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AULI HAKULINEN

ERÄÄN KESKUSTELUN ANALYYSI. LENITA AIRISTO

V altaosa teemaan naiset televisiossa liittyvästä
naistutkimuksesta on tehty puhekommuni-
kaation tai tiedotustutkimuksen aloilla.1 On

tutkittu naisten puuttumista televisiosta ja heidän
vähäistä tai vinoa edustustaan siinä, naisten trivia-
lisoimia ja halveksimaa - asioita, joille Gaye Tuch-
man aikanaan kiteytti nimityksen "naisten symbo-
linen nitistäminen" ('the symbolic annihilation of
women'; ks. Tuchman ym. (1978). Toisaalta on
kartoitettu ikään kuin ulkoapäin raportoiden nais-
ten asettumista tähän mediaan, toisaalta on tutkit-
tu suosittujen viihdeohjelmien, etenkin saippua-
oopperoiden naiskuvaa ja vastaanottoa.

Kielentutkijana minua kiinnostaa laajojen kar-
toitusten tai ohjelmatyyppien analysoimisen sijas-
ta tapahtumien mikrotason kuvaaminen: se, miten
jokapäiväisiä pitkälle automaattistuneita keskuste-
lun keinoja käytetään, kun puhutaan julkisessa
tilassa, ja miten niitä silloin tulkitaan. Tämä asetel-
ma on samalla eräänlainen epäsuora kannanotto
ongelmalliseen dikotomiaan naisten kieli - mies-
ten kieli.

SUKUPUOLEN LÄSNÄ- JA POISSAOLO

Analysoin seuraavassa katkelmaa eräästä televisio-
haastattelusta, joka esitettiin TV3:n ohjelmasar-

jassa Seitsemäs hetki. Tämä haastattelu- ja keskus-
teluohjelma lähetettiin 1.3.1991, pian Persianlah-
den sodan päättymisen jälkeen. Se oli nimeltään
"Terroristi matkatoverina", ja istunnon aihe oli
tuolloin hyvin ajankohtainen: lentomatkailun vaa-
rat ja kustannukset. Ohjelmatyyppi poikkeaa ta-
vanomaisesta haastattelusta sikäli, että läsnä on
samanaikaisesti kaksi toimittajaa ja kaksi haastatel-
tavaa. Tällaisessa asetelmassa osallistujien on ole-
tettavasti helpompaa poiketa kysymys - vastaus
-vuorottelusta, jota pidetään uutishaastattelun pe-
rustana olevana normatiivisena kaavana (Heritage
- Greatbatch l991, 97).

Kiinnostukseni kohdistuu siihen, miten "suku-
puolen esillepano" ('gender display') Erving Goff-
manin (1987, 1-4) sanontaa lainatakseni toimii tai
tapahtuu tietyntyyppisessä institutionaalisessa kes-
kustelussa. Oletan, toisin kuin ehkä sosiolingvistit,
että sukupuoli ei ole keskustelutilanteessa kaiken
aikaa samalla tavoin relevantti "taustamuuttuja".
Pikemminkin näyttää siltä, että sukupuoli voi tulla
kesken tilanteen salientiksi, korostuneeksi, tai vas-
taavasti se voi häipyä taustalle oltuaan aluksi näky-
villä. On akateeminen kysymys, voisiko sukupuoli
joskus olla kokonaan yhdentekevä keskustelun
muotoutumiselle. Tutkimisen arvoista on sitä vas-
toin mielestäni se, millä eri tavoin sukupuolen
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häilyminen läsnä- ja poissaolevana tapahtuu, mikä
aiheuttaa vaihdoksia suuntaan tai toiseen ja miten
relevanssi todentuu. Tarvitaan siis relevanteilta
tuntuvien kohtausten perusteellista analyysia, mikä
merkitsee sitä, että ensin on esiymmärryksen nojal-
la löydettävä relevantilta tuntuvia kohtauksia. Näin
keräiltävän tutkimusaineiston voi huomata kart-
tuvan kovin hitaasti.

Parhaana tällaiseen tarkasteluun soveltuvana
metodina pidän keskustelunanalyysia siitä syystä,
että se mahdollistaa intuitiivisesti oivalletun "ilmi-
ön" operationaalistamisen ilman sitovia ennakko-
käsityksiä esimerkiksi siitä, miten kielen ja suku-
puolen kuuluu liittyä toisiinsa. Samalla se tarjoaa
tiukan metodin, jolla ainakin periaatteessa tulisi
voida välttää ad hoc -tulkintojen kehät ja suot.
Keskustelunanalyysia on arvosteltu siitä, että se ei
ota kantaa sellaisiin makrotason kategorioihin ja
ilmiöihin kuten sukupuoli, valta, luokka-asema tai
(yhteisölliset) roolit. Totta onkin, että tutkimus-

suuntauksen uranuurtajan, Harvey Sacksin kaik-
kein vähiten edelleen kehiteltyjä ideoita on ollut
(ihmis)kategorioiden ja niiden jäsenyyden kytke-
minen interaktioon. Vasta aivan viime aikoina
on mielenkiinto uudestaan virinnyt Sacksin "ka-
tegoriaan kuulumisen keinoja" (MCD 'member-
ship category device') koskenutta ajattelua koh-
taan.

