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Johdanto

Pro gradu -työni käsittelee mediatekstien rakentamaa kansallista kulttuuria. Tut-
kimuksessa tarkastelen miten journalistiset tekstit ovat välittämässä ja vahvista-
massa kansallista kulttuuria ja sitä kautta kansallista identiteettiä. Olen rajannut
aineiston aiheen suomalaista taideteollisuutta ja muotoilua käsitteleviin tekstei-
hin. Tarkastelen siis mediatekstien rakentamaa kansallista kertomusta suomalai-
sesta taideteollisuudesta ja muotoilusta.

Kansakunta, kansallinen kulttuuri ja identiteetti ovat kansainvälisiä ilmiöitä, jotka
liitetään osaksi yhteiskunnan modernisaatiota. Kansallinen kulttuuri ja identiteet-
ti ovat tietoisesti rakennettuja ja ylläpidettäviä käsitteitä, joissa etsitään saman-
kaltaisuutta ja yhteneväisyyttä kansalaisista koostuvan ryhmän kesken. Niiden
avulla luodaan vaikutelmaa yhtenäisestä kansasta, jolle on muodostunut kollektii-
vinen identiteetti, jonka avulla yksilöt peilaavat itseään ja omaa identiteettiään.
Anderson (2007, 39) käyttää kansakunnasta määritelmää kuvitellut poliittiset yh-
teisöt. Kuvitteellisuus ja symboliset mielikuvat ovat keskeisessä osassa kansakun-
tien rakentamisessa, jossa kansallisen kulttuurin avulla luodaan yhtenäisyyden
tunnetta kansalaisten kesken. Yhtenäisyyden tunnetta rakennetaan, vahvistetaan
ja ylläpidetään Hallin (1999, 48) mukaan kansallisten kertomusten avulla, joissa
tuotetaan käsityksiä Suomesta ja suomalaisuudesta mielikuvien kautta. Julkiset
mielikuvat ja tulkinnat ovat osa tietoisesti valikoitua ja rakennettua kertomusta
kansallisesta kulttuurista.

Kansainvälisyys on vahvasti läsnä kansallisvaltioiden synnyssä ja ylläpitämises-
sä. Kansallinen kulttuuri vahvistuu kansainvälisten tunnustuksien, hyväksynnän
ja huomion kautta. Eri maat käyttävät keskenään samankaltaisia keinoja oman
maan kansallisen kulttuurin rakentamisessa, joiden avulla pyritään erottautumaan
muista maista ja samalla kuulumaan osaksi kansallisvaltioista koostuvaa maail-
manyhteiskuntaa (Alasuutari 2017, 19). Eri maiden omaa erikoisuutta tuotetaan
siis samankaltaisin menetelmin, mikä tekee niistä tunnistettavia ja samalla tois-
tensa kaltaisia.

Kansalliskulttuuria rakennetaan vahvasti nimensä mukaisesti kulttuurin avulla.
Kansallisvaltioille kulttuuri ja taiteet ovat tärkeitä, koska niiden kautta voidaan
esittää kansakunnan yhtenäiseksi miellettyjä ja hyväksyttyjä arvoja (Lehtonen
2014a, 309–311). Niiden avulla luodaan yhtenäisyyden tunnetta kansalaisten kes-
ken. Taiteen avulla on luontevaa luoda symbolisia merkityksiä ja mielikuvia. Tai-
deteollisissa tuotteissa yhdistyy taiteen kokemuksellisuus ja tuotteen materiaali-
suus (Kalha 1997, 195–196). Taideteollisiin tuotteisiin ja muotiin liitetään paljon
symbolisia mielikuvia, joiden avulla kuluttajat rakentavat identiteettiä. Ympäröi-
vä kulttuuri luo tuotteisiin liitettäviä uskomuksia ja arvoja. (Dant 2007, 282.)
Kulttuurinen tuote saa taiteellisen arvon vain silloin kun se tunnistetaan ja hy-
väksytään kollektiivisesti. Tuotteen suunnittelija tai taitelija ei ole ainoastaan yk-
sin tuottamassa tuotteeseen liitettäviä mielikuvia ja arvoja, vaan ne rakentuvat
alalla olevien muiden toimijoiden ja ympäröivän yhteiskunnan toimesta. Tuot-
teeseen liitettäviä mielikuvia ja arvoja ylläpidetään jatkuvasti. (Bourdieu 1993,
35–37.) Taideteolliset tuotteet sopivat tämän vuoksi hyvin kansallisen kulttuurin
rakentamiseen, koska niihin tuotetaan paljon mielikuvia, joiden kautta käyttäjät
rakentavat omaa identiteettiään.
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Medialla on osuutensa kulttuurin levittämisessä, rakentamisessa ja ylläpitämi-
sessä. Kuten Kalha (1997, 31) toteaa, suunnittelijoihin, taiteilijoihin, esineisiin
tai tiettyyn muotokieleen luodaan puheen ja tekstien kautta merkityksiä suoma-
laisuudesta ja kansallisista ominaisuuksista. Kotimaisuuden diskurssi on prosessi,
jota tuotetaan, ja sitä on mahdollista tutkia muun muassa aikalaiskirjoitusten
kautta. Mielikuvat vakiintuvat ja luonnollistuvat toiston avulla, ja samalla niiden
sosiaalisesti rakennettu alkuperä hämärtyy. Tämä on nähtävissä muun muassa
mielikuvissa suomalaisesta tyylistä ja muodosta, joita pidetään luonnollisina ja it-
sestään selvinä. (em. 270.) Tutkimuksessa tarkastelen näiden mielikuvien tuotta-
mista, välittämistä ja ylläpitämistä, sekä havainnoin mitä eri keinoja mielikuvien
tuottamiseen käytetään kansallisen kulttuurin näkökulmasta. Tutkimuskysymyk-
seni ovat:

i) Miten Suomea ja suomalaisuutta ilmennetään ja kehystetään teksteissä?

ii) Mitä eri keinoja kansallisen kulttuurin rakentamiseen, ylläpitämiseen ja
vahvistamiseen käytetään teksteissä?

Aineistonani on Suomen Kuvalehden artikkelit, jotka käsittelevät kotimaista tai-
deteollisuutta, muotia ja muotoilua kahdella ajanjaksolla: 1953–1955 ja 2011–2013.
Aineisto on kerätty systemaattisella otannalla näiltä vuosilta. Vuodet valikoitui-
vat aineiston keruun ajankohdaksi, koska ne ovat olleet merkittäviä suomalai-
sen muotoilun kannalta. Vuonna 1954 Suomi osallistui Milanon Triennaaliin, jo-
ka oli kaikkien aikojen menestyksekkäin vuosi Triennaalissa voitettujen palkinto-
jen määrässä mitattuna (Korvenmaa 2009, 192–193). Suomalaisen taideteollisuu-
den ajanjaksoa, 1950- ja 1960-lukua, nimitetään suomalaisen muotoilun kultakau-
deksi. Ala sai tuolloin säännöllisesti kansainvälistä tunnustusta, mikä loi maalle
kansallista imagoa muotoilun maana ja vahvaa muotoiluperinnettä. (Savolainen
2012, 26.) Taideteollisuuden ja yhteiskunnan keskinäinen side oli tuolloin vahva.
Ajan taideteollisuuden modernismista käytetään nimitystä funktionalismi, ja sii-
nä suunnittelun taustalla oleva periaate pohjautui rationaalisuuteen, jolla nähtiin
olevan vaikutusta koko yhteiskuntaan (Korvenmaa 2009, 98–100). Suomalaisen
taideteollisuuden ja muotoilun kansallinen kertomus on vahvasti sidoksissa kyseis-
ten vuosikymmenten menestykseen edelleen nykypäivänä. Vuonna 2012 Helsinki
oli maailman designpääkaupunki. Tapahtumavuoden tavoitteena oli, että muotoi-
lu liitetään, sekä kansainvälisesti että kotimaassa, osaksi Helsingin ja samalla koko
Suomen imagoa. Suomalaisen muotoilun haluttiin olevan jälleen mukana yhteis-
kunnan kehittämisessä, niin kuin se oli 1950-luvun Pohjoismaalaisen modernismin
aikaan. Valtio on molempina vuosikymmeninä nähnyt taideteollisuuden ja muo-
toilun olevan hyvä keino lisätä positiivista maakuvaa Suomesta, mikä yhdistää
alan kansallisen kulttuurin rakentamiseen.

Tutkimuksen taustaksi olen perehtynyt kansallisvaltion syntyyn, sekä kansalli-
sen kulttuurin ja identiteetin rakentamiseen, jota esittelen luvussa 1. Mielikuvien
kansallinen rakentaminen. Median roolia modernissa yhteiskunnassa käsitellään
luvussa 2. Media osana modernia yhteiskuntaa. Luvussa 3. Suomalaisen taide-
teollisuuden historia, esittelen mikä on ollut muotoilun rooli kansallisen kulttuurin
rakentamisessa Suomessa. Tässä kappaleessa esittelen myös tarkemmin taideteol-
lisuuden ja muotoilun tärkeät tapahtumat, joiden ympärille aineiston ajankohta
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valikoitui. Tämän jälkeen esittelen aineiston keräämiseen ja analyysiin käyttä-
mäni menetelmät luvussa 4. Aineisto ja menetelmät. Kokonaisaineiston analyysi
molempien vuosikymmenten osalta, sekä lähilukuun valikoidun aineiston esitte-
ly ja analyysi ovat luvun 5. Analyysi alla. Lopuksi kokoan yhteen tutkimuksen
keskeiset tulokset luvussa 6. Johtopäätökset.
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1 Mielikuvien kansallinen rakentaminen

1.1 Kansallisen kulttuurin ja identiteetin synty

Ajatus kansallisvaltion ja kansalliskulttuurin yhtenäisyydestä on ajoitettu länsi-
maiden teollistumisen yhteyteen. Suomalaisen kansakunnan perusta luotiin 1800-
luvulla. (Jokinen & Saaristo 2006, 27.) 1800-luvulla kansakuntien rakentamisessa
yhdistyivät kansallisvaltio ja kansantalous (Hobsbawm 1994, 185). Kansallista yh-
teiskuntaa luotiin hankkimalla tietoa, vertailemalla ja ottamalla mallia kansain-
välisesti. Toimintatapoja kansakunnan rakentamiseen omaksuttiin ”edistyneim-
miltä” kansakunnilta. Tämä osoittaa, että kansallinen yhteiskunta oli maan rajat
ylittävä luomus, jota voidaan kutsua ylikansalliseksi ilmiöksi. (Kettunen 2008,
14–16.) Kansallisuusaatteen ja kansakunnan rakennustyö pohjautuivat kansain-
välisiin malleihin (Alasuutari 2017, 16).

Puhuminen kansakunnasta ja kansallisuudesta yhteiskuntamuotona on mielekäs-
tä silloin kun ne liitetään tietynlaiseen alueellisesti rajattuun moderniin kansal-
lisvaltioon (Hobsbawm 1994, 18). Kansallinen kulttuuri on teollistumiseen ja mo-
derniteettiin vahvasti yhdistetty piirre ja ilmiönä se on moderni (Hall 1999, 46).
Alasuutari (2017, 17) kuvaa moderniteettia historiallisesti muotoutuneeksi, ylikan-
salliseksi ja taloudellis-kulttuuriseksi järjestelmäksi, jossa muita maita pidetään
esikuvina ja niistä otetaan mallia.

Anderson (2007, 39) käyttää kansakunnasta määritelmää kuvitellut poliittiset
yhteisöt.(Poliittiset lisäys on tehty kirjan uuteen painokseen.) ”Kuviteltu” viit-
taa siihen, että kansakuntien jäsenet eivät koskaan voi tuntea, tavata tai edes
kuulla kaikista muista yhteisön jäsenistä, vaikka he kaikki kokevat jakavansa kes-
kenään yhteyden (Em, 39). Kansakunta-käsitteeseen sisältyy oletus yhteisöstä,
joka jakaa samoja kertomuksia ja symboleja, ja kokee niiden kautta yhteenkuulu-
vuuden tunnetta. Samalla oletetaan, että myös muut yhteiskunnat muodostavat
omia kansakuntia ja että ne eroavat toisistaan. Tämä osaltaan vahvistaa kaikkien
kansakuntien olemassaoloa. (Jokinen & Saaristo 2006, 30–31.)

”...kapitalismin ja kirjapainoteknologian yhdistyminen inhimillisten kielten väis-
tämättömään moninaisuuteen loi mahdollisuuden uudenlaisille kuvitelluille yhtei-
söille, jotka loivat perusrakenteissaan puitteet modernien kansakuntien synnylle.”
(Anderson 2007, 88.) Sen jälkeen, kun ensin pystyttiin kuvittelemaan kansakunta,
sitä ruvettiin mallintamaan ja muokkaamaan (Em, 201). Kollektiivista identiteet-
tiä käytetään hyväksi ryhmien ja yhteisöjen rakentamisessa, se on usein olemas-
sa jo ennen kuin voidaan puhua esimerkiksi poliittisesti järjestäytyneestä kansa-
kunnasta. Kansakunnan muodostuminen alkaa usein homogeenisen kansan kuvan
tuottamisesta. Kansallisen identiteetin symbolien kautta jäsennämme kuulumis-
ta johonkin tiettyyn ryhmään. Esimerkiksi suomalaisina muodostamme ryhmän,
joka koostuu toistensa kaltaisista yksilöistä. Tämä ryhmä muodostaa kokonaisuu-
den kansakuntana. (Kaunismaa 1997, 221–223.)

Kansallisen identiteetin rakentamisen eri rakennuspalat voidaan erotella esimer-
kiksi valtion, maa-alueen, sukujuurten, kulttuurin tai identifikaation keinoin (Sauk-
konen 2004, 104). Kieli on myös yksi tapa erotella kulttuurisia yhteisöjä toisis-
taan (Hobsbawm 1994, 69). Kansakuntien muodostumisen perusteluissa käyte-
tään usein luonnollisuuden käsitettä. Andersonin (2007, 204) mukaan luonnolli-
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suuden käsitteessä on mukana aina jotain, jota ei ole itse valittu, minkä vuoksi yk-
sittäisiä kansakuntia määritellään muun muassa ihonvärin ja syntyperän mukaan.
”Silti etnisyyden geneettinen viitekehys on selvästi merkityksetön, koska olennai-
sin perusta etniselle ryhmälle sosiaalisen organisaation muotona ei ole biologinen
vaan kulttuurinen.” (Hobsbawm 1994, 75.)

Modernissa maailmassa kulttuurisia identiteettejä rakennetaan pitkälti kansalli-
sen kulttuurin kautta. Yleisesti se kulttuuri, johon synnymme tuntuu luonnolli-
selta määritteeltä myös itsellemme. Kerromme esimerkiksi usein olevamme suo-
malaisia ja näin ajattelemme tämän jollain tavalla määrittelevän myös itseämme.
(Hall 1999, 45.) Suomalaista kansallista identiteettiä kehitettiin 1800-luvulla kult-
tuurisen identiteetin kautta. Sen yhtenä rakennuspiirteenä oli suomalaisen kult-
tuurin erottaminen ruotsalaisesta ja venäläisestä kulttuurista. (Kaunismaa 1995,
7.) Kulttuurin avulla luodaan yhteneväisyyden tunnetta ja samalla erottaudutaan
muista. Taiteen ja kulttuurin symbolien kautta viestittiin Suomen toiveista ja aja-
tuksista, koska suora politiikan puhuminen ei ollut sallittua (Melgin 2015, 156).

Kansallinen identiteetti voidaan käsittää muun muassa poliittisena tai kansain-
välisenä identiteettinä, sillä voidaan viitata kansakunnan identiteettiin tai yksi-
lön itsensä identifioitumista johonkin valtioon. Nykyisin sillä useimmiten viita-
taan moderniin aikakauteen liittyvään ilmiöön, joka on käsitteenä tullut mukaan
eurooppalaiseen keskusteluun 1900-luvun puolivälissä. (Saukkonen 2004, 90–91.)
Kansallisella identiteetillä voidaan siis viitata kuviteltuun ryhmään, tai siinä ryh-
mässä olevien yksilöiden omaan identiteettiin. Kollektiivinen kansallinen identi-
teetti rakentaa siihen kuuluvien yksilöiden omaa kansallista identiteettiä. ”Ensi-
sijaisesti, kansallinen identiteetti on kollektiiviseen yhteisöön kohdistuvaa sym-
bolista itseymmärrystä.” (Kaunismaa 1995, 5.) Jokainen kokee tämän kansallisen
identiteetin omalla tavallaan, esimerkiksi suomalaisuuden merkitys ei ole jokaisel-
le sama, toiset kokevat sen tärkeämmäksi kuin toiset (Jokinen & Saaristo 2006,
26–27).

Kulttuuri, kansallinen identiteetti ja yksilön identiteetti täytyy ymmärtää toi-
siinsa tiiviisti yhteydessä olevina asioina. Identiteetti-käsite yhdistää myös kan-
sakunnan modernisaation rakennusprosessin ja kuvitellun yhteisön symboliikan
toisiinsa (Kaunismaa 1995, 4). Stuart Hallin (1999, 21–22) määritelmän mukaan
yksinkertaistettuna sosiologisessa subjektikäsityksessä on nähtävissä modernille
maailmalle tyypillinen kasvava monimutkaisuus. Siinä subjektin ydin muodostuu
suhteessa toisiin, joiden kautta subjektille välittyy tieto kulttuurista, johon sisäl-
tyvät arvot, symbolit ja niiden merkitykset. Tämä klassinen sosiologinen näkemys
identiteetistä muodostuu vuorovaikutuksesta yhteiskunnan ja subjektin minän vä-
lillä. Kun sisäistämme kulttuuriseen identiteettiin kuuluvat arvot ja merkitykset
ja heijastamme omaa minuuttamme niihin, ne tulevat osaksi itseämme. Niiden
avulla liitämme subjektiiviset tunteet osaksi sitä sosiaalista ja kulttuurista maa-
ilmaa, jossa asumme. (Em, 22.)

On syytä muistaa, että kansalliskulttuuri ja suomalaisuus eivät ole olemassa itses-
tään, vaan ne on rakennettuja ja sopimuksenvaraisia asioita (Jokinen & Saaristo
2006, 26–27). Suomessa, kuten myös useissa muissa maissa, intellektuelliluokkaan
kuuluva eliitti on ollut vahvasti mukana rakentamassa kansallista kulttuuria. Ra-
kentamisessa on tietoisesti otettu mukaan ne ominaisuudet, jotka sopivat hyvin
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kansallisen kulttuurin luomiseen. Symbolien valinta on siis tietoinen prosessi, jossa
osa otetaan mukaan ja osa jätetään pois. (Kaunismaa 1997, 223.) Symbolit ja ri-
tuaalit tekevät kuvitelluista yhteisöistä enemmän todellisia (Hobsbawm 1994, 83).
Yhteisesti omaksutut kansalliset omakuvat eivät myöskään synny hetkessä, vaan
kyseessä on hidas prosessi, jossa todellisuuteen pohjautuvaa materiaalia muoka-
taan ja valikoidaan tarkoituksenmukaisesti. Omakuvat myös muuttuvat hitaasti,
mutta ajan myötä niihin tulee uusia ulottuvuuksia ja painotuksia yhteiskunnan
muuttumisen seurauksena. (Jokinen & Saaristo 2006, 68.)

Kansallisen kulttuurin tehtävänä on yhdistää ja sitouttaa kansalaisia, sekä tarjo-
ta heille symbolisen kohteen identifioitumiselle. Kansallisen kulttuurin tietoinen
rakentaminen tekee siitä myös vallan käytön välineen. (Hall 1999, 53.) Identi-
teetit voivat antaa ohjeita, sekä suunnata ja määrittää yhteisön tarpeita. Niillä
on voimaa muokata meitä. (Kaunismaa 1997, 227–229.) Parhaimmillaan kansal-
linen kulttuuri auttaa kansalaisten yhteenkuuluvuuden tunteen saavuttamisessa,
mikä auttaa jäsentämään yksilön omaa elämää (Jokinen & Saaristo 2006, 26–27).
Kansallisessa kulttuurissa on havaittavissa myös negatiivisia puolia, mikä ilmenee
muun muassa kansallisena erotteluna. Kansallista erottelua tehdessä käytetään
näkyviä fyysisiä eroja vahvistamaan erilaisuutta eri ryhmien, meidän ja heidän,
välillä. Modernit kansalliset liikkeet perustuvat harvoin todelliseen vahvaan etni-
seen samankaltaisuuteen, mutta sellaisia voidaan myös jälkikäteen keksiä, mikä
usein ilmenee rasismina. (Hobsbawm 1994, 76.)

Tunnistamme ja arvioimme itseämme symbolien, kielellisen ilmaisun, kertomusten
ja kulttuuristen representaatioiden avulla. Näistä ilmauksista erotamme itseäm-
me koskevat merkitykset. Identiteetti ei perustu faktoihin, eikä se ole suoranaista
samankaltaisuutta vaan ennemminkin tulkintaa omasta itsestämme. (Kaunismaa
1997, 221–222.) Vaikka mielikuvat ovat riippuvaisia tulkinnasta, on olemassa tiet-
tyjä symboleita ja kulttuurillisia merkityskoodeja, jotka ovat niin laajasti hyväk-
syttyjä, että niiden tulkinnan voidaan olettaa olevan suhteellisen yhtenäinen riip-
pumatta tilanteesta ja tulkitsijasta. (Kaunismaa 1995, 5). Kaunismaa (1997,225)
puhuu kulttuurisista merkityskoodeista kulttuurisina malleina, jotka ovat vakiin-
tuneita ja tulkinnaltaan itsenäisiä. Yksittäistä kansallista identiteettiä koskevat
merkitykset ja symbolit hän nimeää historiallisesti spesifien koodien malliksi. His-
toriallisesti spesifit koodit kertovat tietyn ryhmän, esimerkiksi suomalaisten, yksit-
täisistä ominaisuuksista, joita ryhmään liitetään kulttuurisissa representaatioissa.
Tietyt ominaispiirteet liitetään mielikuvissa suomalaisuuteen, tästä esimerkkinä
muun muassa suomalainen sisu ja puhdas luonto. Nämä syntyvät pitkän aikavä-
lin kuluessa ja niitä voidaan pitää vakiintuneina merkitysmalleina. Vakiintuneet
mielikuvat mielletään usein tosiksi ja luonnollisiksi, mutta oikeasti myös nämä
mielikuvat ovat tuotettuja ja ne muokkaantuvat ajan mukana. (Em, 225.)

Hallin mukaan (1999, 46) kansallinen identiteetti muodostuu osana representaatio-
ta. Saamme käsityksen suomalaisuudesta sille luotujen merkitysten kautta, joita
representoidaan suomalaisessa kulttuurissa. Tämä tekee kansakunnasta symboli-
sen yhteisön, joka toimii tietyssä ajassa ja paikassa. Kulttuuriset identiteetit eivät
ole pysyviä, ne ovat mukana ajan muutoksessa. ”Ne eivät kiinnity iankaikkisesti
johonkin olennaisena pidettyyn menneisyyteen, vaan ovat historian, kulttuurin ja
vallan jatkuvan ”leikin” kohteena.” (Hall 1999, 227.) Identiteetti muovautuu ajan
saatossa tiedostamattomien prosessien kautta, se ei ole olemassa meissä luonnos-
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taan yhdenlaisena ja oikeana. Koska identiteetti rakentuu koko ajan se ei koskaan
tavoita myöskään lopullista täydellisyyttä. (Em, 39.)

1.2 Kansallisen kulttuurin ominaispiirteet

Kansakunta, kansallinen kulttuuri ja identiteetti ovat kansainvälisiä ilmiöitä, jot-
ka liitetään osaksi yhteiskunnan modernisaatiota. Kansallista kulttuuria rakenne-
taan tarkoituksenmukaisesti ja rakentamisessa käytetyt vaiheet ja välineet ovat
samankaltaisia eri maiden välillä. Niillä on keskenään yhtenäisiä piirteitä. Täs-
sä seuraavaksi on listattu yleisempiä piirteitä ja keinoja, joita käytetään hyväksi
kansallisen kulttuurin rakentamisessa yli maiden rajojen.

