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1 Johdanto
If you don’t have fa’alavelaves, you’re not Samoan.
That’s what the concept is.
Jos sinulla ei ole fa’alavelaveja, et ole samoalainen. Näin se vaan on.

Näin kuvailee 50-vuotias mies perinteisen juhlakulttuurin merkitystä samoalaisen
elämässä. Samoankielinen sana fa´alavelave tarkoittaa erityistä tapahtumaa, joka tuottaa
yksilöille ja perheille velvoitteen osallistua tapahtumaan taloudellisella tai ajallisella
panoksellaan. Fa´alavelaveja ovat useimmiten häät, hautajaiset, lapsen syntymä tai
uuden päällikön vihkiminen tittelin haltijaksi. Samoalla yhteisöllisyydellä ja tiiviillä
perheyhteisöllä on voimakas vaikutus ihmisten elämään. Toimiva kyläyhteisö määrittyy
monimutkaisten pitkän aikavälin sosiaalisten ja taloudellisten velvoitteiden kautta, joita
päälliköt määräävät ja kontrolloivat (Shore 1982, 98). Samoan saariryhmä koostuu
lukuisista saarista ja sijaitsee Tyynellämerellä Polynesian saariston kaakkoisosassa.
1800-luvun loppupuolella saaret jaettiin länsivaltojen toimesta Länsi-Samoaksi
(nykyisin Samoan itsenäinen valtio) ja Amerikan Samoaksi.

Tutkielmassa

tarkastellaan

amerikansamoalaisen

juhlakulttuurin

ja

hääjuhlan

merkityksiä yksilölle ja yhteisölle. Entä millaisia lahjoja samoalaisissa häissä annetaan?
Tutkimuksen lähtökohtana toimii oletus perinteisen juhlakulttuurin murrosvaiheesta
Amerikan Samoalla. Onko juhlakulttuuri muuttumassa?

Ennen

kuin

olin

päättänyt

tutkimukseni

aiheen,

kävin

keskusteluja

amerikansamoalaisten tuttavieni kanssa. Monet ilmaisivat olevansa kyllästyneitä
toistuviin perinteisiin juhliin (fa’alavelave) ja niiden vaatimaan rahanmenoon. Nämä
taloudelliset vaatimukset luonnollisesti vähentävät ihmisten mahdollisuutta yksilölliseen
elämän suunnitteluun, koska jotain muuta tarvetta varten kerätyt säästöt saattavat
milloin tahansa suuntautua seuraavan fa´alavelaven kuluihin. Kyseinen käytäntö ei
myöskään kannusta säästämään. Samoalla yksilön rahat ovat harvemmin hänen
henkilökohtaisessa käytössään. Rahan käytöstä määrää ennemminkin perheyhteisö tai
perheen päällikkö. Ei ole tavatonta, että täysi-ikäinen palkkatyössä käyvä nuori
luovuttaa lähes kaiken palkkansa isälleen tai äidilleen. Perinteisissä kylissä
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kyläpäälliköiden sana on edelleen painava ja kun tarkastellaan tutkimuksen aihetta
kollektiivisen

sääntelyn

kannalta,

on

helppo

ymmärtää

miksi

perinteisellä

juhlakulttuurilla on edelleen suuri merkitys Samoalla.

Kuluttajaekonomian tutkimustraditiossa lahjainstituutiota ovat tutkineet muun muassa
Outi Rekola (2006) ja Pauliina Harjula (2005). Rekola on pro gradu –työssään
tarkastellut äitienpäivän lahjanantamista ja viettämistä. Harjula puolestaan käsittelee
suomalaisia häitä ja ”unelmahäiden” hintaa kvantitatiivisin menetelmin.

Yleisesti ottaen tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että lahjan ja markkinoilta hankittavien
hyödykkeiden määrittelyssä esiintyy eroavaisuuksia (mm. Osteen 2002, 2). Lahja ei ole
pelkästään esine, joka annetaan toiselle vaan symbolinen ele, jolla pidetään yllä
sosiaalisia suhteita (Cheal 1988, 5). Maussin (1999, 80-81) mukaan lahjan
vastaanottaminen on kuin hyväksyisi haasteen, johon on vastattava. Haasteen
hyväksyminen tarkoittaa vastavuoroisuutta. Lahjasta ei voi kieltäytyä ilman
seuraamuksia.

McGrathin ja Englisin (1996, 123) mukaan häissä, kuten monissa muissakin juhlissa
vieraiden tulee valita sopiva lahja. Soveliaan lahjan oletetaan vahvistavan sosiaalisia
siteitä, kun taas epäsopiva lahja saattaa synnyttää vahingollisen signaalin. Tietyn lahjan
soveliaisuuden määrittely on kulttuurisidonnaista ja ilmenee lahjan antajan ja saajan
samankaltaisena keskinäisenä ymmärryksenä. Sama lahja yhdessä kulttuurissa voi olla
haluttu ja arvostettu, toisessa taas ei. Lahja voi esimerkiksi palvella yhteisökeskeisiä
tavoitteita tai olla suunnattu ainoastaan saajalle henkilökohtaisesti.

Lahjananto on Samoalla yksi hääjuhlan merkittävimpiä tekijöitä. Lahjan antaminen on
sosiaalinen instituutio, johon sisältyy normeja ja sääntöjä. Samoalla lahjananto pitää yllä
vanhoja perinteitä, vahvistaa yhteisöllisyyttä, osoittaa asemaa yhteisössä ja edellyttää
vastaanottajan sitoutumista vastalahjaan. Arvokkaan lahjan odotetaan nostavan
lahjanantajan arvostusta yhteisön silmissä.
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1.1

Tutkijapositio

Olen vieraillut Samoalla ja Amerikan Samoalla kolmesti. Eniten aikaa olen viettänyt
Amerikan Samoalla Tutuilan saarella vuonna 2001 yhden kuukauden, vuonna 2004
neljä kuukautta ja vuonna 2006 viisi viikkoa. Kahden ensimmäisen vierailun ajan
oleskelin pienessä ja perinteisessä Se’etagan kylässä, jossa sukulaiseni asui samoalaisen
aviomiehensä ja perheensä kanssa. Olin etuoikeutettu tekemään havaintoja yhtenä
yhteisön jäsenenä. Saaren elämään sopeutumista ja tapojen omaksumista helpotti
sukuyhteisön läsnäolon lisäksi myös se, että Amerikan Samoalla on paljon
länsimaalaisia vaikutteita. Tämän tutkimuksen aineiston keruun aikana asuin Vaitogin ja
Leonen kylissä.

Jo ensimmäisen vierailun aikana havaitsin lukemattomia mielenkiintoisia tutkimuksen
kohteita. Kuukauden vierailu oli kuitenkin melko lyhyt aika, joka kului enimmäkseen
ihmisiin tutustuessa ja paikalliseen elämänmenoon sopeutuessa. Toisen vierailun
lähtökohdat olivat erilaiset. Enää ei ollut samaa uutuudenviehätystä, vaan elämä koostui
arkirutiineista. Saapumistani seuraavana päivänä naapurikylässä vietettiin hautajaisia.
Tarkkailin ohi ajavia autoja, joiden lavoille oli lastattu rullalle käärittyjä palmunlehdistä
valmistettuja mattoja, sekä ohikulkevia poikia, jotka kantoivat paareilla isoa paistettua
sikaa. Vähitellen tutustuin samoalaiseen juhlakulttuuriin, joka on erottamaton osa
samoalaisten elämää. Nämä perinteiset tavat yhdistettynä saarella selkeästi ilmeneviin
länsimaalaisiin

vaikutteisiin

muodostivat

mielessäni

mielenkiintoisen

vastakkainasettelun.

Itsenäisellä

Samoalla

on

tehty

paljon

tutkimustyötä

saarten

perinteisen

kulttuuriympäristön innoittamana. Länsimaiden 1800-luvulla suorittama saarten jako
Länsi-Samoaksi ja Amerikan Samoaksi ei ole pyyhkinyt pois sukulaisuussuhteita, vaan
saarten välinen liikenne on keskeytymätöntä ihmisten vieraillessa naapurisaarilla
sukulaistensa luona sekä liikeasioissa. Monet tutkijat ovat huomanneet muutoksia
Samoan ja Amerikan Samoan välisessä tilanteessa. Stanleyn (1982, 154) mukaan
samoalaiset ja amerikansamoalaiset ovat perimältään ja perinteiltään yhtä kansaa mutta
elämäntyyli Amerikan Samoalla on muuttunut kiihtyvällä tahdilla Yhdysvaltain
hallituksen huomattavan vuosittaisen avustuksen vuoksi. Holmes (1974, 97, 103) katsoo
muutoksen kiihtyneen 1900–luvun puolivälin jälkeen. Perinteisten instituutioiden
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murroksen katsotaan johtuneen pääasiassa parantuneista mahdollisuuksista matkustaa ja
kouluttautua sekä eurooppalaisten hyödykkeiden saatavuudesta. Rahatalouden myötä ne
perheenjäsenet, jotka olivat työskennelleet perheen viljelyksillä, kävivät nyt
palkkatyössä. Myös media toimii yhtenä yksilökeskeisemmän kulttuurin edistäjänä,
koska sen välittämät viestit kannustavat enemmän henkilökohtaisen mielihyvän
tavoitteluun kuin motivoivat yhteisön jäseniä suorittamaan yhteisen edun nimissä
määrättyjä tehtäviä. (Triandis 1995, 82-83.)

1.2 Tutkimuskohde
Olen kuvannut alla Samoan saariryhmän historiaa siltä osin, kuin olen nähnyt sen
tarpeelliseksi tutkimukseen taustaa ajatellen. Olennaista on huomata Yhdysvaltojen
valtion merkittävä osuus niihin vaiheisiin, joiden aikana Amerikan Samoalla on
kehittynyt omaleimainen elämäntyyli. Tarkempaa tietoa saarten sijainnista ja historiasta
olen koonnut liitteisiin 1 ja 2.

Samoan saariryhmään kuuluvat itsenäinen Samoan valtio ja Amerikan Samoa, joka on
Yhdysvaltojen territorio. Yhdysvaltain kongressi on päättänyt, että aluetta koskevat vain
tietyt osat Yhdysvaltain perustuslaista, vaikka se kuuluukin Yhdysvaltain hallintaan.
Yhdysvaltojen ”Samoa samoalaisille” -politiikan linjaa noudattaa myös periaate, jonka
mukaan maata ei voi myydä henkilölle, jolla ei ole vähintään puolet samoalaista
perimää. Yhdysvaltojen kansalaiset eivät myöskään rajoituksetta saa asua Amerikan
Samoalla pitkiä aikoja. (Stanley 1982, 154.) Yhdysvallat on luvannut kunnioittaa niitä
vanhoja samoalaisia perinteitä ja hallintamuotoja, jotka eivät ole ristiriidassa
Yhdysvaltojen lakien kanssa. Tämä menettelytapa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että
kyläpäälliköillä on säilynyt perinteiden mukainen oikeus hallitsemiinsa kyliin ja
alueisiin. (Holmes 1974, 14-17.)

Samoan ja Amerikan Samoan kansat ovat perimältään ja perinteiltään homogeenisia
(Stanley 1982, 153). Saarien historia on yhteinen aina 1800-luvulle asti, jolloin kehitys
alkoi kulkea saarilla jokseenkin eri teitä. 1800-luvun puolivälissä sekä Yhdysvallat,
Saksa ja Iso-Britannia alkoivat osoittaa kaupallista kiinnostusta Samoan saaria kohtaan.
Yhdysvaltojen suurimman kiinnostuksen kohteena ei kuitenkaan ollut vilkastuva
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kookosöljyn kauppa, vaan Pago Pagon luonnonsatama, joka näytti soveltuvan sekä
kaupalliseen käyttöön, että laivaston tukikohdaksi. Ensimmäinen sopimus paikallisten
päälliköiden kanssa neuvoteltiin vuonna 1872. Se antoi Yhdysvalloille luvan rakentaa ja
käyttää rakentamaansa laivaston tukikohtaa Pago Pagon satamassa. Vastineeksi
Yhdysvallat lupasi hallituksensa ystävyyden ja suojeluksen. Saarten hallinta siirtyi
laivastolta Yhdysvaltojen sisäministeriölle vuonna 1951. (Holmes 1974, 14-17.)

Amerikan Samoa on Yhdysvaltojen territoriona saanut vuosittain Yhdysvalloilta
taloudellista tukea. Tämä on mahdollistanut tuen kanavoimisen muun muassa
terveydenhuollon, koululaitosten ja infrastruktuurin kehittämiseen. Merkittävimpiä
työllistäjiä ovat paikalliset tonnikalatehtaat StarKist Samoa Inc. ja Samoa Packing Co.
Vientituotteista suurimman artikkelin muodostavat juuri kalasäilykkeet.

Maanviljely käsittää lähinnä pienimuotoista perheen omistamien palstojen viljelyä.
Nämä palstat sijaitsevat useimmiten kylän takana kohoavien vuorien rinteisiin
raivatuilla sektoreilla ja niillä kasvatetaan enimmäkseen banaania, taroa ja ananasta.
Vaikka maanviljely on lähinnä omavaraista pienviljelyä, viljelyn seurauksena saaduilla
tuotteilla on merkittävä rooli vaihdannan välineinä. (Holmes 1974, 4.)

1.3

Aikaisemmat tutkimukset

Samoalaisesta vaihdantataloudesta, samoin kuin samoalaisesta juhlaperinteestä löytyy
paljon sosiologian ja antropologian alaan lukeutuvaa tutkimusta. Useimmat näistä
tutkimuksista on suoritettu itsenäisellä Samoalla. Yksityiskohtaista tutkimustietoa
löytyy niin samoalaisista esineistä ja juhlamenoissa käytetyistä tarvikkeista, kuin
tutkijoiden etnografioista ja kuvauksista samoalaisista juhlamenoista. Useat näistä
perinteitä kuvaavista tutkimuksista on kirjoitettu viime vuosisadan alkupuolelta sen
puoliväliin asti.

Vanhojen perinteikkäiden tieteiden rinnalle alkoi vuosina 1750-1850 kehittyä uusia
tieteenaloja, muun muassa sosiologia. Antropologia kehittyi omaksi tieteekseen vuosien
1850-1900 aikana. Sen pyrkimyksenä oli tuolloin säilyttää kokonaisvaltainen näkemys
ihmiskunnasta.

Ensimmäiset

antropologiset

tutkimukset

suuntautuivat

kohti

6

alkukantaisia

yhteiskuntia,

aluksi

lähinnä

historiankirjoista

löytyneen

teorian

välityksellä. (Bohannan 1988.) Varhaisten antropologien lähestymistapa yhteiskuntien
taloudelliseen toimintaan on ollut käsitellä taloutta lähes yhteiskunnasta irrallisena
asiana. Ranskalaisen sosiologin ja antropologin Marcel Maussin (1872-1950) kuuluisa
essee Lahja (l’Essai sur le don, the Gift, 1950) oli tärkeä viesti sukulaisjärjestelmien ja
uskonnon merkityksestä myös taloudellisina toimintamekanismeina.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1920-luvulta aina vuosisadan puoliväliin asti
vallitsi

antropologisessa

tutkimusmenetelmät

tutkimuksessa

painottivat

sosiaali-

niin

sanottu

klassinen

kausi.

Uudet

ja kulttuurirakenteiden merkitystä ja

kokonaisvaltaisempaa tutkimuksellista lähestymistapaa. Kenttätyön merkitys kasvoi ja
uusia metodeja sovellettiin kentällä. 1900-luvun merkittävimpiä vaikuttajia oli
yhdysvaltalainen Franz Boas (1858-1942), joka painotti empiirisen tutkimuksen
merkitystä. Boas oli kiinnostunut erityisesti kielen ja kulttuurin rakenteiden välisestä
jäsennyksestä sekä kulttuurin kokonaisvaltaisesta tulkinnasta. Boas korosti, että
etnologisessa, vertailevassa tutkimuksessa, ihmisten tulkinnat samoista asioista saattavat
vaihdella ja ovat kulttuurisidonnaisia. (Stocking 1992.) Voidaankin sanoa antropologian
tutkivan, mitä yhteistä ja mitä eroa on eri kulttuureilla ja yhteiskunnilla, sekä määrittää
antropologian olevan kulttuurisen ja sosiaalisen elämän vertailevaa tutkimusta (Eriksen
2001).

Yksi tunnetuimmista myös Amerikan Samoan puolella työskennelleistä tutkijoista on
epäilemättä yhdysvaltalainen antropologi Margaret Mead. Mead seurasi oppi-isänsä
Franz Boasin jalanjälkiä. Meadin tutkimukset ja etenkin vuonna 1928 ensimmäisen
kerran julkaistu tutkimus Coming of Age in Samoa nostattivat kiihkeän keskustelun,
joka on jatkunut aina näihin päiviin asti. Meadin tutkimusten kritiikki (muun muassa
Derek Freeman, Lowell D. Holmes ja Martin Orans) on pitänyt Samoan saariryhmän
antropologisen tutkimuksen maailmankartalla. Mead työskenteli Samoalla kirjoittaen
kenties tunnetuimman ja kiistellyimmän tutkimuksensa nuorten seksuaalisesta
käyttäytymisestä saarilla.

Tutkimuksensa Coming of Age in Samoa uudistetun painoksen (1961) esipuheessa
Mead kommentoi suorittamaansa tutkimusta ja aikaisemmin esittämäänsä näkemystä
samoalaisesta perinteestä. Mead oli tuolloin huolissaan samoalaisen kulttuurin ja
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perinteiden katoamisesta länsimaalaisen kulttuurin tieltä. Fa´a Samoa (joskus myös
fa´asamoa) tarkoittaa perinteistä samoalaista kulttuuria. Vuosien kuluessa Mead sai
kuitenkin huomata samoalaisen kulttuurin sitkeyden. Vaikka suuria määriä samoalaisia
on muuttanut Yhdysvaltoihin, Australiaan ja Uuteen Seelantiin, ovat he siellä
mutkattomasti omaksuneet paikallisen elämäntyylin kuitenkaan omia samoalaisia
erityispiirteitään kadottamatta. Holmes (1970, 93) puolestaan kirjoittaa samoalaisten
konservatiivisen asenteen olevan arvoitus muiden primitiivisten kansojen joukossa,
jotka

ovat

nopeasti

menettäneet

kulttuurillista

identiteettiään

kiihtyvän

länsimaalaistumisen myötä. Shoren mukaan (1982, 128) samoalaisten rooli kulttuuriinsa
on aktiivinen ja kulttuuria muokataan jatkuvasti, jolloin se säilyttää dynaamisuutensa.

David Pitt (1970) on tutkinut Samoalla perinteisten sosiaalisten instituutioiden roolia
yhteiskunnan taloudellisessa kehityksessä teoksessa Tradition and Economic Progress
in Samoa. Lukuisten esimerkkitapausten avulla Pitt analysoi, miten yhteiskunnan
perinteet ja arvot voivat sopeutua rahatalouden nousuun sekä tuotannon ja kulutuksen
kasvuun.

Antropologian professori Bradd Shore on julkaissut ansiokkaita etnografioita
sukulaisuussuhteista, ristiriidoista ja sosiaalisesta kontrollista Samoalla. Jeannette Marie
Mageo puolestaan on keskittynyt tutkimuksissaan muun muassa samoalaisen
identiteetin ilmentymiin ja tuottanut lukuisia julkaisuja tutkimuksistaan Samoalla ja
Amerikan Samoalla lähinnä 1990-luvulla.

Tutkimuksia lahjasta

Marcel Maussin teos Lahja on epäilemättä tunnetuin tutkimus lahjan antamisen
problematiikasta. Aiheen myöhempi tutkimus perustuu paljolti Maussin jättämään
perintöön. Teos käsittelee lahjan annon vastavuoroisuutta sekä lahjan antoa sosiaalisena
ilmiönä.

Tutkimuksensa

Mauss

on

kohdistanut

alkukantaisiin

kulttuureihin

Polynesiassa, Melanesiassa ja Amerikan luoteisrannikolla. Suuri määrä lahjan antoa
koskevaa kirjallisuutta perustuu myös kritiikkiin Maussin esittämiä ajatuksia kohtaan.

David Cheal (1988) on tutkinut lahjanantoa teoksessa The Gift Economy. Tutkimus on
suoritettu Kanadan Winnipegissä vuonna 1984. Tutkimuksessa analysoidaan lahjan
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annon sosiaalista merkitystä, mutta käsitellään myös lahjanannon taloudellisia
näkökohtia.

Cele Otnesin ja Richard Beltraminin (1996) toimittamassa teoksessa Gift Giving - A
Research Anthology useat tutkijat ovat tarkastelleet lahjan antoa eri näkökulmista. Otnes
on myös käsitellyt yhdessä Elizabeth Pleckin kanssa länsimaissa yleistynyttä
ylenpalttista ja tuhlaavaista hääkulttuuria teoksessaan Cinderellau Dreams – the Allure
of the Lavish Wedding. Lahjan olemusta pohditaan neljäntoista tutkijan voimin myös
Mark Osteenin teoksessa The Question of the Gift - Essays Across Disciplines.

1.4 Kulttuurintutkimuksen traditio
Ymmärtävä

selittäminen

on

tärkein

yhteys

kulttuurintutkimuksen

välillä.

lainalaisuuksia,

kulttuurintutkimuksessa

vaan

Selitysmallien

ei

laadullisen
oleteta

keskeistä

tutkimuksen

olevan
on

ja

universaaleja

ilmiön paikallinen

selittäminen. (Alasuutari 1999, 56-57.) Etnometodologisessa kulttuurintutkimuksessa
tutkitaan niitä metodeja tai tulkintasääntöjä, joita ihmiset arkielämässä noudattavat.
Tutkimuksen kohteena ovat havainnoitavissa olevat sosiaaliset toiminnot, joiden kautta
toimijat tuottavat arkielämän tilanteita ja käytäntöjä sekä kykenevät toimimaan niissä.

Alasuutarin mukaan kulttuurisista ilmiöistä puhuttaessa viitataan sellaiseen teoreettiseen
viitekehykseen,

jolloin

tarkastelun

yhteiskuntaelämän

merkitysvälitteisyys.

näkemys,

mukaan

jonka

kohteena

kulttuurin

ovat

merkityksen

Kulttuurintutkimuksessa
käsitteellä

tarkoitetaan

on

käsite

ja

omaksuttu
kollektiivista

subjektiviteettia, toisin sanoen jonkin yhteisön tai yhteiskuntaluokan piirissä omaksuttua
elämäntapaa sekä maailman hahmottamisen ja mielekkääksi kokemisen tapaa. Tämä
käsitys on huomattavasti laajempi kuin aiemmin vallalla ollut käsitys, jonka mukaan
kulttuurilla tarkoitetaan parasta ja kauneinta, jota jokin kansa tai sivilisaatio on
tuottanut. (Alasuutari 1999, 56-57.)

Kulttuurintutkimuksen ydin ei kuitenkaan ole jossain tietyssä tavassa määritellä
kulttuurin käsite. Keskeistä on korostaa yhteiskuntaelämän merkitysvälitteisyyttä.
(Alasuutari 1999, 59-60.) Empiirisessä sosiologisessa tutkimuksessa merkityksen
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käsitteellä viitataan usein symboliikkaan, jota joihinkin erityisiin objekteihin tai
toimintoihin liitetään. Kulttuurintutkimuksen edustamaan teoreettiseen näkökulmaan
kuuluu keskeisesti näkemys siitä, että todellisuus on läpikotaisin sosiaalisesti
konstruoitunut. Se rakentuu merkitystulkinnoista ja tulkintasäännöistä, joiden nojalla
ihmiset

orientoituvat

arkielämässään.

Todellisuus

on

ihmiselle

olemassa

merkitysvälitteisesti. (Alasuutari 1999, 59-60.) Kulttuuri ymmärrettynä yhteisölle
yhteisiksi, vakioiduiksi arvoiksi toimii välittäjänä yksilöiden kokemuksille (Douglas
2000, 199).

Yhteiskunnan sosiaalinen järjestelmä rakentuu sosiaalisten suhteiden verkosta. Tämä ei
tarkoita ainoastaan ihmisten välisiä suhteita, joita voidaan helposti havainnoida ja
tarkastella. Sosiaalinen järjestelmä käsittää myös taustalla vaikuttavat abstraktit
inhimilliset riippuvuudet, järjestelmän tasapainon säilymiselle olennaiset menetelmät
sekä merkitykset, joiden perusteella järjestelmän piiriin kuuluvien yksilöiden käytöstä
voidaan arvioida. (Shore 1982, 128.)

Jokainen kulttuuri on joukko toisiinsa liittyviä rakenteita ja kaikki kokemus välittyy
rakenteiden kautta. Ihmisillä on ymmärryksensä sosiaalisesta rakenteesta ja he pyrkivät
toimimaan näkemiensä hierarkiasuhteiden mukaisesti. Toiminta suoritetaan jonkin
tarkoituksen vuoksi ja kaikkeen sisältyy tietoinen symbolisuuden painolasti. Sosiaalisen
järjestelmän muodolliseen selkeyteen sisältyvä ulkoinen symboliikka pitää yllä
tunnustettua sosiaalista rakennetta. (Douglas 2000, 90, 163-164.)

Sekä Max Weberin ymmärtävässä sosiologiassa että Lévi-Straussin strukturalismissa
merkityksen käsite

on avainasemassa.

Fenomenologia

poikkeaa

teoreettiselta

painotukselta näistä suuntauksista. Siinä missä strukturalismi korostaa kulttuurin
syvärakenteiden asemaa, fenomenologiassa lähtökohtana on tarkastella sitä miten yksilö
yrittää tulkita maailmaa. Kulttuurintutkimus pyrkii yhdistämään eri suuntauksia
toisiinsa. Mitkään tulkinnat maailmasta eivät ole koskaan perusteitaan myöten
yksilöllisiä ja ainutkertaisia. Toisaalta kulttuurin syvärakenteetkin ovat lopulta olemassa
vain siten, että ihmiset toimivat niiden mukaan tai käyttävät niitä toiminnassaan.
(Alasuutari 1999, 72.)
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Kulttuurintutkimuksessa onkin päädytty jaettuun käsitykseen siitä, että kulttuurisia
jäsennyksiä ja merkitysjärjestelmiä on hyödyllistä tarkastella sekä toimijoiden että
rakenteiden

näkökulmasta.

Kulttuurintutkimuksen

piirissä

korostetaan,

että

merkitysrakenteet eivät käytä ihmistä, vaan että maailmaa jäsentäessään ja siinä
toimiessaan

ihmiset

käyttävät

ja

soveltavat

merkitysjärjestelmiä,

kulttuurisia

jäsennyksiä, malleja, skeemoja tai tulkintarepertuaareja. Toisaalta korostetaan, että
yhteiskunnassa yleisesti käytetyt mallit tai jäsennykset tuottavat ja uudistavat sosiaalista
todellisuutta ja ovat sen osa. (Alasuutari 1999, 72.) Seremonioilla, puheilla ja eleillä
ihmiset pyrkivät jatkuvasti ilmaisemaan näkemyksensä ja sopimaan siitä, millainen on
kulloinkin tarkoituksenmukainen sosiaalinen rakenne. (Douglas 2000, 165.)

Kulttuurintutkimuksen keskeiseksi tutkimusongelmaksi nousee yhteiskuntaelämän
merkitysvälitteisyys. Alasuutari (1999, 73) näkee kulttuurintutkimuksen heijastelevan
jälkiteolliseksi

sanottua

yhteiskuntaa

ja

aikakautta,

jossa

esimerkiksi

kansainvälistymisen vuoksi eri kulttuurit elävät rinnakkain ja sekoittuvat toisiinsa.
Muun muassa kansainvälistyminen johtaa siihen, että on yhä hankalampaa säilyttää
uskoa itsestään selviin todellisuustulkintoihin.

Normin käsite on eräs tapa selittää, mitä ihmisen sosiaalinen toiminta on ja miten
yhteiskunta on mahdollinen. Normiteoriassa oletetaan, että yhteisön valvomat ja
yksilöiden sisäistämät sosiaaliset normit säätelevät yksilön käyttäytymistä Emile
Durkheim, jota pidetään normiteorian isänä, kirjoittaa (Alasuutarin mukaan) kirjassaan
Sosiologian metodisäännöt ”Sosiaalinen fakta on tunnistettavissa ulkoisen pakottavan
voiman perusteella, vaikutuksen, jota se harjoittaa tai pystyy harjoittamaan yksilöihin
nähden. Tämän voiman läsnäolo voidaan puolestaan tunnistaa joko erityisen sanktion
esiintymisen tai sen vastustuksen perusteella, jota jokainen sitä loukkaamaan pyrkivä
yksittäinen yritys kohtaa”. (Alasuutari 1999, 64.)