Luennossaan kategorioiden pysyvästä relevans-
sista2 Sacks huomauttaa siitä, että jokin "populaa-
tio" jokseenkin aina jakautuu eri kokoelmista pe-
räisin oleviin kategorioihin samanaikaisesti.
Läsnäolijat voivat siis jakautua eri tavoin eri ko-
koelmien suhteen niin sanottuihin saman jäsenyy-
den ('co-membership') ja ristiinjäsenyyden ('cross-
membership') kategorioihin. Tutkimukseni
kohteena olevaan televisio-ohjelmaan sovellettuna
tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että siinä ovat
vastakkain kaksi toimittajaa, Jarmo Virmavirta ja
Lenita Airisto, ja kaksi haastateltavaa, Timo Man-

1 Tällaisen kuvan saa esimerkiksi Women and language -lehden mediateemanumerosta 4/1991 johon ei ole
osallistunut yhtään kielitieteilijää.
2 Luento 14, kevät 1967: 'Cover' categories; Omni-relevance. Luennot on aikanaan nauhoitettu ja julkaistu
nyt kahtena osana 1992. Ennen tätä niiden vaikutus perustui maailmalla liikkuneisiin monistettuihin
litteraatteihin. Julkaisuja Sacksilla oli vähän.
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nermaa ja Pentti Sivula. Asetelmassa on siis toisaal-
ta kaksi haastattelijaa ja kaksi asiantuntija-haasta-
teltavaa, toisaalta kolme miestä ja yksi nainen, siis
sukupuolikategoriat. Jokin kategorioista voi olla
määrätilanteessa 'Väistämättömän relevantti", huo-
mauttaa Sacks (1992, 594), mikä tarkoittaa sitä,
että tilanteeseen kuuluva toiminta ja sen tehok-
kuus edellyttävät tämän kategoriajäsenyyden rele-
vanssia. Haastattelutilanteessa tällaisena väistämät-
tömyytenä on pidettävä jakoa toimittajiin ja
haastateltaviin, mihin samalla liittyy tiettyjä interak-
tiovelvoitteita, kuten jo edellä huomautin. Nyt
voimme kysyä, olisiko sukupuoli kaikkialla rele-
vantti kategoriakokoelma, vai jääkö juuri tämä
oletus avoimeksi, kuten Emanuel A. Schegloff
(1992, xlix-1) tuntuu Sacksin luentojen johdan-
nossa ehdottavan? Oman kantani esitin jo edellä:
sukupuolen relevanssi, samoin kuin osanottajien
orientoituneisuus siihen on osoitettava, sitä ei voi
pitää annettuna.

MUUAN KOHTAUS JA SEN MERKITYKSELLISYYS

Rajoitun tarkastelussani vain yhden keskustelun
yhteen kohtaukseen, vaikka ihanne olisi että voisin

useita tapauksia vertailemalla esittää jotakin ko-
koavaa kulttuuristamme.3

Jakson, jota käsittelen, olen poiminut intuitiivi-
sesti. Kun aikanaan katselin ohjelmaa, huomioni
kiintyi juuri nyt mukana olevassa kohdassa ilmen-
neeseen poikkeamaan: siinä siirryttiin hetkeksi
institutionaalisen diskurssin muotista kotoiseen
arkeen. Katkelma askarrutti toisestakin syystä, ni-
mittäin siksi, että puheen eri modaliteetit (kielelli-
nen vs. ele- ym ei-kielellinen käyttäytyminen) ris-
teilivät siinä mielenkiintoisella tavalla. Kumpikin
seikoista, joihin huomioni kiinnittyi, tuntui liitty-
vän kysymykseen sukupuolesta.

"Terroristi matkatoverina" -ohjelman haastat-
telijoina olivat Lenita Airisto ja Jarmo Virmavirta,
jotka ovat television käyttämiä freelance-toimitta-
jia.4 Tarkastelemani kohdan haastateltavat olivat
Finnairin talousjohtaja Timo Mannermaa sekä
matkatoimiston edustaja Pentti Sivula, joka ei
näillä riveillä ole juuri äänessä. Seuraava litteraatti
parin minuutin jaksosta5 on keskeltä Manner-
maan haastattelua mutta uuden puheenaiheen
alusta. Varsinaisia eleitä kuten käden liikkeitä en
ole tähän litteroinut, hymyn ja naurun kylläkin.

JV = Jarmo Virmavirta
LA = Lenita Airisto
Vieraina TM = Timo Mannermaa (Finnair) ja PS = Pentti Sivula (Matkatoimisto)

1 JV: Nii hyvät katsojat me jatkamme tätä: (0.3) hh
2 matkailuaiheista keskustelua nyt .hhh pureutumalla
3 (0.5) $matkailun talouteen, tai lähinnä
4 lentoyhtiöitten talouteen, hh ja lähinnä siinäkin
5 $$Finnairin talouteen. Miten (.) Finnairilla (.)
6 hh.hhh tänä päivänä menee. Miten te pärjäätte
7 tommosena, tunnetus ti korkean kustannustason (0.4)
8 yhtiönä.$$

9 TM: (0.7) $Jos: kuitenkin ensin palattas sev verran
10 pompattas tuohon äsköiseen aiheeseen$ että< Täytyy
11 korostaa että tähän asti (0.4) °.hh° äsköisen sodan
12 aikana ei lento:liikennettä kohden ole (.) tapahtunut
13 yhtään terroritekoa, (0.5) Toinen asia ennen kun
14 mennään siihen talouteen jonka haluan tässä (.)
15 huomauttaa on että (0.4) <tilastollisesti> jos
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16 kuolinsyytilastoja Yhdysvalloissa katsotaan niin
17 tupakointi on noin tuhatsataviisikymmentä ja risat
18 kertaa suurempi ris:ki kun lentäminen, .hhh Että (.)
19 $sitten voimme mennä tähän (.) kysymykseen Finnairin
20 taloudesta.=

21JV: =#Niin juu 't# $kuolleisuus on aina sata
22 [prosenttia vai
23 RS: [hm hm hm hm

