavalle opetussuunnitelmalle on juuri julkistettu (OPM 
2010). Ennen esityksen julkistamista puhuttiin taito- ja taideaineiden opetuksen lisää-
misestä, mutta esitystä tarkemmin tutkien tunteja on siirretty pakollisista valinnaisiin ja 
lisäystä on tullut lähinnä liikuntaan. Jopa Financial Times on jo aiemmin ihmetellyt 
muun maailman ihaileman suomalaisen koulujärjestelmän pilaamista, kun luovuutta on 
vähennetty suomalaisesta koulusta (HS 19.10.2006). Vastaavaa kehitystä on raportoitu 
myös Britanniassa: taito- ja taideaineet ovat aluksi menettäneet tunteja ja muita resurs-
seja ns. koville aineille, kuten luonnontieteille ja matematiikalle (Paechter 2000) ja 
sittemmin luovuutta taidekasvatuksessa on valjastettu uusliberalismin ja markkinakel-
poisuuden käyttöön (ks. Craft 2003, Buckingham & Jones 2001).

Tuntijakoesityksissä ja opetussuunnitelmissa on lopulta kyse arvostushierarkioista ja 
käsi-pää-dikotomioiden ylläpitämisistä. Tekstiilityön ja teknisen työn sukupuolittuneis-
sa neuvotteluissa käden (taitojen) puolesta puhumiset liukuvat yhtäältä vahvistamaan 
eroa muihin, erityisesti teoreettisiin aineisiin, mutta toisaalta hakevat integraatiomah-
dollisuuksia niihin. Käsityön asemasta oppiaineiden joukossa kamppaillaan siis osana 
dikotomisoituneita ja sukupuolittuneita kykykäsityksiä sekä käsityöoppiaineen sisä- että 
ulkopuolella. Miten dikotomioita voitaisiin purkaa ja miten eri oppiaineiden puolesta 
argumentointia voisi lähestyä toisella tavalla, ilman että kukin oppiaine rakentaa eroa 
suhteessa muihin, lähempänä tai kauempana oleviin aineisiin? Millainen arvo käsityöl-
lä, materiaalisen, sosiaalisen ja kulttuurisen maailman luomisella, muokkaamisella on 
tai tulisi olla? Miten se kerrotaan, rakennetaan diskurssein? Ja/tai voisiko oppiaineiden 
eroja ja rajanvetoja ajatella toisinkin?
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Vielä yksi ”löytöruno” (Leavy 2009) eli runo/-elma, jonka olen sommitellut erään Hel-
singin Sanomien Nyt-liitteen artikkelin sanoista vuodelta 2005:

mä olin ett vou,
toi on aika populaari tyyppi
mäkin rupeen tekee pipoja

oli ihan hirveetä 
tosi vaikee oppii virkkaamaan,

siis poikana
katon jotain ompelulehtii 
se on ihan hepreaa

ei tajuu mitään
  
mutsi oli kauhuissaan

sen stereotyyppinen mieskuva 
sai pahan kolauksen    

on ollu niin kiire, 
ettei kerkee muuta ku 
virkkaa, laskee 
ja käydä koulussa

äiti sano
et aika muodin orja oot 
kun näät leffassa pipon 
ja haluut heti samanlaisen

myyminen tuli
ihan vaan siitä 
et ”voisitsä tehä mulle tollasen”
bussimatkaki menee 
suit sait vaan 

ja seuraavaltakin lumilautailijalta kysytään:

– Osaatko virkata pipon?
– En, enkä halua oppia. Kaikki osaa sen nykyään.  
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VVinksahduksia ja haaksirikkoja eli Tahmalassa päiväkirjaan puristuneita 
tekstejä ja affekteja 

Edellä esittämieni tekstien kanssa olin ihmeissäni ja ahdistunut ja se alkoi näkyä tutki-
muspäiväkirjoissani. Tunnustettu tieteellinen kirjoittaminen tuntui vaikealta, oma kir-
joittaminen oli epävarmaa ja haurasta. Toisista tietäminen ja toisten eri syistä tietyn-
laisiksi konstruoituneiden todellisuuksien, vaikkakin diskursiivisten, teoretisoiminen 
kriittisestä näkökulmasta tuntui pahalta, epäeettiseltä. Kun en tiennyt, mitä tehdä tai 
mihin tukeutua, tekstit vinksahtivat ja haaksirikkoutuivat. Tätä ei siis vielä voi nimittää 
metodologiseksi käänteeksi, vaan ajattelussa ja kirjoittamisessa tapahtuneiksi kat-
koksiksi ja murtumiksi – joiden kautta oli taas pakko alkaa ajatella.  

Something in the world forces us to think. This something is an object not of recognition but of 
a fundamental encounter. - - It may be grasped in a range of affective tones: wonder, love, ha-
tred, suffering. In whichever tone, its primary characteristic is that it can only be sensed. (De-
leuze 1994, 176.) 

Deleuzeen viitaten Vähämäki (2009, 21) kirjoittaa, ja tämän kanssa uskallan jakaa kir-
joituksiani lähes häpeilemättä:

Häpeä on yksilön häpeää, yksilön, joka on voimaton ja katselee maailmaa sen ulkopuolelta, 
kalvon tai ruudun takaa. Häpeä syntyy voimattomuudesta ja voimattomuus on peräisin elä-
män voimien rajoittamisesta ja sitomisesta johonkin määrättyyn kohteeseen. Kun voimat ovat 
kiinni jossakin, vahtivat ja piirittävät jotakin, niitä ei voida enää käyttää vapaasti. Vain vasta-
rinta ja taide, vain tapahtuma ja vallankumous, voivat vapauttaa häpeästä, koska ne pakottavat 
HAPUILEMAAN, tekevät elämästä epävarmaa ja haurasta. - - Taiteilija vapauttaa elämän eikä 
sulje sitä johonkin (yksilöön). Elämän voimat eivät ole yksilöllisiä eikä niissä ole mitään häpe-
ällistä niin kauan kuin niitä ei suljeta yksilöön.  
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RReflektiota Ahdistuksista Ahdistuksista Ahdistuksista Ahdistuksista 

Tiede ja tutkimus
Ihmisen arvon määräytyminen suoritusten perusteella

(en halua arvottaa ihmisiä sen mukaan, ovatko he akateemisia vai eivät enkä halua, että 
minua sen mukaan arvotetaan – tähän ajatukseen omalla elämänhistorialla vaikutuksia – 

tämän sanon siis tältä liikkeelliseltä paikalta) 
Resurssien epätasainen jakautuminen suoritusten ja hyväveli- ja -siskojärjestelmien 

mukaan
(naiset kritisoivat hyvä veli -järjestelmiä ja tekevät itse samaa – toki tähän liittyy myös pelko 
siitä, ettei minua pidetä hyvänä siskona – ja kateus niitä kohtaan, joille resursseja jakautuu)

Tutkijan käytävä läpi kilometrejä kirjoja ja vasta sitten valittava, mihin viittaa 
(en minä jaksa ehdi kykene lukemaan niin paljon tekstejä – tai vaikka lukisinkin, en halua 

niitä kaikkia omaan kirjaani marssittaa – epäekologistakin – toki tässäkin kateutta reippaita 
lukijoita ja tutkijoita kohtaan)

Turhauttavaa kirjoittaa kirjaa, jonka lukevat vain vastaväittäjä ja ohjaaja
(hirveä työ ja todellinen hyöty on vain oma meritoitumiseni – luettava siis meritokratiasta – 

haluan herättää keskustelua, onko tässä mitään järkeä)
Tutkimusta on maailma täynnä – harmittaa myös kuormittaa tulevia tutkijoita tälläkin 

kirjalla
Ja vaikka todetaan, että tutkimuksen arvoa ei määrää sen pituus, silti kaikki tutkimukset 

ovat niiiin pitkiä 
(voiko sanottavansa sanoa lyhyemmin? Vai onko se sitten vain pamfletti? Mitä siis on 

tutkimus?))
Systemaattisuus – miksi hemmetissä ainoa oikea tutkimus on aina systemaattista, eihän 

maailmakaan ole, ei mikään totuus ole systemaattista, ei sellaista totuutta ole
(ainakin minun systemaattisuuteni, analyyttisyyteni on moninaisen totuuden, moninaisten 
näkökulmien, tulkintavaihtoehtojen hyväksymistä, missä siinäkin vielä oman näkökulman 

tunnistaminen keskeistä)
Tutkijan minä saa näkyä, mutta ei liikaa

(ohjaajani on käskenyt minun varoa terapiakirjoittamista – tiede ei ole terapiaa, ja vaikka 
olisi, se ei saa näkyä – tieteen pitää näyttää analyyttiseltä, objektiiviselta, luotettavalta, 

vaikka tosi-objektiivisuudesta jo ollaankin sanouduttu eron) 

tästä päästään kirjoittamiseen, johon tiede ja tutkimus kulminoituu – kirjoitan siis 
kirjoittamisesta

Kirjoittaminen
Kovasti haluaisin kirjoittaa eri lailla, toisin, omalla tavalla

(mihin Ulla on sanonut jo monta kertaa, että se pitää sitten tehdä eikä vain uhota – niin, eli 
uhoanko vain?)

Halu kirjoittaa toisin nousee sen huomaamisesta, etten osaa kirjoittaa Tiedettä?
(olen siis kateellinen tuotteliaille kirjoittajille, tieteellisesti korkealla abstraktiotasolla 

kirjoittaville)
Kirjoitan hirveän vähän – pelkään olevani työtä vieroksuva, en pärjäisi missään työssä, 

missä työ pitäisi tehdä kirjoittamalla esimerkiksi raportteja
Onko kirjoittaminen halkopinojen kokoamista, rivi riviltä, kerros kerrokselta – minä en 

ainakaan sitä osaa – ei minun pinostani tule millään kaunista, vaikka minullakin toki 
kokemuksia punaisen langan kuljettamisesta tekstissä onkin

Haluaisin kirjoittaa tekstiä, jossa olisi rinnakkaisia tekstejä
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Haluaisin kirjoittaa ajatteluni harhapolkuineen ja ahdistuksineen näkyviin
Huomaan tarpeeni kritisoida tutkimusta, jossa hypoteesit (tai tutkimuskysymykset)

kirjoitetaan vasta, kun tulokset on saatu –  
Laskeeko se muka tutkimuksen tieteellistä vakuuttavuutta, jos se on rehellinen kuvaus? Jos 

laskee, ei tieteellinen tutkimus ole minua varten
Miksi oppaat ja olemassa olevat tutkimukset kirjoitetaan niin kuin tutkimus olisi 

johdonmukaista ja systemaattista – tähän tietenkin joku voi sanoa, että onhan se – ja 
toinen, että eihän kirjoiteta 

Olen ihan hukassa itsekin siis
Haluaisin, että tutkimukseni prosessi näkyy – yksi ajatus on ollut kirjoittaa se niin, että 

keräisin vuosien varrella kirjoittamani tekstit ja kuljettaisin niitä refleksoivan tekstin 
alaviitteessä – tämähän ei ole järkevää, koska – niin miksi, vai onko se?
Ajatteluni lienee naiivia – vrt. pohdinnat yllä – ja pelkään, että se näkyy

Toisaalta minusta olisi tärkeää, että tutkijat, varsinkin aloittelevat tutkijat, voisivat nähdä 
todellista tutkimusprosessia, tai ainakin yhtä sellaista – toki prosesseja on monenlaisia, 
varmasti on tutkijoita, joiden ajattelu kulkee ja argumentointi on koko ajan tieteellisen 

analyyttisen korkeatasoista
Taidan olla täynnä kateutta ja katkeruutta

Voiko siis tutkijalla olla tunteita? Tai saako niistä puhua? Ovatko ne julkaisukelpoisia? 
Millainen refleksiivisyys lisää tutkimuksen eettisyyttä, millainen vie pohjan kokonaan pois? 

Olenko jo rajoilla?

En osaa kirjoittaa
En usko kollegoja, jotka väittävät muuta

Gradu syntyi jostain, en tiedä mistä

Niin ja himskatti se minun aiheeni, käsityö, se se vasta ahdistaakin

Käsityö
Yökötys

Ei minua kiinnosta se, mitä ihminen tekee, vaan se, mitä ihminen on (iloa, surua, 
virtauksia)

Huh huh, mua ei yhtään innosta taidot ja taidon opettaminen
Ei myöskään terapia ja käsityö

Jos joku käsityössä tärkeää, niin se, että saa tehdä itselle merkityksellisiä prosesseja 
Joissa tärkeää ei ollenkaan ole se, mitä ja millaista laatua valmistuu

Toisaalta tajusin, että kriisissä on minun suhteeni käsityöhön, ei pakosti niinkään käsityö
Toisaalta57 haluan kunnioittaa käsityöläisiä ja käsityönopettajia enkä siksi näe aiheelliseksi 

haukkua koko alaa
En ihmettele, etten saanut apurahaa tai tutkijakoulupaikkaa, kun hakemukseni rivien 

välistä oli luettavissa, että käsityönopetus on perseestä ja aion näyttää sen

Jälkirjoitus 2013: kirjoittamisen rinnalla puski kysely kirjoittamisesta ja siinä sivussa 
oman epäonnistumisen, syyllisyyden ja kyynisyyden kokeminen, minkä Deleuze (2007)
näkee kapitalismin sisäistämisen huipuksi… 

                                                             
57 Tai ännänneltä, ännäältä..
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Tänään, 10.3.2012, ja tuolloin, keväällä 2007, kirjoitan/kirjoitettu runo Tutkija kertoja-
na -kirjan lukemisesta ja muistiinpanoista, found poetry from/in my notebook:

Helena Oikarinen-Jabain (2004, 163–164) kanssa:

hyväksy(tään) äänten moninaisuus, 
kiedo(taan) yhteen puhe ja hiljaisuus,

palautumat,
autobiografia ja fiktiot

luo(daan) tuoreita keskusteluja58

kohtaamisia rajapinnoilla,
tai niiden ylittämistä
toisaalta ”rajojen ylittäminen ei muuta mitään, jos emme itse halua muuttua”59

muntarinaan (mystory)
”lihallisesti ja aistein koetun ankkuroi(tu)miseen 
historiallisesti erityisille kokemuksen alueille” (history)60

Arto Tiihosen (2004, 211–218) kanssa:

omaelämäkerrallisen asiantuntemuksen, 
kokemusten, ruumiillistenkin, 
oman sisäisen tarinan, sosiaalisten ja tieteellisten tarinavarantojen, integroimiseen,
kirjoittamiseen ja sen hankaluuteen
tekstin ja subjektin hajoamiseen 

Johanna Latvalan (2004, 281) kanssa löysin Ruth Beharin (2003)61: 

etnografian viettelevä kutsu/mahdollisuus
”löytää tarina, jota ei ole etsinyt”,
joka silti opettaa jotakin tärkeää myös tutkijasta itsestään

 

                                                             
58 Helena Oikarinen-Jabai (2004, 163) viittaa Rishma Dunlopin (1999) väitöskirjatyöhön, jossa ”hän 
käsittelee oppimisen kontekstiin liittyvää aineistoaan romaanin keinoin”. (Tätä ei olisi mitenkään välttä-
mätöntä ottaa tähän suorana lainauksena, mutta muuta en voi tuosta päätellä, kun en ole kirjaa itse 
lukenut. Toki lainausmerkeistä olisin päässyt muuttamalla sanajärjestystä.)

59 Oikarinen-Jabai (2004, 163) viittaa bell hooksiin (1995)

60 Oikarinen-Jabai (2004, 164) viittaa Denziniin (1992, 1997)

61 luin tätä artikkelia joskus paljon myöhemmin… 
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Onko tämä oksentamista? Haluan kirjoittaa kirjoittamisesta, synnyttämisestä, tutkijan 
etiikasta, metaforista ja assosiaatioista. Osoittaa, ettei tieto todellakaan ole persoonatonta 
tuottamista – enkä toki väitä, että se sitä aina olisi. Tai etteikö olisi tutkimusta, jossa tutki-
jan paikkaa, valtuutuksia sanoa ja kirjoittaa, mitä kirjoittaa, ei pohdittaisi. 

Mitä olen tämän kevään tehnyt? Olen ajatellut. Lukenut Korsisaaren (2006) väitöskirjaa 
Tule, rakkaani – sieltä löytänyt taas uudelleen Luce Irigarayn rakkauden määrittelyä, 
itseen palautumattoman Toisen rakastamisen kuvausta ja pohdintaa. Ja huomannut itse 
rakastavani miestä, juuri itseen palautumattomana Toisena, erilaisena, jonka erilaisuut-
ta, ihmeellisyyttä, outouttakin voin ihmetellä, ja rakastaa. Ja ettei minulle siis ole tärkeää 
löytää ihmistä, johon voin samastua, vaan uskaltaa olla suhteessa, jossa saan koko ajan 
kokea olevani erillinen, erilainen, jopa toisinajattelija.. 

Lukenut Nancy K. Millerin (1991) kirjaa Getting personal – niin, tämänkin vinkin olen 
saanut Ullalta… Lukenut autoetnografiasta ja itserefleksiivisyydestä ja huomannut, miten 
Nancy K. Millerkin on osaan teksteistään suhtautunut juhlallisemmin, osaan vähemmän 
arvostaen, osan hyväksynyt tieteelliseksi argumentaatioksi, osan vain henkilökohtaiseksi 
purkamiseksi.62  
Lukenut Johanna Latvalan ja muiden toimittamaa (2004) kirjaa Tutkija kertojana. Tun-
teet ja tutkimusprosessi – 
Tehnyt esityksen Kasvatus, yhteiskunta, kulttuuri IX -tiedekuntaseminaariin synnyttämi-
sestä, minkä joku kuulijoista ymmärsi konkreettisesti, sanatarkasti, ei huomannut sen 
metaforisuutta. 

Nyt olen yhä raskaana, 
raskaana ajattelusta ja pohtimisesta, 

kädet syyhyävät kirjoittamaan, 
teksti ei ole vielä kypsä syntymään. 
Luova, uutta synnyttävä prosessi vaatii oman aikansa, 
sanoi joku lohdutukseksi 
Milloin minä olen valmis, 
milloin teksti/ajatus/ lause/kappale/luku on valmis, 
tullakseen ulos ja näkyville? 
Onko tämä liikaa? 
Onko tämä vain pakoa todellisuudesta, 
tieteellisen ajattelun, kirjoittamisen ja tuottamisen, 
tuloksellisuuden oravanpyörästä
  onko väitöskirjantekijällä aikaa ajatella? 
Onko ajattelun edistyminen pakko osoittaa sanoin, lausein ja usein sivuin? 
Ehkä. Ainakin rahoittaja haluaa sitä. 

Miten tiedostan vallan läsnäolon? Onko minun pakko olla kapinallinen? Enkö voisi 
vain hyväksyä vallan ja joidenkin akateemisten toisten määrittelyvallan siitä, mikä 
on tutkimusta ja miten tutkimusta tehdään ja minkä verran siinä tutkijan omaa ok-
sentamista saa ja voi olla?

                                                             
62 ”Being embarrassed. And then being angry about feeling embarrassed. When you write in a personal 
voice “in a professional context” about what is embarrassing, who is embarrassed? The writer or the 
reader?” (Nancy K. Miller 1991, 5.)
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Tämmöisiä, 
näitä eteenpäin ja lisää.. 
Paperille, toisten arvioitavaksi, 
raadeltavaksi.. 
Millainen onkaan tekstini sisäislukija 
ja kuka se on? 

(tämä tekstin pätkä kirjoitettu 29.5.2007 – päivää ennen viimeistä 
esitystäni ennen äitiyslomaa…) 

Laurel Richardson and Elisabeth Adams St. Pierre (2005)63 write about writing as a 
method of inquiry and about writing layered stories, writing biographies, writing drama 
or poems – and point out that especially creative analytical research can – or even 
should – take associations seriously. What do I come to know about my research theme 
through the associations I get? I should not just let them go, I should write about them 
instead. 

So:
Almost for five years, or even more, I have been thinking about the similarities (in my 
mind) between craft education and my childhood Christianity:
“Living faith” and good merits as fruits of a living faith,
And
Skill, craftsmanship and skilful productions, good products as fruits of good skills – one 
teacher said once: “I had to detach my teaching from the skill in order to come back to it,
but from a different tide, through a personal, meaningful process”.

Käsityössä olin aina hyvä koulussa. 
Uusi hame valmistui parissa tunnissa.
Ei niitä usein kaupasta ostettu. 
(Seuroissa piti olla aina hame päällä, tiedäthän.) 
Olin tarkka ja kiltti ja kunnollinen. 
Seurasin ohjeita, tietenkin. 
Halusin miellyttää opettajaa. 
Ei, 
siis ei tästä voi kertoa enempää 
kuin sen kokemuksen, 
että uskovaisena piti tehdä kaikki 
oikein ja kunnollisesti, tietyllä tavalla. 
Hyvin ja kauniisti, huolitellusti. 
Perinteisessä käsityössä64 löysin saman 
”tuottavuuden” ja kunnollisuuden 
vaatimuksen. 
(tämä tekstin pätkä kirjoitettu elokuussa 2008, muutama päivä ennen kuin vajosin ja 
päätin unohtaa koko väitöskirjan)65

                                                             
63 Kirjoittaminen on tutkimusta. Omalta paikalta, tässä nimenomaisessa paikallisessa, kulttuurisessa ja 
poliittisessa tilanteessa. Olen tilanteinen puhuja ja kirjoittaja ja tutkija. (vrt. Richardson & St. Pierre 
2005.) Millainen minun tilanteeni on? 

64 Ja vielä myöhemmin tutkimuksessa…

65 Leo syntyi kesällä 2007 ja syksyllä 2008 käytin jäljellä olevaa apurahaa puolipäiväisesti.  
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uusi lehti
uusi sivu 
ei se ehkä loppunutkaan
miten moni onkaan
luovuttanut 
oikeasti
kokonaan?
ehkä, ehkä niin.. 
ei..
ei sittenkään edes ei..
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Ja kirjoitan Koneen Säätiölle syksyllä 2009:

Kuka tietää? Miten tutkija voi tietää, miten tietämään tulemisen prosessia voidaan kuvata ti-
eteen diskurssein, miten tutkimus kirjoitetaan? Voiko kulttuurista tietoa erottaa, jäljittää, 
kuvata? Miten tunteita, intuitioita, tai ”tavoittamatonta” (ks. esim. Ehrnrooth 2002) voi kuva-
ta? Millaiseen ontologiaan uskon, millaiseen ihmiseen? - - 

Olen avannut käsityönopetuksen kapiokirstua, ihmetellyt vuosisataisten perinteiden elin-
voimaisuutta sekä tekstiilityön ja teknisen työn pitämistä erillään, jopa ”kahtena erilaisena 
maailmana” (ks. Kojonkoski-Rännäli 2001). Olen löytänyt liikettä, neuvotteluja, hämmennys-
tä, kaipausta vanhaan ja tuttuun, epäröintiä, innostusta, ajautumista, ristiriitaisia perusteluja. 
Elämän, kulttuurin, ihmisen kaikessa moninaisuudessaan. Joka tyhjenee niin vaikeasti sa-
noihin (vrt. Salo 2007). - - 

Tutkimukseni on etnografiaa suomalaisen käsityönopetuksen kentällä autoetnografisin ele-
mentein. Tutkijan kietoutuminen ja osallisuus on tutkimukseni keskeinen teoreettis-
metodologinen lähtökohta. Tietämiseni on aikaan, paikkaan ja minuun (tutkijaan) sidottua eli 
kontekstuaalista, materiaalista ja valitsemiini teoreettisiin oletuksiin juurtuvaa (ks. esim. Lil-
jeström 2004; St. Pierre 2000). Tämä johtaa myös epämukavaan refleksiivisyyteen (Pillow 
2003; ks. myös Hakala 2007; Brunila 2009), joka ei ole vain lähtökohtien tunnustamista, vaan 
tulkintojen epävarmuuden ja oikeutuksen epäilyn tunnistamista ja jättämistä näkyviin. - -

Nyt tiedän. Olen yhä eksyksissä, mutta se on epistemologinen ja metodologinen valintani. 
Peräänkuulutan suomalaiseenkin tutkimukseen autoetnografiaa, runoja tai muuta taiteellista 
analyysia (ks. esim. Leavy 2009), joka sopii kuvaamaan tätä postmodernia aikaamme. Ei toki 
ainoana tapana, mutta miellyttävänä ja uskottavana sellaisena, yhtä aikaa sulkien ja avaten, si-
toen ja päästäen (ks. esim. Richardson 1997, 140). Jättäen tilaa moniäänisyydelle. Avaten uu-
sia, yllättäviä yhteyksiä. 

Olen tehnyt tutkimustani kaksi vuotta päätoimisesti, hoitanut monia mielenkiintoisia tehtäviä 
yliopistolla ja synnyttänyt kaksi lasta. Ja nyt aion kirjoittaa väitöskirjani loppuun, valmiiksi 
ensi vuoden aikana66. Kirjoitan, koska haluan pohtia käsityön ja sukupuolen kulttuurisia kiin-
nikkeitä. Tavoitteenani on herättää kulttuuri- ja koulutuspoliittista keskustelua käsityönope-
tuksen kehittämisestä ja itsen ilmaisemisesta vapaammin, ilman kulttuurisesti jähmettyneitä 
rajoja – niin käsityön, naisena/miehenä olemisen kuin tutkimuksenkin alueilla. Ja näin 
synnyttää uudenlaisia työnjaon kulttuureja erityisesti teknisillä aloilla. Ja samalla viedä Suo-
mea monella tavalla parempaan, avoimempaan ja totuudellisempaan suuntaan. 

                                                             
66 Hups, ei ihan onnistuttu. 
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MMITÄ TAPAHTUU TÄSSÄ eli kysymään, ajattelemaan, III
lukemaan, pysähtymään, kirjoittamaan tuleminen 

Olla sen kanssa, josta pitää ja ajatella muita asioita: juuri näin syntyvät parhaat ajatukseni, 
näin oivallan osuvimmin mikä on välttämätöntä työlleni. Sama pätee tekstiin: se tuottaa sy-
vimmän mielihyvän silloin, kun se onnistuu saamaan itsensä kuulluksi epäsuorasti; silloin kun 
sitä lukiessani joudun usein nostamaan pääni, kuuntelemaan jotain muuta. Mielihyvän teksti 
ei välttämättä lumoa minua pauloihinsa; kyseessä voi olla kevyt, kummallinen, ponneton, mil-
tei hajamielinen toimenpide: äkillinen pään liike, kuten linnulla, joka ei kuule mitään siitä mi-
tä me kuuntelemme, joka kuuntelee sitä mitä me emme kuule. (Barthes 1993, 36.)

Etnografia alkaa kiepsahtaa autoetnografiseksi epistemologiseksi ja metodologiseksi 
ääneenkirjoittamiseksi. Runojen kirjoittamisen kautta tunnistan tulleeni tieteellisen ja 
taiteellisen (kirjoittamisen) rajalle, mikä johtaa minut pohtimaan ihmistieteitä ja ihmis-
tieteellistä kirjoittamista konstruktiona, jolle on muutaman vuosisadan aikana sälytty-
nyt valtaa määritellä ihmisenä olemista, useimmiten nimenomaan toisia tutkien, mää-
rittäen ja tietäen. Tässä luvussa tulen usein runomuotoisten (”tyhmien”) kysymysten ja 
poststrukturalistis-teoreettisten lukukirjoitusten kautta kohti ”tasa-arvoista” ja tutkijan 
omaa ajattelua haastavaa tutkimuksen tekemisen ja kirjoittamisen tapaa.
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PParadokseista kysymyksiin ja seuraaviin eli kysymysten virta 

Haikuja ja hapuiluja, kohti kysymyksiä (ja seuraavia):

miten kirjoittaa
jättää liikkeeseen
sanat tekstit tulkinnat67

tunnistan tulleeni rajalle
ja sen ylittäminen huimaa
ja kysymykset jatkuvat

Johdannoissa tai tutkimuksen alkupuolella on tapana kirjoittaa kysymyksistä, joita tut-
kimuksessa esitetään ja pohditaan. Esitän tässä luvussa jonkinlaisen nomadisen kysymys-
ten virran, osittain antaumuksellisen keskeneräisenä (ks. myös Peura 2010) ja osin ”au-
tenttisena” kysymyksille ja niiden esittämisten ja kysymisten tavoille. Kirjoittaminen ei 
vain heijasta puhetta (ks. fonosentrisyys, Derrida 2003), vaan suuri osa kysymyksistä 
syntyy nimenomaan kirjoittamalla ja kirjoittamisen tilassa, tässä materiaalisessa suh-
teessa näppäimistön ja aivoissa syntyvän ajattelun kanssa, tässä hiljaisessa tilassa, jossa 
on mahdollisuus pysähtyä myös kesken lauseen. Tilassa, jossa siis kirjoitan kohti kysy-
myksiä. Kysymyksiä, joissa virtuaaliset teemat aktualisoituvat kirjoitukseksi ja toistuvat 
osin samankaltaisina, samuuden ja kertosäkeen tunnetta herättävinä lauseina, aina kui-
tenkin eri tavoin ja eri intensiteetein. 

Aloitan tämän kysymysten virran tutkimusprosessini keskeltä, taas ja taas. Aloitan siitä 
kohtaa, jossa olin törmännyt kirjoittamisen mahdottomuuteen, tai ehkä ennemminkin 
tutkimuskirjoittamisen sanoissa ja diskursseissa sotkeutumisen ja niiden kiinnikkeistä 
irtipääsemisen mahdottomuuteen. Miten voisin kirjoittaa vahvistamatta olemassa olevia 
diskursseja tai ilmaisemisen tapoja tai tuottamatta itse uusia, joihin tutkittavieni olisi 
(taas) mahdollisesti vaikea suostua? Diskursseja, joissa siis puhuisin tutkijan äänellä ja 
tutkijan tulkintoja. 
 

Kirjoitin näitä kysymyksiä siis tilanteessa, jossa olin tullut hyvin tietoiseksi siitä, että 
myös oma kirjoittamiseni osallistuu sosiaalisen ja kulttuurisen maailman konstruoimi-
seen ja uusintamiseen. Olisin mukana toiminnassa, jossa minä tutkijana kerään aineiston 
vallitseville käytännöille kriittisestä näkökulmasta ja jossa minä osoitan haastateltavieni 
ja havainnoimieni puheista ja puhetavoista sekä joistakin käytännöistä paikkoja, joissa 
käsityön sukupuolisopimusta uusinnetaan. Mikä minä olisin sanomaan? Miten toisista 
ihmisistä voi kirjoittaa, miten toisista ihmisistä voi tietää? Olisiko minulla oikeutta mennä 
opetustilanteessa puolihuolimattomasti heitetyn kommentin taakse ja osoittaa tietynlaisen 
diskurssin rakentamista ja uusintamista? Tai osoittaa tiettyyn subjektiviteettioletukseen 
tai toimijuuteen asettumista? 
  

                                                             
67 Kirjoitan kaksi haiku-runoa (toinen haiku sivulla 166) tietämisestä ja kytkeytymisestä, yhdessätulemi-
sesta japanilais-amerikkalaisen elokuvan Beetle Queen Conquers Tokyo (kirjoittanut ja ohjannut Jessica 
Oreck) jälkeen. Elokuva on lumoava esitys japanilaisten rakkaudesta koppakuoriaisiin, luontoon, kauneu-
teen ja filosofiaan. Japanilaisessa filosofiassakin olisi ah niin paljon ammennettavaa. Miten Europpa- ja 
länsikeskeisiä olemmekaan tässä länsimaisessa ”tieteessämme”. 
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LLukukirjoituksia muiden kirjoittajien teksteistä ja niiden kanssa  

Rajan tuntu ja tutkimustehtävän kiepsahtaminen 

Kun lopulta aloin hahmottaa, mistä olin kiinnostunut: kulttuurisesta tiedosta, joka saa 
joissain tapauksissa tutkittavani valitsemaan ja toimimaan kulttuurisen sopimuksen 
mukaan ja siitä kulttuurisesta tiedosta, joka saa tutkijat toimimaan akateemiseen tut-
kimukseen liitettyjen julkilausuttujen ja julkilausumattomien sopimusten mukaan, aloin 
etsiä tekstejä se käsitepari mielessäni.  

Löysin tutkijakollegani 68 kanssa ja kautta kiinnostavaa luettavaa: Innostun Bour-
dieun (Bourdieu 1977/1972, 78, ks. Berg 2010) käsitteestä habitus, jonkinlaisesta pysy-
västi asetetusta, generatiivisesta (sekä tuottava että tuotettu) rajoitettujen improvisaa-
tioiden periaatteesta, joka tuottaa tietynlaisia käytäntöjä, joilla vastaavasti on taipumus 
tuottaa uudelleen niitä säännönmukaisuuksia, jotka ovat osa generatiivisten periaattei-
den tuottamista. ”Habitus” alkoi pyöriä päässäni ja saada ajattelemaan rajoja ja niiden 
tunnistamista. Lisäksi rajan tuntu, sense of limits, yhdessä Bourdieun (1985, 728) artik-
kelissa sai minut tunnistamaan tiettyjen säännönmukaisuuksien odotuksen, sen, mitä 
minä tutkijana voin tai en voi suoda itselleni. Ja jotenkin en halunnutkaan hyväksyä 
niitä säännönmukaisuuksia hiljaisesti. 

The sense of one’s place, as a sense of what can or cannot ”permit oneself”, implies a tacit 
acceptance of one’s place, a sense of limits. (Bourdieu 1985, 728)

Tunnistan rajan tunnun tutkimuksessani monella tasolla, eräänlaisena teoreettis-
metodologisena metakäsitteenä: Yhtäällä olen kiinnostunut, miten tutkimani oppilaat 
tunnistavat kulttuurisen rajan ja millaista neuvottelua sen paikasta ja merkityksestä 
käydään, jos ylipäätään käydään, sekä miten habitualisoitunut (?) valinta performoi-
daan yksilölliseksi valinnaksi. Toisaalla reflektoin myös omaa tutkijuuttani (opinnäyte-
työn, väitöskirjan tekijä, ei vielä meritoitunut tutkija) ja tutkimuksen tekemisen kulttuu-
risia rajanvetoja, esimerkiksi etnografisesta aineistosta kirjoittamieni runojen rinnalla. 
Millainen on tietämisen kulttuurinen tila tai diskursiivinen kenttä? Miten tutkijuutta ja 
tutkimusta performoidaan? Ja miten kulttuurisia rajoja on mahdollista ylittää? Millaisia 
itsen ymmärtämisen/muotoilemisen/tuottamisen tapoja ”erilaisille subjekteille” on 
tarjolla? Mitä on ”erilainen”?

Bourdieu (1998) oli minulle lukemisteni varrella eräänlainen askelma matkalla kohti 
ranskalaisia poststrukturalisteiksi nimettyjä teoreetikoita. Vaikka en minä Bour-
dieu’takaan kokonaan hylännyt, vaan assimiloin hänet samaan ”materian virtaan”. 
Samalla myös tunnistan ja nimeän jälkeenpäin, että nimenomaan rajan tuntu on ohjan-
nut minua keräämään aineistoa rajalta, tarkentamaan nimenomaan rajakohtaan ja siten 
ehkä vahvistamaankin rajaa. Tein rajan sekä tietoiseksi että hämmentäväksi, kun pyysin 
oppilaita kirjoittamaan aiheesta ”Kumman valitsen”. 

                                                             
68 Tässä kohtaa kiitokset menevät lähinnä Päivi Bergille, jonka väitöskirja eronteoista ja hierarkioista 
peruskoulun liikunnanopetuksessa julkaistiin 2010.
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Kirjoitan paon viivoilla, sellaisilla, jotka syntyvät minulle tai tässä kohtaa, niihin suuntiin, 
jotka minulle, tälle singulaarisuudelle aktualisoituvat. Nämä suunnat eivät välttämättä 
avaudu tai ole merkityksellisiä muille, mutta syntyvät minun ja lukemisteni suhteessa (ks. 
myös Honan 2007, 532) ja kulttuuristen ja sosiaalisten diskurssien kanssa. Paon viivat 
näyttäytyvät kirjoittamisessani usein runomuotoisina vastineina, vastauksina, keskuste-
luina erilaisille teksteille. 

Joissain kohdin kirjoitan fragmentteja, yhden ajatuksen mittaisia sivuja ja kun ajatus 
loppuu, jatkan seuraavalta sivulta. Monet (kaikki) ajatukset on kirjoitettu jossain hetkes-
sä, jonkun ajan, paikan ja tilan tämyydessä (haecceity), jotkut päivättynä, pysäytettynä 
satunnaisen päivän ilmaisuun, sanojen, affektien ja paon viivojen rihmastoon. 
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Rajoihin törmään myös, kun lähden lukemaan runosta tekstilajina. Kasvatustieteen 
päivillä 2009 narratiivisen tutkimuksen työryhmässä olin saanut kannustusta ja vahvis-
tusta sille, että runoilla todella pystyy kertomaan paljon ja että nyt minun oikeastaan 
pitäisi ”vain” perustella tekstilaji eli runon valinta. Etsin ja löydän Lyytikäisen, Nummen 
ja Koiviston (2005) toimittaman artikkelikokoelman Lajit yli rajojen ja luen Lyytikäisen 
johdantoa:

Kulttuuristen diskurssien analyysi on myös kielenkäytön lajien tutkimusta – myös lajit ovat 
kulttuurisesti, yhteisöllisesti tuotettuja. Luokittelu on ollut kuvailevaa, mutta silti myös arvot-
tavaa – näin myös tieteellisen kirjoittamisen genreissä. Luokittelu on muodostanut rajan luok-
kaan kuuluvan ja kuulumattoman välille. Luokittelevista jaotteluista on edetty lajien käsittä-
miseen tyypeiksi. (Lyytikäinen 2005, 8–9.)    

Ja: ”[l]ajien kielioppia vastaan voi kapinoida, mutta kapina on mielekästä vain sääntö-
jen luomaa taustaa vasten”, toteaa Lyytikäinen (2005, 12). Vaikka säännöt osittain ovat-
kin implisiittisiä ja auki kirjoittamattomia konventioita. Vai mistä voisin löytää tieteelli-
sen kirjoittamisen säännöt? Jään ihmettelemään, onko sääntöjä sittenkään olemassa 
muihinkaan lajityyppeihin, vai eivätkö ne ole enemmän tai vähemmän liikkeessä koko 
ajan? Kaiken kaikkiaan myös lajityyppien ja lajitulkintojen pyörittely perustuu rep-
resentatiiviseen ajatteluun, jossa uusi tai vieras sijoitetaan ja tulkitaan osaksi jotain 
alkuperäistä tai olemassa olevaa kategoriaa (ks. Deleuzen ajattelun kuva). 

Jään myös miettimään Lyytikäisen (2005, 20) yhteen vetävää lausetta: ”Kaltaisuuksi-
en ja erojen kartoittaminen ei vielä johda mihinkään, jollei löydetä malleja ja organisoi-
via periaatteita, jotka mahdollistavat tyypittelyn.” Tai toisaalta ”[v]aikka lajien määritys 
on rajaamista, määrityksen kenttä on rajaton – rajoja asettaa enemmän tutkijoiden 
rajallisuus kuin tutkittava kenttä” (mt, 21). Lyytikäinen puhuu tässä lajiteorioista ja 
kirjallisuuden tuotteiden lajitulkintojen tekemisestä, mutta jään pohtimaan, mitä tämä 
voisi tarkoittaa tekemäni tutkimuksen kannalta – eli mitä olen tekemässä tutkimukses-
sani tai mitä (kvalitatiivisessa) tutkimuksessa ylipäätään tehdään. Ymmärrän toki, että 
tässä Lyytikäinen puhuu kirjallisuuden lajityypeistä, mutta kiinnostun kyseenalaista-
mattomasta taipumuksesta tyypittelyyn. 

Niin, miten tyypittelyä tehdäänkään..

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa esim. ristiintaulukoinnilla ja frekvenssianalyyseillä 
löydetään malleja organisoivia periaatteita, jotka mahdollistavat tyypittelyn jopa erilai-
siin (ihmis)tyyppeihin, jotka nekään eivät pidä sisällään kaikkea tai selitä kaikkea käyt-
täytymistä. Ja kirjoja kirjoittavat ihmiset, joiden todella uskon olevan moniulotteisia tai 
monisisältöisiä ajatuksineen, ääneen sanottuine ja sanomattomineen, tekoineen, halui-
neen, pelkoineen ja uskomuksineen. 

Vai kirjoittavatko he ”tyyppiä”? 
Kirjoitanko minä?
Kirjoitatko sinä?
Mitä kirjoittaminen on? 
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Kesällä 2010 osallistuin Manchesterin Metropolitan yliopistossa Putting Theory to Work -
kesäkouluun, jossa taisin ensimmäisen kerran kuulla Deleuzesta. Sitä ennen olin jo luke-
nut pätkät Bourdieu’ta, Derridaa ja Foucault’a. Sen jälkeen kysymykset ja poststruktura-
lististen teorioiden käytäntöönpanon kysymykset varsinaisessa tutkimuskirjoittamisessa, 
ei niinkään maailman tai aineistojen analyyseissä, alkoivat syntyä:

Millaista olisi rajoja ylittävä tutkimuskirjoittaminen (transgressive research writing, vrt. 
St. Pierre 1997, transgressive data)?

miten kirjoitetaan niin, että epävarmuus ja epävarmuutta näkyy – ja voiko sitä 
keskustella, että habitukseni ei sovi, osu, tahdo asettua, osaa asettua akateemisiin 
piireihin, ja miten toisaalta purkaa sitä harmitusta, että tutkimus niin usein on 
Toisen, Toisten tutkimista, Toisten – se on helpompaa, siinä ei joudu kertomaan 
itsestään – ja miten epämukavalta se valta minusta tuntuu

kirjoittaminen niin, että se ei ole kuvailevaa, kirjoittaminen niin, että se on yllät-
tävää, jolloin kysymys on siitä, miten lukija sallii itsensä yllättyä, siis lukijan ra-
joista – jos teksti ei olekaan sellaista kuin sen akateemisissa konteksteissa odottai-
si olevan, 

kun se, kirjoittaminen, on Toista, something other

ja miten tästä kirjoitetaan niin, ettei sitä alleviivata, että ”huomaathan, 
että tämä on toista” ;)

entä käsittää, käsite, käsityö suomen kielessä

jos ei olisi aakkosia, käsi yhä näkyisi sanassa, käsin tunnustelu, hapuilu, 
hamuaminen
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”Rajoja asettaa enemmän tutkijoiden rajallisuus kuin tutkittava kenttä”, niin, miksi 
tutkimusta, siteeraamassani tapauksessa kirjallisuuden lajityyppien määrittelyä, siis 
tehdään? What’s the point in defining the borders, types and models? Tästä tullaan taas 
rajoihin. Ontologiaan, epistemologiaan. Millainen maailma on ja miten sitä voidaan 
tutkia ja mihin tutkimuksella pyritään? Osoittamaan, kehittämään, tietämään ja tiedolla 
tuottamaan todellisuuksia? Ymmärtämään ja tuottamaan ”lainalaisuuksia”, miksi ja 
miten ihminen toimii/kirjoittaa/ajattelee/elää? Mitä tyypittely tuottaa? 

Uups, pysyiköhän lukijani ollenkaan perässä tässä assosiatiivisessa kirjoittamisessa?
Onko sillä väliä?

– 

Kevääällä 2010 lähetän runot Naistutkimus-lehteen ja kapinoin lajien kieliopppia vas-
taan, kuitenkin sääntöjen luomaa taustaa vasten, puhumalla yhä myös analyysistä:

Runomuoto tunnustaa lähtökohdakseen kielen rajallisuuden ja perustuu sanojen ja taukojen 
rytmiin, läsnäoloon ja poissaoloon (Leavy 2009, Richardson 1997). Yhtäältä se tuottaa moni-
kerroksisia merkityksiä, toisaalta kieltäytyy tuottamasta ”totuutta”. Ivan Bradyn mukaan 
(2004, 631–632) etnografinen runous ei ole kirjoittamista jostakin (about), vaan jossain sisällä 
(in) ja jonkun kanssa (with) – myös sen kuvaamista, miten tutkija on osallinen sosiaalisissa ja 
emotionaalisissa tilanteissa. Runomuoto korostaa tulkinnan olevan tutkijan konstruktiota. 
Samalla se haastaa lukijan mukaan merkitysten muodostamisen prosessiin antamalla hänelle 
mahdollisuuden omiin tulkintoihin (ks. esim. Denzin 2000, 905).

Runot ovat minulle analyysin osa, jossa empiirinen lähestyy teoreettista ja kohtaa myös oman 
ruumiillisuuteni. Samalla ne ovat tietämisen tapa, jossa merkitykset jäävät liikkeeseen ja tul-
kinnat epävarmoiksi ja oikeutustaan kyseleviksi (ks. myös Pillow 2003). Tällä hetkellä ajatte-
len, että runot ovat ikkunoita, joiden kautta katson empiriaa erontekoja koskevien teoreettis-
ten pohdintojen rinnalla. 

(Guttorm 2010, 53.) 

Ja niin tutkimustehtävä lähtee kiepsahtamaan ja kysymään, mitä tietäminen on ja miten 
sitä pidetään kulttuurisesti, sosiaalisesti ja historiallisesti hyväksyttävänä esittää.  
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31.8.2010

mikä kumma mun teema/otsikko voisikaan olla
sen pitäisi olla jotain
filosofista
dekonstruktiivista, vaikkei Derrida tykkäisikään tästä termistä

hän ei edes halua puhua dekonstruktiosta metodina69

sen pitäisi osoittaa rajoja
epävarmuutta
keskustelua
hapuilua, nomadismia
vaeltamista,
matkaa, matkan tekoa,

ja että tutkimus ah niin helposti osallistuu dikotomioiden, hierarkioiden, erontekojen
tuottamiseen, ja jopa entistä tarkempaan rajaamiseen, systematisointiinkin

huomaamattaan
onko elämä systemaattista?
luonto? jossain määrin ehkä?
ihminen? mitä tarkemmat rajat omalla olemisella, sitä systemaattisempi ja

  johdonmukaisempi lienee

onko tieteessä tilaa yllätyksille? 
yrittääkö tiede tehdä yllätykset myös ihmistieteissä ennalta-arvattaviksi? 
no ei... mutta kuvata mennyttä systemaattisesti?
miten voin kirjoittaa sellaista, mihin en voisi sovittaa itseäni, tai siis jota en voisi uskoa tai 
olettaa omalla kohdallani tapahtuvaksi

niin, tämähän on ollut kysymykseni jo tutkimuksen alusta asti – 
että miten 

  voin 

   kirjoittaa

   

                                                             
69 Se, mikä vaikuttaa kaikkein itsestään selvimmältä eikä herätä mitään keskusteluja, on Barthesiin 
(1994/1957) viitaten kaikkein ideologisinta. Siten purkamisen tavoitteena on luonnollisuuden osoittami-
nen efektiksi. (Koivunen 2004, 250.)  

Ja silti jokaisessa tutkimusyrityksessä väliaikaisia ja jäljittämättömiä lähtökohtia – ja että osallisuuksia 
paljastava tutkija (subjektina) on itsekin osallisena tutkimuskohteeseensa (”rikoskumppanina”) (Spivak 
1996, 32–33)  
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DDekonstruktio ja dekonstruktiivinen kirjoittaminen 

Luen ja kirjoitan Derridan kirjettä dekonstruktion japaninkielistä käännöstä pohtivalle 
japanilaiselle ystävälle (Derrida 2003): 

Dekonstruktio ei Derridan (2003, 23) mukaan lähtökohtaisesti kiellä strukturalismia, 
vaan pitää strukturalistista kysymyksenasettelua jopa välttämättömänä. Yhtä aikaa 
dekonstruktio kuitenkin myös haastaa sen. Siis sekä että70, ei vain joko puolesta tai 
vastaan. Dekonstruktio purkaa ja hajottaa erilaisia yhteiskunnallisia, poliittisia, kulttuu-
risia ja ennen kaikkea ja alunperin filosofisia rakenteita ja kerrostumia olematta silti 
negatiivinen toimenpide. 

Dekonstruktiota kuvaillessaan Derrida kertoo joutuneensa turvautumaan yhä enem-
män varauksiin ja vastaamaan kysymykseen ”mitä dekonstruktio on” perinteisiä filoso-
fisia käsitteitä väistellen, silti niitä käyttäen, vähintäänkin ylipyyhittyinä, eli vastaamaan 
kuvailemalla, mitä dekonstruktio ei ole: Dekonstruktio ei ole analyysia, jossa purkami-
sen kautta päädyttäisiin johonkin jakautumattomaan alkuperään. Dekonstruktio ei 
myöskään ole kritiikkiä, vaan ennemminkin ”kritiikki”, arvostelma tai tuomio kuuluu 
dekonstruktion keskeisiin ”teemoihin” tai ”kohteisiin”. Dekonstruktio ei ole myöskään 
metodi, menettelytavan tai tekniikan merkityksessä, vaikka sitä yliopistollisissa ympä-
ristöissä on alettu käyttää metodologisena ”metaforana”, ja kesytetty Derridan itsensä
ihmetykseksi lukemisen ja tulkinnan metodiksi. Dekonstruktio ei, yhä syvemmältä häti-
köiviä tulkintoja hätyytellen, ole myöskään teko tai toimenpide. Dekonstruktio tapah-
tuu, passiivisesti, ilman harkintaa tai ”subjektin tietoisuutta tai järjestymistä”. Jokin 
dekonstruoituu – tulee dekonstruoiduksi. (Derrida 2003, 24–25.) 

Jännittävää on, että tehtyään varauksia dekonstruktioon ja todettuaan, ettei se edel-
lytä edes nykyaikaa, seuraavassa kappaleessa Derrida (2003, 25) jää ajattelemaan, tai 
itse asiassa Derridan sanoin ”ajateltavaksi jää, nyt kun dekonstruktio alkaa vaikuttaa”. 
Tässä kohtaa minä lukijana jään kysymään, milloin, miksi, mitä kautta dekonstruktio on 
alkanut tai alkaa vaikuttaa. Tai mistä asti, eikö aiemmin? Derrida jatkaa: ”En rohkene 
Heideggeria mukaillen sanoa, että olisimme dekonstruktiossa-olemisen ’epookissa’ ja 
että dekonstruktiossa-oleminen samalla sekä paljastuisi että kätkeytyisi muissa ’epoo-
keissa’” (Derrida 2003, 25). Ei rohkene, mutta silti sanoo �. Joka tapauksessa minusta-
kin on kiinnostavaa kysyä, mitä tapahtuu sen jälkeen tai silloin, kun maailma/ssa de-
konstruoituu.

Siksi lopulta selkeän vastauksen kaipuussa kysymykseen ”mitä jokin on” ja varausten tekemi-
sen välttämättömyydessä:
Mitä dekonstruktio ei ole? Kaikkea [englannin käännöksessä tässä perässä myös ’of course’]!
Mitä dekonstruktio on? Ei mitään [ja tässä samoin, lisää hg]! (Derrida 2003, 26.) 

Siksi, lopultakaan, Derrida (mt, ms) ei pidä dekonstruktiota osuvana, saati kauniina 
sanana. Ja että: 

(O)lisi ”dekonstruktion” onni, jos japanin kielestä voisi keksiä tai löytää toisen (saman ja toi-
sen) sanan, jolla sanoa sama (sama ja toinen) asia, puhua dekonstruktiosta, viedä se toisaalle, 
kirjoittaa se toisin käyttäen toista sanaa, joka olisi myös kauniimpi kuin ”dekonstruktio”. (Der-
rida 2003, 26.) 

                                                             
70 Tämä sekä-että-ajattelu ja sen sallima kaksoisliike tai asioiden ajatteleminen monesta näkökulmasta 
miellyttää minua heti, vaikka myöhemmin ymmärrän (kuten jo johdannossa kirjoitan), että jälkistruktu-
ralismi nimenomaan jatkaa strukturalismia ”pidemmälle” eikä vain haasta sitä. Ismit ja käsitteet tarken-
tuivat ja sekoittuivat pitkin matkaa.
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onko habitus deterministinen, 71

minusta/minulle habitus on yksilöllinen, jokaisella erilainen kokoelma, painolasti tai 
resurssipankki,
tai jonkinlainen edellisten yhdistelmä, resurssien kokonaisuus, 
ei pelkästään omaamisten tai puutteiden muodossa,  
vaan sekamuotoisena, rihmastoisena, monimutkaisena verkkona,
rihmastona, josta Deleuze ja Guattari käskisivät piirtää karttoja,
niin, ei ylä- ja alakäsitteisiin luokiteltuja runkoja, haaroittuvia puita, 

että kussakin ainutlaatuisessa habituksessa 
jonkinpaksuisia rihmoja vanhempien koulutuksesta, ammatista, sosiaalisesta asemasta,
jonkinlaisia omasta koulutuksesta, ammatista, sosiaalisesta asemasta 

(joskus näistä on puhuttu tai puhutaan luokkana)
ja näiden sallimista, mahdollistamista, rajaamista, avaamista makujen ja makujen 
mukaan elämisten, tuntemisten, kokemisten yhdistelmistä,
joitakin rihmoja yksilöllisistä, ”psykologisista” luonteenpiirteistä 

(vai onko niitä, vai ovatko edellisten ja seuraavien yhteenkietoutuneita ja 
aukipurkautuvia ”ominaisuuksia”, taipumuksia, käyttäytymistottumuksia, 
olemisen, elämisen, ja taas tuntemisen, kokemisen tapoja?),

joitakin vanhempien, opettajien ja muiden lapsena ympärillä olleiden, eläneiden, 
vaikuttaneiden ihmisten omista rikkinäisyyksistä, rajoittuneisuuksista, uskomuksista, 
uskonnoista, 

(ja vanhempien, opettajien ja niiden muiden ihmisten vanhempien, opettajien ja 
muiden ihmisten, ja taas heidän vastaavien yllämainituista, ja ja ja)

joitakin elämän rihmastoisilla poluilla eteentulleiden tai -haettujen (ja ja ja/tai) 
kohtaamisten (ihmisten ja/tai eläinten ja/tai luonnon ja/tai artefaktien kanssa) 
synnyttämistä, sallimista, ehkäisemistä elämisen, tuntemisen ja kokemisen tavoista..