Tällainen näkemys yhteiskuntaelämästä on hyvin individualistinen. Sen lähtökohtana on
vastakkainasettelu yksilön ja ryhmän tai yhteiskunnan välille. Yhteiskunta ymmärretään
eri

tasoilla

vaikuttavana

käyttäytymisen

kontrolloinnin

järjestelmänä.

Kulttuurijärjestelmän arvot sisäistyvät yksilöiden persoonallisuuteen ja säätelevät
varsinaista toimintaa velvoittaen normatiivisuutensa kautta. (Alasuutari 1999, 64.)
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Myös Malinowski päätyy jyrkkään vastakohtaisuuteen sosiaalisten normien ja
yksilöllisten tavoitteiden välillä. Malinowskin mukaan toiminta perustuu yksilöiden
välisten vastavuoroisten taloudellisten velvoitteiden olemassaoloon. Toiminta syntyy
ensisijaisesti yksilön psykologisista taipumuksista ja tarpeista. (Kaartinen 1993, 67.)

Alasuutarin (1999, 65) mukaan paradoksaalista normiteorian yksilökeskeisyydessä on
se, että se kertoo hyvin vähän yksilöistä. Yksilö haluineen ja pyrkimyksineen otetaan
annettuna, kun huomio kiinnitetään yksilön kohtaamaan normatiiviseen kontrolliin ja
sen vaikutuksiin esimerkiksi normien sisäistämiseksi ymmärretyn sosialisaation kautta.
Eri yksilöiden yhdenmukainen käyttäytyminen selitetään joko ihmisten lajityypillisillä
ominaisuuksilla, kuten biologisilla tarpeilla tai sosiaalisten normien olemassaololla.
Ihmisten välinen merkitysmaailma jää tarkastelun ulkopuolelle. (Alasuutari 1999, 65.)

Kulttuurintutkimuksen piirissä on nostettu esille, että kaikki sääntöjä seuraava toiminta
ei selity normipaineella. Kulttuurintutkimuksen näkökulma yhteiskuntaelämään nostaa
keskeiseksi merkityksen käsitteen. Tämä näkemys korostaa sitä, että normatiivinen
kontrolli on kylläkin osa sosiaalista todellisuutta, mutta kussakin tapauksessa tulee
nähdä tulkinta normin tai itsekontrollina ilmenevän sisäistetyn normin sosiaalisesta
merkityksestä. Alasuutari näkee yhtenä kulttuurintutkimuksen keskeisistä teemoista
yksilöiden halujen sosiaalisen konstruktion ja normatiivisten sääntöjen kulttuuristen
taustojen tutkimisen. Toimintaa ei selitetä viittaamalla siihen kehottavaan sosiaaliseen
normiin, vaan kysytään mikä saa meidät haluamaan joitakin asioita ja tuomitsemaan
jotkut toiset. (Alasuutari 1999, 65-67, 69.)

1.5 Keskeiset käsitteet
Tutkimuksessa on käytetty paljon termejä, joilla on samoalainen alkuperä ja useilla
myös englanninkielinen muoto. Jos termi on tutkimuskirjallisuudessa aiemmin
suomennettu, olen käyttänyt tätä termiä. Mainitessani jonkin termin ensimmäistä kertaa,
olen lisännyt sen jälkeen sulkuihin kursiivia käyttäen alkuperäisen samoalaisen muodon.

Aluksi voidaan kiinnittää huomiota kahteen tutkimuksen kannalta olennaiseen
alkuperältään samoankieliseen termiin. Fa´alavelave tarkoittaa erityistä tapahtumaa,
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joka tuottaa velvoitteita osallisena oleville yksilöille ja perheille. Sanaa fa´alavelave
käytetään esimerkiksi juhlista, jotka tuovat mukanaan yksilön ja perheen velvoitteen
osallistua juhlaan omalla taloudellisella tai ajallisella panoksellaan. Fa´alavelave-juhlia
voivat olla esimerkiksi häät, hautajaiset, lapsen syntymä tai uuden päällikön vihkiminen
tittelin haltijaksi. Suomennettuna termi voisi kuulua vaikkapa ”perinteinen samoalainen
juhlakulttuuri”. Tutkimuksessani olen kuitenkin käyttänyt enimmäkseen sanaa
fa’alavelave ja näin etenkin aineiston analyysissa.

Toinen usein esiintyvä termi on ’ie toga, joka samoalaisten omassa puheessa on usein
käännettynä englannin kielen sanaksi ”finemat”. Tämä ei kuitenkaan ole sanan tarkka
käännös. ’Ie toga on erityinen, kairapalmun lehdistä kudottu matto, jota käytetään
seremoniallisiin tarkoituksiin, ei koskaan tavallisena mattona. Näillä matoilla ei ole
muuta konkreettista käyttötarkoitusta, toisin kuin muilla samankaltaisilla matoilla, joita
valmistetaan esimerkiksi istuma- tai nukkumamatoiksi. Seremonialliseen vaihtoon
käytettävillä matoilla on huomattava merkitys samoalaisessa kulttuurissa ja mattoja
säilytetään rullalla odottamassa seuraavaa vaihtotilannetta. Tutkimuksessani olen
käyttänyt suomennosta ”seremoniallinen matto”, jonka jälkeen puhun pelkästään
”matoista”. Tutkimukseen ja aineiston tulkintaan liitettynä matoilla tarkoitetaan
kuitenkin aina juuri seremoniallisia mattoja (’ie toga, finemat). Mattojen olemusta
käsitellään lisää luvussa 3.3.

Samoaa, nykyisin viralliselta nimeltään Samoan itsenäistä valtiota, on kutsuttu vuoteen
1997 saakka Länsi-Samoaksi. Olen käyttänyt yleisesti sanaa Samoa tai samoalainen
viitatessani sekä Samoalla että Amerikan Samoalla yleiseen kulttuuriin tai käytöntöihin.
Niissä tapauksissa, että jokin käsitelty asia on vain toisen erityispiirre, eritellään onko
kyseessä Samoa vai Amerikan Samoa. Amerikan Samoan kansalaista kutsutaan
Kotimaisten

kielten

tutkimuskeskuksen

mukaan

nimellä

yhdysvaltalainen

tai

amerikansamoalainen. Tutkimukseni aineisto on kuitenkin kerätty ainoastaan Amerikan
Samoalla, joten olen käyttänyt sanaa samoalainen silloin, kun se suoraan liittyy oman
aineistoni tulkintaan.

Samoalaisten perhekäsitys poikkeaa länsimaalaisesta laajuudellaan. Tässä työssä
perheellä, silloin kun se mainitaan sidoksissa samoalaiseen asiayhteyteen, tarkoitetaan
samoalaisten

laajennettua

käsitystä

perheestä.

Samoalaiseen

perhekäsitykseen
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tutustuminen on tärkeää, kun halutaan ymmärtää niitä velvoitteita, joita sosiaalinen
vaihto yhteiskunnan jäsenille asettaa. Luvussa 3.1 kuvaillaan tarkemmin samoalaisen
perheen rakennetta.

Tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä ovat vaihdantatalous, lahjatalous ja lahja.
Talous voidaan antropologisessa tutkimuksessa määritellä järjestelmäksi, joka sisältää
yhteiskunnan materialistisen ja ei-materialistisen tuotannon, jakelun ja kulutuksen. Karl
Polanyi on erottanut kolme eri jakelun muotoa, jotka ovat vastavuoroisuus
(lahjataloudet), uudelleenjako ja markkinavaihto. (Eriksen 2001.)

Jotta voidaan tehdä havaintoja juhlan merkityksestä Amerikan Samoalla, täytyy ensin
tutustua siihen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, missä toiminta ilmenee. Amerikan Samoalla
yhteisön

toimintaa

leimaavat

sekä

vahva

sosiaalinen

vastavuoroisuus,

että

markkinatalouden luomat rakenteet. Lahjan olemukseen ja itse lahjanantoon on hyvä
tutustua, jotta lahjan merkitystä samoalaisessa hääkulttuurissa on helpompi ymmärtää.
Tässä

tutkimuksessa

keskitytään

lahjanantoon

etenkin

polynesialaisen

vaihdantatalouden näkökulmasta.

Lahjatalouden toimintaa on sosiaalinen vaihto tai sosiaalinen vastavuoroisuus.
Sosiaalisen vaihdon teorian mukaan lahjan anto on vaihdantaprosessi, jossa vaihto
suoritetaan henkilökohtaisten ja rationaalisten pyrkimysten perusteella. (Cheal 1988, 7.)
Maussin

mukaan

lahjanannon

vastavuoroisuus

luo

velkasuhteen.

Vastavuoroisuusperiaatteen mukaan saatuun lahjaan on vastattava vähintään yhtä
arvokkaalla lahjalla. Lahjojen antamisella ja vastaanottamisella on aina sosiaalisia
seurauksia. Kollektiivinen lahja on sidoksissa yhteisön vuorovaikutussuhteisiin ja lahjan
vaihto on merkkinä yhteisön taustalla toimivista sosiaalisista mekanismeista. (Mauss
1999, 125–129.)

Tarkasteltaessa yhteiskuntien erilaisia talousjärjestelmiä, lahjatalous tai vaihdantatalous
nähdään usein vastakohtana markkinataloudelle. Lahjatalouden vaihe yhteiskunnassa on
edeltänyt rahataloutta, sillä ennen markkinataloutta vaihto ja sopimus puettiin lahjan
muotoon. Alkukantaisissa yhteiskunnissa vain klaanit tai suvut vaihtoivat lahjoja
keskenään. (Cheal 1988, 10.) Yhteisön välisten lahjojen vaihdon jälkeen tuli
yksilöllisten sopimusten aika, jonka jälkeen vaihdantatalous muuttui rahamarkkinoiden
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ajaksi (Mauss 1999, 87). Länsimaissa lahjan käsite on muuttunut yhä enemmän
suuntaan, jossa lahja siirtyy antajalta saajalle juuri niillä edellytyksillä, että se on lahja
eikä niinkään käsitetty lainaksi tai jaetuksi omaisuudeksi. (Cheal 1988, 10.)

Kulttuurin käsite on ollut keskeinen tieteellisessä tutkimuksessa ilmestyttyään
sosiaalitieteisiin vuonna 1865. Edward B. Tylor on määritellyt kulttuurin seuraavasti:
”kulttuuri on se kokonaisuus, johon sisältyy tieto, uskomukset, taide, moraali, lait,
käytänteet, kyvyt ja tavat, jotka ihminen on hankkinut hänen ollessaan yhteisönsä
jäsen”. Claude Lévi-Straussin mukaan erilaisissa kulttuureissa voidaan vertailla kaavoja,
ei yksittäisiä asioita. Lévi-Strauss näki kulttuurin ilmenevän yhteiskunnan rakenteissa.
(Bohannan 1988.) Miller (1994, 66) puolestaan kuvailee kulttuuria prosessiksi, jonka
avulla inhimillisyys luo itselleen muotoja, joiden avulla se saavuttaa omantunnon ja
tarkoituksen.

Fa’alavelave on rituaali, joka ilmentää samoalaista kulttuuria. Rituaaleilla ilmaistaan
tiettyjä kulttuurisia teemoja ja sosiaalisten suhteiden rakennetta. Rituaalit antavat näille
suhteille ja yhteiskunnalle näkyvän muodon ja ihmisten on mahdollista tuntea oma
yhteisönsä. Sosiaaliset rituaalit luovat todellisuuden, joka ei olisi mitään ilman niitä.
Rituaalit ilmenevät sitä voimakkaammin, mitä kiinteämpää sosiaalinen vuorovaikutus
on. (Douglas 2000, 117-118, 199.)

Rituaalit antavat sisäisille tiloille näkyviä, ulkoisia merkkejä. Raha on vaihdon väline,
kun taas rituaali on sosiaalisten kokemuksien väline. Raha vakioi arvon mittaamisen,
kun taas rituaalit vakioivat tilanteita ja siten helpottavat niiden arvioimista. Raha kytkee
yhteen nykyisen ja tulevan, niin myös rituaali. Raha on vain äärimmäinen rituaalin
tyyppi. Raha pätee taloudellisessa vuorovaikutuksessa vain, jos siihen uskotaan
yleisesti. Näin on myös rituaalin laita: sen symboleilla on tehoa vain niin kauan kuin
niihin luotetaan. (Douglas 2000, 126.)
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2 Tutkimuksen ongelmat ja aineistot
2.1 Tutkimusongelman määrittely
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata juhlakulttuurin muotoja ja ilmentymiä Amerikan
Samoalla

sellaisena

kuin

ne

tutkimushetkellä

esiintyivät.

Tutkimussuunnitelmavaiheessa olin kiinnostunut selvittämään häälahjan merkitystä ja
luonnetta samoalaisessa hääjuhlassa. Halusin tietää millainen on samoalaisen lahjatoive
ja mikä häälahja katsotaan soveliaaksi. Kiinnostukseni takana oli tieto siitä, että lahjan
anto Samoalla on kollektiivista, sosiaalisten normien säätelemää toimintaa. Päästessäni
toteuttamaan

haastatteluja,

jo

aikaisessa

vaiheessa

kävi

ilmi

ettei

ollut

tarkoituksenmukaista rajata mielenkiintoa ainoastaan häälahjaan. Kuten Marcel Mauss
on todennut esseessään Lahja (1999, 35):
”Samoalainen sopimuksellisten lahjojen järjestelmä ei suinkaan rajoitu
avioliittoihin. Se on myös osa syntymää, ympärileikkausta, tyttöjen puberteettia,
hautajaisrituaaleja tai kaupankäyntiä.”

Ei ollut järkevää erottaa häitä, saati häälahjaa siitä kokonaisvaltaisesta kulttuurista, joka
määrittää vahvasti jokapäiväistä elämää. Tuntui, että joihinkin kysymyksiin häälahjoista
oli hankala saada vastauksia juuri haastateltavien ja haastattelijan erilaisen käsityksen
vuoksi. Kun kysyin häälahjoista, haastateltavia oli hankala saada kertomaan
henkilökohtaisista häälahjoista, koska he pitivät kollektiivisia häälahjoja huomattavasti
tärkeämpinä. Haastateltavat pitivät täysin luonnollisena sitä, että häissä vaihdetaan sekä
yhteisökeskeisiä lahjoja, että annetaan henkilökohtaisia lahjoja hääparille. Myös Pitt
(1970, 136-137) toteaa, että erityisesti hääjuhlissa suuri määrä lahjoitetuista
hyödykkeistä, etenkin raha ja käytännölliset kotitaloustarvikkeet, jaetaan halukkaasti
suoraan morsiusparille, jotta pari saisi hyvän alun aviolliseen elämäänsä.

Muokkasin lahjakeskeisen tutkimusongelman yleisemmäksi:
•

Mitä merkityksiä perinteisellä juhlakulttuurilla ja hääjuhlalla on Amerikan
Samoalla?

16

Lähtiessäni toteuttamaan aineiston keruuta, oletuksenani oli ajatus juhlakulttuurin
jonkinasteisesta murrosvaiheesta. Muutoksen aiheuttajana näin länsimaalaistuvan,
rahamarkkinoita ja yksilöllisyyttä painottavan yhteiskunnan. Lahjatalouden ja myös
fa’alavelaven lahjojen vaihdon lähtökohta on, että yksilö on sitoutunut noudattamaan
oman yhteisönsä kirjoittamattomia sääntöjä sopivan lahjan ja vastalahjan muodoista.
•

Kuinka kauan kollektiivinen yhteiskuntamalli ja perinteiden velvoitteet pystyvät
voittamaan yksilöllisten toiveiden tavoittelun? Onko perinteinen samoalainen
juhlakulttuuri muuttumassa?

Yllä

mainitusta

voidaan

johtaa

uusia

kysymyksiä,

jotka

olivat

läsnä

jo

tutkimussuunnitelmavaiheessa. Nämä säilyivät alakysymyksinäni. Häälahjan olemus oli
edelleen kiinnostava. Halusin tutkia, mitä merkitystä hääjuhlassa on yhteisökeskeisillä
lahjoilla ja mitä taas henkilökohtaisilla lahjoilla.
•

Kuka, mikä tai ketkä määrittelevät häissä annetun lahjan? Millaista merkitystä
lahjalla on? Millainen lahja voi olla?

Mielenkiintoni kohdistui olettamukseen, että yksilöillä on yhteisön omaksuman
mielipiteen lisäksi myös omia mielipiteitä siitä, mikä merkitys fa´alavelavella tällä
hetkellä on heidän elämässään ja millaisena he tuon merkityksen haluaisivat
tulevaisuudessa nähdä. Matkaan lähtiessäni halusin selvittää juuri näitä yksilöllisiä
näkemyksiä.

2.2 Tutkimusmenetelminä teemahaastattelu ja osallistuva
havainnointi
Tutkimus on tehty etnografisilla tutkimusmenetelmillä, haastattelulla ja osallistuvalla
havainnoinnilla. Olin jo aikaisemmin vieraillut Samoalla ja muodostanut jonkinlaisia
ennakkokäsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Halusin haastatteluillani syventää kuvaa
valitsemani tutkimusongelman valossa.

Usein kysytään missä määrin etnografinen tutkimus on havainnoitsijasidonnaista. Ei ole
olemassa absoluuttista totuutta, vaan vain ymmärrys, jonka kenttätutkija esittää
lukijalle. Yhden totuuden sijaan tutkija voi tarjota lukijalle valitsemansa näkökulman
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tutkittavaan maailmaan. Kentällä havaituista tarinoista kuitenkin koostuu lopulta
vastaus tutkimuskysymykseen. (Vaaranen 2004, 19.) Toisen kulttuurin määrittely
tutkimuskohteena on sisäisesti ristiriitainen tavoite. Kaikki ihmisen oman kokemuksen
ja sosiaalisen maailman ulkopuolinen on kiinnostavaa kuriositeettina. Ymmärryksen ja
tiedon saavuttaminen edellyttää yhteistä kommunikatiivista viitekehystä. Kaartisen
mukaan suuren yleisön mielenkiinto Meadin tutkimuksia kohtaan heräsi niiden
yrityksistä suhteellistaa länsimaalaisten perheinstituutioiden merkitys. Ongelmaksi jää
vaikeus maailman ymmärtämiseen toisen henkilön subjektiivisesta näkökulmasta.
(Kaartinen 1993, 13-14.)

Tämä tutkimus on laadullinen,

jossa

aineiston keruumenetelmänä käytettiin

puolistrukturoitua haastattelua. Puolistrukturoitua tai joskus puolistandardoiduksi
kutsuttua haastattelua aineistonkeruumenetelmänä voidaan luonnehtia eri tavoin.
Eskolan ja Suorannan (1999, 87) mukaan haastateltavat saavat vastata kysymyksiin
vapaasti. Haastateltavan vastauksia ei ole sidottu valmiisiin vastausvaihtoehtoihin, vaan
haastateltavat voivat vastata omin sanoin. Kysymykset on yleensä määrätty ennalta,
mutta haastattelija voi vaihdella niiden sanamuotoa. Puolistrukturoiduille menetelmille
on ominaista, että jokin haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon. (Hirsjärvi & Hurme
2000, 47-48). Haastattelun muodoksi tässä tutkimuksessa on valittu teemahaastattelu.

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä siksi, että haastattelun aihepiirit eli
teema-alueet ovat kaikille haastateltaville samat (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48).
Teemahaastattelun eduiksi tässä tutkimuksessa voidaan laskea se, että haastattelut
suoritetaan kielellä, joka ei välttämättä ole haastattelijan, eikä haastateltavan äidinkieli.
Teemahaastattelu antaa tässä tilanteessa haastateltavalle vapauden kertoa mielipiteensä
kyseisestä teemasta muotoillen itse sanomansa haluamaansa ulkoasuun.

Teemahaastattelu ei edellytä tiettyä kokeellisesti aikaansaatua yhteistä kokemusta, vaan
lähtee oletuksesta, että kaikkia yksilön kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita
voidaan

tutkia

tällä

menetelmällä.

elämysmaailmaa

ja

heidän

yksityiskohtaisten

kysymysten

Teemahaastattelu

määritelmiään
sijaan

tiettyjen

korostaa

tilanteista.
keskeisten

haastateltavien

Haastattelu
teemojen

etenee
varassa.

Teemahaastattelu ottaa huomioon sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille

18

antamansa merkitykset ovat keskeisiä, samoin kuin sen, että merkitykset syntyvät
vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.)

Teemahaastattelu tuo enemmän tutkittavien ääntä kuuluviin. Tämä on eduksi, kun
otetaan huomioon tutkijan ja tutkittavien erilaiset kulttuuritaustat. Näihin eroihin
sisältyy aina riski, että tutkija on ymmärtänyt tutkittavaan kulttuuriin tai ilmiöön nähden
jotain olennaista väärin tai asettanut kysymyksensä tutkimuksen ja tulosten tulkinnan
kannalta epäedulliseen muotoon. Teemahaastattelussa tutkijan oma näkemys ei nouse
esille

niin

korostuneesti

kuin

jos

tutkija

olisi

muotoillut

yksityiskohtaisia

kysymyssarjoja omiin päätelmiinsä nojaten.

Bronislaw Malinowski oli ensimmäisiä tutkijoita, jotka korostivat tutkijan kentällä olon
merkitystä. Malinowskin ajatuksena oli, että oleskelu kentällä auttaa tutkijaa
havainnoimaan ihmisiä heidän luonnollisessa ympäristössään. (Alasuutari 1999, 103104.) Osallistuva havainnointi tarkoittaa tutkijan osallistumista aitoihin kenttätilanteisiin
tutkimusympäristössään. Pelkällä havainnoinnilla tarkoitetaan tutkijan ulkopuolista
tutkimuskohteen seuraamista. Usein näitä kahta tapaa käytetään yhdessä. (Eskola &
Suoranta 1999, 100.) Osallistuvan havainnoinnin vahvana puolena voidaan pitää sitä,
että havainnot ovat osa todellisuutta. Havainnot ovat välitöntä ja suoraa tulkintaa.

Antropologian

kenttätutkimuksen

metodi

rakentuu

indikaattori-

ja

todistustutkimussuunnan yhdistämisestä analyysissä. Sen lisäksi, että tutkija tekee
osallistuvaa havainnointia, hän kokoaa informaatiota paikallisista perinteistä, tavoista,
uskomuksista ja käsityksistä. Pitkä oleskelu kentällä mahdollistaa usean materiaalin
vertailemisen ja suhteiden luomisen informantteihin. Kenttätutkijan huijaaminen on
näin ollen vaikeampaa siksi, että hänellä on havaintoaineistoa monenlaisista tilanteista,
mutta myös luottamuksellinen suhde informantteihin. (Alasuutari 1999, 104.)

Erityisesti

osallistuvaan

havainnointiin

liittyvä

osa

on

kenttämuistiinpanojen

kirjoittaminen, jolloin tutkimusprosessin ajan kirjataan muistiin omat ajatukset,
lähtöoletukset, huomiot ja esiin nousseet kysymykset. Kenttäpäiväkirjan pitäminen on
lyhyesti sanottuna yksityiskohtaista tapahtumien ja tuntemusten raportointia. (Alasuutari
1999, 282-283.)
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2.3 Aineiston keruu ja analyysimenetelmä
Tutkimusta varten tarvittavat haastattelut toteutettiin Tutuilan saarella Amerikan
Samoalla vuoden 2006 tammikuun ja helmikuun aikana. Aineiston keruun ajan asuin
suurimmaksi osaksi Leonen kylässä, joka ei ollut minulle ennestään tuttu. Pyrin
valitsemaan haastateltaviksi sekä nuoria, että ikääntyneempiä henkilöitä. Heidän
elämänkokemuksensa ovat erilaisia ja mielipiteet sen vuoksi eroavia. Pyrin myös
valitsemaan henkilöitä, jotka asuvat maantieteellisesti eri puolilla saarta. Olin
varautunut myös tulkin käyttöön, jos haastateltava ei olisi osannut riittävästi englantia
haastattelun toteuttamiseksi. Tarvetta tulkille ei kuitenkaan ilmennyt.

Aineisto koostuu yhteensä 13 teemahaastattelusta, jotka tallennettiin minidiscnauhurilla. Nuorin haastateltava oli iältään 23 vuotta ja vanhin 68 vuotta. Haastatelluista
8 oli miehiä ja 5 naisia. Ilman nauhuria, ainoastaan muistiinpanoja apuna käyttäen
tehtyjä haastatteluja on kaksi kappaletta ja lisäksi muistiinpanoja ja huomioita on
tallennettu satunnaisista keskusteluista. Lisäksi olen käyttänyt keräämääni materiaalia
kuten lehtileikkeitä, kirjeitä ja valokuvia sekä keskustellut paikallisten viranomaisten
kanssa aiheeseeni liittyen. Varsinaisen haastatteluaineiston lisäksi olen matkan jälkeen
pyytänyt tarkennuksia aiheeseen liittyviin kysymyksiin sähköpostitse muutamalta
henkilöltä.

Haastattelujen lisäksi käytin aineistonhankintamenetelmänä osallistuvaa havainnointia.
Osana osallistuvaa havainnointia pidin Samoalla ollessani kenttäpäiväkirjaa, johon
kirjoitin muistiin ajatuksia, huomioita, esiin nousseita kysymyksiä tai keskustelun pätkiä
(ks. luku 5.1). Tutkimusaihe nousi usein esille jokapäiväisessä elämässä ja
keskusteluissa ihmisten kanssa myös spontaanisti ilman haastatteluasetelmaa. Tämä
mahdollisti monipuolisten muistiinpanojen ja havaintojen tekemisen. Fyysiset
olosuhteet hidastivat tutkimustyötä, sillä asuinpaikassani ei ollut kuin kaksi
hehkulamppua, joista toinen oli keittiössä ja toinen kylpyhuoneessa. Kumpikaan tila ei
soveltunut työskentelyyn. Tavallisesti merkitsin huomioni ylös niin pian kuin
mahdollista, esimerkiksi kiinnostavan keskustelun jälkeen. Lisäksi kirjoitin merkinnän
aina kun kuulin, että joku on osallistumassa fa’alavelaveen. Yritin myös saada selville,
mitä valmisteluja he tätä varten joutuivat tekemään. Päiväkirjaani päätyi esimerkiksi
merkintä aamuöisestä herätyksestä kahteen laukaukseen. En ollut ymmärtänyt yhdistää
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aiemmin kuulemaani ilmoitusta erään kyläläisen kuolemasta pian alkaneisiin
hautajaisvalmisteluihin. Naapurin miehet teurastivat sikoja ampumalla perinteistä umuruokaa varten.

Tutkimuksen aineisto koostuu vapaasta puheesta, jonka vuoksi aineistoa on päätetty
lähestyä teemoittelun avulla.

Aineiston tematisoinnin kautta nostetaan esiin

tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Tätä tutkimusta varten kerätty aineisto oli
suhteellisen helppo luokitella eri teemojen mukaisesti. Tulosten ja johtopäätösten
rakentaminen kävi luontevasti samojen teemojen ympärille.

Tämä tutkimus on

toteutettu maassa, joka ei ole tutkijan kotimaa. Jos tutkimuksen suorittaisi henkilö, joka
on amerikansamoalainen tai asuu Amerikan Samoalla, olisivat lähtökohdat varmasti
erilaiset ja vaikuttaisivat myös tulosten tulkintaan, samoin kuin jos tutkija olisi ennalta
täysin tietämätön Amerikan Samoan kulttuurista.

Löydetyt teemat pohjautuvat tutkijan tulkintoihin aineistosta, josta pyritään löytämään
usealle haastateltavalle yhteneväisiä, aineistossa esiintyviä piirteitä (Hirsjärvi & Hurme
2000, 173). Eskolan ja Suorannan mukaan yksi teemoittelun haasteista on löytää
tasapaino tutkijan tulkinnan ja sitaattien esittämisen välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että
tutkimusraportissa teorian ja empirian tulisi limittyä luontevasti toisiinsa. (Eskola &
Suoranta 1999, 174-180.)