Stuart Hallin (1999, 48–50) mukaan kansallisen kertomukseen kuuluu viisi kes-
keistä elementtiä. 1) Kertomuksen esittäminen mediassa, historian kirjoituksissa
ja populaarikulttuurissa, minkä tarkoituksena on vahvistaa yhteisen kokemuk-
sen tunnetta. Näissä kertomuksissa korostetaan kansallisen identiteetin alkupe-
rää, joka on ”luonnollisesti” aina ollut olemassa. Alkuperä pysyy samanlaisena
ajan muuttuessa, se on luonteeltaan ajaton ja jatkuva. Näitä kansallisia kerto-
muksia vahvistetaan myös 2) keksityillä traditioilla, joihin helposti liitetään mie-
likuvia siitä, että ne olisivat vanhempia kuin todellisuudessa ovatkaan. 3) Myytit
kansakunnan perustamisesta ovat myös osa kertomusta, ja niille on tyypillistä 4)
sumentaa todellinen aika ja sen läsnäolo, johon myyttien tehokkuus suurelta osin
pohjautuu. 5) Viimeisenä elementtinä Hall listaa mielikuvien rakentamisen puh-
taasta alkuperäisestä kansasta. (Em, 48–50.)

Aikaan ja paikkaan sidotut kertomukset ovat osa kansallista identiteettiä, niiden
avulla kerrotaan kansan ominaispiirteistä ja tavoista (Jokinen & Saaristo 2006,45).
Vaikka kansallisvaltion käsite ymmärretään verrattain uudeksi, kansakuntien taas
nähdään periytyvän ikimuistoisesta menneisyydestä (Anderson 2007, 46). His-
torialliseen ja myyttiseen menneisyyteen viittaamalla luodaan usein sankarillisia
piirteitä tiettyihin henkilöihin tai tapahtumiin. Kansakunnan menneisyys on läsnä
myös tulevaisuuden ennustamisessa. (Kaunismaa 1995, 9–10.) Toisin sanoen kan-
sallinen kulttuuri rakentaa identiteettejä menneisyyden ja tulevaisuuden väliin
(Hall 1999, 50). Kansakunta käsitetään kiinteäksi yhteisöksi, joka liikkuu ajassa
eteenpäin, silloin kun viitataan tulevaisuuteen, tai taakse, silloin kun katsotaan
menneisyyteen (Anderson 2007, 63).

Ajattomuus on kertomuksissa samalla vahvasti läsnä, kun samat ominaisuudet
pysyvät kansakunnassa muuttumattomina, vaikka ajassa on tehty suuriakin harp-
pauksia (Jokinen & Saaristo 2006,45). Kertomuksen abstraktinen muoto mahdol-
listaa hyvin sen, että tietyt ominaisuudet pysyvät samana siitä huolimatta että
ajallinen eroavaisuus on koko ajan läsnä. Narratiivin avulla pidetään yllä jatku-
vuutta. (Kaunismaa 1995, 12–13.) Tämä tulee esille kansallisten stereotypioiden ja
luonteenpiirteiden muuttumattomassa kuvailussa, esimerkiksi käsite suomalainen
sisu taipuu moneen eri tarkoitukseen. Abstraktit mielikuvat ovat hyviä synnyt-
tämään kollektiivista identiteettiä, koska liian konkreettinen kuvailu ei yllä niin
hyvin yleiselle tasolle, joka on helpommin suuremman joukon hyväksyttävissä.
Historialliset tapahtumat sopivat siksi hyvin kansallisen identiteetin rakennusai-
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neeksi, koska ne ovat ajallisen etäisyyden vuoksi riittävän abstrakteja. (Kaunis-
maa 1997, 222–223.)

Tunne kuuluvansa osaksi yhteisöä rakentuu siis käsitykseen yhteisen menneisyy-
den, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumosta. Kansakunnan yhteisesti jakama
identiteetti tulee esille tarinoissa, joita kerromme itsestämme osana yhteisöä. Nä-
mä kertomukset eivät ole toden pitäviä, vaan ne mukailevat aikaa, kertojaa ja
tavoiteltua yleisöä. (Jokinen & Saaristo 2006, 40.) Ihmisten arkielämän kokemuk-
set ja niiden välittäminen ovat merkittävässä roolissa kuvitellun kansallisen yh-
teisön ylläpitämisessä (Kettunen 2008, 222). Kansalliseen identiteettiin kuuluvat
symbolit, rituaalit, ihmisten kokemukset ja stereotyyppiset omakuvat (Jokinen &
Saaristo 2006, 47). Stereotyyppejä käytetään pitämään yllä sosiaalista ja symbo-
lista järjestystä. Stereotyyppejä rakennetaan pelkistämällä, yksinkertaistamalla ja
liioittelemalla. Nämä ominaisuudet ovat pysyviä, eikä niille anneta mahdollisuut-
ta kehittyä ajan saatossa. (Hall 1999, 190–191.) Kansallisissa identiteeteissä ja
stereotypioissa on nähtävissä myös vahvaa sukupuolittuneisuutta (Em, 54). Niitä
pidetään usein kansakunnan muuttumattomina ominaisuuksina. Suomalaisuudes-
ta tällaisina esimerkkeinä voi pitää muun muassa junttiutta ja juroutta, tai vaa-
timattomuutta.

Paikka on läsnä kansallisessa identiteetissä mielikuvien ja konkretian keinoin. Alue
on usein konkreettinen ja maantieteellisesti rajattu. Mielikuvissa maisemaan lii-
tetään ajatuksia muun muassa tuttuudesta ja turvallisuudesta. (Hall 1999, 60.)
Maantieteelliset käsitteet saavat myös muita mielikuvia kuin pelkkiä maa-alueiden
rajoja. Yhtenä esimerkkinä ovat mielikuvat ja yleistykset lännestä. Lännellä ei vii-
tata pelkästään maantieteelliseen sijaintiin, vaan sanaa käytetään kuvaamaan tie-
tynlaista yhteiskuntaa, joka on muun muassa teollistunut, kaupungistunut ja mo-
derni. (Em, 78.) Samalla tavoin suomalaisuus ei ole pelkästään maantieteellisesti
rajattu ominaisuus, vaan sitä käytetään myös esimerkiksi kuvailemaan yhteisön
tai yksilön luonteenpiirteitä. Suomalaisen taideteollisuuden historiassa on nähtä-
vissä miten mielikuvat voittavat maantieteellisen alueen rajat. Vaikka Suomi ei
maantieteellisesti kuulu osaksi Skandinaviaa, sen muotoilu liitetään tyylillisesti
osaksi skandinaavista muotoilua. Skandinaaviseen muotoiluun liitetään sen tyyliä
edustavien ominaisuuksien lisäksi mielikuvia humaaniudesta, demokraattisuudes-
ta ja luonnonmukaisuudesta. (Fallan 2012, 2–3.) Nämä mielikuvat ovat vahvasti
liitettävissä mielikuviin yhteiskunnasta, jossa tuotteet on suunniteltu ja joiden
nähdään heijastuvan itse tuotteisiin.

On syytä huomata, että kansallisissa identiteeteissä yleisesti esiintyvät piirteet
saavat myös omia maakohtaisia erityispiirteitä, sovellutuksia, ajan ja paikan mu-
kaan (Kaunismaa 1997,224). On kuitenkin tyypillistä, että kansallisvaltiot mieltä-
vät itsensä itsenäisiksi, riippumattomaksi ja jollain tavalla erikoislaatuiseksi, mut-
ta todellisuudessa tämä ei ole koskaan pitänyt niin paljon paikkansa, kuin mieli-
kuvat antavat ymmärtää (Hall 1999, 57). Myös Alasuutari (2017, 26) huomauttaa
että yhteisesti jaettu merkitysmaailma, joka on ihmisen toiminnan pohjalla, on
suurilta osin globaali, vaikka se ei usein tule ilmi ihmisten arjessa. Kansallisvaltiot
käyttävät siis keskenään paljolti samoja keinoja korostaakseen omaa erikoisuut-
taan ja näin ollen pyrkivät erottautumaan toisistaan samankaltaisin elementein.
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1.3 Kansallisen identiteetin nykytila

Jokisen ja Saariston (2006, 42) mukaan suomalaista kansallista identiteettiä ei ol-
la radikaalisti muutettu sen syntymisen jälkeen. Suomalaista kulttuuria pidetään
yleisesti poikkeuksellisen yhdenmukaisena, kulttuurituotteiden mielikuvat koetaan
samanlaisiksi laajasti kansalaisten kesken (Jokinen & Saaristo 2006, 61; Saukko-
nen 2004, 98). Saukkonen (2004, 98) kuitenkin huomauttaa, että kansallisvaltion
identiteetti on viime aikoina monipuolistunut ja eurooppalaistunut. Kansalliset
identiteetit ovat nykypäivänä liikkuvampia ja moninaisempia, kansalaisia puhu-
tellaan monin eri tavoin ja siinä painotetaan eri näkökulmia. Myös viestintä on
pirstaloitunutta, ja kansaa ei voi pitää enää samalla tavalla yhtenäisenä yleisönä
kuin esimerkiksi 1950-luvulla, johon asti oman työni aineisto ulottuu. Kuvitellun
yhtenäisyyden ylläpitäminen on tämän vuoksi vaikeampaa. (Jokinen & Saaristo
2006, 70.)

2000-luvun Suomi on yhteiskuntana osa globaalia maailmaa, mikä vaikuttaa osal-
taan myös siihen miten koemme kansallisen kulttuurin ja identiteetin. Globalisaa-
tio-käsite viittaa kansalliset rajat ylittäviin prosesseihin, jotka yhdistävät ihmi-
siä uusiin ajallisiin ja paikallisiin yhteisöihin maailmanlaajuisesti. Globaalisaation
myötä syntyy tunne siitä, että maailma on pienempi ja maantieteelliset etäisyydet
eivät ole niin rajoittavia kuin ennen. (Hall 1999, 57–58.) Globaali postmoderni ku-
vastaa kansallisten identiteettien sirpaloitumista ja lisää moninaisuutta, lyhytai-
kaisuus ja ohimenevyys ovat siinä enemmän läsnä. Kulttuurien maantieteellisten
rajojen merkitys vähenee, kun esimerkiksi kuluttajat voivat kuluttaa samoja tuot-
teita, viestejä ja kuvia globaalisti. Nämä luovat uusia mahdollisuuksia yhteisiin
identiteetteihin yli kansallisten kulttuurirajojen. (Em, 61.) Samalla globalisaatio
kyseenalaistaa kansalliseen kulttuuriin pohjautuvia identiteettejä ja tekee niistä
moninaisempia. Moninaisuus heikentää kansallisen kulttuurin yhteneväisyyttä ja
sen jatkuvuuteen perustuvaa ylihistoriallista piirrettä. (Em, 70.) Nykyisin suu-
ret valtiot ymmärtävät koostuvansa useista eri roduista ja kulttuureista, ja niissä
kulttuurin monimuotoisuus ja vapaus on suojatussa asemassa (Hobsbawm 1994,
202).

Moderni pohjoismainen yhteiskunta on mielletty kokonaisuudeksi, jota määrit-
telee kansallisvaltion rajat. Maapallon globaalit ongelmat, kuten köyhyys ja il-
mastonmuutos, eivät kuitenkaan rajoitu yksittäisten maiden rajojen sisälle, mi-
kä osaltaan heikentää kansallisvaltioiden toimintaa. Globaalisaatio ei kuitenkaan
ole hävittänyt kuvaa kokonaisvaltaisesta kansallisesta yhteisöstä. (Kettunen 2008,
226–227.) Hobsbawmin (1994, 208) mukaan nationalismi on edelleen vahvasti mu-
kana nykyisessä maailmanpolitiikassa, mutta se ei ole enää samalla tavalla maail-
manpoliittinen ohjelma kuin 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa.

Kansallinen identiteetti ei siis näytä katoamisen merkkejä, vaikka se muuttaa muo-
toaan ajan saatossa. Keskustelu kansallisesta identiteetistä on jatkunut vuosikym-
menten ajan ja tämä keskustelu itsessään todistaa sen olevan vielä ajankohtainen
ja tärkeä aihe, jonka merkityksellisyyttä ei ole syytä väheksyä. (Jokinen & Saaristo
2006, 71–72.) Valaskivi (2016) on tutkinut miten mielikuvia kansakunnasta tuo-
tetaan maan brändäämisen kautta. Valaskiven (2016, 55) mukaan kansakunnan
rakentaminen on muuntunut 1990-luvulta lähtien kansakunnan brändäämiseksi.
Valtion brändäämiseen sisältyy itse kansakunnan rakentaminen, sekä kansakun-
nan imagon luominen. Nämä erotetaan usein kahdeksi erilliseksi asiaksi, kansa-
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kunnan rakentaminen keskittyy maan sisäiseen prosessiin ja kansakunnan brän-
dääminen liitetään ulkoisesti mitattaviin kansainvälisiin mielikuviin. Nämä ovat
kuitenkin keskenään tiiviisti toisiinsa sidoksissa ja tavoitteiden saavuttamisessa
käytetään samankaltaisia toimintatapoja. (Em, 59.)

Toimintatavat maan brändäämiseen ovat monin tavoin samankaltaisia kuin kan-
sallisvaltioiden rakentamisessa. Brändäämisessä otetaan myös mallia muista mais-
ta, eli maat käyttävät keskenään samankaltaisia keinoja, joiden avulla rakenne-
taan mielikuvia toivottuun suuntaan. Toisin sanottuna valtiot kokevat tarpeelli-
seksi muuttaa olemassa olevia mielikuvia suotuisampiin. Näihin toimintatapoihin
haetaan malleja markkinoinnista ja liiketoiminnasta. Samalla tavoin kuin kansa-
kunta nähdään olevan luonnollinen tapa ryhmittyä ja erottua muista, myös maan
brändääminen nähdään olevan luonnollinen ja järkevä tapa toimia. Tarve on laa-
jasti tunnustettu ja sisäistetty, sekä maan sisällä että kansainvälisesti. (Em, 72–
73.)

Edelleen 2000-luvulla maan brändäämisessä käytetään jo olemassa olevia ele-
menttejä, asioita, tapahtumia, ihmisiä ja tuotteita, ja muokataan niitä niin että
ne vastaavat parhaiten tavoiteltuja mielikuvia (Valaskivi 2016, 69). Maabrändi-
työryhmien tavoitteena on lisätä maan kilpailukykyä ja tuottaa maasta parempia
ja haluttuja mielikuvia. Molemmat näistä tavoitteista ovat olemukseltaan epäsel-
viä ja abstrakteja, ja ne ovat vaikeasti mitattavia. (Em, 62.) Kansallisvaltioihin
liitetään myös ajatus siitä, että ne ovat jatkuvassa kilpailuasetelmassa keskenään
toistensa kanssa. Alasuutari kumppaneineen (Alasuutari, Mikola, Rautalin, Syvä-
terä & Valkeasuo 2013, 42) kutsuu tätä omaksuttua ajatusta yhdeksi maailman-
kulttuuriseksi malliksi. Siinä jokaisella valtiolla on omat tavoitteet ja arvot, sekä
halu olla mukana ja pärjätä tässä kansainvälisessä kilpailussa. Toisin sanottuna
valtio muodostaa yhteisön, jota mitataan kansainvälisesti yhtenäisillä mittareilla.
Kansallinen ylpeyden aihe voi perustua suurilta osin kansainvälisiin vertailuihin,
joissa maa on sijoittunut korkealle tasolle (Em, 51). Maan brändäämisen tavoit-
teena on vastata globaaliin kilpailuun, sillä halutaan luoda vakuuttava ja hou-
kutteleva identiteetti, jonka avulla voidaan lisätä maan arvoa sekä mielikuvien
että konkretian tasolla. Sen avulla halutaan lisätä kotimaisten tuotteiden kysyn-
tää ja avata uusia markkinoita. (Valaskivi 2016, 71.) Kansallisen kulttuurin ja
identiteetin rakentaminen on siis puheissa muuttunut 1990-luvulta alkaen asiak-
si, johon viitataan puhumalla maan brändäämisestä. Vaikka nimet ja nimitykset
ovat muuttuneet niin toiminnan keinot ja tavoitteet ovat pysyneet suurilta osin
samanlaisina.

Vaikka globaali postmoderni antaa viitteitä siitä, että kansallisen kulttuurin mer-
kitys vähenee, samanaikaisesti globalisaatio käyttää hyväkseen paikallisuuteen
pohjautuvaa eriytymistä. Globaalisaatio ei poista paikallisuutta ja siihen poh-
jautuvaa identiteettiä vaan tietyssä mielessä sen voidaan nähdä myös voimistavan
sitä. (Hall 1999, 63–64.) Maailman globalisoituminen on tehnyt paikallisista ja
alueellisista, sekä yhteisöidentiteeteistä tärkeämpiä. (Em, 61.) Globaalissa maail-
massa kansallisuus ja kansallisvaltiot näkyvät myös siinä miten globaaleja ideoita
ja malleja käytetään kansallisvaltioissa hyödyksi. Alasuutari ja kumppanit (Ala-
suutari ym. 2013, 39) ovat tutkineet miten näitä globaaleja trendejä kotoistetaan,
eli miten niiden käyttöä perustellaan kansallisella tasolla. Siinä kansainvälisesti
käytetyt mallit tuodaan osaksi kansallista kontekstia, ja näistä toimintatavoista
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tehdään luonnollisia. Kotoistamisessa kansainvälisiä vertailuja ja malleja käyte-
tään hyväksi kautta maailman, perusteltaessa toimia kansallisen politiikan tasolla.
Tästä yhtenä esimerkkinä voi pitää myös itse maabrändäystä (Valaskivi 2016).
Tämä itsessään ylläpitää globaalia institutionaalista järjestystä, jossa kansallis-
valtiot ovat edelleen keskeisessä roolissa. Tämänkaltainen järjestys yhtenäistää eri
kansallisvaltioiden toimintoja keskenään, valtioissa tehdään enemmän samankal-
taisia muutoksia ja uudistuksia. Toisaalta kotoistamisen avulla ne samanaikaisesti
ylläpitävät ja vahvistavat kansallisvaltioita ja sen identiteettiä. (Alasuutari ym.
2013, 39–40.) Globaalien ideoiden ja mallien leviäminen ei tarkoita, että maat
muuttuisivat täysin samankaltaisiksi ottamalla mallit sellaisenaan käyttöön. Eri
valtioiden riippuvaisuus toisistaan näkyy kuitenkin siinä, että ne joutuvat otta-
maan kantaa ja reagoimaan globaalisti leviäviin malleihin. (Alasuutari 2017, 23.)

Mallien kotoistamisessa käytetään hyväksi kansallisesti hyväksyttyjä perinteitä,
joita käytetään symbolisena pääomana, ja näkemyksiä oikeutetaan vetoamalla
kansallisiin tavoitteisiin ja päämääriin. Hyvin kotoistettuna kansainvälinen mal-
li voi muuntua yhteisössä kansakunnan luonnolliseksi, tai luonnollistuneeksi, omi-
naispiirteeksi. Vaikka tietty toimintamalli mielletään kansalliseksi se ei kuitenkaan
poista sitä mahdollisuutta, että joku toinen valtio voi käyttää sitä samalla tavoin.
Toimintatapoja ja kansainvälisiä malleja voi kuvata moderneiksi malleiksi, jotka
ovat käytettävissä myös muissa yhteiskunnissa. (Alasuutari ym. 2013, 50–51.)

Globalisaatio on viime vuosikymmeninä vaikuttanut keskusteluun kansan yhte-
neväisyydestä, josta ollaan oltu huolestuneita ja samalla on pohdittu onko sillä
enää tulevaisuutta. Tämä keskustelu kansan identiteetistä on itsessään lisännyt
tietoisuutta ja keskustelua aiheesta, ja on vaikuttanut sitä kautta sen elinvoimai-
suuteen. (Saukkonen 2004, 102.) Koska kansallinen identiteetti on yhteiskunnal-
lisen modernisaation kansainvälinen piirre, siitä on tullut globaali normi. Tämä
osaltaan korostaa ilmiön tärkeyttä. (Kaunismaa 1995, 8.) Myös maiden brändää-
minen pitää sisällään yhteisesti jaetut mielikuvat siitä, että kansakuntia on glo-
baalisti olemassa ja uskotaan siihen, että brändäämisen toimintatavat auttavat
kansakunnan säilyttämisessä (Valaskivi 2016, 73). Nämä ovat yhteisesti jaettuja
ja hyväksyttyjä mielikuvia, jotka osaltaan edesauttavat kansakuntien roolin yllä-
pitämisessä globaalissa maailmassa. Alasuutari (2017, 19) puhuu maailmanyhteis-
kunnasta, jonka yhtenä samanlaisena ja toistuvana institutionaalisena osana on
kansallisvaltio. Kuvitellut yhteisöt ovat eri muodoissaan nähtävissä kaikissa ny-
kyajan yhteiskunnissa (Anderson 2007, 221).

Suomalainen kulttuuri elää kansakunnan arjessa, kulttuuriin tulee uusia kerto-
muksia ja tulkintoja, mitkä pitävät sen elinvoimaisena. On hyvä myös muistaa,
että kansallinen identiteetti ei ole myöskään täysin sidottu maantieteellisiin ja
suomalaisen yhteiskunnan asettamiin rajoihin, vaan se liikkuu ihmisten mukana
arjessa. (Jokinen & Saaristo 2006, 334.) Ulkomailla asuva suomalainen voi kokea
kansallisen identiteetin paljon voimakkaammin kuin esimerkiksi Lahdessa asuva
suomalainen. Toisaalta yksilö voi yhtäaikaa samaistua moneen eri identiteettiin.
Postmodernissa subjektissa yhdistyy monta eri identiteettiä, ja ne ovat aina liik-
keessä suhteessa toisiinsa ja aikaan. Ne voivat olla keskenään ristiriitaisia, eikä
koko elämän jatkuva yhtenäinen identiteetti ole mahdollista. (Hall 1999, 22–23.)
Kansallisen identiteetin ominaisuudet muuttuvat ajan mukana, ja ne ovat aina
avoinna uusille tulkinnoille (Kaunismaa 1995, 7). Muuttuvuus ja aikaan sopeutu-

11



minen tekevät niistä elinvoimaisia.

Yhteiskuntien muuttuminen ja maailman globalisoituminen ovat vaikuttaneet myös
kansallisvaltion asemaan, sen toimintatapoihin, sekä siitä käytyyn keskusteluun ja
termeihin. Nämä ovat osaltaan vaikuttaneet myös kansallisen kulttuurin ja iden-
titeetin rakentamiseen. Muutokset eivät kuitenkaan ole poistaneet niiden olemas-
saoloa ja merkitystä, minkä vuoksi on relevanttia tutkia kansallisen kulttuurin ja
identiteetin rakentamista ja ylläpitämistä vielä 2010-luvulla.

Kansallisvaltio ja kansalliskulttuuri ovat osa modernia yhteiskuntaa. Kansallinen
kulttuuri ja identiteetti ovat tietoisesti rakennettuja ja ylläpidettäviä käsitteitä,
joiden avulla luodaan yhtenäisyyden tunnetta erottelun ja ryhmään kuulumisen
kautta. Käsitystä Suomesta ja suomalaisuudesta tuotetaan koko ajan mielikuvien
avulla ja media on mukana levittämässä niitä. Kansallisen kulttuurin rakentami-
nen ja siihen käytettyjen keinojen tarkastelu on tutkimukseni keskiössä. Ajalli-
suuden käsite on vahvasti mukana aineiston analyysissa, kun eri vuosikymmeniltä
olevia mediatekstejä verrataan toisiinsa. Tarkastelen onko aineistossa havaittavis-
sa muuttumattomuutta ja ilmeneekö siinä edellä mainittuja rakennusaineita, jotka
ovat yleisesti olleet eri maissa käytössä kansallisen kulttuurin rakentamisessa.

1.4 Kulttuuri rakentamassa kansallisia mielikuvia

Yhtenäinen kulttuuri kokoaa ja yhdistää kansalaisia, heidän eroavaisuuksista huo-
limatta. Kulttuuri, erityisesti taiteet, ovat kansallisvaltioille tärkeitä, koska niiden
kautta voidaan saavuttaa ja esittää kansakunnan yhtenäiseksi miellettyjä ja hy-
väksyttyjä arvoja. (Lehtonen 2014a, 309–311.) Kulttuurin on nähty toimivan myös
kansakunnan sivistäjänä. Kansallisessa muodossa taiteeseen on liitetty symbolisia
mielikuvia siitä, että sen pyrkimyksenä on sivistää kansaa. Tämä tekee taiteesta
itsessään yhden modernin aikakauden symbolin. (Alasuutari 2017, 308–309.)