(ja heidän vanhempien, opettajien ja niiden muiden ihmisten kaikista 
yllämainituista ja muista mahdollisista),

ja vaikka tämä tässä jääkin viimeiseksi, se ei taida olla vähäisin:
joitakin rihmastoja ympäröivän laajemman yhteisön, yhteiskunnan rajoitteista, laeista ja 
säännöistä, tavoista ja tottumuksista,

(joskus näitä käsitteellistetään rakenteiksi, ihmisistä ja taas toisista ihmisistä ja ja 
ja kts. yllä nekin koostuvat) 

ja miten Pave Maijanen lauloikaan: en jaksa tätä enää selittää-ää

että tuota kaikkea ja paljon muuta voisi olla habitus,
sosiaalisesti, kulttuurisesti, yhteisöllisesti tuotettu ja tuottunut
maailmassa-olemisen tapa?

ihmisenä-elo-olo-tunto-kokemus?
mikä olikaan omaa?
mikä olikaan systematisoitavissa? 
analysoitavissa, tiedettävissä, kuvattavissa?  

                                                             
71 Rajan tuntumassa tunnistin myös taipumuksen ja suosituksen käyttää johdonmukaisesti vain sellaisia 
teorioita ja teoreetikkoja, jotka tulevat jostain samasta, muista erillisestä territoriosta, samoista diskurs-
seista, samoista lähtökohdista tai arvoista. Ja että toisaalla kukin teoreetikko, tässä tapauksessa Bourdieu, 
saattaa tulla nimetyksi, sijoitetuksi johonkin identiteettiin, joka ei tee hänelle oikeutta.
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Kirjeensä lopuksi Derrida (2003, xx) viittaa ”runon” kääntämisen vaaraan ja mahdolli-
suuteen, toisen kauniimmasta (tai ajattelen yhtä kauniiseen, samaan ja toiseen) kirjoit-
tamiseen. Tässä kohtaa rakastun tähän tekstiin. Ja mietin, miten joitakin vuosia sitten 
ymmärsin dekonstruktion juuri lähes pelkästään pelottavana, haastavana, jopa maton 
jalkojen alta vetävänä. Ja koen valtavan suurta houkutusta pohtia ”kauniimpaa”, ehkä 
”runollisempaa” suomenkielistä sanaa dekonstruktiolle. Siten että se ehkä jopa kääntäi-
si, ilmaisisi, sallisi sen lukemisen, kokemisen, ”ymmärtämisen” ei pelkästään pelottava-
na, vaan kenties lempeästi naurahtavana. Tänään kuitenkin luovutan. Sana kuin sana 
jähmettäisi ja saisi kysymään samat kysymykset, mitä se on ja (vastaamaan) mitä se ei 
ole. (Esimerkiksi ”kaivautuminen” synnyttäisi uusia ongelmallisia mielleyhtymiä, vaikka 
saattaisikin onnistua siinä, että siinä olisi yhtä aikaa läsnä sekä aktiivi että passiivi. 
Tämä sana tulee minulle mieleen pohtiessani Deleuzen ja Guattarin (1987) ajatuksia 
rihmastoista, joissa kaivautuminen voi edetä joka suuntaan ja alkaa mistä tahansa72. 
Monimerkityksinen se ainakin olisi. Ja sallisi sotkuisemman etenemisen, poistaisi ra-
kentamiseen ja purkamiseen liittyvät palikkamielikuvat, pala palalta, kerros kerrokselta, 
osa osalta. Mutta vaatisi toki lisää selityksiä, kiertoteitä ja ilmauksia.)

”Tekstille-ulkoista ei ole”, kirjoittaa Derrida (2003, 50) (Tiina Arppen taidokkaana 
suomennoksena) siteeratuimmassa (ja väärinymmärretyimmässä) lauseessaan pohties-
saan Jean-Jacques Rousseaun tekstejä ja niiden suhdetta ”todellisuuteen”.  Tällä hän ei 
tarkoita, ettei hän olisi kiinnostunut kirjoittajasta tai hänen elämästään, tai että hän 
pääsisi niihin käsiksi vain tekstissä, vaikka nämäkin jo riittäisivät tekstin rajoitusten 
huomioimiseksi. Vaan sitä, että se teksti, jossa kirjoittaja, tässä tapauksessa Rousseau 
kertoo ”todellisestä elämästä”, on lopultakin vain kirjoitusta. Se jokin absoluuttisen 
läsnäolo, johon tekstillä viitataan, on jo kirjoittaessa vetäytynyt tavoittamattomiin eikä 
sitä ole sellaisena kuin se kerrotaan koskaan ollutkaan. Voisiko ajatella, että todellisuus 
kyllä on tai tapahtuu, mutta jokainen teksti tai kuvaus siitä epäonnistuu tai kohtaa 
rajallisuutensa? Kirjoitus on luonnollisen läsnäolon katoamista, joten luonnollinen 
läsnäolo, siis jonkinlainen oleminen on olemassa, kuvausten ja tekstien ulkopuolella, 
mutta kukin teksti on vain teksti eikä kerro juuri mitään itsensä ulkopuolisesta todelli-
suudesta. Tai kertoo tiettyjen sanojen, käsitteiden, lauseiden kautta ja rajoissa. Siksi 
tekstin tulkinnan on pysyttävä tekstin sisäpuolella.

Ja siksi kukin kirjoittaja joutuu kirjoittamaan kielellä, joka hallitsee kirjoittamista ja 
ulottuu hänen ylitseen, kukin kirjoittaja joutuu siis kielen yliotteeseen, kukin kirjoittaja 
on ”kirjoittautunut tiettyyn tekstuaaliseen järjestelmään” (mt., 51). 

Vaikka esimerkiksi filosofinen teksti on todellisuudessa aina kirjoitettua, se sisältää juuri filo-
sofisuutensa erityispiirteenä suunnitelmallisen pyrkimyksen häivyttää itsensä välittämänsä 
tai yleensä opettamansa merkityn sisällön edestä. Luennan on otettava huomioon tämä pyrki-
mys, vaikka viime kädessä sen tarkoituksena olisikin osoittaa pyrkimyksen epäonnistuminen.  
(Derrida 2003, 56, kurs. hg)

Tällaisen tulkinnan tuottamisessa ei ole kysymys tekstin toistamisesta, vaan sen näyt-
tämisestä, mitä ei nähdä, silti astumatta tekstin ulkopuolelle (mt., 56). Vastaavasti tämä 
tuottaminen on välttämättä myös teksti, joka järjestyy oman sokean pisteensä ympärille. 
Derrida kuitenkin jättää dekonstruktion eli oman tekstinsä, oman sokean pisteensä,
dekonstruktion lukijoilleen, vai jättääkö? Häivyttää itsensä?
                                                             
72 Samalla se kyllä aika hauskasti liittäisi dekonstruktion myös Foucault’n arkeologiseen analyysiin. Vaik-
ka harvoinpa ne hiekat ja maamassat itsestään lentävät pois vanhojen kaupunkien ja ruukunpalasten 
päältä – paitsi joskus silloin kun rakennetaan uutta, sinne maan alle. Nämä mannermaiset filosofit pa-
remmin tuntevilla saattaisi tässä yhdistämisessä ja yhteenkietomisessa olla sanansa sanottavana. 
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jos punkin maailmassa-olo 
valoon, nisäkkään hajua kohti ja karvattomaan kohtaan kiinni,
(Deleuze & Parnet 2005, 164)
mikä ihmisen?

ja että vaikka Bourdieu eittämättä ehkä halusikin luoda Teorian Kaikesta,
eikä halunnut missään nimessä tulla nimetyksi esim. kriittisen teorian edustajaksi,
vaan yhä uskoi tieteellisen maailmankuvan yhä paremmin-tietämään-tulemiseen,

tykkään, käytän, en hylkää habitusta (käsitteellistyksenä),
koska minusta se toimii. toimii minulle, 
minun päässäni syntyvälle, kiertävälle tutkijan ajattelulle
että mikä minä olen tietämään?

What is to be done with me? Can I protect the research from myself? How can such research 
protect those who offer their tragedies for public scrutiny given the inevitable interpretive 
weight of a reseacher in telling data stories? - - What kind of a text can capture how such 
research as this is about the paths to finding, the unfolding of the research itself, rethinking the 
meaning and the implications of the advent of its own unfolding? (Lather in Lather & Smithies 
1997, 34.)

Being theoretical is actually about “getting lost” and building on the “ruins” of knowledge 
rather than assuredly mapping and discovering reality. To be “theoretically reflexive”, in the 
deconstructive sense, is to be radically skeptical about the stability and utility of all theoretical 
constructs, thus all attempts by scientists to mimic or visually map reality. (Foley 2002, 479.)
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Ymmärrän siis tekstille-ulkoisen olemattomuuden siten, että kukin teksti on kiinni 
käyttämässään kielessä, sanoissa, käsitteissä ja siten myös ”tuomittu” epäonnistumaan. 
Ja että jonkun osan siitä pystyy kirjoittaja tiedostamaan tai kantamaan mukanaan, 
mahdollisesti, mutta suurta osaa ei:  

Tekstin kudoksen verhoutuneisuuden, sitä kätkevän loimen purkautuminen voi joka tapauk-
sessa viedä vuosisatoja. Verhon, joka kietoo sisäänsä toisen verhon. Vuosisatoja verhon pur-
kamiseen. Näin verhoutuneisuus myös tuottaa verhon uudelleen organismina. Leikkaavan jäl-
jen, jokaisen luennan tekemän ratkaisun takana se luo oman kudoksensa loputtomasti 
uudelleen. Teksti tuottaa aina yllätyksen sellaisen kritiikin anatomialle tai fysiologialle, joka 
luulee hallitsevansa sen pelin, valvovansa yhtä aikaa kaikkia sen lankoja, ja joka harhautuu 
myös halussaan katsoa tekstiä koskematta siihen, kajoamatta ”objektiin”, antautumatta vaa-
raan lisätä siihen jokin uusi lanka, sillä ainoa mahdollisuus päästä mukaan peliin on panna pe-
liin myös itsensä. Lisätä tarkoittaa tässä yksinomaan antaa luettavaksi. On kyettävä ajattele-
maan seuraavaa: kyse on kirjailemisesta vain sillä ehdolla, että kirjailemisen taitokin tarkoittaa 
kykyä seurata annettua lankaa – kätkettyä lankaa, mikäli haluatte seurata ajatuksenjuoksuani. 
(Derrida 2003, 102–103.) 

Pidän Derridan tavasta käyttää sanoja kuvainnollisesti, leikkisästi, jopa inttävästi. Hän 
kirjoittaa mm. haluavansa yrittää koota ”kimpuksi” eri suuntia tai tekstejä, joissa hän on 
käyttänyt (hän itse haluaa tarkentaa voineensa tai että hänen on ollut pakko käyttää) 
différancea, alustavasti sanaksi tai käsitteeksi kutsumaansa ilmaisua, joka ei kuitenkaan 
ole kumpaakaan kirjaimellisessa mielessä. Sanaa ”kimppu” hän kertoo käyttävänsä 
siksi, että näin hän ei joudu käsittelemään tämän graafisen epäsäännönmukaisuuden 
historiaa teksti tekstiltä, ja siksi että ”kimppu” kuvaa yhteen kokoamisen vyyhden, ku-
donnan, ristikkäisyyden rakennetta ja siten merkityksen lankojen purkautumista ja 
yhteensolmiutumista toisten kanssa. Ehkä kimppu voisi viitata myös satunnaisuuteen, 
moneuteen, josta on vähennetty yksi, eli Deleuzen ja Guattarin (1987) rihmastoon(?). 

Merkki viittaa tai edustaa läsnäolevaa(n) poissaolevaa(n) silloin, kun emme voi osoit-
taa tai käsittää läsnäolevaa läsnäolevan avulla (ymmärrän tämän jotenkin näin: kun 
kissa ei ole paikalla, voimme puhua kissasta, käyttää kissan merkkiä tai kun jotain abst-
raktimpaa ”olemista” ei voi käsittää sen varsinaisen läsnäolon kautta, merkkiä, esim. 
rakkaus, käytetään kiertotienä). Saussurea (1916) siteeraten, ”kielessä on vain eroja, 
kieli ei sisällä ideoita eikä ääniä, jotka olisivat olemassa ennen kielellistä järjestelmää”, 
Derrida (mt., 255) toteaa, että mikään käsite ei ole läsnä vain itseensä viittaavassa läs-
näolossa, vaan ”viittaa toisiin käsitteisiin erojen järjestelmällisen leikin kautta”. Siksi 
myös différance73 avautuu leikiksi, käsitteellisyyden, käsitteellisen prosessin ja järjes-
telmän mahdollisuudeksi yleensä, ei siis pelkäksi käsitteeksi tai sanaksi. Différancella
Derrida tarkoittaa liikettä, jonka mukaan ”kieli tai kaikki koodit ja viittausjärjestelmät 
yleensä konstituoituvat ”historiallisesti” erojen kudokseksi”. Kukin läsnäolevaksi sanot-
tu, kerrottu tai kirjoitettu merkki on siis suhteessa johonkin muuhun kuin itseensä, 
tietyn välin päässä siitä, mitä se ei ole. Ja tästä muodostuu merkityksenmuodostumisen 
liike. (Derrida 2003, 256–257, minun ymmärtämänäni, oikaisemanani.) Esimerkiksi 
nainen määrittyy siis suhteessa mieheen, mies naiseen, palautumattomasti ei-
yksinkertaisina synteeseinä, omaten jäljen toisesta.

                                                             
73 Différance a:lla eroaa siis sanasta différence vain kirjoitettuna. Lausuttuna se kuulostaa samalta. 
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kirjoittaminen, myös tai erityisesti akateeminen kirjoittaminen, on 
politiikkaa ja tavoitteenani on tässä tutkimuksessa, ehkä kuitenkin kaikkein 
keskeisimpänä, on miettiä, tutkia, tunnustella, miten ja millaista poststrukturalistisen 
tiedonkäsityksen piirissä tapahtuva kirjoittaminen voisi olla, millaista voisi olla sotkuinen 
tutkimus, miten tutkimus voisi jäädä fragmentaariseksi ja kieltäytyä sanomasta…

ja 

lähteä liikkeelle tutkivasta ja kirjoittavasta moniminästä (Suoranta 2008) ja muistaa 
myös tutkijan skolastinen näkökulma (Bourdieu & Wacquant 1995/1992) ja 
kasvatustieteellinen, sosiologinen, kulttuurinen, kriittinen virittyneisyys ja tiettyjen 
käsitteiden käyttö annettuna – pohtia, kirjoittaa varovasti, mutta silti vahvasti, siis sekä 
heikosti että vahvasti, luottavaisesti että epävarmasti - 

niin, missiohan minulla ihan selvästi on – että jos tiedon osittaisuus, näkökulmaisuus, 
ihmistieteen tutkijasta (sitoutuneisuuksista, rajoista) irtipääsemättömyys tunnistetaan ja 
tunnustetaan, kirjoittaminen muuttuu lopulta todella vaikeaksi. 
ja minulle se on sitä.  

elämän yltäkylläisyys, täyteys, ristiriitaisuus, yhtäaikaisuus, kokonaisuus, kaikkeus
versus yksinkertaistetut kuvaukset, funktiot

miten tämän voisi kysyä, asettaa kysymykseksi?
menisikö se liian filosofiseksi? pitäisikö sitten jättää empiria pois ja aloittaa alusta?

eli että dekonstruktiivinen kirjoittaminen avaa tilaa, ei sulje pois, ei sano jotain 
perustavaa laatua olevaa tai kuvaavaa

uudestaan: miten tämän voisi kysyä, asettaa kysymykseksi?
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Joten:

Différance a:lla kirjoitettuna on siis leikin liike, joka ”tuottaa” erot ja erojen vaikutuksen jon-
kin muun kuin pelkän toiminnan kautta. Tämä ei tarkoita, että erot tuottava différance edeltäi-
si niitä yksinkertaisesti läsnäolevana, itsessään muuttumattomana ja ilman eroja. Differance
on erojen ei-täysi ja ei-yksinkertainen ”alkuperä”, rakentunut, erottava ja viivyttävä alkuperä. 
Tämän vuoksi ”alkuperän” nimi ei sovi sille. (Derrida 2003, 255–256.) �

Leikin liike.
Pidän siitä.
”Alkuperä”,
ilman, että 
”alkuperän” nimi
sopii sille.
Leikki, leikin liike.
Tuossa. Ja tässä.

Tekstin Différance lopuksi Derrida viittaa taas sekä Heideggeriin että Nietzcheen ja 
kirjoittaa, että jälki suojautuu ja kätkeytyy nimiin, käsitteisiin, eikä ilmene niissä jälkenä 
”sinänsä”. Différancelle ei ole nimeä, vaan se on affirmoitava. Différancen affirmaatio 
(myöntäminen) kannattelee seuraavan Derridan (2003, 273) Heideggerin (1946) poh-
jalta muotoileman lauseen jokaista osaa: ”Oleminen/puhuu/kaikkialla/ja aina/  
kaiken/kielen/läpi.” 

Kaikkialla
ja aina
kaiken/kaikki 
kielen
läpi.   

Mahdollisuus
nauruun ja tanssiin
ja heideggerilaiseen toivoon,
väittää Derrida.

  
Käyttää.
Leikkiä.
Muistaa jälki.

Avata. Ja sulkea. 
Ja jättää kellumaan. Uskaltaa. 
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experimentti, kokeilu kysymyksistä (syyskuussa 2010):
miten tutkimusta ja sen nomadisuutta voi kuvata?
mitä tutkimukseen mahtuu? (naiivi kysymys, onko, pohdin siis sekä tilallisesti 
että sisällöllisesti, metodologisesti ja teoreettisesti..)

toimijuus, toimija74, tutkijuus, tutkija, tutkimus, tutkima(ton)
miten poststrukturalistinen kysymyksenasettelu voi muuttaa muotoaan?

tutkimukseni ei näköjään ole lähelläkään valmista, kun kysymykset lähtevät lentoon...
vai haarautumaan.. 
jos se kuitenkin on se juttu –  
miksei se voisi olla se juttu, mutta mitä jää arvioitavaksi, jos postmoderni nomadinen 
toimijuutta ja prosessuaalisuutta kyselevä juttu peittää alleen kaiken, mihin se alunperin 
uskoi pyrkivänsä... 

voisiko tämä olla (auto)etnografia tutkimuksesta, tutkimuksen teosta 
poststrukturalistisena aikana, dekonstruktion dekonstruktiota, jotain sellaista 

purkaa purkamistaan
kunnes jäljelle jää kaaos, ei-mitään, nihilismi (?), kaikki käy, mutta ei mikään, 
jos se on normi... eli mikään normi ei käy, mutta muuten kyllä kaikki

mikä tieteestä tekee tiedettä? 
viittaukset siten, kuten tieteessä on totuttu? argumentaatio? uuden kehittely?

huh, kyllä se siinä olisi, mutta mistä ihmeestä löytäisin lukijan, joka tätä ymmärtäisi, 
joka uskaltaisi yllättyä, ihmetellä, sallia, ryhtyä dialogiin, ja se suurempi kysymys: 
kykenenkö?

rajan tuntu
raja
tieteen ja ei-tieteen
tieteen ja taiteen
tieteen ja arkitiedon
tieteen ja nonsensen
kuka, mikä sen määrittää, voiko rajoja ylittää, miten

toimijuus
kuka toimii, kuka lopulta on minä, kuka tekee toisin, mistä toisin tekeminen nousee, 
tulee, mikä sellaiseksi tulkitaan, kuka siinä on ”itse”/”subjekti”/”toimija”
sosiaalistuneet tunteet, emootiot plus mitä niistä voi kertoa

kirkkaasti kirjoittaminen (kuten Alhanen 2007)
lauseita, joita muutkin kuin tutkijat voisivat lukea
lauseita, jotka eivät korostetusti rakentaisi eroa/”tiedettä”/”tieteellisyyttä” 
käsitteellisyydessään tai hankaluudessaan, monimutkaisuudessaan

                                                             
74 Toimijuutta rupesin pohtimaan mm. Beverly Skeggsin (1997) kanssa: Että jos toimijuus on yksilön 
kykyä rakentaa subjektiviteettia kulttuurisissa käytännöissä, miten tutkijan/väitöskirjan tekijän subjekti-
positiota koskevat diskurssit muotoilevat kirjoittamiseni ja tutkimiseni tapaa? Että mikä minulle on 
mahdollista? Samoin käänsin esim. Butlerin (2006) ajatuksen sukupuolesta toistona ja rituaalina kysy-
mykseen siitä, miten tutkijuutta toistetaan ja millaisia rituaaleja tutkija suorittaa.
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TTodellisuudesta, maailmasta, ihmistieteiden genealogiasta poststrukturalistiseen 
skeptisyyteen  

maailma on yhtä
me kaikki olemme yhtä
samaa materiaa
alma mater
stabat mater

olemme maailmassa
materiaa maassa ja maailmankaikkeudessa
me pienet ihmiset
pikkuriikkiset materian kiteytymät ohikiitävässä ajassa

ihmettelemme, miksi olemme maailmassa
miten maailma makaa
miten yhdessäolomme täällä rakentuu

tai miten kaukana tähdet
ja miten aurinko toimii

  
nimesimme lehtivihreän75, 
nimesimme kuukaudet,
nimesimme tähdet ja planeetat,
nimesimme ja muokkasimme yhteiskunnan ja yhteiskuntarakenteen

  
saman taivaan alla
saman planeetan, materian pinnalla
yhdessä massassa, maan vetovoimassa kiinni ollen
mikä onkaan pisin lento koneella, entä ihmisvoimin
miten pitkään voi olla irti maan massasta

 

                                                             
75 Esimerkiksi Maggie MacLure (2010) ja Patti Lather (2007) kehottavat käyttämään esimerkkejä, satun-
naisia välähdyksiä, kuvaamaan sitä, mistä haluaa puhua. Tässä haluan puhua nimeämisestä ja sen voi-
masta ja kietoutumisesta lähes kaikkeen elämässämme. 
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postmoderni, poststrukturalistinen tietäminen
tietämisen rajojen tunnistaminen
essentialismeihin jääminen, haastaminen, problematisointi
jos jokainen lause dekonstruoidaan, tämäkin, mitä jää jäljelle?
(se että lukija ymmärtää tämänkään lauseen, on vuosisataisten tai tuhantisten 
prosessien tulosta – mikä on lause, mikä lukija, mikä vuosisata, mikä vuosituhat, 
mikä prosessi, mikä mikä..)
loputonta dekonstruktiota

miten minä rakennun, tai olen rakentunut tähän asti
”koti, uskonto, isänmaa”
sukupuoli, luokka, uskonto, kansalaisuus, sosiaalinen, kulttuurinen pääoma, 
psykodynaaminen kasvaminen/oppiminen/tuleminen lapsena, koulussa, 
sosiaalialan oppilaitoksessa, yliopistossa, terapeutin ja erilaisten tekstien kanssa 

ristiriitaiset/kaikenlaiset halut: naisena, äitinä, naisena, haluavana, ottavana, 
passiivisena, aktiivisena, tutkijana, tavallisena, syvällisenä, pinnallisena, 
merkittynä, merkitsemättömänä, kirjoittavana, puhuvana, hiljaisena, kysyvänä, 
kaikenlaisena, samanlaisena, erilaisena, omanlaisena, millaisena

haluaisin että tekstini olisi luonnos, draft, huisk haisk, sommitelma…
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Tiede, tieteen idea syntyi tietyllä kirjoittamisen aikakaudella, tai kirjoittamisen kanssa.  
Kirjoittaminen syntyi puheen tallentamiseksi, puheen siirtämiseksi paikasta toiseen, 
silloin kun puhuja ei olisi paikalla. Kirjoittaminen rakentui siis poissaoloksi, puheen 
poissaoloksi, missä puhe oli ensisijaista ja kirjoittamisen tiede seikkailua ja yritystä 
mahdollisimman foneettiseen puheen toistoon, ”vaikkakin se, mikä oli esimerkillinen 
malli tieteellisyydestä, matematiikka, koko ajan etääntyi siitä tavoitteesta”. Kirjoittami-
nen ei ole vain apuväline tieteen palveluksessa, tai mahdollisesti tieteen objekti, vaan 
kuten Derrida toteaa Husserlin osoittaneen jo Geometrian alkuperässä, ”ideaalisten 
objektien ja siten tieteellisen objektiivisuuden mahdollisuuden ehto”. Kirjoittamisen 
tiede voisi siten etsiä kohdettaan tieteellisyyden juurilta, olla tiedettä tieteen mahdolli-
suuksista. (Derrida 1976, 27.) 

Ha, (kirjoitti Ken Gale yhteisessä Deleuze-inspiroituneessa tekstissä – ja minä jatkoin 
ha ha, ks. lisää Guttorm, Hilton, Jonsdottir, Löytönen, McKenzie, Gale & Wyatt 2012) 
tähän sopisi sittenkin ehkä paremmin uuh.
Miten kaukaa minun pitää alkaa tämä perusteleminen?
Todellako kirjoituksen keksimisestä, luomisesta?
Luonnontieteiden kehityksestä ja siitä, miten luonnontieteen menetelmiä alettiin soveltaa 
ihmisten tutkimiseen ja käyttäytymisen ennustamiseen?

joka tapauksessa, kirjoitan polkua
systemaattisen, tavoitteellisen ja strukturoidun (tutkimus)kirjoittamisen maastoista
kohti aukollista, dekonstruktiivista kirjoittamista,
kirjoittamisen haaksirikkoutumista 
(tästä loistavasta käsitteestä kiitän Ralf Andtbackan runo/essee-kokoelmasta arvion 
kirjoittanutta Oscar Rossia, 2012) 
kirjoittamisen luonnoksellisuutta,
ajattelemisen luonnoksellisuutta,
viimeistelemättömyyttä,
yhtäaikaista, kokoaikaista, jatkuvaa tulemista, muuttumista, hamuamista

taasko(?):
tältä paikalta, tältä materian (ja hengen, mitä se on, henki, hengitys) satunnaisen  
kiteytymän maailmankaikkeuden mittakaavassa pikkuriikkiseltä paikalta  

  (mahdatko kuulla pienen piipityksen, pienen yksinkertaisen ajattelun äänen,  
ajattelun, joka ei oikein jaksaisi ihan jokaista pientä yksityiskohtaa läpi kirjoittaa, 
ei ehkä osaisikaan, mutta joka silti hamuaa, haaveilee, kirjoittaa, rakentaa, pyrkii,

  pyristelee)

vai pitäisikö sittenkin kirjoittaa siinä järjestyksessä, kuin kirjoja ja artikkeleita olen jonkun 
vinkkauksesta lukenut?

(ajattelu ja tutkimuksen tekeminen on materiaalista ja affektiivista, suhteissa 
tapahtuvaa Tapahtumaa, niin, se on yksi väitökseni keskeinen väitös – Deleuzen 
kanssa saan sen nimettyä)

ja mitä lukijalta voi odottaa, millaisin resurssein lukijan olettaa lukevan,
miten kaukaa, millaisen mutkan kautta 
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Miksi tämä kirja, tutkimus, kirjoitus?
miksi teen/tekisin tutkimustani,
minkä asian puolesta argumentoi(si)n?
metodologisen paradoksin poststrukturalistisen tietämisen mahdottomuuksien ja 
toisaalta akateemisen tutkimuksen esittämisen käytäntöjen välillä - 
että miten epävarmuus, määrittelemättömyys, nomadisuus, liike, rihmastoisuus kuvataan 
– Eileen Honan (2007, 533) kuvaa paradoksin väitöskirjan kirjoittamisohjeiden ja 
feministisen hierarkioiden purkuprojektin välillä riippusillaksi, juuri niin – 

mihin tieteellinen kirjoittaminen pyrkii?
jonkun asian edistämiseen,
kommunikoimaan, saamaan aikaan jotain, argumentoimaan
ja että sillä olisi hyvät aikomukset,
ettei se pyrkisi liikaa haastamaan, ja joutuisi siten itse nurkkaan ajetuksi76

että panisin itseni likoon, kertoisin ilostani poststrukturalististen tekstien löytämisestä, 
veren kiertämisen kokemuksesta, elämän ja tutkimuksen kietoutumisesta, kehollisesta 
tasapainosta, epävarmuuden varmuudesta, varmuuden epävarmuudesta, dikotomioiden 
purkamisesta niiden läpi ja kautta kulkemalla, ainutlaatuisuuteen heräämisestä, 
minun/tämän singulaarisen tilanteen, niin, sen selkään hyppäämisestä, 
ainutlaatuisuuteen suostumisesta, pelottomasta pelosta olla minä77, olla näkyvä, olla 
erilainen
– kuten me kaikki, ei siis sittenkään yhtään enempää eikä vähempää, 
osoittaa erilaisuutensa, siinä missä meidän kaikkien, jokaikisen tutkijan/ihmisen/ elävän 
olion erilaisuus – 

että kukin tutkimusprosessi on ainutlaatuinen
ja että se siksi oikeastaan kaiketi on kiinnostava
ja että jostain syystä minulla ei ole muita vaihtoehtoja
että tutkija voi tulla läsnäolevaksi, näkyväksi, muutenkin kuin vain valintojensa kautta, 
että voiko? 

ja riskin ottamisesta, etteivät lukijat tiedä, miten, minä, missä kategoriassa pitäisi lukea

että se olisi se paradoksi
että miten tietäminen, tietämään tai tietämättömäksi tuleminen kuvataan 
metodologis-teoreettinen tutkimus poststrukturalismista ja dekonstruktiosta suhteessa 
ihmistieteen kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin, analyyseihin

 

                                                             
76 Merja Kinnunen tieteellisestä kirjoittamisesta Helsingin yliopistolla lokakuussa 2010 – tämä runo-elma 
kirjoitettu marraskuussa

77 ”minän" määrittely,  ihmettely tulossa myöhemmin
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aurinko on jo laskemassa
rannan puut ja pystyyn jäätynyt kaislikko piirtävät viivoja jään pintaan 
harmaalla sinellä, kellankirkkaaseen siniharmaan vaaleaan
taivas on kirkas, pilvetön
aamulla satoi lunta

As It Is

The first disciplineof a discipline is, or
should be, not to forget
that it has not always been
a discipline.
It is this
forgetting that makes up
the discipline, makes it
what it is, a thing
unmade and not
made up in the eyes
of those who really make it,
hear it as it is… 

(Monroe 1996, 22)

Todellisuutta ei ole, sellaisenaan. Sen olen hämärästi tajunnut jo kahdeksanvuotiaana, kun 
olen kirjoittanut ensimmäisen lauseen todellisuudesta. 

Todellisuus on lause, jonka kirjoitan. 

Se ei voi tuhoutumatta palata lähtökohtaansa, niin kuin nuoli ei palaa jouseen eikä virta tavoi-
ta kiveä, jonka se on jo ohittanut. (Kirjoitin vahingossa? Ruutusotilaan oikean nimen äskeiseen 
lauseeseen.)

Se voi vain liittoutua kaltaistensa kanssa ja väittää olevansa heijastus lähtökohdastaan ja läh-
tökohta itsekin. (Saisio 2000, 126. Ks. myös Koivisto 2005, 193.)

Ian Hacking (2009, 38) erottelee kuusi (sosiaalisen) konstruktionismin78 astetta:

Historiallinen
Ironinen 

Uudistusmielinen      [ja/tai]79      Naamioita riisuva
Kapinallinen

Vallankumouksellinen 

 

                                                             
78 Kuten tutkimussuunnitelmissani aiemmin kirjoitan, sekä kulttuurintutkimus että feministinen tutki-
mus pohjautuvat sosiaaliseen konstruktionismiin. Siksi halusin selvittää itselleni, [M]itä sosiaalinen 
konstruktionismi on (Inkeri Koskisen suomennoksen nimi Hackingin kirjasta The Social Construction of 
What?) ja kuka konstruoi, tutkittavat vai tutkijat vai sekä että. Hacking muuten haluaa laittaa sanan 
sosiaalinen sulkeisiin, kysyen miten muuten voitaisiin konstruoida kuin sosiaalisesti. 

79 Sulut ja niiden sisällys ovat oma, kirjoittajan lisäykseni, Hackingin tekstin pohjalta. 
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että miten maailmaa, aineistoja, ihmistä ja ihmisten yhteisöjä voidaan/ko kuvata ja
analysoida80,

miten tutkimus syntyy

ja miten rajalla ollen, rajan tuntumassa kirjoitetaan
miten nomadisuutta ja tutkimuksen liikkeellisyyttä kuvataan niin, 
että se sopii tieteelliseen diskurssiin,
vai voisiko diskurssia venyttää poststrukturalistisiin teorioihin vedoten

sitä, siihen suuntaan, siksi, 
niiden kysymysten keskeltä ja kanssa
tämä tutkimus

”tuntea ajatellakseen” 

Koen sielunyhteyttä81 Jari Ehrnroothin (1995, 33) kanssa, kun hän kirjoittaa: 

Jollei ole itse kokenut mystisiä elämyksiä ei voi ymmärtää niiden merkitystä ja luonnetta. Sa-
ma pätee mutatis mutandis tavoittamattomuuden kokemukseen: jollei ole tuntenut tuota kai-
pausta, todellakin tuntenut niin, että on pudonnut polvilleen, ei sitä voi ymmärtää kuin etäi-
sesti, kylmästi, jolloin kyseessä on, Evelyn Underhillin sanoin, ”think to feel”, ajatella 
tunteakseen. Mutta on ihmisiä joille tavoittamattomuuden teema on ”feel to think”, tuntea aja-
tellakseen. 

 

                                                             
80 Näen myös Jukka Kärkkäisen dokumentin Kansakunnan olohuone (2009) ja mietin kvalitatiivisen 
tutkimuksen sanakeskeisyyttä: 

Mitä ihmisestä voi tietää, jos ja kun hän puhuu vähän? Kun keskisuomalainen mies vajoaa miettei-
siinsä, hän todella vajoaa sinne, eikä ulos tule mitään, jota voisi litteroida, saatikka analysoida. 
Näin minusta näyttäisi olevan joskus myös alakoululaisten kohdalla (ja/tai en osannut haastatella.. 
yritin asettaa omaa oppineen näkökulmaani (ks. Bourdieu & Wacquant 1995) oppilasparkojen pää-
hän. 

81 Heti tällainen sana, jonka merkitykset ja tulkintamahdollisuudet avautuvat lukemattomaksi määräksi 
mahdollisia ja mahdottomia korvaumia ja oletuksia. Annan sen kuitenkin olla. Monessa kohtaa muualla
puhun hengittämisestä samaan tahtiin, tai ylipäätään mahdollisuudesta hengittää.

”Missään tapauksessa ei maksa vaivaa protestoida etukäteen väärinkäsityksiä vastaan, koska 
niitä ei voi ennustaa. Eikä niitä vastaan voi sen paremmin taistellakaan, kun ne kerran on tehty. 
Olisikin parempi tehdä muuta, työskennellä niiden kanssa, jotka kulkevat samaan suuntaan.”
(Deleuze 2005, 29.) 
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Historiallinen konstruktionisti esittää jonkun asian (asian yksinkertaistamiseksi 
Hacking käyttää asiasta lyhennettä X) sosiaalisen ja historiallisen rakentumisen ja osoit-
taa X:n historiallisten tapahtumien kontingentiksi eikä väistämättömäksi lopputulok-
seksi. Ironisen konstruktionismin nimitys juontaa juurensa Richard Rortyn (1989) teok-
sesta Contingency, Irony and Solidarity, jota myös Kelly Clark/Keefe (2010) käytti 
kuvatessaan itseään ironikkona, lukiessaan ”kielellisen” käänteen feminismien materi-
aalisia metaforia. Hackingin mukaan ironinen konstruktionisti tunnustaa X:n satunnai-
suuden ja sosiaalisen rakentumisen, mutta jättää sen pakotettuna ironisesti paljolti 
silleen. Uudistusmielinen, huomattuaan X:n kontingenssin yhtä aikaa sen kanssa, että X 
oikeastaan on paha, ei hyvä asia, yrittää muokata ainakin joitakin X:n piirteitä tehdäk-
seen siitä paremman tai vähemmän pahan. Uudistusmielisen rinnalle Hacking nimeää 
Karl Mannheimilta (1925/1952) lainaamansa ”mielenlaadun”: ”naamioita riisuvan”, 
joka sen lisäksi, että osoittaa X:n vääräksi, myös paljastaa, mitä tarkoitusta se palvelee. 
Naamioiden riisuja siis kertoo, että keisarilla ei ole vaatteita. Uudistusmielinen kon-
struktionisti ei välttämättä ole naamioiden riisuja ja toisin päin. Hacking kirjoittaa, että 
naamioiden riisuminen on ”itsessään intellektuaalista toimintaa” ja jatkaa:

Suuri osa gender-politiikasta menee pidemmälle ja on yksiselitteisen radikaalia kohtien (1), (2) 
ja (3) suhteen, mitä tulee sosiaalisten sukupuolten välisiin suhteisiin82. Konstruktionistia, joka 
pitää aktiivisesti kiinni kohdista (1), (2) ja (3) X:n suhteen, kutsutaan kapinalliseksi X:n suh-
teen. Aktivisti, joka siirtyy ideoiden maailman ulkopuolelle ja koettaa muuttaa maailmaa X:n 
osalta, on vallankumouksellinen. (Hacking 2009, 39.)

Suomalaisissa tiedekeskusteluissa puhutaan suhteellisen harvoin maailman muuttami-
sesta, useimmiten puhutaan vaatimattomammin ja rajatummin jonkun tietyn käytän-
nön muuttamisesta83. Tästä tulee mieleeni Norman Denzinin (2006) autoetnografian 
ylistys: Autoetnografit puhuvat omaelämäkerrallisen ja persoonallisen kirjoittamisesta 
ja liittämisestä kulttuuriseen ja sosiaaliseen (Ellis 2004), itsen ja toisten sijainnista 
sosiaalisissa konteksteissa kertomisesta (Spry 2001), yksittäisten erityisten kokemusten 
kuvaamisesta suhteessa vallitsevan diskursiivisen vallan ilmaisutapoihin (Neuman 
1996) ja autoetnografisen tarinan kertomisesta ja maailman muuttamisesta sillä (Jones 
2005)84. Denzin (2006) kirjoittaa painavan kriittisesti Andersonin (2006) analyyttisen 
autoetnografian määrittelystä, missä Anderson Denzinin mielestä kaappaa evokatiivisen 
ja emotionaalisen autoetnografian metodit (ja suosion) sitomalla sen analyyttisyyteen ja 
muihin Chicagon koulukunnan vanhoihin tuttuihin fokusoidun dokumentoinnin, ana-
lyyttisen reflektiivisyyden ja kypsien, teoreettisesti relevanttien tulkintojen käytäntöi-
hin. Denzinin (2006, 421–422) mukaan tällaiset dokumentoivat analyytikot ei halua 
muuttaa maailmaa ”kirjoittamalla sydämestä” tai ”tekstejä, jotka saavat sinut itke-
mään”.

                                                             
82 Gender-politiikka tulee keskusteluun ihan yllättäen, ilman, että Hacking nimeäisi sen tässä kohtaa 
esimerkiksi. Sitähän se on, ja aika hyvä sellainen. Lisäksi: (1) tarkoittaa väitettä, ettei X ole välttämätön, 
(2) että X on paha asia, ja (3) että maailma olisi parempi paikka ilman X:ää (Hacking 2009, 37–38). 
(Minun X:ni taitaa olla asiantuntijakirjoittaminen, (toisista) tietäminen ja kirjoittaminen..)

83 Minun silmiini ei ole osunut montaakaan tutkimusta, joissa haaveiltaisiin maailman, niin, sitä sen 
tarkemmin rajaamatta, muuttamisesta paremmaksi (paikaksi elää, asua ja hengittää).  

84 Kaikki tämän lauseen viitteet olen lukenut ja siteerannut Denzinin (2006) artikkelista. 
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lokakuussa 2010
 
että kuitenkin pitäisi suostua kirjoittamaan suorasanaista, 
lauseita, isoja kirjaimia ja pisteitä
riittävin viittauksin, silti omin sanoin, tiivistetysti, aiemmin kirjoitettuihin, ”alkuperäisiin 
lähteisiin”, viitaten

missä ”alkuperäisen” alkuperä?
Husserl (2007/1954) kirjoitti geometrian alkuperästä85

  
että argumenttien tulisi olla selviä, selkeitä, perusteltuja, seurattavia, läpinäkyviä
tällä kielellä, näissä systeemeissä?

”miten tieteen kieli poikkeaa siitä, mitä se ei ole”86, 
kaunokirjallista kieltä, journalismin kieltä
”tieteellisessä kielessä sitä vastoin pyritään 
käsitteelliseen täsmällisyyteen ja yksiselitteisyyteen”
ja että ”monimutkaisuus ei ole itsetarkoituksellista”

vaan ”monimutkaisia - - ja monitasoisia - - ilmiöitä ja ajatusketjuja - - siten, että 
tulkinnan varaa jäisi mahdollisimman vähän”87

että olisiko tällainen kirjoittaminen liian radikaalia tieteellisessä diskurssissa, 
pitäisikö sulauttaa, esittää hillitymmin, perinteisemmin, ”tieteellisemmin”?

tavoitteenani siis tieteellisen kirjoittamisen, tekstin, dekonstruktio
tietynlaisen diskurssin olemassaolon näkyväksi tekeminen,
toisin tekemisen kautta, tässä se on. tässä sen sanon. 
 

On vaikea formuloida dekonstruktiivisia poliittisia strategioita, kun maailmassa 
vallitsevat niin vahvat tendessit rakentaa sitä vastakohtaisin ja rajaavin termein (Scott 
2003, 388), esim. tiede ja ei-tiede. Samoin on vaikeaa tehdä dekonstuktiivista 
kirjoittamista, kun maailma haluaisi jakaa kaiken kirjoitetun tieteeseen, taiteeseen tai 
ehkä sitten journalismiin, no, onhan filosofia ja erilaiset elämäntapaoppaat. Mutta 
ainakin tieteeseen ja ei-tieteeseen. Minulla ei kuitenkaan ole vaihtoehtoa. (Niin, miksi? Jos 
siksi, etten osaa muuta, ehkä, mutta myös siksi, että haluan koskettaa rajapintoja, 
herättää pohtimaan tieteen ja ei-tieteen välistä rajanvetoa.. Myös siksi, että kehomieleni 
vaatii.) 
 

jokaisen jokainen tuotos on ainutlaatuinen

kuten jokainen lause (ellei se ole osa jotain hallitsevaa diskurssia tai instituutiota) kuten 
Tahdon, jolla astutaan instituutioon hmm..

                                                             
85 tässä taas yksi vektori, paon viiva, rihman pää, jota voisi myös seurata 

86 identiteetin kuvaaminen eron kautta (vrt. Derrida)

87 Juri Mykkänen: Tieteellinen kirjoittaminen. Löydetty googlesta ensimmäisenä hakutuloksena hakusa-
nalla ”tieteellinen kirjoittaminen” 
http://www.valt.helsinki.fi/staff/jmykkane/tutkielma/Tieteellinen_kirjoittaminen.html, haettu 
22.10.2010.
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Denzin (2006, 422) summaa oman käsityksensä: 

Etnografia ei ole viatonta. Tutkimuksemme ovat performatiivisia, pedagogisia ja poliittisia. 
Kirjoittamisen ja puhumisen kautta esitämme (enact) niitä maailmoja, joita tutkimme. Nämä 
esitykset ovat sotkuisia ja opettavaisia88. Ne opettavat lukijoillemme tästä maailmasta ja siitä, 
miten me sen näemme. Pedagoginen on aina moraalista ja poliittista; esittämällä tavan nähdä 
ja olla, se haastaa, kyseenalaistaa, tai vakuuttaa virallisen, hegemonisen tavan nähdä ja esittää 
toinen. (käänn. hg)

Hackingin (2009) (tai Rortyn) nimeämää ironista mielenlaatua ja maailman muutta-
mista suloisesti sanoittaa Anssi Kela:

Meidän piti muuttaa maailma – 
Meistä tuli muurareita 
Taksikuskeja, suutareita 
Yksinhuoltajaäitejä, autokauppiaita 
Meistä tuli lääkäreitä 
Virkamiehiä, vääpeleitä 
Ja tänään voidaan hetki olla kuninkaita
(Anssi Kela)

Niin, voisiko todeta, konstruoida summa summarum, että ylämainitussa esimerkissä 
Anderson ei tunnista tieteellisen kuvaamisen, tai tietämisen, käytäntöjen (kuivaa, kyy-
neleetöntä) analyyttisuutta tai tarkkanäköisyyttä sosiaalisiksi konstruktioiksi, kun taas
Denzin ja autoetnografit ovat vähintäänkin kapinallisia, elleivät peräti vallankumouksel-
lisia? Niin, Hacking (2009) jättää ilmaan tai luonnoksenomaiseksi juuri eron kapinalli-
sen ja vallankumouksellisen välillä: milloin toiminta siirtyy ”ideoiden maailman ulko-
puolelle”, milloin se on ”vain” kapinaa, ja tapahtuuko kapina siis ideoiden maailman 
sisäpuolella kenties? 

Näyttää siltä, että vaikka sosiaalinen konstruktionismi (esim. Berger & Luckman 
1994, Hacking 2009) ja feministinen tutkimus (esim. Liljeström 2004) tunnistavat 
todellisuuden sosiaalisesti ja kulttuurisesti muotoutuneeksi, ja vaikka tieteentekijä tun-
nistaisi ja kyseenalaistaisi positionsa ja tutkijan paikkansa, analyyttisyys ja teoreettisesti 
ja empiirisesti pätevän selonteon tuottaminen maailmasta, vaikkakin tunnustetusti 
yhden mahdollisen ja yhdestä näkökulmasta, on yhä keskuudessamme 89 . Me yhä 
uskomme (strukturalistisesti), että voimme nähdä piilotettuihin merkityksiin tai niiden
                                                             
88 Epätäydelliset, monimutkaiset ilmaisut ikään kuin avunpyyntöjä: ”Tule vastaan, niin ymmärrät, mitä 
tarkoitan”. Katkokset, epäröinti ja tunnusteleva puhe kertovat artikuloimattomista kokemuksista. (Saar-
nivaara 1996, 117.) Vaikka Marjatta Saarnivaara puhuu tässä haastateltavan kuu(nte)lemisesta, olen tässä 
tutkimuksessa luomassa tilaa tutkijan epäröinnille ja tunnustelevalle puheelle/kirjoitukselle. Samalla 
oman itsen näkyväksi tekeminen kertoo tutkijan sijoittumisesta yhteiseen maailmaan (Saarnivaara 1996, 
124).

89 MacLure (2010) kirjoittaa, että monessa tutkimuksessa halutaan etsiä evidenssiperusteisia ratkaisuja 
tai sovelluksia käytäntöihin ja siksi pelätään ja kartetaan teoriaa, joka tekee asiat hankaliksi. Teoriaa, joka 
tekee vieraaksi, monimutkaiseksi, tukkii ja häiritsee, teoriaa, joka on jotain jälkistrukturalistista, dekon-
struktiivista, postkvalitatiivista, MacLurekaan ei halua pysäyttää sitä mihinkään selkeään määritelmään. 
MacLure pohtii myös Teorian varauksia ja edellytyksiä ja kysyy, missä laajuudessa olemme pystyneet 
välttämään tulkinnallista mestaruutta/taitoa, narratiivista koherenssia ja retorisia yhteenvetoja. Yhä 
toteutamme liberaalis-humanistista etiikkaa ja habermasilaista ”avoimen” dialogin ajatusta. Tuotamme 
tietoa, jota kaikki voivat sietää, ja tietoa, joka sisältää hippuja siitä, mitä olemme halunneet jättää taak-
semme, eli humanismia, valistuksen rationaalisuutta, positivismia. Toiseksi hän valittelee elämien ja 
asioiden läpinäkymättömän kompleksisuuden ja singulaarisuuden (empiirisen) kuvaamisen puutetta. 
(Että Teoriasta puhuttaessa puuttuu usein esimerkki, viittaus todelliseen elämään.)
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Mitä tulee mahdolliseksi ajatella kulloinkin?

miettii 18.11.2010 

pitääkö aineistosta tehdä tulkintoja?? 

eivätkö juuri tulkinnat ole kategoriaan asettamisia, nimeämisiä, vallankäyttöä?
vai onko todellakin kysymys siitä, että minä en osaa yhdistää, sitouttaa teorioita ja 
aineistojani yhteen? etten siis kuitenkaan osaa lukea aineistoani teorioiden kautta ja 
päästä havaintojen taakse? en halua todistella ennakkoluulojani enkä todistella teorioiden 
perusteella mitään – varsinkaan kun teoriani juuri siitä kieltäytyvät, vaikka itsekin siihen 
sortuvat välillä. 

olen kriisissä. käyttämieni teorioiden perusteellahan en juuri voi todistaa mitään, kuin 
että maailma rakentuu rihmastoisesti, sotkuisesti ja ettei mikään ole itsestäänselvää ja 
silti sellaiseksi käytännöissä rakentuu.. mutta että silti en tiedä, mitä tai miksi maailma 
niin asettuu. tai siis tiedän, tulkitsen jotain, ehkä, tai varsinkin voisin tulkita käyttämieni 
teorioiden valossa - asettamalla tietyn kehikon tietyn aineiston päälle, saisin tietynlaisen 
kuvan, mutta juuri siihen en halua, pysty, kykene sitoutumaan. ja että siksi pohtisin juuri 
tätä tietämisen vaikeutta ja hiljaiseksi jäämistä, tai ehkä ennemminkin jonkin hieman 
yleisemmällä tasolla olevan sanomista, iskulauseiden kirjoittamista, filosofista ajattelua, 
pohdintaa, hyppäämistä, heittäytymistä, uskaltamista. rohkeutta saamattomaksi, 
epävarmaksi, epämääräiseksi, sekavaksi jäämiseksi, suostumiseksi. niin, siihen suuntaan. 
ja voihan se olla, ettei sitä hyväksytä väitöskirjaksi, jos väitän, etten voi väittää juuri 
mitään, voin vain jotain hieman avata, antaa mietittäväksi. siis antaa lahjan lukijoilleni, 
niille, jotka teksteistäni pitävät. 

                                                                                        (Ah, jääköön tämäkin, yliviivattuna.) 
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toisten (mahdollisesti tai usein aikalaistemme) kätkettyjen arvostusten ja merkitysten 
alle, taakse tai väleihin90. Haluamme ymmärtää ja kuvata, nimetä, olevaa ja ollutta, 
mutta emme huomaa, että samalla rakennamme ja ylläpidämme joitakin, joskus jopa 
niitä samoja arvostuksia, jopa vastakkainasetteluita, joita tutkimme ja kuvaamme. 

Mitä tietäminen on? Missä tietämistä syntyy? Millainen tietäminen ja sen esittämi-
nen muuttaa maailmaa? Voiko (tieteen, yliopiston, akatemian) maailmaa ylipäätään muut-
taa? Voiko rajoja ylittää? Olemmeko kuninkaita? Saako, voiko tieteen sumuverhoa raot-
taa? Ulkopuolelta vai sisäpuolelta, tai ehkä kenties rajalta? Foucault (2005, 102) 
kirjoittaa: ”Diskurssit ja niiden lopputilat ovat vain lopputilaa”, ja että järjestelmän 
näkyvän julkisivun taakse voidaan olettaa epäjärjestyksen rikas epävarmuus. Hui ja ah.
Millainen tietäminen voisi perustua epävarmuuteen tai olla varmasti epävarmaa? Mil-
lainen kirjoittaminen sen tunnustaisi, performoisi uskottavasti? Ja mitä silloin voisi 
tapahtua, voisiko maailmaa muuttaa? Vaikkei tietäisi, mihin suuntaan? Voisimmeko
miettiä yhdessä, istua alas, kuulla? Itkeä ja nauraa?

[tekisi mieleni tähän kohtaan ehdottaa pientä pysähtymistä. voisinkohan sen tehdä? 
tai olisiko se liian vallankumouksellista? mutta: sulje silmäsi, kuuntele kehoasi, hengitä 
sisään – ulos – sisään – ulos. uskalla(tkohan?)]

Siksi ongelmana ei enää ole se, että ihmiset saataisiin ilmaisemaan itseään, vaan heille 
on saatava järjestettyä yksinäisyyden ja hiljaisuuden saarekkeita, joissa he voisivat löy-
tää jotain sanottavaa. Repression voimat eivät estä ihmistä ilmaisemasta itseään, vaan 
ne päinvastoin pakottavat heidät siihen. Sen ihanuus, ettei ole mitään sanottavaa, ja oi-
keus siihen, ettei ole mitään sanottavaa, ovat ehto sille, että voi muodostua jotain har-
vinaista tai harvinaiseksi käynyttä, joka ansaitsisi tulla sanotuksi. Se, mikä näännyttää 
meitä nykyään, ei ole kommunikaation estäminen, vaan hyödyttömät lausunnot. (De-
leuze 2005, 110.)

- - -  

Ian Hacking esittelee kaksi metafyysista käsitystä ajattelun ja maailman välisestä suh-
teesta (Hacking 2009, 121–122): Realistisen käsityksen91eli vielä useimpien luonnontie-
teilijöiden uskomuksen mukaan maailmalle luontaisesti kuuluvan struktuurin löytämi-
nen on mahdollista ja siten maailmasta on mahdollista saada tutkimalla selville asioita, 
jotka ovat jäsentyneet jollain tietyllä tavalla, johonkin tiettyyn järjestykseen, riippumat-
ta siitä, miten kuvauksemme maailmasta onnistuu. Toisen käsityksen mukaan maailma 
on niin omanlaisensa, ettei siitä voi muodostaa mitään jäsennystä tai struktuuria. Kaikki 
struktuurit, joita kykenemme muodostamaan ja ymmärtämään, ovat rajallisia represen-
taatioitamme. ”Muulla tavoin ajatteleminen tarkoittaisi sitä, ettei kunnioita maailman-
kaikkeutta vaan kärsii ylimielisyydestä, kohottaa tuon pikku piipityksen, ihmismielen, 
kohtuuttomiin korkeuksiin.” (mt., 121.) 