Tutkimuksen aineistoa on tarkasteltu näytenäkökulmasta. Kun tutkimusmateriaali
mielletään näytteeksi, sitä ei pidetä väittämänä todellisuudesta eikä todellisuuden
heijastumana, vaan tutkittavan todellisuuden osana. Alasuutarin (1999, 114) mukaan
näyte voi edustaa todellisuutta huonosti, mutta se ei voi tarjota väärää tietoa.

Voidaan myös pohtia, kuinka paljon tutkijan rooli kentällä vaikutti aineiston muotoon.
Joillakin haastateltavilla saattoi olla halua miellyttää samoalaisesta kulttuurista
kiinnostunutta nuorta tutkijaa kertomalla aluksi niitä asioita, joita oletettiin haastattelijan
haluavan

kuulla.

Tällöin

haastateltavat

mielellään

aloittivat

esittelemällä

läpileikkauksen historiallisesta samoalaisesta kulttuuriperimästä ja menneistä ajoista.
Myös Shore (1982, 128) kertoo, että samoalaisessa kulttuurissa korostuvat lukuisat
uskomukset ja symbolit, joita samoalaiset itse ovat halukkaita korostamaan. Omaa
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kulttuuria

ei

aluksi

reflektoitu

henkilökohtaisesti

eikä

poimittu

viittauksia

nykytilanteeseen, mutta lisäkysymyksillä sain esiin myös henkilökohtaisia mielipiteitä.

Tuloksissa aineistosta poimitut sitaatit esiintyvät ensin englanniksi ja tämän jälkeen
suomennettuina. Käytäntö on valittu alkuperäisestä puheesta välittyvän vahvemman
ilmaisun säilyttämiseksi ja väärinymmärrysten välttämiseksi.

2.4 Tulosten luotettavuus
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston analyysivaihetta ja luotettavuuden arviointia ei
voida erottaa toisistaan yhtä selvästi kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Reliaabeli
validi käsitteinä kytketään usein kvantitatiiviseen tutkimukseen ja niitä onkin yleensä
käytetty mittaamisesta puhuttaessa. Kaikkien tutkimusten luotettavuutta ja pätevyyttä
tulisi kuitenkin arvioida. (Eskola & Suoranta 2001, 208 ja Hirsjärvi, Remes & Sajavaara
2000, 213–215.)

Analyysin reliaabelius tarkoittaa sitä, että aineiston luokittelu ja tulkinta on esitetty niin
yksiselitteisesti, että toinen henkilö niitä tutkiessaan pääsisi samoihin tuloksiin. Validius
tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata.
Tutkijan todellisuus ei aina vastaa haastateltavien käsitystä asiasta. Haastattelija saattaa
esimerkiksi kysyä tiettyä asiaa, mutta vastaaja ymmärtää asian toisin ja siten vastaa eri
tavalla.

(Hirsjärvi

teemahaastattelua

ja

ym.

2000,

osallistuvaa

213–214.)

Tämän

havainnointia,

tutkimuksen

voidaan

pitää

menetelmiä,
etnografisen

tutkimusperinteen pohjalta arvioituna tutkimuksen toteutukseen soveltuvina.

Aineiston keruun toteuttaminen vieraassa kulttuurissa vieraalla kielellä asettaa
tulkinnalle haasteita. Aineistossa ei kuitenkaan esiintynyt termejä, joita tutkija ei olisi
tunnistanut tai käsittänyt. Lisäksi informaation kerääminen useasta lähteestä (ks. luku
2.3) vähentää osaltaan tulosten tarkastelun väärinymmärryksen riskiä. Sitaatit on jätetty
tulososioon englanniksi juuri käännöksen aiheuttaman mahdollisen vääristymän vuoksi.

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää tutkimuskohdetta. Aineiston määrä
on päätettävä aihekohtaisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin
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yleistettävyyksiin vaan tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa analysoidaan
sen mukaan. Tiettyjä tapahtumia pyritään kuvailemaan, toimintaa ymmärtämään tai
pyritään antamaan teoreettisesti mielekäs kuvaus jostain ilmiöstä. Kun yksityisiä
tapauksia tutkitaan tarkasti, saatetaan löytää seikkoja, jotka toistuvat tapauksissa ja sen
perusteella löytää yhteisiä piirteitä. (Hirsjärvi ym. 2000, 169 ja Eskola & Suoranta 2001,
61.)

Tämä

tutkimus

kuvailee

amerikansamoalaisten

haastateltavien

mielipiteitä

ja

näkemyksiä omasta juhlakulttuuristaan alkuvuodesta 2006. Maantieteellinen sijainti ja
yhteiskunnan rakenteet rajaavat selkeästi aineiston luonnetta, koska Amerikan Samoan
tilanne on melko ainutlaatuinen tutkimuksessa aiemmin esiteltyjen seikkojen vuoksi.
Tutkimustulosten yleistettävyyttä muihin samantyylisiin tutkimuksiin on siksi harkittava
tapauskohtaisesti.

Tutkimuksessa haastateltiin kolmeatoista demografisilta tekijöiltään varsin erilaista
henkilöä. Jos haastateltaisiin henkilöitä jonkin tietyn, rajatun ryhmän sisältä tulokset
saattaisivat

olla

toisenlaisia.

Toisaalta

tuloksissa

ilmenevät

ainakin

osittain

samansuuntaiset seikat kertoivat siitä, että näkemys tietystä tai tietyistä ilmiöistä oli
haastateltavilla

juuri

kyseisellä

haastatteluhetkellä

yhtenäinen.

Tutkimuksen

tarkoituksena on kuvata tiettyä tilannetta tietyllä hetkellä tietyssä kulttuurisessa
ympäristössä. Sen ei odoteta tarjoavan mahdollisuutta yleistää tuloksia vaan ainoastaan
ilmentää kulttuuria, joka tutkimushetkellä määrittyy haastateltavien yksilöiden kautta.
Tutkimus tarjoaa lukijalle vuoden 2006 näkökulman vertailukohdaksi aiemmin tehtyihin
tai tulevaisuudessa toteutettaviin tutkimuksiin.

Eräs tapa määrätä aineiston riittävyys on ajatella, että kun uudet tapaukset eivät enää tuo
lisää uutta tietoa on aineistoa riittävästi. Tätä kutsutaan kyllääntymiseksi eli
saturaatioksi. Kvalitatiivisessa aineistossa on toisaalta vaikea tietää ja ennen kaikkea
päättää, missä vaiheessa aineiston kerääminen on lopetettava ja päätettävä, että aineistoa
on riittävästi. Yleispäteväksi ohjeeksi annetaankin, että aineistoa on oltava sen verran,
kuin aiheen kannalta on välttämätöntä. (Eskola & Suoranta 2001, 61–63.)
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3 Samoan yhteisöllinen kulttuuri

Kollektiivisissa kulttuureissa painotetaan yhteisöllisiä elementtejä siinä missä
individualistisissa kulttuureissa korostetaan yksilöllisyyttä. Yksilölliset ja yhteisön edun
mukaiset tavoitteet ovat limittyneet kollektiivisessa kulttuurissa. Kun yksilöllisillä
tavoitteilla on etusija, voidaan puhua individualistisesta kulttuurista. Tiedot normeista,
velvollisuuksista ja kullekin yhteisön jäsenelle lankeavista tehtävistä ohjaavat käytöstä
kollektiivisissa

kulttuureissa.

Lisäksi

Individualistisen kulttuurin merkkeinä

ihmissuhteiden

tärkeyttä

pidetään keskittymistä

painotetaan.

henkilökohtaisiin

tarpeisiin, oikeuksiin ja sopimuksiin sekä ihmissuhteiden arvioimista rationaalisin
perustein. (Triandis 1995, 8, 43-44.) Näillä perusteilla Amerikan Samoaa voidaan
edelleen pitää yhteisökeskeisenä kulttuurina.

Mikään kulttuuri ei ole puhtaasti kollektiivinen tai individualistinen, vaan ominaisuudet
voivat korostua tilannekohtaisesti. Harry Triandis (1995, 26) on luokitellut kulttuureja
sen mukaan, pyritäänkö yksilöiden saavutusten avulla parantamaan yksilön omaa vai
yhteisön etua. Yksilöllisen edun tavoittelu edustaa individualistista kulttuuria, kun taas
yhteisön edun vuoksi ponnistelu oli merkki kulttuurin kollektiivisesta luonteesta.
Triandis totesi samoalaiset toiseksi yhteisökeskeisimmiksi tutkittujen kulttuurien
joukosta. (Triandis 1995, 26-27.)

Yhteisökeskeisissä kulttuureissa lähipiiriltä ja sukulaisilta odotetaan enemmän apua
kuin niissä, joissa painotus on yksilökeskeisempi. Sukulaisen ollessa varakas, voidaan
hänen olettaa jakavan vaurautta eteenpäin myös sukulaisilleen. Esimerkiksi Havaijilla
asuvien samoalaisten keskuudessa on yleistä, että sukulaisilla on pääsy toistensa
pankkitileille (Brislin 1993; ref. Triandis 1995, 74).

Samoalainen identiteetti on vahvasti sosiaalinen ja julkinen. Yksilö kasvaa ja kehittyy
yhteisön jäseneksi, jolloin pyrkimykset yksilöllisyyteen ovat monilta osin eroavaisia
länsimaisista käsityksistä yksilöllisestä identiteetistä. (Shore 1982, 148, 149.) Triandis
(1995, 159) näkee yksityisyyden arvostamisen individualistisesti painottuneen
kulttuurin ominaispiirteeksi siinä missä kollektiivisessa kulttuurissa yksityisyyttä ja
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yksinoloa pidetään pelottavana. Yksinolo tulkitaan useimmiten yksinäisyydeksi, jota
harvemmin halutaan myöntää julkisesti (Shore 1982, 149).

Toisaalta samoalaisten käsitys riittävästä sosiaalisten suhteiden määrittelystä on vaativa.
Henkilö määritellään niiden yhteyksien mukaan, joita hänellä on kyliin, perheisiin tai
arvoasemiin. Yksinäinen henkilö jää ilman tätä viitekehystä ja keinoja yhdistää itsensä
täysipainoiseen
välttämään,

sosiaaliseen

jolloin

toimintaan.

sosiaalinen

Yksinoloa

eristäminen

toimii

ja

eristäytymistä

tehokkaana

pyritään

rangaistuksena

käytöksestä, joka on yhteisten sääntöjen vastaista. Samoalla yhteiskunnan rakenne
pohjautuu selkeästi maata omistaviin sukuihin ja laajennettuihin perheisiin. Karkotus
perheen yhteiseltä maalta on yksi vakavimmista rangaistuksista, jota kylän lakien
perusteella voidaan määrätä. Silloin yksilöltä tai perheeltä riistetään oikeudet
paikalliseen päätäntävaltaan sekä maan ja asumuksen omistukseen. Karkotus
rangaistusmuotona tuottaa päälliköille kuitenkin useita oikeudellisia ja lainopillisia
pulmia.

Kylien autonomia ja oma lainsäädäntö asettuvat silloin vastakkain

perimysjärjestyksellisten ongelmien ja kansallisen lainsäädännön kanssa. (Shore 1982,
137, 288.)

3.1 Samoalainen perhejärjestelmä
Samoalaisten perhekäsitys on erilainen kuin länsimaissa. Tärkeitä yksiköitä sosiaalisina
toimijoina ovat kotitalous (fua´ifale), laajennettu perhe (’aiga) ja kylä (nu´u).
Perinteisen järjestyksen mukaan jokaisesta perheestä on vastuussa arvonimen omaava
mies (matai). Matain valta ulottuu kaikkiin, jotka asuvat hänen kanssaan samassa
laajennetussa perheessä perheen omistamalla maalla. Matain perheeseen voi kuulua
oman ydinperheen (vaimon ja lapsien) lisäksi esimerkiksi vanhempia sukulaisia,
lapsenlapsia, adoptoituja lapsia, tätejä, setiä, matain siskoja ja veljiä sekä heidän
perheitään.

Samoalaiset elävät laajennetussa perheessä. Perheen koosta riippuen laajennetulla
perheellä saattaa olla useita lähekkäin sijaitsevia rakennuksia ja viljelyksiä. Ihmiset
jäljittävät esi-isänsä useiden sukupolvien taakse polun kulkiessa monien laajennettujen
perheiden kautta, jotka tulevat eri kylistä. Samoalla avioliitto tuottaa velvollisuuksia
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morsiamen ja sulhasen perheille, kuten hääparin jälkeläisten omistusoikeuden perheiden
maahan. Aviopari valitsee asuinpaikan sen mukaan, kumpi perhe tarjoaa paremmat
tulevaisuuden näkymät, eli kummalla on omistuksessaan enemmän maata ja parempi
arvoasema. (Mageo 2003, XV, 155.)

Samoalaisessa kulttuurissa lapset eivät niinkään kuulu biologisille vanhemmilleen, vaan
laajennetulle perheelle. Isovanhemmat saattavat ottaa lapsen kasvatettavakseen tai lapsi
voi siirtyä eteenpäin muille sukulaisille. Kyse ei kuitenkaan ole adoptiosta siinä
merkityksessä kuin se länsimaissa käsitetään, vaan lapsi ikään kuin lahjoitetaan muille
kasvatettavaksi. Näin lapselle välittyy pienestä pitäen käsitys siitä, että he kuuluvat
kaikille, jotka ovat heidän sukuaan. Tämä luonnollisesti suuntaa lapsen identiteettiä
verrattuna länsimaissa yleiseen ydinperhemalliin. Kasvuympäristöstä johtuen henkilöllä
on taipumus nähdä itsensä osana yhteisöä kuin ainoastaan yksilönä. Perhe on ”yhtä
ruumista ja yhtä verta”. (Mageo 2003, 42-43.)

Perheen sisäiset suhteet määritellään usein omaisuuden yhteiskäytöllä. Läheisen
sukulaisen pyytäessä yksityisomaisuutta tai sen lainaa, voidaan pyyntö torjua vain
äärimmäisen perustellulla syyllä. Perheyhteisön arvot dominoivat myös yksilön muita
ystävyyssuhteita, etenkin laajennetuissa perheissä, joissa kirjaimellisesti kymmenet
serkut vievät helposti kaiken sosiaaliseen kanssakäymiseen kuluvan ajan. (Miller 1994,
160.) Triandiksen (1995, 12) mukaan tämä kertoo kollektiivisen mallin mukaisesta
käyttäytymisestä muita ihmisiä kohtaan. Kollektiivisesti suuntautuneet henkilöt
painottavat ihmissuhteita, vaikka ne eivät välittömästi ajaisikaan heidän omia etujaan.
Ihmissuhteen hylkäämiselle asetetaan korkea kynnys.

Matain eli päällikön arvo on tärkein samoalaisessa yhteiskunnassa. Päällikköjärjestelmä
on yksi niistä pilareista, joiden varassa samoalainen kulttuuri seisoo. Matai hallitsee
tittelinsä kautta perheen maata ja perheenjäseniä. Päällikön valta ei määrity niinkään
hänen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella, kuin tittelin, joka myöntää
hänelle oikeuden valtaan. (Shore 1982, 59.)

Matai ilmentää miehistä kypsyyttä konkreettisista ja symbolisista näkökulmista. Hänen
odotetaan jakavan hyvinvointia kylälleen ravinnon ja juoman muodossa. Matai nauttii
paitsi konkreettisista ja immateriaalisista etuoikeuksista ja lunastaa arvovaltaisen paikan

26

istumajärjestelyissä. Yksi tärkeimmistä arvolle ominaisista piirteistä on sen mukanaan
tuoma muiden osoittama kunnioitus ja kohteliaisuus. Henkilökohtaiset etuoikeudet
lisääntyvät arvoaseman kasvaessa. (Pitt 1970, 115-116.)

Matai valitaan perheen keskuudesta ja hän on vastuussa laajennetun perheen maista,
niiden käytöstä ja sadon jaosta. Hänen tulee varmistaa, että perheen jäsenillä on
tarvittavasti ruokaa ja vaatteita, hän sovittelee riidat, huomioi perheen sosiaaliset
velvoitteet ja edustaa perhettä piirikunnan (kylän tai useamman kylän) kokouksissa.
Stanley (1982, 154) näkee juuri tällä tavoin ilmenevän semi-demokratian antavan
Samoan kulttuurille sille ominaisen kestävän ja pysyvän voiman. Samoalaisessa
muodollisessa ja rituaalisessa kulttuurissa ainut keino saavuttaa sosiaalisesti merkittävä
asema on tulla päälliköksi. Korkeiden päälliköiden lisäksi yhteisön keskuudessa esiintyy
vaikutusvaltainen ryhmä ”tulafale”, ”(high) talking chiefs”, joiden jäsenet palvelevat
ryhmänsä puolesta julkisina puhujina, kun kyseessä on esimerkiksi seremoniallinen
puhe tai neuvottelu. (Pitt 1970, 68-70.)

Perheen rakenteen tarkka määrittely ei kuitenkaan ole Holmesin (1974, 18) mukaan
kovinkaan olennaista, sillä samoalainen perhe liikkuu ja elää jatkuvasti. Sukulaisia
muuttaa sisään ja ulos perheestä kaiken aikaa. Yleensä perheeseen toivotetaan
tervetulleeksi kaikki ne sukulaiset, joilla on perheeseen verisiteitä tai avioliiton ja
adoption kautta muodostuneita sukulaisuussuhteita. Koska perhe on laaja, jokainen
samoalainen voi jäljittää itsensä usein jopa kymmeniin eri perheisiin. Osin tästä johtuen
suurimmissa ja suosituimmissa perheissä on useita korkea-arvoisia henkilöitä.
Perheyhteydet saattavat toisinaan olla melko näkymättömiä. Perhe kuitenkin aktivoituu
matain kuollessa tai luopuessa tittelistään. (Holmes 1974, 18-19.) Päällikkötitteleiden
lukumäärä on aikojen saatossa moninkertaistunut ja uusia titteleitä on luotu. Tämä on
johtunut muuan muassa asuinpaikan sanelemista rajoitteista. Yhä useamman miehen on
nykyään mahdollista tavoitella päällikön asemaa. (Pitt 1970, 68-70.)
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3.2 Samoalainen juhlakulttuuri - Fa’alavelave

3.2.1 Seremoniallisten hyödykkeiden jako eri ryhmiin
Seremoniallista kulutusta leimaa aina olettamus vastavuoroisuudesta. Toisten juhlien
lahjoittajat ovat seuraavien juhlien vastaanottajia, kytkettyinä koko Samoan kattavaan
vaihdannan järjestelmään. Hyödykkeiden symbolinen arvo vahvistuu tilanteissa, joissa
niitä jaetaan ja annetaan, etenkin kun antajana ja useimmiten myös omistajana on
korkea-arvoinen päällikkö. (Pitt 1970, 40, 137.)

Pitt (1970, 31-40) jakaa juhlaan tarvittavat hyödykkeet samoalaista ja eurooppalaista
alkuperää edustaviin. Alkuperältään Euroopasta peräisin olevia hyödykkeitä ovat
erityisesti ruokasäilykkeet ja raha. Eurooppalaista alkuperää olevien hyödykkeitä
(esimerkiksi jäätelö, virvoitusjuomat, suola, sokeri, elokuvat, televisio ja radio) pidetään
yleisesti arvostetumpina kuin Samoalaista alkuperää olevat. Näitä hyödykkeitä
hankkimalla on mahdollista osoittaa, hankkia ja laajentaa omaa arvoasemaansa suvussa.
Myös Otnes ja Pleck (2003, 226) toteavat länsimaista tuotettujen hyödykkeiden
välittävän tärkeää symbolista sanomaa jostakin ylellisestä, näyttävästä, arvovaltaisesta
ja

laadukkaasta.

Mitä

voimakkaampi

taloudellinen

kasvu

länsimaihin

lukeutumattomassa maassa on, sitä enemmän sinne maahantuodaan länsimaisia
hyödykkeitä.

Eurooppalaisten hyödykkeiden käyttöä harvoin verrataan siihen, kuinka paljon niiden
hankinta tulee vaatimaan käteistä rahaa tai kuinka paljon hankintaan tähtäävään
toimintaan käytetään aikaa tai muita resursseja. Tämä johtuu juuri siitä, että
eurooppalaista alkuperää olevat hyödykkeet heijastavat arvoa ja ostajan sosiaalista
asemaa. Silloin kun rahaa näiden hyödykkeiden hankintaan ei ole, ne korvataan
samoalaisella vastineella (esimerkiksi kalasäilykkeet kalastamisella). Kun rahaa on,
hankitaan symboliselta ja konkreettiselta arvoltaan merkittävämpi tuote. (Pitt 1970, 3140.)

28

3.2.2 Seremoniallinen kulutus ja vaihdanta
Hyödykkeisiin, joita kulutetaan fa’alavelavessa, kuuluu eurooppalaisten hyödykkeiden
osalta pääosin lihasäilykkeet (pisupo), kalasäilykkeet (pilikaki) ja raha (tupe).
Eurooppalaisten elintarvikkeiden katsotaan olevan käytännöllisiä seremoniallisissa
menoissa muun muassa sen vuoksi, että niiden käyttö säästää aikaa, koska perheen ei
tarvitse uhrata resursseja niiden valmistukseen. Lisäksi niiden säilyvyys on juhlan
aikana parempi kuin samoalaisten vastineidensa. Säilykkeet säilyvät kuumuudessa
avaamattomina edelleen käyttökelpoisina, eikä juhlissa ole soveliasta tarjota
pilaantunutta tai helposti pilaantuvaa ruokaa. Säilykkeet on myös helppo kuljettaa
kotiin, kuluttaa myöhemmin tai säästää seuraaviin seremonioihin jaettavaksi uudelleen
eteenpäin.

Myös

raha

helposti

kuljetettavan

olomuotonsa

ja

monipuolisten

käyttömahdollisuuksiensa vuoksi korvannut mattojen (’ie toga, finemats) käyttöä. (Pitt
1970, 41.) Liitteestä 3 ilmenee juhlaan (fa’alavelave) tarvittavien elintarvikkeiden ja
palvelujen kulutus eri menoerien osalta (Pitt 1970). Siinä suurimman kulutuserän
muodostavat säilötyt tai pakastetut elintarvikkeet, tämän jälkeen muu ruoka ja juoma ja
kolmantena ryhmänä raha ja seremonialliset matot.

Seremonioissa käytetään kuitenkin useita samoalaista alkuperää olevia, seremonian
kannalta olennaisia esineitä ja hyödykkeitä. Siat, matot, perinteiset vaatteet ja kankaat
(siapo, tapa, barkcloth) ja puhuvan päällikön (tulafale, talking chief) perinteiset
varusteet kuuluvat olennaisesti seremoniaan, johon osallistuu korkea-arvoinen tai
kyseistä asemaa tavoitteleva perhe. (Pitt 1970, 41-42.)

Perheen lahjoituksista arvoaseman mukaisesti on Pittin mukaan yhteisesti sovittu.
Erityistapauksissa on sosiaalisesti hyväksyttävää lahjoittaa vähemmän kuin on
odotettua. Tällöin voi esimerkiksi vedota tilapäiseen varattomuuteen, sen uhkaan tai
kasvaneisiin välttämättömyystarpeisiin ja lahjoittaa vähemmän menettämättä kuitenkaan
yleistä arvostusta. Perheen jäsenen tai perheen odotetaan lahjoittavan silloin, kun
osallistuminen ei vaaranna perheen hyvinvointia. Näissä tapauksissa vastaanottavan
perheen on hyväksyttävä lahjan antajan esittämä syy, olisi se sitten todenperäinen tai ei.
Hyödykkeiden pitäminen itsellään on oikeutettua silloin, jos niiden pois antaminen
vaarantaisi antajan hyvinvoinnin. Pitt toteaa, että vastoin yleistä olettamusta
samoalaisesta vaihdannasta, fa’alavelaveissa ei esiinny suurta kilpailua vaihdettavien
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hyödykkeiden suorituksissa. Vain kaksi ehtoa täytyy täyttyä: jokaisen juhlaan
osallistujan täytyy saada tarpeeksi ruokaa ja vaihdannan määrän täytyy heijastaa
paikallaolijoiden arvoasemaa. (Pitt 1970, 43, 134-135.)

3.2.3 Kotitalouden resurssit, käytetyt panokset ja vastavuoroisuus
Samoalaisista juhlaan käytettävistä hyödykkeistä on Pittin (1970, 43) mukaan syytä
huomioida se, että hyödykkeiden (muun muassa matot ja kankaat) valmistukseen
käytetyillä panoksilla ei ole yleisesti merkittävää käyttöä rahataloudessa. Lisäksi työn
seurauksena valmistuneilla tuotteilla ei ole suurta markkina-arvoa näiden alkuperäisen,
kulttuurisidonnaisen käyttötarkoituksen ulkopuolella, eikä myöskään niille löydy useita
eurooppalaista alkuperää olevaa käyttövastinetta. Perheen sisältämä potentiaalinen
työvoima otetaan käyttöön silloin kun tarve sille lähestyvän seremonian muodossa tulee.
Työntekijät kutsutaan työhön lyhyellä varoitusajalla ja työ kestää niin kauan kuin aikaa
lahjoitusten keräämiseen on annettu.

Moni asia asettaa seremoniahyödykkeiden hankinnalle rajoituksia. Kun tieto juhlasta ja
sen ajankohdasta saapuu, on perheellä vain rajallisesti aikaa kerätä omat suoritteensa
rahan tai hyödykkeiden muodossa. Esimerkiksi luoton tai lainan hankinta lyhyen ajan
sisällä voi olla ongelmallista. Myös arvohierarkia asettaa rajoituksia ja vaatimuksia.
Perheeltä odotetaan sen arvoaseman mukaisia lahjoituksia. (Pitt 1970, 43.)

Seremoniallisen kulutuksen tarpeet ovat tapauskohtaiset ja rajalliset. Yksilöille
asetetaan

rajat

henkilökohtaisen

osallistumisen

tarpeelle.

Usein

lahjoitukseen

osallistuminen määritellään annetulla soveliaalla summalla tai hyödykkeiden määrällä.
Määrät

ja rajat vaihdettaville lahjoille ja hyödykkeille määrittelevät

juhlan

osallistujapuolet etukäteen. (Pitt 1970, 134.)

Kaikki seremoniat sisältävät lahjojen ja hyödykkeiden vastavuoroista uudelleenjakoa
niille henkilöille, jotka osallistuvat seremoniaan lahjoituksilla tai olemalla paikan päällä.
Paikan päällä olevat saavat osansa juhla-ateriasta, johon kuuluu muun muassa paistettua
sikaa, säilöttyä lihaa ja kalaa. Liha- ja kalatuotteet jaetaan osallistujille heidän
arvoasemansa mukaisesti. Juhlassa tarjottavaa ruokamäärää ei kuluteta kaikkea
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juhlapaikalla, vaan osallistujat saavat ylimääräisen ruoan mukaansa. (Pitt 1970, 135136.)

Lahjojen uudelleenjaon suorittavat tai sitä valvovat päälliköt. Ruoka jaetaan kaikkien
juhlaan osallistuvien kesken. Muut hyödykkeet jaetaan uudelleen sen ryhmän kesken,
joka on osallistunut niitä lahjoittamalla. Kummassakin uudelleenjaon muodossa
keskitetään suurta huomiota siihen, että huomattavalla lahjoituksella osallistuneet saavat
ansaitsemansa tunnustuksen. Tunnustus voi esiintyä usealla tavalla. Se voi ilmentää
kasvavaa arvostusta statuksen muodossa tai se voi olla arvovaltaa ilmentävä pala
tarjotusta, juhlaa varten paistetusta siasta. Joskus perhe, joka on lahjoittanut juhlaan
suuren määrän ruokaa, voi vastaanottaa vastavuoroisesti lahjan, joka itsessään ilmentää
suurta kunnioitusta, kuten mattoja (’ie toga). Usein statukseen perustuvaa palkitsemista
esiintyy juhlissa, joihin osallistuvilla perheillä tai kylillä on suuria eroja varallisuudessa.
(Pitt 1970, 136.)