24 JV: (.) hh per per (.) per henkilöhh .hhh hh .hhh$
25 RS: °Ennemmin tai myöhemmin0.

26 TM: $Ennem min tai myöhemmin$.=

27 JV: =Joo..hh[mt
28 TM: [mt .hhh öö J::uu:. Se on hyvin
29 mielenkiintoinen aihe ja (.) [on puhutta$nut:]
30 LA: [hm hm hm hm hm hm]
31 TM: ööö sekä$ meitä< Finnairis- laisia että että #öö#
32 muitakin, .hhh #ööö# Ehkä (.) ö olisi syytä lähteä:
33 pikkusen (.) taaempaa tätä (.) #mnää# vaikeata
34 lentoyhtiöitten tilannetta purkamaan, (0.3) .hh
35 #öö# kertomalla että (.) #m# tässä on päällekkäin
36 monta eri #ää# tapah tumaa, jotka kaikki vaikuttavat
37 samaan suuntaan,=ja kaikki negatiivisesti, .hhh
38 Ensin öljyn hinta? joka< (0.3) #ööö# erittäinkin
39 öö >polttoaineen< hintana? on ollut #ööö#
40 korkeammalla kun mitä sen< (0.5) tavallisesti on ollut

3 Eräässä aikaisemmassa artikkelissani (Hakulinen 1991) olen tosin tarkastellut hyvin samantapaista
kohtausta toisesta saman ohjelman istunnosta, jossa Lenita Airisto myös oli haastattelijana. Sillä kertaa
haastateltavana oli venäläinen, silloisen Neuvostoliiton puoluejohtajan Mihail Gorbatshovin edusmies
Gennadi Gerasimov. Sukupuolen salienssia toisenlaisessa kohtaamisessa, nimittäin asiakkaiden ja tarjoilijan
välisessä sananvaihdossa käsittelevät Hakulinen ja Laitinen 1990.
4 Liukumat pois institutionaalisen keskustelun formaatista tapahtunevat herkemmin, kun haastattelijat ovat
freelance-toimittajia (ks. Heritage & Greatbach), kuten tässä, mutta päinvastaisesta tapauksesta ks. Schegloff
1988/1989.
5 Katkelma on kirjainnettuna aika pitkä ja raskaslukuinenkin verrattuna siihen, että sen näkisi videolta.
Lyhyempi katkelma ei tekisi oikeutta tilanteen tapahtumien kululle. Lisäksi esimerkiksi Mannermaan
vuoroissa on monia piirteitä, jotka on tässä sivuutettava mutta joista joku lukija voi kiinnostua. Suoralta
kädeltä on mahdoton sanoa, johtuvatko sen monet mahtailevalta tai kiertelevältä vaikuttavat sanonnat
puhujan asemasta suhteessa työpaikkaansa (ikäviä tietoja Finnairista mutta edustaa pitäisi) vai siitä, että hän
on mies. Sukupuoleen kytkeminen on totunnaisempaa ja ilmeisempää, ja niinpä onkin paljon vähemmän
tutkittu esimerkiksi huonojen uutisten kertojan käyttäytymistä tai sitä, miten instituution edustajana
toimitaan ikävässä tilanteessa, kuin sukupuoleen oletettavasti liittyviä piirteitä.
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41 ja (.) hyvinkin korkealla, .hh Toisaalta #n# se että
42 #öö# tässä ilmeisesti koetaan taantumaa?, etten sanois
43 lamaa?, maassa, ja maailmassa?, ja sitten kolmanneksi
44 tämä sotatila°nne°. (0.3) Niitten erottaminen toinen
45 toisistaan on ollut: tietysti (.) vähän (.)
46 hankalaa, kaikki (.) vaikuttavat negatiiviseen
47 suuntaan, ja kun siihen lisätään että lentoyhtiöt
48 maailmalla, (.) °.hh° niinkun mekin, olemme kokeneet
49 sen että <kustannuksemme> ovat kasvaneet vilkkaammassa
50 tahdissa, kuin .hh tuottomme, niin kyllähän meillä (.)
51 naurussa on (.) pitelemistä.

52 LA: °eh eh.h[hh°
53 TM: [Niin on muillakin.
54 LA: Matkustajillakin kun ne vertaa esimerkiksi
55 Euroopan .hh ää sisäisiä hintoja esimes Yhdysvaltain
56 .hh sisäisiin hintoihin,=ni siinä vasta naurattaa
57 ku katsoo et mitä maksaa .hh lento Njuu Jorkista
58 Los Andzelesiin ja .hh mitä maksaa Helsingistä
59 Roomaan.

60 TM: <No: mikset naura yhtä hyvin [sitä miten paljon ööö
61 LA: [ehhehhehheh hehehehe]
62 TM: halvempi ranskanpulla on Ranskassa kun Suomessa,=
63 LA: =Niin mu[tta, e mennään sama°lle0

64 TM: [Yhtä lailla[han (niitä markkinoidaan)
65 JV: [No kyl- kyllä sitäkin
66 ihme [teilaan
67 LA: [ehhe hehehe

68 JV: Mut mistä se johtuu että,=

69 LA: =Sitä itketään jo Siit ei enää [nauru auta. ehhehe,
70 JV: [ehi ehi #J(h)oo#
71 Mistä- mistäs tää kustannustason< #öö# taso (.)
72 johtuu Suomessa. Mikä on se tekijä joka esimes
73 Yhdysvaltoihin (.) erottaa mei- meidät tai mitkähh