Lehtonen (2014a, 313) näkee yhteiskuntien kulturalisoituneen Toisen maailman-
sodan jälkeen. Kulttuurilla on ollut yhteiskunnissa selkeä rooli, se on osa sen
rakennetta. Kulttuuri ja taide liitetään osaksi yhteiskuntaa ja sen moderniutta.
Siinä yhdistyy sekä yksilöiden että yhteisöjen kokemusmaailma toisiinsa, ilmen-
täessään kansalaisten yhteiseksi koettuja arvoja. Kulttuuriset rakennusaineet ovat
yhteneväisiä eri maiden välillä, joten ne rakentavat kansallista kulttuuria jälleen
kansainvälisesti hyväksyttyjen ja käytettyjen keinojen tavoin. (Lehtonen 2014a,
311–313). ”Kulttuuri on ikään kuin modernien yhteiskuntien ihmisten piilevää
universaalia subjektiutta...”(Lehtonen 2014a, 311.)

Taiteen avulla on luontevaa luoda symbolisia merkityksiä ja mielikuvia. ”Taidet-
ta on vaikea ajatella perusteltavaksi puhtaan rationaalisiin syihin vedoten, mut-
ta silti tai juuri sen vuoksi sillä on ollut erityisen keskeinen asema kulttuurisen
järjestyksen legitimoimisen muotona.” (Alasuutari 2017, 303.) Taide on tarpeeksi
abstrakti ja ulottumaton, samalla tavoin kuin aiemmin mainittu historia, mikä
tekee siitä hyvän työvälineen kansallisen kulttuurin rakentamisessa. Taideteolli-
sissa tuotteissa taas yhdistyy kokemuksellisuus ja materiaalisuus (Kalha 1997,
195–196). Taideteollisiin tuotteisiin ja muotiin liitetään paljon symbolisia mieli-
kuvia, joiden avulla kuluttajat rakentavat identiteettiä.Ympäröivä kulttuuri luo

12



tuotteisiin liitettäviä uskomuksia ja arvoja. (Dant 2007, 282.) Ne ovat materiaali-
sen tarkoituksenmukaisuuden lisäksi myös kommunikaation väline (Barthes 1983,
264).

Taiteelle ja kulttuurille myönnetty symbolinen pääoma, arvo itsessään, voidaan
ymmärtää taloudelliseksi tai poliittiseksi pääomaksi, joka tuottaa tietyissä olo-
suhteissa taloudellista voittoa (Bourdieu 1993, 75). Kulttuurin symbolisella pää-
omalla on nimenomaan poliittista arvoa silloin kun se toimii kansallisen kulttuurin
rakentamisen yhtenä osana. Yhtäaikaisesti se lisää usein myös tuotteen taloudel-
lista arvoa. Analysoitaessa tuotteeseen liitettäviä symbolisia arvoja tuleekin ottaa
huomioon sen koneiston rakenne ja toimintatavat, jonka avulla mielikuvia tuote-
taan, ja joka käyttää niitä hyväksi. (Em, 140.)

Taiteen avulla on sivistetty kansaa ja sen on ajateltu, ja edelleen ajatellaan, toi-
mivan myös yksilön itsensä kehittämisen symbolina. Sivistyspuheen kautta tai-
teen määritelmän liittäminen tuotteeseen on toiminut sen paremmuuden mitta-
rina, minkä osaltaan nähdään lisäävän tuotteen arvokkuutta. (Alasuutari 2017,
335.) Kulttuuristen tuotteiden tuotantoon liittyvät instituutiot, kuten museot ja
oppilaitokset, ovat osaltaan rakentamassa ja ylläpitämässä tuotteeseen liitettäviä
symbolisia merkityksiä. Mielikuvat vaikuttavat tuotteen arvoon, tarkemmin sa-
nottuna jaettuun uskomukseen tuotteen arvosta. Kulttuurinen tuote on objekti,
joka saa taiteellisen arvon vain silloin kun se tunnistetaan ja hyväksytään kol-
lektiivisesti. Esimerkiksi taiteilijan tekemän työn arvo on eri tavalla hyväksyttyä
ja tunnustettua silloin kun se on esillä museoissa, toisin kuin jos taiteilija esitte-
lee sitä itse kadulla. Sosiaaliset olosuhteet luovat ja rakentavat tätä kollektiivista
ymmärrystä ja uskoa, kuten esimerkiksi koulutusjärjestelmä ja media. Diskurssit
ovat merkittävässä roolissa merkityksen rakentamisessa. (Bourdieu 1993, 35–37.)

Kulttuurilliset tuotteet eivät ole olemassa itsessään, vaan ne linkittyvät muihin
tuotteisiin ja määrittelevät itseään niiden kautta. Kulttuurillinen jaottelu ei ta-
pahdu tyhjiössä, vaan sen avulla erottaudutaan muista tuotteista. (Em, 32–33.)
Uudet tulokkaat tuovat usein muutoksen meneillä olevaan tyyliin tai suuntauk-
seen, he usein herättävät huomiota itseensä tekemällä eron johonkin toiseen ole-
massa olevaan tyyliin. Tämä on keino kerryttää omaa kulttuurista arvoa. (em. 58.)
Kulttuurisiin tuotteisiin liitetyt arvot ovat aina yhteydessä merkitysten tuotan-
toon ja tiettyihin sosiaalisiin suhteisiin, arvot eivät ole olemassa niissä itsessään
(Lehtonen 2014a, 315).

Taiteen ja taideteoksen arvoa tuotetaan ja ylläpidetään jatkuvasti. Tuotteen suun-
nittelija tai taitelija ei ole itse, tai pelkästään itse, tuottamassa tekemäänsä tuot-
teeseen liitettäviä arvoja ja mielikuvia, vaan alalla olevat muut toimijat ottavat
siihen vahvasti osaa. Taiteen maailmassa näitä ovat muun muassa kriitikot, ku-
raattorit, välittäjät ja keräilijät. (Bourdieu 1993, 260–261.) Aika on läsnä myös
symbolisen kulttuurisen arvon tuottamisessa silloin kun jokin menneen ajan tuote
nimetään klassikoksi. Klassikon asemaan noussut tuote on otettu mukaan histori-
aan, sen asema on akateemisesti tunnustettu ja neutralisoitu. (Em, 105–106.)

Tekstit, puhe, laulu ja kuvat asettuvat osaksi symbolisia merkitysjärjestelmiä,
jotka toimivat osana yhteiskunnallisessa uusintamisessa. Ne ovat uusintamisen
tuotteita, työkaluja, sekä tuottajia. Nämä symboliset merkitykset eivät ole pel-
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kästään mielikuvia ihmisten päässä, vaan ne materialisoituvat ihmisten omaksu-
missa toiminta- ja käyttäytymismalleissa. Nämä mallit ja toimintatavat ovat aina
sen kulttuurin määrittelemiä, johon ihminen kokee kuuluvansa ja samaistuvansa.
Näin ollen kulttuuri ei ole irrotettava ja itsenäinen osa, vaan sitä tulee tarkastella
ottamalla huomioon sen yhteydet kaikkeen muuhun ympärillä olevaan. (Lehtonen
2014a, 303–305.)

Suomalaista kansallisuusaatetta olivat rakentamassa ruotsinkielinen sivistyneis-
tö, kansallinen eliitti. Eliitti ymmärsi tämän työn kansansivistystehtäväksi, min-
kä vuoksi suomalaisuutta lähestyttiin sen ”puutteiden” ja ”metsäläisyyden” idean
kautta. Kansan kulttuuria tutkittiin ja materiaalia kerättiin kansan keskuudesta,
minkä jälkeen se muokattiin tarkoitukseen paremmin sopivaksi ja levitettiin jäl-
leen kansan pariin, jotta he pystyivät samaistumaan siihen ja peilaamaan omaa
identiteettiä sen kautta. (Alasuutari 2017, 294.) Kuvataide, musiikki ja kirjalli-
suus ovat olleet keskeisessä roolissa kansallisen kulttuurin syntymisessä (Jokinen
& Saaristo 2006, 42). Suomessa taideteollisuus on ollut myös vahvasti läsnä kan-
sallisen kulttuurin rakentamisessa jo sen syntyajoista 1800-luvun lopulta lähtien
(Korvenmaa 2009, 25–28). 1900-luvun Pariisin maailmannäyttelyn Suomen pa-
viljonki on osoitus siitä miten taiteen ja kulttuurin symboleja käytettiin politii-
kan välittäjinä, suoran poliittisen puheen sijaan. Paviljonki oli merkittävä osoitus
maakuvaviestinnän onnistumisesta. (Melgin 2015, 156.) Suomi halusi, että se lii-
tetään mielikuvissa osaksi länttä ja taideteollisuuden tehtävänä oli korostaa maan
läntistä perintöä (Korvenmaa 2009, 67–69).

Vuoden 1937 maailmannäyttelyssä Suomea esiteltiin ensimmäistä kertaa hyvin-
vointivaltiona osaston arkkitehtuurin, ja siellä esillä olevien taideteollisuuden, tai-
teen ja teollisuuden tuotteiden kautta (Melgin 2015, 159). Toisen maailmansodan
jälkeinen suomalaisen muotoilun kultakausi jatkoi taideteollisuuden tehtävää yh-
tenä merkittävänä kansallisen kulttuurin rakentajana. Taideteollisuusnäyttelyillä
oli merkittävä rooli valtion mielikuvamarkkinoinnissa, taideteollisuus oli osa maan
kulttuurivientiä. Alan saavuttamasta kansainvälisestä menestyksestä kirjoitettiin
ahkerasti myös Suomen sisällä ja se kuului osaksi kansallista kulttuuripolitiikkaa,
jonka avulla nostettiin kansallista itsetuntoa. (Kalha 1997, 264–265.)

Kaunismaa (1995, 13–14) erottelee kansakunnan kertomukset faktuaalisiin ja fik-
tiivisiin kertomuksiin. Faktuaaliset kertomukset pohjautuvat tieteellisesti tuotet-
tuihin totuuksiin, ja näihin lukeutuvat muun muassa maan historian kertomuk-
set, sekä biologiaan perustuvat kansakunnan määritelmät. Kulttuurituotteisiin
liitetyt kansalliset kertomukset ovat luonteeltaan fiktiivisiä kertomuksia. Niihin
kuuluvat esimerkiksi kansallisteoksiksi lukeutuvat Seitsemän veljestä ja Kalevala.
Myös maalaustaide ja kansalliseen kuvastoon kytketty musiikki ovat fiktiivisiä ker-
tomuksia. (em. 13–14.) Tähän listaan voi lisätä myös taideteollisuuden tuotteet,
varsinkin silloin kun ne ovat saaneet vaikutteita esimerkiksi Kalevalasta, kuten ta-
pahtui 1800-luvun lopussa (Korvenmaa 2009, 31–33; Seppälä-Kavén 2015, 17) ja
uudestaan 2000-luvun alussa (Pöppönen 2013, 77–78). Mielestäni on perusteltua
liittää tähän ryhmään myös sellaiset taideteolliset ja muut kulttuuriset tuotteet,
joita on käytetty hyväksi kansallisen identiteetin rakennuksessa, vaikka itse tuote
ei olisikaan saanut varsinaista innoitusta kansallisesta kuvastosta. Kuten Kalha
(1997, 269) toteaa, kansallista sisältöä käytettiin hyväksi muotoilun markkinoin-
nissa kansainvälisissä näyttelyissä 1950-luvulla. Kansallisuuden ei tarvinnut olla
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inspiraationa itse suunnittelussa, vaan riitti, että tuotteeseen voitiin liittää kan-
sallisia mielikuvia vasta sen markkinointivaiheessa. (Em, 269.)

Tässä tutkimuksessa liitän taideteollisiin tuotteisiin liitetyt kansalliset mieliku-
vat osaksi fiktiivisiä kertomuksia kansallisen identiteetin rakentamisessa. Fiktii-
visyys tulee hyvin esille Kalhan (1997, 15) todetessa että, muotoilun kultakausi
näyttäytyy nykyisin jälkikäteen rakennettuna myyttinä, jonka varjossa tuon sa-
man aikakauden taustat ja sisällöt ovat jääneet vähemmän tunnetuksi. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita etteikö fiktiivinen kertomus voi pohjautua faktoihin. Se ei
siis tarkoita etteikö muotoilun kansainvälinen menestys itsessään olisi ollut totta,
vaan se ennemminkin paljastaa sen, että taideteollisuuden roolia on tuotettu osa-
na sosiaalisten merkitysten historiaa.(Em, 264.) Taideteollisuuden kansainvälinen
menestys sopi hyvin yhteen modernin yhteiskunnan rakennusvaiheeseen, jossa ja-
nottiin edelläkävijyyttä ja länsimaiden tunnustusta.

Suomalaisen kulttuurin tulkitseminen nimenomaan ominaisesti suomalaiseksi on
toki yksi valinta, joka tehdään tulkinnan suhteen. Samalla tavoin kuin esimerkik-
si Minna Canthin kirjallista tuotantoa voidaan katsoa nimenomaan suomalaisen
arjen esittämisen näkökulmasta, sitä voidaan laajemmin tarkastella myös osana
työväenluokkaa kuvaavana eurooppalaisena kirjallisuutena. (Jokinen & Saaristo
2006, 42.) Samalla tavoin suomalaisen taideteollisuuden tuotoksia voidaan tulki-
ta esimerkiksi suomalaisen luonnon maisemien kautta, tai liittää ne osaksi jotain
tiettyä kansainvälistä tyylisuuntausta. Tämä vahvistaa osaltaan sitä, että julkiset
mielikuvat ovat osa tietoisesti valikoitua ja rakennettua kertomusta kansallisesta
kulttuurista.

1900-luvulla läntisissä yhteiskunnissa kulttuuri ja taide on nähty olevan irral-
laan taloudesta ja politiikasta, sen on nähty poikkeavan niistä myös olemuksel-
taan. Toisen maailmansodan jälkeen kulttuuri liitettiin osaksi kansakuntaa, sen
arvoja ja merkityksiä. Jolloin se toimi myös poliittisena välineenä, vaikkakin sillä
nähtiin olevan myös itseisarvo. Kulttuurin ja taiteen arvo itsessään vahvisti sen
roolia kansallisen kulttuurin rakentajana. Nykyisin yhteiskunnassa kulttuuri ja
taide nähdään yhä useammin keinoina tuottaa taloudellista lisäarvoa. (Lehtonen
2014b, 21–23.) Alasuutarin (2017, 394) mukaan kansallisesti taiteen tehtävänä ei
ole enää sivistää kansaa, vaan tuottaa taloudellista arvoa. 1990-luvulta alkaen val-
tio on tukenut taidetta ja kulttuuria taloudellisuuden perusteella, sen on nähty
edistävän turismia, innovaatioita ja kulttuuriteollisuutta (Em, 394). Mitkä osal-
taan taas edistävät ja määrittelevät Suomen maakuvaa ja liittyvät olennaisesti
näin myös maan brändäämistyöhön.

Taideteollisuus nähdään Suomessa edelleen tärkeänä osana kansallisen kulttuu-
rin rakentamisessa, mikä on luonnollista ja perusteltua nimenomaan maan taide-
teollisuuden maineikkaan historian vuoksi. Kuten Kalaoja (2016, 104–105) osoit-
taa, Suomen maabrändäyksessä käytetyissä kuvissa 2010-luvulla käytetään edel-
leen kuvastoa 1950- ja 1960-luvun suomalaisesta designista. Kuvastossa käyte-
tään muun muassa Marimekon Unikkoa-kuosia ja Iittalan Aalto-maljakkoa ku-
vastamaan suomalaista muotoiluosaamista (Em, 105). Alvar Aalto nostetaan esil-
le maan brändäämisen kuvastossa suomalaisen designin avainhenkilönä (Em, 156).
Kansainväliseen menestykseen perustunut 1950–1960-luvun suomalainen muotoi-
lun kultakausi on edelleen näkyvissä maan brändäämisessä. Kulttuuri, taiteet ja
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taideteollisuus ovat olleet vahvasti mukana suomalaisen kansallisen kulttuurin ra-
kentamisessa 1800-luvun lopusta lähtien ja ovat sitä edelleen myös tänä päivänä.

1.5 Taideteollisuus ja muoti osana kansallisen identiteetin raken-
tamista

Taideteollisuutta, muotoilua ja muotia ei voi täysin rinnastaa kulttuuriin ja tai-
teeseen, mutta niillä on paljon yhteneväisyyksiä ja tarttumapintoja keskenään.
Hesmondhalgh (2013, 20) kuvaa muotia hybridiksi, jossa kulttuuriteollisuus yh-
distyy kulutustavarateollisuuteen. Muodissa merkityksellisyys, mielikuvat ja sym-
bolinen tuotanto, sekä toiminnallisuus ovat molemmat tärkeitä ja suurilta osin
tasapainossa keskenään. Taideteollisuuden tuotteisiin liitetään ajatus siitä, että
tuotteet sisältävät materiaalisuuden lisäksi kokemuksellisen tason, jossa korostuu
subjektin oma kokemus. Kokemuksellisuutta kuvaillaan usein rinnastamalla taide-
teollisuuden tuotteita taiteen eri lajeihin, kuten musiikkiin tai runouteen. (Kalha
1997, 195–196.)

Maailmansotien jälkeisessä läntisessä maailmassa design on yhdistetty osaksi kult-
tuurin arvojärjestelmää ja samanaikaisesti se on osa kulttuurillisesti arvottama-
tonta teollisuuden, teknologian ja kaupan aluetta. Suomikuvan luomisessa näi-
den kahden eri alueen yhdistäminen onnistui, ja molemmat näistä osa-alueista
olivat auttamassa suomalaisen taideteollisuuden nousua kansainväliseen mainee-
seen, 1950–1960-luvun muotoilun kultakauteen. (Korvenmaa 2012, 222.)

Simmel (1986) on tutkinut muotia 1900-luvun vaihteessa nimenomaan moder-
nisuuden yhtenä keskeisenä elementtinä ja ilmentymänä. Hänen mukaansa muoti
on yksi voimakas osoitus siitä, miten ihmiset samanaikaisesti pyrkivät sulautu-
maan osaksi sosiaalista ryhmää ja toisaalta etsivät keinoja erottautua siitä. Sillä
osoitetaan samankaltaisuutta ja yhtenäisyyttä, sekä yksilöllisyyttä ja muutoksen
tarvetta. (Simmel 1986, 22–23.) Muodissa yhdistyy tarve yhteiskunnalliseen yh-
denmukaistumiseen ja yksilön kokema tarve erilaisuuteen ja vaihteluun (Em, 26).

Länsimaisissa moderneissa kulttuureissa ihmiset tunnustavat ajatuksen siitä, että
vaatteet joita käytämme ovat merkityksellisiä. Vaatteiden kulutukseen vaikuttaa
paitsi niiden käyttötarkoitus, sekä niiden sisältämä merkitys, viesti, jonka oletam-
me niiden lähettävän. Vaatteiden välittämä merkitys muodostuu niistä arvojen ja
uskomusten vuorovaikutuksesta, joita yksilö niihin liittää osana tiettyä kulttuu-
rista ryhmää. (Barnard 2007a, 170–173.) Vaate sisältää aina funktionaalisuuden
lisäksi kuvailevan puolen. Ne ovat sen materiaalisuuteen pohjautuvan tarkoituk-
senmukaisuuden lisäksi myös kommunikaation väline. (Barthes 1983, 264.) Myös
Simmelin (1986, 27–28) mukaan muoti on yksi sosiaalisten tarpeiden tuote, jota
ei voi perustella tuotteen itsensä tarkoituksenmukaisuudella, esimerkiksi vaatteen
suojaavuudella. Muodin syvin olemus on Simmelin (1986, 28) mukaan abstrakti-
suus, joka osaltaan tekee siitä hyvän kohteen mielikuvien tuottamiselle. Abstrak-
tisuus ilmenee muodin mielivaltaisuudessa, jossa välillä korostetaan tuotteen tar-
koituksenmukaisuutta ja toisinaan esimerkiksi pelkkä esteettinen omituisuus on
arvo itsessään. Muotia ei voi kiinnittää palvelemaan mitään tiettyä tarkoitusta
vaan se on koko ajan liikkeessä ja muotoutuu uudelleen. (Em, 28.) Esineisiin liite-
tään merkityssisältöjä niiden tuotantoprosessin jälkeen, ja nämä mielikuvat ovat
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merkittävässä roolissa esineen julkisessa ja historiallisessa olemuksessa. Valmiin
esineen kulttuurillinen ja tulkinnallinen sisältö ei tule koskaan valmiiksi, vaan se
elää ajan mukana. (Kalha 1997, 23.)

Taideteollisiin tuotteisiin ja muotiin liitetään paljon symbolisia mielikuvia, joi-
den avulla kuluttajat rakentavat identiteettiä. Esimerkiksi pukeutuminen on so-
siaalista siinä mielessä, että muut tulkitsevat sitä kautta henkilön identiteettiä.
Ympäröivä kulttuuri luo vaatteisiin liitettäviä uskomuksia ja arvoja. (Dant 2007,
282.) Muodille on ominaista yhdistää ja luoda tiettyjä ryhmiä, minkä avulla sa-
malla erottaudutaan ja suljetaan muut ulkopuolelle (Simmel 1986, 77). Yksilöt
ja kulttuuriset ryhmät voivat vaatteiden kautta ilmaista kuulumistaan tiettyyn
ryhmään. Identiteettiä rakennetaan ja toisinnetaan vaatteiden kautta. (Barnard
2007a, 174–175.) Käsitys siitä, miten on hyväksyttävää pukeutua, syntyy kulttuu-
rin kautta. Yhteiskunta ja siinä olevat pienemmät ryhmät, kuten perhe ja ystävät,
vaikuttavat siihen mitä pidetään hyväksyttävänä. Medialla ja kulttuurilla laajem-
min on siihen myös oma vaikutuksensa. (Dant 2007, 378.) Artefaktien merkitys ei
synny pelkästään niiden materiaalisuudesta, vaan myös siitä, miten merkityksiä
välitetään ja näiden välittäminen tapahtuu kielen ja kuvien kautta (Breunig 2012,
188).

Kulttuurisen objektin sisältämä tarkoituksenmukaisuus ja siihen liitettävät mieli-
kuvat ovat olemassa myös erillisinä. Ne voidaan irrottaa toisistaan, jolloin tuotetta
voidaan käyttää niin, että se edustaa vain siihen liitettäviä mielikuvia, arvoja ja
uskomuksia. (Barthes 1983, 265.) Tämä voidaan havaita esimerkiksi silloin kun
arkipäivän esineet on otettu osaksi kirjoitettua muotoilun historiaa. Tällöin ne on
usein irrotettu pois arkipäivän kontekstista ja niiden mielikuvia on vahvistettu,
toisin sanottuna ne on mytologisoitu. (Fallan 2012, 6.) Vahvan diskurssin avulla
luotiin myyttistä kuvaa myös suomalaisen muotoilun kultakaudesta. Myytin tuot-
taminen oli kansallinen projekti, jossa yhdistyivät sekä kaupalliset että kulttuu-
ripoliittiset tavoitteet. (Kalha 1997, 274.) Muotoilun ja muodin symbolisia puolia
korostetaan silloin kun tuotetta käytetään esimerkiksi poliittisiin tarkoituksiin ja
kansallisen kulttuurin rakentamiseen.

Yhteiskuntatieteissä kuluttamista lähestytään usein diskursiivisen prosessin kaut-
ta, johon liitetään uskomuksia ja arvoja. Siinä yksilö käyttää tietoa ja mielikuvi-
tusta tehdessään kuluttamisen valintoja. Nämä valinnat voivat vaikuttaa heidän
ymmärrykseen itsestään ja käsitykseen heidän sosiaalisesta asemasta. (Dant 2007,
375.) Nykyisin kulutuksemme perustuu enemmän tuotteista oleviin mielikuviin,
kuin itse tuotteeseen, joka tulee hyvin esille nimenomaan muodin kuluttamisessa
(McRobbie 1998, 4). Bourdieun (1993, 81) mukaan yksi hyvä esimerkki symboli-
sesta pääomasta taiteessa ja kulttuurissa on signeerauksen tuoma arvo, mikä on
myönnetty tietyille yksilöille aina kerrallaan. Tämä sama malli on käytettävissä
myös muodin maailmassa, missä signeeraus on korvattu tuotemerkillä, jonka avul-
la nostetaan merkittävästi tuotteen taloudellista arvoa.