3.3 Seremonialliset matot
Tärkeimpiä perinteisiä lahjoja yhä 2000-luvulla Samoalla ovat kairapalmun (lat.
pandanus) lehdestä kudotut matot (’ie toga, finemats). Vaikka Samoalla nykyään
vallitseekin rahatalous, vaihtavat samoalaiset edelleen satoja mattoja joka kerta, kun
joku syntyy, menee naimisiin, kuolee tai vihitään uuden tittelin haltijaksi. (Weiner 1992,
88.) Matot ovat arvostettua perheen omaisuutta, joita käytetään eräänlaisena valuuttana
seremoniallisissa tilaisuuksissa (Stanley 1982, 155). Aikaisemmin matot kävivät
maksuksi kaikista palveluista (Weiner 1992, 177).
Pitt (1970, 237) on pohtinut, mikseivät matot kuitenkaan täytä rahalle asetettuja
vaatimuksia, vaikka joskus mattoja kutsutaankin samoalaiseksi valuutaksi. Ekonomistit
ovat määritelleet rahalle kolme kuvaavaa ominaisuutta. Ensinnäkin, rahan tulee olla
helposti vaihdettavissa toiseen valuttaan tai tuotteisiin, toiseksi rahan yksikön tulee olla
standardisoitu ja kolmanneksi rahan tulee tuottaa potentiaalista hyvinvointia ja
ostovoimaa. Edellisestä määritelmästä voi tehdä päätelmän, etteivät matot täytä kaikkia
rahalle asetettuja kriteerejä. Mattojen vaihdanta on rajoittunut ainoastaan tiettyihin
tilanteisiin ja vaihdon osapuolina oleviin henkilöihin. Tämä tilannesidonnaisuus ei tuo
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joustavuutta, kuten eivät myöskään rajoitukset siitä, mihin hyödykkeisiin mattoja voi
vaihtaa. (Pitt 1970, 237.)

Pittin mukaan mattojen vaihdannassa viime vuosikymmenien aikana on esiintynyt
enenevässä

määrin

rahan

käsitteelle

omaisia

piirteitä.

Mattoja

vaihdetaan

juhlatilanteissa yhä useammin rahaan, joka asettaa mattojen arvolle tarkan rahallisen
vastineen. Tarkemmin määritelty rahallinen arvo antaa matoille laajentuneita
käyttömahdollisuuksia ja niiden käyttö näennäisvaluuttana on lisääntynyt. Myös rahan
käyttö on lisääntynyt vaihdannan osana. Monissa seremonioissa vaihdetaan rahaa
muihin hyödykkeisiin. (Pitt 1970, 243-244.)

Vanhoille, arvokkaille ja yksilöllisille matoille ei kuitenkaan koskaan lasketa rahallista
arvoa ja ne ovat aina edellä kuvatun vaihdon ulkopuolella. Näitä mattoja vaihdetaan
ainoastaan tarkoin määritetyissä tilaisuuksissa. (Pitt 1970, 243-244.) Myös Stanley
(1982, 155) korostaa, ettei vanhoja, arvokkaita mattoja voi ostaa itselleen. Mageo
ehdottaa, että korkea-arvoisten sukujen kesken solmituissa avioliitoissa on historian
saatossa tapahtunut muutoksia, joiden seurauksena on ollut helpompi paikantaa
sukulinjat. Omaisuuden vaihto häissä etenkin mattojen osalta yleistyi. Matot olivat
konkreettinen todiste suvun historiallisesta arvoasemasta ja vaiheista useiden
sukupolvien ajan. (Mageo 2003, 148.)

Mattojen arvoa on joissakin tapauksissa mahdotonta standardisoida. Menneinä aikoina
jokainen matto oli yksilö, jonka arvo määräytyi sen mukaan, missä tilaisuuksissa sitä oli
käytetty ja kuka sen oli aikanaan omistanut. Saman maton arvo oli erilainen eri aikoina.
Perinteisesti matot olivat arvokkaita varallisuuden lähteitä, koska toisin kuin ruokaaineet, matot eivät pilaantuneet säilytyksen aikana. (Pitt 1970, 237.)

Uusi matto ei ole koskaan yhtä arvokas kuin vanha. Uusi matto, niin paljon kuin se
ostotilanteessa olisikin maksanut, ei voi koskaan korvata vanhan maton arvoa. Korkeaarvoisissa tilaisuuksissa käytetystä matosta tulee aikanaan arvokas perheaarre.
Jokaisessa

juhlassa

mattoja

luovutetaan

ja

vastaanotetaan

luokiteltuna

yli

kahteenkymmeneen eri luokkaan, joita määrittävät sukulaisuussuhteet. Ennen vaihtoa
matot arvostellaan ikänsä, laatunsa, nimensä ja historiansa puolesta. Mattojen
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arvosteluun on erilaisia käytäntöjä, jotka vaihtelevat sekä mattojen että arvostelijoiden
mukaan. (Weiner 1992, 88, 177-178.)

Juhlatilaisuudesta toiseen kiertävät sadat matot luokitellaan eri kategorioihin. Erityisen
arvokas luokka on esimerkiksi kuolemantapauksissa käytetty jäähyväismatto (finemat of
farewell). Käytännössä mattojen omistaminen ja niiden palauttaminen kiertoon voi
kertoa suunnitellusta strategiasta. Henkilö, joka omistaa arvokkaan maton, voi
esimerkiksi luovuttaa maton eteenpäin ennen omaa kuolemaansa. Tällä saavutetaan
paitsi se, että arvokas matto löytää arvoiselleen sekä tulevalle vainajalle mieluisalle
vastaanottajalle myös se, että henkilö on suorittanut tuleviin hautajaisiinsa (jotka voivat
olla vuosiakin myöhemmin) kuuluvan vaihdon jo etukäteen ja varsinaisten hautajaisten
yhteydessä myöhempiä vaihtoja ei tältä osin enää suoriteta. (Weiner 1992, 88, 177-178.)

Samoalaiset pyrkivät tietoisesti arvokkaiden mattojen omistajiksi ja kaikkein vanhimpia
ja arvokkaimpia mattoja säilytetään turvallisessa paikassa vuosikymmenien tai jopa
sukupolvien ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että matot pysyvät muiden mattojen kierron
tavoittamattomissa. Arvokkaimmat matot otetaan esille ainoastaan muutamissa niiden
arvoisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi kun korkea-arvoinen henkilö kuolee tai menee
naimisiin. Lisäksi mattojen kiertoa estää tapa, jolla vaihtoon tuotu matto tulisi korvata
toisella samanarvoisella matolla. Mattoja on vaihdettu juhlissa aina mattoihin, ei
´oloaan (kategoria, johon lukeutuvat valmistetut tavarat ja tuotteet, ruoka ja raha), kuten
tutkijat joskus ovat olettaneet. Weiner (1992, 88-90) näkee tämän ilmeisen
vastavuoroisuuden takana kuitenkin kaksi pyrkimystä. Ensinnäkin arvokkaimmat matot
pyritään säilyttämään perheen omistuksessa. Toinen pyrkimys on vaihdon yhteydessä
antajan ja maton arvon osoittaminen. Kun mattoja vaihdetaan, voi perhe taktikoida
valitsemalla vastavuoroisesti tarjotuista matoista sen, jonka arvo hiuksenhienosti ylittää
oman maton arvon. Vaihtoehtoisesti perhe, jolle korkea-arvoista mattoa tarjotaan ja jolla
ei ole esittää vastalahjaksi samanarvoista mattoa, joutuu luovuttamaan tarjotun lahjan
takaisin antajalle. Näin ollen arvokkaimmat matot pysyvät käytännössä pitkiäkin aikoja
saman perheen omistuksessa. (Weiner 1992, 88-90.)

Tapahtuman loisteliaisuus korkea-arvoisen henkilön kuollessa on myös poliittisesti
merkittävä. Päällikön kuolemaan liittyvässä juhlassa jokainen matto sisältää poliittisen
viittauksen päällikön tukijoukoista. Samalla vaihto osoittaa, kuinka sukulaisuussuhteet
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ovat limittyneet ja ilmaisee sukulaisliittojen rajoja. Samoalaiset matot merkitsevät
vaurautta ja mattojen vaihdon mekanismi on tarkoin säädelty. Matot ovat tärkeitä myös
siksi, että perhe tietyn maton omistuksellaan osoittaa oikeutensa vaatia itselleen
tietynarvoista titteliä ja arvoasemaa. (Weiner 1992, 88-89, 178.)

3.4 Samoalaiset häät
Samoalaiset häät ovat yleensä merkittävä sosiaalinen tapahtuma. Häät tuovat yhteen
kaksi niihin osallistuvaa perhettä eri velvoitteineen ja tehtävineen. Fay Calkins on
kirjassaan ”My Samoan Chief” määritellyt käsitteen Fa´alavelave yksinkertaisesti
”murheeksi”. Alun perin fa´alavelave merkitsee velvoitetta, jota vaaditaan perheeltä,
joka on osallisena esimerkiksi häissä, hautajaisissa tai muissa näiden kaltaisissa
tapahtumissa. Velvoite vaatii osallistuvalta perheeltä rahallista panosta fa´alavelaven
toteuttamiseksi.

Häiden

suunnitteluvaiheessa

kumpikin

perhe

tarjoaa

morsiamelle

useita

eri

morsiuspuvun malleja. Näistä morsian valitsee kaksi, joita hän tulee kantamaan
hääpäivänään. Toista morsian pitää vihkimistilaisuudessa ja toista juhlavastaanotolla
virallisen osuuden jälkeen. Täydellisessä valintatilanteessa vihkipäivänä käytettävät
morsiuspuvut tulisivat kummankin perheeltä. Vihkimistilaisuus noudattaa perinnettä,
joka morsiusparin uskontoon kuuluu. Samoalaisista 98 prosenttia on kristittyjä.

Juhlavastaanotto pidetään usein ulkona vieraiden suuren määrän ja sisätilojen puutteen
vuoksi. Vastaanotolla käytetään yleensä morsiamen perheen tiloja ja omaisuutta, kuten
pöytiä, tuoleja ja astioita. Hääpaikalle on usein rakennettu jonkinlainen katos
suojaamaan auringon paisteelta ja sateelta. Vieraiden istumajärjestys noudattaa heidän
sosiaalista arvoasemaansa.

Hääillallinen voidaan aloittaa sen jälkeen, kun toiseen hääpukuunsa vaihtanut morsian
on esittänyt perinteisen samoalaisen tanssin. Häissä tarjottavat illalliset muodostuvat
usein samankaltaisesta menusta, sisältäen seuraavanlaisia ruokalajeja: paistettua sikaa
tai kanaa, lihasäilykkeitä, kookosöljyssä keitettyä taroa, samoalaista chop suey-keittoa
ja kylmää makaronisalaattia.
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Illallisen tarjoilevat perheen jäsenet, useimmiten vanhemmat lapset. Tärkeimpiä vieraita
palvelevat perheen vanhemmat jäsenet, jolla varmistetaan heidän arvonsa mukainen
kohtelu. Tarjotun ruoan määrä ylittää moninkertaisesti sen, mitä paikalla oleva juhlaväki
pystyy syömään. Yleistä onkin, että vieraat täyttävät korin tai pienemmissä juhlissa
lautasen pöydän antimilla ja lähettävät sen kotiinsa jonkun lapsen mukana, joskus jopa
ennen kuin vieraat itse ovat aloittaneet ruokailua.

Illallisen lopussa bestman esittää perinteisen puheensa ja siunauksensa hääparille.
Tämän jälkeen esille tuodaan hääkakku. Hääkakku näyttelee samoalaisissa häissä
merkittävää osaa. Kakut eivät jakaudu vain päällekkäisiin kerroksiin, vaan myös
levittäytyvät vaakatasossa peittäen suuren osan pöydästä. Kaikkea ei ole tarkoitus syödä
paikanpäällä, vaan suurin osa erillisistä kerroksista annetaan kotiin viemisiksi korkeaarvoisille vieraille.

Lahjojen anto häissä on yksi keino ilmaista perheen sosiaalista asemaa kylässä. Ei ole
tavatonta, että yhdellä häävastaanotolla esiintyy jopa 30 paistettua sikaa. Suurin osa
lihasta annetaan lahjaksi vieraiden mukaan, samoin kuin vaihdetut matot ja hääkakun
palat. Vieraat, jotka vastaanottavat edellä mainittuja lahjoja, voivat olla seuraavia
henkilöitä: korkeimmat päälliköt hääparin kylistä, papit, arvoasteikossa korkealla olevat
sukulaiset; sedät ja tädit, sulhasen vanhemmat, paikallisen koulun rehtori ja
henkilökunta, tärkeät juhlavieraat sekä muut paikalla olevat päälliköt.

Lahjojen antaminen voi merkitä perheille suurta taloudellista uhrausta. Onkin tavallista,
että kaikkiin laajennetun perheen jäseniin, sekä Samoalla että Samoan ulkopuolella
asuviin, otetaan yhteyttä, jotta saataisiin kerättyä kokoon häiden vaatimat kustannukset.
Lahjat ja niiden antajat esitellään häissä. Tämän jälkeen on vuorossa tanssia, joka voi
jatkua myöhään yöhön. (Bultman, 2006.)
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4 Lahjanannon eri merkitykset

Mauss (1999, 9) päättelee lahjatalouden olevan markkinoita näkyvämpi, koska se on
riippuvainen julkisesta arvostuksesta, kunnian jakautumisesta ja uskonnollisista
sanktioista. Cheal puolestaan näkee, että lahjataloudessa lahjan kierto ei katkea
suoritteeseen, vaan vastavuoroisuusperiaate synnyttää kierron. Vastalahjan varassa
toimivalle vaihdannalle on tyypillistä lahjan ja vastalahjan eriaikaisuus. Rahataloudessa
velvoite katkeaa suoritteeseen, kun hyödyke ostetaan. Näin vastasuoritus hyödykkeestä
tapahtuu samanaikaisesti. (Cheal 1988, 9-10.)

Adam Smithin näkemyksen mukaan lahja korvaa markkinat niin kauan kuin niitä ei ole
olemassa. Markkinoiden tavoin lahja tarjoaa jokaiselle yksilölle henkilökohtaisia
yllykkeitä, jotta kukin osallistuisi vaihdannan kiertoon. Tärkein tavaroiden ja
vaihdannan muoto on kaikissa kulttuureissa ollut pakollisten ja vastavuoroisten lahjojen
kehä. Tätä määrittää sääntö, että kaikki lahjat pitää palauttaa jollakin erityisellä tavalla,
joka luo vaihdannan loppumattoman kierron. Joskus vastalahja määrittyy arvoltaan
samaksi kuin alkuperäinen, jolloin syntyy vakaa arvohierarkia. Jos vastalahjan oletetaan
olevan alkuperäistä arvokkaampi, Mauss näkee sen synnyttävän kiihtyvän kamppailun
kunniasta. (Mauss 1999, 9, 17.)

Pitt (1970) on tarkastellut hyödykkeiden uudelleenjakoa ja vaihdantaa Samoalla. Pittin
mukaan yhteisön tarpeet ja niihin vastaaminen viimekädessä riippuvat yksilöiden
omasta halusta luovuttaa hyödykkeitä eteenpäin, eivätkä niinkään itse yhteisöllisten
tarpeiden tuomasta painostuksesta. Yksilöt omaavat laajan määräämisoikeuden
useimpiin tuotteisiin ja palveluihin. Jos yksilö päättää jakaa omistamiaan hyödykkeitä
eteenpäin, jokainen yksilön tekemä lahjoitus tai panostus tuottaa vastavuoroisuutta.
Yksilö vastaanottaa vastavuoroisesti hyödykkeitä, mutta myös saavuttaa yhteisöllistä
arvostusta ja kunnioitusta. Nämä seikat toimivat usein riittävinä kannustimina toimiin,
jotka voidaan käsittää hyödykkeiden vaihdannaksi. (Pitt 1970, 126, 135.)

Lahjatalouteen kuuluva tavaroiden ja palvelusten jakaminen on näkyvyytensä vuoksi
alttiimpaa julkiselle tarkastelulle ja arvioinnille kuin markkinoilla tapahtuva vaihdanta.
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Lahjataloudessa aineellinen ja moraalinen elämä, josta lahjojen vaihdanta on esimerkki,
toimii samanaikaisesti sekä pyyteettömästi että pakotetusti. Tämä pakko saa symbolisen
ja kollektiivisen ilmaisun, joka havaitaan kiinnostuksena vaihdannan kohteisiin. (Mauss
1999, 17, 69.) Myös moraalitalouden käsite (Cheal 1988) sisältää määritelmän, jonka
mukaan vaihdannan prosessit ovat sosiaalisesti hyväksyttyjä ja tavoiteltavia. Näiden
prosessien kautta tunnustetaan ja säilytetään suhteiden tasapaino.

Mauss päättelee, että lahjanvaihdannan periaate on tyypillinen yhteiskunnille, jotka ovat
ohittaneet (sukujen välisen) totaalisen suoritteen vaiheen, mutta jotka eivät ole vielä
saavuttaneet puhtaan yksilöllisten sopimusten, rahamarkkinoiden, todellisen myymisen
ja erityisesti määritettyjen hintojen sekä punnittujen rahojen vaihetta. (Mauss 1999, 87.)
Lahjan antaminen muuttui markkinatalouden myötä: ihmisellä oli mahdollisuus ostaa
itsensä vapaaksi lahjakierrosta. Länsimaissa keskiluokkaisen yhteiskunnan rinnalla
kehittynyttä lahjakulttuuria, siltä osin kuin se koskettaa henkilökohtaisia, perhekeskeisiä
tai ystävyyssuhteita, ei voida Berkingin (1999, 3) mukaan katsoa ilmenneen ennen
1700-lukua.

Helmuth Berkingin mukaan lahjalla on samoja ominaisuuksia kuin muillakin
rituaaliesineillä: ne luovat muistoja, tekevät tunnelmasta konkreettisen sekä viestivät
ihmissuhteiden syttymistä. Lahjan antaminen voi tekona edustaa monia eri motiiveja.
Lahjan annon avulla voidaan luoda suhteita, osoittaa asemaa yhteiskunnassa,
kunnioittaa tai häpäistä. Lahja voi toimia välineenä ihmissuhteen luomiseen,
lujittamiseen tai tunnustukseen. Lahjan antamisen kautta voidaan peittää itsekkäitä
motiiveja tai naamioida ne näyttämään hyväntekeväisyydeltä. (Berking 1999, 9.)

Oikein mitoitettu lahja tukee sosiaalisia suhteita. Lahjanannossa ja vastavuoroisuudessa
tasapainon säilyminen antamisen ja saamisen välillä on olennaista. Epätasapainoa
aiheuttavat tilanteet saattavat sekä saajan että antajan kiusalliseen tilanteeseen. Näitä
voivat olla muun muassa tilanteeseen sopimattomat lahjat, vallan osoittaminen
ylimitoitetulla lahjalla tai velvollisuuksien pakoilu liian mitättömällä lahjalla. (Rausing
1998).

Lahjan anto voidaan käsittää samankaltaiseksi rituaaliksi kuin eleet, sanat ja
kohteliaisuuden osoitukset. Sen tarkoituksena on ilmentää ihmissuhteen tilaa ja
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vakiinnuttaa sen ominaisuuksia tietyksi ajaksi. Goffmanin määrittelemät lahjat ovat
suhteiden signaaleja ja tavanomaisia keinoja ilmaista rakkautta, huolenpitoa ja
luottamusta. Lahjat tekevät olemassa olevista moraalisäännöistä näkyviä ja ilmaisevat
antajansa ja saajansa omaksumia käsityksiä itsestään ja toisista. (Berking 1999, 5.)

Chealin (1988, 10) mukaan Chris Gregory on nähnyt lahjan käsitteen eroavan
hyödykkeestä

omistussuhteiden perusteella.

Kun

hyödyke

vaihdetaan toiseen

hyödykkeeseen, omistusoikeus tähän katoaa luovutuksen myötä. Lahjan anto taas
säilyttää luovuttajan siteen lahjaan ja tuottaa saajalleen vastalahjan velvoitteen. Tämä
näkymätön velvoite liittää lahjan antajan ja saajan toisiinsa. Myös Ilmonen (2004, 255)
näkee lahjan antamisen poikkeavan kaupankäynnistä. Hyödykkeitä vaihdettaessa
vaihdon osapuolet ovat toisilleen vieraita, joita vastavuoroisuuden velvoitteet eivät sido
toisiinsa. Tällöin raha tai sitä vastaava maksuväline vaihdetaan tavaraan.

4.1 Länsimainen ja kollektiivinen lahja
Lahjan annon prosessia teollistuneissa yhteiskunnissa kuvataan joskus resurssien
tuhlaamiseksi (Cheal 1988, 12). Lahjan annon voidaan katsoa olevan jopa toimintaa,
jota tulisi välttää. Esimerkiksi ylikaupallistunut joulun vietto lahjoineen voi olla tällaista
toimintaa. Lahjan alkuperäinen sanoma on hukkumassa kaupallisuuden alle. Lahjan
hyödyttömyyttä voidaan perustella esimerkiksi sillä, että lahja ei vastaakaan tilannetta,
johon se liitetään. Toisessa tilanteessa lahjan antaja on saattanut valinnut lahjan, josta ei
ole saajalle hyötyä tai iloa. Usein saaja olisi pystynyt hankkimaan lahjan, jos olisi
nähnyt tämän tarpeeksi olennaisena asiana itselleen. Lahjan annon tarpeettomuus nostaa
esille kysymyksen, miksi niin monet ihmiset kuitenkin näkevät lahjan annon tärkeänä
omassa elämässään. Cheal (1988, 14-15) ehdottaa vastaukseksi lahjojen käyttöä
vapaaehtoisten sosiaalisten suhteiden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Myös Berkingin (1999, 3) mukaan nykyaikainen lahja kytkeytyy lähestulkoon kokonaan
henkilökohtaisten suhteiden ympärille. Lahjaa eivät enää määritä ryhmät, joiden
taloudelliset, poliittiset, kulttuurilliset ja moraaliset käytännöt ilmenevät juuri lahjojen
vaihdon kautta. Sen sijaan, yksilöt tekevät päätöksensä henkilökohtaisten motiiviensa ja
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resurssiensa perusteella. Mielihyvää tuottavat lahjat luovat merkityksiä antajansa ja
saajansa välille. (Berking 1999, 3.)

Pierre Bourdieu määrittelee lahjojen antamisen eräänlaiseksi sosiaalisen itsetunnon
vahvistamiseksi – symbolisiksi veroiksi. Lahjan antamisen myötä ihmiset varmistavat
sosiaalisten suhteiden jatkumisen. Vastavuoroisuus toteutuu, kun osapuolet arvioivat
lahjan antoa yhtäaikaisesti. Lahjan antajan ja saajan välille syntyy tiedostettu side, joka
velvoittaa vastapuolet sosiaaliseen kanssakäymiseen. (Cheal 1988, 21–22.)

Kollektiivinen lahja on sidoksissa yhteisön vuorovaikutussuhteisiin. Kollektiivinen lahja
ei välttämättä hyödytä itse lahjan saajaa tai antajaa, vaan lahjan vaihto on merkkinä
yhteisön taustalla toimivista sosiaalisista mekanismeista. Maussin mukaan lahjan
vastaanottaminen on kuin hyväksyisi haasteen, johon on vastattava. Haasteen
hyväksyminen tarkoittaa vastavuoroisuutta. Jos haasteeseen ei vastata, seuraa siitä
velkaorjuus, sakko, arvon menetys tai pahojen voimien kohtaaminen. (Mauss 1999, 36,
80-81.)

Kangas (1993, 17; ref. Rekola 2005, 23) esittelee esimerkin muinaisen Skandinavian
anteliaisuusvelvoitteesta, joka pätee myös Samoalla. Myös muinaisskandinaavisessa
oikeuskulttuurissa tunnettiin vastalahjavelvollisuus. Anteliaisuutta pidettiin hyveenä ja
hyveen täyttämistä sosiaalisena velvoitteena. Anteliaisuus ei ollut tuhlaavaisuutta vaan
sitä ihmistä arvostettiin, joka antoi lahjoja varojensa mukaan oikeisiin kohteisiin.
Anteliaisuus oli velvoite, kuten lahjanannon vastavuoroisuus. Samoin kuin yhteisön
jäsenillä oli velvollisuus antaa lahja, oli heillä kulttuurinen oikeus odottaa muiden
täyttävän

sosiaalisen

velvoitteen

antaa

vastalahja.

Tätä

kutsuttiin

anteliaisuusvelvoitteeksi.

4.2 Pyyteetön ja täydellinen lahja
Marcel Mauss on todennut, että pyyteettömiä lahjoja ei ole olemassakaan. Tämä väite
oli vastaus kenttätyön uranuurtajalle, kulttuuriantropologi Bronislaw Malinowskille
(1884-1942), joka oletti lähtiessään kenttätyöhön Trobriand-saarille Melanesiaan, että
saarelaisten vaihdannassa voitaisiin erottaa toisistaan kaupankäynti ja muut lahjat.
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Malinowski huomasi, että vaikka alueella kiertäneet arvoesineet eivät kuuluneetkaan
varsinaisen kaupankäynnin piiriin, niitä ei vaihdettu ilman taka-ajatuksia. Lahjan
antaminen ei ollut pyyteetöntä. Lahjat otettiin vastaan, ne hyväksyttiin, niitä ylistettiin ja
niihin sitouduttiin. (Mauss 1999, 7.)

Näin ollen ajatukset spontaanista lahjasta voitiin haudata. Pyyteetön lahja ei
antamisensa jälkeen synnytä mitään saajaan kohdistuvia vaateita. Lisäksi pyyteetön
lahja sisältää lahjan antajan pyrkimyksen vapautua lahjan saajan antamista
vastalahjoista. Maussin mukaan juuri tämä on pyyteettömyyden ongelma. Lahja, joka ei
vahvista solidaarisuutta, on paradoksi. (Mauss 1999, 7.)

Toisen ongelman pyyteettömän lahjan lisäksi muodostaa niin sanottu täydellinen lahja.
Täydellisen lahjan on ajateltu olevan korvaamaton, rajoittamaton ja aineeton. Usein
täydellisen lahjan on nähty kuvaavan antajan kristillistä rakkautta saajaa kohtaan. Tämä
rajoittamaton rakkaus on kuvattu epäitsekkääksi, omistushaluttomaksi ja uhrautuvaksi.
Tämänkaltainen täydellisen lahjan kuvaus eroaa merkittävästi Maussin ja muiden lahjaa
määritelleiden

tutkijoiden

teorioista,

jotka

ovat

rakentuneet

lahjan

vaihdon

vastavuoroisuuden varaan. (Otnes & Beltramini 1996, 59-61.)

Epätäydellinen lahja on vastakohta täydelliselle lahjalle, jonka ominaisuuksiin kuuluivat
uhrautuminen, pyyteettömyys, ylellisyys, soveliaisuus, yllättäminen ja ilahduttaminen.
Lahjan epäonnistuminen ei riipu niinkään itse lahjasta, vaan antajasta, saajasta ja lahjan
annon ympäristöstä. Lahja itsessään toimii ainoastaan symbolisena välikappaleena
toimijoiden välillä. (Otnes & Beltramini 1996, 68.)

4.3 Totaalinen lahjajärjestelmä Samoalla
Kun polynesialaista lahjojen kiertoa selvitetään, paljastuu vakaa ja hierarkkinen
rakenne. Järjestelmässä ei ole kilpailua, mutta se on totaalinen lahjajärjestelmä. Siinä
kaikki lahjat kuuluvat vastavuoroisuuden järjestelmään, jossa tarkastellaan antajan ja
vastaanottajan kunniaa. Järjestelmä on totaalinen, kun kaikki arvoasemat sekä henkiset
tai aineelliset omistukset koskettavat yhteisön jokaista jäsentä. Totaaliseen järjestelmään
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sisältyvät yksilöiden tunteet ja uskonto. Siksi järjestelmä saa käyttövoimansa yksilöistä,
joiden tappioksi huonoa mainetta aiheuttavat laiminlyönnit koituisivat. Lisäksi
järjestelmä rakentuu uskomuksille, joiden mukaan henget rankaisevat laiminlyöjiä.
(Mauss 1999, 7-17.) Uskomukset ilmaisevat yhteisön itseymmärrystä ja sosiaalisen
rakenteen ylläpitämiseksi siihen sisällytetään myös rankaisuvoimia (Douglas 2000,
166).

Lahjan antaminen on kolmen velvoitteen kiertoa. Totaalinen suorite ei sisällä pelkästään
velvoitetta saadun lahjan korvaamisesta, vaan se edellyttää kahta muuta yhtä tärkeää
toimintaa: velvoitetta sekä antaa lahjoja, että ottaa niitä vastaan. Vastaanottamisen
velvoite vaatii ihmisryhmiä ja yksittäisiä ihmisiä olettamaan vieraanvaraisuutta,
vastaanottamaan lahjoja ja solmimaan avioliittoja. Myös antamisesta ja kutsun
esittämisestä kieltäytyminen merkitsevät yhteistyön ja ystävyyden kieltämistä. Nämä
oikeuksien ja velvoitteiden sarjat koskevat kuluttamista ja takaisinmaksamista. Ne
vastaavat antamisen ja vastaanottamisen oikeuksia ja velvoitteita. Symmetristen ja
vastavuoroisten lahjojen järjestelmää ei ole vaikea käsittää, kun ymmärretään sen
olevan ennen kaikkea henkisten siteiden verkosto. (Mauss 1999, 41-42.)