74 ovat ne [kri-
75 TM: [Ei ei tässä lentämisessä (.) ja lentoyhtiön
76 kustannusrakenteessa ole (.) °.hh° sen (.) ihmeempää
77 ihmettelyä kun muussakaan palvelual[an

78 JV: [>m-hm<
79 TM: tai: teollisuuden kustannustasossa, °.hh° Meillä
80 on korkeat palkat, ja meillä on korkeat maksut
81 palveluista, °.hh° #ee# Kaikki muu,(0.4) jos(.) sitten
82 ei puhuta (.) dollarin, #öö# tai, valuuttojen, °.hh-
83 arvostamisesta >joka se- sekin on oma< lukunsa, (.)
84 #öö# on samanlaista meillä kun muillakin.
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Uutishaastatteluja tutkineet Stephen Clayman
(1992) sekä John Heritage ja David Greatbatch
(1991) ovat tarkastelleet sitä, minkälaisin keinoin
haastattelun osapuolet ylläpitävät niin sanottua
neutralistista asennetta tai asennoitumista, mihin
heitä velvoittaa joko maan tapa tai laki.

Tavallisesti toimittajat asettautuvat tilanneroo-
linsa edellyttämään kysymys - vastaus -keskustelu-
muottiin, mutta aika ajoin he esittävätkin kysy-
mysten sijasta kiistanalaisia tai ristiriitaisia väitteitä
tai arvioita. Jotta nämä saataisiin esitetyksi neutra-
listisesti, toimittajien on havaittu niiden kohdalla
vaihtavan asentoa ('footing').6 Ristiriitaisia väittei-
tä he eivät esitäkään omissa nimissään, vaan he
muuttuvat esittämänsä lausuman animaattoreiksi
eli pelkiksi esittäjiksi (ks. termistä Hakulinen 1990,
10), jolloin väitteeseen sisältyvän näkemyksen tai
kannanoton varsinainen "päämies" on joku muu.
Tyypillisesti toimittajat puhuvat suuren yleisön
nimissä ("monet ajattelevat niin"), he siteeraavat
jotakin lehdistössä esitettyä ("kuten Washington
Post asian esittää") taikka jotakuta tunnettua po-
liitikkoa tai muuta julkisuuden henkilöä. Kun
haastateltavat reagoivat tällaisiin väitteisiin, he ta-
vallisesti eivät niinkään vastaa haastattelijalle, siis
animaattorille, kuin niille auktoreille tai päämie-
hille, joihin haastattelija on viitannut - ja säilyttä-
vät tällä tavoin haastattelun neutralistisen luon-
teen. Clayman huomauttaa (1992, 194), että haas-
tateltava saattaa pitää haastattelijan väitettä tämän
omien käsitysten heijastajana vain siinä tapaukses-
sa, että asennonvaihdosta ei tapahdu tai että toi-
mittajan asento on tunnistettavan moniselitteinen
('recognizably ambiguous'). Uutishaastattelun tun-

nusmerkittömäksi, lajityypilliseksi piirteeksi - ai-
nakin anglosaksisessa televisiomaailmassa - on siis
osoitettu se, että osanottajat yhdessä luovat ja
pitävät systemaattisesti yllä neutralistista asennoi-
tumista.

Tutkimassani katkelmassa on kohta, jossa pää-
haastateltava, Finnairin edustaja Timo Manner-
maa luopuu neutralistisesta asennoitumisesta vaih-
taen kolmannen persoonan moodista toiseen per-
soonaan. Rivillä 60 hän puhuttelee suoraan toista
haastattelijaa Lenita Airistoa viitaten tähän toisen
persoonan verbimuodolla mikset naura yhtä hyvin
sitä miten paljon ööö halvempi ranskanpulla on
Ranskassa kuin Suomessa. Ranskanpullaan viittaa-
malla hän aktivoi arkiasioista huolehtivan naisen
kategorian (ks. alav. 15). Puhuminen ranskanpul-
lasta ranskanleivän sijasta tekee sananvaihdosta
arkista kinastelua. Tätä vuoroa voi verrata toiseen
Mannermaan esittämään, jossa hän niin ikään
esittää edellä olleeseen haastattelijan väitteeseen
vastaväitteensä. Tämä toinen tapaus on riveillä 15-
18: jos kuolinsyytilastoja Yhdysvalloissa katsotaan
niin tupakointi on noin tuhatsataviisikymmentä
ja risat kertaa suurempi ris:ki kun lentäminen. Man-
nermaa vertaa lentämisen vaarallisuutta tupakoimi-
sen vaarallisuuteen selvästikin samasta syystä kuin
hän sittemmin vertaa lentolipun kalleutta ruoan kal-
leuteen. Kummassakin tapauksessa korostuu se, ettei
lentäminen ole mitenkään poikkeuksellista muuhun
elämään ja toimintaan verrattuna. Mutta viittaus
tupakoimiseen on esitetty abstraktilla, persoonatto-
malla tavalla, vetoamalla kuolinsyytilastoihin ja (ke-
nen tahansa ottamiin) riskeihin eikä sitä vedetä hen-
kilökohtaiselle, keskustelijoiden väliselle tasolle eikä

6 Termi on Goffmanilta (1981, 124-157; asennon vaihdoksesta ks. myös Clayman ma, 169-180). Asennolla
(kirjaimellisesti käännettynä "jalansijalla") Goffman viittaa puheen sisäiseen heterogeenisyyteen: puhuja voi
vaikka kesken puheenvuoronsa vaihtaa omaa suhdettaan tekstiinsä ja myös puheensa vastaanottajaa. Hän voi
joko osoittaa sitoutuvansa siihen mitä sanoa tai puhua suulla suuremmalla, siteerata jotakuta toista tai osoittaa
muuten, mistä hänen esittämänsä tieto tai mielipide on peräisin. Asennoitumisen vaihdos voi joskus näkyä
suorastaan asennon, siis ruumiin suuntautumisen, vaihdoksena. Vallankin puhuteltavaa vaihdettaessa tämä
voi tuntua triviaalilta, mutta ei välttämättä olekaan: yhtä hyvin asennon vaihdos voi näkyä tai tuntua vain
puheen pinnassa ilman että puhujan ulkoinen olemus mitenkään muuttaa asemaansa.
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tupakasta käytetä mitään arkikielen nimitystä. - Tai-
tavana puolustautujana Finnairin edustaja tuottaa
siis tilanteesta riippuen erilaisia vastineita toimittajil-
ta vastaanottamiinsa hyökkäyksiin.