 

                                                             
90 Tämä toki on aika vahva väite, mutta väitteet ”uuden tiedon”, ei esimerkiksi edes tulkintojen, ”tuotta-
misesta” ovat yhä yleisiä tutkijoiden perustellessa ja hakiessa uusia aiheita tai tutkimuksen kohteita.  

91Hacking (mt., ms.) nimeää realismin sen monien käyttötarkoitusten (ja niissä kulumisen) takia luontais-
strukturismiksi, (”ruma sana”, jota Hacking ei usko kenenkään käyttävän nimeämisensä jälkeen).
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väsyttää tämä tietäminen
että jotkut tytöt ”tykkää”92 ihan oikeestikin neuloa ja virkata ja jotkut pojat ei tykkää 
ja että niin, jo tyttö- ja poika-sanojen käyttäminen ”puhtaina” 
voi joskus olla ongelmallista,
koulussa mennään sen mukaan, miten 
viimeistään sosiaaliturvatunnuksessa vauvat on jommaksikummaksi merkitty
– 
ja että tää lienee pitkälti sitä, että ne on tällaiseen sukupuolimalliin sosiaalistuneita ja 
kulttuuristuneita, mutta 
voi se olla/uusintaa/toistaa sitäKIN, että 
jotkut tytöt tykkää joko pukeutua nätisti tai 
kietoutua lämpimään tai koskettaa pehmeää tai 
tehdä hyvää, kaunista tai lämmintä itselle ja muille, tai kaikkia näitä,
mutta se ei tarkoita, että kaikki tytöt tykkäis, 
tai ettei pojat ollenkaan tykkäis. 
ja jos taas jotkut pojat ei tykkäis, se taas saattais olla/toistaa/todistaa sitä, että ne on 
sellaiseen sukupuolimalliin, habituksen toistamiseen, sosiaalistuneita ja kulttuuristuneita. 
ja sama toisin päin.
: eli että jotkut pojat tykkää ihan oikeesti vasaroida ja naputtaa ja jotkut tytöt ei tykkää 
mutta että silti tyttöjen on yhä ja aina vaan helpompi mennä 
sinne poikien puolelle ja joukkoon, eikä heitä silti pidetä 
outoina (eikä edes tai välttämättä lesboina), vaan ehkä 
reippaina, ehkä poikamaisina, ehkä 
ihan vaan järkevinä, kun tajuavat valita oman parhaansa mukaan

sillä onhan teknisillä aloilla paremmat palkat ja 
työmaat paikan päällä, Suomessa, täällä, tänään, huomenna ja ensi vuonna
ja raskaat kalustot ja suuret koneet
mitä esimerkiksi tien rakentaminen maksaa? 
sata kilometriä yhä nopeammin, yhä tehokkaammilla autoilla ajettavaa valtaväylää?
kuinka monta miljoonaa?
tosin mitä kevyemmät työkalut, sitä todennäköisemmin niitä käyttää tänään 
Suomessa(kin) virolainen siirtotyöläinen

myös tekno-logisilla aloilla loistava tulevaisuus ja nykyisyys
kun taas ale-laputettuja vaatteiksi nimettyjä lumppuja
tuodaan kaukaa ja aina vain halvemmalla93  
kertakäyttöön ja kierrätykseen
Marimekko, Made in Vietnam

ja poika, joka valitsee tekstiilin,
saattaa saada osakseen...

  en pyri häiritsemään – enkö? julistan kieltämisen kautta.. 

                                                             
92 ”Mä tykkään siit enemmän” on yksi tavanomaisimpia kuvauksia siitä, kumman oppilaat aikovat valita 
seuraaville vuosiluokille, sekä haastatteluissa että kirjoitelmissa. Olin tämän kuvauksen kanssa kovin 
hukassa ja yhden, muistaakseni kasvatustieteen päivien, esitelmäni nimikin oli ”’Mä tykkään siit enem-
män’ – Miten tutkija voi tietää?”

93 Kiitos Kristiina Brunilalle tästä esimerkistä!
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En malta olla vielä lainaamatta hieman lisää joitakin pätkiä Hackingin yhtä aikaa 
ironisesta ja aukijättävästä kielestä: Kun konstruktionistit riisuvat fysiikalta ja metafy-
siikalta naamioita, ja pyrkivät osoittamaan, ”ettei tieteiden nykyinen tila ollut meitä 
ympäröivän materiaalisen maailman hartaan tutkimisen ainoa mahdollinen lopputu-
los”, ”tutkijat ovat syvästi loukkaantuneita, heistä tuntuu siltä, etteivät sosiaalikonstruk-
tionistit ota heitä vakavasti.” (Hacking 2009, 137). Ja hän jatkaa ongelmasta vasemmis-
to-oikeisto-akselilla: kuka lopulta on vasemmistoa, kun sorrettujen liittolaiset ovat 
kaikkein tärkeimpien maailmaa koskevien totuuksien vaalijoita, objektiivisuuden puo-
lestapuhujia? ”Vapaustaistelijani olisi vihannut niitä, jotka tahtovat riisua totuuden, 
todellisuuden ja tosiasian arvoilta naamiot.” (Mt., 138.) Hän lopettaa: ”[O]len kyvytön 
määrittelemään, mihin suuntaan itse kallistun. Rohkaisen muitakin myöntämään nämä 
vaikeudet ja karttamaan dogmatismia.” (Mt., 139.) Tähän minun on erittäin helppo 
myöntyä. En minäkään osaa, enkä siis päädy mihinkään. Tai siihen sekä-ettään.  

Pieni polku, pujahdus Michel Foucault’n (2010) kirjoittamaan tiedonalojen 
mahdollisuusehtojen historiaan: Ihmistieteiden erityisyys94, verrattuna luonnon-
tieteiden, klassisten tieteiden tiedon ja tietämisen kohteisiin, on siinä, että ihminen on 
sekä tiedon objektina että subjektina. Foucault’n (mt., 20) mielestä, ihmistieteen histo-
rian lyhyyden tuntien, on ”lohduttavaa ja sangen rauhoittavaa ajatella, että ihminen on 
vain äskettäinen keksintö, tuskin kaksisataavuotias hahmo, silkka poimu tiedossamme, 
ja että se katoaa heti tiedon löydettyä uuden muodon”. Ihmistä tai jotain ihmisen rajat-
tua osaa oli tutkittu klassisissa tieteissä, kemiassa, lääketieteessä, kieliopissa tai luon-
nonhistoriassa, mutta modernin episteemin ihmistieteessä pyrittiin, tai yhä pyritään, 
analysoimaan ”(tiedostamattomalle ominaisessa ulottuvuudessa) normeja, sääntöjä ja 
merkityskokonaisuuksia, jotka paljastavat tietoisuudelle sen muotojen ja sääntöjen 
ehdot” (Foucault 2010, 340). Foucault (mt., 331–333) kuvaa ihmistieteiden olevan kol-
moissuhteessa klassisiin tieteisiin: biologiaan (toiminnat ja normit), taloustieteeseen 
(konfliktit ja säännöt) ja filologiaan (merkitykset ja järjestelmät), missä suluissa maini-
tut parit kattavat hänen mukaansa ”jäännöksettä ihmistä koskevan tietämyksen koko 
alueen” (mt., 333). 

Foucault jatkaa:

[M]oderni episteemi muodosti ihmisen erityisen olemisen tavan ja mahdollisuuden tuntea hä-
net empiirisesti - - - tämä episteemi kytkeytyi diskurssin ja sen monotonisen valtakauden ka-
toamiseen, kielen luisumiseen objektiivisuuden puolelta ja sen ilmestymiseen uudelleen mo-
ninaisissa muodoissa. Jos tämä sama kieli ilmaantuu nyt yhä itsepintaisemmin ja ykseydessä, 
jota meidän täytyisi ajatella mutta jota emme vielä voi ajatella, eikö tämä olekin merkki siitä, 
että koko tämä hahmotelma tulee nyt suistumaan sijoiltaan ja ihminen on tuhoutumassa sitä 
mukaa kuin kielen oleminen loistaa yhä voimakkaammin horisontissamme? - - Eikö olisikin 
virhe - - koska se kätkisi meiltä sen, mitä meidän on nyt ajateltava – tulkita nykykokemus kie-
len muotojen soveltamisena ihmisen järjestykseen? Eikö meidän pitäisi pikemminkin lakata 
ajattelemasta ihmistä - - ? Eikö pidä myöntää, että koska kieli on uudestaan läsnä, ihminen 
tulee palaamaan siihen seesteiseen olemattomuuteen, jossa diskurssin pakottava yhtenäisyys 
oli pitänyt häntä aikaisemmin? - - Nämä eivät tietenkään ole varmoja toteamuksia vaan kor-
keintaan kysymyksiä, joihin ei ole mahdollista vastata. Niitä on ratkaisematta siellä, missä ne 
esitetään, tietäen ainoastaan, että mahdollisuus esittää ne avaa epäilemättä tien tulevalle 
ajattelulle. (Foucault 2010, 360, kursiivit hg) 

                                                             
94 Tieto, tieteellinen diskurssi – Foucault’n (2010) mukaan ihmistieteiden diskurssit eivät ole kyenneet 
ylittämään tieteellisyyden kynnystä – tieteellisten lauseiden muodostamisen lakien synty on kesken - 
voiko sellaisia koskaan syntyäkään ihmistieteissä, ja onko se edes tavoiteltavaa?



 
106 
 

Marraskuussa 2010 muotoillut kysymykset, kysymykset, joita tunnistan koko ajan 
kysyneeni, kiertäneeni, kaartaneeni, välillä välttäneenikin:

Miten kulttuurisia sopimuksia voidaan neuvotella, purkaa, ylittää?

Metodologiset kysymykset:

1. Miten Aineisto-”aineistoja”voidaan analysoida/representoida 
poststrukturalististen teorioiden valossa ja kanssa? Tai, miten dekonstruktiossa-
ollen kirjoitetaan tutkimusta? 

2. Miten tutkimuksen prosessi voidaan kuvata? [Ja miten niin se sulkee ulos? Eikö se 
juuri kutsu sisään, mukaan?] 

että ihmisistä tai ihmisten yhteisöistä tietäminen on hankalaa, monimutkaista, 
ristiriitaista, monien ulottuvuuksien ja tietämisen tapojen yhteenkietoutunut 
vyyhti, rihmasto, jossa yksikään rihman kuvaus ei yksinään riitä 

ihmisenä elämisen taidot! että siitä lopulta Derridakin oli kiinnostunut, ei 
pelkästään dekonstruktiosta95

Alkuperäiseen, alussa kerättyyn aineisto-aineistoon liittyen (kun siitäkin on jotain 
kuitenkin sanottava [onko?]):

3. Miten käsityön sukupuolisopimusta ylläpidetään ja neuvotellaan 
käsityönopetuksen käytännöissä ja niitä ympäröivissä kulttuurisissa teksteissä?96

(Erityisesti tuohon kolmanteen kysymykseen haluaisin vastata tässä varsinaisessa 
tekstissä vain yhteenvedonomaisesti, ehkä runoilla ja muutamilla muilla huomiolla ja 
pohdinnoilla.) 

Ja:

[E]ttä tieteentekijät usein uskovat, että niin kauan kuin he eivät ole tietoisia 
puolueellisuudestaan tai poliittisesta agendastaan, he olisivat neutraaleja ja 
objektiivisia, vaikka he tosiasiassa ovat vain ei-tietoisia” (Namenwirth 1986, 
Latherin 1991, 106 siteeraamana, käänn. hg).  

                                                             
95 Tämän luin jostain haastattelusta, mutta nyt en löydä sitä. 

96 Tämä taisi olla viimeinen kerta, kun kysyin tätä. Sittemmin rajasin tämän kysymyksen pois. Vaikka 
runoilla ja muilla teksteillä teemasta keskustellaankin.
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Niin, että mitä/millainen olisi maailma, jos emme enää yrittäisikään ymmärtää ihmistä, 
itseämme tai toista… jos siis lakkaisimme ajattelemasta ihmistä – jos rupeaisimme vain 
”elämään” ihmistä? Modernissa episteemissä kielen ja diskurssin kyky rakentaa ja muo-
kata maailmaa siis tunnistettiin, kielellä (ja kirjoituksella, ks. viittaus Derridaan aiem-
min) alettiin merkityksellistää, kilpailla (ihmisen ja hänen eli meidän toimintamme, 
käyttäytymisemme) kuvaamisesta, merkityksellistämisestä ja ymmärtämisestä. Ja yhä 
itsepintaisemmin oletetaan, että kieli ja teksti kykenee kuvaamaan, vaikuttamaan ja 
välittämään tietoa, kunhan vain argumentaatio rakennetaan johdonmukaiseksi ja seu-
rattavaksi, ilman, että siihen itseensä olisi oleellista kiinnittää huomiota. 

Homo sapiens (latinaksi "viisas ihminen" tai "järkevä ihminen")
mitä jos meidät olisikin nimetty Homo sentios 
tai vain Homo

miten nyt olisikaan mahdollista ajatella-ja-ajatella- ja/tai-elää,
jos ihmistä ei olisi rajattu viisaaksi, tietäväksi

(kun eläimet kuitenkin todistetusti usein tietävät enemmän,
esimerkiksi tsunamia ennen eläimet nousivat ylemmäs rannasta, koska ne tiesivät, 
tunsivat veden olevan tulossa kohti)

emme me ihmiset tiedä paljoakaan
vaikka siihen suuntaan koko ajan pyrimme, ja uutta löytämäämme/luomaamme 
(huippu)tietoa/tutkimusta otammekin käyttöön, välillä avuksi, välillä haitaksi, 

eläimet tietävät tarpeellisen elääkseen taas seuraavaan päivään,
ja kuollakseen arvokkaasti ja kauniisti
(hevonen kiertää kaulailemassa hevosystävänsä ja asettuu sitten pilttuuseensa 
makuulle, kuollakseen, kertoivat eläinten vainhainkodista Wanhasta Markista)

– 

(Vähämäki (2009, 22) viittaa Deleuzeen, jonka mukaan (suurilla) kirjailijoilla ei ole 
hyvä terveys, koska he näkevät asioita, joista ei ole paluuta, käsitteitä ajateltavissa ole-
van rajalla, jonkin peruuttamattoman ja parantumattoman tuntemista. ”Tämä peruut-
tamattomuus avaa heille elämän, tai sen kautta elämä pakenee vankeudestaan.”)

Mietin uutta tutkimusmetaforaa omalle tutkimukselleni: kun se tähän asti on ollut haa-
huilu tai taskulampun kanssa kulkeminen, nyt tunnistin leijailun – jossain yläpuolella 
(en silti tykkää ajatuksesta olla yläpuolella, ai niin, maapallon mittakaavassa se ei ole-
kaan yläpuolella vaan ulkopuolella�, näkökulmasta riippuen joko ylä- tai alapuolella), 
mutta silti kiinni maassa, toisaalta tuulten heiteltävänä, mutta silti irti.)  

Millaista olisi kasvatustiede, käyttäytymistiede, jossa ei enää pyrittäisi ”ymmärtä-
mään” (tai ”kasvattamaan’” tiettyyn suuntaan) ihmistä tai ihmisten joukkoja, tiede, 
jossa olisi ”kykyä kestää maailman moneutta” (Vähämäki 2005, 7)? Tai oppimi-
nen/opettaminen, jossa kysymyksiin ei olisi ”oikeaa” vastausta? Tiede, jossa maailman 
moneutta ei puristettaisi kategorioihin ja luokkiin ja jossa tieteen, ajattelemisen tai 
oppimisen tuloksellisuutta ei mitattaisi, niin, ollenkaan? Ei se taida olla mahdollista nyt. 
Ihmistieteet ovat liian kiinnostuneita ymmärtämään ihmisestä vielä enemmän, jotta 
tieteen kehitys ei pysähtyisi ja jotta markkinatalous voisi yhä paremmin. Niin. Siksi. Jää 
haaveeksi sekä terveen järjen ja keskiluokan tavoitteiden alle. Ei ihmistä voi lakata ajat-
telemasta tässä maailmassa (ks. Foucault 2010, 360).
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mitä tavoitellen, miksi, siis miksi
 vapaudeksi, vähemmän säädellyksi

avoimemmaksi, sotkuisemmaksi,
ei niin, että heti ymmärtää, luokittelee, analysoi
tai että normatisoi, miten tulisi elää, tai kuka saisi miten 

ettei yksinkertaista olisi
tekeekö tiede monimutkaisesta maailmasta yksinkertaista

joskus, ehkä
poikkeavat tapaukset selitetään ”pois”?

entä yksinkertaiselta näyttävästä, yksinkertaiseksi esitetystä monimutkaista?
ettei yksinkertaista olisi

ja ettei tutkimuksen tuloksia lopulta olekaan esittää sen tarkempina
kuin uumoiluina, raapustuksina, fragmentteina, pieninä mahdollisina polkuina, kunkin 
rihmaston ohuuden, mahdollisen katkeamisen tiedostaen

vai enkö ole ymmärtänyt tiedon, tietämisen, tieteen olomuotoa?

millainen maailma, millainen ihminen
jokainen hetki ainutlaatuinen suhteiden, resurssien kokonaisuus
jokainen ihminen, rakenteineen, kaikkine ulko- ja sisäpuolisine säätelyineen, 
ainutlaatuinen

ulkopuolisen sisäistyttyä sisäisyydeksi
mitä toisin tekeminen on, kuka tekee toisin?
sitä kysyn, kun luen Butleria (2006)

  kuka ulkopuolinen voi tunnistaa, jos sisäinen on ulkopuolelta tullutta?
   

vai eikö se kuuluisi tutkimukseeni, 
osoittaisiko se rajaamisen taidon puutetta?
vai pitäisikö minun lukea vielä lisää, 
löytääkseni tutkija, ennen minua, joku,

  joka sanoo, kuvaa juuri niin kuin minäkin ajattelen
vai eikö tällaisten kysymysten esittäminen kuulu empiiriseen tutkimukseen?

argh.
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St. Pierre (2000, 484) lisää feministien iskulauseeseen ”kaikki on poliittista”, Fou-
cault’n ajatuksen, että ”kaikki on vaarallista” (Foucault 1984/1983) ja toteaa, että 
olemme eettisesti sidottuja kiinnittämään huomiota siihen, miten sanoitamme maail-
maa. Ettemme rakenna ykseyttä, koherenssia, kokonaisuutta, kieltä, joka tuottaa mate-
riaalisia rakenteita, kategorioita, vastakkainasetteluja, hierarkioita, selkeyden ja helppo-
tajuisuuden ruudukoita, jotka vahvistavat identiteettejä ja rankaisevat erilaisuuksia. 
Kieltä tulee siis käyttää erilaisin, totutuista käytännöistä poikkeavin tavoin ja erilaisten 
elämisen mahdollisuuksien tuottamiseksi tulee asettaa erilaisia kysymyksiä kuin ennen.

Niin, uudelleenluen (re-read) hetken eteenpäin tätä St. Pierren vuonna 2000 kirjoit-
tamaa tekstiä ja alleviivaan kohdan, jossa hän kertoo poststrukturalistisista feministisis-
tä kritiikeistä (esim. Benhahbib 1995; Braidotti 1991 (suom. 1993), 1994; Butler 1992; 
Davies 1993; Lather 1991, Spivak 1993; Walkerdine 1990), jotka horjuttavat liberaalife-
minististen ja muiden valistusprojektien koko käsitettä ”epistemologia”, joka yhä sot-
keutuu metafyysiseen pyrkimykseen nostaa inhimillisen toiminnan tasoa (St. Pierre 
2000, 499). Ja St. Pierren kanssa luen taas myös Richardsonia (1994), joka toteaa, että 
postmodernistinen positio yhä sallii meidän tietää ”jotain”, vaikkemme väittäisikään 
tietävämme ”kaikkea”. Ja että siis ”osittainen, paikallinen ja historiallinen tieto, tietä-
mys, on yhä tietämistä” (Richardson 1994, 518). Skeptisyys tietämisen ja kertomisen 
metodeja kohtaan koskee myös omia tietämisen metodeja. Tai, niin, skeptisyys voi sallia 
kieltäytymisen koko tietämisestä,  

vai?

mitä siinä pakenen,
miltä silloin suojaudun
miltä tietämiseltä kieltäytyminen suojelee minua,
Elizabeth (St. Pierre 2000, 479) kehottaa (minuakin) vastaamaan

tehdä ja problematisoida yhtä aikaa (Lather 1991)
kaksoisliike
tai jättää tekemättä ja problematisoida tekemättä jättäminen
ottaa vastaan kritiikki

mutta, miltä tietämiseltä kieltäytyminen minua suojelee?
vastuulta? pakenenko vastuuta? tutkijan positioon liittyvää vastuuta?
mikä on tutkijan vastuu?
kun en väitä juuri mitään muuta kuin etten halua väittää mitään,
heitän pallon lukijalle, seuraavalle, 
avaan tilan, tilaa

toivon:
pysähtymiselle
viivähtämiselle
toisin lukemiselle
toisin ajattelemiselle

  ei ”paremmin” tai ”kehittyneemmin”
  vaan avoimemmin
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Marraskuun lopulla 2010 kirjoitan abstraktin Illinoisin yliopiston International 
Congress of Qualitative Inquiryyn, kysyn englanniksi, kongressikutsun herättämässä ja 
vapauttamassa virrassa:

“After reading (and starting to live) some Deleuzean and Derridan thoughts, writing a research 
becomes more and more complicated. (Or maybe more and more easy?) How to write, say, ar-
gue, and simultaneously refuse knowing "better", "revealing" some certain kinds of things, 
making "relevant", or giving "evidence" on something especially? How to accept the messiness, 
multiplicities, and rhizome-likeness of subjectivity of oneself and others, or the getting lost of 
methods of describing or analyzing them? Walking and writing on the hanging bridge between 
poststructuralist ways of (not/post-)knowing and the (still often traditional) demands on sci-
entific writing? Writing poems maybe? Incomplete sentences (and thoughts)? Leaving spaces 
for hesitation and suspicion, something evocative to come?” 

Kirjoitan esityksen ja muotoilen sen lentokoneessa uudestaan ja julkaisen esityksen 
vaiheista ja jälkikirjoituksista artikkelin, jonka lopussa päätän kirjoittaa tutkimukseni 
lopulla rakkauskirjeitä (Guttorm 2012).
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suojelenko siis itseäni haastamiselta
  ehkä

kritiikiltä

  tavallaan – sillä ei ole minulle merkitystä

tosiaankin, 
teen ja jätän tekemättä,

koska se tuntuu hyvältä, ei siis ole hyvää,
koska se on/tuntuu hyödylliseltä minulle, keholleni, mielelleni    
(mikä se sitten onkaan, onko sitä – Deleuze halusi päästä eroon olla-verbistä, 
ei mieltä ole, olemme vain nimenneet affektit – he, uusi nimitys, ei sanoista pääse – 
sen miltä tuntuu, miten hengitys tai ajatus kulkee, vaikuttaa, ”mieleksi”) 
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maanantaiaamuna 31.1.2011 viime viikolla kirjoittamaani luettuani:

mutta mitä naiset97 ovat kirjoittaneet näiden miesten jälkeen,
mitä tästä pitäisi ajatella, 
että innostun niin kovasti näistä miesteoreetikkojen kirjoittamista teksteistä?
täytyykö minun ensiksi ”vakuuttaa” miesten avulla, 
ennen kuin ”uskallan” irrottautua vakuuttamisesta? 
(mitä ”uskallan” kirjoittaa minä, tässä?)
Helénè Cixous (1991) kirjoittaa feminiinisestä kirjoittamisesta, rakentaa eroa, 
lähtökohtaista (?) eroa naisten tunnepitoiselle kirjoittamiselle ja miesten järkipitoiselle 
kirjoittamiselle,
vai rakentaako sittenkään? 
puhuuko vain feminiinisesti kirjoittavista naisista? ei kaikista naisista? 
toisenlaisesta kirjoittamisen tavasta, 
jossa emotionaalisuus ja affektit kietoutuvat feminiinisyyteen?   
voisiko myös mies kirjoittaa emotionaalisesti? 

vastaan: voisi
(jos uskaltaisi – kuka tahansa voisi, 
jos sille olisi tilaa, 
jos se olisi legitiimiä tieteellistä kirjoittamista, 
jos emootioita, epävarmuutta, kesken-eräisyyttä, eläväisyyttä ei olisi suljettu 
pois tieteellisen kirjoittamisen käytännöistä ja diskursseista)

eli en kietoisi feminiinisyyttä (tai ainakaan feminiinisyyttä, joka yhä kiinnitetään naisiin, 
naiseksi nimettyihin) ja tunteellista tai ei-rationaalista kirjoittamista yhteen,

vaikka tunnistan, 
että länsimaisen filosofian ja tieteen 
(tässä puhun lähinnä ihmistieteistä, ihmistä ja ihmisiä koskevasta tiedosta) 
meille kerrotut suurnimet ovat miesten,
tai sellaisten miesten, jotka rationaalisilla, realistisilla ja strukturalistisilla käsitteillä
ja teorioilla ovat ”taistelleet kaaosta vastaan” ja esim. Derridan ja feministien mukaan 

arvottaneet miestä ja järkeä korkeammalle kuin naista ja tunnetta 

                                                             
97 Onko sukupuolella, minun sukupuolellani väliä tässä ja nyt? Onko minun naiseksi nimettynä helpom-
paa irrottautua maskuliinisen tieteellisen kirjoittamisen ja argumentoinnin käytännöistä ja diskursseista? 
Kirjoitanko naisena? Tai kenties miehenä? 

(Sillä (tai vaikka) jokaisen suussa on miehen kieli. Kun puhuu, ottaa miehen suuhunsa, halusi 
tai ei. Ja feministeissä, ja jopa ylipäätään naisissa, on silti kokonaisiakin ihmisiä; kokonaisia ai-
keita, kokonaisia naisia.) (Liehu 1993, 11.) 

Ilostun Bronwyn Daviesin (1989, 139) kanssa, että jälkistrukturalistinen ajattelu sallii meidän (minun) 
tunnistaa itseni monissa diskursseissa, sekä liberaalisssa feministisessä diskurssissa, jossa nousen puo-
lustamaan naisten oikeuksia ja vastustamaan epäreilua kohtelua sukupuolen takia, että radikaalissa 
feministisessä diskurssissa, jossa juhlin omaa naisen kokemustani, ilman, että tarvitsee ahdistua näiden 
vastakohtaisuuksista. Samalla tavalla voin sekä puolustaa ja juhlia naisellista tai feminiinistä kirjoittamis-
ta Cixous’n kanssa että yhtyä Spivakiin (1996), jonka mukaan naisten ei tarvitse luovuttaa rationaalisuutta 
miehille. En luovuta rationaalisuutta, mutta en myöskään jää siihen. Kirjoitan tuntevasta, kokevasta ja 
sanoittamattomasta kehosta lähtien, sekä naisena että sukupuolettomana ihmisenä. Ihmisenkin ollen 
vain nimitys, nimeäminen. 
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EEroista, tulemisesta, nomadismista, kohti yhdessätekemistä  

Yksi ainoa luonto kaikilla kappaleilla, yksi ainoa luonto kaikilla yksilöillä, yksi luonto, joka itse 
äärettömin tavoin vaihteleva yksilö, enää kyse ei ole ainutlaatuisen substanssin käsittämisestä, 
kyse on levittäytymisestä yhteisen immanenssin tasolle, jolla ovat kaikki kappaleet, kaikki sie-
lut, kaikki yksilöt. (Deleuze 1991, 164, Vähämäen 2004, 47, suomentamana.)

Deleuzen (ja osin hänen kirjoittajakumppaninsa Félix Guattarin98) ajattelu ja käsitys 
maailmasta, ihmisestä, entiteeteistä rakentuu ontologialle, jossa kaikki (maailmassa, 
kosmoksessa) on perustavalla tavalla yhtä ja samaa materiaa tai materian virtaa ääret-
tömyydessä, paikasta toiseen. Yhtä aikaa jokainen hetki, kappale, yksikkö (”ihminen” tai 
muu elollinen tai eloton olento) on ainutkertainen yksityiskohta tässä liikkeessä olevas-
sa materiassa. Urrio (2011, 44) muotoilee ”yksittäiset, perusolevan virrasta erottuvat
kappaleet” kauniisti ”ikään kuin vain hetkellisiksi olemisen virran kiteytymiksi”. De-
leuze kääntääkin länsimaisen filosofian samuuteen ja yhtäläisyyteen perustuvan identi-
teettiajattelun ylösalaisin: Deleuzen ajattelussa ontologisesti lähtökohtaista on ero, 
puhdas ero jokaisessa yksittäisessä ajan, paikan tai yksittäisen kappaleen ainutkertai-
suudessa. Erot ovat, muuttuvat, kietoutuvat, sotkuuntuvat, kaikki kategorisoinnit epä-
onnistuvat eivätkä koskaan koske kaikkia tietyn kategorian yksikköjä. 

Kaikki materia on siis koko ajan liikkeessä. Myös vuori voi meidän näkökulmastam-
me näyttää pysyvältä, mutta sen liike ja muuttuminen on hitaampaa kuin voimme sil-
mällä erottaa (esimerkki Teoriapiikki 2011b). Samalla tavoin myös esimerkiksi yksittäi-
nen ihminen on ainutkertainen kappale, joka koko ajan liikkeessä ja muutoksessa 
olevana on myös joka hetki puhtaasti erilainen, lukemattomin, aina vaihtuvine kombi-
naatioin, erilaisin tavoin erilainen. Tätä yhden ajanjakson, elämän yksilöllisyyttä, joka-
ainutkertaisuutta Deleuze ja Guattari kutsuvat käsitteellä haecceity, joka voidaan suo-
mentaa tämyydeksi. Tämän ainutkertaisen hetken tämyydeksi, jonka ohikiitävää hetkel-
lisyyttä, olemista, en aina välttämättä huomaa99. (Saatan esimerkiksi luulla, että tämä 
Tvärminnen työhuoneen pysähtynyt tämyys pysyy pitkään muuttumattomana. Saattaa 
se pysyäkin, siihen asti, kunnes lähden iltapäiväkahville. Ei, äsken jo kuului kolahdus, 
jota ei enää kuulu, vaikka ilmastointi kuuluukin suhisevan koko ajan samalla, minun 
korvalleni kuultavalla ja tunnistettavalla taajuudella. Ja ei, ei tämä pysy siksikään, että 
auringon valon määrä koko ajan huomaamatta ja tuskin huomattavasti vähenee ja 
muuttuu. Nyt en vielä tarvitse valoa, kirjoitan ”päivän valossa”. Lisäksi en tiedä paljon-
kaan siitä, mitä esimerkiksi kehossani tällä hetkellä mahdollisesti tapahtuu, ihmisen 
biologia -tieteessä kuvattu veren ja muiden elämälle välttämättömien kiertojen ja ener-
giavirtojen lisäksi ja rinnalla. Ja ja ja.) 

 

                                                             
98 Katso esimerkiksi Tairan ja Väliahon (2004, 10–14) kuvaus Deleuzen ja Guattarin suhteesta, jota on 
kuvattu mestarin ja kisällin tai filosofin ja aktivistin väliseksi suhteeksi, joka muokkasi Deleuzen ajattelua 
ja kirjoittamista avoimemmin poliittiseksi ja räväkämmäksi.  

99 Deleuze (2004b) tarkentaa ja kietoo yhteen Platonin kaksi dualistista ajan käsitettä: Kronos kuvaa 
tiettyä, rajattua läsnä olevaa hetkeä tai ajanjaksoa, joka voi laajentua päiväksi tai vuodeksi. Toisaalla aios
kuvaa mennyttä ja tulevaa aikaa: Mikään tapahtuma ei koskaan tapahdu juuri nyt, vaan on joko juuri 
tapahtunut tai tapahtumassa kohta. Nämä paradoksaaliset ajat ovat yhtä aikaa läsnä.
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(15.2.2011)

usein dekonstruktio on käsitteellistys, käsitteellistämistä
voisiko dekonstruktio olla käsitteellistyksien purkua,
käsitteellistysten avaus, 
mä koen käsitteellistykset just elitistisinä, akateemisuuden, tieteellisyyden rakentamisena, 
rajan tai etäisyyden luomisena, etäännyksenä, irtiottona konkreettisesta (mitä se sitten 
lieneekään, luonnollinen, n-1, kaikenlainen, monimuotoinen, rihmastoinen, rikas, 
sanoihin, saati käsitteellistyksiin kutistumaton, empiirisyydessään ylitsepursuava), 
läsnäolevasta...

niin, voisiko minun dekonstruktioni olla täydesti sitä, että pyrin sitä purkamaan?
siis juuri vastateko,
käsitteellistysten purku kehoiksi100, ihmisiksi, yhteisöiksi, yhtä tai toista asiaa 
tavoitteleviksi, rakentaviksi, 
tuntemisiksi (jotka eivät purkaudu määrityksiin, sanallistuksiin, käsitteellistyksiin),
tulemiseksi, elämiseksi, muuttumiseksi, mahdollistumiseksi, luomiseksi (devenir),
mahdollistaminen on oikeastaan aika tosi hyvä sana – 
mikä meille, minulle, sinulle, jollekin isommalle (jollain tasolla yhtenäiseksi tai samoja 
asioita tavoitteleviksi oletetulle) joukolle ”meitä” on nyt tai nyt mahdollista, mikä voi tulla 
tai tulee mahdolliseksi, 
mikä rajataan pois, suljetaan, eksklusoidaan,

millainen siis voisi olla tutkimus, joka ei pyri käsitteellistyksiin, käyttämään käsitteitä, 
puhumaan ensin määrittelemiensä käsitteiden kautta ja avulla, käsittein, 

vaan osoittaisi, tunnistaisi käsitteellistyksien käyttämisen, luomisen mahdottomuuden,
samalla tunnistaisi, että jokainen sana sitä lopulta kuitenkin myös on,

käsitteellistyksien purku
ja käsitteellistyksien luomien maailmakuvien purku, avaus, vapautus,
se kaiketi olisi lähimpänä sitä missiota, joka minulla on...
joka minulle on mahdollista, mahdollinen, tässä tilanteessa, tässä Tapahtumassa, 
virtausten kiertymässä,   

vaikka yhtä aikaa jokaisen sanan käyttö on riski
että jokaiseen sanaan, lähes jokaiseen, voi jäädä kiinni
että kirjoittaminen takertuu

ja yhtä aikaa kirjoittaa kuvaannollisin termein,
sanallistaa

sanallistaa ja tietää aukollisuus, joka aina jää

                                                             
100 Deleuze palauttaa metafysiikan… Derrida ei halua purkaa ja tulla mihinkään alkuperäiseen… yhtä 
aikaa sekä kritiikki että uuden luominen (Braidotti 2011)
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Sitä, että me kaikki ja kaikki ympärillämme koko ajan muuttuu, Deleuze (2004a) ni-
mittää tulemiseksi. Tai, oikeastaan becoming [devenir] (niin, kuten huomaatte, käytän 
englantia, ikään kuin se olisi kieli, jolla Deleuze ja esimerkiksi Guattari kirjoittaisivat – 
käytän suomenkielisten käsitteiden rinnalla englantia siitä syystä, etten harmikseni osaa 
ranskaa) on, kuten monet Deleuzen tekstejä suomentaneet ovat todenneet, hankala 
kääntää suomeksi yhdellä niin tarkalla ja yhtä aikaa avoimella, monenlaiseen liikkee-
seen viittaavalla sanalla kuin englannin becoming. Becoming viittaa tulemiseen, muut-
tumiseen, transformaatioon, liikkeeseen, kasvuun, silti rajaamatta sitä tulemiseen tai 
muuttumiseen joksikin (nimetyksi tai tiedetyksi, esim. vanhemmaksi, kehittyneemmäk-
si, aikuiseksi, tohtoriksi) tai muuttumiseen sinänsä. Becoming on jonkinlaista muutosta 
tai liikettä tilassa. Deleuze ja Guattari (1987) puhuvat esimerkiksi naiseksi-tulemisesta, 
vähemmistöksi-tulemisesta, eläimeksi-tulemisesta, jossa kyse ei kuitenkaan ole esimer-
kiksi ihmisen, tai tekisi mieleni kirjoittaa Ihminen-ihmisen101, muuttumisesta eläimeksi 
tai eläimen matkimisesta, vaan yhdistämisestä, deterritorialisaatiosta eli yhdestä raja-
tusta territoriosta pakenemisesta kohti toista, tässä esimerkiksi matelijaksi-
muuttumisen läpitunkemista tutkimuskirjoittamisen alueelle (ks. myös Gale & Wyatt 
2009). 

Ero ja tuleminen avaavat molemmat (kirjoittamisen, lukemisen, elämisen) maailman, 
jossa kaikenlaiset luokittelut ja kategorisoinnit tulevat mahdottomiksi tai vähintäänkin 
liikkeen ja muuttumisen pysäyttäviksi määritteiksi. Eroja voi lähestyä vain vastustamal-
la samuuksiin perustuvia jaotteluja (Urrio 2011, 44; Deleuze 2004a, 28). Ja, silti, miten 
maailmamme onkaan rakentunut, miten olemme sitä sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
konstruoineet, miten olemmekaan halunneet hallita liikettä, kaikenaikaista muutosta? 
Juuri erilaisilla jaotteluilla. Jaotteluilla ihmisiin ja eläimiin, puhumattakaan näiden 
kahden kategorian sisäisistä tuhansista jaotteluista, esim. kahteen sukupuoleen (De-
leuze ja Guattari, 1987, kirjoittavat miljoonista pienistä sukupuolista), lapsiin ja aikui-
siin, erilaisiin asiantuntijuusalueisiin, tieteenaloihin, tutkimusmenetelmiin, kirjoittami-
sen lajeihin, sisäiseen ja ulkoiseen, materiaaliseen ja diskursiiviseen, mieleen ja 
ruumiiseen.  

Nomadinen ajattelu painottaa maailmassaolon ja ajattelun ruumiillisuutta ja materi-
aalisten rakenteiden juurtuneisuutta. Ruumiin materiaalisuus yhdistää mielen ja ruu-
miin ja kutsuu esiin ajattelua, joka sumentaa muitakin rajoja. Ajattelua, joka syntyy 
aistein ja aistimuksin, käsittein ja kuvitteluin, joita ei voi redusoida humanistiseen, 
rationaaliseen tietoisuuteen (tai tietämiseen). Nomadinen ajattelu on kiinnostunut 
kaikesta, mikä elää, vaikka jokin eläisi vain epäorgaanisessa mielessä. Nomadinen ajat-
telu pyrkii affirmatiiviseen (myönteiseen, myötäkarvaan silittävään) toimintaan, luo-
maan käsitteitä, aistimuksia, periaatteita ja affekteja, joilla lähestyä moninaisia toisia. 
”Ajattelu on paon viivojen ja siksakkisten mallien seuraamista dominoivien representaa-
tioiden purkamiseksi.” (Braidotti 2011, 2.) 
 

                                                             
101 Braidotti (1994) puhuu Nainen-representaatioista ja tosielämän naisista. Nainen representaationa, 
kulttuurisena ja sosiaalisena käsityksenä, rajauksena, eroaa kaikista tosielämän naisista. Samoin ajattelen 
tässä, että Ihminen on sosiaalinen ja kulttuurinen rajaus, eronteko, muista eläväisistä ja kaikista tosielä-
män ihmisistä.
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onko käsitteellistää eri asia kuin luoda käsitteitä?
käsitteen luominen on jonkinlaisen äärellisen äärettömyyden tunnistamista, nimeämistä 
siitä äärettömyydestä, jolle ei vielä ole sanoja 

milloin sana on käsite, milloin vain sana, nimitys, nimeäminen?

ja mikä olisi se äärettömyys, jonka olemassaoloa, puolia haluaisin pitää? 

olisiko se se äärettömyys, mikä jää määrittelemättömän ja määritellyn väliin,
se maailman, maailmankaikkeuden ylijäämä, mikä ei (vielä, eikä koskaan Kaikki-kaikki) 
mahdu määrittelyihin
ja missä kohtaa määrittelemättömyyden ylijäämä olisi, jota minä haluaisin kuvata, 
avata, sanoittaa – yhtä aikaa kuin toisia kuvauksia, käsitteellistyksiä purkaa?
tutkimuksen kirjoittamisessa?
ajattelemisessa? ajattelemisen kuvaamisessa? ajatusten kiinnisaamisessa?

ja vaikka jostain sellaisesta kiinni saisinkin, olisiko tilaa, 
mahdollisuutta tulla/olla/mahdollistua 
sellaiselle haperolle, murentuvalle, heiveröiselle, hapuilevalle,
sellaiselle ”luonnollisen läsnäololle”, jota lopultakin, yhä, on vaikea kuvata

haluaisin asua sellaisessa maailmassa, missä olisi

silti tämä-kin määrittelemättömyyden kuvaus
lopulta on, tulee, näyttäytyy sanoina, teksteinä, käsitteinä,
siis on käsitteellistys-kö?

(ja tänä, tuona tyhjänä tilana sanojen, tekstien, käsitteiden väleissä) 

ympäri ja mutkan kautta samaan, tähän, juuri tähän:
että kuvaus on aina käsitteellistys, sanallistus

sanallistus
(riisuu käsitteellistysten käsitteellisyyttä, jota näköjään niin kovasti pelkään, vierastan,
pakenen, silti voimatta paeta. kiinni on. koppi.)

Tvärminnessä. aurinko paistaa ja hanki kantaa. 
paukkupakkanen tekee maailman kauniiksi. 
    
vieläkö ehtisin kävelylle,
tavarat täytyy ainakin hakea 
ja avain luovuttaa
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Nomadinen ajattelu on sen materiaalisuuden, kulttuurisuuden ja poliittisuuden lisäk-
si pragmaattista: tavoitteena ei ole kaataa torikojuja rakentamatta mitään uutta tilalle, 
vaan luoda uusia siltoja, yhteyksiä ja viivoja (Oksanen 2004). Braidotti toteaakin, että 
nomadinen ajattelu tarjoaa vahvan vaihtoehdon, ei pelkästään liberaalille individualis-
mille, mutta myös poststrukturalistisesti orientoituneelle kielellisen käänteen teorioille, 
jotka Braidottin (2011, 3) mukaan korostavat melankoliaa ja murehtimista liikaa. Brai-
dotti viittaa tässä kohtaa Derridaan102 ja jatkaa, että siinä, missä kielellinen käänne 
korostaa sosiaalisen konstruktivismin negatiivista puolta (asioiden muotoilua ja kont-
rollointia tiettyjen pääkoodien mukaan), nomadinen ajattelu näkee asiat itseorganisoi-
tuina ja suhteellisina ja mahdollisina avautumaan eettiseen suhteeseen kohti voimaut-
tavia yhteyksiä toisiin. Nomadinen ajattelu yhdistää dominoivien käytäntöjen kritiikkiin 
uusien luomisen, luovuuden eli käsitteellisen kuvittelun kohti (eettisesti) kestävämpiä 
vaihtoehtoja (Braidotti 2011, 6).

Samuudesta ja uuden tai ennalta-tietämättömän tulemisesta ja toisin ajattelemisen 
mahdollisuudesta kirjoittaa myös Karen Barad (2007). Barad (2007) yhdistää kvanttify-
siikkaa ihmistieteisiin ja tuo Donna Harawayn kanssa reflektio-käsitteen rinnalle dif-
fraktion, joka viittaa eroon ja muutokseen. Reflektio viittaa samuuteen ja heijastukseen, 
saman toistamiseen, kun taas diffraktioksi nimetään (veden, ilman, äänen…) aaltoliik-
keen taittumista, muuttumista sen kohdatessa jotain (usein esteeksi kutsuttua). Kahden 
tai n:n aallon kohdatessa syntyy kuvioita, jotka ovat aina uusia ja yllättäviä. Diffraktio 
metaforana ja käsitteenä tuo ihmisten kohtaamisiin ja niiden tutkimiseen siirtymiä.

Diffraktion kanssa voidaan siirtyä representationalismista performatiivisuuteen103: 
subjekti ja objekti eivät ole sellaisinaan olemassa, vaan syntyvät ja muuttuvat intra-
aktioiden104 kautta. Niin, vuorovaikutus ei ole vuorovaikutusta kahden erillisen olemuk-
sen, subjektin ja objektin välillä (inter-action), vaan molemmat, kaikki ovat osa univer-
sumia, osa universumin ykseyttä ja siten intra-aktiossa keskenään. Diffraktio kääntää 
huomion toisistaan erillisistä entiteeteistä, sanoista ja asioista, kietoutuneeseen, sotkeu-
tuneeseen ontologiaan, jossa ilmiöt ovat sekoittuneesti ja yhtä aikaa materiaalis-
diskursiivisia ilman absoluuttista erillisyyttä. Tällaisessa tutkimuksessa ilmiöitä ei 
myöskään lueta tiettyä tieteenalaa vasten (sitä heijastaen tai sen käsittein), vaan Barad 
kääntää huomion lukemiseen läpi, eli poikki- tai ylitieteelliseen lukemiseen. Siten 
tietämisen käytäntömme ovat erityisiä materiaalisia kohtaamisia, jotka osallistuvat 
maailman (uudelleen)konfiguroimiseen. Tietoa ei tuoteta ulkopuolelta, vaan osana maa-
ilmaa, ilman, että tietäminen silti välttämättä on subjektiivista. Vallitseva oletus subjek- 

                                                             
102 Omassa Derridan lukemisessani olen kyllä löytänyt/luonut paikkoja, joissa melankolian rinnalla on 
muutakin. Minulle dekonstruktio merkitsee toisin ajattelemisen ja toimimisen tilojen raivaamista. Myös 
Stronach ja MacLure (1997) kirjoittavat:

“Deconstruction is about inverting the violent hierarchy, as Derrida has long argued, but it goes 
beyond that – to a positive and displacing relationship.” (Stronach & MacLure 1997, 97–98)

103 Barad (2007, 184) viittaa Judith Butleriin ja toteaa, että performatiivisuus tässä tulee ymmärtää tois-
tuvana intra-aktiivisuudena, ei toistuvana lainaamisena, esittämisenä, kuten Butlerin performatiivisuu-
den kuvauksessa. Ja minulle tulee mieleen Deleuzen ja Parnetin (2005) keskustelu kirjailijoista (ja minä 
ajattelen myös muita ammatti/toimijarooleja tai -nimityksiä) joko huijareina tai pettureina: huijari per-
formoi lainaamalla tai toistamalla, kirjoittamalla esim. odotuksen tai mallin mukaan, petturi pettää 
odotukset ja performoi toisin. Toisaalta kyllä ajattelen, että myös Butler tavoittelee ajattelullaan mahdol-
lisuutta performoida tai toistaa toisin. 

104 Intra-aktio painottaa kaiken kietoutumista yhteen, ilman että osasten voitaisiin kuvata olevan toisis-
taan erillisiä ja siten vuorovaikutuksessa, interaktiossa (interaction) toistensa kanssa (Barad 2007). Elina 
Paju (2013) kääntää sen ”sisäistoiminnaksi”. Niin, ehkä sitä vuorovaikutuksen parina voisi kutsua sisäis-
vaikutukseksi(?).
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Joskus syksyllä 2011. Mihin välillä häviää se epävarmuuden varmuus, jota olen 
kantanut mukanani jo pitkään? Tässä kohtaa olen vielä kynnyksellä, jäin vielä jumiin 
johonkin epäilykseen. Mikä se on? Liittyykö se jotenkin tiedon lisäämisen 
välttämättömyyteen..? Niin vai onko kysymys tiedosta, jos opetamme ihmisiä 
tunnistamaan itsessään ja toisessa olevan keskeneräisyyden ja inhimillisyyden? Onko se 
tietämistä? Mitä tietäminen on? Kammoksun tietoa, joka oikeuttaa käyttämään valtaa 
joitakin ihmisiä kohtaan. 
Mikä voisi olla se, mitä tavoittelen? Tietämisen sijasta tai rinnalla? Inhimillisyys? 
Affektiivisuus? Tuntevan ja kokevan, värisevän ihmissielun tunnistaminen 
vaikeimmissakin tapauksissa? Niin, tapauksissa, joissa yksi tappaa perheensä, yksi vaatii 
toisia huomioimaan vain itsensä, kolmas päättää siirtää tehtaan jonnekin, missä tuotteet 
voidaan valmistaa halvemmalla? Ovatko he minulle Toisia? Niitä Toisia, joita minun on 
vaikea ymmärtää? 
Millaista voisi olla tietäminen, joka ottaisi huomioon elämän, yhden ihmiselämän, saati 
sitten isompien yhteisöjen, monimutkaisen ja monivaiheisen, moniulotteisen tulemisen, 
prosessin, jossa jokin asia tulee mahdolliseksi, samalla kuin joku toinen asia tulee 
mahdottomaksi? Millaista voisi olla tietäminen, jossa ei tiedetä? Varsinkaan tulevasta? 

Toivon105 pedagogiikkaa ja tutkimusta

                                                             
105 Patti Lather (Lather & Smithies 1997, 137) kirjoittavat HIV:in tai AIDS:in kanssa elävien naisten kans-
sa tai rinnalla tehdyssä tutkimuksessaan, että kenelläkään ei ole oikeutta viedä toivoa, saavutettiin se 
huumekokeilulla tai perinteisellä uskonnolla tai  sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ponnisteluilla, kuten 
Latherin oma yritys. Tutkimuksellaan Lather ja Smithies haluavat taistella uskottavuutensa menettänyttä 
kaiken voittavaa optimismia vastaan, kohti toiseuden kriisin nyt-ajan käyttämistä oikeudenmukaisuuden 
tavoittelemisessa. 

Patti Lather ja Chris Smithies (1997) kirjoittivat tutkimusraportin, kirjan, jonka monikerroksisten infor-
maatiotasojen (monessa luvussa yllä kulkevat suorat lainaukset ryhmäkeskusteluista ja alla Pattin ja 
Chrisin äänet niiden kanssa), erilaisten tietolaatikkojen (esim. enkelitarinoita ja tilastoja virusta kantavi-
en etnisyyksistä, sukupuolista)  ja enkelikuvien (helpon empatian tai ”alas suunnatun sympatian” keskeyt-
tämiseksi) keskellä he houkuttelevat lukijaa itse päättämään, miten kaikki yhdistyy. Erilaisiin kerroksiin 
ja rekistereihin on tarkoituskin eksyä ja olla tajuamatta, jotta olemassa oleville tietämisen tavoille avautuu 
toisinajattelemisen mahdollisuus.   Tuntemista ja tietämistä ei-tietämisen kautta. (Mt. 47–53.)

”Tilastot ovat ihmisiä, joilta kyyneleet on pyyhitty.” (Linda B) (Mt., xxvi)

Yhdessä laatikossa myös positiivisen elämän tuntomerkit… 

 ”Ehkä on hyvä, jos ei tiedä, miten puhua toisista – about/for/with them…” (Mt., 9.)

Kielestä Patti kirjoittaa: 

“Situated, partial, perplexed, I seek some ”underground language,” that breaks through the lim-
its of its own conscious understanding to speak beyond its means.” (Mt., 155.) 
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tiivisuudesta kun yhä sisältää jaon objektiin ja subjektiin, toisistaan erillisiin 
entiteetteihin. (Barad 2007, 89–91.)

diffraktion kanssa ajattelen, että ajatukset (ja niiden kirjoitukset) ovat aaltoja, aaltoliikettä,
joka poukkoilee ja sanoittuu eri puolilla (ei silti missään tapauksessa absoluuttisesti 
erillisillä puolilla tai tahoilla, vaan pilvikön tai rihmaston eri kohdissa, solmuissa, 
kiteytymissä, pisaroissa), yksi ajatus kohtaa toisen, muuttuu, muuttuvat molemmat, kaikki

ja että siten ei ole tärkeää, kuka ajattelee, kirjoittaa
vaan mitä ajattelun pilvikössä, ilmatilassa syntyy, aktualisioituu siitä kaikesta 
virtuaalisuudesta, mitä/miten olisi mahdollista syntyä eli ajatella  

enkä malta olla lisäämättä vielä tässä kohtaa, 
vaikkei sen paikka ihan välttämättä tässä (epä-/aukko-)argumentaatioketjussa juuri tässä 
olisi, että Barad (2007, 133) muistuttaa, että jo Nietzsche varoitti kieliopin ottamisesta liian 
vakavasti, antamalla kielellisen järjestelmän subjekti-objekti-predikaatteineen määrätä 
maailman ymmärtämistämme tai heijastaa maailman perustavaa laatua olevaa järjestystä

että tässäkin taas yksi pieni argumentti, hapuilu siihen suuntaan, kohti ajatusta
kielen haaksirikkoutumisen välttämättömyydestä

(siksi opinnäyte, tämä, tässä!)106

                                                             
106  ”Kirjoittamisen ongelma: on täysin välttämätöntä käyttää epätarkkoja ilmaisuja osoittaakseen

jotakin tarkasti. - - [E]päeksaktisuus ei missään nimessä ole summittaista, vaan päinvastoin toimin
nan todellinen tie. - - Me käytämme mallien dualismia ainoastaan saavuttaaksemme prosessin, joka 
kieltää täysin mallin arvon. On lukijan asia purkaa ajatuksissaan nuo dualismit, joita emme ole 
halunneet tehdä, mutta joiden kautta etenemme. On lukijan asia löytää taikasanat, joita me kaikki 
etsimme: PLURALISMI= MONISMI, kulkemalla läpi kaikkien dualismien, jotka ovat vihollisia, 
mutta täysin välttämättömiä vihollisia, huonekaluja, joiden siirtelemiseen emme koskaan väsy.” 
(Deleuze [& Guattari] 1992, 43.) 
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tahdon kirjoittaa runon
kirjoittaa korkealle ja
kovaa ja hiljaa

kuiskata korvaan
sipaista tuuleen
olla hiljaa

kuunnella tuulta
kuunnella sinua
kuunnella minua
kuunnella maata

kuuta
aurinkoa
maailmankaikkeutta
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Barad (2007, 137) siteeraa Harawayn (1992) artikkelia The Promises of monsters: ”Ajat-
telen, että juuri maailma on se, joka katoaa representaation ja tieteellisen objektiivisuu-
den opinkappaleissa.”