Ihmisten tuottamiin artefakteihin, ja erityisesti vaatteisiin ja taideteollisuuden
tuottamiin tuotteisiin, liitetään symbolisia arvoja, mielikuvia. Ihmiset rakentavat
niiden avulla omaa identiteettiä kuluttamisen kautta, minkä vuoksi nämä arte-
faktit ovat hyviä työvälineitä myös kansallisen kulttuurin rakentamisessa. Kuten
Barnard (2007b,189) tiivistää muoti ja vaatteet ovat artefakteja, joita kulttuu-
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riset ryhmät tuottavat ja kuluttavat. Kulttuurista identiteettiä rakennetaan ja
viestitään niiden kautta. Niiden kautta myös viestitään ja toisinnetaan arvoja ja
uskomuksia. (Em, 189.)
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2 Media osana modernia yhteiskuntaa

2.1 Tiedotusvälineiden kehittymisen vaikutus yhteiskuntaan

Ihmiset tuottavat ja välittävät tietoa ja symbolisia sisältöjä kaikissa eri yhtei-
söissä. Ne ovat sosiaalisen elämän keskeisiä elementtejä, joilla on suuri vaikutus
yhteisössä elävien ihmisten elämään. Nämä tiedon tuottamisen, säilyttämisen ja
kierrättämisen keinot muuttuvat aina ajan mukana. Tiedotusvälineiden kehitty-
minen on perusteellisesti muuttanut symbolisten merkitysten tuottamista ja vä-
littämistä modernissa maailmassa. (Thompson 1995, 10.) Ilmaisemme, välitämme
ja luomme ymmärrystämme ja suhtautumistamme todellisuuteen erilaisten sym-
bolijärjestelmien avulla, joita edustavat muun muassa taide, uskonto, tiede, myto-
logia ja journalismi (Carey 2009, 24). Sosiaalinen kanssakäyminen tapahtuu aina
viestinnän kautta. Symbolit ja sosiaalinen rakenne yhdistyvät viestinnässä, joka
tuottaa, ylläpitää ja muuttaa yhteisöjä. (Em, 84.)

Tiedotusvälineet ovat osa modernien yhteiskuntien syntyä ja kehitystä, sekä nii-
den rakenteita, ne ovat myös osaltaan määrittelemässä yhteiskuntien tulevaisuutta
(Thompson 1995, 7). Hjarvardin (2008, 106) mukaan medioitumis-käsitteen avulla
voidaan parhaiten kuvata median vaikutusta kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Tällä
hän viittaa siihen, miten median vaikutus näkyy muiden instituutioiden toimin-
nassa, ja siinä miten muut instituutiot joutuvat ottamaan median logiikan huo-
mioon omassa toiminnassaan. Prosessi on dualistinen siinä mielessä, että median
nähdään vaikuttavan muiden instituutioiden toimintaan, ja samalla se on kasvat-
tanut median itsenäistä roolia yhteiskunnallisena instituutiona. Hänen mukaan-
sa media yhdistää ja ylläpitää yhteiskunnan muiden instituutioiden keskinäistä
vuorovaikutusta. Yhteiskunnan medioituminen ei ole universaali ilmiö vaan se on
nähtävissä 1900-luvun lopun teollistuneissa ja moderneissa, lähinnä länsimaisissa,
yhteiskunnissa kuten Euroopassa ja Amerikassa. (Em, 113.)

Modernien yhteiskuntien kehittymisessä medialla oli tärkeä rooli, kun ne irrot-
tivat toimintoja paikallisesta kontekstista ja toivat ne osaksi kansallista ja kan-
sainvälistä kontekstia. Sanomalehdet olivat mukana luomassa demokraattista ja
poliittista julkista keskustelua, kun taas kirjallisuus ja aikakauslehdet olivat muka-
na kehittämässä kulttuurillista julkista keskustelua. (Em, 117.) Thompson (1995,
76) kuvaa kolme suurta kehityssuuntaa, jotka ovat vaikuttaneet mediateollisuu-
teen 1800-luvun alusta lähtien. Hän mainitsee ensimmäisenä media instituutioi-
den muuttumisen suuriksi kaupallisiksi yhtiöiksi, toisena on tiedonvälityksen glo-
balisoituminen, ja kolmantena sähköisten tiedotusvälineiden kehittyminen. Nämä
tiedonvälityksen muutokset heijastelevat laajemmin myös yhteiskunnan muuttu-
mista, sekä ovat osaltaan myös vaikuttaneet yhteiskunnan muutoksiin.

Alasuutari (2017) on tutkinut mediatekstien kautta suomalaisen yhteiskunnan ja
journalismin muutoksia toisen tasavallan aikana. Toisella tasavallalla hän tarkoit-
taa ajanjaksoa, joka alkoi Toisen maailmansodan jälkeen ja päättyi Neuvostolii-
ton hajoamiseen, ja jonka jälkeen Suomi liittyi osaksi Euroopan unionia. Hän on
käyttänyt tutkimuksessaan aineistonaan muun muassa Helsingin Sanomien pää-
kirjoituksia. Tämän ajanjakson sisällä hän nimeää kolme eri kautta, jotka ovat
nähtävissä mediateksteissä. Ensimmäisenä on sodanjälkeinen moraalitalous, jota
seurasi suunnittelutalous ja viimeisimpänä on nähtävissä kilpailutalous. Moraa-
litalouden ajassa, 1940–1950-luvulla, toimittajat ottavat kirjoituksissa avoimesti
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kantaa ja niissä vedottiin aatteisiin ja moraalisiin periaatteisiin. Suunnittelutalou-
den vaihe alkoi 1960-luvun lopussa ja kesti läpi 1970-luvun, jolloin korostettiin että
suunnittelun ja organisoinnin avulla voidaan parhaiten ratkaista yhteiskunnalli-
sia ongelmia. Kilpailutalouden vaihe alkaa 1980-luvun alussa ja siinä korostetaan
yksilöä ja markkinoita. (Alasuutari 2017, 142–150.)

Moderneissa pohjoismaissa yhteiskunta on turvannut tiedonvälitystä julkisen pal-
velun yleisradiotoiminnan kautta, jonka tarkoituksena on palvella julkista etua
ja tiedottaa monipuolisesti muiden julkisten instituutioiden toiminnasta yleisöl-
le (Hjarvard 2008, 118). Suomessa valtiolliseen monopoliin perustuvaa sähköisen
viestinnän joukkoviestintäjärjestelmää alettiin purkamaan 1980-luvun puolivälis-
tä alkaen. Tämä muutos tapahtui samoihin aikoihin myös muualla Euroopassa.
(Alasuutari 2017, 369.) Muutos heikensi valtion mahdollisuutta sivistää ja ohjata
kansaa joukkoviestinnän keinoin, mikä oli ollut yleisradioyhtiön noudattama poli-
tiikka (Em, 396). Alasuutarin (2017, 346) mukaan toisen tasavallan päättyneessä
ajassa, 1990-luvulta eteenpäin, ei ole mahdollista ajatella, että valtion viestintä-
politiikalla olisi enää kansalaisiin vaikutusta propagandistisessa mielessä. Nykyi-
sen tiedonvälityksen moninaiset muodot ja laajat mittasuhteet ovat tehneet siitä
mahdotonta. Tiedon tarjonta on miltei rajatonta. (Em, 346.)

Puoluepolitiikka näkyi myös vahvasti lehdistön toiminnassa suurimman osan 1900-
luvusta, jolloin puolueet toimivat monien lehtien kustantajina. Aiemmin mediaa
ohjasi puoluepolitiikka ja julkisen yleisradiotoiminnan tavoitteet. Nykyisin media
on enemmän markkinaorientoitunut ja sitä ohjaa yleisön kiinnostus ja sen os-
tovoima. (Hjarvard 2008, 118–119.) Hjarvardin (2008, 119) mukaan media myy
tuotteita kuluttajille, mutta samalla sillä on edelleen tehtävä julkisen keskustelun
ylläpitäjänä. Media on muuttunut 2000-luvulla vuorovaikutteiseksi, viestintä ei
ole enää yksisuuntaista, pelkästään journalisteilta lukijoille. Perinteiset mediata-
lot eivät myöskään hallitse enää julkisuutta, journalistien rooli portinvartijoina on
huomattavasti heikentynyt. (Alasuutari 2017, 397.) Median laajempi yhteiskun-
nallinen vaikutus näkyy siinä, miten yhteiskunnalliset instituutiot ovat keskenään
vuorovaikutuksessa sen välityksellä. Media auttaa selittämään ja tulkitsemaan yh-
teiskunnallisia kehyksiä, se toimii myös julkisen keskustelun areenana johon myös
kansalaiset voivat osallistua. (Hjarvard 2008, 126.)

Hjarvardin (2008, 132) mukaan yhteiskunnan medioitumista tulisi tarkastella yh-
tenä modernisaation prosessina, kuten kaupungistumista ja individualisoitumista,
mikä muokkaa ja järjestää sosiaalisia suhteita. Vaikka tiedonvälityksen muodot ja
rakenteet ovat jatkuvassa muutoksessa, medialla on edelleen tärkeä rooli yhteis-
kunnan ylläpitämisessä ja ymmärtämisessä. Mediaympäristö muuttuu ja kehittyy
moneen eri suuntaan yhtäaikaisesti, joten ei ole olemassa pelkästään yhtä selkeää
suuntaa siitä, miten media vaikuttaa yhteiskunnassa. (Em, 130.)

2.2 Mediatekstit rakentamassa kansallista kulttuuria

Viestintä on symbolinen prosessi, jossa tuotetaan, ylläpidetään, korjataan ja muu-
tetaan todellisuutta. Todellisuus tehdään olemassa olevaksi viestinnän kautta.
Viestintä on symbolisten muotojen tuottamista, ymmärtämistä ja hyödyntämis-
tä. Symboliset muodot ovat luonteeltaan dualistisia, ne esittävät todellisuutta ja
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toisaalta ne myös luovat sitä todellisuutta, jota ne esittävät. Ensin tuotamme
maailmaa symbolisten merkkien avulla ja samalla elämme osana tätä maailmaa.
(Carey 2009, 19–23.)

Mediainstituutiot ovat mukana levittämässä laaja-alaisesti symbolisia merkityk-
siä, minkä vuoksi niillä on Thompsonin (1995, 16–17) mukaan kulttuurista, toisin
sanottuna symbolista valtaa, jonka avulla on mahdollista muun muassa puuttua
tapahtumien kulkuun, vaikuttaa muiden toimintaan ja mielipiteisiin, sekä kiin-
nittää huomio tiettyihin tapahtumiin ja puheenaiheisiin. Joukkotiedotusvälineet
liittävät kansakunnan väestöä yhteen, ne yhtäaikaa sekä muovaavat että ylläpitä-
vät julkisuutta (Alasuutari 2017, 50). Hesmondhalghin (2013, 4) mukaan lehdistö
on osa kulttuuriteollisuutta, joka tuottaa ja levittää tuotteita, joiden avulla saam-
me tietoa maailmasta ja ymmärrämme sitä.

Median vaikutus ei ole aina suoranaista, se on kompleksista ja neuvoteltavissa
olevaa, mutta varmaa on se, että sillä on vaikutusta. Se tuottaa toistuvasti repre-
sentaatiota maailmasta ja vaikuttaa sillä tavoin meidän sisäiseen ja julkiseen it-
seemme. (Hesmondhalgh 2013, 4.) Representoinnissa tehdään aina valintoja siitä,
mitä nostetaan esille ja mitä jätetään pois (Fairclough 2002, 13). Mediatekstit
eivät ainoastaan representoi todellisuutta vaan pikemminkin niiden avulla todelli-
suudesta tehdään omia tulkintoja, joilla on omia tilanteesta riippuvia päämääriä.
Nämä todellisuuden muunnelmat syntyvät tekstin tuottamisen prosessiin liitty-
vien valintojen kautta, minkä vuoksi representaatiota analysoidessa kiinnitetään
huomiota juuri näihin valintoihin. (Em, 136.)

Faircloughin (2002, 10) mukaan joukkotiedotusvälineet voivat vaikuttaa sosiaa-
lisiin suhteisiin, identiteetteihin, sekä ihmisten arvoihin ja uskomuksiin. Niillä on
myös mahdollisuus vaikuttaa tietoon, ja ne pystyvät esitystavallaan tekemään
asioista merkityksellisiä. Mediavälitteinen viestintä on aina osa sosiaalista konteks-
tia, joka määrittelee viestien tuottamista, välittämistä ja ymmärtämistä (Thomp-
son 1995, 11). Lehdistö ja media tuottavat yhteiskunnallista merkitystä, ne tuot-
tavat ja jakavat tekstiä teollisesti (Hesmondhalgh 2013, 16–17).

Modernissa yhteiskunnissa media välittää meille enenevässä määrin tietoa his-
toriasta, maailmasta ja omasta paikastamme osana sitä. Media on osaltaan vai-
kuttamassa yksilön tunteeseen kuulua osaksi tiettyä ryhmää, ja nämä ryhmät
ovat osittain ajatuksissamme muodostuneet median välittämän kuvaston avulla.
Median välittämän kuvaston lisäksi yhteinen historia, yhteinen maantieteellisesti
rajattu alue ja yhteiset tavat määrittelevät osaltaan yksilön ryhmään kuulumisen
tunnetta. (Thompson 1995, 35.) Media rakentaa yksittäisistä symbolisista ainek-
sista yhtenäisen kokonaisuuden. Media tekee abstraktista kansallisesta yhteisöstä
konkreettisen kokemuksen, havainnon. (Hjarvard 2008, 128.) Tämä konkreetti-
sen kokemuksen tunne tulee esille Hallin (1999, 48–50) esittämässä kansallisessa
kertomuksessa, jota esitetään ja vahvistetaan mediassa, populaarikulttuurissa ja
historiankirjoituksissa.

Tiedotusvälineillä on sosiaalista vaikutusta siihen minkälaisia kulttuurisia arvoja
ne tuovat kuvastossaan esille, ja minkälaisia sosiaalisen identiteetin rakennusai-
neksia ne antavat vastaanottajalle. Ne myös määrittelevät osaltaan sosiaalisia suh-
teita esimerkiksi siinä, miten yleisö on suhteessa politiikkoihin ja itse toimittajiin.
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(Fairclough 2002, 30.) Median ideologinen valta lisääntyy, kun mediavälitteinen
kuvasto on osana muokkaamassa yksilöiden omakuvaa. Se vaikuttaa muun muassa
käsityksiin sukupuolesta ja kansallisuudesta. Yksilöillä itsellään on harvoin valtaa
vaikuttaa tähän median välittämään kuvastoon. (Thompson 1995, 214–215.) Me-
dialla on valta muodostaa yhteisiä kokemuksia, representoimalla ja tulkitsemalla
asioita ja tapahtumia, jolloin ne vaikuttavat identiteettien ja ryhmien muodostu-
miseen (Hjarvard 2008, 126).

Tiedotusvälineiden kehittyminen muokkaa sosiaalisen elämän symbolista luonnet-
ta ja samalla se vaikuttaa yksilöiden omakuvan kehittymiseen (Thompson 1995,
10–11). Yksilöiden omakuvan kehittyminen on pohjautunut aiemmin enemmän
arkielämän kasvokkain olevaan vuorovaikutukseen, mutta modernissa yhteiskun-
nissa yksilöiden omaksuma tieto ja symboliset merkitykset tulevat enemmän me-
diavälitteisen kuvaston kautta, mikä on osaltaan vaikuttanut omakuvan kehit-
tymisen prosessiin, josta on tullut refleksiivisempää ja avoimempaa. Omakuvan
kehittymisen yhteys paikkasidonnaisuuteen on vähentynyt, mutta se ei ole kui-
tenkaan poistanut sitä kokonaan. (Em, 207.) Sanomalehdet ovat osaltaan ylläpi-
tämässä kuvitellun yhteisön, kansan, elinvoimaisuutta ja jatkumista. Lukiessam-
me lehteä, tiedämme että myös moni muu suomalainen lukee samaa lehteä juuri
samaan aikaan ja samoista aiheista. (Jokinen & Saaristo 2006, 31.) Nykyinen glo-
baali mediaympäristö kuitenkin levittää ja yhtenäistää mediakuvastoa yli kansal-
listen rajojen, mikä osaltaan vähentää kokemusta siitä, että näemme, kuulemme
ja luemme mediatekstejä suurella, kansallisella, joukolla yhdessä (Hjarvard 2008,
130). Kuitenkin, vaikka tieto ja viestintä leviävät globaalisti, sen symbolisen tuo-
tannon vastaanottaja on aina olemassa osana tiettyä aikaa ja paikkaa, mitkä vai-
kuttavat osaltaan viestin tulkintaan. Paikallisuus on siis edelleen osallisena viestin
tulkinnassa. (Thompson 1995, 174.)

Alasuutarin (2017, 300) mukaan aina kun jollain tavalla kuvataan suomalaisia tai
suomalaisuutta, osallistutaan suomalaisen kulttuurin mielikuvien tuottamiseen,
purkamiseen tai erittelemiseen. Puhe suomalaisuudesta on osaltaan rakentamassa
vallitsevaa käsitystä kansasta ja sillä on tärkeä osa kansallisvaltion kulttuurin ja
identiteetin luomisessa. (Em, 300.) Näin ollen on mielekästä tutkia suomalaisen
aikakauslehden julkaisemaa tekstiä suomalaisuudesta, koska sillä on vaikutusta
kansallisen kulttuurin ja identiteetin tuottamiseen. 1800-luvun puolivälistä läh-
tien media on ollut luomassa kansallista kulttuuria ja poliittista yhteneväisyyttä.
Ne ovat olleet luomassa jaettuja kansallisia kokemuksia. Medialla on ideologista
valtaa kuvailla yhteiskuntaa tavalla, joka tuntuu ainoalta ja luonnolliselta tavalta
ymmärtää sitä. (Hjarvard 2008, 127–128.) Edelleen 2000-luvulla medialla nähdään
olevan rooli kansallisen kulttuurin levittämisessä ja ylläpitämisessä. Valtio esitte-
lee maataan kansainvälisesti, sekä maan sisäisesti, brändäämällä omaa kansakun-
taa. Brändäämistä voidaan kutsua maan promootioksi, mainostamiseksi, jonka
avulla kiinnitetään median huomio. (Valaskivi 2016, 53.) Maan brändäämiseen
liittyvissä hankkeissa käytetään edelleen hyödyksi niin sanottua perinteistä me-
diaa, samalla kun etsitään uusia keinoja vaikuttamiseen muun muassa sosiaalisen
median kautta. Suomen tavoitteena on vakuuttaa ja suostutella kansainvälistä leh-
distöä kirjoittamaan maasta positiivisessa valossa. (Em, 78–79.) Valaskivi (2016,
75) muistuttaa, että journalisteilla on tärkeä rooli kansallisen identiteetin mieli-
kuvien jakamisessa ja voimistamisessa, mutta he eivät ole varsinaisesti mukana
näiden mielikuvien tietoisessa rakentamisessa.
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Median vaikutusta yksilöön, kansallisen kulttuuriin ja kansalliseen identiteettiin
on tutkittu eri näkökulmista. Medialla on nähty olevan rooli muun muassa identi-
teettien rakentamisessa. Alasuutari (2017, 57) on tutkinut miten lehtikirjoitukset
ovat osaltaan rakentamassa eri ammattiryhmien identiteettejä. Valaskivi ja Su-
miala (2013) ovat tutkineet jälkiteollisten kansakuntien yhteisön muodostumista
ja rakentamista kierron-käsitteen avulla. He näkevät kierron-käsitteen mahdol-
listavan median ja mediakyllästeisen yhteisöllisyyden tutkimista, joka ottaa huo-
mioon yhteisöllisten piirteiden rakentamisen liikkuvassa maailmassa. Kierron kä-
sitteen avulla he tutkivat transnationaaleja ilmiöitä, jotka arjessa liitetään kansal-
lisen viitekehyksen alle. He kokevat, että kierron käsitteen avulla päästään käsiksi
myös kuvitteellisten yhteisöjen muodostumiseen, koska symbolisia mielikuvia pi-
detään yllä kierrättämällä. Tutkimuksessaan he yhdistävät median, symbolisen
yhteisön rakentamisen mielikuvien avulla, sekä kansainväliset ilmiöt ja kansallis-
valtiot toisiinsa. (Valaskivi & Sumiala 2013.)

Saarenmaa (2013) on tutkimuksessaan taas keskittynyt aikakauslehtien tuotta-
miin teksteihin, joilla on rakennettu kansallista kulttuuria. Hän osoittaa, miten
aikakauslehti Annan tekemät henkilöhaastattelut kansainvälisistä valokuvamal-
leista vuosien 1963–1973 välisenä aikana rakensivat käsitystä kansainvälisyydestä
osana länsimaista modernisaatioprosessia ja kulutusyhteiskuntaa. Artikkelit loi-
vat osaltaan symbolisia mielikuvia liittyen ulkomaihin ja modernin länsimaisen
elämäntavan omaksumiseen. Hän liittää kansainvälisistä malleista kirjoitetut ar-
tikkelit osaksi populaaria kansallista kertomusta, jossa yhdessä muiden suoma-
laisesta muotoilusta ja kulttuurituotannosta kertovien artikkelien kanssa, raken-
nettiin kuvaa Suomesta osana modernisoituvaa Länsi-Eurooppaa. Tutkimukses-
sa yhdistettiin journalistiset tekstit yhdeksi kansallisen kulttuurin ja identiteetin
rakennusaineeksi, jossa kansallisuutta tuotettiin nimenomaan kansainvälisyyden
näkökulmasta ja sen kautta.

Edellä mainituissa tutkimuksissa on yhteneväisyyttä oman tutkimukseni kanssa.
Niissä tarkkaillaan mediatekstien kautta rakennettua suomalaisuutta, sekä yhtei-
söjen ja yksilön identiteettiä. Saarenmaa (2013) käyttää tutkimuksessaan aineis-
tona yhdessä suomalaisessa aikakauslehdessä julkaistuja tekstejä tiettyyn aihee-
seen liittyen. Nämä elementit ovat vastaavia myös tässä tutkimuksessa, jossa tar-
kastellaan suomalaista taideteollisuutta ja muotoilua käsittelevien mediatekstien
tuottamaa kansallista kulttuuria. Aineisto pohjautuu yhdessä aikakauslehdessä,
Suomen Kuvalehdessä, julkaistuihin teksteihin.

2.3 Aikakauslehti Suomen Kuvalehti

Kustannusosakeyhtiö Otava perusti Suomen Kuvalehden marraskuussa 1916. Leh-
dessä painotettiin tiedon välittämistä kuvien kautta, joka erotti lehden ajan muis-
ta lehdistä. Lehden näytenumero ilmestyi joulukuussa ja sen varsinainen ensim-
mäinen numero ilmestyi tammikuussa 1917. (Vares 2016, 12–14.) Lehti tuli osaksi
vielä kovin nuorta ja kapeaa suomalaisten kuvalehtien joukkoa. Ensimmäinen ku-
valehden tunnusmerkit hyvin täyttävä suomalainen lehti oli Fredrik Polénin Me-
hiläinen, jota julkaistiin vuosien 1859–63 ajan. Lehden ensisijaisena tavoitteena
oli suomen kielen ja suomalaisuuden edistäminen. (Uino 1991a, 19.)
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1800-luvun lopulla kuvalehtiä luettiin laajasti, niitä lainattiin eteenpäin talosta
taloon ja luettiin yhdessä lukupiireissä. Lehdet olivat valistavia, sivistäviä ja viih-
teellisiä. Lehdissä esiintyi paljon kansallisia symboleja. (Em, 68–69.) ”Laajemmin
arvioiden kuvalehdet olivat osa ajan kansallista yhtenäiskulttuuria.”(Uino 1991a,
69.) Lehdissä tuotiin esille oman maan historiaa ja sen saavutuksia, niissä oli näh-
tävissä nationalistinen painotus. Samaan aikaan ne kertoivat uutisia maan rajojen
ulkopuolelta, pääasiassa Euroopasta ja Amerikasta. (Em, 70–71.) Suomen Kuva-
lehden julkaisemista perusteltiin näihin samoihin periaatteisiin vedoten: kansan-
sivistyksellä ja kulttuurin tärkeydellä osana ihmisten arkea. Lehdessä korostettiin
kansallisromantiikkaa ja oman maan erityisyyttä, ja toisaalta samaan aikaan ko-
rostettiin myös kansainvälistymistä ja sen tärkeyttä. (Vares 2016, 16–18.)