Vieläpä saadessaan toiselta haastattelijalta, Jar-
mo Virmavirralta ironisen kommentin (rivit 21-
24) siitä, että kuolleisuus on aina sata prosenttia per
henkilö, Mannermaa lyöttäytyy tähän sävyyn tois-
taen Sivulan kuiskaamalla esittämän lausuman täy-
dennyksen ennemmin tai myöhemmin. Tämän-

tyyppistä lyöttäytymistä voinee pitää merkkinä
saman kategorian jäsenyyden relevanssista keskus-
telun kolmen miehen välillä.

YHDEN VUORON TAPAHTUMAT

Siirryn seuraavaksi pohtimaan edeltävän konteks-
tin mahdollista vaikutusta moodin vaihtoon.7 Otan
tähän esille vähän edeltävää kontekstia (rivit 47-
59).

47 TM: ja kun siihen lisätään että lentoyhtiöt
48 maailmalla, (.) °.hh° niinkun mekin, olemme kokeneet
49 sen että <kustannuksemme> ovat kasvaneet vilkkaammassa
50 tahdissa, kuin .hh tuottomme, niin kyllähän meillä (.)
51 naurussa on (.) pitelemistä.
52 LA: °eh eh. h[hh°

53 TM: [Niin on muillakin.
54 LA: Matkustajillakin kun ne vertaa esimerkiksi
55 Euroopan .hh ää sisäisiä hintoja esimes Yhdysvaltain
56 .hh sisäisiin hintoihin,=ni siinä vasta naurattaa
57 ku katsoo et mitä maksaa .hh lento Njuu Jorkista
58 Los Andzelesiin ja .hh mitä maksaa Helsingistä
59 Roomaan.

Rivien 54 - 59 vuoro on Lenita Airiston ensimmäi-
nen koko tässä jaksossa käyttämä. Sen muotoilussa
on monia huomiota kiinnittäviä piirteitä, joista
keskityn seuraavassa kolmeen.

Ensinnäkin vuoro on kytketty tekstuaalisesti
edellisiin siten, että se liittyy kolmantena listaan,
joka käsittää hinnoista huolestuneita ("naurua pi-
televiä") osapuolia: Mannermaan mainitsemat
meillä (rivi 50) ja muillakin (rivi 53); tässä kolman-
tena matkustajillakin (rivillä 54). Tekstin kohee-
siota yli puheenvuorojen rajan lisää -kin-partikke-
lin käyttäminen, lauseen toistamatta jättäminen
(hän ei sano: "matkustajillakin on naurussa pitele-
mistä") sekä alliteraatio: jokainen puheenalaisiin
osapuoliin viittaava sana alkaa m:llä.8

Tekstuaalisesti vuoro rakentuu siis hyvin kiin-
teästi edellisten jatkoksi, mutta vuorovaikutuksen
kannalta sitä voisi pikemminkin pitää näille vas-

takkaisena, eräänlaisena haasteena. Airisto poik-
keaa kysymys - vastaus -kaavasta esittämällä väite-
lauseen, jolla hän haastaa Mannermaan väitteen,
että Finnairin vaikeudet olisivat samoja kuin "maa-
ilmalla" (rivi 48). Tuomalla mukaan matkustajien
näkökulman Airisto kumoaa Mannermaan ilmei-
sen virheellisen väitteen. Hän noudattaa kuitenkin
neutralistista asennoitumista välttämällä puhumista
omista kokemuksistaan: matkustajat huomaavat
eron hintoja vertaillessaan. Epäselvempi on geneeri-
sen9 ilmauksen siinä vasta naurattaa kun katsoo et mitä
maksaa viittaussuhde: tällä tavalla muotoillulla lausu-
mallahan Airisto ei viittaa eksplisiittisesti matkusta-
jiin (ei sano "siinä vasta heitä naurattaa") mutta ei
suoraan itseensäkään. Onko tämä "tunnistettava
moniselitteisyys" riittävä sysäys siihen, että Manner-
maa siirtyy omassa vuorossaan henkilökohtaiseksi?
Heittäessään Airistolle kysymyksensä:
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60 TM: No: mikset naura yhtä hyvin [sitä miten paljon ööö
61 LA: [ehhehhehheh hehehehe]
62 TM: halvempi ranskanpulla on Ranskassa kun Suomessa,=

Mannermaa osoittaa tulkinneensa geneerisen il-
mauksen viitanneen Airistoon itseensä. Kiinnosta-
va on verbin vaihdos: syyllistävään miksi-kysymyk-
seen (jollaista tuskin voisi palveluja tarjoava yritys
heittääkään potentiaalisille asiakkaille) ei käy kau-
satiivinen naurattaa-verbi, sen sijaan agentiivinen
nauraa koska kausatiivilla kuvataan tahatonta toi-
mintaa - sellaisesta ei voi syyllistää. Agentiivinen
nauraa-verbi puolestaan ei voisi tällaisessa lausees-
sa esiintyä nollasubjektisena (*miksi O ei naura yhtä
hyvin?).10