Motiivina lahjajärjestelmän toteuttamiselle nähdään kunnia ja arvovalta (mana), jota
varallisuus tuo mukanaan. Mana itsessään voidaan nähdä varallisuuden lähteenä,
talismaanina ja auktoriteettina. Manan menettämisen pelko asettaa pakon luovuttaa
vastalahja manan menettämisen uhalla. Lahjojen antaminen ja vastaanottaminen
juhlaseremonian aikana ei usein rikastuta juhlinnan kohdetta tai tämän perhettä
lainkaan. Tärkeää on, että juhlan kohteen vuoksi paikalle tuotu suunnaton lahjamäärä
tuo mukanaan kunniaa perheelle. (Mauss 1999, 35-36.)

Polynesialaisessa kulttuurissa antaminen ei edellytä kilpailua antajan ja saajan välillä
(Mauss 1999). Myös Pitt (1970, 43) toteaa, että henkilön arvoasema ei vaarannu, jos
lahjoittaa takaisin vähemmän, eikä lahjoilla kilpailla. Shore puolestaan toteaa
kilpailuasetelman syntyvän silloin, kun lahjoitetaan samoja, symmetrisiä hyödykkeitä.
Perheiden täytyy vastata lahjaan määrällisesti samalla tai käytännössä aikaisemman
lahjoituksen ylittävällä lahjalla. Kun taas vaihdetaan toisiaan täydentäviä lahjoja,
esimerkiksi mattoja, jotka edustavat naisen puolista vaurautta (toga) vaikkapa rahaan,
joka puolestaan on miehen edustamaa vaurautta (’oloa), kilpailu on luonteeltaan

41

epäsymmetristä. Toisiaan täydentävän lahjanvaihdon pääpaino on rituaaleissa, kun taas
symmetrinen lahjanvaihto nähdään kilpailuna, pelinä. (Shore 1982, 203-206.)

4.3.1 Hyödykkeiden uudelleenjako ja olosuhteiden muutokset

Hyödykkeiden uudelleenjako Samoalla on ollut aiemmin perusteltua esimerkiksi sen
vuoksi, että suurin osa jaettavasta materiaalista koostui helposti pilaantuvista
elintarvikkeista. Kuten jo aiemmin todettiin, pilaantunut tai muuten heikkolaatuinen
ruoka seremonioissa ei tuo päällikölle kunniaa. Polanyi määritteli päälliköiden kautta
tapahtuvan uudelleenjaon sukulaisuussuhteisiin ja vaihdantaan perustuvan yhteiskunnan
kannalta olennaiseksi. Päällikkö edusti markkinoiden ja myyjien puuttuessa linkkiä
tuottajien ja kuluttajien välillä. (Pitt 1970, 118, 236.)

Ajat ovat kuitenkin muuttuneet perinteisestä uudelleenjaosta ja vaihdannasta. Päällikön
ei enää tarvitse suorittaa hyödykkeiden välitöntä jakoa. Perheen tuotos ilmenee nykyään
lähinnä rahana, jota voi kerryttää tai vaihtaa kulutushyödykkeisiin. Päällikön kunnia
riippuu kyvystä ja halusta pitää aseman tuoma jatkuva hyödykkeiden virta kierrossa.
Tämä

liittyy

etenkin

seremonioissa

käyttökelpoisiin

hyödykkeisiin.

Itselleen

seremonioissa käytettäviä hyödykkeitä keräävä päällikkö vaarantaa oman kunniansa
itsekkäällä käytöksellä. Päällikön kunnian määrittelee käytännössä yleinen mielipide.
(Pitt 1970, 118.) Myös Yunxiang Yan toteaa päällikön saavan eniten lahjoituksia, mutta
samalla toteutuu jatkuva sosiaalinen paine lahjoittaa takaisin enemmän kuin itse on
vastaanottanut. Status ansaitaan pikemmin antamalla kuin saamalla. (Yan 2002, 74-75.)

Myös päälliköille nykyaika on tuonut muutoksia. Kylän ja sen asukkaiden tarpeet ovat
kasvaneet uusien tuotteiden ilmaantuessa markkinoille ja elintaso on yleisesti noussut.
Rahatalous, länsimainen päivätyörytmi ja esimerkiksi länsimainen koulujärjestelmä,
joka siirtää lapset kouluun pois potentiaalisesta tuottavasta työstä, ovat tuoneet
mukanaan

muutoksia.

Tapahtuneet

muutokset

tekevät

velvollisuudet yhä työläämmiksi täyttää. (Pitt 1970, 119.)

päällikön

perinteiset
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4.3.2 Hyödykeryhmät ja niiden arvostus
Pitt (1970) jakaa samoalaisessa kulttuurissa hyödykkeet, tavarat ja palvelukset, kolmeen
ryhmään. Asenteet eri hyödykkeitä kohtaan vaihtelevat sen mukaan, mihin ryhmään
hyödyke sijoittuu ja missä sosiaalisissa tilanteissa hyödykettä hyödynnetään.
Ensimmäinen ryhmä on välttämättömyyshyödykkeet, joita tarvitaan jokapäiväisessä
elämässä, kuten ruoka, vaatetus ja asumisen tarpeet. Toisen ryhmän hyödykkeet
koostuvat henkilökohtaisesti halutuista luksustuotteista tai hyödykkeistä, joita tarvitaan
juhlaseremonioihin. Kolmas ryhmä on hyödykkeet, jotka palvelevat pääoman tarpeita,
kuten raha ja esimerkiksi työkalut. (Pitt 1970, 26.)

Fa’asamoa – samoalainen elämäntapa – arvostaa välttämättömyyshyödykkeiden
tarpeen rajoittamista. Ahneutta ja itsekkyyttä pidetään yleisesti syntinä. Eurooppalaisten
hyödykkeiden ja niiden loppumattoman valikoiman esiinmarssi loi aikanaan
laajentuneen välttämättömyyshyödykkeiden tarpeen. Tarve nousi olettamuksesta, että
eurooppalaiset hyödykkeet olivat parempia, hyödyllisempiä tai käytännöllisempiä kuin
samoalaiset vastineensa. Poikkeuksen muodostavat hyödykkeet, joiden samoalaiset
vastineet ovat osoittautuneet kestävämmiksi. Siinä missä metalli ruostuu, linoleumin
rakenne muuttuu kuumuudessa ja muovipussit repeilevät, samoalaisten perinteiset
luonnonmateriaaleista valmistamat matot ja korit puolustavat yhä paikkaansa. (Pitt
1970, 28-29, 34.)

4.3.3 Kaupallistuminen Samoalla ja individualismin ongelma
Maan taloudellisen kehityksen avaimena on kiinnostus taloudellista toimintaa kohtaan
ja halu kehittyä taloudellisesti. Tätä halua voidaan kutsua myös ”haluksi taloudellistua”,
mikä on lähellä Weberin näkemystä kapitalismin hengestä. Taloudellisessa kehityksessä
tulee arvostaa hyödykkeiden kartuttamista, kovaa työtä ja pääoman ohjaamista
tukemaan innovaatioita. Taloudellistumisen halun toteutuminen riippuu myös
yhteiskunnan muista rakenteista. Yhteiskunnan täytyy sallia kohtuullinen taloudellinen
vapaus ja sen täytyy taata yksilöille palkinto onnistuneista yrityksistä. (Pitt 1970, 2.)
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Taloudellisen kehityksen edellytykseksi voidaan nostaa kaksi tekijää: henkisen ja
taloudellisen pääoman kartuttaminen sekä niiden soveltaminen taloudellisen kasvun
tarpeisiin ja kaupankäynnin sekä erikoistumisen laajentaminen. Näitä kahta edellytystä
on

sovellettu

myös

Samoan

kulttuuriin.

Samoalaisten

kiinnostus

erityisesti

hyödykkeiden kartuttamista ja tuotannollista ajattelutapaa kohtaan, sekä yleisesti
yrittäjyyttä ja kaupallista toimintaa kohtaan on varsin heikko. Samoan kulttuuria
leimaavan yhteisöllisyyden on katsottu ehkäisevän ja rajoittavan kaupallistumista.
Kylän jäsen on sosiaalisen velvollisuuden vuoksi sidottu useaan taloudellista
vastavuoroisuutta velvoittavaan toimintaan. Tämä estää yksilöä tavoittelemasta oman
varallisuuden kartuttamista tai asettamasta henkilökohtaisia taloudellisia päämääriä.
Yritysten yksilöllisen palkitsemisen ja varallisuuden kerryttämisen estää yhteisön
jatkuva hyödykkeiden tarve sekä siitä syntyvä paine yksilön keräämien hyödykkeiden
jakamiseen yhteisön edun nimissä. (Pitt 1970, 3.)

Pittin (1970, 3) mukaan samoalaisten yksilöllistä vapautta rajoittaa myös arvohierarkia.
Myös Mageo (2003, 3-4) kertoo samoalaisen yhteiskunnan hierarkisuudesta. Perheet ja
kylät voidaan asettaa arvoasemansa mukaiseen järjestykseen. Henkilön tulee käyttäytyä
oman asemansa mukaisesti siinä roolissa, jonka yhteisö on hänelle asettanut. Nuorten
tulee osoittaa kunnioitusta vanhempia kohtaan ja yhteisön kunnioittaa kyläneuvostoa.
Kyläneuvosto voi määrätä henkilölle tai perheelle sakkoa muunlaisesta kuin yhteisesti
hyväksyttävästä käytöksestä. Eriytymättömissä talouksissa roolit tuotantojärjestelmässä
eivät jakaudu markkinoiden mukaan ja niissä on vain vähän erikoistuneita työläisiä tai
ammattimiehiä. Näissä järjestelmissä ihminen tarttuu työhön, joka kuuluu hänen
rooliinsa. Yksilöt saavat osansa yhteisön tuotosta jäsenyytensä mukaan: ikänsä tai
sukupuolensa, vanhemmuutensa tai keskinäisten suhteittensa perusteella. Sosiaalisten
asemien kuviot on vakiinnutettu uriinsa velvoittavan lahjanvaihdon tavoilla ja niiden
mukaan on kanavoitu myös oikeudet vaurauteen. (Douglas 2000, 136.)
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5 Amerikan Samoa - kulttuuri yhteisöllisyyden ja
yksilöllisyyden ristipaineessa
It’s one of those things if you’re going to stay on island, just a part of being on
island.
Se on asia, joka on läsnä, jos aiot asua saarella, se vain kuuluu asiaan. (mies, 45 vuotta)

Fa’alavelave on loputon ympyrä, jossa annetaan, mutta myös saadaan. Hääjuhlia ja
fa’alavelavea ei ole yleensä järkevää erottaa toisistaan kovin jyrkästi, sillä häät ovat yksi
fa’alavelave, ”erityinen tilanne”, muiden joukossa. Fa’alavelave tuottaa yksilöille ja
perheille taloudellisia velvoitteita. Siinä annetaan ja vastaanotetaan kollektiivisia
lahjoja, jotka pääosin ovat seremoniallisia hyödykkeitä. Hääjuhlassa lahjoitetaan myös
yksilöllisiä lahjoja. Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut häitä erikseen niiltä osin, kuin
ne sisältävät piirteitä, joita muissa fa’alavelaveissa ei esiinny.

Toistuvat fa’alavelavet pitävät kulttuurin jatkuvasti lähellä ihmisten arkea. Jos on
päättänyt asua saarella, on vaikea kuulua yhteisöön hyväksymättä fa’alavelavea osaksi
elämäänsä. Haastatellut arvioivat osallistuvansa kymmenestä kolmeenkymmeneen
fa’alavelaveen vuodessa. Vaikka fa’alavelavea joskus kutsutaankin Samoan f-sanaksi
(the f-word), parhaimmillaan se toimii yhteisön sosiaalisena tukiverkkona.

Fa’alavelave keeps us stronger, together, supports. We know our generations by
generation.
Fa’alavelave pitää meidät vahvempana, yhdessä, tukien. Tunnemme toisemme sukupolvi
sukupolvelta. (nainen, 43 vuotta)

Miten fa’alavelave sitten ”toimii”? Kun tieto tulevasta fa’alavelavesta saapuu, perhe
kokoontuu yhteen ja päättää, miten he aikovat osallistua fa’alavelaveen. Jokaiselle
päällikölle määrätään oma tehtävänsä sovitun lahjoituksen kokoon saamiseksi.
Päällikkö taas ilmoittaa vaatimuksista omalle perheelleen. Pitt (1979, 134) kertoo juhlan
osallistujien määrittelevän etukäteen määrät ja rajat vaihdettaville lahjoille ja
hyödykkeille.
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Juhlaa organisoimaan on asetettu juhlan järjestäjän puolelta henkilö, kuten esimerkiksi
joku päälliköistä, päällikön vaimo tai papin vaimo. Ennen seremoniaa juhlan kohteena
oleva perhe ottaa lahjoituksia vastaan. Tämä aika kestää yleensä muutamasta päivästä
viikkoon tai jopa useaan viikkoon. Silloin sukulaiset ja tuttavat saapuvat osoittamaan
kunnioitusta ja tuomaan lahjoituksensa. Perheen on puolestaan tarjottava vieraille ateriat
heidän vierailunsa ajan sekä majoitus sitä tarvittaessa. Ruokaa täytyy olla runsaasti, sillä
vieraat vievät sitä mukanaan myös omille perheilleen. Paikalla on nimetty henkilö, joka
tarkkailee ja kirjoittaa muistiin lahjoitukset, joita tehdään. Muistiin kirjataan antaja, sekä
lahjan laji ja suuruus. Fa’alavelaveen tuodut lahjoitukset julkistetaan ääneen. Joku
perheen päälliköistä kertoo juhlavieraille kuka tai kenen perhe lahjoitti mitäkin.

Monet haastateltavat kuvailivat omin esimerkein fa’alavelaven kulkua silloin, kun
perheet tuovat lahjoituksia. 61-vuotias nainen kertoi seuraavaa:

Here comes your family with the money and your talking chief says “oh, here we
come and here’s twenty thousand dollars and five hundred finemats and three
big finemats for the matais” and then the talking chief of my family thank you
and you’re returned half, your return is ten thousand and half of the finemats so
it’s up to your talking chief whether he says “oh, no no, we came to help the
wedding, we wanna give it back to you”. Sometimes they do that and sometimes
they just go with the half.
Sinun perheesi tulee mukanaan rahaa ja puhuva päällikkönne sanoo ”täältä tulemme
mukanamme kaksikymmentä tuhatta dollaria ja viisi sataa mattoa ja kolme isoa mattoa
päälliköille” ja sitten minun perheeni puhuva päällikkö kiittää ja teille palautetaan puolet,
saatte kymmenen tuhatta ja puolet matoista, joten sinun perheesi puhuva päällikkö päättää
sanooko hän teidän tulleen auttamaan häissä ja haluavan antaa kaiken takaisin. Joskus he
tekevät niin ja joskus he ottavat puolet mukaansa lähtiessään.

Seremonioiden

jälkeen

suoritetaan

lahjoitusten

uudelleenjako.

Uudelleenjakoa

kuvailtiin usein mainitsemalla konkreettisia summia tai prosenttiosuuksia. Useimmiten
mainittiin, että takaisin lahjoittajalle palautuu alkuperäisestä summasta 25-50 prosenttia.
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See it’s called Samoan fa’alavelave, they give it to you and you give it back. “I
will thank you for coming to my fa’alavelave and donating two thousand dollars.
I will keep one thousand dollars for my fa’alavelave and give one thousand
dollars back.”
Tätä kutsutaan samoalaiseksi fa’alavelaveksi, sinulle annetaan ja sinä annat takaisin. ”Kiitän
teitä, koska olette tulleet fa’alavelaveeni ja lahjoittaneet kaksi tuhatta dollaria. Pidän tuhat
dollaria fa’alavelavea varten ja annan tuhat dollaria takaisin.” (mies, 67 vuotta)

Kuten yllä oleva sitaatti kertoo, osa lahjoitetusta summasta käytetään kattamaan
fa’alavelaven järjestämisen vaatimia kuluja. Se, mitä lahjoituksen antaja saa takaisin,
riippuu monesta tekijästä. Ensinnä siitä, kuinka kipeästi fa’alavelaven järjestäjä kokee
olevansa rahallisen avun tarpeessa juhlia järjestäessään. Tässä vaiheessa mukaan
saattavat nousta henkilökohtaiset tunteet, kuten esimerkiksi haastateltavien mainitsema
ahneus tai kunnia. Osa lahjoituksesta siis palautuu lahjan antajalle. Joskus voi käydä
niin, että uudelleenjaettu osuus ei olekaan sitä, mitä on lahjoitettu. Jos on lahjoittanut
rahaa, voi mukaansa saada laatikollisen makrillia. Toiseksi, se mitä saa takaisin, riippuu
lahjoittajan omasta arvoasemasta.

I’m the head of the family, I bring in thousand dollars. I would have had
everybody in the family donating that much but when the ceremony is finished,
then maybe eighty percent of that will come back to me and then I redistribute
that to the next level according to their status.
Olen perheen pää ja tuon lahjoitettavaksi tuhat dollaria. Olisin saanut perheeni jäsenet
lahjoittamaan sen verran, mutta kun seremonia on ohi, luultavasti 80 prosenttia palautuu
minulle ja sitten jaan ne uudelleen alemmalle tasolle jokaisen arvoaseman mukaan. (mies, 45
vuotta)

Lahjoituksen tehneet perheet voivat myös kieltäytyä vastaanottamasta rahaa kertomalla
haluavansa lahjoittaa koko annetun summan. Syynä saattaa olla esimerkiksi perheen
kunnia, kuten eräs haastateltava kuvailee:
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There’s a lot of talking going on between the families so by the time they finish
they can not leave and take the money with them, that would make them look
small so they leave with nothing, they take all these big plates of food prepared.
Perheiden kesken käydään paljon puheita (seremonioissa), joten lopulta he eivät enää voi lähteä
ja ottaa rahoja mukaansa, koska silloin he näyttäisivät vähäpätöisiltä, joten he eivät ota mitään,
he ottavat (vain) isot lautaselliset ruokaa jota on valmistettu. (mies, 67 vuotta)

On syytä pitää mielessä, että lahjoitus on yleensä kerätty koko laajennetulta perheeltä ja
lahjoituksen luovuttaa perheen päällikkö, joka myös vastaanottaa uudelleenjaetun
lahjan. Päälliköstä riippuu se, miten hän päättää jakaa lahjan takaisin omassa
perheyhteisössään. Tässä vaiheessa traditionaalisen yhteiskunnan piirteet korostuvat.
Periaatteiden ja käytännön mahdolliset erot nousevat esiin inhimillisten tekijöiden
yhteisvaikutuksena. On mahdollista, että uudelleenjako suoritetaan oikeudenmukaisesti
ja vanhojen periaatteiden mukaisesti. Uhkakuvana kuitenkin on yhteiskunta, jossa
rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät.

5.1 Fa’alavelavessa käytettävät ja vaihdettavat hyödykkeet
Pitt esittelee tutkimuksessaan Tradition and Economic Progress in Samoa (1970)
taulukon (liite 3), josta ilmenee juhlaan tarvittavien elintarvikkeiden ja palvelujen
kulutus eri menoerien osalta. Siinä suurimman kulutuserän muodostavat säilötyt tai
pakastetut elintarvikkeet, tämän jälkeen muu ruoka ja juoma ja kolmantena ryhmänä
raha ja seremonialliset matot. Samat ryhmät ja niiden tuotteet nousivat esille myös
haastatteluissa. Rahalahjoja käsitellään tarkemmin luvuissa 5.3 ja 5.4.

Kun Samoalla mennään vierailulle, tuliaisiksi viedään ruokaa. Samoalaisessa
kulttuurissa ruokaa arvostetaan, se merkitsee elämää. Haastateltavat kertoivat
Samoalaisten rakastavan ruuan laittoa ja syömistä yli kaiken. Kaikki, myös fa’alavelave,
kietoutuu ruuan ympärille.

Kun fa’alavelaveen tuodaan lahja, joka on ruokaa, haastateltavat mainitsivat seuraavia
esimerkkejä: laatikollisia lihasäilykkeitä, makrillia ja tonnikalaa (cases of corn beef,

48

pisupo, pilikaki, wahoo), pakastettua kanaa, kananpaloja, sikoja, kanoja, kalaa, taroa,
banaania ja kookospähkinää.

Matot nähdään juhlakulttuurissa yhtä tärkeänä kuin raha. Ne kuitenkin edustavat
ensisijaisesti kulttuurillista funktiota. ”Pieni” matto, joita vaihdetaan juhlissa usein
suuriakin määriä, on arvoltaan kymmenen dollaria. Mattoja vaihdetaan yleensä toisiin
mattoihin. Mattojen loppuessa kesken fa’alavelaven voi päällikkö jakaa niiden sijaan
rahaa.

Itsenäisellä Samoalla on viime aikoina päätetty luopua kymmenen dollarin arvoisten
mattojen käytöstä fa’alavelavessa. Trendi saattaa rantautua myös Amerikan Samoalle.
Eräs haastateltava mainitsi nähneensä saman käytännön jo yksissä oman kylänsä häissä.
Juhlassa vaihdetaan tällöin ainoastaan isoja, arvokkaampia mattoja. Mattoja kuljetetaan
myös saaren ulkopuolelle, silloin kun muualla asuvalla sukulaisella on fa’alavelave.
Nykyään mattojen liikkuvuudelle asettaa rajoituksia se, että jotkin lentoyhtiöt ovat jo
kieltäneet

mattojen

kuljettamisen

rahtina

koneissaan

muussa

kuin

matkamuistotarkoituksessa niiden kasviperäisyyden ja niissä mahdollisesti matkustavien
pieneliöiden vuoksi (W. Adams, henkilökohtainen tiedonanto 20.11.2006).

I took some to the States with me one time, man they were so huge, it was like
they were bigger than me. I said “Why am I carrying these for? They don’t need
them in the States, they should stay here”. But now they stop doing this. No more
finemats leave the island.
Otin kerran muutamia (mattoja) mukaani Yhdysvaltoihin, ne olivat niin valtavia, ne olivat
isompia kuin minä itse. Ajattelin ”Minkä vuoksi kannan näitä? Eivät he tarvitse näitä
Yhdysvalloissa, niiden kuuluisi jäädä tänne”. Mutta nyt he ovat lopettaneet tämän. Matot eivät
enää lähde saarelta. (nainen, 48 vuotta)

Monilla haastateltavilla oli perheensä omistuksessa arvokkaita, jopa useita satoja vuosia
vanhoja mattoja. Ne otetaan esille ainoastaan kaikkein tärkeimmissä tilaisuuksissa,
kuten korkean päällikön hautajaisissa (myös Pitt 1970). Käytännössä nämä matot eivät
kuitenkaan joudu vaihdon kohteiksi vaan perhe, jolle mattoa tarjotaan, yleensä palauttaa
maton

omistajalleen.

Kysyessäni

voisiko

arvokkaan

maton

vaihtaa

toiseen,
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ominaisuuksiltaan yhtä arvokkaaseen vastattiin, että periaatteessa voisi, mutta
haastateltava ei tiennyt että tällaista olisi tapahtunut.

Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat joitain esimerkkimääriä siitä, kuinka paljon
mattoja fa’alavelavessa yleensä vaihdetaan. Kolme haastateltavaa arvioi perheen tuovan
noin 100 mattoa yhtä juhlaa kohden. Alla oleva esimerkki on poimittu tutkijan
kenttäpäiväkirjasta:

(puhelinkeskustelu: tutkija soittaa sopiakseen haastatteluaikaa)
A: Olin juuri koristelemassa mattoa sunnuntain juhlaa (fa’alavelave) varten.
Tutkija: Kenen juhlaa?
A: Joku Pagosta kuoli.
Tutkija: Kuinka monta mattoa sinun täytyy viedä?
A: 100 mattoa ja 250 dollaria....ja vielä kolme isoa mattoa.
Tutkija: Kiirettä on siis pidellyt.
(Lähde: kenttäpäiväkirja 13.1.2006)

Mattojen valmistus vie paljon aikaa, samoin niiden koristelu. Teoriaosassa Pittin (1970,
43) mukaan samoalaisista juhlaan käytettävistä hyödykkeistä oli syytä huomioida se,
että niiden (muun muassa matot ja kankaat) valmistukseen käytetyillä panoksilla ei ole
yleisesti merkittävää käyttöä rahataloudessa kulttuurisidonnaisen käyttötarkoituksen
ulkopuolella. Vaikka niiden valmistamiseen käytetäänkin huomattavasti aikaa, työn
suorittavat pääasiassa kylän naiset.

5.2 Hääjuhla
Häät ovat Samoalla isoja tapahtumia, joihin kutsutaan usein jopa 100-300 henkeä.
Hääjuhla etenee samankaltaisesti kuin muutkin fa’alavelavet. Haastateltavat korostivat
morsiamen ja sulhasen perheiden merkitystä saaren hääinstituutiossa. Hääparin
vanhempien velvoite ja tehtävä on huolehtia siitä, että kaikille niille sukulaisille, jotka
saapuvat tuoden lahjoituksensa ennen häitä, on valmistettu ruokaa ja tarjotaan
majapaikka. Toisin kuin Amerikan Samoalla tai Yhdysvalloissa, Suomessa on
epätavallista, että ainoastaan vanhemmat tai pelkästään morsiamen vanhemmat
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maksavat häät kokonaan. Usein niin sulhasen kuin morsiamen vanhemmat antavat rahaa
häiden kustannusten kattamiseen (Harjula 2005, 17).

Isot häät maksavat paljon. Cele Otnes ja Elizabeth Pleck (2003, 199) arvioivat
tutkimuksessaan Cinderella Dreams - the Allure of the Lavish Wedding häiden
järjestämisen Japanissa olevan kalleinta maailmassa. Japanilaiset häät tulevat
maksamaan

keskimäärin

keskimääräiskustannukset

66 000

olivat

22 000

dollaria.
dollaria

Yhdysvalloissa
(2002).

Pauliina

häiden
Harjulan

tutkimuksesta (2005) ilmenee, että Suomessa hääkustannukset saattoivat kohota 25 000
euroon keskimääräisten hääkustannusten ollessa 7 041 euroa. Häiden järjestäminen ei
ole halvimmasta päästä myöskään Samoalla. Halvimmat haastateltavan mainitsemat
häät olivat maksaneet 20 000 dollaria, mutta yleisesti arveltiin häihin kuluvan noin
30 000-60 000 dollaria. 23-vuotias nainen kuvailee häitään seuraavasti:

It was all Samoan traditional wedding, a bunch of finemats, hundreds of Samoan
people I didn’t even know. Samoan way, you bring your nieces and your cousins
and your uncles and your aunts...
Ne olivat perinteiset samoalaiset häät, kasoittain mattoja, satoja samoalaisia, joita en edes
tuntenut. Samoalainen tapa, tuot siskontyttösi ja serkkusi ja setäsi ja tätisi…

Perheet päättävät millaiset häät järjestetään. Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että
päätös on aina tapaus- ja perhekohtainen. Se riippuu perheenjäsenistä, perheen asemasta
yhteisössä, varallisuudesta ja niin edelleen. Jotkut perheet haluavat järjestää isot,
perinteiset häät ja joskus taas nuoripari voi halutessaan vapaasti avioitua maistraatissa ja
pitää esimerkiksi vain pienimuotoisen illallisjuhlan perhepiirissä. Osa haastateltavista
oli itse avioitunut länsimaalaisen hääjuhlan tyylisesti, toiset taas samoalaisen perinteen
mukaan. Perinteiset häät pidetään etenkin silloin, kun hääparista kumpikin tulee
perinteisistä samoalaisista perheistä.