Niin, emme todellakaan havainnoi maailmaa sen ulkopuolelta, emmekä tietystä, py-
syvästä paikasta maailmassa, vaan Baradin (2007, 184–185) mukaan olemme osa maa-
ilma(st)a sen jatkuvassa intra-aktiossa. Olemme osa sitä maailmaa, jota yritämme ym-
märtää. Siksi Barad haluaa yhdistää ontologian ja epistemologian, joiden erottaminen 
hänen mielestään on dikotomisen metafysiikan toistamista, ja ehdottaa onto-epistem-
ologiaa, tietämisen tutkimista olemisessa. Ja koska jokaisella kohtaamisella, intra-
aktiolla, on merkitystä, Barad lisää myös eettisyyden: eettis-onto-epistem-ologia, ”koska 
jokaisessa tauossa ennen jokaista hengitystä, ennen kuin hetki tulee olevaksi (tai tapah-
tuu, comes into being)” maailman muuttumisen/muuttamisen mahdollisuudet ovat 
läsnä, niille on tilaa, ja Baradin sanoin, minun kääntämänäni, ”niitä huudetaan”. (Barad 
2007, 185).  Siksi kaiketi Baradin kirjan nimikin on Meeting the Universe Halfways – 
tulkaamme maailmaa ja universumia puolitiehen vastaan. Mitään valmista ei ole, ei 
ainakaan mitään pysyvää. Teemme maailmaa joka hetki, joka hengityksellä. Miten kir-
joitan tämän tekstini loppuun? Voitko kirjoittaa tätä kanssani? Mitä kirjoittaisimme 
yhdessä? Sinä ja minä, me maailman tekijät?

On varmasti muodostettava uusia yhdessä tekemisen ja kollektiivisen toiminnan keinoja, jotka 
sopivat vanhoilta ideologioilta, sosiaalisilta käytännöiltä ja perinteiseltä politiikalta perin poh-
jin arvon vieneeseen historialliseen tilanteeseen. - -  

Hajanaisista yrityksistä, joskus epävarmoista aloitteista ja hapuilevista kokeiluista alkavat uu-
det kollektiiviset lausumissommittumat etsiä itseään; avautuu muita tapoja nähdä ja tehdä 
maailmaa, muita tapoja olla ja tuoda esiin toisiaan virvoittavia ja rikastuttavia olemisen moda-
liteetteja. (Guattari 2010, 132.) 

Barad (2007, 361) kutsuu meitä agentiaaliseen realismiin, toimimaan, sekaantumaan 
maailmaan: 

Eettisyyden hauras harso kulkee olemisen ytimessä. Eettisyydestä ei pääse eroon – merkityk-
sellisyys on erottamaton osa mailman ontologiaa sen muuttuvassa, dynaamisessa läsnäolemi-
sessa. Edes hetki ei ole olemassa omillaan. ”Tämä” ja ”tuo”, ”täällä” ja ”nyt”, eivät edellä sitä, 
mitä tapahtuu, vaan tulevat eläviksi jokaisessa kohtaamisessa. Maailma ja sen mahdollisuudet 
tehdään joka hetki uudelleen. Jos pidämme kiinni uskomuksesta, että maailma koostuu erilli-
sistä entiteeteistä, on vaikeaa nähdä, miten jopa meidän parhaat, hyvää tai jopa parasta tar-
koittavat laskelmointimme oikeasta toiminnasta voivat välttää repimästä reikiä siihen kietou-
tumisten herkkään harsoon, jonka läpi maailmamme elinehto [tai haluaisin kääntää 
elämänveri, lifeblood] virtaa. Intra-aktiivinen vastuullisuus mailman osana merkitsee mailman 
elinvoimaisuuden kannalta olennaisten, toisiinsa kietoutuvien ilmiöiden huomioonottamista 
ja tulemisen mahdollisuuksille avoimena olemista, se on eettinen vaatimus, kutsu, joka on kir-
joitettu kaiken olemisen ja tulemisen materiaan. Meidän täytyy mennä universumia puoli-
tiehen vastaan, ottaa vastuu siitä roolista, joka meillä on mailman eriytyvässä tulemisessa. 
(Barad 2007, 396, käänn. hg.)   
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Mikä tekee väitöskirjan?

9.9. 2011:

dekonstruktiosta – oho, en osannutkaan kirjoittaa mitään, pysähdyin, putosin, kupsahdin, 

etten kuitenkaan voisi kirjoittaa täysin eettisesti, tai tietäen, mitä muut ovat kirjoittaneet,
etten kuitenkaan voisi lopultakaan väittää keksineeni mitään itse, vaikken kehenkään 
viittaisikaan,
etten lopulta tietäisi, mikä ajatus olisi omaani, edes puoliksi, mikä matkan varrella, 
jossain keskustelussa muotoutunutta, kuten suurin osa
etten kuitenkaan olisi lukenut montaakaan kirjaa kokonaan, jotta oikeasti voisin laittaa 
niitä lähdeluettelooni, saati viitata niihin
etten kuitenkaan edes haluaisi tietää tai määrittää, mikä ero on jonkun teoreetikon 
käyttämien muutamien käsitteiden välillä
en ylipäätään mitään eroa määrittää, asettaa paikalleen, edes tässä
etten joka tapauksessa voisi olla täysin tai edes tiettyä määriteltyä vertaa olla 
oikeudenmukainen, eettinen suhteessa haastateltaviini, havainnoimiini, 
että kuitenkin kirjoittaisin itse, minä, tästä ainutlaatuisesta tutkijan, 
elämässä-olevan näkökulmasta, 
etten joka tapauksessa voisi kirjoittaa sanaakaan, jota ei voitaisi dekonstruoida tai lukea 
toisin, väärin tai vastakarvaan, minäkään
etten oikeastaan voisi kirjoittaa sanaakaan, jos ym-mär-täi-sin, 
tai 
kun de-kons-truk-tio tu-lee i-hol-le

siksi 
kirjoitan kaikkea muuta kuin varmasti, johdonmukaisesti, 

  olemalla ehkä kuitenkin varma asiastani? 

dekonstruktion dekonstruktiota
että 
haluaisin paeta,
jättää valkoisen kirjan

tai kirjoittaa kirjan, johon ei voi palata,
  kirjan, jonka teksti katoaa, kun se on luettu
   tähän Bergin Päivin ideaan ihastuin tänään

tai kirjoittaa kirjan, jota ei muokata, yhdeltä istumalta, seuraavana päivänä 
seuraavasta jatkamalla

(vai olisiko se armaan lukijani ajan tuhlausta,
kysyn ja en kuitenkaan kysy)
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KKuka/mikä tässä kirjoittaa eli tietävästä subjektista yksilöön palautumattoman 
elämän liikkeeseen  

Puhumme, kuten kaikki, mielipiteen tasolla ja sanomme ”minä” olen henkilö, kuten sanotaan 
”aurinko nousee”. Mutta emme ole siitä varmoja, minä ei välttämättä ole hyvä käsite. - - Meillä 
on pikemminkin tapahtuman yksilöllisyys, mikä ei ole lainkaan kunnianhimoinen muotoilu, 
koska haecceitakset voivat olla yksinkertaisia ja mikroskooppisia. - - Vaikka luulemme kirjoit-
tavamme yksin, se tapahtuu aina jonkun muun kanssa, joka ei aina ole nimetty. (Deleuze 
2005, 81.)

Oi, nyt subjektista, subjektiviteetista on kirjoitettava. Ha, tässä subjekti, ”minä”, kirjoit-
taa subjektista, jonka tämä kirjoittava subjekti tuntee, tunnistaa liikkeelliseksi, hauraak-
si, moninaiseksi, hälyiseksi (taustahäly ei ole hiljaisuutta, kiitos tästä huomiosta, Jepa), 
fragmentaariseksi, ristiriitaiseksi. Ja nyt tämän subjektin pitäisi kirjoittaa tekstiä, jatku-
vaa, lineaarista, yhtenäistä tekstiä, riviltä ja kappaleesta toiseen eteneväksi tekstiksi. 
Miksi muuten kirjoitetaan rivillä, mutta ei kappaleella? Rivillä voi kirjoittaa pinnalla, 
kappaleessa ollaan sisällä. 

Olen lukenut niin paljon ja niin vähän, törmännyt feministisessä poststrukturalismis-
sa sukupuolesta lukiessani myös subjektiin, mutta jättänyt sen hautumaan. Olen kään-
tänyt sivunkulmia, kirjoittanut joitakin katkelmia.107

Braidottille (2011, mm. Foucault’sta ja Deleuzesta inspiroituen) subjektiviteetti on so-
siaalisesti välittynyt suhteiden ja neuvottelujen prosessi moninaisten toisten ja moni-
tasoisten sosiaalisten rakenteiden kanssa. Sosiaalisten subjektien syntyminen on kollek-
tiivinen hanke, ”itselle” ulkoinen, samalla kun se mobilisoi itsen rakenteita syvälle ja 
syvältä. Valta ja valtasuhteet vaikuttavat ja virtaavat yhtä aikaa siis sekä kaikkein ”sisäi-
simmissä” että ”ulkoisimmissa” voimissa. Siten subjektiviteetti on seurausta erilaisten 
(in-between-)valtasuhteiden jatkuvista virroista ja nomadisen teorian metodologia on 
karttojen tekemistä. Braidotti muistuttaa Deleuzen ja Guattarin (Deleuze & Guattari 
1972) kehotuksesta julkistaa ja purkaa valtasuhteita siellä, missä ne ovat kaikista tehok-
kaimpia ja näkymättömimpiä: oman intellektuaalisen ja sosiaalisen toiminnan piirissä. 
(Braidotti 2011, 4).    

                                                             
107 Lainaukseni ovat usein, jo aiemminkin, viitteenomaisia tai tiivistymiä, lyhyitä, intensiivisiä tekstejä, 
jotka voivat vaatia uudelleenlukemista. On myös totta, että joissain kohdissa ajatteluni kulkee pätkittäin 
tai on vasta syntymässä ja tämä voi näyttäytyä lukijalle keskeneräisenä ja haparoivana ja tekstin tai yksit-
täisen suoran lainauksen merkitys (tai miksi se on siinä tai tässä) jäädä epäselväksi. Osin tämä on tarkoi-
tuksellista ja kutsuu lukijaa mukaan täyttämään välejä omalla ajattelullaan, pysähdyksillään, kysymyksil-
lään, osin ihan vain sitä, etten tässä kohtaa pysty parempaan. Että vasta itsekin tunnustelen ja haparoin 
esim. subjektin, tämän kirjoittavan subjektin tässä/nyt/ruumiillisena eikä vain subjektin teoreettisena 
käsitteenä, toisin ajattelemisen ja kirjoittamisen mahdollisuuksia tälle kirjoittavalle itselle (ks. myös 
Foucault 1998, 121). Ja että onko siis akateemisena kirjoittamisen ja toimimisen sääntöjä haastaen kirjoit-
tamiseni vain individualistista, erottautumaan pyrkivää instituutionsa unohtavaa toimintaa vai teoreetti-
sesti ja ruumiillis-affektiivisesti perusteltua valtasuhteiden ja vallitsevien käytäntöjen purkamista ja 
vähemmistöksi-tulemista? Vai vaatiiko normi rikkomuksia tai murtumia uudistaakseen valvovan tehtä-
vänsä rajojensa vahvistamiseksi ja hallitsemiseksi, kuten Butler (Davies ym. 2008, 87–89) arvelee lukies-
saan Petersenin (2008) akateemisuutta performoivaa ja ironisoivaa artikkelia? Niin, eli millainen on 
sitaatioihin ja itsekirjoitettuihin teksteihin ja niiden sopivaan suhteeseen perustuvan ajattelemisen ja sen 
kuvaamisen normi? 

“Rather my ambition is to create a text that gives it back: Evocative writing, writing as a method 
of inquiry into both research and reform and an attempt, through playing, of documenting be-
coming, but not as what is but a becoming of practices that love other. Such writing is always 
new and can never be copied.” (Reinertsen 2007, 21) 
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miten tutkimusta ja tutkijaa tehdään ja ollaan? miten tutkijaksi tullaan?
tutkimuksen tuottaminen, mitä tutkimus on, entä tietäminen, ---- entä sivistys ----
tutkijasubjektin tuleminen, itsettömäksi…

kuinka pitkälle pitää mennä häiritsemisessä, kysyy Ulla

- - 

ONKO ONKO 
onkalo 
paon paikka

sanat jäävät tulematta
tulevat hankalasti
purkautuvat hiljalleen
pala palalta
sana uudella tavulla alkaen
kesken kirjoitusta toiseksi sanaksi muuttuen
ensimmäistä paeten

tahmeaa 
en sittenkään löydä
tavoita

tuskaa on vaikea tavoittaa
luiskahtaa
ahtaasta 
puristuu

miten voisin vapautua suorittamisen paineesta
se on niin lähellä koko ajan
se kurkkii olan takaa, hyppää
silmille, tirskahtaa 

bodies are guilty of pleasure and pain (Clark/Keefe 2011)

miten kirjoittaa niin, että en esittele tieteilijöitä ennen tätä, en representoi, referoi,
en missään tapauksessa tavoittele sitä, mitä he ”oikeasti” ajavat takaa
vaan kirjoitan heidän tai heidän tekstiensä kanssa,

Lehtonen 2006: 

”Kysymys ei ole aiemman ylittämisestä tai enemmän tietämisestä vaan toisin tietäminen niin, 
että syntyy aidosti uutta tiedettävää ja ajateltavaa. Tämä uusi ei ole uusi perusta tai uusi pää-
määrä, vaan sen tapa on olla rinnalla, kytkeytyä – ja samalla avata tilaa uusille kytköksille.”
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Bronwyn Davies (2009, 198) nostaa Deleuzen (1997, 86) Kriittisistä ja kliinisistä es-
seistä kuvauksen tulevaisuudesta, joka olisi koottu ”of uncemented stones, where every 
element has a value in itself but also in relation to others: isolated and floating rela-
tions, islands and straits, immobile points and sinuous lines”108. Lisäksi Davies (2009, 
198) lukee ja tulkitsee Deleuzen (2004) kirjoituksista kaksi periaatetta kirjoittamiselle: 
itsetietoisen ”minän” hylkääminen ja komposition läsnä olevalla pinnalla kirjoittaminen. 
Nämä periaatteet avaavat mahdollisuuden kirjoittaa siten, että avautuminen erolle ja 
kielen, äänen, subjektiivisuuden liikkeelle kohti ”vielä-tuntematonta” (lisäisin vielä 
aina-tuntemattomaksi-jäävän) on mahdollista.109 Deleuzelle subjekti on sarja prosesseja,
jotka yhdistävät sen hetkiset asiat, ajatukset ja tuntemukset niiden synnyttämiin puhtai-
siin intensiteetteihin ja ideoihin, liikkeessä oleva paikka, jossa ajatukset voivat syn-
tyä/tulla (Williams 2003, 6; Davies 2009, 198). Tällaisessa tilassa kirjoittami-
nen/kirjoittaja avautuu tulemiselle, joka ei ole (vielä) tiedettyä ja jota ei voida koskaan 
sovittaa sanoihin tai tietää täydesti. 

Sarja prosesseja, monitasoisten rihmastojen liikkeessä, elossa oleva, eläväinen paikka, 
jossa on mahdollista avautua tämänlaiselle/sellaiselle kirjoittamiselle, jota on mahdol-
lista tehdä. Minussa, minuksi nimetyssä paikassa, tässä, on läsnä monenlaisten proses-
sien ja rihmastojen sarja, jonkinlainen ainutkertainen elämänkerrallisten ja kulttuuris-
ten, sosiaalisten, ammatillisten rihmastojen kimppu, joka sekä kiertyy että avautuu 
tässä kohtaa, jossa ”minä” kirjoitan. Tai jolle ”minä” kirjoittaessani avaudun, uskaltau-
dun. Ja samalla ”kuolen” sille subjektille (ks. myös Cixous 1991, 1993), subjektikäsityk-
selle, joka olettaisi ”minun” olevan jokin erillinen objekti, yksilö, joka pinnistelee sekä 
tunteakseen itse itsensä että tullakseen tunnetuksi rajattuun määrään identiteettiposi-
tioita, esim. kasvatustieteilijä, tutkija, feministi, (tai niiden negaatioita, kuten nykyään 
myös usein näyttää olevan tapana ”minut voinee paremmin määritellä kuvaamalla sen, 
mitä en ole”), puristettuna ja siinä edes jossain määrin johdonmukaisesti pysyvänä 
(erityisesti poliitikot ja heidän mielipiteidensä oletettu pysyvyys ja johdonmukaisuus 
minua välillä ihmetyttää ja surettaa..).

Nomadiset subjektit vaativat ja tuottavat epäyhtenäistä, moninaista ja monimutkaista 
politiikkaa. (Braidotti 2011, 7-8).

 

 

                                                             
108 Suomennoksessa (Deleuze 2007, 136–137): "irtokivistä ilman sementtiä [rakentunut muuri], jossa 
jokaisen osan arvo on siinä itsessään ja kuitenkin suhteessa muihin: se muodostuu eristymistä ja kellu-
vista suhteista, saarista ja saarien väleistä, liikkuvista pisteistä ja kiemurtelevista viivoista". 

109 Näistä ylläkuvaamistani periaatteista Davies (2009) lähti liikkeelle ja antautui kirjoittamiselle, joka 
avaisi häntä erolle, erilailla näkemiselle, erilaisena olemiselle, hänen tutussa elämisen paikassaan; tilassa, 
jossa kokemus ja kokeilu tulivat osaksi samaa kirjoittamisen prosessia, jossa maailma ei redusoidu pyr-
kimykseksi kuvata se, minkä jo tietää, mutta joka pakottaa toisiin tietämisen tapoihin. Ja niin hän kirjoitti 
fiktion nimeltä Life in Kings Cross: A play of voices. Valitessaan kirjoittaa näytelmän, eikä esimerkiksi 
etnografiaa Kings Crossin elämästä, Davies tunsi itsensä vapaaksi vanhojen tapojen taakasta, tavanomai-
sen kielen tahmeasta pinnasta, ja kykenevänsä tavoittelemaan kieltä, joka ei-valehtelee. Tässä kohtaa hän 
viittaa sekä Deleuzeen (1997) että Cixousiin (1993), joiden mukaan tavanomainen kieli on täynnä valheita, 
totuuden vääristymiä ja laskelmointia. Fiktio, joka ei väitäkään kuvaavansa olemassa ollutta tai olevaa, ei 
toden totta valehtele eikä redusoi. Kirjoittajan ääni, joka ei pyri esittämään itseään tietäjänä tai autoritää-
risenä tietämisenä, jossa vaarana on tietämisen kohteiden elämien kolonialisointi (Davies 2009, 199). 
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kirjoitan paljonkin kirjoittamisesta

kirjoitan kohti kirjoittamista,
pääsenkö ollenkaan kirjoittamaan 
siitä, mistä haluan kirjoittaa
mistä haluan kirjoittaa?

kirjoitan tutkimuksen kirjoittamisesta, tekemisestä,
prosessista, siitä, miten on tullut mahdolliseksi kirjoittaa
ja miten nyt kirjoitan

aukollisesti
kirjoittamisen ja sanojen rajallisuuden ja vajavaisuuden, kurottamisen, ei luonnolliseen 
läsnäoloon asti ylettymisen, tunnustaen
aukottomasti kirjoittamisesta tai siihen pyrkimisestä kieltäytyen
avaten alkuja, jättäen aukkoja, joihin sinä mahdut kirjoittamaan ja ajattelemaan
antautuen vietäväksi, käytettäväksi, sytykkeeksi arvaamattomiin seuraaviin teksteihin
joskus yritin piirtää rihmastoa niin, että rihmat jäisivät avoimiksi energian virrata ja 
niin, ettei yksi rihma piirtyisi vain yhtenä viivana, vaan siis onttona 

huomasin, että piirtämällä aukot eikä sittenkään rihmoja, rihmat jäivät avoimiksi
rajaan(ko?) aukkoja

affektiivisesti
kehon, elämän, tämän hetken affektiivisuuden tunnistaen,

singulaarisesti ja yhdessä
tältä paikalta

Ilmenevä diskurssi ei loppujen lopuksi ole muuta kuin sanomatta jättämänsä tukahduttavaa 
läsnäoloa, ja tämän sanomattoman kolo jäytää kaikkea sanottua sisäpuolelta. Että näennäisen 
alun tuolla puolen on aina salainen alkuperä – pyritään siis kohti rajattomasti pakenevaa pis-
tettä. Ja että toisaalta siis kaikki ilmenevä diskurssi lepää salaisesti jo sanotulla. (Foucault 
2005, 38). 

Luen tätä(kin) suhteessa omaan kirjoitukseeni – tämäkin ilmenevä lauseeni on vain 
sanomatta jättämänsä/jättämäni tukahduttavaa läsnäoloa... sitä arvioidaan minun, 
tietyn kirjoittajan tuotoksena, henkilökohtaisena taituruutena.. enkä pääse siitä irti, 
vaikka kaikkien lukemieni tekstien kanssa haluaisin..

että itselleni ankarana kirjoittajana siis kysyn
mitä minä jätän sanomatta
kun aukollisesti kirjoitan
mikä on tämän kirjoittamisen salainen alkuperä?
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Subjektiviteetin suhteen nomadinen ajattelu ehdottaa useiden aikavyöhykkeiden yhtä-
aikaista ohikiitävyyttä (Braidotti 2011, 209), kaiken menneen läsnäoloa, aktualisoitu-
mista ja deterritorialisoitumista virtuaalisuuksina myös tässä hetkessä (Deleuze 2004a). 
Nomadismi tarkoittaa myös, ettei tutkijaa voi paikantaa mihinkään pysyviin identiteet-
teihin tai listauksiin (ks. myös Taira 2004a). Nomadin ”identiteetti” on kartta niistä 
paikoista, missä hän on ollut (Braidotti 1994, 14), minkä kautta hän on mennyt tai ke-
nen kanssa puhunut, tekstin tai puheen muodossa. Kyse on siis yksilöön palautumatto-
man elämän liikkeestä (ks. myös Vähämäki 2009, 22), yksilöitymisen tavoista, jotka 
eivät kiinnity yksilösubjektiin, nimettyihin kasvoihin:  

Taikka kasvot (visage): meidän mielestämme kasvot ovat tuote, ja kaikki yhteiskunnat eivät 
tuota kasvoja, mutta joillakin on tarve tuottaa niitä. Missä tapauksessa ja miksi? - - Itse asiassa 
se, mikä meitä [Guattarin kanssa, lis. hg] kiinnostaa, ovat yksilöitymisen tavat, jotka eivät 
enää ole asian, persoonan tai subjektin (yksilöitymisen tapoja): esimerkiksi vuorokauden tie-
tyn hetken, alueen, ilmaston, joen, tuulen, tapahtuman yksilöityminen. Ja voi olla, että olioi-
den, persoonien tai subjektien olemassaoloon uskotaan syyttä. (Deleuze 2005, 30–31.)

Braidottille (2011, 321) subjektin ytimessä on affekti ja kyky affektoida ja affektoitua – 
eli suomeksi vaikuttaa ja vaikuttua. Vähemmistöksi-tulemiselle, postidentiteetille tai 
subjektin epäyhtenäisyyden saavuttamille, kuten elämälle, muutokset ovat välttämät-
tömiä, mutta niitä on käsiteltävä varoen. Mikään tietoisuuden nosto ei ole tuskaton, 
vaatiessaan luopumista omaa ”identiteettiä” kannattelevista olettamuksista. Tässä työs-
sä olen luopunut/luopumassa ”tutkijan” tai tiedontuottajan identiteetistä ja tavoittele-
massa tulemista ja haparointia, vähemmäksi-tulemista eli tulemista tai prosessia, joka 
jää kesken, avonaiseksi ja avoimeksi seuraavalle, sille, mitä tämän jälkeen tu-
lee/tapahtuu/mahdollistuu/avautuu tai sulkeutuu – ja muutos on toden totta tuskallis-
ta, yhä. Ja sisältää monenlaista haavoittumista (Behar 1994), eksymistä ja alastomuutta 
(Lather 2007), kirjoittamisen ja tekstin itse itsensä keskeyttämistä ja häiritsemistä (Lat-
her 2007, 4, siteeraten Derridaa Benningtonin 2000 kautta). 

Silti tai yhtä aikaa omalta paikalta, autoetnografiaa/-biografiaa?

Kuvitteletteko että näkisin niin paljon vaivaa ja että kirjoittaminen tuottaisi minulle niin pal-
jon nautintoa, uskotteko, että olisin itsepintaisesti, vaaroista välittämättä ryhtynyt tähän, ellen
– hieman vapisevalla kädellä – valmistelisi labyrinttia, johon voin uskaltautua ja johon voin 
siirtää puheeni, avata sille maanalaisia käytäviä, viedä sen loitolle itsestään ja löytää sille ulko-
nemia, jotka rajoittavat ja vääristävät sen taipaletta? Olisinko ryhtynyt tähän, ellen valmistelisi 
labyrinttia johon eksyä, ja josta lopulta voin ilmestyä silmille, joita minun ei enää koskaan tar-
vitse kohdata? Varmasti muutkin kirjoittavat siksi, ettei heillä enää olisi kasvoja. Älkää kysykö 
minulta kuka olen, älkääkä käskekö minua pysymään samanlaisena: sellainen on papereitam-
me kysyvien virkamiesten moraalia. Jättäköön se meidät rauhaan, kun kyse on kirjoittamises-
ta. (Foucault 2005,  30.)
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Pelon ja intohimon kanssa yhä

6.10.2011

miksi ihmeessä mä yhä pelkään niin kovin… pelkään, että tekstistäni tulee liian 
minäkeskeinen… jos ja kun kerron siitä, miten on tullut mahdolliseksi ajatella ja kysyä.. 
mutta ongelmana ja pointtinahan on se, että haluan sanoa, etten halua sanoa 
”alkuperäisestä” aiheestani mitään, etten halua rajata maailmaa havaittaviin ja 
tulkittaviin osasiin, vaikka toki niitä olen itsekin havainnut ja tulkinnut.. ai niin, entä 

kirjoita sitä kohti, mitä pelkäät, sanoo Hélène Cixous (1993)
kirjoita vaikeista asioista, niistä asioista, jotka ärsyttävät, niistä asioista, joita mietin, 
epäonnistumisia pelkäämättä

hetken jo luulin joskus, etten enää pelkäisi, mutta kyllä olen niin pelon valloissa, että…

haluan siis tehdä värisevän ja sensitiivisen itsen näkyväksi, sen itsen, joka ei haluaisi 
suostua täyttämään tietyn subjektiposition odotuksia

Kieli palaa itseensä tarkkailemaan sitä, millaista maailmaa se rakentaa (Davies, Browne, 
Gannon, Honan, Laws, Mueller-Rockstroh & Petersen 2004). Kielen ja merkitysten 
tuottamisen riittämättömyyden myöntäminen tekee lukemisen, kirjoittamisen ja tiedon 
tuottamisen todella liukkaaksi. Postpositivistisessa tai poststrukturalistisessa 
tutkimustoiminnassa ei ole mitään varmaa perustaa, pohjaa – käytännöt eivät perustu 
luotettaviin metodeihin, jotka tuottaisivat validiteettia, käytäntö/toiminta on 
ennemminkin innovaation paikka (Davies ym. 2004, 362). 

Käytäntö on innovaation paikka – tässä Davies ja muut taitavat puhua tutkimus-
metodeista, kollektiivisesta biografiasta – minä tutkimuksessani pohdin ja panen  
käytäntöön sitä, miten tutkimusta voi kirjoittaa sen jälkeen, 

1. kun en enää osallistua siihen käytäntöön, jossa rakennetaan eroa tieteellisen ja 
taiteellisen (tai jopa ei-millään-mittarilla-merkittävän-tai-erityisen) kirjoittamisen 
välille 

2. kun en halua osoittaa oppineisuuttani – miksihän näin on – tämä taitaa liittyä 
tuohon edelliseen: en halua osoittaa tai rakentaa sellaista itseä, joka asettuu jollain 
mittarilla jonnekin ylemmälle, sivistyneemmälle, taitavammalle tasolle tai 
kaksinapaisen arvosteluasteikon toiseen päähän, erona itsensä vastakohtaan, 
ennemminkin toimin juuri toisin päin: joissain kohdin rakennan näiden asteikkojen 
toisiin päihin, pyrkien luomaan tiloja väleihin, tiloja ajatella ja toimia toisin, 
hämmennän arvosteluasteikkoa – ja vaikka luen ”vaikeina” ja teoreettisina 
pidettyjä teoreetikkoja ja ajattelijoita, luen heitäkin käytäntöön pannen, en 
korkeateoreettisia argumenttiketjuja rakentaen, en argumentaatiotaitoani 
kehittäen ja osoittaen – enkä yhtään ole pahoillani siitä, ettei Deleuze oikein näytä 
kelpaavan filosofian laitoksillekaan (Vähämäki 2005) - - Deleuzen ajattelu on 
ulkopuolella, perustuu ja ei perustu länsimaiseen metafysiikkaan, kääntää monet 
käsitteet ylösalaisin ja lähtee ajattelemaan toisin - - 

3. kun siis haluan tehdä toisin – onko se minä vai kuka? miksi juuri minä valitsen 
toisin tekemisen? siksi että haluan osoittaa, että se on mahdollista – ja jos se ei ole 
mahdollista, se osoittaa kasvatustieteellisen tiedepolitiikan jähmeyden 



 
129 

 

Myös Butler kertoo kymmenen vuotta Hankalan sukupuolen julkaisemisen jälkeen, sen 
uuden suomennoksen esipuheessa, häntä ympäröivän kokemuksellisen todellisuuden ja 
teoreettisten konstruktioiden törmäämisestä. Oman elämän kokemustensa (ruumiilli-
sesti epämuodostuneen sedän laitostaminen, homoserkun karkotus kotoa, oma myrs-
kyisä ulostulo 16-vuotiaana) kautta Butler (2006, 30) kertoo oppineensa ymmärtämään 
jotain ”menetetyksi julistetun elämän väkivaltaisuudesta, sellaisen elämän, jota ei edes 
nimetä ’elämiseksi’”. Hankalassa sukupuolessa hän halusi paljastaa rajaavia konventio-
naalisia ja väkivaltaisia oletuksia ja ”avata sukupuolen mahdollisuuksien kenttää sane-
lematta, millaisia mahdollisuuksia pitäisi toteuttaa”, silti tarkoittamatta että kaikkia 
vähemmistökäytäntöjä pitäisi ylistää tai edes suvaita, vaan sitä, että ennen johtopäätös-
ten tekoa vähemmistökäytäntöjä tulisi kyetä ensin ajattelemaan. (Mt., 18)

Itsepintainen pyrkimykseni ”denaturalisoida” sukupuoli, tehdä se epäluonnolliseksi tässä teks-
tissä, juontuu luullakseni vahvasta halustani sekä vastustaa sukupuolen kehoideaaleissa ilme-
nevää normatiivista väkivaltaa että kitkeä juuriaan myöten yhtä lailla akateemisissa kuin arki-
päiväisissä seksuaalisuuden diskursseissa vaikuttavat ja laajalle levinneet oletukset 
luonnollisesta tai oletusarvoisesta heteroseksuaalisuudesta. Ei pelkästään ”kielellä leikkimisen 
halusta tai halusta esittää teatraalisia temppuja” (Butler 2006, 30.)110

Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen on kuitenkin hankalaa: ”En ole minua strukturoi-
van kielen ulkopuolella, mutta en ole myöskään täysin sen kielen määrittämä, joka tekee 
’minän’ mahdolliseksi” (mt., 35). Ja toisaalta ei ole olemassa vallasta puhdistettua poliit-
tista positiota, ja ehkäpä juuri epäpuhtaus tuottaa toimijuutta, kun se mahdollistaa 
hallinnan häiritsemisen ja nurin kääntämisen (mt., 37).

Myös Derrida (2001) yhdistää autobiografista reflektiota filosofiseen kyselyynsä kes-
keisten teemojensa alku-/synty(perä), oikeudenmukaisuus, kirjoittajuus ja kuolema 
ympärillä (takakansi). Derrida (mt, 35) esimerkiksi kertoo lukeneensa ja viitanneensa 
niin paljon Nietzsheen siksi, että hän on ajattelija, joka ”harjoittaa filosofien psykologi-
aa”. Tätä aihetta, filosofiaa psykologiana ja biografiana yhdessä, hän on omassa ajatte-
lun historiassaan joutunut sovittelemaan psykologismin kritiikin kanssa. Siis yhtä aikaa 
ja sekä että. 

Niin, tämä tutkimukseni on ollut ja on filosofian kohtaamista, encountering, ei tun-
temaan tulemista, tai tunnistamista, näkemistä, esimerkiksi jonkun filosofin ymmärtä-
mistä jonkin tietyn laisena, filosofina tai ajattelijana, joka voitaisiin redusoida kuvaa-
malla hänet rajatulla määrällä identifioivia määreitä. Toki välillä yritän ymmärtää ja 
asettaaa filosofeja ajalliseen ja genealogiseen jatkumoon, mutta törmään koko ajan 
oman elämän- ja ”opiskelunhistorialliseni” tietämykseni rajallisuuteen. Husserl, Nietz-
sche, Kant, Heidegger, Spinoza, Bergson, Marx – kaikki ajattelijoita, joista yhdestä voisi 
väitellä, kirjoittaa väitöskirjan. Ja joihin lukemissani teksteissä koko ajan törmään ja 
välillä jatkan vain seuraavaan lauseeseen, välillä epätoivoisesti yritän sijoittaa johonkin 
järjestelmään(?). 

                                                             
110 Mikä olisi minun itsepintainen pyrkimykseni? Denaturalisoida humanistisen ajattelun individualisti-
sen subjektin heijastelua kulttuurisissa arvostuksissamme, jotka painottavat yhä enemmän subjektin 
kykyä tietää ja ymmärtää (ennalta, varmuuden vuoksi, hallitakseen, voidakseen toimia asiantuntijana), 
kuvata ja kirjoittaa maailmaa, ihmistä (ja ihmisen erilaisia tuotoksia) ikään kuin sillä (meillä) olisi luon-
taisstruktuuri (ks. Hacking). Näiden kykyjen kautta arvotamme itseämme ja toisiamme ja näille kyvyille 
rakentuu yhteiskuntajärjestyksemme. (Ja esimerkiksi akatemiamme.) Ja pidämme sitä kovin luonnollise-
na. Hups. Aika iso juttu, ei taida tässä väitöskirjassa ihan. 
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(10.10.2011)

ärsyyntymisestä siihen, että 
tämä maailma (mikä ihmeen maailma, kuka tässä puhuu ja kenestä) 
odottaa vain (?) 
pätevää (vertaa tämän sanan kaikuja sanan ”päteminen” tuottamiin hieman negatiivisiin 
kaikuihin), 

uskottavaa, accountable (jolle ei suomen kielessä oikein ole edes sanaa), 
luotettavaa (vertaa tätä luottamukseen, niin lähellä, sittenkin niin kaukana, tai siis 
miksi, hei, 

miksi mulle sana ”luotettava” on niin negatiivinen? 
luotettava tutkimus, ehkä se tulee sieltä – mitä enemmän luotettavuusperusteluja, 
sitä enemmän epäluottamusta se herättää minussa, mutta toki on vai

mihin haluan luottaa, mihin luotan? 

luotan ja haluan luottaa siihen, että asiat muuttuvat ja löytävät kaaoksessa/kosmoksessa 
jonkun tien, polun, puron, paon paikan..  
haluan iloita ihmisenä olemisesta ja muuttumisesta, ihmisyydestä
haluan olla osa kokonaisuutta ja yksi – ”minä” ja ”ellen-minä”, ”tällä paikalla virtaa tai 
puroa”, ”tällä ajattelemisen mahdollisuuksien liikkuvalla pinnalla”,  
haluan rakastaa ja rakastan muuttuvaa maailmaa, jokaisen päivän ja hetken 
ainutkertaisuutta
tietoinen läsnäolo ilman itseä tarkoittaa minulle vapautumista kulttuurisista rooleista ja 
odotuksista, olla läsnä tämän hetken ainutkertaisuudessa ja siinä, mitä tässä hetkessä on 
mahdollista luoda, olla, tapahtua, syntyä
haluan omissa opetus- ja tutkimuskäytännöissäni olla tietoinen siitä, millaista maailmaa 
olen tuottamassa

haluan tulla tunnustetuksi keskeneräisenä, ihmisarvoaan kyselevänä, värisevänä 
ihmisenä, mitä me kukin kuitenkin paljaimmillamme olemme – vai, mitä, emmekö 
ole? emmekö kysele? tai miksi tämän kyseleminen on minulle niin tärkeää? niin, 
ehkä haluan sillä tuoda näkyväksi sitä, että ihminen saattaa väristä – ja uskon, että 
sen toinen voi tunnistaa.. stuttering.. ihminen värisevä linnunpoika?

Vastarinnan pisteisiin taas kuuluu, minun instituutiossani, joka on yliopisto, kirjoittaminen 
tavalla, joka laittaa ihmiset hypähtämään – kirjoittaminen joka sekä häiritsee että on hyväk-
syttyä, sillä jos kirjoittaisin aivan hullua tavaraa, kukaan ei lukisi sitä. Joten se on aina tasa-
painottelua sekaannuksen aiheuttamisen ja sisällä pysymisen välillä, ja senttimetri senttimet-
riltä niiden asioiden työntämistä tieltään, joita pidetään objektiivisuutena, tietona, totuutena, 
työntämistä toisenlaisten näkemyksien tuomiseksi esiin. (Braidotti Kettusen ja muiden haas-
tattelussa 2002, 11.) 
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Olen aina sijoittanut itseni, enemmän tai vähemmän mukavasti, onnellisesti tai ahdistuneesti, 
psykologisen tai psykoanalyyttisen pelkistymättömyyden ja filosofian filosofisen tai dekon-
struktiivisen ajattelun välille tai rajalle, sinne, missä filosofia antaa ymmärtää olevansa riip-
pumaton psyykkisestä tai ainakaan siitä psyykkisestä, joka on ”psykologiaksi” kutsutun tieteen 
tutkimuksen kohteena. Tämä, minulle, on aina ollut ongelman ydin. Se on myös allekirjoituk-
sen, psykologian ja intellektuaalisen autobiografian kysymyksen esittämisen ydintä: Kuka ajat-
telee? Kuka allekirjoittaa? Mitä teemme tämän ajatuskokemuksen singulaarisuudella? Ja mi-
tä teemme elämän, kuoleman ja psyyken suhteella? (Derrida 2001, XX, kurs. ap, käänn. hg.) 

Niin, minä kirjoitan. Tässä ja nyt. Singulaarisena, oman elämän- ja opiskelunhistoriani 
kanssa. Tietoisena ja ei-tietoisena sille kaikelle, mitä se tuo mukanaan.

Ja silti, tässä kohtaa, jotta saan tämän väitöskirjan joskus ”valmiiksi”, en lähde sy-
vemmälle tähän kysymykseen tai tämän kirjan kanssa, vaikka tunnistan tuon yllä lyhy-
esti, ah niin lyhyesti esittelemäni kysymyksen niin kovin samanhenkiseksi omien ihmet-
telyjeni kanssa. Ehkä joskus, toivon. Tai sitten ei koskaan – ehkä nappaan vain hengen, 
kysymyksen, sen, mitä ja millaisena minulle näyttäytyy ja on jo pitkään näyttäytynyt: 
Kuka onkaan se, joka tässä kirjoittaa? Onhan silläkin merkitystä? Miksei se olisi juuri 
sitä kiinnostavaa? Miksi kirjoittaja pitäisi hävittää? Miksi Asia olisi tärkeämpi? Eikö 
Tieto-tietoa ole jo maailma täynnä, mutta juuri tältä singulaariselta ja liikkeessä olevalta 
paikalta kirjoitettua niin vähän? Niin, toki seuraava kysymys olisi: Miksi tämä singulaa-
rinen paikka kiinnostaisi lukijaa, sinua? Sinua, joka ehkä haluaisit lukea vain, tai aina-
kin ensisijaisesti, Asiasta? Ja hah, miten silti itsekään en juuri aina kiinnitä huomiota 
erityisesti nimeen tai tekijään, joka kirjoittaa – paitsi silloin, kun löydän jonkun nimen, 
nimetyn, rakkaaksi, sytyttäväksi? En kiinnitä (ja kiinnitän) huomiota nimeen, koska 
ajattelen kunkin nimen, Etunimi Sukunimi -kaksikon (joskus enemmän-monikon) ole-
van ”vain” yksi virtauksien ja prosessien, yksittäisten elämänkulkujen ketju, kohtaus-
paikka, tasanko. Mmm, ehkä palaan tähän ajatukseen joskus myöhemmin.

– 

Luennollani helmikuussa 2013 joku opiskelija pohti ajatteluni ja sen, mitä näytin kirjoit-
taneeni, muistuttavan individualismia. Individualismi versus kulttuurinen konstruktio-
nismi -keskustelu kun jättää suhteellisen vähän tilaa toisin-tekemiselle, ilman että se 
tulkitaan ”persoonalliseksi”, ”rohkeaksi” tai muulla tavoin yksilöön kiinnittyväksi teke-
miseksi. Miten siis Deleuzen, Derridan, Foucault’n ja Braidottin mahdollistama ja itse 
syvästi eettisesti ja affektiivisesti perustelluksi kokemani toisintekeminen on mahdollis-
ta erottaa individualismista? Jos tekisin toisin, olisiko se individualistista tai individua-
listista itseä horjuttavaa/korottavaa/erottavaa? (Tai ihan vain yksinkertaisesti hullua, ei 
vähiten tieteellisen uran kannalta?) Näitä kysymyksiä olin itsekin pohtinut. Tuos-
sa/tässä kohtaa löydän lisää Daviesin (2010, 2011, Davies & Gannon 2012) uudempia 
artikkeleita individualismin subjektin ja poststrukturalismin subjektin, erityisesti De-
leuze- ja Barad-inspiroituneen, ajattelemisen mahdollisuuksien eron, ei kuitenkaan 
kategorisen eron, avaamiseksi. 
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19.11.2011

miksi heti kun tiedostan, että haluan kirjoittaa
kirjoittaa runonsäikeitä tästä hetkestä
hetkestä, jolloin legopalikat, lelulehdet, parittomat sukat, junaradat
hujan hajan
eivät haittaa

jolloin eilen ja ennen sitä kirjoitettu ei enää tunnukaan niin pahalta,
niin peruuttamattomalta,
niin jähmettävältä, 
muotoon puristavalta, 
minun/tämän prosessien paikan virtauksien jäädyttämiseltä
johonkin johon en halua jäädä
tulla jätetyksi

jolloin toinen runoilija (Hejinian 2000) kutsuu kirjoittamaan avointa tekstiä
vallankumouksellisena (sitähän se todella on, ei ole mitään ymmärrettävää,
mitään jaettavaa, mitään kerrottavaa, mitään tulkittavaa, mitään systemaattista, 
mitään argumentoitua, mitään sivistynyttä väitettä, ks. Deleuze & Guattari 1993)
filosofisena (jossa pohtia sitä, että maailma on, vaikkei tiedä, miten, mitä, miksi on) 

jolloin taas keksin uuden idean paeta kirjoittajan auktoriteettia,
vain oman nimen alla kirjoittamista,

tahmeaa.
miksi tästä tulee niin tahmeaa, heti kun tiedän että

  kirjoitan

     

    väitös- 
    

   kirjaa
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Fenomenologinen ja humanistinen ajattelu pohjautuu singulaariseen ja itsenäiseen 
ihmisyksilöön, millä on ollut ja yhä on valtava merkitys erityisesti psykologialle, mutta 
myös sosiaalitieteille ja jokapäiväiselle elämällemme. Tätä yksilöllistettyä subjektia, joka 
on yhtä aikaa sekä sidottu täyttämään instituutionsa (tuottavuus-)111odotukset maksi-
maalisesti että performoimaan itsensä originaalisena ja uutta luovana, Davies (2010, 
54–58)112 nimittää tahto-subjektiksi (subject-of-will). Kaikki me aherramme todentaak-
semme idealisoidun kuvan itsestämme rationaalisena ja vastuullisena ja sen, keitä me 
olemme, esitetään olevan tahtomme ja valintojemme seurausta. Tämä individualisoitu 
tahto-subjekti voi olla mahdollinen tahmea paikka, paikka, jossa ajatus jää jumiin jo 
aiemmin tiedetyn sisälle. Tahto-subjektille voi olla vaikeaa ”irrottaa itsensä siitä, mitä se 
on, ja siitä, mitä se tietää, koska sen oma identiteetti on sidottu sen tiedon tuottami-
seen”113. (Mt., 58)

Poststrukturalistinen teoria sen sijaan etsii tapoja murtautua vapaaksi/irralleen totu-
tuista olemisen ja ajattelemisen tavoista, käännöstä kohti avoimuutta ei-vielä-tiedetylle 
(itsessä ja toisessa) ja uusia ajattelemisen ja olemisen mahdollisuuksia, missä ”olemi-
nen” sisältää kaikki olevat, ihmiset, eläimet ja maan kaikkineen. Siten poststrukturalis-
tinen käsite, ajattelun-subjekti (subject-of-thought), irrottaa olemisen yksilöllistetystä 
subjektista ja sijoittaa sen moninaisiin subjekteihin/asioihin, myös ei-ihmisiin. Siten 
uusi ajattelu ei ole yksittäisen tahto-subjektin tuotosta, vaan syntyy moninaisten tapah-
tumien ja niiden mahdollistamien ajatuksien, affektien ja paon viivojen kanssa ja kaut-
ta. (Mt., ms.).

Badiou’hun (2000) viitaten Davies (mt., ms.) kirjoittaa, että sellainen ajattelu ei ole 
mitään spontaania persoonallisen kyvyn purkautumista, vaan maailman leikkiin pakot-
tavaa voimaa, joka on saavutettu suurin ponnistuksin/kipuiluin itseä vastaan ja että se 
on jatkuvaa ponnistelua/kipuilua/räpiköintiä. Ja että tämä ajattelun-subjekti (uuden 
ajattelun, paon viivoilla ajatteleva ja elävä) ei ole riippuvainen tunnustuksesta ja tunnis-
tuksesta normatiivisten diskurssien sisällä114. 

Poststrukturalistinen teoria ehdottaa, että toimijuus, sen sijaan, että se olisi yksilöllisen tahdon 
tuote, perustuu uutta ajattelua synnyttäville mahdollisuusehdoille (Badiou 2000). Juuri tässä 
mielessä otan esille ajattelun-subjektin käsitteen, herkkänä niille mahdollisuusehdoille. Yksi 
ehdoista, Deleuzen mukaan, on siirtymä moralistisesta arvostelmasta suhteessa kuviteltuun 
ideaaliin kohti läsnäolon etiikkaa, jossa läsnäolo tarkoittaa jäämistä jonnekin. Deleuzelaisessa 
filosofiassa tämä ei tarkoita [jäämistä] sidottuun itseen, vaan elämään; ei vain inhimilliseen, 
vaan kaikkeen elämään, orgaaniseen ja epäorgaaniseen, mitä Deleuze kutsuu Olemiseksi. (Da-
vies 2010, 55, käänn. hg.)

 

                                                             
111 Tuottavuudella Davies viittaa neoliberalismiin, joka tunkee odotuksiansa ja kilpailuasetelmiansa yhä 
laajemmille ja syvemmille alueille.  

112 Subjektin käsitettä käsitellessään Davies (2010) tukeutuu paljolti Foucault’hon (Rabinow 1997).

113 (eli, tai miten tähän kirjoitetaan, että väitöskirjatutkijan, tahto/individualisti-tutkijan, joita meidän 
kaikkien oletetaan ja odotetaan olevan, on vaikea irrottautua akateemisen tiedontuottamisen ideaaleista 
ja samalla varman epävarmasti väittää/todeta, että tämä tutkija tässä, tämä ”minä” ja ei-minä, Ellen, olisi 
väitöskirjan Tapahtumassakin havaittavan rimpuilun ja kamppailun, jopa ahdistuksenkin kautta, niistä 
irronnut/irtoamassa…?)

114 Tätä jään miettimään, olenko riippuvainen, suostunko siis jäämään ulkopuolelle, jos instituutioni ei 
(vielä) ole avoin uudelle, ei-vielä-tiedetylle. Tässä siis yhtäkkiä taas rimpuilen identiteettipositiossa ”Han-
na”, mutta mitä on tai olisi ”Hanna”-suhteessa-yliopisto tai tämä kirjoittaminen (väitöskirjassa) suhteessa 
yliopistoon, tämä sirpale, tämä hiekanjyvä maailmankaikkeudessa?
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eilinen ja tämänpäiväinen kirje ystävälle oli ”aito”, 
rakkauskirje115, 
niitähän halusin kirjoittaa

- -  

että tänään on toisin
kuin eilen
ja huomenna toisin kuin tänään

että aika ei pysähdy
- - - 

                                                             
115 ystävälle 18.11.2011

tällä värisevällä paikalla, huih, täältä,
paikasta, tilasta, jossa änkytän ja välillä uskallan.

useimmiten vain änkytän tai sitten sanon, kirjoitan jotain, jossa...

olen niin jumissa, pullonkaulassa, litistyneenä, että kun hetkittäin pääsen lentoon, 
jotain paon viivaa pitkin, lähden sen matkaan,
hetken lennän, laulan, viserrän, muutun

taas palatakseni ja ahdistuakseni
itsenhallinnan puutteesta – jota, himpura,
tarvittiinko sitä vai saiko siitä päästää irti?

ei täl/s/tä paikal/s/ta pääse
ei ihmisestä taida päästä (kirjoitti jossain F.)

postdekonstruktiota ei ole. sillä sanalla sitä ei tosiaankaan ainakaan  voi kuvata. 
siis "olla". että mitä se "olisi". dekonstruktion tilassa  ja paon viivojen höttöisillä 
pinnoilla voin joskus kirjoittaa. kunnes  taas.

joka tapauksessa, postdekonstruktiivisen kirjoittamisen   
käsitteen/ilmauksen/huispauksen jätän pois – kirjoitan  dekonstruktiossa, paon 
viiva(ll)a, itsestä (tästä hirvittävästä  itsetietoisuudesta) irti pyristellen – muuten 
en osaa
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Foucault’lle (Rabinow 1997, Daviesin 2010, 59, siteeraamana) ajattelu on jotakin, jo-
ka mahdollistaa askeleen ottamisen taaksepäin tietystä tai tavanomaisesta toiminnasta 
tai reagoinnista ja sen ottamisen ennemminkin ajattelunsa kohteeksi. Siten se on myös 
itsestä irtaantumista, oman ajattelemisensa koettelemista. Foucault ei ollut kiinnostu-
nut tietämisestä, joka tekee tietämisen kohteet, objektit, ymmärrettäviksi, samalla kun 
jättää subjektin eli tietäjän koskemattomaksi. Siksi hän kirjoittikin ratkaistakseen niitä 
ongelmia, joita koki omassa elämässään. (Davies 2010, 57–58). Myös Braidotti (2011) 
kirjoittaa eroamisesta, muuttumisesta ”itsestään” erilaiseksi, aina vaan ja uudelleen ja 
uudelleen. 

Deleuzen ja zeniläisen ajattelun yhtenevyyksistä116 kirjoittaessaan, vastineena neoli-
beraalille yliopistossa- ja akateemisena-olemiselle, yhä nopeammalle kirjoittamiselle ja 
enemmän tuottamiselle, Davies (2011) jää kysymään, miten yliopistossa voisi avautua 
toiselle ja mahdollisuudelle tulla aina-erilaiseksi, tervehtää toista, aina-erilaista ihmistä 
ja ei-ihmistä, orgaanista ja epäorgaanista, ei kategorisin tai hierarkisin termein, vaan 
rakkaudella. Davies (2011) viittaa Wattsiin (1957, The Way of Zen), joka kirjoittaa: "I 
have no other self than the totality of things of which I am aware." (s. 120) ja että De-
leuze samantyyppisesti kirjoittaa itsen moneudesta, jonka voi saavuttaa vain itsensä 
epäindividualisoimisen ja epäpersonalisoimisen jälkeen, Deleuze (1995, 6) viittaa Nietz-
scheen, joka kirjoittaa perverssin maun kehittämisestä: 

sanoaksesi yksinkertaisia asioita sinun tavallasi, affektein, intensiteetein, kokemuksin, kokei-
luin. On kummallista, puhua itsestäsi, omissa nimissäsi, koska se ei ollenkaan tarkoita itsesi
näkemistä egona tai persoonana tai subjektina.