Kolmas Airiston vuorosta tehtävä havainto ehkä
tuo esiin myös lisäevidenssiä sille, että juuri hänen
vuoronsa muotoilu viime kädessä sysää puhekump-
panin pois kolmannen persoonan käytöstä. Tämä
havainto liittyy vuoron esittämisen tapaan. Kun
katsoo tarkemmin rivejä 54-59, huomaa, että jo-
kaisella niistä esiintyy äkillisen, ikään kuin ylös-
päin nykäistyn sisäänhengityksen merkki .hh.11

Tämä muusta puheesta poikkeava kuuluvien hen-
gitysten tihentymä on kontekstissaan tunnusmerk-
kistä, ja on mahdollista, että siihen on kertynyt

7 Keskustelunanalyysissa korostetaan sitä, että konteksti ei ole staattinen ilmiö, vaan koko ajan muuttuva.
Niinpä siis jokainen vuoro on toisaalta kontekstinsa muokkaama ja vaikuttaa toisaalta tuleviin vuoroihin
osana niiden kontekstia. (Heritage 1984, 242.) Vertaus tupakoinnin vaarallisuuteen esiintyy haastattelukat-
kelman alkuvaiheessa, ranskanpulla paljon myöhemmin. Tällä välin keskustelun sävy on ehtinyt tulla melko
epämuodolliseksi.
8 Tätä voi pitää sattumana, mutta tilastollisesti kolmen samassa syntaktisessa tehtävässä olevan nominin
alkaminen sattumalta samalla äänteellä on erittäin epätodennäköistä, ainakin jos kyseessä on suhteellisen
harvinainen konsonantti. (Alkusoinnun todennäköisyydestä ks. Leino 1970, 60-70.) Tässä on oikeastaan
samanaikaisesti käytössä kaksi arkipuheen poetiikan ilmiötä: alkusointu eli alliteraatio sekä kolmiosainen lista
(vrt. tästä Jefferson 1990). Molempia käytetään yleensä tahattomasti, ilman etukäteissuunnittelun mahdol-
lisuutta, mutta on kiinnostavaa, että ne usein osuvat esim. keskustelun tai kerronnan tärkeään, intensiiviseen
kohtaan.
9 Geneerisellä ilmauksella tarkoitetaan sellaista, jossa verbi on yksikön kolmannessa persoonassa mutta
subjektia ei ole; puhutaankin usein 0-subjektisista ilmauksista. Tämä vastaa mm. ruotsin man-passiivia tai
englannin one-sanan käyttöä. Geneerinen ilmaus viittaa periaatteessa 'kehen tahansa', esim. Jos O menee
pimeällä metsään, O eksyy merkitsee 'Kuka tahansa joka menee pimeällä metsään, eksyy!' (Ks. Hakulinen &
Karttunen 1973). Käytön kannalta tilanne on paljon monimutkaisempi. Puhetilanteessa geneerisellä
ilmauksella voi mm. välttää suoran viittaamisen itseensä, vrt. Ei sitä tässä iässä enää viitsi valvoa, mutta usein
sillä nimenomaan jätetään vastaanottajan tehtäväksi sen tulkitseminen, kehen viittaus kohdistuu.
10 Geneerisen nollarakenteen muodostamisrajoituksista ks. Laitinen (1992, 145-146). Vain jos - niin -
rakenteessa mikä tahansa verbi voi saada nollasubjektin. Yksinkertaisessa väitelauseessa tarvitaan modaalisen
tulkinnan mahdollisuus, jos kyseessä on toimintaverbi, vrt. mahdotonta ilmausta *Kirjastossa O tutkii
mikrofilmejä seuraavaan: Tässä kirjastossa tutkii hyvin 'voi tutkia hyvin'. Kokijanilmaukset ja tilanmuu-
tosverbitsen sijaan ovat nollasubjektillisina luontevia: Täällä O väsyy/pitkästyy/lihoo.
11 Tämä on muuten ainoa kohta ohjelmassa, josta löysin tällaisen kasauman kuuluvia sisäänhengityksiä. Näin
ollen kyseessä ei ole puhujan maneeri, vaan säädeltävissä oleva käyttäytyminen.
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muista käyttöyhteyksistä peräisin olevaa merkitys-
sisältöä.12

Fysiologisesti tällaiset tiheät, kuuluvat hengi-
tykset tuskin ovat välttämättömiä: lyhyehkössä,
vain neljästä rakenneyksiköstä koostuvassa vuo-
rossa aikuisen tuskin tarvitsee hengittää neljää ker-
taa. Hengitysten paikka kiinnittää huomiota: kak-
si ensimmäistä sijaitsevat rakenteellisen kokonai-
suuden, nominaalilausekkeen keskellä (esim. Eu-
roopan .hh sisäisiä hintoja), kolmas on finiittiver-
bin ja sitä seuraavan subjektin välissä (rivi 57), vain
neljäs konjunktion jäljessä (paikassa, jollaisessa
usein on taukojakin). Poikkeuksellisuutta korostaa
myös se, että sisäänhengitysten tapa on poikkeava
sikäli, että ne ovat lyhyitä ja äänekkäitä - sentyyppisiä,
joita joku innokkaasti puheenvuoroonsa varautuva
voisi käyttää, tai sitten sellainen jonka joku yllättynyt
tai säikähtänyt päästää kuuluville.