Noin puolet haastateltavista koki, että morsiamen perheellä on enemmän vaikutusvaltaa
siihen, minkälaiset häät järjestetään. Tämä aiheuttaa morsiamen perheelle myös
suuremman vastuun häistä. Muiden haastateltavien mielestä häiden tyyli riippuu
yhtälailla morsiamen kuin sulhasen perheiden mielipiteistä.
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Jos samoalainen pari avioituu muualla kuin saarella, on pyrkimyksenä saada paikalle
mahdollisimman monta sukulaista. Tämä luonnollisesti kasvattaa kustannuksia.
Matkustaessani Honolulusta Pago Pagoon lentokoneessa viereeni sattui mies, joka oli
juuri tullut tyttärensä häistä Yhdysvalloista. Hän kertoi, että samassa koneessa oli
yhteensä 10 sukulaista, häistä kotiin tulossa. Samoalta saatetaan kuljettaa muualla
järjestettäviin häihin muun muassa mattoja ja sellaisia elintarvikkeita, hedelmiä ja
vihanneksia, joita on vaikeampi hankkia muualta kuin saarilta.

Hääpari itse voi itse yrittää vaikuttaa siihen, minkälaiset häät haluavat. Käytännössä
perheillä on kuitenkin suuri vaikutusvalta siihen, miten häät järjestetään. Ainoastaan
yksi haastateltava kertoi, ettei hän tuntenut minkäänlaista painetta perheiden puolelta.
55-vuotias mies kertoo seuraavaa:

No we cut the traditional wedding. We asked both our sides – her side and my
side - not to do the Samoan thing, just to do the wedding. Our families got mad
at us. We had the church service and the party at the club and that was it. But
what happened I heard that they did some little things on aside in the families.
Emme valinneet perinteisiä häitä. Pyysimme molempien sukua – hänen ja minun - jättämään
samoalaisen osuuden väliin, ainoastaan pitämään häät. Perheemme suuttuivat meille. Meillä oli
vihkiminen kirkossa ja juhlat ravintolassa ja se oli siinä. Mutta kuulin, että perheemme olivat
kuitenkin tehneet jotain pieniä järjestelyjä häiden ohessa.

23-vuotiaan naisen äidin suku oli puolestaan päättänyt, että naisen ja hänen
poikaystävänsä oli aika mennä naimisiin ja järjestänyt häät. Äidin veljen, perheen
matain, mielestä nuoren parin ei sopinut asua yhdessä ilman aviollista siunausta, koska
heillä oli lapsi. Nainen ja poikaystävä halusivat itsekin naimisiin, mutta eivät niin pian,
kuin nyt oli tapahtunut. Haastateltava kertoi, että hänellä ei ollut lainkaan päätäntävaltaa
omissa häissään ja morsian oli saanut valita ainoastaan päähän asetettavan
tiarakoristeen.
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5.3 Kollektiivinen ja henkilökohtainen häälahja
Mauss (1999, 31) kuvailee kollektiivista lahjaa lahjaksi, joka on sidoksissa yhteisön
vuorovaikutussuhteisiin. Häissä vaihdetaan samoja kollektiivisia lahjoja, kuin muissakin
fa’alavelaveissa. Juuri hääjuhlissa tapahtuvaan lahjanantoon on kuitenkin tullut
muutoksia henkilökohtaisten lahjojen yleistyttyä. Perheet ovat tulleet rikkaammiksi ja
fa’alavelaven

perinteisen

vaihdon

lisäksi

he

lahjoittavat

hääparille

myös

henkilökohtaisempia lahjoja. Häiden koittaessa koettiin, että hääparille on lahjoitettu jo
”varastollinen” kotitaloustarvikkeita. Myös Pitt (1970, 136-137) toteaa, että erityisesti
hääjuhlissa suuri määrä lahjoitetuista hyödykkeistä (erityisesti raha ja käytännölliset
kotitaloustuotteet) jaetaan halukkaasti suoraan morsiusparille, jotta pari saisi hyvän alun
aviolliseen elämäänsä.

Henkilökohtaisia, suoraan hääparille osoitettuja lahjoja ei haluttu jakaa edelleen. Nämä
lahjat olivat enimmäkseen eurooppalaista alkuperää ja lahjoja, jotka oli selkeästi
tarkoitettu hääparille, morsiamelle tai sulhaselle. Hääparille henkilökohtaisesti
hankittavista lahjoista esiin nousivat erityisesti kodin perustamiseen vaadittavat
hyödykkeet, kuten astiat, kattilat, aterimet, tehosekoitin, muut keittiötarvikkeet, lakanat
ja tyynyt. Myös jääkaappi, pakastin ja liesi mainittiin. Jos sulhanen ja morsian
vastaanottavat rahaa, he voivat vapaasti päättää sen käytöstä. Monessa haastattelussa
kommentoitiin sekä perheiden että hääparien haluavan nykyään vain rahaa.
Henkilökohtaisen lahjan sijaan koettiin, että hääpari haluaa vastaanottaa mieluummin
rahaa ja tehdä sillä mitä haluaa. Edellä mainitut häälahjat ovat samoja, joita esiintyy
McGrathin ja Englisin (1996, 130, 134) tekemässä tutkimuksessa. Soveliaiksi
häälahjoiksi katsottiin useimmiten raha, keittiötarvikkeet tai muut kotiin liittyvät
tarvikkeet. Saman tutkimuksen mukaan rahan antaminen oli sopivaa juuri häälahjaksi,
vaikka joissakin muissa juhlissa rahan lahjoittamista voitaisiin etenkin länsimaissa pitää
loukkaavana. Samoin tuloksissa esiintyi esimerkkejä tilanteista, joissa rahalahjan
antamisesta pidättäytymisellä oli negatiivisia seurauksia ja tällainen henkilö nähtiin
pihinä.

Jotkut nuoret olivat sitä mieltä, etteivät halunneet samoalaisia perinteitä häihinsä.
Haluttiin ainoastaan vihkiminen ja hääjuhla, jossa kaikilla olisi hauskaa. Myöskään
kollektiiviset

lahjat

eivät

herättäneet

suuria

tunteita.

Ne

nähtiin

lähinnä
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hyötynäkökulmasta sen sijaan, että niiden takana piilevä kulttuurinen merkitys ja arvot
olisivat nousseet esiin. Kuitenkin yhteisöllisyys välittyy puheissa: annetaan lahjat
edelleen niille, jotka niitä arvostavat.

The Samoan part would be like out. I don’t want any Samoan music in my
wedding, no Samoan dancing. Oh no, none of that junk. I’m not really against it,
it’s just not me. It’s just not my thing. (--) What am I gonna do with fifty
finemats? All I’m gonna do is give them to my uncle, he’s the matai. Or case of
corn beef. Why I want to eat cases of corn beef?
Samoalaista (perinteistä) osuutta ei olisi. En halua häihini samoalaista musiikkia, enkä
samoalaista tanssia. Ei, ei mitään sitä roskaa. En oikeastaan ole sitä vastaan, se ei vain ole
minua. Se ei vain ole minun juttuni. (--) Mitä teen viidelläkymmenellä matolla? Antaisin ne vain
sedälleni, joka on päällikkö. Tai laatikollisella lihasäilykkeitä. Miksi haluaisin syödä
laatikollisia lihasäilykkeitä? (nainen, 23 vuotta)

Mielenkiintoista oli, kun kysyin haastateltavilta häälahjoista, kaikki puhuivat omaaloitteisesti ainoastaan kollektiivisista lahjoista. Puhe piti erityisesti johdatella
käsittelemään henkilökohtaisia lahjoja. Kysymykseen hankitaanko hääparille myös
henkilökohtaisia lahjoja, vastattiin myöntävästi mutta tätä ei pidetty kovinkaan
olennaisena.

5.4 Kotitalouden resursseina raha ja aika
Kuten edellä mainittiin, rahalahjoituksen suuruus riippuu siitä, mikä on lahjoittajan
asema ja kuinka läheinen (sukulaisuus)suhde on. Pitt (1970, 134) toteaa, että usein
lahjoitukseen

osallistuminen

määritellään

annetulla

soveliaalla

summalla

tai

hyödykkeiden määrällä. Jokainen laajennettu perhe osallistuu juhlaan keräämällä rahaa
perheenjäseniltä. Kun fa’alavelave tulee ajankohtaiseksi ja perheenjäsen tarvitsee
taloudellista apua osallistuakseen lahjoitukseen, hän voi pyytää rahaa myös niiltä
perheenjäseniltä, jotka asuvat muualla kuin saarella. Sukulaisilta tai perheeltä
lahjoitettavaksi odotetut summat ovat jokseenkin säädeltyjä.
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I think families have set standards, amount of money to pay. I think most families
have set rates about that. When it’s very close blood ties, it’s very expensive.
The further away from the line it’s less.
Luulen, että perheet ovat määränneet vakiosummia, joiden mukaan maksetaan. Luulen, että
suurin osa perheistä on asettanut rajoja sille. Kun on kyse verisukulaisesta, se on hyvin kallista.
Mitä kaukaisempi sukulainen, sitä vähemmän maksetaan. (mies, 50 vuotta)

Jäljempänä on listattu summia, joita fa’alavelaven yhteydessä yleensä lahjoitetaan.
Summat on poimittu haastatteluista, joiden yhteydessä haastateltava mainitsi
rahamääriä. On syytä huomata, että suuret erot (25-500 dollaria) henkilökohtaisissa
lahjoituksissa selittyvät sukulaisuussuhteen ja aseman perusteella. Seuraavia summia
mainittiin: 25 dollaria per henkilö, 200 dollaria per henkilö, 200 dollaria per juhla,
100/200/500 dollaria per henkilö, 50-500 dollaria per henkilö, 500 dollaria perheeltä ja
1000 dollaria per perhe.

Fa’alavelaven tarkoituksena nähtiin auttaa sitä perhettä, jonka juhlasta on kysymys.
Juhlan järjestävä perhe valmistautuu tarjoamaan ateriat niille henkilöille ja heidän
perheilleen, jotka tulevat tuomaan lahjoituksensa. Lahjoitusten tarkoituksena kerrottiin
olevan halu vapauttaa juhlan kohde murehtimasta esimerkiksi pankkiin menoa ja rahan
lainaamista juhlajärjestelyjä varten.

Lähes kaikki haastateltavat myönsivät fa’alavelavejen yhteyden lainarahan ottoon. Moni
kertoi itse ottaneensa lainaa fa’alavelavea varten. Lainaa otetaan sekä lahjoituksiin, että
juhlien järjestämiseen. Eräs haastateltava kertoi tapauksesta, jossa pankin virkailija oli
peukaloinut tilisiirtoja saadakseen rahaa fa’alavelaveen. Myös toinen haastateltava
arveli fa’alavelaven taloudellisen velvoitteen olevan syynä ihmisten epärehellisyydelle
ja yrityksille huijata rahaa, jos siihen vain tarjoutuu mahdollisuus.

Harjulan tutkimuksessa suomalaiset häät rahoitettiin säästämällä, taloudellisilla
avustuksilla ja lainarahalla. Vain hieman yli kymmenen prosenttia tutkimukseen
vastanneista oli ottanut lainaa hääkustannusten kattamiseen. Tulosten perusteella häät
kuluttivat myös suomalaisen hääparin kotitalouden voimavaroja ja aikaresursseja
huomattavasti. (Harjula 2005).

55

Fa’alavelaven vaatima aikaresurssi on kaksijakoinen. Toisaalla on fa’alavelaven
järjestävän perheen vaatimukset oman perheensä jäsenilleen ja toisaalla juhlaan
osallistuvan

vieraan

mahdollinen

aikapanos.

Joskus

henkilöllä

ei

omassa

elämäntilanteessaan ole taloudellisia resursseja osallistua rahalahjoitukseen. Jos
rahallinen lahjoitus olosuhteiden takia ei tule kysymykseen, on kuitenkin tärkeää
lahjoittaa jotain. Voi lahjoittaa vaikkapa ruokaa, kuten banaaneja ja taroa, tai osallistua
auttamalla juhlan valmisteluun tarvittavissa töissä.

Fa’alavelaven järjestäminen vaatii paljon aikaa ja työtä. Fa’alavelaven järjestävän
perheen sisältämä työvoima otetaan käyttöön silloin, kun tarve sille lähestyvän
seremonian muodossa tulee ja työ kestää niin kauan kuin aikaa lahjoitusten keräämiseen
on annettu (Pitt 1970, 43). Aika, jolloin fa’alavelaven järjestävä perhe ottaa lahjoituksia
vastaan, vaihtelee muutamasta päivästä muutamaan viikkoon.

Jos fa’alavelaveen osallistuvalla henkilöllä ei ole tarpeeksi rahaa osallistuakseen
rahalahjoitukseen, voi hän osallistua auttamalla juhlaan tarvittavissa valmisteluissa,
kuten ruuan laitossa, tiskaamisessa, tavaroiden ja ihmisten kuljetuksissa ja niin edelleen.
Myös sen, kuinka paljon aikaansa toisen juhlaan käyttää, määrittelee se kenen
fa’alavelavesta on kyse. Mitä läheisempi henkilö on kyseessä, sitä kauemmin aikaa
käytetään. 61-vuotias nainen kertoo sisarentyttärensä häistä seuraavaa:

It was the whole week, all the preparation, the people would come and piles of
finemats and maybe two thousand dollars and you have to share half of that and
keep half of that to help out with the wedding.
Se kesti kokonaisen viikon, kaikki valmistelut, ihmisiä tuli ja kasoittain mattoja ja noin 2000
dollaria ja sinun täytyy antaa puolet takaisin ja pitää puolet häiden kustannuksia varten.

Well the same thing for the time, depends on who it is. For my mother-in-law I
took a week off. As government workers they pay us, ‘cause they understand, it’s
the culture, everybody understands.
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Sama juttu ajan kanssa, riippuu siitä kuka on kyseessä. Anoppini ollessa kyseessä otin viikon
vapaaksi. Meille valtion työntekijöille maksetaan, koska he ymmärtävät, se on kulttuuri, kaikki
ymmärtävät. (mies, 50 vuotta)

Kulttuurin vaikutus on läsnä töissäkin. Valtion viroissa työskentelevät saavat palkallista
vapaata fa’alavelaven ilmaantuessa.

5.5 Oman talouden hallinta
Omaa taloutta on vaikea hallita ja menoja ennakoida toistuvien fa’alavelavejen vuoksi.
Toisinaan omaa taloutta ja osallistumista koetettiin hallita päättämällä itse summasta,
jolla lahjoitukseen osallistuu, sen sijaan että lahjoittaisi sen summan, joka oli
alkuperäisessä pyynnössä. Tällä korostettiin omaa päätäntävaltaa. Määräileminen
saatettiin kokea itsenäisyyttä loukkaavana mutta yleisesti oltiin sitä mieltä, että aina
tulee lahjoittaa jotain, jos pyydetään.

If they say “give us one hundred” (dollars) and I find out it’s somebody’s third
cousin I say “here’s twenty five dollars”.
Jos he sanovat ”anna sata dollaria” ja saan selville, että henkilö on jonkun serkun serkku,
sanon ” tässä on 25 dollaria”. (mies, 50 vuotta)

Myös kontrolloimalla osallistumista sen mukaan kenen fa’alavelave on kyseessä,
pyrittiin saamaan tunne siitä, että voi itse tehdä päätöksiä. Vaikka haastateltavat joskus
kritisoivat omaa osallistumistaan fa’alavelaveihin, useimmat heistä kertoivat olevansa
tyytyväisiä niissä tilanteissa, jotka koskivat lähintä perhepiiriä ja tällöin tekevän
lahjoituksen mielellään.

Eräs Amerikan Samoan lisäksi myös Yhdysvalloissa asunut haastateltava kertoo ennen
lahjoitusta miettivänsä tarkkaan kenelle lahjoitus on menossa ja missä veriside kulkee.
Päätökset lahjoittamastaan summasta hän tekee tämän mukaan.

If there’s no connection, no bloodline I’m like ”bye, why should I help you
guys?”. If there’s no direct line to me or direct line to my wife. Like if it’s my
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uncle’s wife’s brother, I might give a little something, but if it’s my aunty, five
hundred dollars is a minimum.
Jos ei ole verisukulaisuutta sanon ”hei hei, miksi minun tulisi auttaa teitä?”. Jos ei ole suoraa
sukulaisuussuhdetta minuun tai vaimooni. Jos henkilö on setäni vaimon veli, saatan antaa jotain
pientä, mutta jos se on tätini, 500 dollaria on minimi. (mies, 50 vuotta)

Fa’alavelaven vaatimus ulottuu myös työyhteisöön. Jos työyhteisön sisällä jonkun
työntekijän perheessä on fa’alavelave, nähtiin asianmukaisena, että työtoverit osoittavat
kunnioitustaan lahjoituksella. Käytäntö kuitenkin eroaa normaalista lahjotuksesta muun
muassa siksi, että muut työtoverit lahjoittavat annetun summan yleensä ryhmänä ja
suoraan sille henkilölle, jonka fa’alavelave on kyseessä. Lahjotuksen summa määräytyy
työntekijän aseman mukaan työyhteisössä. Liitteessä 4 esitellään tarkemmin eräässä
työyhteisössä välitetty pyyntö perinteisestä rahalahjasta muille työntekijöille. Seuraava
ote on muille työntekijöille välitetystä kirjeestä:

“We would like to express our condolences to Emma with the traditional
monetary gift that we extend to all of our employees during their loss of a loved
one.”
“Haluamme ilmaista suruvalittelumme Emmalle perinteisen rahalahjan muodossa, kuten
teemme kaikille työntekijöillemme heidän menettäessään läheisen.”

5.6 Miksi fa’alavelaveen osallistutaan?
Kulttuurinen velvoite ja sitovat perinteet

Samoalaiset

ovat

erittäin

tietoisia

sosiaalisista

käyttäytymissäännöistä,

arvojärjestyksestä ja etiketistä. Yhteiskuntaelämää säätelevät perinteiset tavat ovat
sitovia ja joillekin perheille tai ryhmille osoitetut sosiaaliset etuoikeudet juontavat
juurensa aina 400 tai 500 vuoden taakse. (Stanley 1982, 154.) Seremonioiden, kuten
fa’alavelaven, voidaan nähdä edustavan samoalaista kulttuuriperintöä.
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Eräs

haastateltava

kuvaili

samoalaista

kulttuuria

hyvin

järjestelmälliseksi

yhteiskunnaksi, jossa alemmasta yhteiskuntaluokasta ylempään nouseminen on hyvin
hankalaa. Ainoa keino saavuttaa sosiaalisesti korkeampi arvoasema on tulla päälliköksi.
Tämä on kuitenkin alemmalla yhteiskuntaluokassa olevalle henkilölle usein käytännössä
mahdotonta. Koska Samoan kulttuuri on hierarkkisesti rakentunut, kunnioitetaan
henkilön arvoasemaa enemmän kuin hänen persoonaansa. (Mageo 2003, 56.)

Kun fa’alavelaveen saa kutsun, se on virallinen velvoite osallistua lahjoitukseen.
Kieltäytyminen nähtiin harvinaisena asiana, jota tuskin koskaan tapahtuu. Kun pyysin
haastateltavia kuvailemaan, mitä tällaisessa tilanteessa saattaisi tapahtua, kerrottiin sen
olevan erittäin nöyryyttävää perheelle. Yksilölle fa’alavelaveen osallistumiseen
kieltäytymisellä voi olla merkittäviä seurauksia. Kerrottiin, että perhe voi rankaista
tällaista henkilöä syrjimällä häntä ja eristämällä hänet yhteisön ulkopuolelle. Hänelle
saatetaan toivoa tapahtuvaksi pahoja asioita. Pahimmassa tapauksessa perhe voi
karkottaa henkilön maaltaan ja omasta kylästään.

Maan omistus nähtiin kulttuurillisesti merkittävänä seikkana. Maa on yhteisön
kollektiivisessa omistuksessa. Päälliköt hallinnoivat maan käyttöä. Oma kulttuuri
koettiin vahvana juuri maan omistuksen kautta. Perheen omistama maa nähtiin yksilön
turvana: kaikilla perheeseen kuuluvilla on aina paikka, jossa asua. Tämä aiheuttaa
luonnollisesti paineita pysytellä perheyhteisössä ja toimia yhteisten sääntöjen puitteissa.
Haastateltavat korostivat fa’alavelaven kulttuurista merkitystä. Fa’alavelave yhdistää
koko laajennetun perheen. Samoan kulttuuri nähtiin hyvin perhekeskeisenä kulttuurina.
Verisiteitä korostettiin herkeämättä ja pidettiin tärkeinä silloinkin, kun yhdistävä tekijä
löytyi kaukaa menneistä sukupolvista. Perheen vahva rooli ja sen vaikutus yksilön
elämään korostui puheissa. Lahjoitukseen painostavia perheitä kuitenkin kritisoitiin,
eikä tällaista perhettä nähty aidosti rakastavana ja hyvänä perheenä.

Kunnioitus, omatunto ja halu auttaa lahjoittamisen motiiveina

Monet haastateltavat olivat sitä mieltä, ettei henkilön tarvitse lahjoittaa pyydettyä
summaa - etenkin, jos hänellä ei sitä ole. Kohtuullisuutta korostettiin yleisesti. Annetaan
se, mihin sillä hetkellä on varaa. Muu tutkimuskirjallisuus vahvistaa havainnon. Pitt
(1970, 43, 134) havaitsi tutkimuksessaan, että hyödykkeiden pitäminen itsellään on
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oikeutettua silloin, jos niiden pois antaminen vaarantaisi antajan hyvinvoinnin.
Toivomukset osallistumiseen voidaan torjua vetoamalla köyhyyteen tai sen uhkaan,
tilapäiseen varattomuuteen tai kasvaneisiin välttämättömyystarpeisiin. Haastateltavat
korostivat aina kunnioituksen osoittamisen merkitystä. Vaikka lahja olisi arvoltaan
kuinka mitätön tahansa, vaikkapa banaaneja tai taroa, kaikkein tärkeintä on osoittaa
kunnioitusta antamalla sitä, mitä tietyssä tilanteessa voi.

Haastateltavat korostivat yksilön omantunnon roolia. Moni kertoi osallistuvansa sen
mukaan, ”mitä sydän sanoo” tai sillä summalla, joka koetaan oikeaksi tai järkeväksi.
Läheiset suhteet olivat suoraan verrannollisia haluun lahjoittaa enemmän.

I just help out if I know it’s the right thing. If I know it’s not a right thing, I’m
not gonna do anything. I just ignore. If I know people never show up in the
family meeting then I say no.
Autan silloin, kun tiedän sen olevan oikein. Jos se ei ole oikein, en tee mitään. Jätän asian
huomiotta. Jos tiedän, että tietyt ihmiset eivät koskaan osallistu perheen kokouksiin, sanon ei.
(mies, 64 vuotta)

Lähes jokainen haastateltava korosti motiivinaan halua auttaa fa’alavelaven järjestävää
perhettä. Toisten auttaminen on samoalaisten ylpeyden aihe ja kunnia-asia.
Haastatteluissa korostui kollektiivinen pyrkimys osoittaa rakkautta ja kunnioitusta
kaikkia ihmisiä kohtaan. Rakkautta (alofa) osoitetaan esimerkiksi lahjanannon
muodossa ja kunnioitusta (fa’aaloalo) taas huomioimalla ja hyväksymällä ihmisen
arvoasema.

Kunnioituksen

osoituksena

voidaan

nähdä

myös

ylitsepursuava

vieraanvaraisuus. (Mageo 2003, 56.) Osallistumalla fa’alavelaveen osoitetaan sekä
kunnioitusta, että arvostusta. Erityisesti hautajaisiin osallistumista ja leskeksi jääneen
puolison auttamista rahallisesti pidettiin tärkeänä.

Hyväntahtoisuuden ja auttamishalun vastapuolelle asettuu omalle perheelle lankeava
kunnia mahdollisimman mittavasta lahjoituksesta. Tällaisen kunnian tavoittelun nähtiin
johtavan kilpailuun perheiden ja ennen kaikkea perheitä edustavien päälliköiden välillä.
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Pride, you know, pride. Samoan pride and family pride to donate a lot of money.
Sometimes it’s foolish pride.
Kunnia, tiedäthän, kunnia. Samoalainen kunnia ja perheen kunnia lahjoittaa paljon rahaa.
Joskus se on typerää kunniaa. (mies, 55 vuotta)

Kunnian tavoittelua ovat tarkastelleet myös Mauss (1999, 35-36) ja Pitt (1970). Maussin
mukaan on tärkeää, että juhlan kohteen vuoksi paikalle tuotu suunnaton lahjamäärä tuo
mukanaan kunniaa perheelle. Pitt puolestaan toteaa yksilön osallistuessa vaihdantaan
paitsi lahjoittavan ja vastaanottavan hyödykkeitä, myös saavuttavan yhteisöllistä
arvostusta ja kunnioitusta. Valta-asemaa voi osoittaa ylimitoitetuilla lahjoilla, joihin
vastapuoli ei pysty vastamaan. Yksipuolinen lahjananto kasvattaa lopulta lahjoittajan
valta-asemaa ja arvostusta (Osteen 2002, 74).

Samoalainen ylpeys on oma käsitteensä, jota samoalaiset itsekin mielellään pitävät yllä.
Myös David Stanley (1982) kuvailee samoalaisia äärettömän ylpeiksi perinteistään,
edustihan juuri Samoa aikoinaan Polynesian kulttuurin kehtoa ja keskusta. Myös
kristinusko on mukautunut saarelaisten elämäntyyliin. Samoalaisen kulttuuriperimän
henki heijastuu ja ilmentää itseään enemmänkin taidokkaiden ja mutkikkaiden
seremoniallisten perinteiden kautta, kuin maalaus- tai kuvanveistotaiteessa.

Myös Mageo (2003, 56-57) kertoo Tyynenmeren naapurikansojen syyttävän
samoalaisia usein liian ylpeiksi. Tämä juontaa juurensa juuri halusta vertailla ja arvostaa
ihmisiä arvoaseman mukaisesti. Yhteiskuntajärjestyksen määrittyessä pitkälti aseman
mukaan, voi ylemmän arvon omaava osoittaa ja käyttää valtaa alempiarvoista kohtaan.

5.7 Muuttuva Fa’alavelave
We prostituted our own culture. It’s not what it used to be.
Olemme tuhonneet oman kulttuurimme. Se ei ole sama kuin ennen. (nainen, 61 vuotta)

Haastateltavat arvostivat omaa kulttuuriaan, mutta olivat melko yksimielisiä siitä, että
fa’alavelaven vaatimukset ovat menneet nykyään jo liian pitkälle. Lähes jokainen
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haastateltava esitti kritiikkiä fa’alavelaven nykyistä tilaa kohtaan (ks. liite 5). Tämä on
vastoin tutkimuskirjallisuudesta löytyviä huomioita siitä, ettei lahjoilla kilpailla eikä
lahjoittajan arvoasema vaarannu lahjoitettaessa vähemmän (mm. Pitt 1970, 47, 134-135
ja Mauss 1999, 7-17). Esimerkiksi kilpailuasetelma morsiamen ja sulhasen perheen
välillä nousi monessa haastattelussa esiin. Eräs haastateltava kertoi, että sulhasen
perheen täytyy ylittää se, mitä morsiamen perhe tuo häihin. Toinen haastateltavista
kertoi morsiamen ja sulhasen perheen välillä esiintyvän aina kilpailua. Morsiamen
perheen täytyy ”näyttää” sulhasen perheelle mihin pystyy. Morsiamen perheen ollessa
huomattavasti varakkaampi, morsiamen puoli voi järjestää häät ja näin kerätä
luonnollisesti kunniaa itselleen.

45-vuotias mies kertoi kilpailuasetelman syntyvän, kun lahjoituksia tuodaan
juhlapaikalle. Kaikkien lahjoitukset kirjataan ylös ja huomioidaan julkisesti. Jos
perheillä tai päälliköllä on sama arvoasema, täytyy seuraavaksi lahjoitusvuoroon tulevan
lahjoittaa vähintään saman verran tai enemmän.

I have to overcome that and look even better and have greater applause from the
family or the acknowledgement from the family doing something more and then
the next person does the same thing, so keeps escalating.
Minun täytyy antaa enemmän ja näyttää paremmalta ja saada perheeltä kovemmat aplodit tai
huomionosoituksia ja seuraava henkilö tekee samoin ja näin kaikki kasvaa ja kasvaa.

Kritiikistä huolimatta korostettiin hyviksi ja oikeudenmukaisiksi koettuja asioita, joita
fa’alavelave on aikoinaan edustanut. Haastatteluista ilmeni selkeä teema, joka ilmaisi
kaipuuta vanhoihin aikoihin. Haastateltavat kertoivat, millaisena he näkevät fa’asamoan
(samoalaisen

elämäntavan)

ja

fa’alavelaven

entisinä

aikoina.