Vain avautumalla niille moninaisille intensiteeteille, jotka virtaavat lävitsesi, 
koet epäpersonalisaation rakkauden kautta (Davies 2011) 

silloin ajattelu ei ole minun 
vaan tapahtuu kaiken ympäröivän kanssa
 

                                                             
116 Deleuze käyttää sanaa ajatus viittaamaan spontaaniin vapautumiseen ja ”tietoisuuden” jättämiseen ja 
Thich Nhat Hanh taas puhuu tietoisuudesta vapautumisen ja (mielettömän) ”ajatuksen” jättämisen 
keinona. Molemmat siis kipuilevat kielen rajoitusten kanssa ilmaista toistoista ja samuuksista vapautu-
mista ja molemmat näkevät taiteella ja runoudella olevan mahdollisuuksia tuottaa jotain uutta. (Davies 
2011.)  
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20.12.2011

mistä voisin aloittaa tämän kirjoituksen
kenelle tätä kirjoitan? kirjoitan sinulle, lukija, sinun kanssasi, sinun ja minun välille, välis-
sä – missään kohtaa en sanoisi negaation kautta (enkö?) – kirjoitan myös itselleni, itseäni 
ja itseni kanssa, itsestä irti pyristellen, kirjoitan minua, minuksi, sinuksi, kirjoitan virtaa, 
tajunnanvirtaa, tästä hetkestä, tämän hetken kanssa, niiden surinoiden kanssa, jotka 
päässäni kiertävät ja uhkaavat taas tehdä tutkimuksen kanssa etenemisestä hankalan, 
niin hankalan

- - - 

ystävä ja kollega Elina P. kävi tässä turisemassa kuulumisia, käveli ikkunan ohi ja huo-
masimme toisemme – keskustelut kulkivat tutkimuksen ja artikkeleiden dead lineista117

(hei, dead line, kuollut viiva, kuoleman viiva – kuolema siis todella on kirjoittamisessam-
me läsnä – kuoleman viivalla, kuolleella viivalla teksti jää, kuolee, pysähtyy, sitä ei voi 
enää muokata) ja väristyksistä, värinöistä niiden kanssa siihen, mikäli juurihoito vai 
synnytys on pelottavampaa vai yhtä pelottavia ja siihen, miten aikaan voisi suhtautua 
palikkoina: sen ja sen ajan päästä tämä tai tämä asia on ohi.. kahden vuoden päästä 
(viimeistään?) minäkin olen tohtori. ääk, tähänkin hiipii epäilys – entä jos en olekaan? 
olen vain kirjoittaja, kohti-kirjoittaja, runoilija kenties, hapuilija vain. (eilen joku kysyikin 
minulta, olenko tietoisesti nyt päättänyt jättää isot kirjaimet pois… pienin kirjaimin kir-
joittaminen kuvaa minusta paremmin tajunnanvirtaa, toimii minulle ja tässä paremmin – 
vaikka lukijaystävällistä se ei taida olla. – vai voisiko lukija hypätä sellaisissa kohdissa 
yli, kun tunnistaisi, että tässä on kyse tajunnanvirrasta, ja lukea vasta sitten sen” asian”, 
lopputuleman? tuleeko sellaista? kaksi tutkijakollegaani kertoivat lukevansa sekä hesaris-
ta että ilmeisesti myös tutkimuksista viimeiset sivut/lauseet ensimmäiseksi ja päättävänsä 
sen perusteella, lukevatko enemmän. jännittävää – minä taas aloitan aina joko alusta tai 
keskeltä, en juuri koskaan lopusta. tai no, nyt tutkimuskirjallisuutta lukiessa olen oppinut 
uusien kirjojen kohdalla vilkaisemaan hieman lähdeluetteloa, sehän tapaa olla lopussa.) 

- - - 

niin, teenkö liikaa eroa tieteen ja ei-tieteen välillä näkyväksi, tai siis pyrinkö siihen?
haluan laajentaa tieteen rajaa, rajoja, kasvatustieteessä. sitä kyllä haluan joo. 

                                                             
117 Derrida viimeisessä haastattelussaan (julkaistu Le Monde’ssa 18.8.2004) (Butler 2005, 31, suom. hg):

”Kun kirjoittaa kirjaa suurelle yleisölle, eikä tiedä, kenelle puhuu, sitä keksii ja luo hahmotelmia, 
mutta ne eivät enää kuulu meille. Puhutut tai kirjoitetut, kaikki nämä eleet jättävät meidät: ne 
alkavat toimia (act) meistä riippumattomina, kuin koneet, tai, mikä parasta, kuin nuket […]. Sil-
lä hetkellä, kun annan kirja”ni” julkaistavaksi (kukaan muu ei tee sitä puolestani), alan tulla-
näkyviin-ja-kadota, kuin jokin opetuskelvoton (unteachable) haamu, joka ei koskaan oppinut, 
miten elää. Jälki, jonka jätän, merkitsee minulle sekä kuolemaani, joko tulevaa tai jo mennyttä, 
että toivoa siitä, että se elää pidempään kuin minä. Se ei ole kuolemattomuuden tavoittelua, 
vaan rakenteellista; elämääni pysyvässä muodossa. Joka kerran, kun annan jonkun mennä 
eteenpäin, näen kuolemani kirjoittamisessa. Äärimmäinen testi: itsensä pakkolunastaminen –
antaa itsensä pois – tietämättä kenen haltuun jättämänsä uskoo. Kuka sen perii ja miten? Tu-
leeko edes olemaan perijöitä?” 
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MMitä siis kirjoittaa, ihmettelee hän 

Research/science and everything and anything connected with it not. Becoming and every-
thing and anything connected with it not. (Reinertsen 2007, 6–7)

Deleuze kirjoittaa filosofian kirjoittamisesta salapoliisinovellina ja tieteiskirjallisuutena. 
Salapoliisiromaanina siinä mielessä, että käytetyt käsitteet sekaantuvat paikallisia tilan-
teita ratkaistessaan eli muuttuvat ongelmien mukana. Ja tieteiskirjallisuutena siinä 
mielessä, että heikkouksista tulee manifesti: 

Voiko muuten kirjoittaa kuin niistä asioista, joista ei tiedä tai joista tietää huonosti? Juuri niil-
lä alueilla uskomme meillä ylipäänsä olevan jotain sanottavaa. Me kirjoitamme ainoastaan tie-
tämisemme rajoilla, rajalla, joka erottaa tietämisemme tietämättömyydestämme ja muuttaa ne 
toisikseen. Vain näin päädytään kirjoittamaan. Tietämättömyyden voi tyydyttää lykkäämällä 
kirjoittamista huomiselle – tai pikemminkin, tekemällä siitä mahdotonta. Ehkä kirjoittamisen 
ja hiljaisuuden välinen suhde on paljon uhkaavampi kuin suhde, jonka on sanottu vallitsevan 
kirjoittamisen ja kuoleman välillä. Olemme näin ollen valitettavan tietoisia, että olemme pu-
huneet tieteestä tavalla, joka ei ole tieteellinen.

On tulossa aika, jolloin tuskin on enää mahdollista kirjoittaa filosofista kirjaa siten kuin kauan 
on kirjoitettu: ”Ah! Se vanha tyyli…” Nietzsche aloitti uusien filosofisten ilmaisutapojen etsin-
nän ja sitä täytyy nyt jatkaa suhteessa muiden tiettyjen taiteiden, kuten teatterin ja elokuvan, 
uudistamiseen. (Deleuze 2004a, xx, käännösavusta kiitos Teoriapiikki 2011a) 

Deleuzen (2004a) ajattelun kuva kritisoi siis länsimaisen filosofian dogmaattisuutta ja 
moralistisuutta (”kaikkihan tietää” sekä terveen järjen ja hyvän tahdon, kommuni-
koivuuden oletukset) ja ortodoksisuutta. Ajattelu joutuu siis aina kohtaamaan jonkun 
tietyn (aiemman) mallin, josta sillä on mahdollisuus yrittää murtautua pois. Dogmaatti-
nen toiminta sen sijaan kääntää selkänsä kohtaamisen mahdollisuudelle väleissä ja 
rajapinnoilla. (Vanhanen 2010b.)

Thinking, like breathing, is not held into the mold of linearity, or the confines of the printed
page, but it happens outside, out of bounds, in webs of encounters with ideas, others, texts. 
(Braidotti 2011, 233.)

Taiteellisen tutkimuksen suuntaviivoja hahmotellessaan Mika Hannula, Juha Suoranta 
ja Tere Vadén (2003, 29) puhuvat kokemuksellisesta demokratiasta, ”että tieteellisen 
kokemuksen pitää demokratian nimissä olla samalla viivalla muiden inhimillisen koke-
muksen alueiden kanssa”. Vallitsevaa tilannetta tieteellisessä tutkimuskirjoittamisessa 
ja tiedeyliopistojen tutkintoperinteessä he nimittävät kolonialistiseksi epätasapainoksi, 
jossa argumentatiivisten käsitteellisten väitelausetekstien kirjoittamisen taito nostetaan 
jalustalle kaikkien muiden yläpuolelle (mt., 17). I agree. Kirjoittajat toki tunnistavat 
huolen, joka demokratian lisääntymisestä syntyy: että ”kokemuksellisesti demokraatti-
sen tieteen asema yhteiskunnassa ei ehkä olisi niin erikoislaatuinen kuin yksisuuntai-
suuteen nojaavan tieteen”, mutta jatkavat, että ”se voisi olla avoimempi ja kriittisempi, 
sanalla sanoen kypsempi” (mt., 29). And again.
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kolmatta päivää mennään jo
toisen työpäivän iltaa

jossa pelko, ilo, suru, heittäytyminen 
vaihtelevat paikkoja, purkautuvat, keriytyvät ja kietoutuvat

jossa haluaisin peruuttaa
ja ohittaa
ja lakata
ja alkaa

jatkaa matkaa
pysähtyä

jossa kumoan, kallistan, keinutan, heilutan
häntää
päätä
häntäpäätä
päätä ja häntää
päätä (ei) häntää

jossa 
paossa
raossa

railo
halkeama
josta virtaa virtaa
purkautuu
suuntautuu, kulkeutuu
ennen tuntemattomiin kieliin
sanoihin, sanattomuuksiin
ainutkertaisiin

3.1.2012
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Kirjoittajat (mt., 46) päätyvät kuitenkin painottamaan sitä, miten taiteellisessakin 
tutkimuksessa lopulta on kyse uskaltautumisesta esittää mielipide tai tulkinta tutkitta-
vasta asiasta ja perustella se. (Tässä kohtaa jään miettimään, voiko mielipidettä esittää 
ja perustella muuten kuin argumentatiivisin väitelausein?) Tämän tulkinnan tai mielipi-
teen esittäminen on mahdollista vain silloin, kun tunnistaa ja myöntää itselleen omat 
näkökulmansa ja esioletuksensa, toiveensa, halunsa, pelkonsa ja intressinsä. (Ah, voiko 
ne tunnistaa?)

Mitkä lopulta ovat minun kirjoittamiseni näkökulmat ja esioletukset, toiveeni, haluni, 
pelkoni ja intressini? Kirjoitan poststrukturalistisesta ja postpositivistisesta näkökul-
masta ja sillä ajatuksella, että kuten esimerkiksi Nylén (2010) tai Guattari (2008) kir-
joittavat, siitä huolimatta, että meillä on tutkittua tietoa ympäristön tilasta ja seuraavan 
sadan vuoden aikana odottavasta vääjäämättömästä muutoksesta – millainen muutos 
on, mitä tapahtuu ja mitä siitä seuraa, siitä on vain arvailuja, mutta laskennallisesti ja 
vahvoihin evidensseihin nojaten voidaan tietää, että maapallomme ei kestä nykyisen 
elintavan jatkumista – silti juuri mitään merkittäviä muutoksia ei olla valmiita teke-
mään. Taloudelliset ja ekologiset voimavarat jakautuvat epätasaisesti ja ahneus (esi-
merkiksi verojen kiertäminen kaikilla sellaisilla tavoilla, joilla se ei vielä ole kriminali-
soitua) lisääntyy. Minun näkökulmani on siten kielen ja diskurssien toisintekemisessä, 
jotta uudenlaisia tiloja ajattelulle voi avautua. Toiveeni, ehkä utooppinen, vaikkei täysin
mahdoton, on, että solidaarisuus lisääntyy ja voisimme pysähtyä havainnoimaan tottu-
muksiamme ja tekemisiämme kysellen, tuottavatko ne sellaista eettisyyttä ja elämisen 
laatua, jota haluamme edistää. Tähän toiveeseeni liittyy myös kokemuksen demokrati-
soiminen, jossa ihmisiä erilaisissa tilanteissaan voitaisiin pitää asiantuntijoina ilman 
korkeakoulututkintoa tai tutkijan auktoriteettia. 

Tähän toiveeseen liittyy myös ajatus välttää pelkästään kriittiseen ja kyyniseen asen-
toon jäämistä, josta käsin kritisoiminen helposti herättää pelkästään vastustusta ja 
puolustelua. Siksi haluan ikään kuin riisua aseeni (ja yhtä aikaa löytää ne) ja paljastaa 
puutteeni ja hankalat tunteeni, jotta en näyttäydy paremmin tietäjänä.. Mutta melanko-
lista, sitä tämä yhä taitaa olla, enkä joka hetki saa kiinni vakuuttuneisuudestani ja luot-
tavaisuudestani, mikä saa minut kyseenalaistamaan ja naurahtamaan muka-
altruistiselle lähestymiselleni – toki myös itsekkäiden tarpeideni toivossa yritän avata 
suomalaiseen ihmistieteen perinteeseen tilaa hapuilevalle, omalta liikkeelliseltä sijain-
nilta tapahtuvalle, autoetnografiselle, tunteelliselle (eikä sittenkään pelkästään sellaisel-
le, vaan ennemminkin ehkä tunteellisen järkeilevälle, ks. Hannula ym. 2003, 21–24; 
Eisner & Powell 2002) kirjoittamiselle. Félix Guattarin (2008, 22) kanssa haaveilen 
”ryhmässä olemisen tapojen muotoilemisesta kirjaimellisesti uudelleen”, siten että ne 
koskettavat subjektiivisuuden ydintä. Tieteellisen, analyyttisen, argumentatiivisen kir-
joittamisen rajatusta tilasta purkautumista, virtausta ulos, vapauteen, kohti singulaaris-
ta ja eettis-esteettistä kirjoittamista (Guattari 2008), jossa erilaisuus, singulaarisuus 
sekä tila toisille erilaisuuksille, solidaarisuus, lisääntyy – tai ainakin sitä tavoitellaan. 
Jossa en enää kirjoita vain minä, vaan myös Ellen118 minussa, ellet sinäkin, tai hän. Se, 
sellainen, mitä tai millaiselle ei ole ollut tilaa; mikä ei ole mahtunut joihinkin rajoihin, 
tässä erityisesti tieteellisen kirjoittamisen diskurssin sisäpuolelle. 

                                                             
118 International Congress of Qualitative Inquiry’ssa Champaign-Urbanassa toukokuussa 2011 tunnistin 
toisen nimeni dekonstruktiiviseksi. Nimessäni on yhtä aikaa läsnä myös nimeni (ja olemiseni, tekemiseni) 
kieltävä sana: olen Hanna(,) ellen. Toinen nimeni avasi mahdollisuuksia ajatella kirjoittajuuttani myös ei-
minuna tai itsestä vapauttavana (getting free of oneself, Foucault 1998). Kirjoitan nimestä enemmän 
kahdessa artikkelissa (Guttorm 2012; Guttorm ym. 2012).
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uusi johdanto 5.1.2012

Ei hyvänen aika – nyt vain kirjoitan, vaikken tiedä vielä, mitä tai mihin suuntaan. Haluan 
kirjoittaa tosiaankin, hö, niin aukollisestihan olin kirjoittamassa. Miksi ihmeessä välillä 
meinaan taas pudota suorittamaan, toistamaan jotain mallia, täyttämään tai teeskente-
lemään joidenkin tuttujen ja turvallisten kriteerien täyttämistä? Ja sittenkin taas häm-
mästyn, miksi aina uudestaan kirjoitan kriteereistä, ikään kuin olisi jotain itsestään selviä 
ja kaikkien (tutkijoiden, professorien, referee-arvioitsijien) hyväksymiä, allekirjoittamia 
kriteereitä – ovathan toki, toden totta ne kriteerit liikkeessä, ovathan, eivätkö olekin? 
Eivät ole yksi, tai yhteen kriteeristöön redusoitavissa oleva lista, eivät missään tapaukses-
sa119.

– 

Ah, tähän kirjoittamiseen ryhdyin, koska avasin taas pitkästä aikaa Reinertsenin (2007) 
väitöskirjan Spunk A Love Story. Ja ah, juuri nytkin se on auki tuossa tämän tiedostoik-
kunan alla tällä pienellä MacBookPro-näytölläni. Ja hymyilen sisällykselle, joka näkyy 
tuossa sisällysikkunassa. Annen väitöskirjan kolme osaa ovat Karkkikauppa, PARAS 
KÄYTÄNTÖ (Candy store, BEST PRACTICE), metodikirjoittaminen (Method Writing) ja 
diskussio – toisenlainen tietäminen (another way of knowing). Ah, miten usein projekteis-
sa tai tutkimuksissa, jotka sekoittuvat projekteihin, projektitapaistumiseen (Brunila 
2009), johon liittyy mm. uuden projektin aloittaminen/suunnittelu vanhan vasta ollessa
alussa, viljelläänkään hyviä tai jopa parhaita käytäntöjä. Ja ne olisi niin kiva napsia tai 
myydä kauniisiin karkkipapereihin käärittyinä. Niin, tulen Anneksi tässä kohtaa, olen 
Anneksi-tulemisen lävistämä hetken aikaa. Kirjoitan kuten Anne, ei, kirjoitan Anne(n)a. 
Thank you, Anne, I remembered again, what I was doing. I was not wanting to convince 
of my professionality or scholarship. I just wanted to write out of love. Ehkä teen taas 
uuden ryhmittelyn – voisinko tehdä siis tänään vielä kolmannen nomadisen sommitel-
man? Sommitelman, jossa laitan peräkkäin tekstejä siinä järjestyksessä kuin niitä olen 
kirjoittanut, jo pitkään minulla on ollut tunne, että kirjoitan aina uuden johdannon. Niin. 
Tämä oli siis yksi johdanto. 

(9.1.2012 jatkan tästä) Haluaisin aloittaa kirjani oikeastaan kaikista mieluiten niin, että 
alkuun kirjoittaisin lähdeluettelon, tai hieman laajennetun listan kirjoista, jotka tai joita 
olen lukenut. Kertoisin, mikä innosti, mikä sytytti, miten sydämeni hakkasi lukiessa tai 
miten väitöskirjani mielessäni kirjoittautui. Ehkä jonkun kirjan kohdalla voisin kertoa 
kateuden sekaisesta (v)ihastuksesta, niin, vihastus ja ihastus eivät ole toistensa vastakoh-
tia, vaan samaa intensiteettiä, voimakasta tunnetta, joka helposti kääntyy toisekseen. 
(V)ihastus on syntynyt lukiessa aukottomia tekstejä, joissa polku näyttää niin siistiltä, 
kauniilta ja yksinkertaiselta. Ja/tai joissa ontologisista tai epistemologisista lähtökohdista 
on kirjoitettu niin sotkuttomasti, ilman rihmastoisia ja dikotomisia lukutapoja joka lau-
seessa haastavia änkyttäviä ilmauksia. 

                                                             
119 Löysin käyttäytymistieteellisen tiedekunnan väitöskirjan arviointikriteerit myöhemmin. Eli kyllä niitä 
on. Kullakin tieteellisellä lehdelläkin omansa. Tulkintoja joissain tapauksissa ehkä useampia.
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Clark/Keefe (2010, 85) kirjoittaa ja ah miten niin paljon rakastankaan hänen mini-
manifestiaan, lainaan ja käännän sen tähän kokonaan:

1. Know Poststructuralism by Heart. Tunne poststrukturalismi sydämelläsi. Älä yritä tuntea, 
määritellä sitä, vaan liiku, muutu, kohtaa se. Ihmettele sitä, kärsi siitä, sano takaisin – jopa 
kiellä se, mutta älä käänny poispäin siitä. Juhli sen aistisia efektejä, sitä tapaa, miten sen kes-
keiset ideat käyvät hermoillesi. Siihen on syynsä, että monet pitävät sitä epäilyttävänä, jopa 
kumouksellisena – ja jos voit kyllin pitkään ja syvälle paneutua nauttimaan poststrukturalisti-
sista lukemisista, tulet varmasti ymmärtämään, miten ja miksi sillä on kaikki syy tulla pidetyk-
si saman tien tarpeettomana. 

2. Got Affect? Vaikutuitko, liiku(tu)itko? Olkoon diskursiivisesti tuotettua, kohdattua, tai mi-
ten vain, rikostekniset todisteet kertovat: ruumiit ovat syyllisiä, syyllistyvät, nautintoon ja tus-
kaan (bodies are guilty of pleasure and pain). ”That which can only be sensed, moves the soul, 
perplexes’ it – in other words forces it to pose a problem” (Deleuze, 1968/1994, p. 140). Tietei-
lijöinä, sitoutuneina sosiaalisen elämän parempaan ymmärrykseen, kaikissa monimutkaisissa, 
sattumanvaraisissa ongelmissaan, meidän täytyy tunnustaa sellaisten tutkimuskäytäntöjen 
välttämättömyys, jotka valjastavat käyttöönsä affektit.

3. Permit a Muse. Salli muusa. Kieltäydy yhtenäisestä, jakamattomasta. Tutkistele syvällisesti 
sitä mukavuutta, mikä tulee eron selvittämisestä, ja sitä narsismia ja väkivaltaa, mitä se syn-
nyttää. Juhli laumakäytäntöjä ja vahvista meidän sisäistä haluamme liittyä (toisiin) ja pysyä 
yhdessä. Luovuus, ”uusi”, voi syntyä vain odottamattomista ryhmittymisistä, sensaatiomaisista 
väärinymmärryksistä ja relationaalisista yllytyksistä: tunteen/vaikutelman logiikasta. 

4. Wag More. Bark Less. Heiluta häntää enemmän, hauku vähemmän.120 Kasvata missä ja mil-
loin vain on mahdollista ei-dogmaattista, mahdollisesti-vastakohtaisten positioiden hyväksy-
mistä ja sen seurauksena etsi ja vahvista mairittelevia suortuvia, yhteyspisteitä, mahdollisia 
liittymisiä. Kieltäydy mahtailusta/teeskentelystä ja itsestäänselvyyksistä, kun on kysymys tie-
dosta ja sen tuottamisesta. Tämän päivän epistemologia on rihmastoista ja heterogeenistä. 
Braidottilaisessa (2006, 7) mielessä, meidän täytyy siirtää itsemme paikaltamme, ehdottaak-
semme luovia yhteyksiä ja siksakkisia suhteita diskursiivisten yhteisöjen välille, joita liian 
usein pidetään erossa toisistaan. Vahvista yllytystä, lietsontaa; tartu koiraa hännästä/tarinasta 
ja tunnustele monimutkaisia ja rikkaita territorioita, esimerkiksi materiaalisen feminismin ja 
poststrukturalismin, välillä. Haikaile oikeudenmukaisuutta, muutosta positiivisella ja luovalla 
tavalla. Kohtaa tutkimus, luo ja muutu (tule) [kurs. alkuper.]. Encounter inquiry, create, and 
become. (Kelly Clark/Keefe 2010, 85, käänn. hg.)

    

                                                             
120 Vaikeasti-nimettävien ruumiillisten tuntemusten, fysiologisten heräämisten ja ei-kielellisten rytmien 
resonanssista jälkistrukturalistisia tekstejä (ja niiden kielellisen dominanssin yllättäen materiaalisia 
kuvauksia) lukiessa muotoutui ”koiraliftari”, dekonstruktiivinen koira, eli maalaus koirasta, jota 
Clark/Keefe (2010, 30) kutsuu nimellä Waggles (väpätykset, heilutukset). Kelly kertoo, että Waggles 
kantaa mukanaan, heijastaa ja yllyttää luoviin vaikutuksiin ja affekteihin [kurs. alkuper.], jotka syntyvät-
hänen epäilyksestään, diskursiivisuudestaan, toivostaan ja ”intensiivisestä yhteenkuuluvuudentunnos-
taan” (Braidotti 2006) ihmisten, ideoiden sekä oikeudenmukaisempien ja rakastavampien maailman 
olosuhteiden kanssa. Hännän heilutus ja haukkuminen tulevat siis ymmärretyksi tätä kautta. Ehkä, sikäli 
mikäli takkuinen kääntämiseni sitä mahdollisti.
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Marquerite Duras (2005, 39) kirjoittaa kirjassaan Kirjoitan: 

Moitin kirjoja yleensä siitä, etteivät ne ole vapaita. Kirjoituksen läpi näkyy että ne tekemällä 
tehdään ja suunnitellaan sääntöjen, muotin mukaan. Kirjailija toimii usein itsensä tarkastaja-
na. Ryhtyy itselleen poliisiksi. [Itsen hallinta, sisäistetyt säännöt ja normit, ks. lisää mm. Fou-
cault]. Näin hän kaiketi etsii oikeaa muotoa eli sitä kaikkein sujuvinta, selkeintä ja harmitto-
minta. Vieläkin on kuolleita sukupolvia jotka kirjoittavat tekosiveitä kirjoja. Jopa nuoret 
kirjoittavat niitä, viehättäviä kirjoja jotka eivät jää mieleen, joissa ei ole yötä. Eikä hiljaisuutta. 
Kirjoja ilman todellista tekijää, siis. Kirjoja joita luetaan hetkessä, kun tapetaan aikaa, matkus-
tellaan. Ei kirjoja jotka pureutuvat tajuntaan ja ilmaisevat koko elämän mustan surun, joka on 
kaiken ajattelun yhteistä aluetta. 

tiede ei taida olla vapaata, 
tiede tekemällä tehdään ja suunnitellaan sääntöjen mukaan
sujuvinta, selkeintä, harmittominta (kommunikoivuutta, luettavuutta) tavoitellen

kaunokirjallisuudessa jo irtaannutaan säännöistä – kirjoitetaan aukollista
mutta tiede, tutkimus, 
jopa poststrukturalistisesti inspiroitunut tiede,
esittäytyy johdonmukaisena (tietää, mitä tekee, ja tekee siis tietoisesti),
empiirisesti tarkkanäköisenä (tunnistaa, dekonstruoi, nimeää),
teoreettisesti kunnianhimoisena (ei jää hiljaiseksi, ei)

ah, taas tässä, täällä, selvittämässä, dekonstruoimassa, 
puhumassa siitä, mitä tämä kirjoittaminen muka ei haluaisi olla,
siitä, mihin tämä haluaisi tehdä eroa 
eroa rakentamassa – ja ah, miten siitä niin halusin itse eroon 
tunnistettuani, nimettyäni tieteellisen kirjoittamisen erontekemisenä ei-tieteellisiin, 
toisenlaisiin kirjoittamisen tapoihin 

kirjoittamiseni ei yritä – totta kai yrittää vakuuttaa tämäkin
kirjoittamiseni ei yritä olla johdonmukainen – höpsis, yritän kovasti olla uskollinen sille 
tavalle, miten haluan kirjoittaa
kirjoittamiseni ei halua vakuuttaa teoreettisesta kunnianhimostaan – ja silti pelkää yhtä 
aikaa tulevansa haastetuksi monimutkaisten ja -tulkintaisten, outojen, teoreettisten 
käsitteiden ”heittelystä” ja niillä vakuuttamaan pyrkimisestä ja siinä epäonnistumisesta 
kenties
mmm
tai 
kirjoittamiseni pyrkii haastamaan johdonmukaisuutta
juuri maailman empiirisesti (ei-)todistettavissa olevan (onko todistettavissa, 
pitäisikö/voisiko todistaa ihmistä ja ihmisen käyttäytymistä ymmärtämään pyrkivien eri 
tieteenalojen sisään rajattujen tutkimusten meta-analyysein) rihmastoisuuden 

ja kun niin kovin halusin kirjoittaa rakkaudesta – tai kuvata vain sitä, mitä teen
enkä tehdä eroa siihen, mitä en tee.

siinä en näy onnistuvan. vielä(kään).
vielä rämmin täällä ja ei-täällä, ei-siellä ja silti siellä.
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TTiedettä, taidetta vai filosofiaa, Deleuzen ja Guattarin kanssa kysyy 

tammikuun aamun aurinko kirkastaa ensin kaukaisten puiden latvat
aavistus valosta näkyy horisontissa, tuolla, ei vielä täällä
ja kohta se on täällä ja paistaa suoraan poskeen
lämmittää valaisee aukaisee
ja taas voin kirjoittaa
(26.1.2011) 

tarvitsemme vain vähän järjestystä suojaksemme kaaosta vastaan
mikään ei ole kivuliaampaa kuin ajattelu, joka karkaa itseltään, 
ajatukset jotka pakenevat, tuskin luonnostuneinakaan ovat jo kadonneet,
jo unohduksen syömiä tai saostuneet toisiin, edeltä ennakoimattomiin

on kuitenkin mahdotonta saada vähäistäkään järjestystä asioihin,
ellei sitä ole myös asiaintiloissa ja asioissa, eräänlaisena objektiivisena anti-kaaoksena
ja kun asiat ja ajattelu kohtaavat, tarvitaan lopulta myös aistimuksia ikään kuin näiden 
yhtäpitävyyden häkiksi tai vakuudeksi,
painavan aistimusta, punaisen aistimusta –  
niin että ruumiimme elimet aina nykyistä havaitessaan 
pääsevät pakottamaan sen yhdenmukaiseksi menneen kanssa

kaikkea tätä tarvitsemme voidaksemme muodostaa itsellemme mielipiteitä
kuin ”päivänvarjoksi” kaaosta vastaan

taide, tiede ja filosofia vaativat enemmän:
ne haluavat virittää tasonsa kaaokseen
vaativat meitä repimään taivaankannen rikki ja sukeltamaan kaaokseen
filosofi tuo kaaoksesta variaatioita
tiedemies noutaa hidastusta,
muunneltavuuden eliminoinnin myötä riippumattomiksi käyneitä muuttujia eli variaabeleita 
taiteilija puolestaan hakee variointeja eli muunteluita

taistelu kaaosta vastaan   
ja meitä muka kaaokselta suojelevaa mielipidettä vastaan
kiemurteleva matelijanliike  

(Deleuze & Guattari 1993, 206–210)

Jään kysymään, mihin näistä Deleuzen ja Guattarin kategorioista ihmistiede, erityisesti 
kasvatustieteellinen kvalitatiivinen tutkimus sijoittuu. Että miten ja millaista ihmisestä 
voi kirjoittaa? Deleuze ja Guattari (1993, 161) vastaavat kysymykseeni, että tiede pyrkii 
näkemään, koskettamaan ja tekemään sekä järjestämään kaaosta. Samalla he riisuvat 
tieteeltä varmuutta:
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Kirjoituksia toiselle, välille, väleihin, sinulle, kepeyttä tavoitellen

16.2.2012 Teijalle/Teijan kanssa/välillemme kirjoitettu teksti (huomioitavaa tässä on se, 
että kirjoittaminen kulkee, kun tiedän, kenelle kirjoitan… kirjoittaminen syntyy suhtees-
sa..)

Kirjoitan, mikäli Leon tietokoneelta kuuluva musiikki ei häiritse liikaa – niin, mitäs jos 
antaisinkin sen viedä mukanaan?sormien lähteä pomppimaan näppäimillä, tekstien 
muuttua rytmeiksi, ujelluksiksi, toistoiksi, kertosäkeiksi, rytmeiksi, ujelluksiksi, 
kertosäkeiksi, kertauksiksi. Luin eilen luennolla palasen Rosi Braidottin haastattelusta:

Poststrukturalismin elintärkeys on siinä, että se kiinnittää huomion keskukseen ja 
neuvoo puhumaan siitä paikasta, mihin kukin sijoittuu. Kuitenkaan Euroopassa 
Foucault'n, Deleuzen tai edes Derridan opetuksia ei ole juurikaan kuunneltu, jos katsotaan 
näiden teorioiden vastaanottoa – onhan niiden radikaali panos keskuksen dekonstruointi, 
oman itsen kriittinen tarkastelu. (Kettunen, Pyykkönen & Termonen 2002, 15.)

Braidotti kertoo, että näitä teorioita jopa vihataan (Euroopassa), koska ne ”todella 
kritisoivat läntisen tiedon perustaa, universaalisuuden ideaa sekä toiseuden 
kuluttamista”. (sama sivu)

Niin, minun ongelmani akateemiseksi tulemisessa tuntuu nyt olevan se, että tunnen niin 
paljon vastarinnan halua – tässä väitöskirjoittamisessani (täysivaltaiseksi akateemiseksi 
tulemisen mittaamisessa, täällä, tässä laumassa, Suomessa, Helsingin yliopistossa, missä 
teoreettinen filosofiakin rakentuu länsimaisen, systeemaattisen ja analyyttisen filosofian 
perusteille(?))

Pidin eilen luentoa ainutkertaisesta erosta ja erojen tutkimisesta ja tuottamisesta 
Deleuzen kanssa. Kerroin tarinastani taas joitakin paloja ja oikaisin joissain kohdissa. 
Luin pätkiä muilta kirjoittajilta ja omista teksteistäni, tekstiileistä. Joku opiskelija 
kyseli ahdistuksestani – siihen

ja tähän
pysähdy(i)n 

Kotimatkalla luin Braidottin haastattelua uudestaan, koska muistin hänen kirjoittaneen 
siitä, ettei tulisi lannistua tai luhistua ahdistuksen tai syyllisyyden alle. Luin ja jäin
nyökyttelemään, ja pohtimaan, miten minä... Ja taas törmään myös psykoanalyysiin 

”lacanilaisittain” ja ranskalaisittain luettuna:

Nykyinen psykoanalyysi osoittaa, kuinka se, mitä me kutsumme vallaksi, toimii sellaisilla alu-
eilla, joista emme edes ole tietoisia. Lisäksi se osoittaa kuulumisemme  järjestelmään ja kult-
tuuriseen koodautumisemme olevan niin syvää ja läheistä, että joudumme täysin niiden toi-
mintatapojen yllättämiksi emmenkä huomaa ajatella niitä. Olemme sosiaalistettuja 
kulttuurisia olentoja, jotka ovat läpeensä valtasuhteiden kyllästämiä.  (Mt., 7.) 
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Edes matemaattisille yhtälöille ei ole suotu tyyntä varmuutta joka ikään kuin sanktioisi vallit-
sevan tieteellisen mielipiteen; nekin nousevat tietynlaisesta kuilusta pakottaen matemaatikon 
”hyppimään jalat yhdessä” ja etukäteen tietäen (sanoisin tietämään), että totuuden toteutta-
minen tai siihen pääseminen on mahdollista vain ”koko ajan horjuen121”. Ja vihdoin myös ys-
tävyyden ilmapiirissä käsitteitään järjestelevä filosofinen ajattelu on tähän päästäkseen joutu-
nut ylittämään rotkon, jossa käsitteet joko palautuvat vihaan tai hajoavat kaaokseen niin, että 
filosofin on haettava ne sieltä ja tuotava ne – niin ikään hyppäämällä – takaisin. Taiteilija, tie-
demies ja filosofi ovat kuin kalastaja, joka heittää verkkonsa veteen saaden kuitenkin koko 
ajan pelätä joutuvansa avomerelle122 sataman asemesta. (Mt., 208.) 

Taiteesta Deleuze & Guattari (1993, 170) kirjoittavat:

Me maalaamme, veistämme, sävellämme ja kirjoitamme aistimuksia – ja aistimuksilla. Aisti-
mukset persepteinä eivät ole tiettyyn kohteeseen (referenssiin) viittaavia havaintoja: vaikka ne 
muistuttavatkin jotakin, kyse on niiden omien erityisten keinojen tuottamasta yhdennäköisyy-
destä, ja kankaalla näkemämme hymy koostuu pelkästään väreistä, viivoista, varjosta ja valos-
ta.  

”Ehkä taiteen olemuksena on juuri tämä: kulkea äärellisen kautta jotta voisi löytää ja 
palauttaa äärettömän” (mt., 200). Ja mitä tiede tekeekään, pyrkii määrittämään, rajaa-
maan äärellisyyksiä, laajentaakseen äärellisen aluetta äärettömästi, silti ääretöntä kos-
kaan tavoittamatta, saavuttamatta? 

Filosofia antaa kaaoksen olla: 

Filosofia vuorostaan taistelee kaaoksen kanssa välinpitämättömänä kuiluna tai valtamerenä.
Tämä ei tarkoita, että filosofia asettuisi mielipiteen puolelle tai että se voitaisiin korvata mieli-
piteellä. Käsite ei ole mielipiteen tapaan toisiinsa liittyvien ideoiden joukko. Ennen kaikkea se 
ei ole järjen valtaa, sillä tavoin järjestetty syysarja, että sen nojalla voitaisiin rakentaa rationa-
lisoidun Urdoxan alue. (Mt., 212.)

Niin, tunnistan, että tavoittelen järjen nojalla perusteltavaa ei-pelkästään rationaalista 
toisinkirjoittamisen tai toisintietämisen tapaa. ”Käsite ei ole - - toisiinsa liittyvien ideoi-
den joukko.” Tavoittelenko käsitteitä, toisiinsa liittyviä? Mitä oikein tavoittelen? Tavoit-
telen toisinkirjoittamisen oikeutusta, aukollisen, affektiivis-argumentoidun, tältä sub-
jektiiviselta paikalta tuotetun kirjoittamisen oikeutusta. Ja tämän oikeutuksen joudun 
rakentamaan, täällä, tässä kontekstissa, jossa tavoittelen tekstini hyväksymistä väitös-
kirjana, akateemisena väitöskirjana.  

Deleuze ja Guattari (1993, 17) kuvaavat filosofiaa käsitteiden keksimisenä, valmista-
misena, luomisena, omalla allekirjoituksella: ”Ei ole olemassa käsitteiden taivasta.” Ja 
ettei filosofia siis ole mietiskelyä (asioiden näkemistä omilla käsitteillään), reflektiota 
(reflektoijan oman luomistyön pohdintaa, mihin ei tarvita filosofiaa eikä siitä siis tule 
filosofiaa) tai kommunikaatiota (joka aina pyrkii ”yhteisymmärrykseen”, eikä uusiin 
käsitteisiin), vaan luovaa ja jopa vallankumouksellista. Käsitteiden tulee olla välttämät-
tömiä ja outoja ja ne estävät ajattelua olemasta pelkkä mielipide, näkökulma, keskuste-
lua tai jutustelua. Lisäksi jokainen käsite on väistämättä paradoksi. (Myös Deleuze 
2005, 74–75.) 

                                                             
121 Ah, mähän horjun ihan koko ajan!!! Myöhemmin: Haahaa, että se nyt jotain ”todistaisi”?

122 Täällä on tämä meri – avomeri--- mm, ja ettenkö minä pelkäisi avomerta - totta kai avomerta - mutta 
satamaan en sittenkään haluaisi jäädä/tulla… vai?? 



 
146 
 

Ja siksi Braidotti jatkaa myöhemmin:

Syvät muutokset ovat tuskallisia ja vaarallisia. Ne on ajoitettava hyvin huolellisesti. 
Minusta tärkein anti anti psykoanalyysissa on sen sisältämä muutoksen etiikka. - - Mitä 
enemmän muutoksiin liittyy vaikeuksia, sitä enemmän kunnioitusta psykoanalyysi niille vaatii. 
Tätä ei yksikään poliittinen liike pysty tarjoamaan. (Mt., 7.) 

Ja huokaisen syvältä, syvään,
kirjoitus pysähtyy, kädet jäävät likkumattomiksi

Niin, eli mikä oikeus minulla olisi/on tehdä toisin omassa akateemisessa tulemisessani, 
tässä laumassa, tässä suomalaisessa, helsinkiläisessä yliopistossa? Mikä oikeus – onko 
ollenkaan oikea aika – minulla on törmäyttää lukijani tietämisen ja tietävän subjektin 
kyselemisen kanssa? Vaikka itsessäni sitä kuinka tekisin??? Pala nousee kurkkuun. 
Pidätän hengitystä, näppäimet sumenevat.

Tuo siis sattui minuun. Kosketti. Liikutti.
Ja Deleuze kirjoittaa, että ajattelu syntyy, kun ajattelu törmää johonkin, joka herättää 
tunteita.

Ja nyt Leo: Äiti, nälkä-ä.
Hertan maailma huutaa: "Ei anna periksi, vaan uudestaan alkaa." 
Ja Leo uudestaan: Äiti, nälkä-ää.

Jatkan myöhemmin.
Arki on tässä, mitä ruokaa, onko jääkaapissa mitään, enhän ole keittänyt 
aamukahviakaan vielä.

Osaisinpa tavan, jolla hallitsevia ajatustapoja, niitä kaikkein itsestään selvimmiltä 
näyttäviä, kauniilta kuulostavia, haastetaan? Tai tavan, jolla kerrotaan vain, miten itse 
teen tai koen tarpeelliseksi tai itselleni, tälle liikkuvalle paikalle välttämättömäksi tavaksi 
tehdä, ilman että sitä luetaan ja ymmärretään vallitsevien, Helsingin yliopistossa, jossain, 
missä(?) – Illinoisissa vieraannuttaminen tai itsestä etäännyttäminen ei ole kovinkaan 
kannustettua – vallitsevien hiljaisten ja julkilausumattomien tietämisen käytäntöjen ja 
diskurssien liian voimakkaana törmäyttämisenä. Törmäyttämisenä, jonka aika ei ehkä 
ole vielä, tai jonka syvyys tai laajuus haastaa liikaa. Mutta silti luen esimerkiksi Latheria 
ja löydän tosi suorasuisesti sanottuja ja jotain vallitsevaa kvalitatiivista tutkimusta 
voimakkaasti törmäyttäviä lausuntoja:

”What do we speak of when we speak of a poststructural science? Rather than heroism or res-
cue through some new methodology, Britzman (1997) argues that we may be in a time and 
place where we are better served by research as a means to the need to be wounded by thought 
as an ethical move. - - [W]hat would be made possible if we were to think research otherwise, 
as a space surprised by difference into the performance of practices of not-knowing?” (Lather 
2009, 18.)

Minun ajatteluni, toisesta tietämiseni, on haavoittunut. En lopulta osaa sanoa mitään 
tutkittavieni puolesta tai sijasta tai päältä tai pohjalta (ajatus jonkun paljastamisesta). 
Voin antaa heidän puhua ja ihmetellä sitten heidän kanssaan, rinnallaan, jotain. 
Ja sanat ovat siksi haaksirikkoutuneet.
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Meille käsitteen täytyy ilmaista tapahtumaa eikä enää olemusta. Tästä seuraa mahdollisuus 
tuoda filosofiaan hyvin yksinkertaisia romaanin tyylikeinoja. Esimerkiksi sellaisen käsitteen 
kuin kertosäe (ritournelle) täytyy ilmaista meille, millaisessa tapauksessa koemme tarvetta hy-
räillä. (Deleuze 2005, 30–31.)

Deleuze ja Guattari (1993, 202) jatkavat ajattelusta monisyntynä: 

Eikä yksikään näistä elementeistä esiinny ilman että toinen ei yhä voisi olla tulossa, vielä mää-
rittämättömänä ja tuntemattomana. Jokaisen tasolla luotu elementti vetoaa muihin, erisyntyi-
siin elementteihin, jotka on vielä luotava toisilla tasoilla: ajattelu monisyntynä. On totta, että 
nämä huippukohdat sisältävät kaksi äärimmäistä vaaraa: että joudumme takaisin mielipitee-
seen josta halusimme poistua, tai hajoamme kaaokseen jonka halusimme kohdata. 

”Kaksi äärimmäistä vaaraa”: paluu mielipiteeseen tai hajoaminen kaaokseen. Kum-
massa vaarassa minä olen? Vai molemmissa?

Mietin tässä kohtaa myös, onko tämä sitä liikaa tieteellisyyttä, josta Deleuzea (ja Guat-
taria) on jossain syytetty. Deleuze ja Guattari jakavat kaiken kaaosta tutki-
van/lähestyvän ajattelun/toiminnan kolmeen asiantilaan, kolmeen funktioon ja väittä-
vät, että ”[a]jatteleminen on ajattelemista joko käsittein, funktioin tai aistimuksin” eikä 
limittymisistä tai risteytymisistä synny synteesiä (mt., 201–202)? Voisiko olla neljättä 
(tai ännättä) tasoa, kohtaamista maailman kaoottisuuden kanssa, kohtaamista, jossa ei 
olisi taidetta, tiedettä tai filosofiaa tai jossa ne kietoutuisivat? Tai läsnäolo kaaoksessa? 
Kaaoksen läsnäolo?

”Näiden kolmen tason saumakohta (ei niiden ykseys) ovat aivot” (mt, 213, kurs. al-
kup.). Ha, löydän käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkimusta yhdistävän ja ajatte-
lua herättävän asian lopulta. Tosin aivojakin tieteen kohteena lähestytään tunnistami-
sen, ei siis ajattelemisen mallien kautta: 

Ei ole hämmästyttävää, että aivot tieteen kohteeksi ymmärrettynä ovat pakosta mielipiteen-
muodostuksen ja kommunikoinnin elin: kyse on siitä, että vähittäiset yhteydet ja keskitetyt in-
tegraatiot pysyvät lähellä kapea-alaista tunnistamisen mallia (gnosikset ja käytännöt, ”tämä on 
kuutio”, ”tämä on kynä”…) ja että aivobiologia nojaa tässä samoihin postulaatteihin kuin mitä 
jääräpäisin logiikka. Mielipiteet ovat kyllästettyjä muotoja, ikään kuin Hahmoa seuraavia 
saippuakuplia, ne ottavat huomioon ympäristöt, intressit, uskomukset ja esteet. (Mt., 214.)

Siten tunnistamisen malli pyrkii sijoittamaan myös tieteen, taiteen ja filosofian doksaan, 
objektiivisiin aivoihin, johonkin paikkaan siellä, mutta Deleuzen ja Guattarin (mt., ms.) 
mukaan 

[j]os filosofian, taiteen ja tieteen mentaalisilla kohteilla (toisin sanoen niiden vitaalisilla ideoil-
la) olisi jokin paikka, tämä olisi hyvin syvällä synaptisissa halkeamissa, ei-objektivoitavien ai-
vojen aukoissa, väleissä ja sisäpuolisessa ajassa, joita tutkimaan tunkeutuminen jo sinänsä 
merkitsisi luomista. 
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Vai kenen ajattelun haavoittamisesta tässä on kyse? 
Tai missä ei-tietämistä performoidaan? 

Kirjoittamiseni on ei-tietämisen performanssia, eikä pelkkää performanssia, vaan sitä 
itseään. Vai mitä performanssi tässä kohtaa tarkoittaa? 

Mutta se, että olen haavoittunut, I’ve gotten wounded by thought as an ethical move, 
sattuu, koskettaa, asettaa lukijani, kuulijani sijoiltaan. Joissain kohdin. Ja saa 
vastaamaan kärkkäästi, puolustamaan sitä, miten aina on tehty ja kysymään, miksen ole 
jo lähtenyt sitten muualle, kun kerran haluan tehdä näin eri tavalla. 

Niin, kriittinen osoittelu sattuu toki myös, mutta herättää niin  helposti vastustuksen, 
puolustuksen tai tiettyyn näkökulmaan sitoutuneen tutkimuksen nonseleeraamisen.

Kirjoitan akateemiseksi tulemisesta. Olen tulemassa, tai kysymässä, voiko näin ajatellen 
tulla akateemiseksi. Ei niin, että akateemisuus olisi jotain tiettyä, jotain, mikä voitaisiin 
pysäyttää määritelmään. Becoming academic.  Becoming-academic. 

Elän kyselemällä, ihmettelemällä, törmään yhtä mittaa välittömän kokemuksen ja 
käsitteellisen ajattelun ristiriitaan. Näin Janne Vanhanen kuvasi luennoillaan toissa 
syksynä Deleuzen ajattelua ja filosofiaa. Hah, en silti lähellekään vertaa itseäni häneen, 
huokaus, ajatteluni, kirjoittamiseni ”varmistelee selustansa joka puolelta, hapuilee kohti 
rajojaan, kolhiutuu siihen, mitä ei halua sanoa, kaivaa kuoppia merkitäkseen polkunsa. Se 
ilmoittaa joka hetki mahdollisesta sekaannuksesta.”, kuten Foucault (2005, 29) kirjoitti 
Tiedon arkeologiassa.

- - -  

Becoming-writing/academic. Becoming-writing. Mikä kirjoittamisesta tekee akateemista?

Becoming-academic hurts sometimes. Haaveilen, odotan kepeyttä. Muistelen kaiholla 
viime kesää, jolloin ajattelin, että saan väitöskirjani tehtyä, rakkauskirjeinä.

Nyt en voikaan kirjoittaa rakkauskirjeitä, koska minun ensin pitäisi perustella, miksi 
sellainen toisintekeminen voisi olla okei. Ja se on raskasta. Ja ah niin vaivalloista. 
Pitäisikö se jaksaa? Ja vielä osata tehdä se taitavasti niin, ettei haastaisi perinteistä 
tekemistä? Ettei ajaisi joitakin lukijoita epätoivoon? En minä tiedä.
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Siten ajattelu ei ole riippuvainen esimerkiksi aivojen orgaanisista yhteyksistä (vaikka 
niiden katkeaminen luullakseni katkaisee myös ajattelun tai muuttaa sitä ratkaisevalla 
tavalla), vaikka ajattelu tapahtuu aivoissa. Viitaten Cézannen sanoihin maisemasta 
Deleuze ja Guattari (mt., 215) toteavat aivoista, että ”ihminen on poissa, mutta silti 
kokonaan aivoissa…” ja jatkavat: 

Filosofia, taide ja tiede eivät ole objektiivisten aivojen mentaalisia objekteja, vaan ne kolme as-
pektia, joiden alaisina aivoista tulee subjekti, Ajattelu-aivot: ne kolme eritasoista lauttaa, joilta 
se sukeltaa kaaokseen ja kohtaa tämän. (Mt., 215.)

Ah, miten monta kertaa olen lukenut ja yrittänyt ymmärtää (taas) kirjan Mitä filosofia 
on? luvun ”Loppusanat. Kaaoksesta aivoihin” loppua, eli tästä aivojen subjektiksi-
tulemisesta eteenpäin. Deleuze ja Guattari (mt., 215) kirjoittavat Ajattelu-aivojen olevan 
muoto itsessään, muoto, ”joka ei nojaa yhteenkään ulkoiseen näkökulmaan”, muoto, 
”joka lentää itsensä yli”, muoto, ”jolla voi olla numeroimaton joukko ulottuvuuksia 
mutta silti vain yksi taho”. Tätä kaikkea en ihan ymmärrä, mutta se jää suloisesti kaiver-
tamaan. Näiden lauseiden lauseen kanssa sen sijaan nyökyttelen: ”Juuri aivot sanovat 
Minä, mutta Minä on toinen” (mt., 216).     

– 

Että kaaos on ja että tiede, taide ja filosofia sukeltavat siihen erilaisin tavoin.
Ja että tiede pysyttelee kaaoksen tuntumassa, mutta luo kuvia, 
funktioita, joista virtuaalisen kaoottisuus puuttuu.
Ja että ihminen on poissa ja silti kokonaan aivoissa.

Ja että mitä tieteestä, taiteesta, filosofiasta tämän kanssa voisi ajatella? 
Ja kuka tai mikä on tämä paikka, missä ajattelu aistimuksineen, affekteineen ja käsitteineen 
tapahtuu? Mikä on tämä/tuo Minä? 

Joka tapauksessa, itsen ja minän yli lentäen, puolihuolimattomasti:
näiden kanssa ja rinnalla tulen iloiseen ei-tietämiseen, metodittomuuteen ja kirjoittamiseen
aistimuksin, affektein ja käsittein

– 

Trifonasin (2009) mukaan Derridan ajattelu kutsuu uudelleensijoittamaan akateemisen 
vastuullisuuden tutkimuksesta. Trifonas (mt., 302) lainaa Derridaa (1983) ja kutsuu 
akateemista vastuullisuutta ”kaksoisliikkeeksi, joka silloittaa tiedon tuottamisen perus-
teettoman tilan ja ne mahdollisuusehdot, joilla etiikan ja vastuullisuuden, järjen ja ra-
tionaalisuuden asema ajatellaan uudelleen perusteellisesti ja otetaan käytännöksi”. 
Myöhemmin Trifonas (mt., 306, käänt. hg) jatkaa:

Akateeminen vastuullisuus on, Derridalle, ”ajatuksen” ja ”ajattelun” pelkistymättömyyttä vas-
taavasti kuin dekonstruktion poststrukturalistisessa metakriittisyydessä. Se on intellektuaalis-
ta liittämistä, yhteenottamista ja tuottavaa häirintää, joka ylittää ”taiteiden” ja ”tieteiden” 
kiinnitetyt rajat tietoarvojen transformatiiviseksi uudelleenjakamiseksi ja uusien tutkimusalu-
eiden löytämiseksi filosofian ja tieteen ”välitiloista”. 
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16.2.2012 jatkoin:

merellä.
akateemisella merellä.
jolla purjehdustaidot, navigointitaidot on osoitettava.
oppi näytettävä.
opinnäyte suoritettava.

en minä myrskyjä pelkää.
ehkä.
enemmän pelkään jäätä. jähmettävää.

Muistan Cixousin (1993, 5), joka kertoo lukevansa tekstejä, jotka kutsuvat häntä, ja yhtyy 
myöhemmin myös Kafkan ajatukseen, että pitäisi lukea vain kirjoja, jotka ”haavoittavat” 
tai ”herättävät meidät iskulla päähän” tai ovat kuin ”kirves jäätyneelle merelle meissä” 
(s. 17). 

katson jäätä, jonka tänään peittää valkoinen lumi 
   

miten kirves jäähän viiltäisi, lohkaisisi,
se sattuisi kovasti jäätyneeseen mereen minussa

Illinois’sa keväällä 2011 kuulin monta tieteellistä esitystä, 
ja
kun luin suoria lainauksia HIV-positiivisten ja AIDS:iin sairastuneiden naisten ja 
äitien keskusteluista, analysoimattomia, tulkitsemattomia 
(Lather & Smithies 1997)

  
itkin, liikutuin, I got affected, (I) moved

  
 – 
  

missä on minun jäätynyt mereni vai onko meri auki
  

nimesin tämän luvun (jossain kohtaa) mereksi, Merellä, 
mielikuvassani se oli auki – minä ajelehdin, purjehdin jollain (jollalla),
en pelännyt haaksirikkoutumista
vaikka tunsin, uskoin, pelkäsin tulevani haaksirikkoutuneeksi nimetyksi 

  ups. hiips. hiiop. 123

                                                             
123 Kas on Mikki merelle lähtenyt, pikkukaarnapurrellaan…. 
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PPoeettista kieltä, tutkimuksen, kysymisen kieltä

”Aboutness” (in  poetry, but, I would argue, also in life) is transitional, transitory; indeed, po-
etry (and perhaps life) calls conventional notions of ”aboutness” into question. (Hejinian 
2000, 2.) 

Kirjassaan The Language of Inquiry Lyn Hejinian (2000) julkaisee esseitään poetiikas-
ta, jonka hän havaitsee merkitsevän hänelle sen artikuloimista, miten ja miksi runoilija 
työskentelee. Poetiikka on siten hänelle sekä filosofista että kirjallista, kirjallisuuteen 
liittyvää. Mutta se on myös käytännöllistä, koska syyt ja perustelut, jotka motivoivat 
runoilijaa (ja runoa) ovat kietoutuneet maailmaan ja kieleen, jolla se tuodaan näkyviin. 
Siten se on myös fenomenologista ja epistemologista. Ja sosiaalisen ja siten poliittisen 
käytännön esittämistä. (Mt., 2.)