Mitä päätelmiä näistä havainnoista voisi tehdä?
Sisäänhengitykset osuvat kohtiin, jotka ovat puhu-
jan "maksimaalisesti kieliopillisesti hallitsemia"
(Schegloff, tulossa), toisin sanoen keskelle konst-
ruktiota, josta ei vielä voi päätellä, mitä mahdolli-
sesti on tulossa. Tällaisessa kohdassa puhuja voi
esimerkiksi pitää taukoja halutessaan taata itsel-
leen pitkän vuoron ilman, että tarvitsee pelätä
tulevansa keskeytetyksi. Vaihtoehtoisesti sisään-
hengityksiä voisi pitää kuulijan huomion kiinnit-
tämisen keinona, verrattavissa muun muassa sano-
jen venyttämiseen kunnes katsekontakti vastaan-
ottajan kanssa on saavutettu.13 Tähän kontekstiin
ei minusta kumpikaan selityksistä sovi. Puhujalla-
han on haastattelijana ainakin periaatteessa oikeus
vuoron esittämiseen.14 Tämän vuoronsa aikana
hänellä myös on keskeytymätön katsekontakti haas-
tateltavaansa, mikä ei litteraatista näy.

Sisäänhengityksiä voi tarkastella myös siltä kan-
nalta, miten ne toimivat kulttuurissa yleensä. Suo-
messahan sanoja ja joskus kokonaisia lauseitakin
voi tuottaa sekä ulos- että sisäänhengityksellä. Val-
lankin itsekseen puhutut niin sanotut responssi-
huudahdukset (vrt. Goffman 1981a) kuten .aah
taikka palautteet kuten .joo esitetään tietyillä eh-
doin sisäänhengittämällä (Hakulinen 1993), ja

vapaassa keskustelussa esiintyy myös äkillisiä si-
säänhengityksiä. Mutta sisäänhengittämällä tuo-
tettua puhetta samoin kuin kiihkeitä sisäänvetoja
esiintyy lähinnä intiimissä, epävirallisessa puhees-
sa, vallankin naisten kesken. Voisi siis ajatella, että
tähän puhumistapaan on alkanut liittyä läheisyy-
den - ehkä myös naisellisuuden - assosiaatioita,
jotka vaikuttavat silloin, kun tyyliä käytetään poik-
keavassa tilanteessa, kuten nyt.

Samalla kun Airisto noudattaa toimittajana neut-
ralistisen diskurssin kirjoittamattomia sääntöjä aina-
kin sananvalinnan ja vuoron rakenteen suhteen, hän
toisaalta siirtää aika huomiotaherättävän piirteen in-
tiimin tyylin esityspuolelta julkiseen tilanteeseen.
Tällainen käytös voisi saattaa katsojat tekemään pää-
telmiä puhujan pätevyydestä julkisuuden esiintyjäksi.

HYMYSTÄ NAURUKSI

Muuan toinenkin Mannermaan ranskanpullan
läheisyydessä oleva ei-kielellinen piirre on huo-
mionarvoinen keskustelun kokonaisuuden ja sii-
hen osallistuvien työnjaon kannalta. Tarkoitan
naurua, jota ennen Sacksin ja Gail Jeffersonin
naurututkimusten tunnetuksi tulemista oli koh-
deltu yhtä spontaanina ja ei-kulttuurisena ilmiönä
kuin hengittämistäkin. Keskustelun kulun kan-
nalta tärkeä on Airiston naurahdus rivillä 52, mut-
ta ennen kuin tarkastelen sitä lähemmin katsotaan,
miten nauru punoutuu osaksi koko episodin teks-
tuuria. Se alkaa hymynä toisen haastattelijan, Vir-
mavirran silmistä rivillä 3 (dollarin merkit), kun
hän etsii katsekontaktia yleisöön; hymy voimistuu
kun haastattelija kääntyy Mannermaan puoleen
esittäen ensimmäisen kysymyksensä (rivi 5).

Tämä alussa lähes huomaamaton hymy näyttää
luovan koko seuraavan episodin modaliteetin tai
sävyn: se eskaloituu edelleen Jarmo Virmavirran
tehdessä pilaa Mannermaan kuolleisuusluvuista
(rivit 21-24), seuraavaksi Lenita Airisto konstituoi
hymähdyksin (rivi 30) haastateltavan ilmauksen Se
on hyvin mielenkiintoinen aihe puhuttaessa Finnai-
rin taloudesta. Viimein nauru topikaalistuu haas-
tateltavan tiivistäessä kaikki ne vaikeudet, joihin
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Finnair on joutunut, idiomiin kyllähän meillä nau-
russa on pitelemistä. Tämän päinvastaista asiainti-
laa tarkoittavan ironisen idiomin voi tulkita samal-
la viittaavan Virmavirran rivillä 5 ilmehtimään
vaivoin pidätettyyn nauruun.

Tämänkertaisen aiheen kannalta on relevanttia,
että juuri nainen on joukosta se joka ensiksi nauraa
ääneen. Se tapahtuu Airiston kuultua Manner-
maan lausuvan sanan nauru rivillä 51. Tämä Airis-
ton nauru toimintana voidaan nähdä siksi, joka
motivoi Mannermaan esittämään vuoronsa muo-
dossa mikset naura yhtä hyvin. Vaikkakin Airisto
viittaa haastevuorossaan ensisijaisesti matkusta-
jiin, joita naurattaa hintoja vertaillessa, hän itse on
sitä ennen esittänyt tuon toiminnan (naurun) mi-
meettisesti. Viime kädessä siis tämä ekspressiivi-
nen käytös, voimakkaat sukupuolen esillepanoa
edustavat sisäänhengittelyt mukaan lukien, sallii
haastateltavan muotoilla vuoronsa ehdotukseksi
sellaiseen kategoriasidonnaiseen toimintaan, joka
paremmin sopii naishaastattelijalle, nimittäin rans-
kanpullan hinnasta murehtimiseen. Tällä tavoin,
tässä keskustelun vaiheessa, sukupuolen tai naisen
kategoria on tullut relevantiksi.15

LOPUKSI

Olen analyysillani halunnut osoittaa, millä tavoin
sellaiset ilmiöt, joilla ei ole vakiintunutta symbolis-
ta merkitystä, kuten hymy, nauru taikka sisäänhengi-
tys, saavat tulkintansa määräkontekstissa, miten ne

tukevat meneillään olevia merkityksiä ja jopa voivat
päätyä keskustelun topiikiksi, kuten nauru tässä.