Suomen Kuvalehdessä esiteltiin maan ja maailman tapahtumia, ja nimensä mu-
kaisesti lehti painotti kuvallista informaatiota. Kuvallista sanomaa ymmärtäviä
ihmisiä oli enemmän kuin painetun sanan lukijoita, mikä laajensi lehden yleisöä.
Lehdellä ei ollut sen ensimmäisen kymmenen vuoden aikana varteenotettavia kil-
pailijoita, joten se sai rauhassa kasvattaa itselleen etulyöntiaseman. (Uino 1991b,
81.) Suomen Kuvalehden levikki kasvoi perustamisen jälkeen nopeasti, vuonna
1918 sen levikki oli 25 000 kappaletta ja vuonna 1929 lehden painos oli jo 132
173 kappaletta (Vares 2016, 46). Suomen Kuvalehti oli suomalaisen yleisaikakaus-
lehdistön edelläkävijä, sen toiminnassa yhdistyi alusta lähtien tavoitteet toimia
puolueettomana kansanvalistajana ja kannattavana liikeyrityksenä (Uino 1991b,
82).

Suomen Kuvalehti oli virallisesti puolueeton, mutta oli selvää että sen taustal-
la vaikuttivat porvarillinen, kristillinen ja kansallismielinen maailmankatsomus
(Vares 2016, 24). Suomalaisuusaatetta ei varsinaisesti tyrkytetty lehden sivuilla,
mutta kansallisromanttisuus ja yleiseurooppalaisuus toimivat lehden luonnollisina
lähtökohtina (Em, 20). Suomalaisen kansallisvaltion syntyä ja suomalaisuutta kä-
siteltiin aktiivisesti lehden sivuilla, eikä koettu, että sitä olisi tarvinnut erikseen
perustella. Suomalaisuus kuului luonnollisesti osaksi lehden sisältöä. Lehden kan-
sansivistyksellinen tehtävä näkyi korkeatasoisissa artikkeleissa, joita kirjoitettiin
laajasti elämän eri alueilta, kuten muun muassa Suomen maakunnista, uskonnos-
ta, historiasta, arkkitehtuurista, teollisuudesta ja luonnonilmiöistä. Artikkelien
sävy ei kuitenkaan ollut suoranaisesti valistava ja lehdessä oli tarjolla myös viih-
dettä. (Em, 55–59.)

Suomen Kuvalehti oli siis mukana nostamassa nuoren kansakunnan itsetuntoa ja
teki kansansivistystyötä 1920–1930-luvulla (Siltala 2016, 437). 1930-luvulla Suo-
men Kuvalehdessä esiteltiin paljon suomalaista kulttuuria, eri alojen menestyvät
edustajat saivat näkyvyyttä ja pääsivät myös itse kirjoittamaan lehden sivuil-
le. Suomalaisten arkielämää esiteltiin lehdessä myös enenemissä määrin. (Malm-
berg 1991, 116.) Suomalaisten aikakauslehtien tarjonta lisääntyi 1930-luvulla, mi-
kä luonnollisesti lisäsi myös alan kilpailua. Suomen kaksi suurinta kirjakustanta-
jaa WSOY ja Otava yhdistivät voimansa aikakauslehtien kovan kilpailun vuoksi ja
perustivat vuonna 1934 Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n. Yhdistymisen tavoitteena oli
ylläpitää Suomessa muutamaa suurta ja korkeatasoista aikakauslehteä. WSOY:n
julkaisema Kansan Kuvalehti sulautettiin yhteen aiemman kilpailijansa Suomen
Kuvalehden kanssa ja WSOY:n julkaisemaan Kotilieteen sulautettiin Otavan ai-
emmin julkaisema Oma Koti. Näin aiemmin toistensa kanssa kilpailleet lehdet
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saatiin säilytettyä yhdistämisen kautta. (Em, 109.)

Lehtien yhdistämisen myötä jälleen 1940-luvulla Suomen Kuvalehdellä ei ollut
yhtään kilpailijaa, joten sitä voidaan pitää kyseisen vuosikymmenen kiistattoma-
na mielipidejohtajana omassa kategoriassaan. Sotavuosien aikana lehden merkitys
korostui kansan henkisen kunnon vahvistajana, ja viikottaisena julkaisuna se vas-
tasi ihmisten tiedontarpeeseen. (Malmberg 1991, 118–121.) Lehdistöllä oli myös
tärkeä rooli sotien jälkeisessä henkisessä jälleenrakennustyössä (Em, 133). Toisen
maailmansodan jälkeen Suomen Kuvalehti ei juurikaan puuttunut kansainväliseen
politiikkaan, vaan se keskittyi epäpoliittisiin teemoihin. Tällä tavoin lehti välit-
ti tietoisesti lukijoilleen kuvaa siitä, että vanha yhteiskunta ja arvot ovat edel-
leen voimassa. Kirjoitukset korostivat rauhanaikaa. (Vares 2016, 161.) Lehdessä
ei myöskään puututtu maan sisäiseen puoluepolitiikkaan (Em, 168). Linjauksessa
korostui kansallisen yhtenäisyyden tavoittelu ja ylläpitäminen.

Puolet tutkimukseni aineistosta koostuu Suomen Kuvalehden artikkeleista 1950-
luvulta, tämän vuosikymmenen aikana lehti tunnisti oman arvonsa ja asemansa.
Se oli saavuttanut aseman lähes kansallisena instituutiona, yli neljänkymmenen
julkaisuvuotensa aikana. Se otti kantaa yhteiskunnan tärkeisiin asioihin, ja lehteen
kirjoitti avustajina yhteiskunnan arvostetut vaikuttajat. (Malmberg 1991, 156.)
1950-luvulla Suomen Kuvalehti eli seesteistä aikaa ja se edusti konservatiivista
maailmankuvaa, sovinnaisuutta ja tapakulttuuria. Lehti edusti sodasta toipuvaa
yhteiskuntaa ja etenkin sen keskiluokkaa. (Vares 2016, 187–190.) Lehdessä ei haet-
tu skandaaleja tai mehusteltu otsikoilla, se ennemminkin käsitteli asioita hillitysti.
Lehti halusi painottaa mainettaan yleissivistävänä julkaisuna. (Malmberg 1991,
140.)

Lehden profiili oli edelleen maan ajankohtaisissa tapahtumissa. Lehden sisältö
painottui selkeästi Suomen asioihin ja artikkeleissa otettiin huomioon myös maa-
seutu. Lehti myös kansainvälistyi ajan hengen mukaisesti, ja siellä oli matkare-
portaaseja ja kulttuurikatsauksia erityisesti Euroopasta. (Malmberg 1991, 138.)
Korkeakulttuuri ja sivistys olivat edelleen tärkeitä teemoja lehden sivuilla, tai-
teen ja tieteen arvot näyttäytyivät tuolloin hyvin keskiluokkaisina (Vares 2016,
208). Viihde oli edelleen läsnä ja lehti raportoi muun muassa missikisoista ja ur-
heilusta. 1950-luvulla lehteen vakiintui tila lyhyille viihteellisille jutuille, joissa
esiteltiin muotia ja kuuluisuuksia. (Em, 215.) 1950-luvulla julkaistiin Suomessa
yhteensä kolmea kuvalehteä, Suomen Kuvalehti, Kansan Kuvalehti ja Uusi Kuva-
lehti, jotka kaikki kuuluivat ajankohtaista tietoa tarjoavien asialehtien joukkoon.
Näissä lehdissä oli myös kulttuuri vahvasti esillä. (Malmberg 1991, 143.)

Suomen Kuvalehteä on julkaistu nyt yli sadan vuoden ajan, ja se on maan pitkä-
aikaisin viikottainen aikakauslehti. Tutkimukseni aineiston toinen puoli on otettu
2010-luvulta, jolloin Suomen Kuvalehti kirjoittaa edelleen etenkin yhteiskunnasta,
historiasta ja kulttuurista. Journalismin riippumattomuus on toiminnan ytimessä,
vaikka se ei lehden satavuotisen historian aikana ole aina ollut itsestään selvää.
Historiansa aikana lehti on ollut osaltaan vakauttamassa kansalaisyhteiskuntaa.
Se ei ole kapinoinut yhteiskunnan vallitsevaa ajatussuuntaa vastaan, vaikkakin
lehden sivuilla on annettu ääni monipuolisesti eri näkökulmille ja on suvaittu mo-
niarvoisuutta. (Siltala 2016, 437.) Siltalan (2016, 437) mukaan Suomen Kuvalehti
on tukenut maan yhtenäisyyttä, ”...suomalaisen elämänmenon ja yhteiskunnan
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jatkuvuutta, länsimaisia perusarvoja ja markkinataloutta, demokratiaa ja porva-
rillista järjestystä.” (Siltala 2016, 437.)

Vuonna 2010 Suomen Kuvalehden kustantaja Yhtyneet Kuvalehdet muuttui Ota-
vamediaksi (Siltala 2016, 417). Lehden nettisivujen ensimmäinen suuri uudistus
tehtiin vuonna 2005 ja vuonna 2009 lehti laajensi netissä olevaa journalistista si-
sältöä esimerkiksi datajournalismin muodossa. Printtilehdelle houkuteltiin uutta
yleisöä laajentamalla lehdessä käsiteltyjä aiheita, muun muassa rap-artisteihin,
ja jutuilla tavoiteltiin yllätyksellisyyttä. (Em, 219–220.) 2010-luvulla lehden sisäl-
töön kuului olennaisesti paikan päältä raportointi kansainvälisiltä sota- ja kriisia-
lueilta ja lehti tekee myös vahvasti kotimaan tutkivaa journalismia (Em, 428–429).
2000-luvulla lehti on profiloitunut uutispainotteiseksi aikakauslehdeksi (Em, 439).
Kustantaja (Otavamedia) kuvailee omin sanoin lehden painopisteiksi, edelleen yli
sadan vuoden julkaisemisen jälkeen, maailman sekä kotimaan ajankohtaisten ta-
pahtumien taustoittamisen. Lehti käsittelee yhteiskunnallisia asioita, talouden,
politiikan, kulttuurin, tieteen ja taiteen saralta. Lehden luvataan olevan korkea-
luokkaista ja viihdyttävää luettavaa, mutta varsinainen viihteellinen sisältö ei pää-
se enää osaksi lehden sisällön kuvailua. (Otavamedia.) Voidaan olettaa, että ai-
kakauslehtien määrän kasvu suomalaisessa mediakentässä on keskittänyt lehtien
sisältöjä tiettyihin aihealueisiin, mikä osaltaan selittää suoranaisen viihteen pois-
tumisen Suomen Kuvalehden sisällöstä.

Suomen Kuvalehteä on julkaistu yli sadan vuoden ajan ja sillä on ollut merkit-
tävää vaikutusvaltaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Lehden arvostuksesta kertoo
se, että sitä on kutsuttu kansalliseksi instituutioksi. (Siltala 2016, 438.) Lehden
pitkän ja arvostetun historian vuoksi se on hyvä tutkimuksen kohde kansallisen
kulttuurin rakentajana.
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3 Suomalaisen taideteollisuuden historia

3.1 Suomalaisen taideteollisuuden synty Venäjän vallan alla

Suomalainen taideteollisuus otti ensiaskelia maan vielä ollessa Venäjän vallan al-
la 1800-luvun lopussa. Suomalaisen taideteollisuuden kehittyminen alkoi 1870-
luvulla, kun tehtaiden toimintaa kehitettiin ja syntyi alan yhdistyksiä. Vuonna
1875 perustettiin Suomen Taideteollisuusyhdistys ja Suomen Käsityön Ystävien
yhdistys vuonna 1879. (Seppälä-Kavén 2015, 16.) Useat maamme taideteollisuutta
edelleen edustavat yritykset perustettiin myös tuohon aikaan. Poikkeuksena Nuu-
tajärvi, joka aloitti toimintansa jo vuonna 1793, josta melkein sata vuotta myö-
hemmin lasiteollisuuteen tuli kaksi yritystä lisää, Iittala vuonna 1881 ja Karhula
vuonna 1888. Keramiikkateollisuutta edustava yritys Arabia perustettiin vuonna
1874. Tampereella vaikutti kaksi suurta tekstiiliteollisuuden yritystä, Finlayson
aloitti toimintansa 1820-luvulla ja vuonna 1856 perustettiin Tampereen Pellava
(Tampella). (Em, 16.)

1870-luvulla luotuihin, suomalaisen taideteollisuuden merkittäviin, instituutioihin
kuului myös alan oppilaitos. Veistokoulu perustettiin vuonna 1871, jonka perilli-
nen on Taideteollinen korkeakoulu. (Korvenmaa 2009, 15.) Vuonna 1887 rakennet-
tiin Ateneum vastaamaan taideteollisuuden ja vapaiden taiteiden koulutuksen ja
esillepanon tarpeisiin (Em, 21–23). Alan yhdistysten ja oppilaitosten tavoitteena
oli vahvistaa kotimaista teollisuutta luomalla yhteistyötä taiteen ja teollisuuden
välille (Seppälä-Kavén 2015, 17).

1800-luvun lopulla Suomi pyrki kansakunnaksi ja taideteollisuuden edistäminen
toimi siinä yhtenä työkaluna. Suomi osallistui kansainvälisiin näyttelyihin vielä
ollessaan osa Venäjää. Niiden kautta saatiin kansainvälisiä vaikutteita ja esiteltiin
maan saavutuksia. Näyttelyissä esillä olleita teollisuuden ja käsityön tuotteita ver-
rattiin oman maan tuotoksiin, ja huomattiin että suomalaisten tuotteiden laatu ei
ole vaadittavalla tasolla. Jo silloin todettiin, että Suomi pystyy kilpailemaan maa-
ilmalla ainoastaan laadulla, maan pienuuden ja maantieteellisen sijainnin vuok-
si. Suomi osallistui muun muassa Pariisin maailmannäyttelyihin vuosina 1878 ja
1889. Tuolloin laadulla tarkoitettiin laadukkaasti valmistettua tuotetta, ei niin-
kään yksilöllistä suunnittelua. (Korvenmaa 2009, 25–28.)

Korvenmaan (2009, 50) mukaan taidemaailma, kuvataiteet, arkkitehtuuri ja tai-
deteollisuus, kansainvälistyivät Suomessa 1890-luvulla, ja samaan aikaan ne myös
kansallistuivat. Tämä sama ilmiö on nähtävissä kansallisen yhteiskunnan rakenta-
misessa, jossa käytettiin kansainvälisiä malleja kansallisuusaatteen ja kansakun-
nan rakentamisen pohjalla (Kettunen 2008, 14–16; Alasuutari 2017, 16). Kulttuu-
ria käytettiin 1900-luvun vaihteessa kansallistunteen nostattamiseen, koska avoin
poliittinen toiminta oli kielletty (Korvenmaa 2009, 43). Taideteollisuus oli osa
yhteiskunnallista projektia, jossa Suomelle rakennettiin identiteettiä. Kansalli-
sen identiteetin rakennuspalikoita haettiin osaltaan kansainvälisten tunnustuksien
kautta. (Em, 59.)

1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä kotimai-
nen taideteollisuuden tuotanto oli niin sanottua matalan teknologian tuotantoa
(Korvenmaa 2009, 64–65). Suomen Käsityön Ystävät -yhdistys oli toiminnal-
laan merkittävässä osassa kansallisen, suomalaisen, muotomaailman syntymisessä.
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Kansanomaisia perinteitä mukailtiin ja uudistettiin ajan hengen mukaisiksi erityi-
sesti kudonnaisissa. Yhteiskunnassa vallalla ollut kansallinen herääminen suuntasi
hakemaan innoituksen aiheisiin Kalevalasta. (Em, 31–33.) Kalevalan innoittamana
ajateltiin aidon suomalaisen kulttuurin löytyvän Karjalasta, ja suomalaisen tyy-
lin esikuviksi asetettiin muun muassa karjalaiset kansantekstiilit (Seppälä-Kavén
2015, 17).

Arkkitehtuurissa ja taideteollisuudessa pohdittiin jo 1890-luvulla muotoilun kan-
sallista luonnetta. Ajatus muodon tai tyylin kansallisuudesta oli kansainvälisesti
yhteistä omaisuutta. Tätä samaa ajatusta oli käytetty Euroopan maissa jo ai-
emmin hyväksi kehittämällä maille erilaisia kansallistyylejä. (Wäre 1999, 24–25.)
Osallistumalla näyttelyihin saatiin tietoa kansainvälisistä tyylien virtauksista, ja
niitä yhdistettiin oman maan taideteollisuuteen. Kansainvälisillä areenoilla esitel-
tiin tämän yhdistelmän tuotokset nimenomaan suomalaisena muotomaailmana.
Tällöin ei enää pelkästään kopioitu maailmalla tehtyjä tuotteita, vaan otettiin
niistä vaikutteita. (Korvenmaa 2009, 31–33.) 1900-luvun alkupuolella suomalai-
sen taideteollisuuden kansainvälistymisessä käytettiin kansallisia aiheita ja muoto-
kieltä erottautumisen keinona (Kalha 1997, 184). Vuosisadan vaihteessa erilaisten
luontoaiheiden käyttö oli suosittua muun muassa rakennuksissa ja taidekäsityössä.
Luonnon korostaminen pohjautui kansainväliseen art nouveau -tyylin omaksumi-
seen, joka kansallistettiin käyttämällä koristeissa Suomen eläin- ja kasvimaailman
kuvastoa. (Wäre 1999, 30.) Yhteyksiä kansallisiin traditioihin haluttiin korostaa
myös sen vuoksi, koska sillä haluttiin vakiinnuttaa koko taideteollisuuden alan
asemaa ja arvostusta (Kalha 1997, 66).

Suomi halusi tulla nähdyksi nimenomaan lännessä, ja taideteollisuuden tehtävänä
oli korostaa suomalaisen kulttuurin läntistä perintöä. Vaikutteita haettiin vahvasti
Ruotsista ja sitä kautta korostettiin yhteistä historiaa. Mutta ei pelkästään histo-
ria, vaan myös Suomen tulevaisuus haluttiin liittää vahvasti länteen. (Korvenmaa
2009, 67–69.) Suomen osallistuminen Pariisin maailmannäyttelyyn vuonna 1900
toi maan taideteollisuudelle sekä kansainvälistä että kansallista huomiota. Myö-
hemmin näyttelyn paviljonkia on pidetty esimerkkinä suomalaisen ominaislaadun
synnystä. Paviljongissa käytettiin paljon luonnonmateriaaleja ja sen kokonaistyyli
oli pelkistetty. Nämä piirteet määrittelevät ”aitoa”suomalaista tyyliä vielä tänäkin
päivänä. (Em, 49–51.) Paviljonki synnytti kansainvälisen konseptin suomalaiselle
taideteollisuudelle (Sparke 2012, 9). Paviljongin avulla viestittiin myös Suomen
halusta erottautua kulttuurillisesti Venäjästä (Korvenmaa 2009, 69).

Suomalainen taideteollisuus sai uuden liiton vuonna 1911, kun koristetaiteilijan
liitto Ornamo perustettiin. Ornamo jatkoi messuihin ja kansainvälisiin näyttelyi-
hin osallistumista 1900-luvun alkupuolella, mikä loi perustan suomalaiselle muo-
toilulle ja sen tunnistettavuudelle kansainvälisesti. Nykyisin liitto tunnetaan ni-
mellä Teollisuustaiteen liitto Ornamo. Liiton tavoitteena on ollut alusta lähtien
tuoda muotoilu, taide ja liiketoiminta yhteen. (Teollisuustaiteen liitto Ornamo.)

3.2 Itsenäistyneen Suomen kansallinen identiteetti

Suomen itsenäistymisen ja maan sisällissodan jälkeen taideteollisuuden tehtävä
kansallisen identiteetin luomisessa jatkui. Sen tehtäväksi tuli luoda kansallisval-
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tiolle virallisia tunnusmerkkejä. Maa halusi vahvistaa demokratiaansa ja yhteyksiä
länteen. (Korvenmaa 2009, 79.) Suomen messut järjestettiin ensimmäisen kerran
Helsingissä vuonna 1920. Kotimaisten näyttelyiden ja messujen tarkoituksena oli
edistää kulutusta ja esitellä uutuustuotteita. Messut kannustivat myös tuottajia
uudistamaan ja kehittämään tuotteitaan. (Em, 11.) Suomen Taideteollisuusyh-
distys järjesti yhdessä Ornamon kanssa vuosittain kotimaisia taideteollisia näyt-
telyitä, vuosien 1928–1960 ajan. Näyttelyissä esiteltiin vuoden parhaat tuotteet,
joiden kautta yleisö sai käsityksen siitä millaista hyvä muotoilu on. (Svenskberg
2012, 84.)

Hyvään muotoilun tunnistamiseen ohjasi myös lehdistö, erityisesti aiheelle omis-
tautuneet aikakauslehdet. Naisille suunnattu aikakauslehti Kotiliesi perustettiin
vuonna 1922. Lehden sivuilla neuvottiin kodin sisustamista, mikä oli osaltaan
kansalaisten valistamista hyvän makuun. (Seppälä-Kavén 2015, 30.) Ennen sotia
erilaiset aatteelliset- ja naisjärjestöt tuottivat kasvatuksellisia ja valistavia julkai-
suja. Naisille suunnatut aikakauslehdet olivat samalla asialla, joista hyvänä esi-
merkkinä on Kotiliesi, joka toimi tyylillisesti esikuvana eri yhteiskuntaluokissa.
(Svenskberg 2012, 92.)

Suomen Eduskuntatalo vihittiin käyttöön vuonna 1930, ja se oli tärkeä työkent-
tä kotimaiselle taideteollisuudelle. Rakennus edustaa tyylisuunnaltaan klassismia,
mutta sen sisätiloissa ja kalusteissa oli jo havaittavissa art decón ja modernismin
vaikutteita. Antiikin Kreikkaan pohjautuvan klassismin tyylin kautta Eduskun-
tatalolle haettiin kytkentää demokratian alkuperämaahan. Uuden valtion edus-
tusympäristöt ja kansalliset tunnusmerkit olivat kuitenkin pieni osa taideteollista
tuotantoa. Kansalaisten tarpeet kotien suhteen ohjasivat vahvasti taideteollisuut-
ta 1960-luvulle asti. (Korvenmaa 2009, 81–83.) Ajatukset kodin esineistön laadun
kohottamiseen sekä esteettisesti että toiminnallisesti tulivat vahvasti Ruotsista.
Kansalaisille haluttiin tarjota esteettisiä ja kohtuuhintaisia tuotteita. Kotimainen
kalustesuunnittelu toimi tässä hyvänä esimerkkinä. (Em, 88.)

Suomen Käsityön Ystävät -yhdistys oli jälleen edelläkävijänä kotimaisen taide-
teollisuuden kehittymisessä. Yhdistys palkkasi ensimmäisenä kutomoonsa koulu-
tettuja taideteollisia suunnittelijoita 1920-luvulla. Suunnittelijoiden työtehtäviin
kuului ainoastaan kudonnaisten suunnittelu, ja muiden työntekijöiden vastuulla
oli niiden toteuttaminen käsityömäisin tekniikoin. Tämä näytti suuntaa suunnit-
telijan työnkuvan muuttumiseen. Maan suuret ja kehittyneet tekstiiliteollisuuden
valmistajat, kuten Finlayson, alkoivat käyttää kotimaisia suunnittelijoita vasta
vähitellen 1930-luvulla. (Korvenmaa 2009, 91–92.) Suunnittelijoiden työnkuvan
muutos ja taiteellisen työn tukeminen näkyivät Arabialla, taideteolliseen sarja-
tuotantoon keskittyvässä yrityksessä, 1930-luvun puolivälissä. Yritys palkkasi tai-
teelliseksi johtajaksi ruotsalaisen Kurt Ekholmin. Hänen johdollaan perustettiin
yhtiöön myös oma taideosasto, jonka tarkoituksena oli luoda vapaata keramiikka-
taidetta. Yritys kehitti näin sarjatuotantoa ja keraamista taidetta. Sotien jälkeen
suomalainen lasiteollisuus noudatti samaa toimintatapaa. (Em, 125–126.)