Runous tulee tietämään, että asiat ovat. Mutta tämä ei ole tietämistä sen rajatuimmassa merki-
tyksessä, vaan ennemminkin hyväksymistä, tunnustamista – ja tämä luo, konstituoi, eräänlais-
ta ei-tietämistä. Tietää, että asiat ovat, ei ole tietää, mitä ne ovat, ja tietää että ilman tietämistä
mitä on toiseuden tietämistä (ei-tiedetyn ja ei-tiedettävissä olevan). Tämän tunnistaminen on 
prosessi, ei ratkaiseva, definitiivinen teko, se on kysymistä, jonkun ajattelemista. Prosessi kie-
lessä ja kielestä, jonka monimutkaisimmat, vikkelimmät ja hienovaraisimmat muodot löytyvät 
runoudesta, tai poeettisesta kielestä. Runouden kieli on tutkimuksen, kyselyn kieli, ei tietyn 
genren kieli. Se on kieltä, jossa kirjoittaja (tai lukija) sekä oivaltaa/näkee (perceive) että on tie-
toinen siitä. (Hejinian 2000, 2–3, käänn. hg) 

Hejinian erottelee suljetun ja avoimen tekstin (vrt. Wittgenstein): suljetun tekstin ele-
mentit on suunnattu yhteen lukemiseen. Jokainen elementti vahvistaa lukemisen ja 
vapauttaa tekstin kaikista väijyvistä monitulkintaisuuksista. Avoimessa tekstissä kaikki 
elementit ovat mahdollisimman virittyneet; tämä tapahtuu, koska ideat ja asiat ylittävät 
(karkaamatta) argumentit, jotka ne ovat ottaneet työn ulottuvuuteen. Avoin teksti on 
avoin maailmalle ja erityisesti lukijalle. Se kutsuu osallistumaan, kieltäytyy kirjoittajan 
auktoriteetista lukijan yläpuolella, ja analogisesti auktoriteetista epäsuorasti myös mui-
den (sosiaalisten, ekonomisten ja kulttuuristen) hierarkioiden suhteen. Se on kirjoitta-
mista (tai puhuu kirjoittamisen puolesta), joka on mieluummin (uutta, arvaamatonta) 
synnyttävää kuin (esim. tiettyyn tulkintaan) ohjaavaa. (Mt., 42–43.)

Hejinian (2000, 383) kertoo, että hänen kirjoittamisensa syntyi lapsena kirjoitusko-
neen materiaalisuuden kanssa. Nyt hän on ollut yhtä innoissaan runotoiminnasta myös 
sen vallankumouksellisen luonteen ja filosofoinnin (filosofian tekemisen) kyvyn takia. 
Saman tien tuon kirjoittaessaan hän pyyhkii sekä vallankumouksellisen että filosofisen 
yli, vaikka jatkaakin, että runon mieli/funktio (function) on ongelmien osittamisessa, 
mikä usein panee kirjoittajan vastakkain perustavien tai vakiintuneiden valtarakentei-
den kanssa, ”eikä vain niiden, jotka harjoittavat määrittelyvaltaa estetiikassa”. Samoin 
hän toteaa, että runous osallistuu sen tietämiseen, mitä me voimme ja emme voi tietää 
maailmasta ja maailmassa elämisestä. (Mt., 383–384.)124

 

                                                             
124 Hejinian (s. 405) viittaa alaviitteessä Louis Zukofskyn tunnettuun (?) lausuntoon objektiivista: ”Writ-
ing occurs which is the detail, not mirage, of seeing, of thinking with the things as they exist, and of direct-
ing them along a line of melody. Shapes suggest themselves, and the mind senses and receives aware-
ness.” L. Zukofsky, ”An Objective”, in Prepositions (London: Rapp & Control, 1967, 20).
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eroista ja rajanvedoista… naiiviudesta…

Erään lukumatkan varrella löysin Minervan pöllön, Helsingin yliopiston filosofian 
opiskelijoiden yhdistyksen Dilemman toimittaman ja julkaiseman filosofisen aikakaus-
lehden. Löysin Aalto-yliopiston visuaalisen kulttuurin teorian professorin Max Ryynäsen 
haastattelun, jossa Ryynänen kehottaa emansipoitumaan esteettisistä häpeöistä sekä 
ravistelee filosofian ja yliopiston kyllästymistä ja sitoutumista vallitseviin tutkimus- ja 
tietokäytäntöihin. Haastattelu loppuu näihin sanoihin:  

Sulkeutuneet yhteisöt lopettavat ajattelun ja punavihreiden ongelma on ollut avoimuuden ja 
heterogeenisyyden puute. Tasapuolinen yhteiskunta voidaan luoda vain jos ei ole esteettisiä 
ryhmäpaineita. (Karkkula 2010, 27.) 

Tästä voisi lukea lisää Giorgio Agambenin kirjasta ”Tuleva yhteisö”. Tällä kertaa 
tämä(kin) jää johonkin seuraavaan hetkeen. Ihan kaikkien, hyvin monienkaan, rihmojen 
päihin ei voi tarttua, ei. Alan ymmärtää. �

Oi runsautta,
oi moneutta,
oi useutta!
Oi tieteenalojen erossa ja omissa piireissä, Niissä Teksteissä, pysyttelemisen harmitusta!
Ja oi, innostaville poluille löytämisen myöhäisyyttä
tässä tämyydessä
jossa olen kirjoittanut, lukenut ja yrittänyt analysoida, tehdä kasvatustiedettä, jo niin 
pitkään

Oi eroja, oi tieteenalojen erontekoja.
Oi ihmiselämän lyhyyttä,
mutta oi, miten koulua, yliopistoa, elämää voisikaan ajatella!
Jos peruskoulu ja yliopisto, kouluttamisen ja sivistyksen eetos vapautuisi
yksilöstä ja sen oppimisesta
tiedosta ja sen kasaantumisesta
opettaja-oppilas-suhteesta
asiantuntijuudesta
paremmin tietämisestä125

Ah ja oi, 
kyllä, me tarvitsemme rakkautta, myötätuntoa, toivoa, lämpöä, liittymisiä, silittämisiä, 
koskettamisia, 
opetetaanko niitä koulussa?

kompleksiset tiedot ja taidot, kyllä, sitä ne yhä ovat,
Barnettin (2012)  mukaan superkompleksista on jaksaa jatkaa,
nousta sängystä ylös aamuisin

                                                             
125 Deleuze ja Guattari (1987, 75–77) kirjoittavat kasvatuskoneistosta, joka sen sijaan, että välittäisi tietoa, 
tyrkyttää lapselle semioottisia, dualistisia koordinaatteja (maskuliininen-feminiinen, yksikkö-monikko, 
substantiivi-verbi, subjekti-objekti) ja järjestyksiä ja järjestyssanoja, sekä asettamaan että tuottamaan 
järjestyksen. ”Kieli ei ole sisältöä, joka menee yhdeltä toiselle, yhdeltä, joka on nähnyt, toiselle, joka ei ole 
nähnyt, vaan ennemminkin se menee toiselta kolmannelle, joista kumpikaan ei ole nähnyt” (Mt., 77). 
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Aikomuksenani on ollut sallia materiaalin tulva, joka syöksähtää mihin tahansa ajatukseen, 
materiaalin, joka on ladattu monenlaisilla ja joskus jopa yhteen sovittamattomilla emotionaa-
lisilla tonaalisuuksilla126. Nämä tekevät mahdottomaksi sanoa varmuudella, että on onnellinen, 
esimerkiksi, kuten tekevät mahdottomaksi sanoa, ettei ole. Toisin sanoen, ei ole koskaan aino-
astaan onnellinen. (Mt., 384–385, käänn. hg.)

Pilkkomiani säkeitä joistakin Hejinianin (2000) runoista:

thinking thought through the thinking 
thought to no conclusion (s. 386)    > ajattelusta

One proclaims not to aim
But of course one aims, let’s go back and observe the hesitations
To voice promise repeat
Yes (s. 400)       > tavoitteista 

Language is running
Language remains
Wanting to live it, having wanted to, we live we live in it
And we can say it has the air of command of a mystery of a joke 
     in the work of a minute, the mind receptive to a certain
     wishing to say it ascribes to things not liking to lose things,
     laughing, listening to the soul
Suddenly all words in the terrain said and unsaid the same coming to a             
     start work directly on the sense of sense
That it’s now adequate to the occasion acknowledging its loss in metaphor
     is the sum of relations in the impossibility of plot
It is the losing or loosing of it flawed
It is sufficient to say so of it a happiness accepted
It is mumbling bulk or drawing
It is a map to its own imperfections
It is unwarranted (s. 402)     > kielestä ja nimeämisestä

Of each actuality I’m uncertain and always was uncertain and such 
uncertainty is certain (s. 403)    > varmasta epävarmuudesta

 

                                                             
126 Tonaalisuus on musiikissa käytetty järjestelmä, joka määrittelee eri sävelkorkeuksien hierarkkiset 
suhteet johonkin keskeiseen säveleen eli toonikaan nähden. (wikipedia)
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6.3.2012 tein aamupäivällä lukukierroksen googlessa Eeva Jokisen kautta italialaiseen 
feministiin Luisa Muraroon (ja hänen eläke-jäähyväispuheestaan aukeneviin feminismi-
pohdintoihin, joista en ole ehtinyt vielä kirjoittaa, mutta jotka loksahtivat joihinkin 
hankaluustuntemuksiini…) ja Jussi Vähämäen kirjoitukseen Antonio Negristä 
(taas uusi nimi, johon toki olen oi niin monta kertaa törmännyt..)..

Iltapäivällä syntyi:

Elina P. kävi taas tänään täällä
koputti työhuoneen ikkunaan

ja ymmärsin, taas muistin, että
nyt ei enää voi lukea, ei

vaan nyt on kirjoitettava, jotta se uusi, jota voisi syntyä,
voisi saada tilaa
tämä on siis vain kirjoitettava, puristettava
ulos
läpi
irti
eroon
pois
vapaaksi
lentoon

tämä väitöskirja
tämä opinnäyte
tämä suoritus
tämä ansiomerkki, jonka kanssa voi hakea lisää aikaa, mahdollisuutta
kirjoittaa, kuvitella, kuvittaa, liikkua,
tulla,
luoda

kiitos Elina.
kiitos maailmankaikkeus
kiitos hetken satunnaisuus, ohikiitävyys
silmiesi ilo ja välke
ja se into, kun hyppäsimme ilmaan
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Olen kirjoittanut ei-tietämistä kohti, mutta olenko sillä tavoitellut/tavoittelemassa anti-
intellektualismia (vrt. Braidotti 2011)? Olen halunnut painottaa kaikkien ihmisten, 
kaikissa ihmisissä jo asuvaa eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden sekä hyvän haluami-
sen olemassaoloa. Ja/tai sitä, ettei ihmisiä pitäisi laittaa järjestykseen, vaikka se jonkun 
mielestä tuntuisi oikeudenmukaiselta, heidän mitatun tai arvioidun älynsä (intellect) 
perusteella. 

Onko intellektualismia, olemmeko luomassa sellaista intellektualismia, joka ottaisi 
huomioon myös aistimukset eli kehon ja affektit? Intellektualismia, joka ei redusoidu 
rationaalisuuteen ja humanismiin? Vai voidaanko ajatella, että kun Deleuze etsii ja luo 
uutta metafysiikkaa, affekteilla ja kehollisilla aistimuksilla perustellen voisi harjoittaa 
rationaalista argumentointia? Voitaisiinko tätä intellektualismia/rationalismia kutsua 
jollain uudella käsitteellä? Onko Braidottin ehdottama nomadismi toimiva? Toimiiko se 
sinulle? Tulemisena, liikkeenä, erilaisina tapoina liikkua, jalan, mikroverkoissa ja käsit-
teiden liikkeeseen ja kykyyn transformoitua?

Intellektuelleilla on hieno kulttuuri, heillä on mielipide kaikista asioista. Mutta minä en ole in-
tellektuelli, koska minulla ei ole käytettävissä olevaa kulttuuria eikä lainkaan varastoa. Sen, 
mitä tiedän, tiedän vain meneillä olevan työn tarpeiksi, ja jos palaan työhöni useiden vuosien 
kuluttua, minun on opeteltava kaikki uudelleen. Oikeastaan on aika mukavaa, kun ei ole mieli-
pidettä tai ajatusta joka ainoasta asiasta. Me emme kärsi kommunikaation puutteesta, vaan, 
päinvastoin, kaikista niistä voimista, jotka pakottavat meidät ilmaisemaan itseämme silloin, 
kun meillä ei ole mitään sen suurempaa sanottavaa. (Deleuze 2005, 76.)

In traditional humanist accounts, intelligibility requires an intellective agent (that to which 
something is intelligible), and intellection is framed as a specifically human capacity. But in my 
agential realist account, intelligibility is an ontological performance of the world in its ongoing 
articulation. It is not a human-dependent characteristic but a feature of the world in its differ-
ential becoming. (Barad 2007, 149.)

Furthermore, knowing does not require intellection in the humanist sense, either. Rather, 
knowing is a matter of differential responsiveness (as performatively articulated and account-
able) to what matters. - - Knowing is a matter of intra-acting. Knowing entails specific practic-
es through which the world is differentially articulated and accounted for. (Barad 2007, 149.)

Intellektuellin tehtäväksi jää taistelu niitä vallan muotoja vastaan, jotka muuttivat hei-
dät itsensä vallan kohteiksi ja välineiksi tiedon, totuuden, tietoisuuden ja diskurssin 
alueilla (Deleuze & Foucault 1992). Toisaalla sekä Bourdieu (Bourdieu & Wacquant 
1995) että Spivak (1996, 23) muistuttavat, että toimintamme on tehnyt mahdolliseksi se 
rakenne, jota vastaan taistelemme.
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7.3.2012 

Huomaan, että vielä puuttuu sen tarkentaminen, että vaikka niin monet (Lather, MacLure 
ym) ovat kirjoittaneet narratiivista koherenssia ja retorisen diskurssitaituruuden 
osoittamista vastaan aineistojen analysoinneissa, heidän omat tieteelliset artikkelinsa yhä 
ovat sitä – ei niissä näy juuri koherenssin puutetta ja diskurssitaituruus on huima… 
että vaikken nyt ihan tuohon suoraan viittaisi, mutta haluaisin vielä kerran (vai onko se jo 
tullut selväksi) kirjoittaa, että tässä työssä tuosta taituruudesta ollaan irti… ja että se siis 
näkyy sekä siinä ahdistuksessa, jota kirjoittamiseni on pullollaan, että aukollisuudessa 
että poukkoilemisessa sinne tänne, minne sattuu, että siinä että äh, mä en todellakaan 
osaa kirjoittaa sillai taitavasti, että vain loisin tilan omalle kirjoittamisen tavalle, ilman 
että ohikirjoittaessani satutan muita, niitä, jotka kirjoittavat taitavasti (ja joita siis 
ennemminkin kadehdin ja ihailen…)

Mutta niin, sen kanssa ahdistun, koska kyllähän tämä kirjoittaminen niin rikkonaiselta ja 
haaksirikkoutuneelta näyttää että huh – välillä huimaa itseäkin tämä vauhtisokeus –  
eli että hups, mitens olenkin ehtinyt näin paljon127 kirjoittaa tällaista ennemminkin 
blogikirjoittamiseen verrattavaa (niin, mutta/ja/vai onko blogikirjoittaminen jo 
lähempänä sitä, miten tänään ihmiset kirjoittavat, eli lähempänä sitä kieltä ja kansaa, 
jota kohti esim Deleuze sanoo kirjoittavansa?) – niin, mutta jäljelle siis yhä jää se, 
miksi tehdä eroa blogikirjoittamiseen… 

Äh, ja Petri yrittää sanoa, että tekisin tämän nyt vain yksinkertaisemmaksi enkä koko 
ajan monimutkaisemmaksi… keep it simple – sitähän se on uu uu uu

                                                             
127 Kristiina Brunila ja Elina Ikävalko (2012, 297) kirjoittavat ja minä sanon ups ja hih ja huhhuh niin: 

Tutkijan positiossa toimiminen tarkoittaa tietynlaiseen diskursiiviseen todellisuuteen asettu-
mista, kielen, merkitysten, eleiden ja kertomisen genrejen käyttämistä tiettyjen sääntöjen ra-
jaamissa ehdoissa. 
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KKIRJOITTAMISEN HURMA ELI RAKKAUSKIRJEITÄ JA IV
MANIFESTEJA 

Research undone eli ei enää kysymyksiä, ei toisaalta vastauksiakaan 

Olemme unohtaneet, että maailma oli ennen meitä. Olemme unohtaneet, miten vuoret 
kasvoivat ennen kuin meidän katseemme olivat olemassa, tai miten kasveja kutsuttiin 
ennen sitä, miten ajattelimme kutsua niitä ja tunnistaa niitä… Näinä väkivaltaisina ja 
laiskoina aikoina, joissa emme elä mitä elämme, - - me menetimme lahjan, emme enää 
kuule mitä asiat yhä haluavat kertoa meille, me käännämme, me käännämme (transla-
te), kaikki on käännöstä ja reduktiota, merestä ei ole juuri jäljellä muuta kuin sana il-
man vettä: olemme kääntäneet jopa sanat, olemme tyhjentäneet ne niiden nopeudesta, 
kuivanneet, redusoineet ja balsamoineet ne, eivätkä ne enää pysty muistuttamaan mei-
tä siitä, miten niillä oli tapana nousta asioista naurun purskahduksella, kun ne ilosta 
kutsuivat toisiaan ja iloitsivat tuoksu-nimistään; ja ”meri” (”sea”) maistui levältä, kuu-
losti suolalta, ja me maistoimme ääretöntä rakastettua, nuolaisimme muukalaista, hä-
nen sanansa suolaa huulillamme. (Cixous 1991, 65, käänn. hg.)

Miten rakastankaan rakkaudella lukemista ja kirjoittamista! Iloitsen St. Pierren (2004) 
kanssa, joka myös kertoo löytäneensä rakkaudella lukemisen Deleuzen haastatteluteks-
tistä (ks. s. 5) ja saaneensa luvan luopua vanhasta tavasta (oikeastaan jo aiemmin luo-
pumastaan tai jo aina halunneensa luovuttaa) lukea merkityksellistäen, ”as meaning-
making”:

Ei enää loputonta tilintekoa tulkinnoista, jotka ovat aina pikkuisen likaisia,
vaan loppuunsaatettu kokeellisuuden prosessi, kokemuksien protokolla
tähän kytkeytyy myös muita muutoksia, 
molekulaariseksi-muuttumiset, jossa ilma, ääni ja vesi ymmärretään hiukkasiksi 
samalla kun niiden virta yhtyy minun virtaani
kokeile, älä koskaan tulkitse
ohjelmoi, älä koskaan fantasioi

Suurin ja ainoa virhe piilee siinä, että paon viivan uskotaan olevan pakoa elämästä, 
pakoa kuvitelmiin tai taiteeseen
kuitenkin pakeneminen tuottaa päinvastoin jotain reaalista, se on elämän luomista, 
aseen löytämistä
yleensä on kyse samasta virheestä, jossa elämä typistetään joksikin henkilökohtaiseksi 
asiaksi ja luullaan teoksen päämäärän olevan 
siinä itsessään joko kokonaisena, 
valmiina teoksena tai sitten sen kehkeytymisen prosessissa

Todellisuudessa kirjoittamisen päämäärä 
ei ole siinä itsessään 
juuri siksi, että elämä 
ei ole mitään henkilökohtaista
kirjoittamisen päämääränä on pikemminkin tehdä elämästä persoonaton voima
se luopuu kaikista alueista, kaikista päämääristä, jotka sijaitsevat siinä itsessään

Kirjoitamme ainoastaan rakkaudesta, 
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kaikki kirjoitukset ovat rakkauskirjeitä:
reaalinen kirjallisuus
pitäisi kuolla vain rakkaudesta 
eikä kokea traagista kuolemaa
pitäisi kirjoittaa tästä kuolemasta 
ja lakata kirjoittamasta tästä rakkaudesta 
tai jatkaa sitä, molempia yhtä aikaa
(Deleuze & Parnet 2005, 150–153)

on puhuttava ja kirjoitettava kanssa, maailman kanssa, 
palan maailmaa kanssa, ihmisten kanssa
sympatiaan ei kuulu lainkaan arvostelemista, 
vaan yhtäläisyys 
ruumiiden ja koko luonnon välillä
tämä on sommittelemista: keskellä oleminen, 
sisäisen ja ulkoisen maailman 
yhdistävällä viivalla oleminen

sympatia on sen vihaamista, mikä uhkaa elämää ja saastuttaa sen,
sekä sen rakastamista, missä elämä lisääntyy nopeasti
(Deleuze & Parnet 2005, 155–156)

Metodologisesta käänteestä tulen vielä kerran ”tutkimuksen” ja ”tutkittavien” ajattele-
miseen ja vähempään kirjoittamiseen, vähempään tietämiseen: Tutkimukseni alussa 
olin ollut kahdella koululla ja tutustunut oppilaisiin ja opettajiin, ja halusin vielä kerran 
lähestyä heitä. Päädyin kirjoittamaan tutkittavilleni ja tutkijakumppaneilleni rakkaus-
kirjeitä – ”kaikki kirjoitukset ovat rakkauskirjeitä” (ks. yllä) – koska (”minulla”) ei ole 
mitään ”tiedettävää”, ”tulkittavaa”, ”analysoitavaa”. Koulupäivät ovat kaukana takana ja 
kaikki muuttuu koko ajan. Mutta me, tutkittavat, kanssatutkijat, minä ja sinä lukija(ni), 
me olemme, elämme täällä, jaamme ihmisyyttä, eläimyyttä, maailmassa olemisen ja 
elämisen ihmeitä. Tunnen/koen/ajattelen (”heitä/minua/meitä”) ja kirjoitan (”täs-
sä/täällä”).   
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RRakkauskirjeitä, nimettyjä ja nimeämättömiä 

Teijalle ja sinulle, lukijalleni       8.11.2011  

olen täällä, hymyilen, ilostun, herään eloon, suoristan selän, henki   
pääsee taas kulkemaan paremmin.. facebookiin jo kirjoitin:

”valoa, eloa, iloa havaittavissa pieninä pilkahduksina, tämän   
puristuksen ja sanallistamisen pullonkaulojen keskellä”

"Kaikki kirjoitukset ovat rakkauskirjeitä." 
(Deleuze & Parnet 2005, jossain sivun 150 tienoilla)

Jään miettimään, miten rakkaudella-kirjoitetaan..
Vastapuhe, vastakirjoitus ja rakkaus.
Rakastanko niitä kaikkia kirjoittajia ennen minua, niitä, joiden
rinnalle, joiden vastapuheeksi tämä(kin) kirjoitus väistämättä
asettuu? Vai asettuuko? Asetetaanko, kuka asettaa, jos/kun?

Ohjaaja Milja Sarkola kertoo inspiroituneensa Karl Ove Knausgårdin tunnustuksellisesta 
tyylistä (googlasin Karl Oven, muistan lukeneeni hänen haastattelunsa Hesarista vähän 
aikaa sitten: "Elämästä tuli tuhansien sivujen taistelu. Norjalainen Karl Ove Knausgård 
kuvaa armottomasti omia heikkouksiaan.") ja innostuneensa: "Myös näin saa kirjoittaa." 
(HS 8.11.2011, s. C2.)

Ja taas muistan, miksi kirjoitan. Viime päivinä olen välillä lähes unohtanut. 
Puristunut teoria-aineisto-analyysi-tietämisen alle.

Asettuuko Miljan tai Karl Oven kirjoittaminen jonkun muun näytelmä- tai 
romaanikirjoittamisen vastapuheeksi? Kyllä ja ei ja mitä välii.
Pelkään yhä liikaa muiden reaktioita. Himpura.

Toukokuussa Illinoisissa jo päätin, että kirjoitan rakkaudesta, rakkauskirjeitä. 
Ja nyt pelkään, että ne luettaisiin jonain muuna.
Kirjoitanko siis itse "vastaan"? Kyllä kyllä kyllä. 
Ponnekkaasti, kieltäytyen "oikeuksista ja velvollisuuksista", jotka eivät välttämättä
ole omiani, tai tietyin kriteerein määritellyistä ja ennaltatiedetyistä oppimistuloksista, 
ylipäätään elämästä evidenssiperustaisessa maailmassa, kuten Ken (Gale 2010, 306) 
kirjoittaa.

Rakkaudella, ylhäältä, sivulta, vasemmalta tai oikealta tietämistä vastaan. 
Heikkouksien, tai sellaisiksi tulkittujen, nimettyjen kautta, keskeneräisyyttä rakastaen. 
Paljaana ja tässä ja niiden ajatusten, paon viivojen perässä, jotka tässä ja nyt. 
Huomenna toiset ehkä. 
Tai näiden "samojen" toistot, repetitionit.

Muuttumassa, tulemassa, täällä, etsimässä, hapuilemassa, kanssasi ja kanssa.
Hanna/Ellen/nimetön///
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Rakkaat Mäntylän oppilaat,       10.5.2012

oi, miten hassua, siitä on jo – apua! – kahdeksan vuotta, kun istuskelin siellä kässän ja 
puukässän luokissanne. (Niinhän te niitä aineita nimititte. Ja kun kyselin teiltä, miten 
määrittelisitte tekstiilityön ja teknisen työn – ah miten typerä kysymys – teidän piti var-
mistaa, kumpi on kumpi.) Sen videokameran kanssa, muistatteko? Istuin siellä perällä tai 
ikkunapenkillä ja kirjoitin siihen kukkakantiseen pikkukirjaan. Ja sitten kirjoitutin teillä 
sen kirjoituksen ”Kumman valitsen” ja haastattelin yhden luokan oppilaista niitä, joiden 
vanhemmilta olin saanut luvan. 

Kahdeksan vuotta, se tarkoittaa, että kun te silloin olitte neljännellä luokalla, samanikäi-
siä kuin minun silloin vajaa kaksivuotias tyttöni nyt, te olette jo, mitä se tekee, 18-
vuotiaita! Oi, mitä teille kuuluu? Voisinkohan löytää keväällä teidän nimiänne ylioppi-
laaksi kirjoittaneiden listoilta? Tai onko joku teistä jo valmistunut ammattiin, saanut 
lapsia, muuttanut ”kotoa” omaan/yhteiseen ”kotiin”? Niin, mitä kaikkea teille kuuluu? 
Miten maailma on antanut teille tilaa muuttua, elää ja kasvaa, ja millaisille virroille, soille 
ja aukeoille olette astuneet, rohjenneet astua? Tuntuuko teistä aamulla hyvältä nousta 
sängystä? Iloitsetteko, huomaatteko valkovuokkoja, leskenlehtiä, miten ne ojentautuvat 
aurinkoa kohti, ottavat kaiken sen energian, minkä paikaltaan kykenevät? 

Miltä minä teistä tunnuin? Olinko kuin yksi opettaja tai ei-sittenkään-opettaja? Monet 
kouluilla tällaista osallistuvaa tutkimusta (tätä kutsutaan tiedemaailmassa myös etno-
grafiaksi) tehneet kertovat, että he välttivät olemasta ”kuten opettaja” tai esimerkiksi 
viettämästä aikaa opettajienhuoneessa – minä taas olin välitunnilla vain kerran kans-
sanne (ja juuri silloin joku luuli minua lukiolaiseksi jotain puolikiellettyä kaverin kanssa 
tehtyään) ja muut välitunnit istuskelin joko luokassa tai opettajienhuoneessa. Sekä omaa 
mukavuudenhaluani että sosiaalista epävarmuuttani (yrittäisinkö jutella jonkun kanssa 
vai odottaisinko, että joku tulisi juttelemaan, vai pitäisikö minun kenties tarjoutua mu-
kaan reippaaseen pallopeliin, olikohan se jalkapallon tapaista, mitä jotkut pelasivat – 
siihenkin olisin tainnut olla liian laiska ja epäurheilullinen..). Mutta en kai silti tuntunut 
pelottavalta? Ainakaan ennen haastatteluja, joista haluaisinkin kirjoittaa teille seuraa-
vaksi. 

Kirjoitan tätä kappaletta nyt siis teille, joita haastattelin: Olen pahoillani, etten ollut vielä 
oppinut, opiskellut, lukenut, pohtinut tarpeeksi lasten tai ylipäätään haastattelemisen 
etiikkaa. Olin laatinut kysymysrungon minua kiinnostavista ja askarruttavista asioista ja 
aloitin – uskomatonta, tosiaankin, erityisesti tässä kohtaa kulmani rypistyvät ja oikeas-
taan melkein haluaisin painaa tämän asian villaisella, koska voi olla, että te olette unoh-
taneet asian ja tunnelman kokonaan ja koska ei ole kovin tavallista tehdä tällaisia epäon-
nistumisen tunnustuksia väitöskirjoissa – kysymällä ensimmäiseksi, miten määrittelisitte 
sanan ”käsityö” siihen tapaan, miten teitä juuri yllin tunnilla oli pyydetty määrittelemään 
tai etsimään kirjasta määritys sanalle ”dyyni”. Mitä mahdoin oikein ajatella siinä kohtaa? 
Ehkä halusin kuulla, nimeättekö jommankumman sukupuolen mukaan tai hahmotatteko 
käsityön pelkästään tuotteiden valmistamisena erilaisin tekniikoin vai voisiko siihen kuu-
lua myös suunnittelua ja esim. eettisten tai ekologisten näkökulmien pohtimista. Voi ääk. 
Halusin tunnustella asian ja sitä kuvaavan sanan välistä suhdetta ja sitä, miten suhde oli 
teille välittynyt. Samaa asioiden ja sanojen välistä suhdetta hapuilin, kun kysyin jokaisel-
ta, millaisia töitä olette tehneet siellä ja täällä eli tekstiilissä ja teknisessä (tästä jos mistä 
muodostui varmasti opettajamainen tapa kysyä: opettajathan tapaavat kysyä kysymyk-
siä, joihin he itse tietävät vastauksen). Joka tapauksessa, ensimmäiset kysymykset olivat 
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kamalia ja vaikeita ja tuo toinenkin typerä. Toivottavasti teille ei tullut tenttaamisen tai 
testaamisen tuntua. Se ei sittenkään ollut pohjimmainen tarkoitukseni. 

Toivottavasti haastatteluista tai muuten luokissa-istumisestani tai siitä, että minusta ei 
kuulunut mitään ikuisuuksiin, ei jäänyt teille harmitusta. Tai siitä, ettette saaneet sitä 
”ihmekirjaa” hypisteltäväksi edes yläkouluvuosienne aikana. Minulle tapahtui monenlai-
sia asioita ja elämässä oli monenlaista myrskyä, enkä sen kaiken keskellä aluksi osannut 
juuri kuin litteroida tunteja ja haastatteluja mekaanisesti. Ja kun sitten hain lisää apura-
haa, jolla voisin jatkaa väitöskirjan kirjoittamiseen keskittymistä, hakemus ei vakuuttanut 
apurahan myöntäjiä ja palasin pari kertaa omaan opetustyöhöni, aina vuodeksi kerral-
laan. Ja niin ne vuodet sitten vierivät ja välillä minun oli tosi vaikea tietää, miten kirjoit-
taa teistä ja siitä kaikesta. Ja sitten kirjoitin noita runoja ja sitten hetken ihmettelin, että 
mitäs niiden kanssa. Että voisivatko ne olla ”tieteellistä” kuvausta, sellaista, millaista 
yliopistolla kirjoitetaan. Ja niinpä vasta nyt ollaan tässä. 

Toivottavasti kirjeeni ja runoni tavoittavat edes joitakin teistä ja toivottavasti kirje käyn-
nistää, aktivoi mukavia muistoja sieltä kahdeksan vuoden takaa. Te teitte niitä hyrriä ja 
niitä kantovälineitä silloin, muistatteko? Vai onko jompikumpi tai molemmat kenties 
tallessa vielä?

Voikaa hyvin tai sopivan keskeneräisesti, elämässä kun kuitenkin on sekä iloja että suruja, 
eivätkä ne ole edes toistensa vastakohtia. Ja prosessit ovat aina enemmän tai vähemmän 
kesken. Ja joskus jotkut prosessit tulevat jonkinlaiseen päätökseksi nimettyyn, jonka jäl-
keen ja kanssa syntyy taas jotain uutta (ja/tai jotain vanhaa ja tuttua), ehkä jotain sinis-
tä, aina jotain lainattua, matkittua tai jopa varastettua (ideaa, ajatusta, en välttämättä
ajatellut tavaraa.. ehkä tämä oli tarpeeton lisäys?)

Ja tietenkin, ihan hirveen kiva olis kuulla teistä pientä elonmerkkiä, facebookistakin minut 
löytää… ja ja ja..

Keväisin terveisin

Hei Paula (tämä on tietenkin pseudonyymi)128,    
17.6.2012

(ei aikuisten kesken, opettajan ja tutkijan roolien kesken oikein sittenkään osaa kirjoittaa 
rakas.. me täällä Suomessa, tässä kielessä emme käytä tuota sanaa niin luontevasti – ja 
joskus amerikkalainen rakkauspuhe, lovelovelove, vaikuttaa meidän joidenkin mielestä 
jopa ylitsepursuavalta, typerältä)

Oi miten ihailin sinun tuntejasi! Olit suunnitellut sopivan avoimia aihekokonaisuuksia, 
joissa aina jäi tilaa oppilaiden omalle suunnittelulle, sopivissa, enenevissä määrin: peh-
molelussa jalkojen määrä ja kankaat ja värit, tyynyliinassa kuvio (no, se tietenkin on jo 
lähes itsestäänselvää, ettei kukaan opettaja enää tänä päivänä teettäisi samaa kuviota 
joka tyynyliinaan..), kantovälineessä koko ja muoto ja kangas ja yksityiskohdat. Työoh-

                                                             
128 Mäntylän tekstiilityönopettaja
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jeet olivat ah niin selkeät ja osasit opettaa myös lukemaan niitä. Ja jaksoit aina muistut-
taa ensin katsomaan ohjeesta ja miettimään itse, mitä seuraavaksi tehdä. Ja olit tehnyt 
ihania virikekantovälineitä erilaisin yksityiskohdin – ne auttoivat hahmottamaan, mitä 
kaikkea voisi tehdä, mutta eivät näyttäneet juuri yhtään ohjaavan oppilaiden omaa ide-
ointia. Ja miten huolellisesti, taitavasti ja kauniisti ne kaikki oli ommeltu. 

Ja kuten kirjoitin siinä yhdessä runossa, et sinä tuottanut tai uusintanut sukupuolisopi-
musta puheillasi, etkä edes yhtään takellellut, kun lähes jokainen poika halusi kassiinsa tai 
penaaliinsa vetoketjun (totta, en nähnyt kantovälineitä valmiina, eli en tiedä, miten mo-
neen niitä lopulta ommeltiin). Luulen, että minä olisin jo nikotellut. Tai tarjonnut toista 
vaihtoehtoa vaivihkaa, tytöillekin ehkä. Monet tytöistä valitsivat läpän (minkä joku totesi 
yhteisessä keskustelussa olevan tyttöjen repuissa, kuten kirjoitin toisessa runossa). Ja 
onhan toki napinläpi ja nappikin hankala ommella, tavallaan. 

Niin, vaikka toki haastattelussa kuvasit, miten pojat kaipaavat toisenlaista toimintaa kuin 
tytöt. Ja miten puhuin sinut pussiin, niin että vähän hermostuit… ja minua nolotti, erityi-
sesti jälkeenpäin.. Anteeksi siitä. Toivottavasti et pahastu siitä, etten ole juuri käyttänyt 
haastattelumateriaalia. En sittenkään halunnut lukea puheitasi, joita olisi voinut nimetä 
joiltain osin sukupuolittaviksi ja essentialisoiviksi, vastakarvaan. En sittenkään kokenut, 
että minulla olisi ollut oikeutta arvioida ja analysoida sinun puheitasi feministis-
kriittisestä näkökulmasta. Sukupuolittuneet elä(möi)misen tavat ovat sittenkin niin paljon 
monimutkaisempi ja piiitkän pitkän ajan kuluessa konstruoitunut juttu, ettei minun tut-
kimukseni voisi perustua ratsastamiseen sinun kuvauksillasi, joissa ottaisit ympäröivän 
maailman vallitsevat diskurssit käyttöön. Ja kuten jo sanoin, ”ymmärryksesi” sille, että 
pojat useammin valitsevat teknisen työn, ei näkynyt tai ollut osoitettavissa niillä tunneilla, 
joille osallistuin. 

Ainoa, mitä jäin miettimään, oli se, että siinä valintainfossa kaikille neljänsille luokille 
kehotitte olemaan valitsematta sitä, minkä kaveri valitsee. Tai kun Kerkko (tämäkin on 
pseudonyymi) tuumaili sinulle ääneen oven suussa, kumman hän valitsisi, sinä et sanonut 
juuri mitään muuta kuin että ”niin, sun pitää ihan ite miettiä, kumman sä haluat”. Ja kun 
Kerkko nimenomaan halusi jutella siitä. Ja minun mielestäni Kerkko jäi siinä pohdinnas-
saan yksin – minusta häntä näytti kiinnostavan (hah, ei minulla tähän mitään evidenssiä 
ole) tekstiilityö, mutta hän olisi tarvinnut valintaan tukea ja kannustusta, varsinkin siir-
tyessä toiseen kouluun. Ja niinpä hän sitten parin päivän päästä kertoikin valitsevansa 
teknisen työn, koska ”ei tiedä, mitä siellä toisessa koulussa tehdään”.  

(Olisiko voinut kehottaa nimenomaan juttelemaan kaverin kanssa yhdessä, mikä missäkin 
aineessa kiinnostaisi, jotta olisivat ehkä voineet huomata yhdessä, että hei, mehän sitten-
kin oikeastaan tykkäämme enemmän tästä… Valitaan se yhdessä. Yes!)(?) 

Ihailin, ja toisaalta myös purin hammasta, opettajienkokouksessa, kun opetussuunnitel-
ma-vastaavana ensin esittelit uuden opetussuunnitelman mahdollisuudet taito- ja taide-
aineiden välystuntien jakamisesta ja sitten kerroit siirtyväsi käsityönopettajan rooliin, 
mistä käsin kerroit oman mielipiteesi siitä, että yhteistä käsityötä olisi tärkeää jatkaa 
myös neljännen luokan jälkeen valintaan perustuvan painotuksen lisäksi, ja ehdotit yhtä 
lisätuntia käsityöhön. Äänestyksessä käsityö ja musiikki joutuivat vastakkain, kun toinen 
piti valita ja toinen jättää, ja lisätunti meni musiikille.
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Mitä sinulle kuuluu? Oletko vielä samassa koulussa? Saatko opettaa niitä aineita tai ko-
konaisuuksia, joita toivoisit, (mitä ne ikinä nyt olisivatkaan)? Oletteko saaneet kehiteltyä 
yhteisiä projekteja Antin kanssa? Onko teillä koulussa hyvä tiimi? Voiko teidän opettajan-
huoneessa puhua niistä monenlaisista tunteista, joita oppilaiden, vanhempien ja toisten 
opettajien kohtaamiset synnyttävät? 

Kaunista kesäloman jatkoa sekä iloja ja voimia tärkeään työhösi!

Moikka Antti  (tämäkin tietenkin…),    17.6.2012

olipa mukavaa, että muistit minut ja vastasit minulle vielä monen viikon jälkeen, kun 
lopulta saitte sähköpostin taas toimimaan! Teidän kouluunne oli helppo tulla, kun tunsin 
sinut jo aiemmin. 

Muistan sinut hymystä ja rennosta otteesta tunneilla. Heittelit huumoripläjäyksiä, esim. 
että luokassa itse asiassa videoidaan aina monella kameralla ja että tottakai vapaata 
pitäisi olla, ei pelkästään vappuaattomaanantai, vaan myös seuraava ja sitä seuraava 
viikko. Siitä tuli lupsakka tunnelma, vaikka oppilaita välillä ärsytti. Yhdessä runossa se 
ärsytys näkyykin… 

Sinun mielestäsi oli tärkeää opettaa työkalujen käyttö. Niin. Onhan se varmasti tärkeää. 
Toki työkaluja on hyvä osata käyttää. (Mekin mietimme, opetetaanko ensin kvalitatiivis-
ten tutkimusmenetelmien käyttö, vaikka harjoituksenomaisessa tutkimuksessa, vai tutus-
tutaanko ensin muiden tekemiin tutkimuksiin ja pannaan sitten opiskelijat tekemään 
omaa ”oikeaa tutkimusta”.) Mutta, mm, rehellisesti sanoen, kontrasti sinun ja Paulan
opetuksen havainnollistamisen ja oppilaiden mukana-suunnittelemisen, -tekemisen ja -
oppimisen (sitä työkalujen käytön oppimista lukuun ottamatta) oli kyllä melkoinen. Oppi-
laat eivät edes tienneet, millaista hyrrää ovat tekemässä, saati että olisivat joutuneet 
yhtään itse miettimään tai tulkitsemaan työohjetta (joita ei ollut…) Tiedän, en minäkään 
aina jaksa valmistella opetusta viimeisen päälle, mutta ehkä yhden kuvan olisin piirtäis-
syt taululle, jotta oppilaat tietäisivät edes, mitä osaa ovat tekemässä ja mihin ollaan pyr-
kimässä.. Ja olisivatko oppilaat saaneet myös itse kertoa, mitä tykkäsivät työn tekemises-
tä tai valmiista työstä. Kun sinä vain arvioit pam. (En tiedä, onko tämä liian ikävästi 
sanottu?)  

Ja hmm, kyllähän sinä taisit tehdä erontekoja – Liisalle ja Aadalle sanoit, että alakoulun 
ja yläkoulun ja mahdollisen lukion jälkeen voi mennä kampaajakouluun ja siellä voi sitten 
tehdä kampauksia. Tai että laulutunnilla lauletaan eikä sinun tunneillasi. Ai niin, ja sitten 
annoit tytöille niitä kynsienhoito-ohjeita… Että jos on pitkät kynnet, niitä pitää lakata.. 
Niin, monista sinun jutuistasi olisi saanut herkullisia ja mehukkaita analyysipaloja, mutta 
kuten jo kerroin Paulallekin (sinun kollegasi pseudonyymi), en halunnut enkä kokenut, 
että minulla olisi oikeutta siihen. 

Niin, mitä oikein osaisin sanoa tai kirjoittaa.. Opettajana oleminen on aikamoinen paikka, 
vastuullinen ja vapaa – mitä jäät miettimään?

Terkku ja hauskaa kesää!
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RRakastaa ja kirjoittaa  
ja antaa tulla (to become, not to be or go) ja ja ja 

 

Ei-tietämisen rakastaminen, ystävyys. 
Tietämättömyyden auvo ja autuus. 
Yhdessäluomisen mahdollisuus.

OI, niin monta kirjaa on vielä kirjoittamatta, sekä omia, uusia hapuiluja, rakkauskirjoja, 
kirjoituksia, kirjoituksia kohti että nii(s)tä kirjoja, joita olen lukenut ja rakastanut ja 
joista olen kääntänyt sivunkulmia bussissa, rannalla, kahvilassa ja olo- ja työhuoneen 
nojatuolissa (ja ja ja). Ja ladattuja artikkeleita läppärini työpöydällä, alareunan doku-
menttiraidassa. 

Haluaisin kirjoittaa Félix Guattarin (2010) kirjasta Kaaosmoosi129  

Oli paha virhe strukturalistiselta suuntaukselta pyrkiä palauttamaan kaikki psyykeä koskeva 
kielellisen merkitsijän alaisuuteen! (Mt. 26.)

sadepisarat
kimaltelevat
yhdessä, ei yksinään

                                                             
129 Ja kyllä taas haluaisin todeta myös kiitollisuudestani ja ilostani sen kanssa, että tämä kirja on suomen-
nettu. Kiitos, Mariaana Fieandt-Jäntti ja Heikki Jäntti!



 
165 

 

””Love is the only way to survive”, laulaa Leonard Cohen 

ja samaan aikaan Elizabeth Adams St. Pierre (2004) kirjoittaa
(ja minä luen)
avautumisesta/levittäytymisestä (unfolding) deleuzelaiseen (1965/2001, 25) ”itsettömän 
tietoisuuden  laadulliseen kestoon” ja niin sileästä/pehmeästä (smooth) tuntemisesta, että 
Elizabeth löytää itsensä elämästä ”tulevaisuuden muistoja” (Deleuze 1986/1988, 107), 

[sellaisen] tulevaisuuden, missä ajattelun ehdot eivät enää mahdollista subjektin, kasvatuksen 
eikä tieteen ajattelemista, konfiguroimista, siten kuin tänään. Sellaisessa tulevaisuudessa, kas-
vatus on enemmän arvoista eikä petä niitä, jotka tulevat sen luokse suurenmoista muodon-
muutosta toivoen ja unelmoiden. (St. Pierre 2004, 294, käänn. hg.)

”sellaisessa tulevaisuudessa kasvatus on enemmän arvoista”
itsettömän tietoisuuden arvoista?
maailman ykseyden tietoisuuden arvoista?
tietoisuuden arvoista?

jossa silmiä ei enää suljeta epäsolidaarisuudelta ja toisten ihmisten kärsimykseltä
(se ei ole heidän kärsimystään, vaan meidän)
maapallomme pahoinvoinnilta
lastemme tulevaisuudelta

tietoisuutta sinutta ja minutta ja sinä-minuna, minä-sinuna
  
”halleluja, halleluja”, jatkaa Cohen
silti jokaisen hetken, tapahtuman, singulaarisuudessa, 
perseptien ja affektien sommitelmassa

shut the eyes
take a breath
observe (percepts and affects, not-the-always-already-earlier-known/recognized, just 
this/that thisness, haecceity)
participate (intra-act, meet the universe halfways, Barad 2007)
(s-t-o-p, Malinen 2011)

”eikä pettää niitä, jotka tulevat muodonmuutosta toivoen ja unelmoiden”
antaa haaveiden ja unelmien virrata,
kuulla toistemme suruja ja pettymyksiä,
kuulla ihminen niiden takaa
kohdata
luoda yhdessä maailmaa, 

tunnistaa maailman ja itsemme muokattavuus (Foucault; Alhanen 2007)
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((Auto)-kirjoita/n kirjoi(t)ta kirjo(i/n) 

Denzin (1997, 224–225; Davies ym. 2004 ) kehot-
taa sotkuisiin, monipuolisiin, intertekstuaalisiin, 
open ended -tyyppisiin, teoreettista holismia 
vastustaviin teksteihin – teksteihin, jotka ovat 
tietoisia omista narratiivisista välineistään, ovat 
sensitiivisiä todellisuuden sosiaaliselle konstruoi-
tumiselle ja ymmärtävät, että kirjoittaminen on 
tapa "kehystää" todellisuutta. 

”Yhtä aikaa niiden tekstien tulisi aina palata 
kirjoittavaan itseen, joka läikkyy yli siihen 
maailmaan, jota kuvataan. Tämä kirjoittaja-
itse edustaa tietynlaista ylimielisyyttä ole-
matta silti  röyhkeä tai koppava. Poeettinen 
itse haluaa yksinkertaisesti asettaa itsensä 
vaaraan ja ottaa riskejä.” (Denzin 1997, 225, 
Daviesin ym. 2004, 367, siteeraamana, 
käänn. hg.)

”’Let yourself go, let the 
writing flow, let yourself 
steep; bathe, relax, become 
the river, let everything go, 
open up, unwind, open the 
floodgates, let yourself 
roll…’ A practice of the 
greatest passivity. At once 
a vacation and a technique. 
This mode of passitivity is 
our way -really an active 
way- of getting to know 
things by letting ourselves 
be known by them. You 
don’t seek to master. To 
demonstrate, explain, 
grasp. And then to lock 
away in a strongbox. To 
pocket a part of the riches 
of the world. But rather to 
transmit: to make things 
loved by making them 
known. You, in your turn, 
want to affect, you want to 
wake the dead, you want to 
remind people that they 
once wept for love, and 
trembled with desires, and 
that they were then very 
close to the life that they 
claim they’ve been seeking 
while constantly moving 
further away ever since.” 
(Cixous 1991, 56–57.)

”I don’t ”begin” by ”writ-
ing”: I don’t write. Life 
becomes text starting out 
from my body. I am 
already text.” (Cixous 
1991, 52.)
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Oi, mä pakahdun näistä.
Ja taas tiedän, että olen 
’oikealla’ tiellä,
sillä tiellä, jolla minun/
tässä kohtaa kuuluu olla.
Tai jolla haluan olla.
Tai jolle olen avautunut.
Ja että tätä kirjaa 
(Cixous 1991) muistellen 
olen kirjoittanut.

Ja taas uusi tapa kirjoittaa,
uusi tapa sijoittaa tekstiä sivulle.. 
Olen pahoillani
(ja en)
ja jatkan leikkimistä ja avaamista (taas):
että ajattelu on löytämisen riemua 
toisissa/toisten teksteissä
ja fragmentaarista, irralllista, niitä ”uncemented stones” 
(ks. s. 139), langanpätkiä, viivoja ja virtauksia

ja että ei näihin ole mitään erityistä lukuohjetta sinulle - ne 
joko toimivat tai eivät

tai ehkä: anna katseesi harhailla ja löytää eksyksiin
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Syyskuussa 2012

Oi että mä olen pinnistellyt.

Enkä se sittenkään ollut minä, yksi, rajattu, vaan monta, ohikiitäviä hetkiä, tiloja, paik-
koja, samastumisia ja ympäröivän maailman diskurssien omaksumista, niiden kanssa 
(puolesta ja vastaan) kirjoittamista. Itseni kirjoittamista niissä, eikä sittenkään itsen, 
vaan muiden minussa, minun muissa, itselleni vieraana ja ah niin lähellä, tässä, hengi-
tys salpautuen, kiihtyen, vapautuen. Niin paradoksaalista, etten osaa edes kirjoittaa 
si(i)tä.  

Ja oi maa ja taivas, miten ihanaa on ollut pitää luentoja opiskelijoille. Miten siellä on 
voinut heittää ajatuksia, lainauksia, viitteitä, puna- tai sinikynällä alleviivattuja, huuto-
merkein varustettuja. Ja miten vaikeaa niitä on kirjoittaa auki, tai leveälle, tai sopivan 
suppealle. –  

”Joko sinulle on alkanut tulla tunne, että voisit tehdä tulkintoja?”, kysyi Ulla, kun tapasimme 
kesän jälkeen. 

Äh, se tuntu(ma/a), mikä eilen illalla esti minua nukahtamasta, vaikka väsytti, se into, 
se päättäväisyys, se virta, flow, jonka aioin tänään kirjoittaa, näiden kaikkien tekstien 
kanssa, sen vielä eilen löydetyn Susanne Gannonin artikkelin jälkeen ja kanssa ja rinnal-
la, se luiskahtaa, livahtaa. Älä mene, älä, tule, viivy hetki tässä. Tämä tässä haluaisi 
saada väitöskirjansa valmiiksi ja päästä siihen kepeyteen, josta jo alussa kirjoitti. Kirjoit-
taa tästä elämän runsaudesta, moneudesta, läikkyen ja monin äänin.

Ja miten 

Pieni aavistus, tässä se on mitä etsin, tässä se on mitä on. 
Pieni aavistus, josta ei varmasti tiedä, takeita siitä ei saa. 
Pieni aavistus, on lumeen tallattuina elämän jättämät jäljet. 
Rakkaus voi kulkea näin, rakkaus voi kulkea näin. 
(ystäväni Katja Kailan runolaulu, rakkauslaulu)

Niin, se artikkeli. Mm, miten tämän nyt sanoisi, kirjoittaisi: tämän koko kirjoituksen 
ajan, näiden vuosien ajan, olen etsinyt, hapuillut hämärässä, löytänyt joitain valopilkku-
ja, etsinyt oikeutusta, argumenttia sille, että… 

Että poststrukturalistiset teoriat, kirjoitukset, maailman purkamista ja kyljel-
leen/sivulleen/vinksalleen kääntämistä avaavat tekstit ja siten mahdollisuudet ajatella 
yhtä aikaa sekä haastavat omalla äänellä kirjoittamista, itsetietoisuuteen ja itsen reflek-
tointiin kykenevää subjektia että antavat sille tilaa, haastamalla tieteenalojen tai kirjoit-
tamisen genrejen rajoja ja erontekoja.

Ja että siis mikään kirjoittamani teksti ei ole minun, ja on.
Ja että kirjoittamalla ihan tästä läheltä, täältä, tältä liikkeelliseltä paikalta, tässä ke-

hossa, sen sisä- ja ulkopuolelta ja pinnalta ja rajalta, no matter which, they are all the-
re, voin tehdä yksinkertaiseksi oletettua monimutkaiseksi, ja ja ja

Ja sitten löydän Susanne Gannonin (2006) artikkelin The (Im)Possibilities of Writ-
ing the Self-Writing: French Poststructural Theory and Autoethnography ja 

Hah, tässä, siinä, tuossa perustelut ja argumentit ovat paketoituina ja kirkkaina. 
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Miksi käytit aikaasi, mikä olikaan sinun kontribuutiosi 
(ystävääni toisessa korkeakoulussa pyydettiin kirkastamaan kontribuutiotaan 
väitöskirjakäsikirjoituksessa käsiteltyyn aiheeseen, kirjoittamaan auki, ääneen, 
näyttämään, alleviivaamaan), 
mikset heti alussa, tai edes muutama vuosi sitten etsinyt oikeilla hakusanoilla..? 
– Hän raivasi tilaa kirjoittamalla.                         
– Hah, älä teatralisoi.

Kirjoittamisen materiaali voi olla vain minusta lähtöisin. Minä ei ole minä, tietenkään, siksi et-
tä se on minä toisten kanssa, toisista tuleva, toisten paikalle asetettuna, toisten silmät annet-
tuina. Mikä tarkoittaa, että on jotain yhteistä. Sanot, ettei voi olla autobiografista kirjoittamis-
ta. Olen tietoinen siitä. Voi olla niitä houkuttelevia itsen murtumia, joita kutsutaan 
tunnustuksiksi. Minulle ne ovat töitä, kirjoja. Me voimme kutsua sitä autobiografiaksi, mutta 
se on yksi mukaelma/versio. Sokean versio. (Hélène Cixous Calle-Gruberin kysymykseen hä-
nen suhteestaan autobiografiaan; Cixous & Calle-Gruber 1997, 87, Gannonin 2006, 490 sitee-
raamana, käänn. hg.)  