Vaikka voidaan sanoa, että merkitykset ja tul-
kinnat, joita keskustelussa syntyy, pohjaavat aina
tiettyihin muodollisiin valintoihin, tällä ei tarkoi-
teta, että "valinnat" olisivat läheskään aina tietoisia
tai intentionaalisia. Kun haastattelijat suunnitteli-
vat ohjelmaansa, he eivät voineet ennakoida sitä
matkaa hymystä nauruksi, jonka he tekivät yhdes-
sä haastateltavansa kanssa. Kun haastateltava val-
mistautui esiintymään, hän tuskin otti mukaansa
ranskanpullaa tai ajatteli poiketa neutralistiselta
asialinjalta. Vuorovaikutuksen luonteen kannalta
keskeiset kieliopilliset valinnat, kuten tässä genee-
risen ja spesifin persoonan vaihtelu, tai poeettiset ja
retoriset ratkaisut, kuten alkusointu ja kolmiosai-
nen lista, syntyvät yhteistyönä niistä aineksista,
jotka ovat jotenkin nousseet esille. Tämä tapahtuu
usein sekunnin kymmenyksien rajoissa.

Keskustelun pinnan ilmimerkitysten lisäksi sii-
nä on koko ajan mukana potentiaalisesti merkityk-
sellistä ainesta, kuten sukupuolikategoriat. Tässä
kohtauksessa naisen kategorialle alkaa kertyä rele-
vanssia, joka pääsee ilmi sanatasolla kategoriasi-
donnaiseen toimintaan viittaavassa kysymyksessä
ranskanpullasta.16 On periaatteessa mahdollista,
että tämä on ainut kohta, jossa sukupuolen katego-
ria on jättänyt jälkensä koko tämän keskustelun
kieleen. Riviltä 71 palataan institutionaalisen kes-
kustelun muottiin.

12 Charles Goodwinilla (1984, 233) on havainto kertomuksen vastaanottajan ylenmääräisestä nyökkäilemi-
sestä, mikä ei myöskään osoittautunut merkityksettömäksi: tämä nyökkäilee osoittaakseen olevansa kuulolla
vaikka ei olekaan suunnannut katsettaan kertojaan, kuten kertomuksen vastaanottaja yleensä tekee.
13 Tällaista menettelyä on kertomuksen esittäjän osalta kuvannut Goodwin (ma, 234).
14 Gerasimovin kanssa Airisto tosin menettää vuoronsa usein kesken rakenteen.
15 Vrt. Sacks, luento 4, kevät 1966 (1992, 301): "If someone names... a category-bound activity, that provides
...for the relevance of the category to which the activity is bound".
16 Olen pidättynyt kommentoimasta ja moralisoimasta Lenita Airiston olemusta, joka suomalaisissa oloissa
tunnetusti herättää aika voimakkaita tunteita. Pidättymiseni johtuu siitä, että olen enemmän kiinnostunut
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THE RELEVANCE OF GENDER
IN A TV INTERVIEW

Most of the work on the theme, 'Women and
media' has focused on large issues: analyses of
entire TV-genres, the position and rights of wo-
men in various types of production, etc. My appro-
ach is a different one. In this article, I present a
'microscopic' analysis of a short passage in a single
TV interview. I attempt to show how the display of
gender relates to one type of institutional discour-
se, namely the news interview. The methodology
I am employing is ethnomethodological conversa-
tion analysis.

In the interview, there is one particular instance
which merits further analysis. At some point, the

male interviewee switches from the neutral, third
person to the less neutral, second person, singular
mode of speaking, thereby moving beyond the
frame of the institutional discourse. In my analysis,
I follow the course of events that lead up to this
point. The activities, deserving analyses, are both
verbal (ie. the choice of particular grammatical
forms) and non-verbal (ie. breathing and laugh-
ter) . Hopefully, the result is a demonstration of the
ways in which implicit, non-symbolic elements
arouse inferences in the co-participants, and can be
made explicit - in this instance, to the detriment of
one of the participants.

M E R K K I E N SELITYKSIÄ

(0.3) tauko puheen lomassa sekunnin kymmenyksinä
(.) tuskin havaittava "mikro"tauko
menee alleviivattu tavu painotettu
ollut voimakkaasi ääntyvä konsonantti
No:: venytetty äänne
kyl- katkaistu sana
hh uloshengitystä
.hh sisäänhengitystä
hm hm hm naurua
eheh
J(h)oo nauraen puhuttu sana
$miten$ hymyillen puhuttua
<jos> hidastettu puhe
>jaaha< nopeutettu puhe

tavu tai sana ääntyy ympäristöään korkeammalta
lamaa? sävelkorkeus nousee lopussa
#niin# nariseva puhe
°niin° kuiskaten tai hiljaa puhuttua

= vuoro liittyy edelliseen kiinni
[ ] päällekkäispuhunta
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