Fa’alavelaven

alkuperäinen idea nähtiin hyvänä perheiden auttaessa toisiaan. Eurooppalaista alkuperää
olevia hyödykkeitä ei vielä ollut, eikä rahan rooli korostunut. Kyse oli lähinnä
materiasta, kuten matoista ja ruuasta. Eräs haastateltava kuvailee entisaikojen
fa’alavelavea nelivaiheiseksi prosessiksi. Vieras saapuu tuomaan lahjoituksensa
fa’alavelaven järjestäjille. Hän saa vastalahjaksi aterian. Hän saa myös korillisen ruokaa
viedäkseen sen takaisin kotiin perheelleen. Mattoja taas tuodaan vaihtoon, jotta voidaan
osoittaa kunnioitusta.
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Haastateltavat arvioivat nykyisen kehityksen hiljalleen hämärtävän aidon fa’asamoan
periaatteet ja rapauttavan kulttuuria. Muutoksen aiheuttajana nähtiin usein raha, dollari.
Samoalaisten taloudellinen asema on vuosikymmeninä parantunut. Perheet ovat voineet
hankkia hyödykkeitä, joihin heillä ei ennen ollut varaa tai joita ei ollut saatavilla. Myös
länsimaalaistumisen ja Amerikan yhteiskuntamallin nähtiin muuttavan kulttuuria ja
alkuperäistä samoalaista elämäntyyliä. Antamisen kulttuuri on muuttunut ottamisen ja
omistamisen kulttuuriksi. Myös päälliköiden valtaa kritisoitiin. Nähtiin, että kaikki
päälliköt eivät enää käyttäneet asemaansa oikein.

Miller (1994, 310) tarjoaa selityksen sille, miksi rahasta on tullut suosittu vaihdon
väline. Rahaa suositaan sen ohimeneviin ja tilapäisiin vaihtosuhteisiin liittyvien
omaisuuksien vuoksi. Tilapäisyys ilmentää muodollisten sukulaisuussuhteiden ja
pysyvien instituutioiden vastakohtaa. Perinteisen vastavuoroisuuden tilapäisempi ja
liikkuvampi rooli samoalaisessa yhteiskunnassa on ristiriidassa Maussilaisen ajattelun
kanssa, jossa näkemykset korostavat lahjan tuottamia pitkän aikavälin velvoitteita.

5.8 Päällikköinstituution muutos
Monet haastateltavat kokivat päällikköinstituution harhautuneen sivupoluille. Päällikön
tehtävä on vastata perheensä hyvinvoinnista ja jakaa vaurautta edelleen tasapuolisesti ja
oikeudenmukaisesti. Pittin (1970, 118) mukaan ajat ovat kuitenkin muuttuneet
perinteisestä uudelleenjaosta ja vaihdannasta. Päällikön ei enää tarvitse suorittaa
hyödykkeiden välitöntä jakoa, koska jaettavana on lähinnä rahaa ruuan sijaan. Joidenkin
päälliköiden katsottiin tulleen

ahneiksi

ja

itsekkäiksi.

Päälliköiden käytöstä

fa’alavelaven aikaan kritisoitiin vahvasti. Heidän nähtiin ”ainoastaan istuvan, syövän ja
vastaanottavan lahjoja, antavat jotain takaisin, mutta keräävän kuitenkin suurimman
osan omiin taskuihinsa”.

Mielenkiintoisia

ovat

Ron

Crocomben

jo

1970-luvulla

tekemät

huomiot

päällikköperinteestä kirjassaan The Pacific Way – An Emerging Identity (1976).
Crocomben mukaan eräs saarelainen on määritellyt päällikköperinteen olevan
pääasiassa yhteiskunnan aristokraattisen eliitin kaltaisen luokan sosiaalista peliä
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lujittaakseen ja puolustaakseen etuoikeutettua asemaansa. Perimän kautta suvussa
siirtyvä päällikköasema koskettaa vain noin kymmenesosaa väestöstä, mutta perinteen
ideologia

on

itse

asiassa

levinnyt

laajemmin

kuin

varsinainen

käytäntö.

Päällikköperinne on hyväksytty ja pysyvä osa polynesialaista perinnettä huolimatta siitä,
että etuoikeuksien ja niiden vastakohdan eli tasa-arvoisuuden sekä arvostuksen raja
saattaa olla häilyvä. (Crocombe 1976, 11.)

37-vuotias mieshaastateltava vertasi samoalaista päällikköjärjestelmää diktatuuriin ja
maanomistussuhteita kommunistiseen yhteiskuntamalliin. Hän peräänkuulutti saarelle
demokratiaa ja korruption julkista tunnustamista ongelmaksi. Kyseisellä haastateltavalla
oli oma teoria, jonka perusteella hän vertasi samoalaisia päällikköjä Euroopan historian
aatelisiin, valtion viroissa työskenteleviä saarelaisia piispoihin ja kyläläisiä talonpoikiin.
Monet näkivät päällikköjen kilpailevan keskenään. Motiivina kilpailulle nähtiin ylpeys
ja kunnianhimo.

It all boils down to the damn pride. They’re competing with each other, my big
chief is bigger than your big chief, look at all this money! It’s ridiculous, it’s
childish.
Kaikki tiivistyy hemmetin ylpeyteen. He kilpailevat toistensa kanssa, minun päällikköni on
suurempi kuin sinun, katsokaa kaikkea tätä rahaa! Se on naurettavaa, se on lapsellista.
(nainen, 68 vuotta)

Eräs haastateltava halusi antaa häälahjansa suoraan hääparille, koska tunsi voimakasta
epäluuloa päällikköjä kohtaan.

I don’t give anything to the matai. Because I don’t trust them, you know, matai
keeps the money instead of giving it to the groom.
En anna päällikölle mitään. Koska en luota heihin, tiedätkö, päällikkö pitää rahat sen sijaan että
antaisi ne sulhaselle. (mies, 64 vuotta)

Monesti haastateltavat asettivat vastakkain varakkaat päälliköt ja kylähierarkian
alimmalla asteikolla olevat köyhät kyläläiset. Usein sympatiat asettuivat heikomman
puolelle ja heidän hankala taloudellinen asemansa ymmärrettiin.
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It’s a game between the title people, the little guy who donates this or that
doesn’t get anything.
Se on peliä arvoaseman omaavien kesken, tavallinen ihminen, joka lahjoittaa sitä tai tätä ei saa
mitään. (mies, 50 vuotta)

But then there’s the small fish of the family who are carrying a major financial
burden.
Mutta sitten ovat perheen tavalliset ihmiset, jotka kantavat suurimman taloudellisen taakan.
(mies, 45 vuotta)

Haastateltaviin kuului myös päälliköitä, joiden suhtautuminen omaan asemaan vaihteli.
Eräs haastateltava koki päällikkyyden kiusalliseksi, koska hän ei halunnut vastaanottaa
rahaa ”ilman syytä”. Toinen päällikkö taas koki olevansa oikeudenmukainen
tehtävässään:

It all depends on the family and a good matai is who understands, has
compassion and has the feeling. A good heart for his family. Like my situation, I
distribute equally among who contributed.
Kaikki riippuu perheestä ja hyvä päällikkö on ymmärtäväinen, hänellä on myötätuntoa ja
tunnetta. Hyvä sydän perhettään kohtaan. Niin kuin omassa tilanteessani, suoritan
uudelleenjaon tasapuolisesti kaikkien niiden kesken, jotka osallistuivat. (mies, 55 vuotta)

Päälliköksi ei välttämättä edes haluta. Eräs haastateltava kertoi tulleensa päälliköksi
isänsä painostuksesta. Isä oli halunnut poikansa vastaanottavan tittelin, jotta laajennettu
perhe tunnistaisi hänet, tietäisi kuka hän on ja mistä perheestä hän tulee.

Toisaalta Pittillä (1970, 119) riittää ymmärrystä myös päälliköille. Kylän ja sen
asukkaiden tarpeet ovat kasvaneet uusien tuotteiden ilmaantuessa markkinoille ja
elintaso on yleisesti noussut. Juhla-ateriat muuttuvat toinen toistaan runsaammiksi ja
päällikön perinteiset velvollisuudet yhä työläämmiksi täyttää. Päälliköllä täytyy olla yhä
enemmän

taitoa

hallita

kasvaneisiin odotuksiin.

oikeudenmukaisesti

saamaansa

omaisuutta

suhteessa
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5.9 Tulevaisuus
Muualla kuin saarella asuvista perheistä osa jatkaa fa’alavelavea – niiden järjestämistä
ja niihin osallistumista - toiset taas eivät. Yksi haastateltavista kertoi, ettei hän
Yhdysvaltojen mantereella asuessaan osallistunut suvun fa’alaveleveihin muuten kuin
lähettämällä lähimmälle perheelleen rahaa. Muutettuaan takaisin saarelle haastateltava
kertoi velvollisuuksien kohtaavan satunnaisen tasaisesti. Jotkut perheet ovat muuttaneet
pois saarelta fa’alavelavejen aiheuttaman taloudellisen taakan ja stressin vuoksi.
Poistuessa saarelta kuuluu perheeseen, mutta taloudellinen rasitus vähenee.

My father’s sister lives in California. If something happens there of course all of
us would pull resources to get over there to the funeral or if you wanna be just
brought down here, lay to rest here, the whole clan would pull to that but it
would not exceed anything closer than the immediate family.
Isäni sisko asuu Kaliforniassa. Jos siellä tapahtuisi jotain, tietenkin pyrimme saamaan
tarvittavat varat kokoon, jotta pääsemme sinne hautajaisiin tai jos hän haluaisi tulla haudatuksi
tänne, koko suku puhaltaisi yhteen hiileen tämän toteuttamiseksi, mutta tämä ei ulotu
kauemmaksi kuin läheisimpään perheeseen. (mies, 45 vuotta)

Muutto pois saarelta ei välttämättä ratkaise juhlakulttuuriin liittyviä velvoitteita. Eräs
haastateltava esimerkiksi kertoi haluttomuudestaan osallistua samoalaisiin perinteisiin
häissään.

Tästä

huolimatta

heidän

perheensä

suorittivat

kuitenkin

joitakin

vaihtoseremonioita muualla kuin itse hääjuhlassa. Toinen haastateltava kertoo perheiden
pitkästä muistista:

Some of them up in the States stopped making dowries, but when they come back
to Samoa dowries are still remembered by both families…both families they
remember there’s a dowry that hasn’t been done.
Yhdysvalloissa jotkut lopettivat myötäjäiset, mutta kun he palaavat takaisin Samoalle,
molempien perheet muistavat myötäjäiset...molemmat perheet muistavat, että myötäjäisiä ei ole
suoritettu. (mies, 67 vuotta)
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Haastateltavien kertomuksissa toistuvia avainteemoja olivat perhesiteiden ylläpitämä
juhlakulttuuri

sekä

ylpeys

omasta

kulttuurista

ja

kulttuuriperinnöstä.

Osa

haastateltavista piti juhlakulttuuria niin vahvana, että näkivät sen heikentymisen tai
katoamisen hyvin epätodennäköisenä. Arki Samoalla kietoutuu sen ympärille niin
vahvasti, ettei kukaan voi saarella asuessaan sitä paeta.

Haastateltavat kertoivat, että joillakin perheillä on halu irtautua vanhojen perinteiden
noudattamisesta. Kukaan haastateltavista ei kertonut, että olisi itse luopunut
osallistumasta

fa’alavelaveihin.

Eräs

haastateltava tosin kertoi vähentäneensä

osallistumistaan asuessaan Yhdysvalloissa ja toinen totesi, ettei halua lahjoittaa
häälahjaansa päälliköiden kautta, vaan suoraan hääparille.

Lapsille haluttiin yleensä opettaa Samoan kulttuuria ja perimätietoa, vaikka he
kasvaisivatkin muualla. Vain yksi haastateltava sanoi tietoisesti kasvattaneensa lapsensa
muualla kuin saarella, jottei heille muotoutuisi taakkaa fa’alavelaveista ja toistuvista
velvoitteista. Haastateltavat uskoivat yleisesti, että verenperimä nostaa ennemmin tai
myöhemmin päätään ja perheet palaavat takaisin perinteiden pariin riippumatta
asuinpaikasta.

Jo 1970 -luvulla oltiin huolissaan siitä, kuinka nuoriso sitoutuu vanhojen perinteiden
noudattamiseen, kun heillä on länsimaalaisen kulttuurin maihinnousun jälkeen muitakin
malleja mistä valita (Crocombe 1976, 11). Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että
muualla kasvaneet lapset näkevät selkeämmin perinteisen järjestelmän puutteet.
Muutamat haastateltavat epäilivät hyvän koulutuksen hankkineiden paluumuuttajien
halua sopeutua kulttuuriin, joka vaatii yksilöltä fa’alavelaven vaatimia taloudellisia
uhrauksia ja asettumista päällikköjen määräysvaltaan. Samat haastateltavat arvelivat
fa’asamoan roolin heikentyvän tulevaisuudessa ja kokivat kulttuurin nykyisessä
ilmentymismuodossaan korruptoituneeksi. He näkivät järjestelmän nykytilan ja sen
negatiivisen kehityssuunnan syynä siihen, miksi monet perheet ovat jo kääntymässä
poispäin omasta kulttuuristaan.

They’re getting westernized and the kids see the flaws in their culture. But there
is still respect, to their land and, they still respect that but they’re beginning to
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see, contradicts. Big chiefs’ getting bigger and bigger and richer and richer and
same time my people’s getting poor and that’s why there are controversies.
He länsimaalaistuvat ja lapset näkevät kulttuurinsa viat. Mutta vielä on olemassa kunnioitusta,
omalle maalleen, he vielä kunnioittavat sitä, mutta ovat alkaneet nähdä ristiriitoja. Korkeat
päälliköt tulevat isommiksi ja isommiksi ja rikkaammiksi ja rikkaammiksi ja samaan aikaan oma
väkeni köyhemmäksi ja siksi ristiriitoja esiintyy. (nainen, 68 vuotta)

Muutamat haastateltavat korostivat päällikköinstituution merkitystä ja maan omistusta.
Päällikköjen rooli koettiin tärkeäksi muutoksen alullepanemisessa. Tämä taas vaatisi
muutoksia päällikköjen asenteissa. Niin kauan kuin maa on yhteisomistuksessa ja
perheinstituution vaikutus yksilöön vahva, myös päälliköiden asema pysyy ennallaan.
Yksilön täytyy hyväksyä fa’alavelaven velvoitteet ja päällikkönsä päätökset niin kauan
kuin perheyhteisön sanktiot ja perheen maalta karkottaminen toimivat rangaistuksena.

Samoalla fa’alavelaveihin osallistumisen rahallista ja aineellista ylärajaa on rajoitettu.
Samoin on päätetty luopua pienten, kymmenen dollarin arvoisten mattojen käytöstä.
Samoan esimerkki nousi usein esille haastatteluissa. Nykyistä tilannetta Amerikan
Samoalla verrattiin Samoaan. Samoan päätöstä rajoittaa fa’alavelaveja pidettiin yleisesti
hyvänä mutta haastateltavista ainoastaan yksi nosti esiin sen, että samaa kokeiltaisiin
myös Amerikan Samoalla.

I hear the Western Samoa, they put a cap on it, the leader said this is the
maximum, here it’s just crazy, it gets too out of control. We would still follow the
tradition and support the family union but it’s gonna be capped, you know,
because if we continue like this, the rich get richer and the poor get poorer.
Kuulin, että Länsi-Samoalla he rajoittivat sitä, johtaja sanoi: tämä on enimmäismäärä. Täällä se
on hullua, se on karkaamassa käsistä. Seuraisimme kuitenkin perinteitä ja tukisimme
perheenyhteisöä, mutta se olisi rajoitettua, tiedätkö. Koska jos jatkamme näin, rikkaat rikastuvat
ja köyhät köyhtyvät. (mies, 45 vuotta)
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6 Juhlakulttuuri uuden vuosituhannen alussa
Amerikan Samoalla hääjuhlalla, samoin kuin kaikilla muillakin juhlilla, on selvästi
havaittava taloudellinen merkitys niin yksilölle, yhteisölle kuin koko yhteiskunnalle.
Fa’alavelave vaatii huomattavia taloudellisia panoksia paitsi järjestävältä perheeltä
mutta myös juhlavierailta. Samoalainen kulttuuri on kehittynyt ruuan ympärille, kuten
monet haastateltavatkin totesivat. Juhlan järjestäjä valmistautuu ravitsemaan vieraansa
jopa viikon tai viikkojen ajan. Tämä luonnollisesti vaatii paljon resursseja, joita saadaan
osaksi vieraiden tuomista lahjoista. Näistä osa jaetaan takaisin lahjan antaneille, osa
edelleen laajemman perheen piiriin ja osalla katetaan fa’alavelaven kuluja.

6.1 Henkilökohtaisen talouden hallinta ja normatiivinen velvoite
Etenkin lähisuku koetaan Samoalla tärkeäksi. Rahan ja avuntarpeessa olevan sukulaisen
auttamista pidetään luonnollisena. Rahan antaminen toiselle mitä erilaisimmissa
tilanteissa on yleistä Amerikan Samoalla ja se on osa kulttuuria. Raha ei ole niin tarkoin
vartioitua henkilökohtaista omaisuutta kuin länsimaissa, vaan on aivan luonnollista
tietää kuinka paljon sukulaiset saavat palkkaa ja koska palkkapäivät ovat.

Säästäminen on etenkin länsimaissa merkittävä päätös tulevaisuuden kuluttamisen
kannalta. Tulevaisuudessa tapahtuvaan kuluttamiseen säästetään lykkäämällä nykyistä
kulutusta. Tulojen kasvu lisää kulutusta, muttei kuitenkaan samassa suhteessa, joten
yksilöillä on mahdollisuus tehdä vapaammin säästämistä koskevia päätöksiä. (Douglas
ja Isherwood 1996, 11.) Vaikka Samoalla yleinen tulotaso on noussut, säästämisen
suosio ei ole lisääntynyt. Samoalla rahan käyttö ja kiertokulku on välitöntä ja nopeaa.
Säästäminen on harvinaista ja hankalaa toistuvien fa’alavelavien takia.

Säästämistä ei kaikkialla maailmassa pidetä parempana vaihtoehtona kuin avokätisyyttä.
Douglas ja Isherwood (1996, 12) pitävät mielenkiintoisena tarkastella eri kulttuureissa
esiintyviä kuluttamisen ja tulojen suhteita. Vain välttämättömän kuluttamista
kokonaistuloihin nähden voidaan toisessa kulttuurissa pitää viisaana, toisessa taas
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huonona asiana. Vastaavasti kulutuksen suuri osuus voidaan nähdä anteliaisuutena tai
tuhlaavaisuutena.

Kuten jo aiemmin todettiin, kylän jäsen on sosiaalisen velvollisuuden vuoksi sidottu
taloudellista

vastavuoroisuutta

velvoittavaan

toimintaan.

Tämä

estää

yksilöä

tavoittelemasta oman varallisuuden kartuttamista tai asettamasta henkilökohtaisia
taloudellisia päämääriä. (Pitt 1970, 3.) Yksilöllä on sosiaalinen paine keräämiensä
hyödykkeiden ja rahan jakamiseen yhteisön edun nimissä. Toisaalta yhteisö
vastavuoroisesti turvaa yksilön toimeentulon. Haastatellut korostivat, ettei Samoalla ole
kodittomia eikä kukaan näe nälkää, vaan kaikista pidetään huolta juuri sosiaalisen
tukiverkon avulla.

Lahjanannon vaikutus ei rajoitu ainoastaan taloudelliseen ulottuvuuteen. Samoalla
lahjananto pitää yllä vanhoja perinteitä, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osoittaa asemaa
yhteisössä. Lahjasta ei voi kieltäytyä ilman seurauksia ja hyväksymällä lahjan
hyväksytään myös velvoite vastalahjaan. Lahjalla on siis kokonaisvaltainen ja pakottava
merkitys, joka kietoutuu paikalliseen kulttuuriin ja yhteiskuntaelämään.

Mitkä sitten ovat samoalaisten motiivit ylläpitää tätä järjestelmää, jota myös kritisoitiin?
Miksi fa’alavelaveen osallistuminen koetaan velvollisuudeksi? Esitän vaihtoehdoiksi
yhteisön tai ryhmän vaikutusta yksilöön ja erinäisiä henkilökohtaisia motiiveja.

Yhteiskunnassa yksilöiden käyttäytymistä säätelevät ainakin osittain sisäistetyt
sosiaaliset normit. Yhteisö puolestaan valvoo yksilön käytöstä ja rankaisee
poikkeavuuksista.

Kulttuurijärjestelmän

arvot

säätelevät

varsinaista

toimintaa

normatiivisen velvoitteensa kautta.

Fa’alavelave tuottaa yksilölle normatiivisen velvoitteen osallistua. Instituutio on
juurtunut syvälle kulttuuriin ja hallitsee jokapäiväistä elämää. Periaate saa moraalisen
statuksensa yhteisöllisestä yhteiskuntamallista. Jos yksilö kieltäytyy osallistumisesta,
siitä seuraa rangaistus, kuten yhteisöstä eristäminen tai kunnianmenetys. Tämä
rangaistus saa voimansa yhteiskunnan jäsenten sosiaalistumisesta yhteisökeskeiseen
elämäntapaan.
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Myös ryhmädynamiikan tutkimus tarjoaa selityksiä yhteisön ja yksilön välisen suhteen
tarkastelulle. Mitä vahvempi ryhmä on, sitä suurempi on sen kyky kerryttää omia
etujaan

samalla

vähentäen

sen

jäsenien

mahdollisuuksia

henkilökohtaiseen

edunsaamiseen. Ryhmä määrittelee toimintatapansa ja näin estää siitä poikkeavaa
henkilökohtaista kulutusta. Ryhmän vahvistaessa otettaan jäsenistään, se alkaa
määritellä yhä suurempaa osaa jäseniensä tuloista ja ajankäytöstä. Ryhmän tarjoama
pitkän aikavälin hyöty on olennainen. Kauas ulottuva visio oikeuttaa ryhmän
asettamaan vaatimuksia myös tulevien sukupolvien nimissä. (Douglas & Isherwood
1996, 20-21.)

6.2 Henkilökohtaisia motiiveja lahjanantoon
Aineiston perusteella fa’alavelaveen osallistumisen motiiveina ilmeni halu auttaa,
kunnioitus toisia kohtaan ja omantunnon vaatimukset. Lisäksi painotettiin vanhojen
perinteiden ylläpitämistä ja kulttuurillista velvoitetta. Kun lahja koskee lähisukulaista,
voidaan motiivin katsoa ilmenevän esimerkiksi kiintymyksen tai muiden inhimillisten
tunteiden muodossa, jota lahjoittaja tuntee saajaa kohtaan. Yleensä oltiinkin tyytyväisiä
niihin fa’alavelaveihin, jotka koskivat omaa perhettä tai välitöntä lähisukua. Koettiin,
että lahjoitus menee oikeaan osoitteeseen ja että lahjan saaja saa siitä hyötyä.

Monesti tapahtuu niin, että lahjoitusta pyydetään lähes tuntemattoman sukulaisen
fa’alavelaveen. Niissä tapauksissa lahjoittamisen takana on muita syitä kuin
henkilökohtaiset tunteet. Velvollisuus omaa perhettä kohtaan ja halu osoittaa
kunnioitusta fa’alavelaven järjestävälle perheelle toimivat syinä lahjoittaa.

Toisaalta motiiveina lahjanantoon voidaan pitää yhteisöllisyyden leimaamaa kulttuuria
ja sen synnyttämiä impulsseja. Lahjan avulla voi tavoitella valta-asemaa, julkisen
tunnustuksen aiheuttamaa mielihyvää tai lahjanannon seurauksena vastaanotettua
henkilökohtaista ja perheen nimissä ansaittua kunniaa. Joskus lahjoittava henkilö tai
perhe saattaa käyttää lahjaa valta-asemansa osoittamiseen.

Vastavuoroisuuden periaate on juurtunut syvälle ihmisten mieliin Samoalla. Valta on
sillä, joka antaa jotakin johon toisen on mahdotonta vastata (Rekola 2005, 26). Lahjan
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saajalle jää näin vastavuoroisesti velka, johon ei voi vastata. Tämä antaa antajalle
tilaisuuden osoittaa valtaansa ja statustaan, jopa alistaa. Aineiston perusteella ilmeni
perheiden välistä kilpailua, kun fa’alavelaveen osallistumista käytettiin välineenä
perheen vaurauden osoittamiseksi.

Kun perheet Amerikan Samoalla, Uudessa Seelannissa ja Havaijilla ovat vaurastuneet,
ne panostavat sen esittelyyn muun muassa häiden kautta. Perheet saattavat jopa
kiinnittää talonsa saadakseen lainaa, jolla toteuttaa näyttävän hääjuhlan. (Mageo 2003,
149). Hääjuhla ei siis kosketa pelkästään hääparia ja heidän välitöntä perhettään, vaan
koko laajennettua perhettä.

Lahjojen laadun ja määrän ilmoittaminen julkisesti tuottaa halua ansaita perheelle
kunnioitusta mahdollisimman huomattavalla lahjalla. Myös Suomessa vanhoissa
talonpoikaishäissä häävieraat ovat vastaanottaneet julkista tunnustusta lahjoistaan.
Esimerkiksi Savossa tapa kehittyi juhlavaksi. Erityinen kuuluttaja tai puhemies piti
maljapuheen ja kehotti hienovaraisesti häävieraita muistamaan nuortaparia varojensa
mukaisella lahjalla. Sitten puhemies kuulutti ja kehui erikseen jokaisen lahjan antajan.
(Kaivola 1995, 38-39.)

Suomalaisista ja samoalaisista häistä löytyy muitakin samankaltaisia piirteitä. Myös
morsiamen tanssittamisesta kerätään rahalahjoja. Siinä missä samoalainen morsian
esittää häävieraille siva samoan, Suomessa entisaikojen niin kutsutuissa tanssihäissä
vieraat saivat juomaa ja ryyppyjä, kun he tanssittivat morsianta rahaa antaen. Myös
häälahjojen jaossa on yhteneväisyyksiä. Suomessa entisaikojen häälahjoista osa meni
morsiusparille ja osa hääjuhlan kuluihin. Suomessa pieni osa luovutettiin myös
vaivaisille, eli köyhäinavustukseksi. (Kaivola 1995, 39.) Samoalla taas häävieraat
toimittavat häissä tarjottavaa ruokaa jaettavaksi kotikylänsä kaikille asukkaille.

Lahjanantamisesta kieltäytymisen takana saattaa olla pelko yksilölle tai perheelle
lankeavista seurauksista joita syntyy, jos lahjaa ei suoriteta yhteisön asettamien
sääntöjen

mukaisesti.

Mauss

(1999,

80-86)

totesi

vastalahjan

suorittamisen

laiminlyönnin johtavan esimerkiksi arvon menetykseen tai pahojen voimien
kohtaamiseen. Toiselle pahaa toivomisesta kertoi ainakin yksi haastateltava. Yhteisöstä
eristämisen

pelote

kertoo

kulttuurista,

joka

on

edelleen

kovin

perhe-

ja
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yhteisökeskeinen. Silloin voidaan ymmärtää myös yhteisön asettama paine toimia
normien mukaisesti.

6.3 Häälahjat ja muut häissä esiintyvät hyödykkeet
Kaikki haastateltavat vanhimmasta nuorimpaan puhuivat ainoastaan kollektiivisten
lahjojen kierrosta ja niiden vaihdosta. Puhe piti haastattelun aikana varta vasten
johdatella käsittelemään henkilökohtaisia lahjoja. Kysymykseen siitä, hankitaanko
hääparille myös henkilökohtaisia lahjoja, vastattiin myöntävästi. Tätä ei kuitenkaan
pidetty häissä kovinkaan olennaisena osana. Voidaan päätellä, että kollektiiviset
häälahjat ovat suhteeltaan merkittävämmässä roolissa kuin henkilökohtaiset lahjat, ja
että häälahjan rooli määrittyy pitkälti yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen normien
mukaisesti.

Samoalaisissa häissä lahjoitetaan kollektiivisesti rahaa, mattoja ja ruokaa. Nämä lahjat
toimivat vaihdon välineinä. Hääparille lahjoitetaan myös henkilökohtaisia lahjoja, jotka
ovat useimmiten eurooppalaista alkuperää, kuten astioita, keittiötarvikkeita ja
liinavaatteita. Näiden lahjojen tarkoituksena on auttaa hääparia uutta kotia
perustettaessa.