Gannon käy läpi ranskalaisten poststrukturalistien130 Foucault’n, Barthes’n, Derridan ja 
Cixous’n tekstuaalisia strategioita kirjoittaa itsestä ja poispyyhkiä itse ja keskustelee 
näiden rinnalla anglo-amerikkalaisen autoetnografian (esim. Carolyn Ellisin, Arthur 
Brochnerin, Norman Denzinin) kuvauksien ja määritelmien kanssa. Teorian ja auto-
etnografisen kirjoittamisen suhde vaihtelee ja joitakin autoetnografian töitä on kritisoi-
tu luiskahtamisesta autoetnografiaan-terapiana, ja esim. Clough (2000) puhuu trauma-
kulttuurin tuottamasta ”(yli)innostuneesta” subjektiviteetista ja standpoint-episte-
mologiaan ja identiteettipolitiikkaan perustuvasta ”realistisesta” kerronnallisuudesta. 
Moni autoetnografinen kirjoitus myös kytkeytyy voimakkaasti kehoon ja kehon tarinoi-
hin ja ”siellä olemiseen” (being there), kuten etnografisessa tutkimuksessa jo aina on 
lukijoille vakuutettu, ”että on sekä ’siellä’ että ’oleva’, joka on ollut ’siellä’ (Britzman 
2000, 28). Näissä olosuhteissa, näissä hankalissa törmäyksissä poststrukturalistisen 
identiteetti- ja realismikritiikin kanssa ”kyynelten validiteettiin” (Lather 2009) ja ”tun-
teen epistemologiaan” (Denzin 1997) perustuvan autoetnografisen kirjoittamisen pur-
kaminen ja kritisoiminen tulee sekä vaikeaksi että välttämättömäksi. (Gannon 2006, 
475–476.) Gannon (2006) lukee Foucault’a, että autoetnografia on kaikkea muuta kuin 
uutta, jo muinoin oltiin kiinnostuneita ”itsestä huolehtimisesta” ja ”itsen tuntemisesta” 
ja parantavasta kirjoittamisesta (Foucault 1997; 2010). Siten autoetnografisten kirjoit-
tamiskäytäntöjen tulisi hajottaa itseä sosiaaliseen ja poliittiseen, monimutkaisille ja 
ristiriitaisille diskursiivisille näyttämöille, epäjatkuvuuksia, katkoksia, vihlovia hetkiä 
painottaen (Gannon 2006, 480). ”Persoonalliseen kirjoittamiseen, joka on skandaali-
maista, kohtuutonta ja vuotavaa… mieluummin puutteeseen ja raunioille kuin täytty-
mykseen perustuvaa” (Lather 2007) ja ”saumattoman lineaarisia kätkettyjen itsiemme 
’tuntemaan’ tulemisen tarinoita välttävää” (Gannon 2006, 480).   
 

                                                             
130 Ja miksi minä joka kerran takeltelin, jos tai kun olisin halunnut käyttää jotain yksinkertaista yleisnimi-
tystä niistä kirjoittajista/teoreetikoista, joiden kanssa kirjoitan? ”Ranskalaiset poststrukturalistit”. Nimet-
tynä eikä sittenkään nimitykseensä redusoituen. 
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Lisäksi Gannon kuvaa Roland Barthesin131 ja Jacques Derridan omilla nimillään ni-
meämiä kirjoja ja niiden (anti)autobiografista kirjoittamista. Molemmat ovat fragmen-
toituneita tekstejä, varustettuna valokuvin omasta valokuva-albumista. Barthes’n (1994) 
kirja ei ole pyrkimys kuvata tallentaa itseä monumentiksi tai edes kuvata itseä, vaan 
kirjoittaa teksti, jonka hän nimeää Roland Barthesiksi. Derridan (Bennington & Derrida 
1993) autobiografinen tunnustus (circumfession eli circumcision, ympärileikkaus, 
omansa, ja confession, tunnustus, Pyhän Augustinen, yhteenkudotuksi tekstiksi kirjoi-
tettuna erityisesti poikana, jonka äiti on kuolemassa) on kirjoituksia kyyneleistä, ru-
kouksista, menetyksistä ja rakkaudesta ja ”kaikki, mistä olen koskaan puhunut” (Ben-
nington & Derrida 1993, Gannonin 2006, 486 siteeraamana). 

Ympäritunnustuksessa (circumfession) Derrida harjoittaa dekonstruktiota, joka ei 
pääty nihilismiin, ei-mihinkään, vaan avoimuuteen toista kohtaan (Gannon lainaa tässä 
Derridan tekstiä Kearneyn, 1984, kautta). Gregoriou (1995) kuvaa Derridan kirjoitta-
mista haavoittuvuuden retoriikkana, haavoittuvuutena mahdottomuutena paeta vas-
tuullisuutta toisesta ja toiselle (Gannon 2006, 487). Ja eli subjektiviteetistaan moneute-
na Derrida kirjoittaa jo vuonna 1966:

Kieltäydyn ehdottomasti diskurssista, joka asettaisi minut yksittäiseksi koodiksi, yksittäiseksi 
kielelliseksi peliksi, yksittäiseksi kontekstiksi, yksittäiseksi paikaksi: ja minä en väitä näin het-
ken mielijohteesta tai koska se maistuisi minulle, vaan eettisistä ja poliittisista syistä. (Derrida 
1966, Morrisseyn, 1999 ja sitten Gannonin 2006, 487, siteeraamana, käänn. hg.)       

Ja Cixous’n kanssa Gannon kirjoittaa:

Autobiografia on sekä mahdotonta että välttämätöntä. Cixous’n opetus autoetnografisessa kir-
joittamisessa on, että kirjoittajan erityinen mennyt – suhteessa toiseen/toisiin – on aina vettä 
joissa, jotka virtaavat ”välitietoisilla in(terre)conscious alueilla” (Cixous & Calle-Gruber 1997, 
88). - - Tämä välitietoisuus on yhtä aikaa ruumiin, itsen, toisen ja kirjoittamisen näyttämö. - -
Cixous’n opetus auto(etno)grafiassa on, että se on epä/rationaalista, kehollista, se etenee ellip-
tisesti ja haparoiden, murtuvalla tyylillä, kirjoittajan äänellä haavoittuneiden toisten äänien ja 
suurimman kunnioituksen ja välttämättä rakkauden kanssa. (Gannon 2006, 490–491, käänn. 
hg.)

                                                             
131 Juuri ennen Kearneyn (1986) kirjan palauttamista (aina joku varaa jonkun kirjan..) kirjastoon, huo-
maan hänen kuvanneen lyhyesti myös Barthesia. Kearney (1986, 329–331) kertoo Barthesin kuvailleen
myöhäisten kirjoitustensa asentoa ja tavoitteita eksplisiittisimmin virkaanastujaisluennossaan Collége de 
Franceen vuonna 1977. (Ja koska en tässä vaiheessa vielä tiedä, onko tätä luentoa saatavilla englanniksi, 
kirjoitan heti ylös sitä, mikä näyttää tässä vaiheessa työtäni merkitsevältä.) Luennossaan Barthes kertoo 
ajavansa yhteistä asiaa Derridan dekonstruktion ja Foucault’n vallan kritiikin kanssa tavoitellessaan 
kielen vapauttamista sen sortavista elementeistä, kietoutumisesta vallantahdon kanssa. Barthes nimeää 
vallan kieleksi kaiken sellaisen autoritaarisen kielen, joka synnyttää vastaanottajassaan häpeää ja siten 
syyllisyyttä. Barthes haaveilee utopiasta, jossa kieliä voisi olla yhtä monta kuin haluja ja haluja yhtä mon-
ta kuin lukijaa. Eli että jokainen voisi kirjoittaa ja lukea sellaista, joka ei saisi häpeämään tai tuntemaan 
syyllisyyttä. Kohti sellaisia utooppisia olosuhteita, joissa jokainen voisi tietää ilman katumusta tai sortoa, 
joissa jokaisella olisi puhumisen auvo ”omien kieroutumistensa eikä Lain mukaan” (Barthesin luento 
1977, Kearneyn 1986 siteeraamana, s. 330, käänn. hg):  

“Olen yhä vakuuttuneempi, että tämän höllentymisen metodin perustava teko, sekä kirjoittami-
sessa että opettamisessa, on fragmentaatio, jos kirjoitttaa, ja poikkeaminen aiheesta, jos opet-
taa, tai teennäisen kunnianhimoisella sanalla sanottuna, ekskursio.” 

Tällaisten semiologisten ekskursioiden päämääränä on Barthesin mukaan (Kearneyn 1986, 331, siteeraa-
mana) “Sapientia: ei valtaa, vähän tietoa, vähän viisautta, ja makua niin paljon kuin mahdollista”. Ettei 
sanoja käytettäisi vain instrumentteina, vaan “räjähdyksinä, väreilyinä, juonina ja makuina” (mt., 330). 
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Joten, taas laatikkoleikkiä, ajattelun ja aistimusten tilkkutäkkiä:  

Tekstin suosimisessa Barthes 
(1986) velvoittaa meitä synnyt-
tämään itsemme kirjoittamises-
samme, tuntemaan itsemme 
satunnaisina, kirjoittamaan 
itsemme moninaisena niissä 
moninaisissa teksteissä, joita 
kirjoitamme. Tekstit ovat itse, 
itset ilmenevät teksteissä – 
samalla irtautumista miellyttä-
västä jo sanotun ja tiedetyn 
toistamisesta siihen onnen 
hetkeen, jossa miellyttävä pinta 
rikkoutuu toisenlaisella tietämi-
sen tavalla – tällaisten tekstien 
kirjoittaja syntyy samalla het-
kellä tekstinsä kanssa. (Davies 
ym. 2004.)

”Uusi subjekti, uusi tiede

Hän tahtoo olla kaiken sellaisen 
kirjoittamisen puolella, jonka 
periaate on että subjekti on pel-
kästään kielen seurausta. Hän 
kuvittelee valtavan tieteen, jonka 
ilmaisuihin tieteilijä lopultakin 
sisällyttäisi itsensä – tiede kielen 
vaikutuksista.” (Barthes 1994, 79, 
käänn. hg.)  

En malta olla heittämättä tässä kohtaa 
ilmoille vielä Juha Varton (2001) kutkut-
tavaa ajatusleikkiä (niin, yhä olemme 
kiinni ajattelussa – miten tulee mahdol-
liseksi ajatella, sitä minäkin olen kysynyt 
koko ajan):

”Descartes päätyi ajatukseen, että ajatteleva 
subjekti on ajatuksena olemassa. Länsimainen 
historia olisi todennäköisesti hyvin erilainen, 
mikäli ratkaisevan filosofin oivallus olisikin 
kuulunut: aistin, siis maailma on! - - -  

Alue, joka Descartesin ajattelussa jäi ulkopuo-
lelle, oli aistinvarainen maailma. Tälle alueelle 
syntyi myöhemmin oma ’tieteensä’, estetiikka. - 
- - 

Tämä on käytännössä johtanut siihen, että 
ajattelulle on voitettu tai ainakin pyritty voit-
tamaan myös se alue, joka alun perin jäi ulko-
puolelle. Maailmalla, jonka aistin, ei siis ole 
merkitystä estetiikassa. Sen korvaa tapa, jolla 
ajattelu hahmottaa tämän aistimisen, ja 
yleinen ja pätevä on mukana vain tässä.” 
(Varto 2001, 115–116, kurs. hg.) 

A  i  s  t  i  n tässä, hapuan, kielellä takel-
telen, että mitä miten millaista kuten
kuinka kullaista kel-laista 
ei-laista, kyllä-kyllä 

että vaikka femistisen tutkimuksen affek-
tiviinen käänne (Liljeström & Paasonen 
2010) reaktiona tekstuaaliselle (post-
strukturalistiselle) käänteelle ja sen 
teoretisointien rajoituksille (joita en itse 
pysty näkemään sellaisina…) kiinnostuu 
affekteista ja työskentelystä affektien 
kanssa, affektit siinäkin nostetaan ajatte-
lun ja esimerkiksi lukemisen käytäntöjen 
alueelle, tekstualisoidaan  

että aj aj aj surrur
ajatellen yritän saada kiinni tuosta, siitä

että mitä muuta voisi(ko?) 
yliopistolla/akateemisessa maailmassa 
tulla/olla kuin ajattelu, sanat, tekstit, 
argumentit? kuin kirjoittaminen?
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”Lakkaa ajattelemasta itseäsi minuutena, jotta 
voisit kokea itsesi virraksi, virtojen kokoelmaksi, 
joka on suhteessa toisiin virtoihin itsensä ulko-
puolella ja itsessään. - - - Sielu virtojen elämänä 
on elämänhalua, taistelua ja kamppailua. Se ei 
ole vain virtojen erottamista vaan myös niiden 
yhdistämistä. Se on taistelua ja kamppailua, 
painiote. Kaikki soinnut ovat riitasointuisia. - - - 

Yhteisöllinen ongelma taas on perustaa, löytää 
tai tunnistaa suurin mahdollinen määrä yhteyk-
siä, sillä yhteydet (ja erottamiset) ovat suhteiden 
fysiikkaa, kosmos.” (Deleuze 2007, 86.)  

”Ellipsi (/viitteellinen)

Joku kysyy häneltä: ’Kirjoitit jossain, 
että kirjoittaminen kulkee kehon 
kautta: voitko selittää mitä tarkoitit.

Hän huomaa, miten vieraita joidenkin 
ilmausten, niin selkeitä kuin ne ovat 
hänelle, täytyy olla monille muille. 
Kuitenkaan fraasi ei ole muuta kuin 
merkityksetön, pelkästään viitteelli-
nen: se on ellipsi, kannattelematon. 
Mihin voidaan vielä lisätä vähemmän 
muodollinen vastarinta: yleisellä 
mielipiteellä on rajoittunut käsitys 
kehosta; se on aina, nähtävästi, jotain 
vastakohtaista sielulle: jokainen 
jollain tavalla metonyyminen laajen-
taminen on tabu. ” (Barthes 1994, 80, 
käänn. hg.)  

”Maailmassa kaikki alkoi sanalla 
kyllä. Molekyyli sanoi kyllä toiselle 
molekyylille ja elämä syntyi. Mut-
ta jo ennen esihistoriaa oli esihis-
torian esihistoria ja oli ei koskaan 
ja oli kyllä. Aina oli. En tiedä mitä, 
mutta tiedän, ettei maailmankaik-
keus koskaan alkanut... Niin kau-
an kuin minulla on kysymyksiä 
mutta ei vastauksia, jatkan 
kirjoittamista.” 

Clarice Lispector 1996, Tähden 
hetki (Oikarinen-Jabain siteera-
mana, 2008, kansilehdellä) 

Mitä tunnistamattomaksi-tuleminen voisi 
tarkoittaa? Deleuze ja Guattari muotoilevat 
ensimmäisen mahdollisen vastauksen: 

”Olla kuin kuka tahansa muu. - - Tulemalla-
tunnistamattomaksi tai keneksi/miksi tahansa 
maailmassa on maailman luomista. Muut merki-
tykset eliminoiden, olla enää vain abstrakti viiva, 
tai pala abstraktissa palapelissä. Taipumalla ja 
jatkumalla muiden viivojen tai palojen kanssa 
tehdään maailmaa, joka voi peittää aiemman, 
kuin läpinäkyvästi.”  
(Deleuze & Guattari 1987, 279–280).

Deleuze ja Guattari vertaavat tunnistamat-
tomaksi-tulemista myös maailman tomuun, 
”olla läsnä maailman tomussa.” (Deleuze & 
Guattari 1987, 280.)

 

“Thinking, in other words, is to a very 
large extent nonconscious, in that it 
expresses the desire to know, and this 
desire is that which cannot be adequately 
expressed in language, simply because it is 
that which sustain it. Through this inten-
sive structure of the thinking process, 
Deleuze points to the prephilosophical 
foundations of philosophy: its embodied, 
fleshy starting point.” (Braidotti 2011, 
282.)
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”Dekonstruktion – sen voiman ja halun sikäli kun 
sillä niitä on – intressi on tietty mahdottoman 
kokemus.” (Derrida 1987, Hintsan 1998, 15, mu-
kaan.)

”Itse sekä on että ei ole fiktiota: se on 
yhtenäinen ja poikkeuksellinen ja
fragmentoitunut ja aina muotoutumi-
sen prosessissa; siitä voidaan puhua 
realistisin termein ja ei voida; sen 
ääntä voidaan väittää autenttisek-
si/aidoksi ja sen autenttisuudesta ei 
ole mitään takeita.” (Davies & Gan-
non 2006, 95; Davies ym. 2004, 
käänn. hg.)

”Maailma heterogeenisten osien 
kokoelmana: ääretön tilkkutäkki 
tai päättymätön kuivakivestä tehty 
muuri (sementoitu seinä tai pala-
pelin palat muodostaisivat uudel-
leen totaliteetin). Maailma otokse-
na: näytteet (specimen) ovat 
ainutkertaisuuksia ja merkittäviä 
osia, joita ei voi totalisoida ja jotka 
irrottautuvat tavanomaisesta.” 
(Deleuze 2007, 94.)

Oi, onko tässä työssä luotu tai tavoiteltu subjektiviteettia tai 
subjektiviteetin uusia ajattelutapoja (vrt. Guattari 2008)? Félix 
Guattari (2008, 26) kirjoittaa päätyneensä ajattelemaan, että 
”psyykkisen olion ymmärtämistä ei voida erottaa lausumisen 
sommitelmasta, joka saa sen ruumiillistumaan oliona ja ilmai-
suprosessina”. Olemme kaikki ainutkertaisia toiseuksia toisil-
lemme ja siksi Guattari peräänkuuluttaakin voimakkaasti es-
teettisiä kohtaamisia erityisesti niissä ammateissa, joissa ollaan 
tekemisissä ja ”voidaan puuttua yksilöllisiin ja kollektiivisiin 
psyykkisiin osajärjestelmiin, koulutuksen, terveyden, kulttuu-
rin, urheilun, taiteen, median, muodin ja niin edelleen kautta” 
(mt., 30). Jotta prosessit eivät olisi edellisten toistoa, kaikki 
pitäisi aina aloittaa alusta, keksiä uudelleen. 

”Jokaisen performanssin pyrkimyksenä on kehittää, keksiä 
ja panna alulle tulevaisuuteen suuntaavia avauksia ilman, 
että niiden tekijät käyttävät hyväkseen vakiintuneita teo-
reettisia perustoja tai ryhmän, koulun, konservatorion tai 
akatemian auktoriteettia… Work in progress! Psykoanalyyt-
tisten, käyttäytymistieteellisten tai systemististen uskonop-
pien loppu.” (Mt., 31). 
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 ”Aktiivinen / reaktiivinen

Siinä mitä hän kirjoittaa on kaksi tekstiä. Teksti I 
on reaktiivista, tuohtumusten, pelkojen, puhu-
mattomien sukkeluuksien/tylyyksien (rejoinders), 
vähäisten vainoharhaisuuksien, puolustusten, 
kohtauksien liikuttamaa. Teksti II on aktiivista, 
nautinnon liikuttamaa. Mutta kun se kirjoitetaan, 
korjataan ja sovitetaan Tyylin kuvitelmaan, myös 
Teksti I tulee aktiiviseksi ja siten kadottaa reaktii-
visen kuorensa, joka pysyy hengissä vain saarek-
keissa (vain suluissa).” (Barthes 1994, 43, käänn. 
hg.)  

Ja aah, Gayatri Chakravorty Spivak 
toteaa Matti Savolaisen (1992) te-
kemän haastattelun lopuksi, ettei 
näe itseään tutkijana, jonka työ 
ansaitsisi kirjan mittaisen esityk-
sen.. Kokee ennemminkin olevansa 
hyödyllinen villinä ajattelijana, joka 
voi auttaa toisia oppineempia ja 
tieteellisempiä tutkijatyyppejä yh-
distelemään eri ideoita ainutlaatui-
sella tavalla – esseen vanhempi 
merkitys onkin ”yritys” – ennem-
minkin ”polkujen löytäjä, jonka 
ajattelu toimii leimahduksina, kuin 
täysin uusien johtopäätösten ja 
morfologioiden tieteellinen perusta-
ja” � (mt., 27). 

Juuri näin minäkin ajattelen, hah, 
vaikka oi oi oi, en ikinä kirjoittaisi 
sellaista johdantoa, minkä Spivak 
kirjoitti Derridan kirjaan Of Gram-
matology. Hih hah, mutta haluan 
sanoa, että oppineemmat ja tieteelli-
semmät tyypit voivat sitten rakentaa 
argumentatiivisempia ja johdonmu-
kaisempia tekstejä ja vaikuttaa asi-
oihin, muuttaa maailmaa (?), ehkä 
enemmän kuin tällaisella repaleisel-
la ja ah niin antaumuksellisesti 
keskeneräisellä voi nykyisen maail-
mamme käytännöissä ja politiikois-
sa vaikuttaa.  

 

Maggie MacLure (2010) päättää (con-
clusion, silti�) erään artikkelinsa teori-
an ihmeeseen tai ihmetykseen  ja teo-
reettisten esimerkkien käyttöön. Barbara 
Maria Stafford (2004) nimittää niitä 
intensifikaatioiksi, joissa miniatyyri 
avautuu moniin mahdollisiin yhteyksiin-
sä ja aktuaalisen ja virtuaalisen huimaa-
viin suhteisiin. Stafford (2004) ja Mas-
sumi (2002) kutsuvat tätä ihmeeksi. 
Massumin (2002, 239) mukaan filosofia 
on pyhitetty ihmeen mahdollisuudelle 
maailmassa. Siihen vedoten MacLure 
ehdottaa, että teoria kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa olisi ihmee(llisyyde)n 
tavoittelua. Ja tähän siis tulisi pyrkiä, 
taas MacLure (2010) Massumiin viita-
ten: kokeellisuuteen luovan leviämisen 
kautta, sen kautta, että lukijoille jää 
ongelma, mahdollisesti päänsärky, ”mitä 
tehdä tämän kaiken kanssa. Silloin ko-
keellisuus alkaa. Systeemin avoimuus 
hajaantuu. Jos he ovat kokeneet luke-
mansa vastustamattomaksi. Luova tar-
tunta.” (Massumi 2002, 19, käänn. hg.).  
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KKirjoittamisen manifesti, onko tarpeen, kokoaako yhteen, auttaako vai joko ärsyttää 
lukijaa(?)  

kirjoita/n läsnäolon liukkaalla pinnalla
kirjoita/n itsestä ilman itseä
kirjoita/n itsettömästä itsestä käsin ilman että objektivoin subjekti(ni) 

kirjoita/n päätt(ämätt)ömin (undecidable) käsittein, sanoin, jotka voidaan ymmärtää 
kahdella toisilleen vastakkaisella tavalla (Derrida 1976; Enwald 2004, 121–124)
”Siten päättämättömyys viittaa konfliktiin ilman synteesiä”, synteesiä, joka pitäisi sisällään 
molemmat toisilleen vastakkaisina esitetyt, dikotomiset termit (kuten tunne/järki, 
luonto/kulttuuri) (Enwald 2004, 123) 
tunteessa on aina hitunen järkeä ja järjessä tunnetta ja yhtä aikaa järjen ja tunteen välillä 
on ero, ne sekoittuvat ja ovat yhtä ja sittenkin eri
kirjoita/n positiivista, provosoivaa eroa (tuottaen)
kirjoita/n eroa ilman identiteettiä tai vastakkainasettelua 
eroja ei siis ole, vaan ne tulevat tai ovat tulossa, eikä vertailukohtia ole
erojen tuottamisen tutkimisesta erojen tuottamiseen (tai samuuksien tuottamisen 
tutkimukseen)
kirjoita/n kysellen, ei-vastaten, kokeillen

kirjoita/n vähemmistö(n)ä, tunnistamat(t)o(ma)n(t)a

kirjoita/n antaumuksellisen keskeneräisesti, keskeneräisenä
kirjoita/n heikkouden ja naiiviuden manifestina (Cixous [Derridasta, Derridan kanssa] 
2008, 173),
kirjoita/n epämukavuusalueella

kirjoita/n uusia ilmaisutapoja ja lauserakenteita etsien (yhtä aikaa subjekti-objekti-
predikaatti-asetelmassa kiinni ollen)

ei koskaan ymmärtämistä, retorista tai sisällöllistä sankarillisuutta
ei paljastamista tai taakse menemistä, vaan erilaisia ääniä ja yhteenvedoista, samuuksiin 
pakottamisesta kieltäytymistä
ei koskaan koherenssia (MacLure) ja sittenkin
ei koskaan sulkemista, ei koskaan suljettua staattista systeemiä (Enwald 2004, 119)
(ei koskaan ei koskaan vaan kyllä) ja ja ja  

kirjoita/n tilanteisesti ja satunnaisesti, tutkimisen jälkiä ja kirjoittamisen vaiheita seuraillen 
(Miller 1991; Salo 2009)
kirjoita/n aiheesta, joka ei eroa siitä tavasta, jolla kirja on kirjoitettu
ja lue/n kyselemättä, mitä kirja tarkoittaa, vaan miten tai minkä kanssa se toimii 
  
kirjoita/n tavoitellen etiikkaa negatiivisen muuttumisena myönteisiksi intohimoiksi, toivon 
ja kestävien tulevaisuuksien horisonttien luomiseksi (Braidotti 2011 kanssa)
silti ja yhä yhtä aikaa tietäen, että viatonta tai puhdasta kieltä ei ole

kirjoita/n aggressiivisella rakkaudella
(ainoastaan rakkaudesta tulisi kirjoittaa (Deleuze & Parnet), mutta yhtä aikaa jokainen 
ajatus muuttuu aggressioksi (Deleuze 1994)) 
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ei-/kaunosieluisesti 
vastavoimia on aina, eturistiriidoista emme pääse

”[M]oderni ajattelu syntyy representaation epäonnistumisesta, identiteettien häviämisestä ja 
identtisen representaation alla toimivien voimien löytymisestä” (Deleuze 1994, xvii; käännös 
Teoriapiikki 2011a).

luo/n jotain uutta, omalla kielellä, omassa singulaarisessa situaatiossa, omalla
allekirjoituksella, keksi/n mahdotonta, riko/n menetelmän 
(Derrida 1996, MacLuren 2003, 180 mukaan) 

kirjoita/n läsnäollen, häilyen, kiepsahtaen – läsnäolon tunnistaminen, nimeäminen jo 
irrottaa läsnäolosta…
kirjoita/n ajattelemalla ja aistimalla, aisti/n ja ajattele/n kirjoittamalla, ”ääneen”

eikä sittenkään koskaan ”aitoa”
saati puhumista jonakin ”as-a”
puhuvan subjektin ja läsnäolon metafysiikan romanssia varoen (Lather 2009, 20), 
silti siinä ja ei

kirjoita/n 

kepeästi, 

   tanssien ja laulaen (Salo 2009; Calvino 2002; Braidotti 2011)
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VVielä kaksi (tai puoli toista) rakkauskirjettä 

Hei Eija/Liisa/Leena/Tiina/Jasmin132 ja muut peltolalaiset,

sinulle/teille on jotenkin ollut vaikeampi kirjoittaa. Edellisten rakkauskirjeiden kirjoitta-
misesta on jo vuosi. Kai minä jotenkin pelkäsin, että erityisesti sinä olisit pettynyt siitä, 
etten tuottaisikaan tietoa, joka todistaisi/paljastaisi/näyttäisi, ettei mitään käsityön su-
kupuolisopimusta ainakaan teidän koulun käytännöissä ole. Ja näinhän tavallaan teen-
kin: päädyn lopuksi väittämään, että sukupuolisopimusta ylläpitää ja uusintaa selkeim-
min itse valinta, kuten teidänkin koulussa: kun oppilaat vaihtoivat yläkouluun ja joutuivat 
valitsemaan alaluokkien kaikille yhteisen opetuksen jälkeen jommankumman, valinnat 
menivät pääasiassa sukupuolen mukaan. Se siis sekä oli että ei ollut valinta. Ja vaikka 
jonain vuonna tai vaikka useampanakin vuonna aina olisi jokunen, joka valitsisi toisin, se 
ei vielä muuttaisi tilannetta, vaan kertoisi ei yksilöllisestä rohkeudesta tai persoonallisuu-
desta, kuten tässä väitöskirjassanikin toisintekemisestä väitän, vaan ehkä ennemminkin 
vallitsevien käytäntöjen jonkinasteisesta tunnistamisesta kulttuurisesti, sosiaalisesti ja 
historiallisesti konstruoiduiksi, ei-välttämättömiksi ja siten mahdollisiksi tehdä/valita 
toisin. Ja toki sekin on mahdollista, että jo on kouluja, joissa molemmat käsityön alat ovat 
jo ehtineet konstruoitua sukupuolineutraaleiksikin. Tämän lisäksi valinnat voivat mennä 
toisin opettajan vaikutuksesta eli sen perusteella, millaista yhdessäolemista ja -tekemistä 
tietyn opettajan ja oppilaiden välille mahdollistuu. Ja sitten on vielä ainakin sekin vaihto-
ehto, että kaveriporukalla päätetään yhdessä mennä jompaankumpaan, esim. silloin, kun 
opettajia ei joko vielä tunneta (siirtyminen toiseen kouluun, esim. yläluokille) tai molem-
mat mahdollistavat mukavaa (tai vähemmän mukavaa) oppimista suunnilleen samassa 
suhteessa. Ja ehkä vielä sekin vaihtoehto, mistä opetussuunnitelma puhuu eli mieltymyk-
set, ne tykkäämiset, joihin niin monet oppilaat kirjoitelmissaan vetosivat. Opetussuunni-
telman tarjoamasta toisesta valintaperusteesta en ole ollenkaan varma: Niillä, joilla on 
taipumuksia käden taitoihin, olisi niitä kouluvuosien alussa mahdollisesti molempiin. (Ah, 
mitä ovat taipumukset? Mitä me niistäkään tiedämme? Tai ainakaan siitä, mitä niistä ja 
niiden kanssa pitäisi päätellä?)

Niin, tästä väitöskirjasta tuli kovin toisennäköinen kuin osasin itsekään tuolloin kuvitella, 
kun seurasin käsityötunteja siellä koulussanne. Päädyin lopulta aika kauas käsityönope-
tuksen ja ylipäätään peruskoulun/ kasvatuksen/ kasvatustieteen historiallisiin ja kulttuu-
risiin kehyksiin, niin, ihan sinne asti ehkä, että koululaitos, saati peruskoulu sellaisena 
kuin me sen nyt ymmärrämme ja koemme, on ajallisesti sittenkin hyvin pieni poimu maa-
ilman ja ihmistenkään historiassa. Muutama sata vuotta. Ja että siten meidän olisi mah-
dollista, ja saattaisi jossain mielessä olla jopa tarpeellista, irrottautua siitä, miten me 
koulun nyt ymmärrämme ja koemme. Jotta uusia kysymyksiä voisi syntyä ja jotta emme 
jäisi jumiin esimerkiksi oppimistuloksiin ja niiden arviointiin, joiden perusteella asetam-
me ihmisiä jopa maailmanlaajuisestikin järjestykseen, vrt. Pisa-kokeet. 

Niin, ja siksi koen, etteivät yksittäiset opettajat ja oppilaat voi olla ”vastuussa” siitä, mil-
laisten sosiaalisten ja kulttuuristen pitkän ajan saatossa muotoutuneiden käytäntöjen 
keskellä he elävät ja osaltaan tuottavat ja toistavat sitä/oppimaansa siitä, millaista on 

                                                             
132 Pseudonyymileikkiä… Kirjoitan tämän kirjeen lähinnä Peltolan koulun tekstiilityön opettajalle, jonka 
kanssa koululla eniten olin. Varsinainen aineistonkeruuni siellä oli aika vähäistä, teknisen työn tunneille-
kin osallistuin vain yhden kerran. Siksi muut, oppilaatkin, jäivät vieraammiksi. 
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olla ihminen. Tai tässä opettaja tai oppilas. Näyttäytyä oppivana ja vastuullisten, ratio-
naalisten ja autonomisten valintojen tekijänä ja osata vielä argumentoida ne. Paketoida 
kulttuurisesti, tässä tietyssä kontekstissa hyväksyttäviin kuoriin, verhoihin ja koristepa-
pereihin. (Ja samalla te/me/he kaikki olemme vastuussa ja siten kulttuurisesti muotoutu-
nutta on myös mahdollista muuttaa. Mutta koulussa koen sitä liikkumavaraa olevan 
suhteellisen vähän. Ja jos joku yrittää, hän saattaa uupua. Ja uupumus kiinnitetään ja 
kiinnittyy kulttuurisesti meillä yksilöön ja hänen kykyihinsä.)

Sinä ja kollegasi teitte ja teette hienoa työtä! Täytätte käsityönopettajan tehtävän ja ta-
voittelette ja toteutatte opetussuunnitelman perusteita erinomaisesti. Kiinnitätte esimer-
killisesti huomiota käsityön monipuoliseen merkitykseen taidon kehittymisen, ilmaisulli-
suuden ja kulttuurikasvatuksen välineenä ja sisältönä ja toteutatte käsityöprosessit 
kokonaisina prosesseina, joihin sisältyy suunnittelu, valmistus ja arviointi. Lisäksi olette 
yhdessä Jaakon/Maurin/Jukan/Kallen kanssa (terkkuja vaan!) olleet pioneereja yhteisen 
käsityön opetuksen tuomisessa kouluunne. (Vai olitko se sinä, joka ajoit sen koulussanne 
lävitse, en muista enää.. Niin, kuten kerroin, se haastattelu ei tallentunut.) Toki jotkut 
asiat häiritsivät minua, olisin esimerkiksi valinnut toisenlaisia, minun ja ehkä oppilaiden-
kin mielestä ”muodikkaampia” (hah näitä sanoja ja sidonnaisuuksia) kankaita. Mutta ne 
olivat niin pieniä asioita. 

Kiitos siis, että sain olla mukana! Ne koululaiset, joita silloin kohtasin, seurasin, kirjoitu-
tin, joitakin haastattelinkin, eivät taida minua enää juuri muistaa, kun koulussanne jo 
muutenkin ”normaalikouluna” (mikä ”normaali”, tätä ihmettelee ja aukikirjoittaa Heikki-
nen 2001) oli niin suuri vaihtuvuus. Opetusharjoittelijoita ja tutkijoita ja lippuja ja lappuja 
virtasi suuntaan ja ännänteen, että ehkei enää monikaan muista edes sitä, mitä joku osa 
minua häpeili: että lähetin ne haastattelulupapyynnöt jokaisen 3.-6.-luokkalaisen kotiin. 
Jos joku vielä muistaa: Kiitos ja anteeksi.

Ai niin, lähetin sinullekin nuo käsityötunneilta kirjoittamani runot etkä sinäkään vastan-
nut mitenkään. Ehkä ne hämmensivät sinua tai ehkä sinua harmitti, että niissä näkyi niin 
kovin paljon poikien harmitusta neulontaan. Niin, runoja on peräti kaksi. Ehkä se on 
liikaa aineiston suhteisiin nähden, totta, en kuitenkaan tiedä, kumman poistaisin. Ja on-
han se neulonta hankalaa. Myös hiljaisemmille tytöille ja pojille! 

Nyt on lopetettava. On kesä, jo ties kuinka mones kesä(kin) väitöskirjan kanssa. Haavat 
havisevat  ja västäräkit visertävät, pulukin kurnutti juuri. Vielä muutamia lauseita, sti-
lisointeja ja viilauksia ja sitten tämä on tässä. Tämä minun palaseni, väitöskirjani, pitkä 
rakkauskirjeeni. Vaikuttamiseni ja vaikuttumiseni maailmassa ja maailman kanssa. 

Hyvää kesää Sinulle, 
ja syksyä, 
ja talvea, kevättä, 
mahdollisia ja mahdottomia!
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Hyvät tutkijakollegat, tutut ja tuntemattomat, aloitettu 24.9.2012

Kylläpä jännittää. Olen sommitellut tämän kirjan kappaleita ah niin moneen kertaan eri 
järjestyksiin. Kaikkein mieluiten julkaisisin nämä tekstit monistenippuina tai irrallisina 
sivuina, jotka voisi väitöstilaisuudessa heittää ilmaan… 
Mitä tutkimuksen tekeminen on, mitä on olla tutkija, mitä on kirjoittaa tieteellistä tekstiä? 

.. .. .. 

(Alaviitteet ovat nyt pienemmällä fontilla, mutta oikeastaan olisin halunnut, että alaviit-
teet olisivat samankokoisella fontilla. Tarkoituksena ei siis ole, että alaviitteet olisivat 
jotenkin alisteisia tai vähempiarvoisia (toinen vaihtoehto olisi laittaa alaviitteet sivuviit-
teiksi) tarkoituksena on rakentaa kerroksista tekstiä, päästä tekemään sekä sukelluksia 
että lentopyrähdyksiä alaviitteiden kautta... 
Lisäksi ehkä myös suorat lainaukset voisivat olla samankokoisella fontilla, mutta olkoon 
tämä tekstuaalinen muodollisuus perinteinen..)

.. .. .. 

Tämä kirje jäi kesken, jatkettu hieman kesäkuussa 2013:
Eiköhän sitä tässä ole kirjettä kerrakseen. Tässä kirjassa. Että näin me olemme pitkään 
tehneet ja tulemme varmaan vielä tekemään (tutkimusta) ja vaikea olisi nopeasti kuvitel-
la, millainen maailma tai ihminen, ihmisen mieli olisi, jos siitä vähemmän tiedettäisiin, tai 
millaiseksi se tulisi tai voisi tulla. Mutta tarinoita ja metaforia, niitä me tarvitsemme. Ja 
tekstejä/kieltä, jo(i)lla tieteen ja teoreetikoiden ymmärrys/tietämys/toisintietämiset 
/toisinajattelemiset maailmasta saataisiin tavoittamaan, koskettamaan ja liikuttamaan 
ihmistä/meitä sellaisissa asioissa, joissa meidän pitäisi herätä toimimaan toisin (esim. 
ilmastonmuutos tai sosiaalinen oikeudenmukaisuus – miksi sukupuolen/kansalaisuuden/ 
etnisyyden/terveyden/työn/pätevyyden/sosiaalisten suhteiden pitäisi vaikuttaa siihen, 
riittääkö ihmiselle ruokaa ja suojaa? ja kuka voi omistaa maata, metsää, merta tai pil-
viä?)    
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YYHTEENVEDOKSI, KUDOKSEKSI, TIIVISTYMIKSI JA V
HARVENTUMIKSI, POHDINNAKSI 

Le(g)o the creator 

vähänkö nää on hienoja nää legopakkaukset
(en oo tykännyt näistä, mutta nyt näen enemmän)
creating, constructing

ja että tässäkin, taas, kaikki lukeminen ja kirjoittaminen 
(käytäntöjen, toimintojen, legopakkauksien) 
on autobiografsta, autoetnografista

autobiografista – elämänvirran elämistä tällä paikalla/minua/minussa

mihin nämä tulee nämä, kysyy Leo
ja minä sanon, mennään eteenpäin, kato, askel askeleelta mennään

ja heti kun saadaan valmiiksi: 
mä haluun tehä ton mönkkärin
ja mä yritän sanoa, että hö, just ku ollaan saatu valmiiksi,
ni eiks kantsis ny leikkii tällä vähän aikaa
mutta niin, lopputulos, end product ei olekaan se juttu

ja samalla hän kysyy

kirjoitatsä nyt että valmis on?

joo

minä arvasin!

äiti, ett millon me voitais tehä mönkkäri?
  
haluuks sä että mä puran,
mä oon aika hyvä purkamaan
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He haluavat, minä haluan, me haluamme,
Että väitöskirjalla on loppuyhteenveto, jonkinlainen lopputulema
Tai ehkä minä en enää edes haluaisi,

”Rihmastossa ei ole alkua eikä loppua” –  

Vai onko kirja sittenkin vielä sellainen entiteetti, jossa lopussa on loppu ja viimeiset sivut, 
viimeiset        lauseet
Viimeisiä lauseita ei kaiketi voi jättää kirjoittamatta

Kirjoittaa ja ajatella (haluta kirjoittaa niin, että yksilötekijää ei ole)
Jossa ajattelulla, ajatellulla ja ajattelijalla ei enää ole eroa
Ja jossa sittenkin ajateltu pitäisi esittää erikseen, vai pitäisikö

Jossa haluaa esittää liikettä, intra-aktiota,
Ennustamattomuutta, paon viivaa,
Vai ehkä sittenkin jonkinlaista safe plot of land, askelmaa,
Josta ponnistaa seuraaviin arvaamattomiin suuntiin,
Ei välttämättä tämä ”minä” tässä,
Ehkä ”sinä”, ”hän”

Ja taas tässäkin juuri äsken luetun kanssa tai vielä kesken lukemisen kirjoittaa
Bronwyn Daviesin kanssa (2011)

Että miten yliopistossa voisi avautua toiselle ja mahdollisuudelle tulla aina-erilaiseksi, ter-
vehtää toista, aina-erilaista, ihmistä ja ei-ihmistä, orgaanista ja epäorgaanista, ei katego-
risin tai hierarkisin termein, vaan rakkaudella (Davies 2011)?

– 

Kirjoitan seuraavassa siis siitä, mitä sinä/minä/me/lukija(t)/kirjoittaja(t) voisivat ”tie-
tää” tai tulla mahdolliseksi ”ajatella” tässä vaiheessa väitöskirjaa. Tai mitä minä kirjoit-
tajana toivon sinun lukijana tietävän nyt-ja-nyt-ja-nyt. Ja tässäkin tekisi mieleni taas 
jäädä pohtimaan sanojen ”tietää”, ”ajatella”, ”lukija”, ”kirjoittaja” ja ”toivoa” merkityksiä 
ja mahdollisuuksia avata uusia tiloja toistuvien ja aina-tunnettujen merkitysten rinnalle. 
Nyt en sitä kuitenkaan tee, vaan suostun kirjoittamaan sen kaiken kanssa, mitä tässä 
kohtaa haluan (ja en) nostaa ”yhteenvetävästi”/tässä esille.  

Kirjoitan siitä, mikä on väitöskirja ”kuvana” tai ”tekstinä”. Jatkan toisin toistamisen 
mahdollisuuteen ja poststrukturalistiseen autoetnografiaan ja tässä-ja-nyt-kirjoittami-
seen. Kirjoitan myös sanojen ja käsitteiden liikkeestä ja aukollisesta kirjoittamisesta ja 
pohdin, mitä uutta aukollinen poststrukturalistinen autoetnografia voisi tuoda kasva-
tustieteelliseen tutkimukseen. 
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MMikä/mitä väitöskirja on? 

Teksti on hienoa, rohkeaa, kiinnostavaa, sivistynyttä, mutta olen kyllä aika ihmeissäni sen 
kanssa. Tässä tulee vastaan kysymys siitä, mikä on väitöskirja. 

Mitä väitöskirja pitää sisällään, mitä väitöskirjaan päätyy? Mitä väitöskirjassa raportoi-
daan? Soveltavan tutkimuksen väitöskirjat on totuttu näkemään ja tuottamaan raport-
teina tehdystä tutkimuksesta, jossa on jokin samana pysyvä tutkimuksen kohde. Tutki-
muksen kohde on toki voinut matkan aikana muuttua, mutta loppuraportissa usein 
esitetään se ”kohde”, josta tutkimus lopulta kertoo, tai vastaavasti se kysymys tai tutki-
mustehtävä, johon tutkimuksessa lopulta vastataan. Usein esitetään myös jonkinlainen 
tiedonaukko jo olemassa olevassa tiedossa, johon kyseessä olevan tutkimuksen kerro-
taan tuovan lisää tietoa. Teoreettisen ja metodologisen keskustelun, kuvailun ja valinto-
jen tekemisen jälkeen tai ohessa kerrotaan tietynlaisen aineiston keräämisestä, myös 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa määrin ja mitoin, ja analysoimisesta kauniina tarinana, 
jossa analyysien harhapoluista ja umpikujista ei välttämättä mainita. Tutkimusprosessin 
lopussa lopulta tiedetään, mitä tutkimuksessa on kysytty (tai tutkittu) ja sitten siitä 
kirjoitetaan Se jäävuoren huippu, kirkastuma, ”uusi tieto”. Samalla maailma, ihmiset, 
ilmiöt tullaan olettaneeksi tiedettäviksi, mahdollisiksi tietää, kuvata ja esittää.

Uusi tieto esitetään ja esitellään siistinä, viimeisteltynä, argumentoituna ja puhtaana, 
kiiltävänäkin. Uusi tieto esitetään niin, että sen tuottamisen ja tulemisen sotkuisuus ja 
rosoisuus sekä tutkijan taakat tiedon tuottamisen eri vaiheissa siirretään sivuun, jäte-
tään piiloon. Uusi tieto kirjoitetaan ”tietokirjaksi”, jonka kansien välissä esitetään tutkit-
tua tietoa tietystä teemasta, tietystä, valitusta näkökulmasta käsin. Tieto oletetaan yhä 
mahdolliseksi esittää objektiivisena tai ainakin subjektiivisuudesta vapaasti, kun edes 
tutkimuksen prosessista ei aina nähdä välttämättömäksi kirjoittaa. Tällä tutkijan ja 
kirjoittajan itsen, subjektiivisuuden, ulossulkemisella tullaan vahvistaneeksi jakoa sub-
jektiivisen ja objektiivisen välillä myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Kiinnostavim-
maksi ja keskeisimmäksi jää uusi tieto ja tieteellinen kontribuutio johonkin käytännölli-
seen tai teoreettiseen keskusteluun.     

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan väitöskirjojen arviointiasteikkoon liittyvissä ar-
viointikriteereissä kuvataan odotuksia väitöskirjalle: 

Työn kokonaisuus ja kielellinen ilmaisu

Väitöskirjan on oltava rakenteeltaan johdonmukainen ja kieliasultaan selkeä. Tekstin on oltava 
yhtenäistä ja loogista. Tekstissä on keskityttävä olennaiseen. Argumentoinnin on edettävä loo-
gisesti. Tutkijan tulee osoittaa kriittistä ajattelua, omaperäisyyttä ja itsenäisyyttä.

Kriittistä ajattelua, omaperäisyyttä ja itsenäisyyttä tulee väitöskirjassa siis osoittaa, 
mutta se on tehtävä selkeällä kieliasulla, loogisesti argumentoiden ja olennaiseen keskit-
tyen eli analyyttisen (tutkimus)filosofian perinteisiin sitoutuen. Jään miettimään, mitä 
on selkeys. Selkeä, helposti hahmotettava, ymmärrettävä, (joksikin jo olemassa olevaksi 
ja määritellyksi) tunnistettava? Myös yhtenäisyys liittyy käsitykseen identiteetistä, jona-
kin/jotakin-olemiseen tunnistettavana, yhteen, yhtenäiseen, ei moneen tai moninaiseen, 
ei välttämättä edes prosessuaaliseen muuttumiseen/tulemiseen. 

Lisäksi:

Tutkimus tulee rajata tarkoituksenmukaisesti. Tutkimuskysymykset tulee asettaa siten, että 
niihin voidaan tutkimuksessa mielekkäästi vastata. - - Menetelmien on oltava hyvin perustelu-
ja ja niiden avulla tulee pystyä vastaamaan tutkimusongelmaan. (Käyttäytymistieteellisen tie-
dekunnan väitöskirjojen arviointiasteikkoon liittyvät arviointikriteerit)
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Ajatus kysymyksistä ja niihin vastaamisesta on vahvasti läsnä. Voiko tutkimuksessa 
jäädä kysymään? Jäädä ihmettelemään, jäädä itsekin hämmennykseen siitä, millaista 
tutkimusta siis tulikaan tehneeksi, saati millaista jatkossa jäisi hapuilemaan, haaveile-
maan? Entä jos tutkimuksessa voisi (tunnustetusti ja tutkimukseksi-tunnistetusti) kuvi-
tella maailmaa/kasvatusta/instituutioita/// toisin kuin me niitä nyt tunnemme?

Tutkimusraportista tulee/syntyy/luodaan aina jonkinlainen representaatio/teksti, jo-
ka on rajattu ja valikoitu kaikesta sille mahdollisesta aineksesta. Näin tämäkin väitöskir-
ja. Kirja, teksti, jolle ulkoista ei ole (Derrida 2003), eli teksti, josta ei voida päätellä 
tekstin ulkoisesta maailmasta, tässä esimerkiksi tutkimusprosessista, muuta kuin teks-
tin kuvaamaa. Esimerkiksi tutkijan tekemä tunne- tai affektityö harvoin näkyy tutki-
musraportissa, tässäkin vain osittain. Tutkimusteksti on aina irti luonnollisesta läsnä-
olosta eli tässä tutkimuksen prosessista eikä siitä siten voida päätellä oikeastaan 
paljonkaan siitä, millaisia tapahtumia ja intensiteettejä tutkimusprosessiin on sisälty-
nyt, tai esim. siitä, millainen tutkija on tai mikä on hänen oppineisuutensa. Tekstissä on 
aina mahdollista huijata, sen lisäksi, että pettää odotukset.133

Deleuze (1992, 12) kirjoittaa Nietzschen aforismeista kehystettyinä, kuten maalaukset 
tai piirrokset.134 Jotain kaunista on valittu kehystettäväksi. Nietzschen ajattelu ja kirjoit-
taminen on kirjoittamista välittömässä suhteessa ulkoisuuteen, toisin kuin tavanomai-
sessa filosofisessa tyylissä, jossa ”suhde ulkoisuuteen  on aina sisäisyyden135 välittämä ja 
tässä sisäisyydessä purettu136”. Ja että tämä jokin kehystetty tulee kauniiksi137 silloin, 
kun kehysten sisällä olevan liikkeen tai viivan voi tietää tai tuntea kehysten rajoittaman 
tilan ulkopuolelta tulevaksi. Siten syntyy tekstejä, jotka ovat ulkopuolelta tulevan liik-
keen lävistämiä. Liikkeen, joka

”.. ei ala kyseiseltä sivulta eikä edellisiltä sivuilta, liikettä, joka ei pysy kirjan kansien välissä ja 
joka on täysin erilaista kuin tavanomaisten sanojen välityksellä ja lukijan mielessä tapahtuvat 
representaatioiden kuvitteellinen liike tai käsitteiden abstrakti liike. Jokin ponnahtaa ulos kir-
jasta ja saa kontaktin puhtaaseen ulkoisuuteen.” (Deleuze 1992, 13.)

Tapahtuuko tämä kirjoittaminen suhteessa ulkoiseen? Nyt? Entä aiemmilla sivuilla? 
Syntyykö, synnyttääkö tämä liikettä? Tätä yhteenvetoa kirjoittaessa yritän pysytellä 
tämän tähänastisen väitöskirjan (tekstinä/kuvana) sisäisyydessä, mutta koko ajan tähän 

                                                             
133 Tässä muistelen Deleuzen ja Parnet’n (2005) keskustelua anglo-amerikkalaisen kirjallisuuden ylem-
myydestä. Deleuze ja Parnet erottavat kaksi kirjoittajatyyppiä, huijarin ja petturin, joihin muistaakseni 
viittaan jossain aiemminkin. Huijari naamioi kirjoituksensa jonkun tietyn, esim. genren, näköiseksi, kun 
petturi pettää kaikki odotukset ja tekee jotain muuta. Tätä väitöskirjaa kirjoittaessani ajattelen yhä 
enemmän tekeväni molempia. Yhtä aikaa yhdyn myös Max Ryynäseen (2007), joka kannustaa puhumaan 
tutkimuksissa siitä, mikä tuntuu oikealta eikä naamioimaan oikean näköiseksi. 

134 Tämän tekstin uudelleenlukemisesta ja -löytämisestä kiitän Kristiina Eskelistä, jonka kanssa tai mei-
dän välillämme, kirjoittaessamme, syntyi myös seuraavan sivun runoelma.

135 Hanna pohtii, viittaako tämä ”sisäisyys” tässä ”tavanomaisen” (Deleuze kirjoittaa vain ”filosofisesta 
tyylistä” ikään kuin olisi yksi sellainen) filosofian omaan sisäisyyteen, jonkinlaiseen puhtaan järjen logiik-
kaan. 

136 Deleuze jättää tämänkin vain tähän yhteen lauseeseen, jota en nyt tavoita, ehkä seuraavalla lukuker-
ralla. Ah, vai viittaako Deleuze tässä filosofiseen tyyliin, joka purkaa ”itseään” itsensä eli filosofian sisällä, 
tuottamalla uusia ja uusia järjen tai järjellisiä filosofioita tai filosofisia tekstejä, jotka uutta rakentaessaan 
purkavat aiempia?

137 Nietzschelle kaunista olivat rumat ja iljettävätkin asiat (Deleuze 1992). Ja viimeistään tässä minun 
täytyy todeta, etten ole lukenut Nietzscheä ollenkaan ja että tunnistan rumuuden ja iljettävyyden pelon, 
vaikka itsekin kirjoitan jollain mittapuulla ”rumista” asioista. 
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uhkaa tulla uusia teemoja. Toisaalta nämäkin ovat tekstejä, joita olen aiemmin lukenut, 
mutta jotka yhteenvetoa kirjoittaessa aktivoituvat ja avautuvat uudelleen. 

Niin, mitä väitöskirja on? Väitöskirja on oppimisen ja oppineisuuden osoitus institu-
tionaalisessa kontekstissa, jossa noudatetaan monia koodistoja. Deleuze (1992) nimeää 
kolme koodijärjestelmää: laki, sopimus ja instituutio. Yliopistolaki määrää joitakin 
reunaehtoja; opinnäytetöiden tekemisestä, ohjaamisesta ja arvioinnista on monia linja-
uksia ja sopimuksia; ja instituution, ”nykyisen tai tulevan”, sisällä kirjoittaminen on 
poliittista, ”tai mieluummin tietysti vallankumouksellista”, kuten Deleuze (1992, 10) 
kirjoittaa. Voiko siis väitöskirja olla vallankumouksellinen? Deleuze (1992, 11) kirjoittaa 
tyylistä politiikkana:

”[M]istä tekijöistä koostuu ajattelu, joka väittää virtojensa ulottuvan lakien tuolle puolen kiel-
täytyessään tunnustamasta niitä; ajattelu, joka väittää ulottuvansa sopimuksellisten suhteiden 
tuolle puolen niitä purkaessaan; ajattelu, joka väittää kurkottavansa ohi instituutioiden paro-
dioidessaan niitä[?].”