Osallistumalla maailmannäyttelyihin Suomen tavoitteena oli rakentaa kansain-
välisesti maan omakuvaa. Taideteollisuusnäyttelyihin osallistuminen taas edis-
ti enemmän yksittäisten tuotteiden kilpailua muista maista tulleiden vastaavien
tuotteiden kanssa. Kuten jo aiemmin mainittiin, Suomi sai kansainvälistä tun-
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nustusta Pariisin maailmannäyttelyssä jo vuonna 1900, mutta vuoden 1933 Mi-
lanon Triennaalista alkoi suomalaisen taideteollisuuden kansainvälisen maineen
nousu. Suomi sai tuolloin Milanosta kolme pääpalkintoa ja kymmenittäin muita
palkintoja. Kansainvälinen menestys nosti koko alan, sekä yksittäisten suunnit-
telijoiden mainetta myös kotimaassa. (Korvenmaa 2009, 104–106.) Alvar Aalto
vastasi Suomen osastosta New Yorkin maailmannäyttelyssä vuonna 1939. Osasto
edusti suomalaista puupohjaista vientiteollisuutta ennemmin kuin yksittäisiä tai-
deteollisia tuotteita, ja se sai myös paljon huomiota osakseen. Maailmannäyttely
toimi näin laajemmin Suomi-kuvan muokkaajana kuin yksittäisen tuotteen esille
tuojana. Näyttelyn taideteollisuusosastolla esiteltiin myös suomalaista modernia
asumiskulttuuria, millä ilmennettiin yhteiskunnan kehitystä. (Em, 110.)

3.3 Pohjoismainen modernismi

Modenismia käytetään kuvaamaan tyylisuuntaa, jonka tavoitteena oli luoda jo-
tain uutta taiteen, arkkitehtuurin ja muotoilun saralla 1920-luvun Euroopassa
(Seppälä-Kavén 2015, 21). Tyylisuuntauksen vaihtuminen klassismista modernis-
miin näkyi Suomessa 1930-luvun vaihteessa. Se tapahtui samaan aikaan kuin muis-
sa Pohjoismaissa. Modernismi oli osa modernisaatiota ja sen ”uusi muoto” edus-
ti kulttuurissa, teollisuudessa ja yhteiskunnassa tapahtuvaa muutosta. Nimeno-
maan Pohjoismaissa modernismia ohjasi ideologinen sisältö, jossa korostettiin so-
siaalista ja uudistusmielistä politiikkaa. Valtio ja julkinen sektori käyttivät myös
modernismi-sanaa maan kuvailussa, ja sen avulla haluttiin tunnistautua moder-
niksi maaksi, joka on osa läntistä ja demokraattista kulttuuria. 1930-luvulla al-
kanut modernisaatio pääsi jälleen vauhtiin sotavuosien jälkeen (Korvenmaa 2009,
147), ja sen ote on nähtävissä suomalaisen yhteiskunnan kehityksessä 1970-luvulle
asti (Em, 96).

Pohjoismaissa alettiin käyttämään funktionalismi-nimikettä puhuttaessa arkki-
tehtuurin ja taideteollisuuden modernismista. Funktionalismi korostaa toiminnal-
lisuutta, ja sen avulla haluttiin tehdä kansalaisten arjesta laadukkaampaa. Sen ha-
luttiin olevan rationaalisuuteen pohjautuva periaate, mikä vaikuttaa koko yhteis-
kuntaan. Modernismi jatkoi keskustelua siitä, miten on hyvä asua ja minkälainen
on hyvä koti. Tavoitteena oli, että rationaalisuus toimii suunnittelun lähtökohtana
kaupunkien asemakaavasta lähtien. (Korvenmaa 2009, 98–100.) Suunnittelijoilla
oli siis oma paikkansa hyvinvointivaltion rakentamisprojektissa (Aaltonen 2012,
66).

Funktionalismin ihanne vaikutti myös sisustusarkkitehtuurissa, jonka ihanteita oli-
vat urbaani kaupunkilaisuus ja sosiaalinen tasa-arvo (Aaltonen 2012, 66). Funk-
tionalismin mukaan myös pienillä tekijöillä, kuten huonekaluilla, on merkitystä
ihmiselämään ja sen myötä laajemmin myös koko yhteiskuntaan. Tavoitteena oli
saada laadukkaat arjen käyttöesineet laajasti kansalaisten käyttöön, ja tämä koski
myös vähävaraisia perheitä. Mallien monistettavuus, sarjatuotanto ja standardit
toimivat funktionalismin työkaluina tavoitteen saavuttamisessa. Autojen teolli-
sesta sarjatuotannosta haettiin ratkaisuja myös rakentamiseen ja kalustetuotan-
toon. (Korvenmaa 2009, 98–100.) Sisustukset samankaltaistuivat kalusteiden teol-
lisen massatuotannon vuoksi. Visuaalinen yhteneväisyys ilmensi näin modernis-
min ideologiaa. (Aaltonen 2012, 66.) Funktionaalisuudessa tavoiteltiin alun perin
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teknologista edistyksellisyyttä ja tieteellistä ajattelua, eikä niinkään mitään yk-
sittäistä tyyliä. Toisin kuitenkin kävi, ja funktionalismi voidaan nähdä myös sel-
keänä tyylinä esimerkiksi kalustesuunnittelussa. (Korvenmaa 2009, 98–100.)

Vaikka sotavuosien jälkeen oli materiaalipula oli nopeasti aloitettava jälleenra-
kennus. Suunnittelua ohjasi funktionalismin ihanteiden mukaan toiminnallisuus.
(Em, 152.) Materiaalipula korosti yksinkertaisuutta, muodollista selkeyttä ja tuot-
teiden tarkoituksenmukaisuutta niiden suunnittelussa (Seppälä-Kavén 2015, 65).
Hyvinvointivaltion eri toimintoja varten tarvittiin uusia rakennuksia esimerkik-
si lastenhoidolle, koulutukselle ja terveydenhoidolle. Tämä vaikutti positiivisesti
arkkitehtuuriin, sisustus- ja kalustesuunnitteluun, sekä pienesineiden tuotantoon,
mikä vakiinnutti alojen yhteiskunnallista asemaa. (Korvenmaa 2009, 152–153.)

Suomessa modernismi sai laajan hyväksynnän, koska se oli kytköksissä yhteis-
kunnalliseen modernisaatioon. Tilanne oli sama myös muissa Pohjoismaissa, jois-
sa taideteollinen modernismi ei saavuttanut ainoastaan eliittiä vaan laajemmin
kaikkia kansalaisia. (Em, 120.) Samalla tavoin kuin myös tiedotusvälineet tulivat
osaksi ihmisten arkea moderneissa yhteiskunnissa. Kuten aiemmin on käynyt il-
mi, tiedotusvälineet ovat osa modernien yhteiskuntien rakennetta, niiden syntyä,
kehittymistä ja tulevaisuutta. (Thompson 1995, 7.) Yhteiskunnan medioituminen
on nähtävissä 1900-luvun lopun teollistuneissa ja moderneissa, lähinnä länsimai-
sissa, yhteiskunnissa (Hjarvard 2008, 113).

3.4 Taideteollisuus sotien jälkeisessä Suomessa

Toisen maailmansodan jälkeen yhteiskunnalliset tahot olivat huolissaan kansa-
laisten kyvystä tehdä järkeviä kulutuspäätöksiä arjessa (Svenskberg 2012, 83).
Naisten vastuulla oli perheen arki, minkä vuoksi median valistustyö kohdistui laa-
jemmin heihin. Kasvatuksen tavoitteena oli antaa lukijoille ymmärrys selkeästä ja
käytännöllisestä kotimiljööstä, joka oli myös esteettisesti miellyttävä. (Em, 92.)

1950-luvulla yleistyi suunnittelijoiden vakituinen palkkaaminen taideteollisiin yri-
tyksiin, jolloin saavutettiin yksi modernismin tavoitteista. Muotoilijan ammat-
titaito oli parantamassa arjen esineiden laatua. (Korvenmaa 2009, 184.) Ajan
suunnittelijoiden työnkuva oli myös monipuolinen. Tapio Wirkkala on esimerkiksi
suunnitellut lasiesineiden lisäksi ketsuppipullon, valokatkaisimen ja vessanpöntön
kannen. Arkiset esineet saivat suunnittelijan kädenjäljen kautta uudenlaista ar-
vostusta. Teollisuuden ja muotoilijoiden yhteistyö vakinaistui ja syventyi. (Kor-
venmaa 2008, 188–190.) 1950-luvulla suomalaisen taideteollisuuden kehitys näkyi
tuotannon määrissä, sekä laadussa. Taideteollisuuden rinnalle tuli käsitteitä ku-
ten tuotesuunnittelu ja muotoilu. Taideteollisuudessa pyrittiin entistä enemmän
yhdistämään alan koulutus, suunnittelu, tuotanto ja vienti. Tämä sama tavoite
oli olemassa jo 1800-luvun lopulla ja se on ajankohtainen edelleen nykypäivänä.
(Korvenmaa 2009, 175.)

Suomalaisessa taideteollisuudessa korostettiin edelleen sen kansallista identiteet-
tiä, ja tähän tarkoitukseen sopivat hyvin suunnittelijoiden vahvat taiteilija-iden-
titeetit. Suunnittelijoista tehtiin julkisuuden henkilöitä ja näin saatiin myös suo-
malainen yleisö kiinnostumaan kotimaisesta taideteollisuudesta. Yleisölle esitel-
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tiin tuotteita ja annettiin valistusta lehtikirjoittelun kautta. (Seppälä-Kavén 2015,
65.) Muotoilijoiden työnkuvan rajautuminen pelkästään suunnitteluun edesauttoi
suunnittelijoita korostavan markkinoinnin syntymisessä (Korvenmaa 2009, 157–
159). Yksittäiset muotoilijat kuten Timo Sarpaneva, Tapio Wirkkala ja Kaj Franck
olivat laajasti tunnettuja 50- ja 60-luvulla, ja tätä hyödynnettiin myös markki-
noinnissa. Muotoilijat olivat itse esillä julkisuudessa enemmän kuin heidän varsi-
nainen työnsä. Julkisuudessa heidän luovuutta kuvattiin usein mystiikan kautta,
eikä lukijoille syntynyt realistista kuvaa itse muotoilijan arkipäiväisestä työstä.
Sama ilmiö on havaittavissa myös tämän päivän julkisuudessa. (Em, 182–183.)

Aikakauslehdet vahvistivat paikkaansa suomalaisten maku- ja kulutustottumuk-
sien vaikuttajina 40-luvun lopulta lähtien. Ensimmäinen sisustukseen keskittynyt
aikakauslehti oli Kaunis Koti, joka perustettiin vuonna 1948. Lehden aatteellisena
perustana oli lukijoiden valistaminen ja kasvattaminen kriittiseen hyvään makuun.
Ajan arvostetut suunnittelijat päästettiin myös itse kirjoittamaan lehden sivuille.
Lukija pääsi osaksi esteettistä maailmaa, joka loi rajoja sille mikä on esteetti-
sesti hyväksyttävää ja tarpeellista. Lehti keskittyi kotimaisen taideteollisuuden
esille tuomiseen, mutta ei unohtanut myöskään esitellä kansainvälisiä virtauksia.
(Svenskberg 95–97.)

Suomalainen muotoilu perustuu vahvasti historiaan ja toisen maailmansodan jäl-
keen syntyneisiin mielikuviin siitä. Suomalaisen muotoilun kultakausi ajoittuu
1950–1960-luvuille. Alan edistettiin tuolloin aktiivisesti muun muassa Suomen
Taideteollisuusyhdistyksen toimesta. (Savolainen 2012, 21.) Suomalaisen muotoi-
lun arvostuksen lisääminen oli määrätietoisen strategian tulosta. Moderni muotoi-
lu haluttiin yhdistää suomalaiseen identiteettiin. (Sparke 2012, 19.) Hyvä maku,
rationaaliset kuluttajat ja ideaali koti hallitsivat usean vuoden ajan keskustelua
suomalaisesta arkkitehtuurista ja muotoilusta. Puhe yhdistettiin osaksi suomalais-
ta kulttuuria ja moderniteettia. 1950-luvun loppuvuosiin asti muotoilun ja arkki-
tehtuurin tarkoituksena oli olla luomassa modernia rationaalisuuteen perustuvaa
yhteiskuntaa. Tämä puhe ylsi myös käytännön suunnittelun tasolle. (Sarantola-
Weiss 2012, 140.)

3.5 Kansainvälinen menestys synnytti muotoilun kultakauden

Suomalaisen muotoilun kansainvälistyminen perustui suurilta osin Milanon Trien-
naaleihin osallistumiseen (Sparke 2012, 13). Maailmansotien jälkeen Suomi sai
kansainvälistä menestystä ensimmäisen kerran vuoden 1951 Milanon Triennaalis-
sa, jonka osaston suunnittelusta vastasi Tapio Wirkkala (Korvenmaa 2009, 147).
Valtio tuki Suomen osallistumista vuoden 1951 Milanon Triennaaliin 500 000 mar-
kalla (Savolainen 2012, 22–23). Italialainen media ja kansainvälinen lehdistö olivat
näyttelyssä vahvasti läsnä, ja Suomen osasto sai niissä paljon huomiota osakseen.
Taideteollisuus nostettiin ylipäätään aivan uudella tavalla esille mediajulkisuu-
teen. Läntisen elintason nousu teki kuluttamisesta tietoisempaa ja sen avulla teh-
tiin kulttuurista erottautumista. Tällä kertaa suomalaisen taideteollisuuden me-
nestyminen ja sitä seurannut mediajulkisuus osattiin hyödyntää sekä kansainvä-
lisellä että kansallisella tasolla. (Korvenmaa 2009, 167–169.)
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Suomen osaston saavuttama näyttelymenestys vuonna 1951 herätti valtion kiin-
nostuksen, ja se höllensi kukkaron nyörejä kun avustusta haettiin vuoden 1954
Triennaaliin osallistumiseen. Tällöin valtio avusti hanketta 2,5 miljoonalla mar-
kalla. (Savolainen 2012, 22–23.) Valtion myöntämä julkinen tuki vakiinnutti alan
asemaa ja liitti sen mielikuvissa osaksi korkeakulttuuria, mikä korosti alan tai-
teellista puolta (Kalha 1997, 265). Tapio Wirkkala oli osaston suunnittelija myös
vuoden 1954 Milanon Triennaalissa. Suomi-kuvastoa rakennettiin tällä kertaa suu-
rella järvimaisemalla. Mukana oli 33 taiteilijaa ja he saivat tunnustusta yhteensä
32 palkinnon verran. Tämä oli Suomen kaikkien aikojen menestyksekkäin vuo-
si Triennaalissa. Kansainvälinen media uutisoi jälleen laajasti menestyksestä, ja
Suomen osasto sai palstatilaa myös italialaisista lehdistä. Italiassa noussut kiin-
nostus ja arvostus suomalaista taideteollisuutta kohtaan oli imartelevaa erityises-
ti sen vuoksi, että Italia nautti laajasti tunnustettua huomiota ensiluokkaisena
muotoilun maana. Kansainvälisen julkisuuden jatkumo perustui menestyksiin Mi-
lanon Triennaaleissa, joista suomi niitti mainetta viidessä näyttelyssä vuodesta
1951 vuoteen 1964 asti. (Korvenmaa 2009, 192–193.)

Mielikuviin modernista Suomesta kuuluivat myös kansallisromanttiset aiheet, var-
sinkin luontoa ylevöittävä kuvasto. Mielikuvissa korostettiin suomalaista erityi-
syyttä käyttämällä hyväksi toiseutta ja takapajuisuutta. Tätä käytettiin erot-
tautumiseen ja erityisyyden tuottamiseen, ja sillä saatiin palstatilaa ulkomaises-
sa lehdistössä. (Savolainen 2012, 34.) Kansallisuuteen pohjautuva omaleimaisuus
pysyi kuitenkin kansainvälisen modernismin määreiden sisällä (Kalha 1997, 268).
Näyttelyarkkitehtuurissa luontoaiheinen kuvasto oli toistuvasti tärkeässä roolis-
sa. Aiemmin mainitun, Alvar Aallon suunnitteleman, vuoden 1939 New Yorkin
maailmannäyttelyn pohjana oli suomalainen puuteollisuus, ja vuoden 1954 Trien-
naalissa Wirkkala loi osaston tunnelmaa järvimaisemalla. Luontoaiheinen kuvasto
on edelleen usein käytössä suomalaisen muotoilun markkinoinnissa. (Korvenmaa
2009, 202.)

Suomalaista muotoilua vietiin kansainvälisille markkinoille Triennaalin lisäksi myös
näyttelyiden muodossa. Näyttelytoiminnasta aiheutuneiden kulujen perusteltiin
tulevan takaisin maineen ja yritysten vientitulojen muodossa. Merkittävä yhteis-
työ muiden Pohjoismaiden kanssa oli vuonna 1954 alkanut Design in Scandinavia
-näyttely. (Korvenmaa 2009, 194–195.) Taideteollisuusyhdistys tuotti näyttelyn ja
se kiersi Pohjois-Amerikassa vuosien 1954–1957 ajan. Näyttely markkinoi skandi-
naavista taideteollisuuden osaamista ja synnytti skandinaavisen muotoilun käsit-
teen. (Savolainen 2012, 23.) Skandinaavinen design -käsitettä ei voi täysin perus-
tella tyylin tai muodon samankaltaisuudella vaan se on luotu markkinointitarkoi-
tuksiin (Kalha 1997, 272). Näyttelykiertue oli menestys yleisön ja median parissa.
Suomelle näyttelyyn osallistuminen ja järjestäminen yhdessä Pohjoismaiden kans-
sa oli mielikuvien tasolla erityisen merkittävää. Maan liittäminen Skandinavian
demokratioihin oli tärkeää, vaikka tarkalleen ottaen Suomi ei maantieteellisesti
kuulu osaksi Skandinaviaa. Tätä yksityiskohtaa ei pidetty silloin merkitykselli-
senä. Suomelle oli tärkeää vahvistaa maan sijoittumista länteen ja tuoda maan
modernisuutta esille taideteollisuuden avulla. (Korvenmaa 2009, 194–195.)

Näyttelyt Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tekivät tunnetuksi pohjoismaalaista
muotoilua ja avasivat suomalaiselle taideteollisuudelle uusia vientimahdollisuuk-
sia. Pohjoismaiden kansalliset ominaisuudet tulivat näyttelyissä myös hyvin esille.

33



(Seppälä-Kavén 2015, 60.) Muotoilulehdistö esitteli laajasti suomalaisia teollisia
tuotteita, mikä tehosti kansainvälistymistä. Yksi pysyvä saavutus olikin positii-
vinen noste kansainvälisessä lehdistössä. Suomalaisen modernin muotoilun kan-
sainväliset tunnustukset loivat toimintamallin seuraaville parille vuosikymmenel-
le, millä kotimaista muotoilua vietiin ulkomaille. (Sparke 2012, 13.) Taideteollisuu-
den näyttelyiden ja palkintojen kautta tullut kansainvälinen ja kansallinen näky-
vyys ruokki alaa entisestään. Näin alan positiivinen kierre vahvisti edelleen maan
imagoa kansainvälisesti. (Korvenmaa 2009, 170.) Savolaisen (2012, 26) mukaan
jälkikäteen arvioituna voidaan sanoa, että Suomen kansainvälinen näyttelystra-
tegia onnistui luomaan maalle kansallista imagoa ja vahvaa muotoiluperinnettä.
Suomalainen muotoilun edistäminen jäi etsimään uusia muotoja menestyksekkäi-
den 50- ja 60-lukujen jälkeen (Em, 30).

3.6 Näkyvyys kotimaisessa ja kansainvälisessä lehdistössä

Suomalaisen muotoilun kansainvälistymiseen vaikutti osaltaan lehdistön siihen
kiinnittämä huomio sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tuotteiden ja suun-
nittelijoiden näkyvyys lehdistössä edisti muotoilun vaikuttavuutta. Kansainväli-
nen muotoilulehdistö kiinnitti huomion vahvasti Suomeen vuoden 1951 Milanon
Triennaalin ansiosta, ja se oli yksi näyttelyn pysyvimmistä vaikutuksista. Tällöin
kiinnittyi myös italialaisen Domus-lehden huomio suomalaiseen muotoiluun. Leh-
den päätoimittajana toimi tuolloin Gio Ponti. (Sparke 2012, 13–14.) Domuksen,
kyseiseen triennaali vuoteen, keskittyneessä numerossa esiteltiin suomalaista muo-
toilua yhteensä 14 sivun verran. (Savolainen 2012, 21.) Tämä suomalaisen muo-
toilun saama kansainvälinen huomio nostettiin esille myös kotimaan lehdistössä
(Em, 41). Domus-lehti on jatkanut perinnettä suomalaisen muotoilun esittelijänä
vuosituhannen vaihtumiseen asti (Pöppönen 2013, 45).

Herman Olof Gummerus oli Taideteollisuusyhdistyksen toiminnanjohtajana vuo-
desta 1952 alkaen. Hän oli mukana järjestämässä kansainvälisiä näyttelyitä, ja
hän osasi puhutella mediaa ja toimia sen sääntöjen mukaisesti. (Savolainen 2012,
21–22.) Gummeruksen rooli suomalaisen muotoilun sankarikertomuksen synnyssä
ja sen leviämisessä on ollut merkittävä. Hän osasi markkinoida muotoilua nime-
nomaan tarinoiden avulla, ja niihin tarinoihin myös media tarttui innokkaasti.
Hän nosti muotoilun arvostusta vertaamalla kansainvälisten palkintojen saantia
muun muassa urheilun olympiamitaleihin. Hän ymmärsi miten lehdistö toimii ja
näki lehdistön olevan tärkeässä roolissa tämän tarinan eteenpäin viemisessä ja si-
tä kautta laajemmassa kansalaisten hyväksynnässä. (Pöppönen 2013, 74.)

Taideteollisuus sai myös kotimaassa laajasti julkisuutta 1950- ja 1960-luvulla. Sii-
tä keskusteltiin yleisesti ja oman alan julkaisuissa. Lehdet, kuten Kaunis koti ja
Kotiliesi, toivat kotimaan taideteollisuutta esille esineiden, sekä itse suunnittelijoi-
den kautta. Suunnittelijoiden kansainväliset menestykset tekivät suunnittelijoista
mielenkiintoisia jutun kohteita, ja henkilöjutut rakensivat taas suunnittelijoiden
julkisuusstatusta. Muotoilijoiden julkisuuden kautta syntynyttä imagoa käytettiin
hyväksi myös tuotteiden markkinoinnissa. (Korvenmaa 2009, 197–198.) 1950- ja
1960-luvun vaihteessa sankaritarinoille oli edelleen tilausta, ja paikallisesti muo-
toiluun liitettiin kansallisia arvoja. Samanaikaisesti oli kyse modernin mediayh-
teiskunnan yleisestä ominaispiirteestä, jossa yleisö oppi tuntemaan muotoilijat
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nimeltä ja kasvoilta. (Savolainen 2012, 45.) 1960-luvulla suunnittelijakeskeisyyt-
tä ja sankarijulkisuutta korostettiin myös kuvailemalla suunnittelijan ammattia
elämäntavaksi. Suunnittelijoiden toimistot omien kotien ympärillä, sekä suunnit-
telijoiden keskenään solmitut avioliitot kietoivat perhe-elämän osaksi ammattia.
(Aaltonen 2012, 72–74.)

Näyttelyiden kautta tulleen menestyksen aiheuttama laaja mediahuomio sekä ko-
timaassa että kansainvälisessä lehdistössä muokkasi merkittävästi suomalaisten
makua ja kulutustottumuksia. Medianäkyvyys nosti osaltaan sodan jälkeisen Suo-
men itsetuntoa. Vaikka kuluttajat eivät aina itse heti ymmärtäneet taide-esineiden
hienoutta, niiden erinomaisuuteen uskottiin kansainvälisten tunnustusten ja me-
dian kiinnittämän huomion vuoksi. Suomalaisen taideteollisuuden tuotteita ostet-
tiin kotiin käyttö- ja edustusesineiksi, ja niiden suunnittelijoista tuli kotimaassa
julkisuuden henkilöitä. (Svenskberg 2012, 94.)