Hääparin itsensä määrittelemää lahjatoivelistaa ei haastatteluissa esiintynyt. Tämä voi
selittyä muun muassa sillä, että henkilökohtaisista lahjoista hääparin omaan käyttöön
siirtyy suuri osa, koska asuminen avoliitossa ennen avioitumista ei ole niin yleistä kuin
esimerkiksi länsimaissa. Tällöin hääparilla ei ole vielä valmista kotia, jossa he olisivat
kenties asuneet jo vuosia ja josta jo löytyy tarpeellisimmat kotitaloustarvikkeet.
Toisaalta tarpeettomat henkilökohtaiset lahjat hääpari voi jakaa eteenpäin sukulaisilleen.
Näin parille soveltumaton lahja löytää paikkansa kiertäessään yhteisössä. Tällainen
käytös voitaisiin kokea esimerkiksi Suomessa jopa loukkaavaksi lahjan antanutta
henkilöä kohtaan.

Häissä lahjoitettavasta rahasta osa päätyy suoraan hääparille. Rahalla he voivat tehdä,
mitä itse haluavat. Nykyaikainen samoalainen hääpari haluaakin häälahjaksi mielellään
rahaa. Otnes ja Pleck (2003, 77) kertovat hääparien tulleen yhä ilmeisemmäksi
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toivoessaan rahalahjaa ja joskus suoraan ehdottavan häävieraille toivottavansa lahjansa
rahan muodossa. Otnes ja Pleck jatkavat kuvailemalla rahan olleen aina hyväksytty
häälahja, vaikka summa olisikin hienotunteisesti peitetty, kun lahja on esillä. Tämä
kuvaus on tietysti länsimaisista häistä. Samoalla summat ovat julkisia ja niiden
perusteella lahjoittajan on mahdollista kerätä julkista huomiota ja arvostusta, kuten
aikaisemmin on todettu.

Entä kuka valitsee häälahjan? Länsimaissa yksi lahjan annon rituaalisista merkityksistä
on ollut sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen. Tämä on ollut perinteisesti perheen
naisten tehtävä. Suhteita ylläpidetään niin sukulaisiin, ystäviin kuin naapureihinkin.
Suurin osa lahjojen antamisesta hoidetaan naisten toimesta. Puolisot ovat tapahtumassa
mukana vähemmän aktiivisena osapuolena. Perheen isän tehtävänä oli hankkia elatus, ja
naisten päävastuulla oli hoitaa perhe ja sosiaaliset suhteet. (Cheal 1988, 175.) Samoalla
naisilla ei ole yhtä aktiivista roolia lahjanannossa juuri kollektiivisen lahjan suuren
merkityksen vuoksi. Lahjoitusten suuruus on enemmän tai vähemmän päätetty
perhekohtaisesti fa’alavelaven tullessa ajankohtaiseksi.

Liitteessä 3 (Pitt 1970) on vuosikymmeniä vanha kuvaus samoalaiseen juhlaan
tarvittavien elintarvikkeiden ja palvelujen kulutuksesta ja suurimmista menoeristä.
Haastattelujen perusteella voidaan havaita, että nämä hyödykeryhmät (säilötyt tai
pakastetut elintarvikkeet, muu ruoka ja juoma, raha ja seremonialliset matot) ovat
edelleenkin lahjoitetuimpia häissä ja muissa fa’alavelaveissa.

Jotkut haastateltavat olivat huolissaan fa’alavelavessa tarjottavista ruuista, juomista sekä
niiden vaikutuksesta kansanterveyteen. Esiin nousivat tietyt kaupalliset, eurooppalaista
alkuperää olevat hyödykkeet, joiden käyttöä toivottiin vältettävän etenkin fa’alavelaven
yhteydessä. Kritiikki kohdistui esimerkiksi epäterveellisiin elintarvikkeisiin, kuten
virvoitusjuomien liialliseen käyttöön. Eräs haastateltava toivoi, että lapset ja nuoret
opetettaisiin käyttämään ja arvostamaan enemmän oman saarensa tuottamia terveellisiä
ja maksuttomia tuotteita, esimerkiksi papaijaa ja kookospähkinää toivottiin käytettävän
enemmän sen sijaan, että suosittaisiin tiettyjä eurooppalaista alkuperää olevia tuotteita
vain

niiden

statusnäkökulman

vuoksi.

Toinen

haastateltava

näki

kasvavien

fa’alavelavejen lisäävän myös niissä kulutettavan ruuan määrää ja jo entisestään
kookkaiden ja ruokaa rakastavien saarelaisten ylipainoa.
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6.4 Yksilöllisyyden esteet ja yhteisöllisyyden keskeinen asema
Amerikan Samoan modernisoitumista rajoittavat tietyt tekijät. Esimerkiksi traditioiden
koetaan jarruttavan kehitystä. Traditiot siirtyvät sukupolvesta toiseen rakentuen
rituaalien varaan ja edustaen institutionalisoitunutta käyttäytymistä. Konkreettinen
esimerkki traditiosta on fa’alavelave, joka elää vahvasti samoalaisessa kulttuurissa. Se
velvoittaa yksilöt normatiiviseen käyttäytymiseen.

Yksilöllisyyden keskeisenä tekijänä on ihmisen mahdollisuus vaikuttaa omaan
elämäänsä haluamallaan tavalla. Yhteisön merkittävä vaikutus yksilön käyttäytymiseen
toimii esteenä tälle pyrkimykselle. Tämä ilmenee esimerkiksi vaikeuksina yksilöllisessä
taloudenhallinnassa. Myös arvohierarkia rajoittaa yksilöllistä vapautta.

Autonomia on yksi modernisuuden perusajatuksista. Tourainen (1995, 304-305)
mukaan autonomia voi olla joko henkilökohtaista tai kollektiivista. Henkilökohtainen
autonomia ilmenee yksilöllisinä vapauspyrkimyksinä. Näitä ilmeni myös tuloksissa,
mutta ne sopeutettiin aina vastaamaan kohtuullisuuspyrkimyksiä oman kulttuurin
sisällä. Koskaan ei korostettu halua vapautua täydellisesti fa’alavelaven velvoitteista,
mutta usein haluttiin enemmän yksilöllistä vapautta päätöksenteon muodossa. Samoalla
esiintyy enemmänkin pyrkimyksiä kollektiiviseen autonomiaan,

joka

ilmenee

esimerkiksi perheen edun ja jokaisen perheenjäsenen oman edun välisenä ristiriitana.
Koska kollektiivisen autonomian vaatimukset kohdistuvat yhteisöön, joutuu kyseinen
yhteisö väistämättä rajoittamaan jäsentensä henkilökohtaista vapautta. Fa’alavelaveen
osallistuttaessa perheen rooli korostuu. Perhe toimii ulospäin näkyen yhtenä yksikkönä.

Länsimaalaistumista voi olla jonkin länsimaalaisen tradition sisällyttäminen tai
lisääminen paikalliseen perinteeseen (Miller 1998). Amerikan Samoalla hääjuhlaan on
omaksuttu useimmiten sekä perinteisiä että länsimaisia piirteitä. Länsimaalaistuminen
voi myös laajempana prosessina edustaa yksilöllisen vapauden kasvua. Modernisuus ei
kuitenkaan välttämättä raivaa tieltään kulttuurien perinteisyyttä, vanhoja tapoja,
tunteiden valtaa ja biologisia rajoitteita. Miller (1994, 313) toteaa, ettei modernisuuden
kasvu automaattisesti tarkoita, että moderni korvaa perinteisen mallin. Esimerkiksi
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kulutus on modernisuuden dynaaminen puoli, jonka avulla yhteisö voi tuottaa uusia
keinoja ilmentää itseään.

Vaikka haastatteluissa esiintyi vahvaakin kritiikkiä tiettyjä fa’alavelaven saamia uusia
piirteitä kohtaan, merkkejä yhteisöllisyyden tunteen heikentymisestä ei aineiston
perusteella ilmennyt. Perhe ja lähisuku koettiin tärkeiksi. Muita ihmisiä kohtaan
pyrittiin osoittamaan kunnioitusta ja usein kaikki samoalaiset koettiin ”siskoiksi ja
veljiksi”. Sosiaalistuminen yhteisökeskeiseen elämään tuottaa malleja, joita on vaikea
murtaa. Monet haastateltavista ovat muuttaneet pois Samoalta, mutta palanneet takaisin
suvun pariin. Useat pitivät länsimaiden elämäntapaa liian kiireisenä ja stressaavana.

Samoalaiset ovat tietoisia länsimaisesta tavasta elää ja ovat toisinaan innokkaita
omaksumaan sen tiettyjä piirteitä, kuten tiettyjen kulutushyödykkeiden käyttämisen.
Kuitenkaan länsimaista elämäntyyliä kohti ei ainakaan haastattelujen perusteella
tietoisesti koeteta pyrkiä. Tämä asenne ilmenee usein tutkimuskirjallisuudessakin
mainittavasta amerikansamoalaisesta itsetyytyväisyydestä. Matkakirjailija Paul Theroux
(1993, 345) kuvaileekin ironiseen tyyliinsä Amerikan Samoalaisia seuraavasti:

”Saarelaiset ovat hyvin onnellisia. Elämä Yhdysvaltain Samoalla on yhtä
hyödytöntä jenkkipuuhailua ja ihmiset ovat niin siivottoman tyytyväisiä etteivät
siedä puhuttavankaan itsenäisestä valtiosta, jonka voisivat muodostaa yhdessä
meren ulapan toisella puolella elävien länsisamoalaisten veljien ja sisarien
kanssa. Sellainen liittohan vähentäisi ratkaisevasti rahantuloa.”

Joskus traditionaalinen kulttuuri eli samoalainen perhe, yhteisöllisyys ja maan omistus
asetettiin vastakkain kulutuskulttuurin kanssa. Työkeskeinen ”yhdeksästä viiteen” kulttuuri

asuntolainoineen

nähtiin

vähemmän

houkuttelevana

vaihtoehtona.

Samoalaisen perheyhteisön roolia korostettiin positiivisessa hengessä. Länsimainen
vapaus saattaa yhdestä näkökulmasta tarkasteltuna näyttää valinnanvapaudelta, mutta se
merkitsee sitoutumista itseensä (Jallinoja 1997, 35). Tämä tuottaa toisenlaista vastuuta
ja omien toiveiden kuuntelua, joka myös aiheuttaa elämään tiettyjä pakottavia malleja.
Lisäksi samalla, kun individualismista kehittyy yhteiskunnassa päivän sana,
turvallisuuden ja omaisuuden uhkaksi saattaa syntyä kateutta (Douglas & Isherwood
1996, 22).
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Samoan kulttuuria leimaavan yhteisöllisyyden on katsottu ehkäisevän ja rajoittavan
kaupallistumista. Jos verrataan Amerikan Samoaa ja itsenäistä Samoaa, on
jälkimmäinen talousalueena paljon tuotteliaampi. Yhteisöllisyyden asettamien esteiden
lisäksi Amerikan Samoa saa Yhdysvalloilta merkittävää vuosittaista taloudellista apua,
joka saattaa vaikuttaa kansalaisten taloudelliseen aktiivisuuteen. Yhteisöllisyyden luoma
sosiaalinen tukiverkko turvaa yksilön perustarpeet. Yhteisöt taas eivät koe suurta
painetta yhteiskunnallisten muutosten organisointiin, koska territorio vastaanottaa
jatkuvaa taloudellista tukea. Maantieteellinen sijainti sen enempää kuin ilmastokaan ei
aiheuta pakottavia tarpeita, jotka toimisivat riittävän suurena motiivina mittavammille
muutoksille.

6.5 Muutos ja tulevaisuus
Haastatteluista kävi selvästi ilmi tyytymättömyys fa’alavelaven nykytilanteeseen.
Kasvava paine yhä mittavampiin lahjoituksiin nosti esiin kritiikkiä. Muutoksen
aiheuttajana nähtiin useimmiten kilpailu kunniasta tai ahneus. Fa’alavelavea kuvailtiin
taloudelliseksi taakaksi. Tyytymättömyys ilmeni yleisesti kasvaneena rahanmenona tai
silloin, kun kohdetta ei koettu tarpeeksi läheiseksi suhteessa lahjoituksen määrään.
Oman talouden hallintaa koetettiin vahvistaa määräämällä itse lahjoitukseen annettava
summa. Oltiin myös huolissaan vanhojen ja oikeudenmukaisiksi koettujen perinteiden
hautautumisesta kasvaneen materia- ja rahaliikenteen alle.

Myös päälliköitä kohtaan esitettiin kritiikkiä. Koettiin, että jotkut päälliköistä ovat
unohtaneet velvollisuutensa varallisuuden oikeudenmukaiseen uudelleenjakoon ja
omasta perheestään huolehtimiseen. Samoalaisessa kulttuurissa, joka on muodollinen ja
rituaalinen, ainut keino saavuttaa sosiaalisesti merkittävä asema on tulla päälliköksi.

Päälliköiden halu pitää kiinni perinteistä ei ole poikkeuksellista, kun tarkastellaan
samoalaisen yhteiskunnan kehitystä ja sen vaikutuksia. Jallinojan (1997, 31) mukaan
useat sosiologit näkevät, että modernisaation eteneminen on merkinnyt viime aikoina
nimenomaan yksilön vapauden vahvistumista. Tämä on synnyttänyt pelkoja tai
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aavistuksia mahdollisista ylilyönneistä. Yksi mahdollisuus on löytää keinoja, joilla
tasapainottaa herkästi itsekkyydeksi taipuvaa yksilön vapautta.

Haastatteluista nousi esiin halu korostaa perhettä, sukua ja samoalaisuutta yleensä.
Lähes poikkeuksetta haastattelut sisälsivät viittauksen samoalaiseen verenperimään,
kulttuuriin ja perinteisiin. Omaa kulttuuria arvostetaan ja fa’alavelave on merkittävä osa
samoalaista kulttuuria.

Saarelaiset ovat ylpeitä perinteistään. Ajatus siitä, että fa’alavelavet loppuisivat
kokonaan vaikuttaa jokseenkin mahdottomalta. Kasvaneen kritiikin perusteella voi
kuitenkin

olettaa

instituution

kohtaavan

lähitulevaisuudessa

yhä

suurempia

muutospaineita. Fa’alavelaven nykytila on saavuttanut pisteen, jossa kulttuurin omat
edustajat näkevät sen ajautuneen liian etäälle sen alkuperäisestä tavoitteesta. Lisäksi
nuorten ajatuksia tulisi kuunnella ja ne tulisi liittää perinteisiin. Perinteiden määrittyessä
liiaksi eliitin tai vanhempien sukupolvien kautta, on perinteiden jatkuminen epävarmaa.
Uuden kulttuurisen mallin omaksuvat yhteiskunnan jäsenet ovat niitä, joilla on vähiten
vaikutusmahdollisuuksia täyteen yhteiskunnalliseen osallistumiseen oman kulttuurinsa
sisällä (Crocombe 1976, 11). Jotta kulttuuri voisi säilyä tulevaisuudessakin vahvana,
tulisi sen palvella jokaisen yhteisön jäsenen tarpeita.

Kuinka nykymuotoinen fa’alavelave voidaan säilyttää vahvana osana kulttuuria
muuttuneessa tilanteessa? Yksi ratkaisu olisi asettaa yläraja fa’alavelavessa annettaville
lahjoituksille. Tätä on jo kokeiltu itsenäisellä Samoalla. Samoin pienten mattojen
käytöstä on luovuttu ja fa’alavelavessa käytetään ainoastaan kulttuurihistoriallisesti tai
perhekohtaisesti arvokkaita mattoja. Kummatkin toimenpiteet korostavat niitä arvoja ja
periaatteita, joita fa’alavelaven ennen katsottiin sisältävän. Haastattelujen perusteella
tämä malli tiedostettiin ja sitä pidettiin hyvänä, mutta ainoastaan yksi haastateltava pohti
sen soveltamista myös Amerikan Samoalla.

Monet valtiot Aasiassa ja Lähi-Idässä ovat koettaneet asettaa lakeja, jotka rajoittaisivat
häihin käytettäviä summia ja korostaisivat säästäväisyyttä. Nämä lakialoitteet ovat
kuitenkin harvoin onnistuneet, koska perheiden halu kilpailla arvoasemasta on suuri.
Edellä mainitun kaltainen laki tuskin saisi kannatusta myöskään samoalaisessa
yhteiskunnassa. Tutkijat ovat olleet huolissaan taloudellisesta taakasta, jonka yhä
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suureellisemmat häät aiheuttavat perheille. Huolen takana on pelko, että perheiden
kilpailu arvovallasta johtaa ylivelkaantumiseen tai varojen kulumisen johonkin muuhun
kuin oman valtion taloudelliseen kehitykseen. (Otnes & Pleck 2003, 198.)
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7 Lopuksi
Tutkimuksen alussa kuvailtiin samoalaisten omintakeista tapaa omaksua ja sulauttaa
kulttuuriinsa uusia piirteitä kuitenkaan omaa identiteettiään kadottamatta. 2000-luvulla
ollaan toisaalta oltu huolissaan perinteiden väistymisestä länsimaalaistumisen tieltä.
Perinteinen juhlakulttuuri – fa’alavelave - on vielä elinvoimainen Amerikan Samolla.
Kulttuurin ominaispiirteet, jotka ilmenevät suhteissa perhettä, yhteiskuntaa ja
yliluonnollisia ilmiöitä kohtaan, tuottavat sille oikeutuksen olemassaoloon vielä tänäkin
päivänä. Ennen kaikkea kulttuuri on sitova auktoriteetti, koska ihmiset toimivat sen
piirissä sen perusteella, että muutkin osallistuvat siihen. Kun samoalainen puhuu omasta
kulttuuristaan, liitetään siihen niitä sosiaalisen elämän piirteitä, jotka ilmentävät
arvokkuutta ja kunnioitusta. Kulttuuri linkitetään läheisesti sosiaaliseen kontrolliin ja
sosiaalista elämää kontrolloiviin instituutioihin. Juuri nämä monivaiheiset kulttuuriset
perinteet merkityksineen ja symboleineen muodostavat fa’asamoan – samoalaisen
elämäntavan.

Kukaan haastateltavista ei korostanut haluaan vapautua täydellisesti fa’alavelaven
velvoitteista. Tämän tutkimuksen perusteella fa’alavelavessa esiintyy nykyään piirteitä,
joita kaikki yhteiskunnan jäsenet eivät varauksetta hyväksy. Toisin kuin aikaisemmissa
tutkimuksissa

(mm.

Pitt

1970),

haastattelut

viestivät

lahjoihin

sisältyvästä

kilpailuhengestä. Samoalaisen kulttuurin käsittäminen kaksisuuntaisiksi ja toinen
toistaan täydentäviksi, kilpailuhenkeä vailla oleviksi toiminnoiksi toteutuu ainoastaan
rajoittuneissa näkökulmissa. Länsimaissa kulttuurin käsitettä voitaisiin samankaltaisesti
käyttää, kun viitataan oopperaan tai klassiseen musiikkiin, mutta ei televisioiden
saippuasarjoihin tai rock-musiikkiin. (Shore 1982, 222.)

Voidaan olettaa, että juhlakulttuuri on lähitulevaisuudessa kohtaamassa yhä suurempia
haasteita ja muutospaineita. Muutokset ovat olennaisia, jotta juhlakulttuurin jatkuvuus
myös tulevaisuudessa olisi ongelmatonta. Vahvan kulttuurin tulee palvella jokaista
yhteiskunnan jäsentä. Mikäli Amerikan Samoalla nykyisin ilmenevä juhlakulttuuri
kykenee vastaamaan esitettyyn kritiikkiin ja haasteisiin sekä pystyy muuttumaan koko
yhteiskuntaa hyödyttävään suuntaan, olisi tämä jälleen yksi uusi osoitus samoalaisen
kulttuurin sopeutumiskyvystä ja elinvoimaisuudesta.
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So I see a good future for American Samoa. And I hope it works out well with
everybody.
Joten näen hyvän tulevaisuuden Amerikan Samolle. Ja toivon että asiat järjestyvät hyvin kaikkien
parhaaksi. (nainen, 68 vuotta)
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Liite 1

Kuva 1. Samoan saariryhmä Tyynellämerellä

Kuva 2. Polynesian saarikolmio Tyynellämerellä ulottuu lännessä Uuteen Seelantiin, idässä Pääsiäissaariin
ja pohjoisessa Havaijiin. Samoan saariryhmä jää kolmion keskelle.
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Kuva 3. Amerikan Samoan saariryhmään kuuluvat
Tutuila, Aunu´u ja Manu´an saariryhmän saaret Ofu,
Olosega ja Ta´u.

Kuva 5. Tutuilan ja Aunu´un saaret

Kuva 4. Amerikan Samoan lippu
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Liite 2
Samoan maantiedettä

Samoan saaret sijaitsevat keskellä Tyyntä valtamerta, 4700 kilometriä Havaijilta
lounaaseen, 14 astetta päiväntasaajasta etelään ja 168-173 astetta läntistä pituutta (liite 1,
kuva 1 ja 2). Trooppisen sademetsän peittämät saaret ovat vulkaanista alkuperää.
Matalien hiekkarantojen reunustamien saarien suurin osa asutuksesta on keskittynyt
myötäilemään rantaviivaa, kun saaren sisämaat ovat melkein asuttamattomat. (Stanley
1982, 153.)

Amerikan Samoan muodostavat pääsaari Tutuila, Manu´an saariryhmä (johon kuuluvat
saaret Ofu, Olosega ja Ta´u) ja pieni Aunu´un saari aivan Tutuilan itäkärjessä (liite 1,
kuva 3). Lisäksi saariryhmään kuuluvat Rose Atoll ja yksityisomistuksessa oleva Swain´s
Island, jotka kummatkin ovat atollisaaria. Saarten pinta-ala kattaa yhteensä 197
neliökilometriä, josta 74% muodostuu Tutuilasta. Tutuilan saari on noin 30 kilometriä
pitkä itä-länsisuunnassa ja 6 kilometriä leveä leveimmästä kohdastaan Pago Pagon
sataman seudulla (liite 1, kuva 5). 64 kilometria länteen Tutuilan saaresta sijaitsee
Samoaan kuuluva Upolun saari ja tämän takana Savai´i. Nämä kaksi yhdessä pienten
Manonon ja Apoliman kanssa muodostavat itsenäisen Samoan valtion.

Samoan historiaa
Ensimmäiset merkinnät eurooppalaisten ja samoalaisten kohtaamisesta löytyvät vuodelta
1722, kun kaksi hollantilaisalusta saapui Manu´an saariryhmään kuuluvan Ta´un saaren
edustalle. Aina lähetyssaarnajien tuloon asti vuonna 1828 kohtaamiset saarelaisten ja
tutkimusmatkailijoiden välillä keskittyivät vaihtoon laivojen täyttäessä ruokavarastojaan
saarelaisten saadessa vastineeksi esimerkiksi rautatyökaluja tai vaatteita. (Holmes, 1974,
10-17.)

1800-luvun puolivälissä sekä Yhdysvallat, Saksa ja Iso-Britannia alkoivat osoittaa
kaupallista kiinnostusta Samoan saaria kohtaan. Yhdysvaltojen suurimman kiinnostuksen
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kohteena ei kuitenkaan ollut vilkastuva kookosöljyn kauppa, vaan Pago Pagon
luonnonsatama, joka näytti soveltuvan sekä kaupalliseen käyttöön, että laivaston
tukikohdaksi. Ensimmäinen sopimus paikallisten päälliköiden kanssa neuvoteltiin vuonna
1872. Se antoi Yhdysvalloille luvan rakentaa ja käyttää rakentamaansa laivaston
tukikohtaa Pago Pagon satamassa. Vastineeksi Yhdysvallat lupasi hallituksensa
ystävyyden ja suojeluksen. (Holmes, 1974, 10-17.)

Varsinainen taistelu kolmen edellä mainitun länsivallan kesken käytiin Länsi-Samoan
Apiassa. Vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen vuonna 1899 syntyi sopimus, joka jakoi
Samoan saariryhmän kahteen osaan. Läntisen puolen hallinnasta vastasi Saksa ja itäisistä
saarista

Yhdysvallat.

Iso-Britannia

luopui

intresseistään

Samoaan

saadessaan

hallintaoikeuden eräisiin muihin Etelämeren saariin. (Holmes, 1974, 10-17.)

Yhdysvallat huomasi pian sopimuksen jälkeen ottaneensa vastuun viiden saaren
suojelusta ja kehityksestä. Lupaamalla parannuksia koulutuksen tasoon Yhdysvallat sai
otteen myös Manu´an saarista vuonna 1903, jotka viimeisinä vastustivat saarien hallinnan
luovutusta Yhdysvaltojen haltuun, vaikka tunnustivatkin Yhdysvaltojen aseman saarilla.
Saarten hallinta siirtyi laivastolta Yhdysvaltojen sisäministeriölle vuonna 1951. Aina siitä
tähän päivään asti Yhdysvallat on luvannut kunnioittaa niitä vanhoja samoalaisia
perinteitä ja hallintamuotoja, jotka eivät ole ristiriidassa Yhdysvaltojen lakien kanssa.
Tämä menettelytapa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kyläpäälliköillä on säilynyt
perinteiden mukainen oikeus hallitsemiinsa kyliin ja alueisiin. Kuvernööri ja avustava
kuvernööri valitaan paikallisesti. Päällikköt valitsevat 18 senaattoria ja äänioikeutetut
kansalaiset puolestaan 21 edustajaa. (Holmes, 1974, 10-17.)

Länsi-Samoa itsenäistyi vuonna 1961. Tätä ennen maan hallinto kuului UudelleSeelannille YK:n edunvalvonta-alueena. Länsi-Samoa on selvästi Amerikan Samoaa
tuottavampi maatalousalue. Vaikka pääkaupungin Apian satama ei voikaan kilpailla Pago
Pagon syvän luonnonsataman kanssa, tuottaa Länsi-Samoa useita maatalouden tuotteita,
kuten

kookosöljyä,

kansainvälisille

markkinoille.

(Holmes,

1974,

10-17.)
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Liite 3

Juhlaan (fa’ alavelave) tarvittavien elintarvikkeiden ja palvelujen kulutus eri
menoerien osalta.
(1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Säilötyt tai pakastetut elintarvikkeet
Muu ruoka ja juoma
Raha ja fine mats
Kankaat
Koristeet/ornamentit
Lahjoitukset kirkolle (raha)
Kuljetuskustannukset

84,4
10,7
129
5,7
2
12,3
18,7

(1) Osuus esittää keskiarvon kolmen Samoalaisen paikkakunnan (Salani, Malie, Apia)
Eurooppalaisiin hyödykkeisiin käyttämästä rahamäärästä (shillinki/per henkilö).
Lähde: Pitt 1970, 39 (Samoan economic values, table 3: Consumption of ceremonial
goods and services).
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Liite 4
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Liite 5

Things mentioned by the informants concerning the situation of fa’alavelave during
interviews of this study in 2006.

-

Burden (mentioned four times)

-

Greed (mentioned four times)

-

Competition (mentioned three times)

-

Some are too much (mentioned two times)

-

Way out of control (mentioned two times)

-

Corruption (mentioned two times)

-

Out of context

-

Outrageous

-

Crazy

-

Ridiculous

-

Brings poverty

-

Brings hardship

-

Childish

-

Showing off

-

Nowdays too much giving

-

To make yourself look good

-

Ruins the whole purpose

-

Want for power

-

It’s getting bigger and bigger

-

People get richer and richer

-

It’s a waste and it’s gone too far
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Liite 6
Hääjuhla

Kuva 1. Morsian

Kuva 3. Morsian ja kaasot

Kuva 2. Hääkakku

93
Seremoniaan tuodut matot esitellään juhlaväelle*

Kuva 4.

Kuva 5.

Kuva 6.
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Kuva 7. Hääjuhla

Kuva 8. Mattoja tuodaan hautajaisiin

Kuva 9. Sika on valmistettu hautajaisia varten

95
Fa’alavelaveen valmistaudutaan

Kuva 10. Korin punontaa

Kuva 11. Kookospähkinöitä käsitellään

Kuva 12. Umu-ruokaa valmistetaan

*Kuvat 4, 5 ja 6 kirjasta Koehler Sutter, F., Amerika Samoa - An Anthropological Photo Essay.
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