Niin haa,
että viivat eivät pääty kuvaan tai kuvan reunoihin,
eikä siis väitöskirjani pääty sen rajoihin vaan jatkuvat siitä laajalle, 
laajemmalle, ympärille,
paon viivat, jotka jatkuvat kuvasta, esityksestä, rajatusta, kauas, etäälle, moneen 
suuntaan, moneen diskursiiviseen kehykseen, moneen tietämiseen ja valtaan littyvään 
poliittiseen ja praktiseen kehykseen/teemaan/koneeseen (D & G käyttäisivät myös tätä 
käsitettä, kone, kuvaamaan järjestelmää jolla jokin tuotetaan jonkinlaiseksi, 
tietynlaiseksi, rajatuksi..)

Niin ja ehkä juuri siksi D kirjoittaa, ettei yhteiskunta perustu koodeihin, vaan paon 
viivoihin (näin muistelen, että jossain kirjoittaa) - 
että koko ajan luodaan territorioita asioista/ilmiöistä/tekemisen tavoista, jotka eivät 
kuitenkaan pysy siinä territoriossa, vaan deterritorialisoituvat, karkaavat, pakenevat 
siitä (tätä kutsutaan joskus myös nimellä ”poikkeus vahvistaa säännön”) – ja sitten taas 
reterritorialisoidaan, luodaan vaikka uusi kategoria, nimitys, joka ei kuitenkaan 
jää/vakiinnu koodiksi, vaan jatkaa liikettään

Että mitä viivoja väitöskirjassa/esityksessä/yhdessä kuvassa voikaan olla – ja mihin 
kaikkialle niitä voi seurata...

ja kuitenkin tutkimuksessa, tässä Tutkimus-tutkimuksessa, jonka olemme oppineet tunte-
maan (tai jota meille on opetettu), alue rajataan – kaikkiin tai kovinkaan moniin viivoihin ei 
pidetä suotavana tarttua, tai ei pidetä suotavana jatkaa niitä pitkin turhan kauas...

Väitöskirjaa kirjoitetaan instituutiossa, jossa jollakin on valta määrittää ja päättää, mil-
lainen väitöskirjan tulee olla. Sotkuisten ja odotukset pettävien väitöskirjojen kohdalla 
ajankohtaisiksi tulevat kysymykset rajanvetämisestä, arvioinnista ja tulevista arvioin-
neista (jos tässä näin ja tällaista, mitä jossain jollain seuraavalla kerralla). Sotkuista tai 
odottamattoman näköistä ja tyylistä tutkimusta on vaikeampi arvioida ja vastaisuudessa 
myös vaikeampi hylätä, tiede, tutkimus ja yliopisto kun perustuvat hyväksymiseen ja 
hylkäämiseen. Tämä tutkimus, väitöskirja ja väitöskirjan kirjoittaja ovat kuitenkin vielä 
välitilassa, ei vielä ”siellä”, sisällä, täysivaltaisena, vaan vallankäytön kohteena – että 
hyväksyvätkö vai hylkäävätkö, sanovat, ettet kuulu tänne. Joten tässä kohtaa en itse 
asiassa vielä ”tiedä”, mitä väitöskirja voi olla. 



 
184

 

Tässä väitöskirjassa on valittu (ja ei) jättää prosessista jotakin/ehkä enemmän kuin 
tavanomaisissa väitöskirjoissa näkyville, koska sitä kautta ajattelun ja kirjoittamisen 
kehkeytyminen paonviivoineen ja taas uudelleenpalaamisineen, kiinniottokoneistoi-
neen, väitöskirjan kuvittelumahdollisuuksineen ja mahdollisuusehtoineen tulee näky-
väksi (ja ei). Tässä työssä tehdään näkyväksi, että tutkiminen on paljon muutakin kuin 
se, mitä tulee valikoiduksi raporttiin, samalla kun ja vaikka tämä on ”tapaus-(ja)-
tutkimus/kirjoitus” eli tässä tulee näkyväksi tämän nimenomaisen väitöskirjatapahtu-
man yksilöllisyys, valikoitu, kehystetty ja sommiteltu esitys siitä. 

että kyse on ollut prosessin ja sen paon viivojen kuvaamisesta,
välittämisestä lukijalle,
prosessin, tai deleuzelaisittain voisi nimittää Tapahtuman,
kiepsahtamisesta, kääntymisestä
tahto-subjektina (subject-of-will) kirjoittamisesta
ajattelun-subjektina (vai miten noita pitäisi kääntää..)
kirjoittamiseen ja lentämiseen

prosessista, jossa jo-tiedetyn sijasta (käsityön sukupuolisopimus)
päädyttiin johonkin alussa-arvaamattomaan

tarkkaan fiksatuista paikoista (mikä on aineisto, mitä on tietää,
analysoida, mitä ovat tulokset, usein jo-tiedetyn kierrätystä138)
tapoihin ajatella ajattelematonta

Tässä väitöskirjassa on kyse myös poststrukturalististen teorioiden materialisoitumises-
ta tietämisen ja kirjoittamisen käytännöissä. Diskurssien, käytäntöjen, asioiden, saati 
henkilöiden representoiminen tulee hankalaksi, koska lähes kaikki kirjoittaminen rupe-
aa tuntumaan kirjoittamiselta erontekojen toistamisen ja uudelleenrakentamisen kaut-
ta.  Lähes jokaiseen sanaan liittyy yhtäkkiä hankaluutta, erontekoa suhteessa mahdolli-
seen vastakohtaansa tai paikkaan kulttuurisissa hierarkioissa. Ja kun yhdeksi 
merkitykselliseksi eettiseksi kierteeksi on vahvistunut ajatus kirjoittaa niin, että tietä-
miseni ei tule ylhäältä, sivistyneemmältä, käsitteellisemmältä tai systemaattisemmalta 
tasolta kuin tutkittavieni tai lukijoideni, kirjoitan yksinkertaista, paikoin naiiviakin 
kieltä. Paikoin tämä kiemurtelu tältä epämukavalta paikalta myös epäonnistuu.  
   

                                                             
138 Elizabeth Adams St. Pierre (2009, 232) kritisoi kvalitatiivista tutkimusta osallistujien äänien pitämi-
sestä tärkeimpänä ja autenttisimpana aineistona, evidenssinä, ja samalla muun aineiston hylkimisestä ja 
siten heikon analyysin tuottamisesta ja vanhojen ideoiden kierrättämisestä aineistosta ja tutkimuksesta 
toiseen.
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MMiten vaikeaksi (ja samalla ihanaksi) tulee kirjoittaa toisin 

että miten itsestään selvää tieteessä onkaan väitelauseiden kirjoittaminen ja kielioppi, joka 
pohjautuu länsimaiseen metafysiikkaan ja rationaaliseen modernismiin 
että olisi olemassa minä ja sinä
subjekti ja objekti
eroteltava tekijä, yksikkö tai monikko
lauseeseen isolla alkukirjaimella ja pisteellä eroteltava todellisuus tai todellisuuden osa

Voiko tässä maailmassa elää länsimaisen rationalismin ja analyyttisen filosofian oppeja 
haastaen, samalla kun sen perintö näkyy kaikkialla? Kieli ja sitä kautta maailma on 
rakennettu toisistaan erillisiin yksikköihin (minä, sinä, me ja muut, ihmiset ja eläimet 
ihan joitakin mainitakseni), vaikka me vahvan ontologisesti olemme toisistamme riip-
puvaisia, toisiimme kietoutuneita ja kuten Barad (2007) sanoisi, intra-aktiossa tois-
temme kanssa. Asiantuntijat ja julkinen valta normaalin ja epänormaalin mittareineen 
aloittavat toivotun subjektin tuottamisen jo neuvolassa ja enää emme edes huomaa, 
millaisen massatuotannon läpi lapsemme käyvät peruskoulun. 9 vuotta jo-tiedetyn 
kierrätystä ja itseään tiettyjä kriteerejä vasten arvioivaksi kasvamista. (Eikä opettajilla 
opetussuunnitelmien noudattamisen ja kolmenkymmenen oppilaan kanssa ole aikaa 
eikä mahdollisuuksia paon viivoille.) Usko sivistykseen voittaa lasten yhteisosallisuuden 
(päätösvallan, tulemisen, evoluution) näkemisen tärkeänä. Mikä sitten olisi vaihtoehto, 
saatat kysyä. En tiedä, mutta sen tiedän, että sitä pitäisi olla mahdollista ajatella. Tätä 
kappaletta voisi jatkaa määrättömiin siitä kaikesta, mistä nykymaailmassa voidaan 
havainnoida, että länsimainen tiede, filosofia, teknologia ja politiikka kategorisointei-
neen ja hallintamekanismeineen on vakiinnuttanut asemansa viimeisen muutaman 
vuosisadan aikana Maan historiassa niin vakuuttavasti, ettemme tahdo saada kiinni 
toisinajattelun mahdollisuuksista. Ja siten ihmistieteissä, esim. kasvatustieteessä, 
jäämme laskemaan ja mittaamaan olevaa ja vallitsevaa sekä kontrolloimaan tulevaa. 
Nancy (Wyatt ym. 2011, 109) erottelee toisistaan globaalin tekemisen (globe-making), 
sellaisten ylisäädeltyjen käytäntöjen tuottamisen, jotka ovat vastuullisia rahan ja hallin-
nan vallalle, ja maailman tekemisen (world-making), joka on avoin uusille suunnille, 
uusille yhteyksille ja konstruktioille, arvaamattomuuksille. Jääkö uusien suuntien, yhte-
yksien ja maailmojen kuvitteleminen nyky-yliopistossamme filosofialle (?) vai miten 
esim. kasvatustieteessä voidaan avautua arvaamattomalle? Vai alistummeko säätelyn ja 
valvonnan lisääntymiseen varmuuden vuoksi? 

Tässä tutkimuksessa tavoitellaan/hapuillaan ja on hapuiltu (tässä kohtaa siirtyminen 
passiiviin voi tulla perustelluksi sillä, että tässä nimenomaan haetaan ja on koko proses-
sin ajan haettu) tapaa kirjoittaa tapahtumisesta persoonalliseen tai yksilölliseen itseen 
sitoutumattomana eli Tapahtuman yksilöllisyydestä ilman, että hävitetään tältä liikkeel-
liseltä paikalta kirjoittavaa materiaalista ajattelun-subjektia, sitä, joka tässä, näiden 
mahdollisuusehtojen avaamassa tilassa, kirjoittaa tai haparoi uutta ja ei sittenkään 
uutta kieltä-(akateemisessa)-kielessä. Tai kielen haaksirikkoutumista. Epävarmuuden 
rakastamista. Tilaa, jossa ei enää tiedetä toisesta, kun ”itse” tunnistetaan hajanaiseksi, 
ristiriitaiseksi haluissaan ja aikeissaan. Tietämättömyyden auvoa. Avautumista ja vas-
tuullisuutta toiselle, toisille, maailmalle. Kepeyttä. Vallitsevien käytäntöjen ja diskurssi-
en kritiikkiä ja jonkin uuden luomista. Rajatilan laajentamista väliavaruudeksi. Erojen 
positiivisuuden julistamista ja performointia. Kieltä, jossa subjekti-objekti-predikaatti-
suhteet muuttuvat ja etsivät tapaa muuttua tilassa tapahtuvaksi intra-aktiiviseksi tapah-
tumiseksi. Tapahtumiseksi, jossa ei (enää) ole merkitystä sillä, kuka tekee, vaan mitä 



 
186

 

”meille” tässä ja nyt tulee mahdolliseksi. (Kohti parempaa ja kauniimpaa maailmaa, 
jossa elämisen resurssit, toivon, jakautuisivat tasaisemmin.)  

Tässä tutkimuksessa on luettu paljon ja hieman eri käsitteellis-teoreettisissa koodis-
toissa niiden mahdollisesta yhteensopimattomuudesta välittämättä, niiden kaikkien 
kanssa välitöntä suhdetta tutkimuksen ulkoisuuteen (ja maailmassa-elämiseen, Elä-
mään) hamuten. Joidenkin kirjojen kanssa on kirjoitettu viittein, jotkut kirjat ovat jää-
neet elämään tähän kirjoittavaan subjektiin, jolloin kirjoittaminen on ollut enemmänkin 
sanoittamatonta hengittämistä niiden kanssa.139 (Siksi oikeastaan haluaisin lisätä lähde-
luetteloon myös niitä kirjoja, joihin ei ole suoraa viittausta.) Ja samalla muistan, että 
myös Feyerabendit ja Kuhnit ovat lukematta ja viittaamatta. Miten ja milloin on lupa 
kirjoittaa toisin? 

The history of philosophy plays a patently repressive role in philosophy, it’s philosophy’s own 
version of the Oedipus complex: ”You can’t seriously consider saying what you yourself think 
until you’ve read this and that, and that on this, and this on that.” (Deleuze 1995, 5.)

Toisintoimiminen yhdistetään kuitenkin helposti individualismikeskusteluun ja toimi-
juuden neuvotteluun yksilön ja yhteisön välissä. Tällöin tullaan olettaneeksi, että toisin-
toimiminen olisi tietoinen ja reflektoitu liberaalin humanismin subjektin tietoinen teko 
”itselle mahdollisen ja itseltä odotetun välillä”, kuten esimerkiksi Hanna Ojala (2011, 
47) toimijuutta kuvaa. Silloin jäädään kiinni humanismin ja modernismin erontekoihin 
yksilö/yhteisö, subjektiivisuus/objektiivisuus, haa haa jne. Tynkä. Siis tämä minun 
viittaukseni isoihin keskusteluihin. Naps. 

Deleuze ja Guattari (1987) kuvaavat vähempää (minor) ja enempää (major) kieltä, 
missä enemmän kielen ymmärrän jossain kieliryhmässä tai yhteisössä yhteisesti sovi-
tuksi suhteellisen vakaaksi ja yhteisesti ymmärretyksi ja ymmärrettäväksi tai sellaiseksi 
esitetyksi kieleksi, jolla voidaan (tai ainakin kuvitellaan voitavan) välittää merkityksiä. 
Tämä kieli on kuitenkin aina liikkeessä, tulossa toisenlaiseksi, vähemmäksi. Vähempiä 
kieliä (sen lisäksi, että akateemisessa maailmassa suomi jo sinänsä on vähempi kieli)
esimerkiksi suomen kirjakielelle voisivat olla erilaiset puhutut murteet ja slangit ja li-
säksi Deleuze ja Guattari (1987, 100; Salo, tulossa) mainitsevat lasten, hullujen ja runoi-
lijoiden kielet. Hakala ja Hynninen (2007, 223) kirjoittavat, että usein ”tutkimukseen 
osallistuvien [vähemmällä, hg] kielellä ei ole institutionaalista asemaa”. Vähemmät
kielet eivät ole sellaisenaan olemassa, vaan aina suhteessa enempään kieleen. ”Vähem-
mät kirjoittajat ovat ulkomaalaisia omassa kielessään” (mt., 105). Vähemmäksi-
tuleminen perustuu jatkuvalle variaatiolle, mahdollisuuksille, luoville ja luoduille tule-
misille. Kysymys on uuden, jollain lailla vieraan kielen luominen kielen sisällä, käänty-
minen kohti ”ei-lauseopillista”, ”ei-kieliopillista” rajaa ja kommunikointi oman ulkoreu-
nansa kanssa, näkeminen ja kuuleminen sanojen läpi ja niiden väleissä (Deleuze 2007, 
15). Ajattelen, että tieteellinen kieli on enempi kieli ja että ääneenajatteluni on monella 
tavalla vähemmäksi-tulemista. Kirjoittamiseni on elävää, ruumiillista ja performatiivista 
ja haastaa enemmän kielen pakottavia logiikoita, akateemisen kielen kielioppeja ja tyy-
lillisiä tottumuksia (ks. myös Guttorm ym. 2012). Siksi yhdyn myös Teri Holbrookin 
(2010) ajatukseen kykypetturuudesta, akateemisen kielen konventioiden neuvottelusta 
(ks. myös Salo 2007) ja horjuttamisesta (Spivak 1996; Hakala & Hynninen 2007). 

                                                             
139 Rosi Braidotti (2011) kehottaa kirjoittamaan ulkomuistista.
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AAukollinen, dekonstruktiivinen ja nomadinen kirjoittaminen ja 
tietämisen etiikka  

Kysyn jossain kohtaa tutkimukseni polkuja, miten maailmasta liikkeellisenä, aina muut-
tuvana, rihmastoisena voi kirjoittaa. Erityisesti silloin, kun pitäisi kuvata (saati analy-
soida) maailmaa tai yksittäisiä Tapahtumia (ja tieteellisessä tutkimuksessa usein myös 
niiden yleisyyttä, yleistettävyyttä, vertailtavuutta); tapahtumisia, joissa tapahtuu paljon 
yhtä aikaa toisin kuin teksteissä, jotka materiaalisina artefakteina pysyvät paikallaan. Ja 
kuten olen aiemmin kuvannut, olemme tottuneet lukemaan ja ajattelemaan kirjaa ja 
kirjoituksia lineaarisina, yksipalstaisina, narratiivista koherenssia toteuttavina ja joh-
donmukaisina. Tapahtumissa sen sijaan tapahtuu ja kiertyy yhteen monta asiaa: tapah-
tumassa mukana vaikuttavien ihmisten, eläinten, rakennusten, artefaktien, jne. 
elämänhistoriallinen hetki ja sen hetken yksilöllisyys, tapahtumisen kulttuuriset, sosiaa-
liset, institutionaaliset, rakenteelliset reunaehdot ja rajoitukset, tapahtumisen de- ja 
reterritoriaaliset voimat, liikkeet ja paon viivat eli se kaikki, mikä voi tulla mahdollisek-
si. Ja näiden kaikkien kuvailu/toistaminen, saati erittely tuli minulle tutkimukseni et-
nografisen aineiston kohdalla hankalaksi. Miten monikerroksisen Tapahtuman voisi 
siirtää sanoiksi paperille ja lukijalle typistämättä sitä? Tässä tutkimuksessa päädyin 
kirjoittamaan runoja, aukollisia tekstejä, tekstejä käsityötuntien, oppilaiden, omien 
kokemusteni, uumoilujeni kanssa. En siis varsinaisesti analysoi käsityötuntien käytän-
töjä, vaikka olin niin alussa kuvitellut tekeväni, vaan avaan kurkistusikkunan käsityö-
tunneille, siirrän niissä nimenomaisissa tapahtumissa mukana eläneen näkemiä, koke-
mia ja merkille panemia hetkiä ja häivähdyksiä itseäni siinä vaiheessa kiinnostaneen 
teeman ympäriltä. Ja lopuksi kirjoitan – sekä vastalahjan antamisen tarpeesta ja halusta 
että kiitokseksi – rakkauskirjeitä heille, joita alussa kuvittelin tutkivani. 

Kun huomaan tutkimustehtäväni alkavan kiepsahtaa kysymään, voiko runoja kirjoit-
taa tieteellisessä tutkimuksessa ja mitä tai miten maailmasta voi tietää, muotoutuu 
samalla toinen kysymys, miten tutkimuksen prosessia eli tapahtumista voi kuvata. Myös 
tähän kysymykseen vastaus kehkeytyy samalla, kun sitä kysytään. Kirjoitan runomuo-
toisia päiväkirjanomaisia tekstejä, runo-elmia, liikkeellisiä tekstejä, jotka hapuavat 
uudenlaisia kirjoittamisen, ajattelemisen, esittämisen ja tietämisen (ja ei-tietämisen) 
tapoja samalla, kun synnyttävät niitä140. Tässä kirjoittaminen rakentuu tutkimisen me-
netelmäksi (Richardsson & St. Pierre 2005; Salo 2007).   

Kirjoittaminen on ollut myös ääneenajattelua, editoimatonta tai vähän editoitua kir-
joittamista, jota nimitän myös nomadiseksi ja läsnä olevaksi kirjoittamiseksi. Nomadi-
nen kirjoittaminen on kirjoittamista pitkin matkaa, sen kuvaamista/jakamista, missä 
kirjoittaja on käynyt. Se on vaeltelevaa, pysähtelevää, hetkeksi leiriytyvää kirjoittamista 
ja taas matkaan lähtemistä (ks. myös Ikävalko & Kurki 2014). Hetkessä kirjoittamista, 
virtaavaa ja (elämän) virrassa kirjoittamista, matkapäiväkirjan pitämistä. Ei koskaan 
kahta kertaa samaan virtaan astumista.  

Nomadisesti kirjoittaessani kirjoitan sekä tunnusteltuani ajatustani että tunnustel-
lakseni. Ennen kutakin kirjoittamisen hetkeä on tehty paljon, luettu tekstejä, käännetty 
sivunkulmia tutuntuntuisten tekstien kohdalla, pysähdytty ajattelemaan, tuijottamaan 
ulos ikkunasta, kuljetettu kehoa (kuten yhä) paikasta toiseen: kirjastoon, kotiin, koneel-
le ja ja ja. Tätä kaikkea on tapahtunut ennen sitä hetkeä, kun kirjoittaminen lopulta 

                                                             
140 Deleuze ja Guattari (1987, 11) kuvaavat rihmastoisen rakenteen seuraamista repeämänä ja että ”tulisi 
pitkittää, venyttää ja välittää edelleen paon viivaa: panna se vaihtelemaan, kunnes olet tuottanut abstrak-
teimman ja piinaavimman n-ulottuvuuksien ja rikkonaisten suuntien viivoista”. Ehkä kysymysten virrassa 
on jotain niistä ulottuvuuksista ja rikkonaisista suunnista. 
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tapahtuu, kun kirjoittamiselle avautuu virtaava tila. Tai tämä kaikki aktivoituu (uudel-
leen, nyt-ja-nyt-ja-nyt) siinä hetkessä, kun kirjoittaminen tapahtuu. Erityisesti ää-
neenajattelun kohdissa, aukollisessa kirjoittamisessa, kirjoittaminen tapahtuu tässä ja 
nyt, aina tai useimmiten sen viimeksi luetun ja koetun, affektoituneen/affektoivan teks-
tin kautta. Tällöin yksi kirjoittamisen tila on eräänlainen kirkastuma tai kiteytymä siitä, 
mitä on mahdollisesti jo pitkäänkin miettinyt, ihmetellyt, kysynyt ja mielessään kirjoit-
tanut. Tällaisessa kirjoittamisessa on kyse jopa meditatiivisesta tässä ja nyt –
ajattelemisen tutkimisesta, niiden ajatusten tunnistamisesta ja havaitsemisesta, jotka 
nousevat mieleen. Ja nämä ajatukset eivät ole vain minua, vaan sitä kaikkea, niitä dis-
kursseja, julkilausuttuja tai julkilausumattomia, joiden keskellä elän. Koen, tai väitöskir-
jassa: väitän, että tällaisella tekstillä pääsen välittömämpään suhteeseen sekä ajattelun 
tulemisen kanssa että myös sen ajattelun kanssa, joka törmää ympäröivien diskurssien 
kanssa. Tällaiseksi, sekä materiaaliseksi että diskursiiviseksi kohtaamiseksi maailman 
kanssa, ymmärrän nomadisen kirjoittamisen. 

Lisäksi kirjoitan hetki-runoelmia hetkien satunnaisuudessa ja intensiteeteissä. Jokin 
kohtaaminen tekstin tai esimerkiksi toisen tutkijan kanssa synnyttää kirjoittamisen ilon, 
halun ja pakottavan voiman, elämän voiman vapautumisen, jonka kiellän olevan per-
soonallista kykyä tai taitoa (vaikka juuri näin sekä tieteellistä että kaunokirjallista kir-
joittamista maailmassamme arvioidaan). Elämän virta virtaa sormieni ja tietokoneen 
näppäimien lomitse, samalla kun jokin kulttuurinen, pakotettu ”itse” sitä rajaa ja py-
säyttelee. Ja välillä toki pakottelee, puristaa, täydentää, tarkentaa ja. Ja jää taas kysy-
mään, kuka tässä, mikä tässä sittenkään kirjoittaa. 
– 
ja minä hö rakastan näitä tekstejä
(niin, näitä omiani, hetken lapsia, jotka eivät ole omiani nekään)

Väitän, että runomuotoinen eli aukollinen kirjoittaminen kutsuu mukaan, jättää tilaa 
lukijan tulemiselle, affektien syntymiselle ja siten ajattelulle. Runomuotoinen kristalloi 
ja tiivistää, samalla se jää totutun tieteellisen kielen näkökulmasta viimeistelemättö-
mäksi ja keskeneräiseksi. Tätä voi tulkita myös kirjoittajan vallasta irti kiemurtelemise-
na samalla, kun se aukeaa ja avautuu arvaamattomiin suuntiin. Runomuotoinen argu-
mentointi ja kysyminen ei ole suljettua, vaan avointa ja viipyilevää. Lisäksi se ehkä on 
ki/innostavaa sekä tutkittavilleni että sellaisille tutkijoille, jotka eivät vielä ole tutustu-
neet käyttämiini teorioihin ja teoreetikkoihin. Kirjoittaminen on myös avoimesti tai 
tunnustuksellisesti yksinkertaista, kuten Deleuze (1995, 6) kirjoittaa oppineensa Nietz-
scheltä: ”sanoa yksinkertaisia asioita omalla tavallasi, affektein, intensiteetein, koke-
muksin, kokeiluin”. Yksi toiveeni runomuotoisessa kirjoittamisessa onkin se, että ne 
välittäisivät ja synnyttäisivät affekteja ja ehkä innostavat useampia kasvatustieteilijöitä 
löytämään poststrukturalistisia tekstejä ja huomaamaan, millaisia ajattelun mahdolli-
suuksia ja totutusta/sidotusta vapautumisia ne avaavat.  Samalla myös saavutettavuus 
eli tekstin kyky saavuttaa ja vaikuttaa lukija(a)nsa (eikä vain jäädä vähän luettujen tai 
selattujen kirjojen joukkoon joko sen vieraan genren – tieteellinen tutkimus – tai vie-
raan teoreettis-metodologisen lähestymistavan takia) tekee kirjoittamisen ja kirjoituk-
sen myös pelottavaksi, jos ei joka lukijalle, niin ainakin minulle. Monessakin suhteessa. 
Kuten Stronach ja MacLure (1997, 7) toteavat, postrukturalismin tarjoamat avaukset 
voivat olla sekä houkuttelevia että pelottavia. Aukollinen kirjoittaminen on siis evokatii-
vista ja affektiivista, sekä välittää että herättää affekteja. 
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Huomaatko, miten tässä tietäminen syntyy,
välitilassa, läheisyysvyöhykkeellä,
keskeneräistä, tässä ja nyt tapahtuvaa ajattelua  ääneenkirjoittaen 
(sen kaiken kanssa, 
jota olen lukenut, kokenut, ajatellut) 

Ja juuri lauseideni pituuden takia koen tarvetta jakaa niitä useammalle riville..
lukijaa ajatellen
katseenkohottamisen (ja ajattelemisen) paikkoja osoitellen
rivinvaihdos on siis kohta, jossa joko minä tai oletettu lukijani 
(voi) nostaa katseensa 
tekstistä

näin yksinkertaista
ja praktista

joko näistä ajatuksista syntyisi prologi? tai yhteenveto?

vaikka yhä olen liemessä sen kanssa, miten itse voin kuvata - 
katsokaa, tässä ja näin

vai kuvasinko jo tuolla yllä ja alla?

Samalla Deleuzen ja Derridan kanssa kirjoittamisesta tulee ”minulle” uutta sanastoa 
hapuavaa. Derrida puhuu dekonstruktiosta ja kirjoittamisesta pyyhkien/raaputtaen/
yliviivaten (sous rature) ja sekä Deleuze että Barad viittaavat Nietzscheen, ettei moder-
nistisen kielen kielioppeineen (subjekti-objekti-predikaatti) ja jo-merkitsevine sanoi-
neen annettaisi määrätä maailman ymmärtämistämme tai varsinkaan ymmärtämisen 
muutosta. Dekonstruktiivisella kirjoittamisella viittaan kirjoittamisen tapaan, jossa 
puran länsimaisia ja osin yleismaailmallisia vastakkainasetteluja ja pitkää rationalistista 
perinnettä sekä kirjoitan toisin. Ja samalla kun kerron kirjoittavani toisin, haluan lisätä, 
että tämä toisin kirjoittaminen ei ole paremmin tietämistä, vaan vähempää. Enhän 
oikein tahtoisi suostua rationaalisuuteen, ainakaan pelkkään, en pitkin ja monimutkai-
sin väitelausein perustelemiseen, mitä pidän materiaalis-diskursiivisina ruukunpalasina
(Simola 1995, ks. myös Hannus 2007, kuvaa diskurssien arkeologista analyysia ruukun-
palasten keräämisenä ja kokoamisena ruukuksi) – analyyttisen filosofian ja positivisti-
sen tiedon- ja tietäjänihanteen diskursiivisista ja käytännöllisistä perinnöistä. Ja samal-
la sorrun siihen taas (vrt. ed. lause, sorry). 

Kirjoittamistani voisi kuvata myös luovaksi evoluutioksi, kuten Bronwyn kuvailee yh-
dessä Jonathan Wyattin, Susanna Gannonin ja Ken Galen (2011, 107) kanssa kirjoitta-
maansa kirjaa. Väitöskirjan kirjoittaminen tapahtui yhteisosallisuudessa kirjojen ja 
niiden mahdollistamien toisintekemisten sekä lukuisien hetkien tämyyksien ja erilaisten 
kohtaamisten kanssa. Samalla tulin itse erilaiseksi ja tämä kirja tuli erilaiseksi, margi-
naaliseksi, kysyväksi kirjoitukseksi, jossa lopultakin yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi, 
erityisesti väitöskirjan hyväksymisen kannalta, jää kysymys siitä, miten tarkkaan ja 
kontrolloituun määritelmään tieteellisestä tutkimuksesta tai siitä, mikä tieteellisen 
tutkimuksen tekee, tiedekunnassa/yliopistossa jäädään. Ja siis miten avoimia erilaisuu-
delle ollaan, onko tiedeyliopistossa tilaa sotkuisuudelle, ennalta-arvaamattomuudelle, 
uudelle (eikä sittenkään uudelle) muodolle kirjoittaa ja ajatella? 
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Deleuze etsii etiikkaa141 niistä voimista, joita meillä on yksilöinä ja yhteisöinä kestää 
ja heittäytyä luovaan evoluutioon. Avautuaksemme niille luoville voimille, jotka mah-
dollistavat meidän kasvaa läsnä olevan hetken sidonnaisuuksien ja rajoitusten taakse, 
Deleuze kehottaa meitä Daviesin mukaan kääntämään huomiomme siihen, mistä mei-
dät on tehty eli materiaaliseen jatkuvuuteemme ja ontologiseen yhteisosallisuuteemme 
toisten, myös ei-inhimillisten toisten kanssa. Kohti etiikkaa, joka nojaa avoimuuteen 
toista/toiseutta kohtaan ja ja mahdollisuuteen (itse) tulla erilaiseksi, tietää ja olla eri 
lailla. (Wyatt ym. 2011, 106).  

–  

Tässä työssä olen tavoitellut tilaa, jossa yksilöä ei voida erottaa yhteisöstä, tai toimijaa 
ympäristöstään, tai tutkijaa tutkimuksensa kohteesta tai tutkittavistaan, vaan kaikki 
ovat osa samaa maailmaa, samaa energian virtaa (Deleuze), intra-aktiossa keskenään 
(Barad), Elämää (Braidotti). Jos yhtäällä tapahtuu jotain, se vaikuttaa, liikuttaa kaikkea 
muuta. Tietämisemme luo, tuottaa, rakentaa ja uusintaa tiedettyä. Tietoa ei siis ole 
jossain löydettäväksi, tuosta vain kuvailtavaksi tai analysoitavaksi, vaan tietoa ja sitä 
kautta maailmaa tai esim. sitä, mitä on olla ihminen, tutkija, oppilas, opettaja, luodaan 
ja rakennetaan koko ajan yhdessä. Tieto/tiede kysyy ja tuottaa eroja ja samuuksia, jär-
jestyksiä, järjestelmiä ja erilaisia hallintokoneistoja sinne, missä niitä ei välttämättä 
lähtökohtaisesti ole ja näitä kriittinen tutkimus sitten lukee kriittisesti ja tuottaa toisen-
laista tietoa. Hyvin monet asiat, diskurssit ja käytännöt olemme maailmassamme itse 
tuottaneet ja luoneet ”tietämisen” ja tietämisestä kertomisen kautta ja kanssa.     

Olemme luoneet/tuottaneet tämä pitkälle jakautuneen ja aina vain eriytyneemmän 
ja eriarvoistuneemman maailmamme

jossa asiat ja ilmiöt jaetaan ja kategorisoidaan, pilkotaan palasiksi, siivuiksi, viipaleiksi
ja tiedetään niissä
ikään kuin ne olisivat toisistaan erillisiä entiteettejä
ikään kuin niillä ei olisi vaikutusta toisiinsa
ikään kuin ne (tieteenalat ja niiden tutkimat asiat) olisivat eri maailmoja

Ja siten käsityötä ja sen sukupuolittuneisuutta,
sitä näyttää mielestäni ylläpitävän eniten valinta,
se, että oppilaat monessa koulussa yhä joutuvat valitsemaan,
ja valintaa käsityönopettajien vastustus, 
oikeutettukin huoli taidon oppimisen huononemisesta, 
mutta enemmän kuitenkin aine-eriytynyt opettajankoulutus ja peruskoulu,
ja siksi oikeutettukin huoli työpaikan menettämisestä 
(jos tekstiilityö ja tekninen työ yhdistetään yhdeksi oppiaineeksi)
ja oppiainejakautunutta peruskoulua mm. jakaminen ”käden” ja ”pään” (hah) oppiaineisiin 
ja erilaisiin arvostuksiin,

                                                             
141 Nykyaikaisella etiikalla ja ihmisoikeuksilla on kaksi filosofista tukea: (häilyvän kantilainen) yleistävä 
pooli pohjautuen abstraktiin universaaliuteen yleisistä ja yhtäläisistä ihmisoikeuksista ja toinen (häilyvän 
levinasilainen) eroihin ja Toisen redusoimattomaan toiseuteen perustuva, missä heikkoja pyritään suoje-
lemaan vahvoilta, esim. tutkittavia tutkijoilta. Ja mitäs tässä on vikana, arvelee Bronwyn Davies jonkun 
haluavan kysyä. Se, että se estää itsen ja toisen kuvittelemisen toisin, näkemisen kategorioista vapaana, ja 
mahdollistaa tutkittavien ja tutkijan näkemisen toisistaan erillisinä. (Wyatt ym. 2011, 108.)  
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miten muuten perusopetusta voisi ajatella
miten oppilasta, opettajaa,
yhdessäkasvavia, yhdessäluovia?

Joka hetki luomme maailmaa ja sen mahdollisuuksia uusille tulemisille (Barad 2007) 

Ja tässä tutkimuksessa, tutkimus-tapahtumassa, tehtiin ja tehdään tällaisia liikkeitä
luodaan maailmaa ja mahdollisia ja mahdottomia tulemisia

Ja että jos haluaisimme, meillä olisi mahdollista luoda maailmaa, jossa useammalla olisi 
parempi elää tai jossa Elämä tulevaisuudessakin yhä kulkisi meidän kauttamme. Viit-
taan tässä nyt esimerkiksi maapallomme ekologiseen tilaan ja kiireelliseen välttämät-
tömyyteen tehdä paljon toisin. Ja jotta toisintekeminen/toisintoistaminen tulee näky-
väksi, ajattelen, että pitää tehdä kyllin paljon toisin, jottei sekä tekeminen että 
toisintekeminen epäonnistu. Ja silti molemmissa voi ja jopa tulisi epäonnistua enem-
män (Badley 2012, viitaten Beckettiin).

Miksi siis kirjoittaa, jos ei ”tiedon” tuottamiseksi?

(ah, kyllä tähän on vastattu monta kertaa, vai onko…?)

metaforiksi
  ääniksi

keskusteluiksi
                   kokeiluiksi, koettelemisiksi
tulemisiksi
               uusiksi välitiloiksi
     avaruuksiksi

haaveiksi, haaveiltaviksi
   luonnoksiksi
              ehdotuksiksi, ehdollisiksi (entä jos..)
    uusiksi kieliksi, rakenteiksi
          rakkaudeksi ja rakkaudella
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PPoststrukturalistinen autoetnografia (ja nomadinen yhdessäluominen) 

Braidotti (2011; Kettunen ym. 2002) kehottaa meitä – valkoisia, länsimaalaisia etuoi-
keutettuja (lisäisin tähän akateemisia, keskiluokkaisia) – ottamaan tutkimuksemme 
keskiöön itsemme, kirjoittamaan niistä hankaluuksista ja etuoikeuksista, joita me omas-
sa elämässämme kohtaamme. Tähän meitä kutsuu poststrukturalistinen ajattelu ja 
eriarvoistavien käytäntöjen ja diskurssien dekonstruktion tarve. Poststrukturalistinen 
autoetnografia on omalta liikkeelliseltä paikalta kirjoittamista, niiden diskurssien ja 
diskursiivisten käytäntöjen kanssa kirjoittamista, joiden keskellä elämme. Hankalien 
tieto-valta-positioiden kanssa ja keskellä kirjoittamista. Rakenteellisten, yhteiskunnal-
listen ja sosiaalisten rajoitusten keskellä elämisestä, pakenemisesta ja taas palaamisesta
kirjoittamista. Samalla se on myös itsestä, yksilöön sidotusta itsestä vapautumista (Fou-
cault 1998).

Poststrukturalistinen autoetnografinen kirjoittaminen inspiroituu myös Baradin 
(2007) käsitteen intra-aktio kanssa, jolla hän kvanttifysiikkaan perustuen kuvaa minkä 
tahansa maailmassa toimivan olion tai esineen, jopa käsitteiden toimimista intra-
aktiossa toistensa kanssa. Maailman näkeminen intra-aktiivisena mahdollistaa tiedon-
tuottamisen näkemisen siten, että aineisto/maailma on koko ajan ympärillämme. Myös 
St. Pierre (2009) pitää kaikkea ympärillään, niin teoreettisia ja populäärejä tekstejä, 
keskusteluja kuin tapahtumisia siellä ja täällä, aineistona. Meidän ei välttämättä tarvitse 
mennä jonnekin tuonne kerätäksemme tai tuottaaksemme aineistoa, vaan olemme jo 
siinä maailmassa. Maailma on siis jo tässä. Ja että siten se, mitä tapahtuu tässä, on yhtä 
lailla tutkittavissa ja ajateltavissa. Ja haastaa kirjoittavan ja ajattelevan itseä läikkymään 
mukaan tekstiin, tulemaan läsnä olevaksi ja samalla haastetuksi. 

Poststrukturalistinen autoetnografia on (minulle) kirjoittamista, jossa ei pyritä (uu-
den) teorian tai analyysin luomiseen, vaan uudenlaisten ajattelun mahdollisuuksien 
luomiseen ja avaamiseen/avautumiseen, kokeilemiseen ja kokemiseen. Poststrukturalis-
tinen autoetnografinen kirjoittaminen on jäsentyneen kokonaiskuvan sijaan  fragmen-
taarista, ”murskaavan ja tyyneltä näyttävän todellisuuden hajanaisina heijastuksina” 
(Deleuze 2007, 94) kirjoittamista. Monesta, keskenään ristiriitaisesta näkökulmasta 
yhtä aikaa kirjoittamista. Omasta puolestaan, omalla kielellään, omalla nimel-
lään/allekirjoituksellaan (Derrida 1996, MacLuren 2003 siteeraamana) ilman että sillä 
on mitään tekemistä sen kanssa, että näkisi itsensä yksilönä, persoonana tai subjektina. 
Depersonalisaation harjoittamisen kautta ja avautumalla itsen moneuksille ja niille 
intensiteeteille, jotka virtaavat itsen läpi yksilöt voivat Deleuzen (1995/1990, 6) mukaan 
löytää itselleen ”oikeat nimet”. 
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millainen voisi tämä ”oikea nimi” olla
jos se ei enää olisikaan tämä minulle annettu nimi
olla paikka, jossa tapahtuu ajattelua
olla ruumis, jossa tapahtuu tuntemisia ja erilaisia elämän virtauksia

omien keskeneräisyyksien, vaillinaisuuksien, inhimillisyyksien havainnointia
niihin kiinnittymättä
inhimillisyydelle, erilaisuudelle, monenlaisuudelle tilaa raivaten

omien etuoikeuksien ja valtautettujen positioiden kirjoittamista
epämukavuuksien kirjoittamista

omien eettisten, esteettisten ja käytännöllisten häpeöiden kirjoittamista
omien elämänhistorioiden ja niiden kautta diskurssien materialisoitumisten kirjoittamista 
ja ajattelemista

toisin ajattelemisen hapuilemista, ihmettelemistä, kyselemistä
ajattelemattoman ajattelemista

missä kaikessa juuri sotkuisuus, epäsystemaattisuus, epäjohdonmukaisuus, katkonaisuus, 
hajoaminen, haparointi 
sitä kiinnostavinta – aidointa? tunnistettavinta?

miksikö
kohti keskeneräisyyden, epätäydellisyyden, kypsymättömyyden hyväksymistä
(Elina Pajun 2013 ja hänen siteeraamansa Nick Leen 2008 kanssa)
ja rakastamista kaikissa meissä

sellaisin tekstein jotka koskettavat, liikuttavat, vaikuttavat
tekevät yksinkertaiset tietämiset hankaliksi, mahdottomiksi

kasvatustieteissä, ihmistieteissä tämä olisi minusta välttämätöntä

ja sen kautta kaiken sellaisen (muukalaisuuden, outouden, rajallisuuden) vainoamisen 
lopettamista toisessa/toisissa, Toisessa itsessämme (ks. Kristeva 1992)

ah ja kohti maa-ilman resurssien tasapuolisempaa jakamista,
että useammalla olisi hyvä. 
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tutkija ei joka tapauksessa pääse irti itsestään
(ja pääsee tai voi päästä)

tai omasta tai tutkimusryhmänsä kanssa yhteisestä, kollektiivisesta, näkökulmastaan
kaikki tutkimus on kollektiivisesti subjektiivista,
rajattua, tiettyyn näkökulmaan sitoutunutta, 
joko kuvailevaan (mitä kukakin näkee, havaitsee aineistosta), 
kriittiseen (tietty kriittinen tulkintakehikko, aineistosta saadaan usein irti se, mitä halutaan)
tai johonkin suuntaan pyrkivään, jotakin tavoittelevaan (tietty valittu pyrkimys tai tavoite)

yleistettävyyttä ei ole kvalitatiivisessa tutkimuksessa,
aina on kyse oman konstruktion luomisesta

kvantitatiivisessa tutkimuksessa yleistettävyys rajautuu tiettyyn lomakkeeseen tai muuhun 
määrälliseen mittaamiseen,
joka on aina rajattu, näkökulmainen konstruktio, poraus todellisuudesta tai todellisuuteen

tarvitseeko minun tästä väitellä

opiskelijoiden kanssa nämä kysymykset nousevat aina uudestaan esille
tutkimuksen oletetaan tai odotetaan olevan edes jollain tavalla objektiivista
tai ainakin subjektiivisuudesta tulee objektiivista,
kunhan analyysi on seurattavaa
(15.03.2013)

tieto on aina osittaista,
maailma niin paljon monimutkaisempi ja sotkuisempi
tiedon osittaisuus ja epävarmuus tulisi tuoda julki kaikessa tutkimuksessa
ja asiantuntijalausunnoissa
vai hankaloittaisiko se liikaa asioita?
varmasti. teoria hankaloittaa, kuten MacLure kirjoittaa
ja/tai käytetyn kielen tulisi olla sellaista, että tiedon/tietämisen kohde 
tai kohteeksi esitetty/pelkistetty sen ymmärtäisi

Siksi poststrukturalistinen autoetnografinen kirjoittaminen voisi kasvatustieteissä (ja 
omassa tulevassa kirjoittamisessani) tarkoittaa kirjoittamista esimerkiksi siitä, mitä on 
olla opettaja tai opettajaksi nimetty, mitä on vaihtaa oppilaaksi/opiskelijaksi nimetystä 
opettajaksi. Mitä oppilaana/opiskelijana olemiseen liittyvää on opettajana hankala 
muistella? Tai, mitä on arvioida toista, mitä on käyttää valtaa toisen elämästä? Miten voi 
tehdä toisin, onko tilaa tehdä toisin?

Tai, poststrukturalistinen autoetnografinen kirjoittaminen voisi tarkoittaa kasvatus-
tieteellisten ajankohtaisten keskustelujen seuraamista (ei systemaattista, vaan satun-
naista, ajattelu-subjektin ainutkertaisten hetkien tämyyksissä ja toistoissa) ja niiden 
kanssa eksymistä, ehkä omiin koulumuistoihin, ehkä oman lapsen koulukokemuksiin ja 
kaikkiin niihin ajatuksiin, joiden on mahdollista syntyä kirjoittamisen kanssa. Fragmen-
taarista, poikkeilevaa kirjoittamista, kirjoittamista kohti ei-vielä-tiedettyä. Kohti sapien-
tiaa, viisautta, Barthesin (1977, Kearneyn 1984 siteeraamana) kanssa: ”ei valtaa, vähän 
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tietoa, vähän viisautta, ja makua niin paljon kuin mahdollista”. Tai vastaavaa kirjoitta-
mista minkä tahansa Elämää tai kasvatukseksi nimettyä koskettavan ja liikuttavan 
kanssa. 

Samalla voisi haaveilla ja kuvitella länsimaista metafysiikkaa, individualismia ja neo-
liberalismia haastavaa tapaa ajatella subjektia toisin. St. Pierre (2004, 293) kirjoittaa: 
”Kaikki kasvatus ja tiede pohjautuu tietyille subjektiteorioille; ja jos subjekti muuttuu, 
kaiken muunkin pitää muuttua.” Mitä kaikkea muuttuisi, jos subjektia ajateltaisiin mo-
ninaisten toisten kanssa yhteenkietoutuneena (ei vain verkottuneena/verkostoituneena, 
jolloin yhteistyötaidoistakin tulee/on tulossa yksi yksilöön kiinnittyvä ominaisuus lisää), 
yhdessätulevana (ei vain yksilöön redusoitavana kykynä toimia yhdessä) ja uutta-
luovana (ei vain vallitsevien järjestelmien ongelmia ratkovana)? Ja millainen voisi olla 
tällaisten subjektien yhteinen tuleva koulu (vrt. Salmisen, Suorannan ja Vadénin, 2010, 
Tuleva yliopisto)? 

Miten peruskoulussa ja yliopistossa voitaisiin luoda tiloja yhtäällä ainutkertaisille tu-
lemisille, vähemmistöksi-tulemisille (Deleuze & Guattari 1987) ja toisaalla yhdessätule-
miselle ja yhdessäluomiselle (Dyer & Löytönen 2011; Takanen 2013), tai yhdessätuotan-
nolle, kuten Ettinger (2009) nimeää, avautumiselle uudelle ja yllätyksille (ks. esim. 
Löytönen, Anttila, Guttorm & Valkeemäki, tulossa), eikä vain jo-tiedetyn toistamiselle 
tai olevan ja vallitsevan laskemiselle ja mittaamiselle ja tulevan kontrolloinnille? Haa-
veilen poststrukturalistisesta tapahtumis-(tutkimuks)-esta, jota voisi nimittää myös 
nomadiseksi yhdessäluomiseksi eli yhteisössä (mikä se ikinä olisikaan) vallitsevien 
käytäntöjen havainnoimisesta, dekonstruoimisesta, toisin tekemisestä ja uusien luomi-
sesta kunnioittavassa intra-aktiossa yhdessä kanssatutkijoiden kanssa (ks. myös Hakala 
tulossa). Josko siitä vielä pidettäisiin tärkeänä kirjoittaa (”raportteja”) tai josko sitä 
ylipäätään enää nimettäisiin tutkimukseksi, jää nähtäväksi. 
 

EEsitarkastuslausuntojen jälkeen, yksi pieni nomadinen kirjoitus 

Mitä, millaista tämä kirjoittaminen on? Mitä se tekee? Mitä se luo? Onko poststruktura-
listinen(kin) kirjoittaminen aina vain performatiivista, siinä merkityksessä, että merki-
tykset tuotetaan tekstissä ja jäävät tekstuaalisiksi? Tai, mitä muut voivat oppia tästä 
autoetnografiasta ja millaisia kontribuutioita tämä kirjoitus tuottaa nomadiseen ajatte-
luun ja kirjoittamiseen? 

Ajattelen Baradin (2007), Braidottin (1994, 2011) ja Gannonin (2006) kanssa, että 
nomadinen kirjoittaminen tai poststrukturalistinen autoetnografia – en ole edes varma, 
haluanko määrittää niitä tietynlaisiksi, kategorisoida kirjoittamisen laatuja, vaikka ku-
kin yksittäinen kirjoitus tietysti aina on eri(lainen) – on sekä materiaalista ja fyysistä 
että diskursiivista sekä kulttuurista, sosiaalista, historiallista maailman luomista maa-
ilmassa ja maailman kanssa. Nomadinen kirjoittaminen on myös performatiivista siinä 
mielessä, että se luo uutta/eroa/erityisyyttä/ainutkertaisuutta/rajoilla-olevaa, rajoille-
tulevaa ja osallistuu maailman liikkeeseen ja tulemiseen. 

Nomadinen kirjoittaminen on materiaalista siinä, että se syntyy kehossa, kehomieles-
sä erityisesti silloin, kun jokin affekti on saanut ruumiin tuntemaan tuskaa tai nautintoa 
(”bodies are guilty of pleasure and pain”, Clark/Keefe 2010, 85). Tällainen materiaali-
nen, kehollinen kokemus synnyttää tekstiä, sormien leikkiä tai tahmeutta näppäinten 
kanssa. Kieli voi jäädä takeltelemaan tai änkyttämään tai sitten se voi intoutua leikki-
mään tavuillaan ja lauseillaan. Kuitenkaan mikään kirjoittamassani ei voi vakuuttaa 
lukijaa sen ”aitoudesta” tai kuvaukseni ”rehellisyydestä” ja teksti jää tekstiksi, vaikka 
sillä voi olla affektiivisia vaikutuksia myös lukijaansa. Väitän myös, että parhaimmillaan 
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nomadinen kirjoittaminen hengittää samaan tahtiin kirjoittajan kanssa – jotain, mitä 
tämä teksti ei nyt tässä vaiheessa väitöskirjaa lähes millään tahdo löytää. Kirjoittaminen 
pysähtyy ja taas jatkaa. Ja kyllä, paikoin myös rakastaa hankalaa kirjoittamista itseisar-
voisesti.  

Nomadinen kirjoittaminen sallii, tai jopa vaatii, kirjoittaa siten, että kirjoittava itse 
läikkyy tekstiin. Että tämä itse, joka ei sittenkään ole erillinen yksilö, vaan ympäristönsä 
diskurssien ja materioiden muovaama, tulee läsnä olevaksi ja samalla haastetuksi. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita subjektiivista tai individualistista kirjoittamista, vaan ympäröivi-
en monikerroksisten ja moniäänisten yhteisöjen diskurssien tunnistamista ja tutkijana, 
länsimaalaisena, keskiluokkaisena monin tavoin etuoikeutetussa positiossa kirjoittamis-
ta sekä yhä vähemmän tietämistä. 

Lisäksi minulle nomadinen kirjoittaminen on (ollut) tieteellistä kirjoittamista, joka 
syntyy hetken ainutkertaisuudessa ja yhtä matkaa (toisin) ajattelun mahdollistumisen 
kanssa. Kirjoitan pitkin ajattelun (toisin) rakentumisen (tai sotkuuntumisen) matkaa, ja 
se, miten milloinkin tulee mahdolliseksi ajatella, tulee jollain tavalla näkyväksi. (Ei 
sellaisenaan kuin se ”on”, ikään kuin teksti heijastaisi ajattelua sellaisenaan, vaan jo 
toiseksi, erilaiseksi muuttuneena.)   

Kuten Patti Lather (2011) sanoi tällainen uusi kirjoittaminen/tekeminen voisi olla jo-
ko sekä post-tiedettä että post-taidetta tai jompaakumpaa. Post-tieteellinen lähestyy 
post-taiteellista, tieteellinen taiteellista, ja siten post-kvalitatiivisessa, nomadisessa 
kirjoittamisessa keskeiseksi tulee maailman luominen maailman materian ja diskurssi-
en kanssa.   

Tämän kirjoitukseni kontribuutioista en sittenkään osaa/halua kirjoittaa. Tämä on 
lintu, tai laulu, tai hyräelmä tältä liikkeelliseltä paikalta, näiden diskurssien puristukses-
ta ja sallimana, eikä lentämistä tai sen korkeutta tai pituutta, tai maailman kohtaamisen 
tapaa (diffraktioita kuten Barad 2007 sanoisi), osallistumista maailman tulemiseen, voi 
ennalta arvata tai määrittää. Tsirp.  

Seuraavalla sivulla päätän kirjan(i) loppuihin ja tutkaimiin142. Ja koska haluan kir-
jainten valuvan/vuotavan/virtaavan alas, siirrän toisenkin alaviitteen tähän: Mitä on 
Elämä, maailmankaikkeus, mitä olla ihminen?143

   

                                                             
142 Ulla Salo (1999, 2007) käyttää metaforana tutkaimia, kangaspuissa jäljelle jääviä loimilangan loppu-
päitä, joista ei voi enää kutoa. Tutkaimet ovat lyhyitä lankoja, joita jää koko kankaan leveydeltä. Niitä voi 
kyllä solmia tai letittää tai leikata päättelyn jälkeen pois, muttei enää kutoa, siihen ne ovat liian lyhyitä. 

143 Koko kankaan leveydeltä, sitä juuri. Uuden metafysiikan kaipuussa, Deleuzen kanssa. 
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LLoppuja ja tutkaimia 
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