Vuosisadan vaihteen suomalaisen taideteollisuuden ensimmäinen kultakausi on
verrattavissa 50- ja 60-luvuilla olleeseen toiseen kultakauteen kansainvälisen me-
nestyksen, ja niin sanotun kansallisen muodon ominaispiirteiden synnyttämisen
lisäksi, myös siinä, että taideteollisuuden avulla yritettiin vaikeissa oloissa nostaa
maan taloutta ja sivistystä. (Korvenmaa 1999, 54.) Näyttelyiden ja lehtien kirjoi-
tusten kautta levisi tieto suomalaisista taideteollisuuden tuotteista, jotka osaltaan
vahvistivat maan uutta modernia identiteettiä (Sparke 2012, 9). Näyttelyt olivat
kansainvälistä kulttuuripolitiikkaa, jossa Suomen korostettiin kuuluvan edistyk-
sellisten länsimaiden joukkoon (Korvenmaa 2009, 202).

Vaikka modernismi nautti laajaa hyväksyntää, se ei tapahtunut kuitenkaan het-
kessä. Hyväksyminen vaati kilpailujen ja näyttelyiden tuoman menestyksen ja
julkisuuden, sekä hyvän maun valistustyön, usean vuoden ajalta. Hyvä maku oli
yhtä kuin moderni, ja sen levittäminen oli valistustyötä, koska sitä tehtiin ylhääl-
tä alas kansalle. (Korvenmaa 2009, 165.) Suomalaisen taideteollisuuden menestys
pohjautuu yksittäisten tuotteiden esteettiseen ja toiminnalliseen laatuun. 1930-
luvulla alkaneen menestyksen avulla rakennettiin kansallisesti ja kansainvälisesti
hyväksytty käsite Finnish Design. Taideteollisuuden menestyksen taustalla ovat
myös alan sanomaa eteenpäin vieneet promoottorit, joihin kuuluivat yksittäiset
liikkeenharjoittajat, valistajat (liitot, yhdistykset ja naisjärjestöt) ja tiedottajat
(aikakauslehdistö, yritysten omat lehdet). (Em, 201.)

3.7 Kohti uutta vuosisataa

Maan taideteollisuus oli kokenut 1960-luvun politisoitumisen, jossa maailmanlaa-
juiset ympäristöongelmat ja kansallisen tason sosiaaliset ongelmat tulivat näkyviin
myös muotoilijan työssä (Korvenmaa 2009, 215). 1970-luvulla perinteisen taide-
teollisuuden kohtalo aiheutti huolta huonon taloustilanteen vuoksi, mutta samaan
aikaan nähtiin toivoa alan laajentuneessa tuote- ja ympäristösuunnittelussa. Kas-
vava idänkauppa ei kasvattanut taideteollisesti tuotettua lisäarvoa, koska kyseessä
oli kilpailemattomat markkinat. (Em, 203.) 1980-luvun lopulle tultaessa rakenteel-
liset muutokset aiheuttivat taloudellisen kriisin tekstiili- vaatetus- ja kalustetuo-
tannossa, mikä vaikutti radikaalisti alojen kotimaiseen tuotantoon. 90-luvun alun
lama vaikutti merkittävästi myös muotoilun ja taideteollisuuden alaan Suomessa.
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(Em, 285.) 1990-luvulle tultaessa Suomi halusi jälleen liittyä vahvemmin länteen,
ja sieltä tulleet kulttuurivaikutteet olivat suosiossa. Muotoilun avulla haluttiin
luoda uutta kansainvälisyyttä, idänviennin tyrehtymisen jälkeen. (Em, 275.)

Nokian myötä 90-luvulla kasvanut elektroniikkateollisuus oli merkittävässä roo-
lissa maan talouden, teollisuuden ja muotoilun näkyvyyden suhteen. Muotoilu
oli alana mukana suunnittelemassa tietoteknistä välineistöä. Tietotekniikan yleis-
tyminen muutti myös muotoilijan työtapoja merkittävästi. Tietokoneavusteinen
suunnittelu ja kolmiulotteiset mallinnuksen suunnitteluohjelmat auttoivat suun-
nittelutyön kommunikoinnissa muiden teollisuuden alojen kanssa. (Em, 282–283.)
Käyttöliittymäsuunnittelu on noussut teollisen muotoilun yhdeksi toimialaksi.
Tuotteen käytettävyys ja käyttäjäkokemuksen korostaminen ovat siinä suunnitte-
lun keskiössä. (Em, 305.)

90-luvun puolivälissä talouslama oli ohitettu ja maan teollisuus oli päässyt ja-
loilleen. Muotoilun toimintaympäristö oli yhteiskunnan mukana muuttunut osaksi
globaalia taloutta. Globaalissa taloudessa muotoilun tuoma kilpailuetu on tärkeäs-
sä roolissa, mutta markkinaosuuksia on samanaikaisesti jakamassa eri maiden ja
maanosien yritykset. Tuotteiden valmistusta ja markkinointia ei rajaa enää paik-
kasidonnaisuus. Suomi liittyi osaksi Euroopan Unionia vuonna 1995, mikä lisäsi
merkittävästi kilpailua. Globaalissa taloudessa havahduttiin jälleen siihen, että
Suomi voi kilpailla maailmanmarkkinoilla ensisijaisesti tuotteiden laadulla. (Kor-
venmaa 2009, 295.)

Brändi ja brändääminen nousivat myös muotoilualan keskeisiksi käsitteiksi uu-
delle vuosisadalle tultaessa. Niillä tarkoitetaan yrityksen viestinnän hallintaa sen
kaikilla eri osa-alueilla, tuotannosta tuotteisiin, työntekijöihin ja markkinointiin.
(Em, 306–308.) Suunnittelijat ovat mukana brändäämässä yrityksien kokonaisil-
mettä. Erottuvan brändin tavoitteena on saada kuluttajista merkkiuskollisia, ja se
on yksi yrityksen kilpailukeino. (Seppälä-Kavén 2015, 96.) Brändi-sanana on tänä
päivänä kulunut samalla tavoin kuin design-sana, sen laajan käytön vuoksi (Kor-
venmaa 2009, 306–308). Design-käsite kuvastaa hyvin laajaa muotoilun kenttää,
mutta samalla käsitteen laajuus toimii myös päinvastaiseen suuntaan. Vuositu-
hannen alusta lähtien sanaa on käytetty niin paljon eri yhteyksissä että sanan
käyttö ei itsessään takaa tuotteelle lisäarvoa tai kerro sen laadukkuudesta. (Pöp-
pönen 2013, 171.)

Immateriaalisen muotoilun osuus on kasvanut palvelumutoilun lisääntyessä. Yri-
tysten ja julkishallinnon toimintojen suunnittelussa käytetään muotoilussa perin-
teisesti käytettyjä ratkaisumalleja. Palvelumuotoilu on tullut yhdeksi oppiaineeksi
myös maan korkeakouluihin. (Seppälä-Kavén 2015, 116.) Palvelumuotoilun myötä
suunnittelijoiden työnkuva on muuttunut. Se kattaa nykyisin osallistavaa strate-
giatyötä ja viestintää, joissa käyttäjäkeskeinen suunnittelu on avainasemassa itse
suunnittelutyöstä riippumatta. (Pöppönen 2013, 174.)

Ekologisuuden ja materiaalien kierrätettävyyden merkitys tuotannossa ja suun-
nittelussa ovat kasvaneet 1990-luvulta alkaen (Seppälä-Kavén 2015, 86). 2000-
luvulla muotoilussa korostetaan kestävän kehityksen merkitystä ja pehmeitä ar-
voja. Rahaa ja aikaa käytetään nyt enemmän vastuulliseen kuluttamiseen. (Pöp-
pönen 2013, 39–41.) Yritysten vastuullisuuden vaatimukset ovat nykyisin tärkeässä
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asemassa ja ne kattavat koko yrityksen toiminnan suunnittelusta materiaalivalin-
toihin, sekä tuotantoprosessiin. Ekologisuus ja kestävä kehitys on otettu huomioon
myös alan koulutuksessa. (Em, 52–53.) Esimerkiksi Artek on ajan hengen mukai-
sesti ottanut valikoimiinsa 2nd Cycle -kokoelman, jossa on myynnissä käytettyjä
Artekin kalusteita. Tällä yritys haluaa sanojensa mukaan ottaa kantaa kestävään
kuluttamiseen. (Artek)

Maailman digitalisoituessa entisestään, on edelleen kysyntää myös arjen kulu-
tustavaroille. Suomen suuret taideteollisuus yritykset, kuten Marimekko, Iittala,
Artek ja Fiskars, toimivat edelleen. Toimialan kannattavuutta on haettu muun
muassa uusien toimialajärjestelyjen kautta. Edellä mainitut, Suomen taideteolli-
suuden suuret yritykset käyttävät menestyäkseen hyväksi muotoilun kultakaudel-
la syntyneitä tuotteita, sekä tekemällä uusia suunnittelijapainotteisia mallistoja
ja yksittäisiä tuotteita. Näin hyödynnetään perinteisiä malleja hyödyksi uuden
luomisessa. (Korvenmaa 2009, 297–300.)

Pöppösen (2013, 24) mukaan suomalaiset muotoilualan yritykset ovat 2000-luvulla
katsoneet vahvasti menneisyyteen, ja tarkemmin sanottuna 50–60-luvun modernis-
min ajan tuotteisiin. Silloin, modernismin ihanteiden mukaisesti, kiinnitettiin kat-
se tulevaisuuteen, kun taas nyt uudella vuosituhannella kilpailukykyä tavoitellaan
katsomalla taaksepäin. Suomalaisia muotoilualan yrityksiä voi syyttää rohkeuden
puutteesta, koska he käyttävät usein ennemmin jo tunnettuja muotoilijoita, kuin
antavat uusille muotoilijoille mahdollisuuksia. Rohkeuden puute näkyy myös sii-
nä, että liikevaihtoa kasvatetaan mielummin vanhoilla malleilla, joihin tehdään
pieniä uudistuksia, eikä satsata mahdollisiin uusiin klassikoihin (Em, 17). 2000-
luvun suunnittelijat tekevät uutta kuvitusta vanhoihin malleihin ja uudet mallit
taas puetaan vanhoihin kuoseihin (Korvenmaa 2009, 302). Esimerkiksi Marimekko
on laajentanut Maija Isolan vuonna 1964 suunnitteleman Unikko-kuosin tuoteva-
likoimaa merkittävästi, ja Iittala käyttää edelleen Kaj Franckin nimeä ja hänen
suunnittelemia malleja vahvasti hyväksi markkinoinnissaan (Pöppönen 2013, 21).

Jo 1960-luvun lopulla uudet suunnittelijat kokivat jäävänsä muotoilun kultakau-
den jättiläisten varjoon, ja edelleen myös tämän hetken muotoilijat on asetettu
rinnakkain samalle viivalle jättiläisten kanssa (Korvenmaa 2009, 302). Ulkomaiset
ja myös kotimaiset toimittajat edelleen vertaavat nykyisiä suomalaisia suunnit-
telijoita kultakauden suunnittelijoihin, kuten esimerkiksi Alvar Aaltoon. Tämä
osittain johtuu varmasti siitä, että uudempia muotoilijoita ei tunneta niin hyvin.
(Pöppönen 2013, 83.) Tämä on toki yhtä lailla yksi syy ja seuraus siihen, miksi
myös tämän vuosituhannen suunnittelijoita ei nosteta niin paljon esille. Jo 60-
luvun lopulla alkanut kierre on edelleen havaittavissa. Pöppösen (2013, 83) mu-
kaan vertailu on epäreilua suunnittelijoita kohtaan ja outoa.

Pohjoismaisen modernismin idea pohjautui arjen käyttötuotteisiin ja siihen, että
ne ovat hintansa puolesta hankittavissa laajalle asiakaskunnalle. Uudella vuosi-
tuhannella modernismin ajalla syntyneet klassikot ovat usein karanneet hinnoil-
taan saavuttamattomiksi useille kuluttajille. Suomalaisen muotoilun tuotteet ovat
nykyisin hinnakkaita niiden suunnitteluun ja valmistamiseen käytettyjen työtun-
tien ja materiaalien myötä. Tämä tulisi ottaa huomioon myös tuotteiden markki-
noinnissa. Suomalaisten yritysten ei kannata kilpailla globaalisti massatuotteiden
markkinoilla, vaan ennemminkin panostaa arjen luksukseen. (Pöppönen 2013, 49–
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50.) Tilanne ei ole tämän asian suhteen muuttunut sitten 1800-luvun lopun jäl-
keen, jolloin ensimmäisen kerran huomattiin, että suomalaisten tuotteiden kan-
nattaa kilpailla ennemmin laadulla kuin määrällä.

Edelleen suomalaiset suunnittelijat hakevat kansallista julkisuutta kansainvälisten
tunnustuksien ja arvostuksen kautta (Korvenmaa 2009, 302). Suomalaiset muo-
toilualan yritykset tekevät ulkomaan messumatkoja herättääkseen huomion tuot-
teisiinsa myös kotimaassa. Messut koetaan hyväksi väyläksi herättää kotimaisten
valmistajien huomio, eikä sinne mennä siis pelkästään ulkomaisten kontaktien toi-
vossa. Saavuttaakseen uskottavuuden kotimaassa yrityksen on hyvä osallistua ul-
komaan messuihin. Usein ulkomaisille messuille osallistuvat kotimaiset yritykset
saavat lehdistönäkyvyyttä kotimaisessa mediassa. (Pöppönen 2013, 27.) Jo siis
pelkkä osallistuminen ulkomaisille messuille lisää yrityksen uskottavuutta koti-
maassa.

Muotoiluyritykset käyttävät ajan hengen mukaisesti markkinoinnissa hyväksi ta-
rinoita ja tarinankerrontaa, se on yksi keino erottautua. Tarinoita ja inspiraatiota
lähdettiin jälleen hakemaan kansalliseepoksesta Kalevalasta, kuten tekivät myös
1800-luvun lopun suunnittelijat. Kansallisromanttiset aiheet ja koristeellinen tyy-
li ovat nähtävissä muun muassa kuvittaja Klaus Haapaniemen töissä. (Em, 70.)
Kansallista teemaa korostettiin myös Designmuseon Fennofolk-näyttelyssä vuon-
na 2008, jossa palattiin jälleen hakemaan inspiraatiota luonnosta ja koristeellisuus
oli sallittua. Näyttelyllä pyrittiin avamaan keskustelua siitä mitä on suomalai-
suus globaalissa maailmassa. (Em, 77–78.) Kansainvälistymisen ja kansallisuuden
keskinäinen vuoropuhelu koettiin jälleen ajankohtaiseksi. Tilannetta voi verrata
1890-lukuun, jolloin Korvenmaan (2009, 50) mukaan kuvataiteet, arkkitehtuuri ja
taideteollisuus kansainvälistyivät ja samaan aikaan kansallistuivat.

Mielikuvien tasolla suomalainen muotoilu voi jokseenkin hyvin kansainvälisesti,
mutta itse muotoilutuotteiden ja palvelujen vienti on vähäistä. Perinteisten suo-
malaisten muotoiluyritysten, kuten Fiskarsin ja Marimekon, maine on niiden to-
dellista kokoa suurempi. 2000-luvulla ajatus Suomesta merkittävänä muotoilu-
maana on osittain harhaa, mikä voi osaltaan johtaa siihen että kansainvälistymi-
seen ei satsata tarpeeksi nykypäivänä (Pöppönen 2013, 113–115).

Taideteollinen korkeakoulu yhdistyi vuonna 2010 Aalto yliopistoon ja nykyisin
se toimii Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu -nimikkeen al-
la (Aalto yliopisto a). 2010-luvulta lähtien Aallon vaatesuunnittelun opiskelijat
ovat niittäneet kansainvälistä mainetta arvostetussa Hyéresin muotisuunnittelu-
kilpailussa Ranskassa. Opiskelijat ovat voittaneet kilpailun pääpalkintoja ja he
ovat toistuvasti päässeet finalistien joukkoon. Menestys on saanut huomiota myös
kansainvälisessä lehdistössä, mikä on tuonut positiivista nostetta suomalaiselle
vaatesuunnittelulle. Tämä on osaltaan lisännyt suomalaisen alan koulutuksen ar-
vostusta kansainvälisesti. (Aalto yliopisto b.)

3.8 Valtio mukana muotoilun viennissä

Vuosituhannen vaihteessa Suomen valtio on eri hankkeiden ja raporttien avul-
la ottanut muotoilun vahvasti mukaan yhteiskunnan kehittämiseen. Muotoilu on
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asetettu osaksi kansallisen innovaatiopolitiikan strategioita, mikä vahvistaa alan
kansallista asemaa. Suomen muotoiluosaaminen on tällä vuosisadalla näkynyt yk-
sittäisten tuotteiden tai palveluiden sijaan immateriaalisen järjestelmäajattelun
muodossa. (Korvenmaa 2009, 309–313.)

2000-luvulla Suomi on ollut mukana kahdessa suuressa muotoilun hankkeessa.
Vuonna 2005 Suomi järjesti tahollaan, yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa,
Muotoilun vuoden ja vuonna 2012 Helsinki oli yhdessä Lahden, Vantaan, Kau-
niaisen ja Espoon kanssa maailman designpääkaupunki. Vuonna 1999 opetusmi-
nisteriön johdolla laadittiin kansallinen muotoilupolittiinen ohjelma nimeltä Muo-
toilu 2005!. Ohjelmasta seurasi kaksi tutkimus- ja kehityshanketta. (Pöppönen
2013, 189–190.) Suomalaiselle muotoilulle on pyritty edelleen saamaan kansainvä-
listä näkyvyyttä viemällä näyttelyitä ulkomaille. Näyttelyt ovat toimineet suoma-
laisena kulttuurivientinä ja niiden avulla on markkinoitua Suomea. 2000-luvulla
suomalaisen muotoilun vientihankkeissa on otettu enemmän huomioon myös itse
tuotteiden ja sunnitteluosaamisen markkinointi ja myyminen, jotta mielikuvien
luomisesta olisi rahallista hyötyä myös itse muotoilijoille. (Em, 116–117.) Pöppö-
sen (2013, 145) mukaan 2000-luvulla ulkomaille suunnatut suomalaisen muotoilun
kansainvälistämishankkeet ovat tästä huolimatta usein toimineet hyvinä kulttuu-
rivientihankkeina ja maabrändin kohottajina, mutta konkreettinen hyöty yritys-
ten vienninedistämisessä on ollut vähäistä. Suomalaisen muotoiluyritysten kan-
sainvälistymisen apuna 2000-luvulla ovat Suomen kulttuuri-instituutit eri maissa,
Design Forum Finland, sekä Suomen vienninedistämiseen keskittyvä Business Fin-
land (em. 135).

Muotoilu on nykyään asetettu osaksi innovaatiotoimintaa, mikä ei itsessään tar-
koita sitä että muotoilu yksin kehittää innovaatioita, vaan muotoilu pikemminkin
toimii osana kokonaisvaltaista ongelmanratkaisua. Muotoilu liitetään osaksi luo-
via toimialoja, ja sen valttina on kyky luoda erottautumista markkinoilla. Se so-
pii hyvin yhteiskuntamme yksilöllisiin profiloitumistarpeisiin. (Korvenmaa 2009,
315–316.)

Valtiollisen tason suurin satsaus muotoiluun 2000-luvulla on ollut designpääkau-
punkivuosi vuonna 2012. Kiertävää titteliä hallinnoi kansainvälinen yhteisö The
World Design Organization (WDO), joka edistää teollisen muotoilun asemaa maa-
ilmanlaajuisesti. Yhteisö on perustettu vuonna 1957, ja aiemmin vuoteen 2017 as-
ti yhteisön nimi oli Council of Societes of Industrial Design (Icsid). Icsid perusti
vuonna 2008 World Design Capital nimityksen, minkä tarkoituksena on nostaa
esille kaupunkeja, jotka ovat käyttäneet designia työkaluna kaupungin uudistumi-
seen, sekä parantamaan kaupunkilaisten jokapäiväistä elämää. Titteli on yhdellä
kaupungilla aina vuoden kerrallaan, ja joka toinen vuosi uusi kaupunki saa tit-
telin haltuunsa. Muotoilupääkaupunki-titteli on ollut tähän mennessä yhteensä
seitsemällä eri kaupungilla: Torino (Italia), Seoul (Etelä-Korea), Helsinki (Suo-
mi), Cape Town (Etelä-Afrikka), Taipei (Taiwan), Mexico City (Meksiko) ja Lille
Métropole (Ranska). (World Design Organization.)

Helsinki haki muotoilupääkaupunki-titteliä ja sai sen vuodelle 2012. Hakemukses-
sa korostettiin yhteiskunnan ja muotoilun roolin muutosta. Hakemusta tehtäessä
uskottiin, että suomalaisen muotoilun perinne antaa hakemukselle uskottavuutta,
mutta sen roolia ei haluttu kuitenkaan erityisesti korostaa. (Jäkkö 2013, 8–10.)
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Vuoden avulla haluttiin lisätä muotoilun laaja-alaisempaa hyödyntämistä suoma-
laisessa yhteiskunnassa (Deloitte 2013,10). Suomalaisen muotoilun haluttiin ole-
van jälleen mukana yhteiskunnan kehittämisessä, niin kuin se oli 1950-luvun Poh-
joismaalaisen modernismin aikaan.

Helsingin lisäksi hakemuksessa oli mukana Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lah-
ti. Helsingin valinta muotoilupääkaupungiksi julkaistiin vuoden 2009 lopulla, ja
vuotta ruvettiin suunnittelemaan heti keväällä 2010. Muotoilupääkaupungin ta-
voitteiksi kirjattiin muun muassa edistää muotoilun laajempaa ymmärrystä, sekä
vahvistaa käyttäjälähtöisyyttä ympäristön ja palveluiden suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Hankkeella haettiin myös laajaa kansainvälistä huomiota. Tavoitteeksi
kirjattiin myös, että hankkeeseen liittyneet projektit ja uudet toimintamallit vai-
kuttaisivat välillisesti Suomi-kuvaan. (Jäkkö 2013, 8–10.) Vuoden strategian pain-
opiste oli kuitenkin julkisten ja yksityisten yritysten design-ymmärryksen lisäämi-
sessä ja muotoilun hyödyntämisessä yritysten eri toiminnoissa (Deloitte 2013, 13).

Vuosi oli merkittävä satsaus siihen, että muotoilu liitetään, sekä kansainvälisesti
että kotimaassa, osaksi Helsingin ja samalla koko Suomen imagoa. Valtio lähti mu-
kaan hankkeeseen syksyllä 2010. Valtioneuvoksen päätöksessä viitattiin hankkeen
kansainväliseen vaikuttavuuteen, ja sen nähtiin olevan harvinainen mahdollisuus
vahvistaa koko maan kansainvälistä arvostusta ja vaikutusvaltaa. Hanke nähtiin
osana Suomen maabrändin rakentamista. (Jäkkö 2013, 12–13.) Valtio laittoi hank-
keeseen kokonaisuudessaan 5 miljoonaa euroa, ja oli näin hankkeen suurin yksit-
täinen rahoittaja. Työ- ja elinkeinoministeriö laittoi hankkeeseen 3 miljoonaa ja
opetus- ja kulttuuriministeriö 2 miljoonaa. (Em, 17.)

Muotoilupääkaupunkivuodella koettiin olevan sekä kansainvälistä että kotimais-
ta merkitystä. Hankkeen vaikuttavuutta mitattiin muun muassa sillä kuinka pal-
jon mediaosumia sillä oli kotimaassa ja ulkomailla. Hankkeen kautta järjestettiin
toimittajamatkoja Suomeen ulkomaisille toimittajille. (Em, 21–23.) Helsingin de-
signpääkaupunkivuosi teki muun muassa yhteistyötä Monocle-lehden kanssa, jos-
sa julkaistiin 24-sivuinen Helsinki-liite. Englantilaisen Monocle-lehden perustajaa
Tyler Brûlé:tä voi verrata Domus-lehden perustajaan Gió Pontiniin suomalaisen
muotoilun viestinviejänä maailmalle. Brûle oli jo aiemmin kirjoittanut Helsingistä
ja suomalaisesta muotoilusta, ja näiden artikkeleiden arvo suomalaisen kulttuurin
ja maan vetovoimaisuuden edistäjänä oli tunnustettu. Tämä oli varmasti osasyy-
nä siihen, miksi yhteistyö Monocle-lehden kanssa koettiin tärkeäksi. (Pöppönen
2013, 44–46.) Pelkästään designpääkaupungin viestinnän koordinoimiin toimitta-
jaohjelmiin osallistui yli 300 toimittajaa (Jäkkö 2013, 21–23). Tämä satsaus osal-
taan kertoo siitä, miten median nähdään olevan vahvasti mukana rakentamassa
kansallisia mielikuvia maantieteellisesti rajatuista kaupungeista ja maista.

Designpääkaupunkivuoden loppuraportin (Jäkkö 2013, 32) mukaan kotimaises-
sa mediassa kirjoitettiin muotoilupääkaupunkivuodesta ja designista laajasti eri
näkökulmista. Kansainvälinen lehdistö kirjoitti vuodesta positiivisesti. Artikke-
leissa keskityttiin suomalaiseen designkäsitykseen, ja maa nostettiin esille hyvänä
kohteena designista kiinnostuneille matkailijoille. (Em, 32.) Helsingin designpää-
kaupunkivuodella oli vahva halu olla mukana laajentamassa perinteistä käsitystä
designista pelkkänä tuotemuotoiluna. Vuoden aikana keskityttiin palvelumuotoi-
luun ja kaupunkien kehittämiseen, niin sanottuun designajatteluun konkreettisten
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tuotteiden sijaan. (Pöppönen 2013, 172–173.)

Designpääkaupunkivuoden aikana järjestetyt satelliittitapahtumat eri maissa kes-
kittyivät kulttuurivientiin, ja tapahtumiin osallistuvilla yrityksillä oli myös vien-
ninedistämistavoitteita. Shangaissa järjestettiin kymmenen päivän mittainen Ra-
dical Design Week -tapahtuma. (Jäkkö 2013, 63.) Suomen näkyvyyttä Lontoos-
sa edistettiin järjestämällä Hel Yes -ravintolakonsepti ja Reddress-konserttisarja
(Pöppönen 2013, 81). Ulkomaille sijoittuneiden näyttelyiden ja tapahtumien on-
nistumista on mitattu pääsääntöisesti lehdistönäkyvyydellä ja kävijämäärillä. Nä-
kyvyydellä on hyötyä sekä Suomen maabrändille että suunnittelijoiden brändille.
(Em, 136–137.)

Designpääkaupunkivuoden menestystä mitattiin jo aiemmin mainitulla, kotimai-
sen ja kansainvälisen lehdistön, medianäkyvyydellä. Vuoden tavoitteiden onnistu-
misesta tehtiin vaikuttavuusarviointi, jossa yhdeksi onnistumiseksi kirjattiin muun
muassa, että vuosi vahvisti mielikuvia Suomesta design-maana ja tuki kansainvä-
listä maakuvatyötä. Vuoden tavoitteeksi oli kirjattu yleisön ymmärryksen laajen-
taminen siitä mitä kaikkea muotoilu pitää sisällään. Tässä tavoitteessa ei kuiten-
kaan arvioinnin mukaan onnistuttu toivotulla tavalla. (Deloitte 2013, 5.) Arvioin-
nin mukaan kansallinen media kirjoitti laajasti tapahtumavuodesta ja designista
vuoden aikana, mutta se ei kuitenkaan laajentanut yleisön ymmärrystä designista
kuten oli toivottu (Em, 30). Vaikuttavuusarvioinnissa todetaan, että vuosi on ollut
alkusysäys kehitykselle pidemmällä aikavälillä (Em, 36). Designpääkaupunkivuo-
si sai näkyvyyttä kansainvälisessä lehdistössä ja se on hyvä alku tämän hetkisen
suomalaisen muotoilun viennissä maailmalle (Pöppönen 2013, 113).
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4 Aineisto ja menetelmät

4.1 Aineiston ajanjaksojen valinnan perustelu

Tutkimukseni aineistoksi valikoitui Suomen Kuvalehti, jota on julkaistu nyt yli
sadan vuoden ajan. Lehdellä on ollut merkittävää vaikutusvaltaa suomalaisessa
yhteiskunnassa, ja sitä on kutsuttu kansalliseksi instituutioksi (Siltala 2016, 438).
Tämä osaltaan tekee lehdestä hyvän tutkimuksen kohteen kansallisen kulttuurin
rakentajana. Suomen Kuvalehti on yleisaikakauslehti ja sen sisältö painottuu ajan-
kohtaisiin kotimaan ja ulkomaiden tapahtumiin. Lehti käsittelee yhteiskunnallisia
asioita, talouden, politiikan, kulttuurin, tieteen ja taiteen saralta. 2000-luvulla
lehti on profiililtaan uutispainoitteinen aikakauslehti. (Em, 439.)

Lehti ei painota sisällössään taideteollisuutta ja muotoilua itsessään, minkä vuok-
si aiheiden käsittely ei ole lehden sivuilla niin laajaa, kuin esimerkiksi aiheeseen
keskittyneissä aikakauslehdissä. Suomen Kuvalehti valikoitui osittain myös tämän
vuoksi tutkimuksen aineistoksi, koska voidaan ajatella, että silloin, kun muotoi-
lua käsitellään erikseen yleisaikakauslehdessä aihe on ylittänyt uutiskynnyksen ja
sen merkitys on tunnustettu eri tavalla. Muotoilun säännöllinen käsitteleminen
lehden sivuilla, kertoo alan arvostuksesta ja vaikuttavuudesta myös yhteiskunnal-
lisella tasolla. Voidaan myös olettaa, että Suomen Kuvalehden lukijat eivät lue
lehteä sen vuoksi, että he olisivat ensisijaisesti kiinnostuneita nimenomaan muo-
toilusta. Tämän perusteella voidaan ajatella, että lehdessä julkaistujen tekstien
viesti suomalaisesta muotoilusta tavoittaa laajemman lukijakunnan, ja kansalli-
sen kulttuurin rakentaminen kyseisten tekstien kautta on sen vuoksi vaikuttavam-
paa. Kuten Kettunen (2008, 222) kertoo, kansallisen kulttuurin rakentamisessa on
tärkeää että kansa on laajasti hyväksynyt kansalliseen kertomukseen liitetyt mie-
likuvat, ja että he itse uskovat niihin ja vahvistavat niitä myös itse omalla käy-
töksellään.

Tutkimukseni aineisto koostuu kahdelta eri vuosikymmeneltä 1950- ja 2010-luvulta.
Molemmilta vuosikymmeniltä olen rajannut aineiston kolmeen peräkkäiseen vuo-
teen, vuodet 1953–1955 ja 2011–2013. Olen valinnut nämä vuodet, koska ne ovat
olleet merkittäviä suomalaisen muotoilun kannalta. Vuonna 1954 Suomi osallistui
Milanon Triennaaliin ja vuonna 2012 Helsinki oli maailman designpääkaupunki.
Olen ottanut aineistoon mukaan näitä merkittäviä tapahtumia ennen ja sen jäl-
keen olevan vuoden, koska voidaan olettaa, että tapahtumien ympärillä oleva kes-
kustelu olisi muotoilun osalta tuolloin vilkkaampaa.

Kuten jo aiemmin on tullut ilmi suomalaisen muotoilun kultakaudesta puhut-
taessa viitataan 1950–1960-lukujen suomalaisen taideteollisuuden kansainväliseen
menestykseen, joka loi maalle vahvan kansallisen imagon muotoilun saralla (Savo-
lainen 2012, 26). Tämä imago on kestänyt 2000-luvulle asti ja se on osaltaan vai-
kuttanut siihen, että muotoilu nähdään edelleen alana, jota on luonnollista käyt-
tää apuna Suomen maakuvan rakentamisessa. Designpääkaupunkivuoden avulla
muotoilu haluttiin jälleen liittää, sekä kansainvälisesti että kansallisesti, osaksi
Helsingin ja samalla koko Suomen imagoa. (Jäkkö 2013, 12–13.)

Molemmat vuodet 1954 ja 2012 ovat olleet merkittäviä suomalaisen muotoilun
kannalta. Valtio on ollut mukana tukemassa rahallisesti näitä molempia hankkei-
ta, joka osoittaa sen että ne on nähty hyviksi keinoiksi vaikuttaa Suomen maa-
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kuvaan sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Koettiin esimerkiksi, että design-
pääkaupunkivuosi-hanke on osa maabrändin rakentamista (Jäkkö 2013, 12–13).
Yhteneväisyyttä vuoden 1954 Milanon Triennaalin ja vuoden 2012 Helsingin de-
signpääkaupunkivuoden kanssa on myös se, että molemmat hankkeet ovat saaneet
sekä kansainvälistä että kansallista huomiota lehdistössä.

Selkeä ero näiden kahden tapahtuman välillä on se, että vuoden 1954 Milanon
Triennaali tapahtui ulkomailla, Italiassa, jolloin suomalaiset saivat menestystä ul-
komailla järjestetyssä näyttelyssä. Näyttelyn kautta tullut kansainvälinen menes-
tys ulotti katseet laajemmin Suomeen muotoilun maana. Vuoden 2012 designpää-
kaupunkivuosi taas tapahtui kotimaassa. Helsinki sai tittelin, jota hallinnoi kan-
sainvälinen muotoilujärjestö, jolloin fokus oli lähtökohtaisesti enemmän maantie-
teellisesti rajatussa Suomessa. Designpääkaupunkivuosi piti kyllä myös sisällään
eri maihin ulottuvia satelliittitapahtumia, jolloin myös suomalainen muotoilu vie-
tiin näyttelyiden ja tapahtumien muodossa ulkomaille.

Molemmissa hankkeissa suomalainen muotoilu on osaltaan ollut luomassa po-
sitiivista maakuvaa. Hankkeiden avulla on haluttu edistää suomen kuvaa ajan-
kohtaisena maana, joka kulkee samassa vauhdissa edelläkävijöiden kanssa. 1950-
luvulla moderni muotoilu haluttiin yhdistää suomalaiseen identiteettiin, ja muo-
toilun arvostuksen lisääminen oli määrätietoisen strategian tulosta (Sparke 2012,
19). Kansainvälisiin näyttelyihin osallistuminen oli osa maan kulttuuripolitiikkaa,
jossa maa haluttiin liittää osaksi edistyksellisiä länsimaita (Korvenmaa 2009, 202).
2000-luvulla valtio on jälleen ottanut muotoilun mukaan yhdeksi työvälineeksi yh-
teiskunnan kehittämiseen. Muotoilu on osa kansallisen innovaatiopolitiikan stra-
tegiaa. (Em, 309–313.)

Aineiston vertailu juuri näiden vuosikymmenien välillä on mielekästä myös siksi,
koska 1950-luvun muotoilun kultakaudella saavutettujen ansioiden vuoksi muo-
toilu nähdään edelleen yhtenä alana, jolla nähdään olevan positiivista vaikutusta
Suomen maakuvaan. Designpääkaupunkivuoden hakemuksessa uskottiin suoma-
laisen muotoilun perinteen antavan hakemukselle uskottavuutta, vaikka sen roolia
ei erityisemmin haluttu siinä myöskään korostaa (Jäkkö 2013, 8–10). Kilpailu-
jen, näyttelyiden, tapahtumien ja teemavuosien avulla kiinnitetään myös lehdis-
tön huomio. Mikä osaltaan vahvistaa aineiston keräämistä kyseisiltä vuosilta.

4.2 Aineiston kerääminen ja jaottelu

Tutkimuksen aineisto on koostettu systemaattisella otannalla Suomen Kuvaleh-
den kaikista julkaistuista numeroista vuosilta 1953–1955, sekä 2011–2013. Suomen
Kuvalehti ilmestyy viikoittain ja vuosittain siitä julkaistaan yhteensä 52 numeroa,
joista vuoden aikana joko kaksi tai kolme numeroa ovat tuplanumeroita.

Kävin aineiston läpi selaamalla jokaisen lehden läpi ja luin tarkemmin läpi kaikki
tekstit, joiden näin olevan jollain tavalla kytköksissä aiheeseen. Aineiston han-
kinnan ensimmäinen kierros oli aiheiltaan erittäin lavea. Valitsin mahdollisimman
laajasti kaikki jutut, joissa näin yhteyden kotiteollisuuteen, taideteollisuuteen ja
muotoiluun. Jutut koskettivat muun muassa materiaaleja, koulutusta, tuotantoa,
ajan trendejä, muotia ilmiönä, sekä muodin ja muotoilun kautta käsiteltyä suoma-

43



laisuutta. Lyhyistä teksteistä, nostoista, otin aineistoon mukaan ainoastaan sellai-
set tekstit, joissa viitataan jollain tavalla suomalaisuuteen. 1950-luvun aineistossa
oli paljon ja säännöllisesti havaittavissa, myös nostoja joissa esiteltiin maailmalla
olevia trendejä, tai yksittäisiä uutuustuotteita, mutta joissa ei viitattu mitenkään
erityisemmin Suomeen tai suomalaisuuteen. Jätin nämä nostot kokonaan pois ai-
neistosta, koska en ajatellut niiden olevan oleellisia tämän tutkimuksen kannalta.
Kuten Alasuutari (2017, 300) toteaa, että aina kun jollain tavalla kuvataan suo-
malaisia tai suomalaisuutta, osallistutaan mielikuvien tuottamiseen suomalaisesta
kulttuurista. Koska tutkimukseni keskiössä on kansallisen kulttuurin tuottaminen
mediatekstien kautta, eikä varsinaisesti muodin ja muotoilun käsitteleminen, oli
mielestäni perusteltua jättää kyseiset tekstit pois aineistosta.

Aineiston haussa en käyttänyt hyväkseni mitään tiettyä hakusanaa, jonka avulla
olisin voinut rajata aineiston etsintää. En halunnut rajoittaa aineiston etsintää
tiettyihin sanoihin, vaan halusin saada mahdollisimman laajan kuvan aiheen kä-
sittelystä Suomen Kuvalehdessä. Pidin ongelmallisena aihesanojen käyttämistä
aineiston etsinnässä myös, koska aineistoni on koottu eri vuosikymmeninä jul-
kaistuista lehdistä. Kieli on muuttunut paljon niiden 60 vuoden aikana, miltä
aikaväliltä aineisto koostuu. Samat aihesanat eivät olisi päteneet samalla tavalla
aineiston etsintään 1950-luvulla ja 2010-luvulla, minkä vuoksi päädyin jaottele-
maan ja rajaamaan aineistoa teemojen, sekä eri juttutyyppien avulla.

Laveasti kerätyn aineiston jaoin artikkeleista nousseiden teemojen avulla karkeas-
ti neljään eri kategoriaan: 1) kotiteollisuus, materiaali ja koulutus, 2010-luvulla
taideteollisuus ja käsityö 2) näyttely- tyyli-, näytös- ja mallistonostot, joissa on
yhteys suomalaisiin valmistajiin tai suomalaisuuteen 3) kotimaisen taideteollisuu-
den ja muotoilun käsittely 4) muotia, Suomen imagoa ja kuluttamista yleisesti
käsitellyt aiheet. Heti ensimmäisessä kategoriassa on havaittavissa kielen muutok-
set, 2010-luvulla ei käytetä enää kotiteollisuus-termiä, tietyissä tapauksissa sitä
on tullut korvaaman käsityö ja taideteollisuus, jonka vuoksi lisäsin nämä sanat
kyseiseen kategoriaan 2010-luvun osalta.
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Kiinnitin huomiota myös juttutyyppeihin ja tein aineiston jaottelua myös niiden
perusteella. Juttutyyppien valinnat ja niiden toistuvuus kertovat myös osaltaan
aiheen käsittelytavasta. Esittelytapa vaikuttaa olennaisesti aiheen käsittelyyn. Ja-
oin juttutyypit seuraaviin kategorioihin:
1) nosto = Nostot ovat muutaman virkkeen mittaisia juttuja, joissa esitellään ly-
hyesti ajankohtaisia aiheita. Osassa on mukana pieni kuva tekstin yhteydessä ja
osassa ei. Lyhyet nostot on koottu yhteen samalla sivulle.
2) kuvanosto = Kuvanostoissa on yksi tai useampi kuva ja lyhyt kuvateksti, ja
niissä esitellään ajankohtaisia asioita. Kuvanostot sijoittuvat omalle aukeamalle
ja näissä kuvalla on selkeästi pääpaino.
3) reportaasi = Reportaasi ja kuvareportaasi ovat pääsääntöisesti pidempiä 1–4
sivun artikkeleita, jossa toimittaja ja kuvaaja on matkannut paikan päälle kirjoit-
tamaan aiheesta.
4) juttusarja = Juttusarjalla viitataan artikkelien jatkumoon, jossa samaa aihet-
ta käsitellään useassa eri numerossa, ja jossa artikkelin toteutustyyli noudattaa
samanlaista kaavaa aiheen muihin juttuihin nähden. Usein juttusarjat nimetään
myös yhteneväisellä niin sanotulla yläotsikolla.
5) henkilökuva = Henkilökuva on useamman sivun mittainen juttu, jossa haas-
tatellaan tiettyä henkilöä ja tässä tapauksessa keskitytään pääasiassa hänen työ-
hönsä.
6) kolumni = Kolumnissa toimittaja tuo oman mielipiteen esille tietystä aiheesta.
7) artikkeli = Artikkeli viittaa sellaisiin juttuihin, joita ei voi erotella muihin mai-
nittuihin kategorioihin.

2010-luvun aineistossa oli nimettyjä juttusarjoja, joissa käsiteltiin muotoilua, jo-
ten jaottelin nämä jutut juttusarjojen nimien perusteella, ja ne olivat nimeltään:
8) muotoilutärpit
9) kohtaamiset
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Suomen Kuvalehdestä löytyi valittujen ajanjaksojen ajalta aiheesta kirjoitettuja
tekstejä yhteensä 306 kappaletta. Aineistossa on mukana 1950-luvulta yhteensä
163 kappaletta ja 2010-luvulta yhteensä 143 kappaletta erillisiä tekstejä. 2010-
luvulla ilmestyneessä Muotoilutärpit-osiossa on 2–3 erillistä lyhyttä tekstiä, jotka
kaikki on laskettu yksittäisinä mukaan yllä olevaan taulukkoon. Aineisto jakaan-
tuu suhteellisen tasaisesti vuosikymmenten välillä, 50-luvun aineistossa on 20 kap-
paletta enemmän yksittäisiä tekstejä.

Kokonaisaineiston pohjalta teen yleisiä havaintoja sekä 1950-luvulta että 2010-
luvulta. Aineiston lähilukua varten valitsen kokonaisaineistosta suppeamman otok-
sen, joita tarkastelen lähemmin analyysiosiossa. Tähän joukkoon valitut tekstit ra-
jautuivat juttutyyppien ja tekstin sisällön perusteella.

4.3 Menetelmän kuvaus

Tutkimuksessani lähestyn aineistoa laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Sisällö-
nanalyysi on tutkimuksessa kehysanalyysin taustalla. Kehyksen käsitettä on käy-
tetty eri keinoin viestinnän tutkimuksessa, sen avulla voi hahmottaa journalis-
tista maailmaa ja tekstien tuottamista, se soveltuu myös vastaanoton analyysiin
(Karvonen 2000, 78). Kehystämisen avulla voi tarkastella ja kuvailla tekstien vä-
littämien viestien voimaa (Entman 1993, 51). Entmanin (1993, 57) mukaan ke-
hysanalyysin avulla voi sisällönanalyysissä löytää tekstistä sen merkittävimmät
ja keskeiset elementit. Kehysanalyysi soveltuu hyvin välineeksi tilannekontekstin
ymmärtämiseen (Karvonen 2000, 84).

Journalismi on maailman tulkitsemista ja kehysanalyysi on hyvä työkalu jour-
nalististen käytäntöjen arvioimiseen, koska siinä viestintä käsitetään prosessina,
jossa yritetään ymmärtää maailmaa (Brüggemann 2014, 61). Karvosen (2000, 82)
mukaan ”Kehys sisältää tietyn ennakkokäsityksen siitä, miten todellisuus on ra-
kentunut ja mikä siinä on merkittävää. Tämä ennakkokäsitys jo ohjaa korosta-
maan joitakin puolia ja jättämään toiset merkityksettöminä huomiotta.”

Journalistit eivät vain valitse esiin nostettavia aiheita, vaan ne osaltaan mää-
rittelevät ja tulkitsevat julkisen keskustelun aiheita (Brüggemann 2014, 61–62).
Useimmat kehykset määräytyvät yhtä paljon sen mukaan mitä ne sisältävät, kuin
mitä niistä on jäänyt pois (Entman 1993, 54). Yhdessä tekstissä voi havaita myös
useita eri kehyksiä. Kehykset voidaan nähdä myös strategisina näkökulmina, joita
eri toimijat tuottavat. (Matthes & Matthias 2008, 276.)

Kehystäminen on Entmanin (1993, 52–52) mukaan mukana viestinnän neljässä
eri vaiheessa: 1) Tekstin tuottaja tekee tietoisia tai tiedostamattomia valintoja
päättäessään siitä mitä kirjoittaa. 2) Kehykset tulevat tekstistä ilmi tiettyjen sa-
nojen ja stereotyyppisen kuvaston käytössä, myös tiedon lähteet vaikuttavat ke-
hysten muodostumiseen. 3) Vastaanottaja joko tulkitsee tekstin kehysten suun-
taamalla tavalla tai sitten ei. 4) Ympäröivästä kulttuurista nousee esiin yleisim-
mät kehykset, jotka vaikuttavat kolmen edellä mainitun vaiheen muotoutumiseen.
Tutkimuksessani keskityn tekstistä ilmi tulleisiin kehysten analysoimiseen ja otan
huomioon myös ympäröivän kulttuurin vaikutuksen tekstien tuottamiseen.
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Teksti sisältää kehyksiä, kehystäminen taas tapahtuu tekstin tuottamisen ja vas-
taanottamisen prosessissa (Vliegenthart & van Zoonen 2011, 102). Kehystämiseen
kuuluu valinnan tekeminen ja korostaminen. Kehystäessä valitaan näkökulmia,
jotka korostavat tiettyä haluttua viestiä. Kehystämällä voidaan kannattaa tiet-
tyä ongelman määrittelyä, tehdä kausaalista tulkintaa ja moraalista arviointia,
tai ehdottaa toimintatapoja asian käsittelyyn. Näistä voi esiintyä yksi tai useam-
pi kerralla samassa tekstissä. (Entman 1993, 52.)

Brüggemannin (2014, 62) mukaan journalistit voivat sekä passiivisesti levittää
muiden toimijoiden tuottamia kehyksiä (frame sending) ja toisaalta selittää ja
tulkita aiheita, jolloin he itse ovat toimijoina muodostamassa kehyksiä (frame set-
ting). Journalistin toimintamalliin vaikuttaa muun muassa se minkälaisessa työ-
ja kulttuuriympäristössä hän toimii. Journalismi ei siis perustu pelkästään journa-
listin tekemiin valintoihin, vaan työhön vaikuttaa sen toimintaympäristö, minkä
vuoksi toimittajien työssä yhdistyy sekä kehysten levittäminen että niiden raken-
taminen. (Em, 66.) Toimittajien tuottamissa kehyksissä on nähtävissä ympäröi-
vän yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutus, ja ne vaikuttavat samalla tavalla myös
viestin vastaanottajien tulkintaan. Ne eivät kuitenkaan määrää suoraan ennalta,
miten kehyksiä tuotetaan ja tulkitaan. (Em, 68–70.) Tutkimuksessa ympäröivän
yhteiskunnan vaikutus otetaan huomioon tekemällä vertailua 1950-luvun ja 2010-
luvun aineiston välillä, ja huomioimalla mitkä tekijät pysyvät samankaltaisina ja
mitä eroja aineistossa on havaittavissa eri vuosikymmeninä.

Teksti voi korostaa tiettyjä asioita sijoittelun ja toiston avulla, sekä tekemällä yh-
teyksiä kulttuurisesti tunnustettuihin symboleihin. Se riippuu kuitenkin aina vas-
taanottajasta huomioiko hän kaikki tekstistä löytyvät elementit. (Entman 1993,
53.) Kehykset ovat osa kollektiivista kamppailua merkityksestä, jota käydään me-
dian ja ihmisten välisessä viestinnässä. Kehykset muodostuvat eri lähteistä, me-
diasta ja henkilökohtaisten kokemusten kautta ja niiden vaikutukset ovat aina riip-
puvaisia myös viestin vastaanottajista. (Vliegenthart & van Zoonen 2011, 112.)
Kehystämisen dynaaminen prosessi ei ole yksittäisen tekijän määriteltävissä, ku-
ten yksittäisen journalistin, mutta niiden vaikutus on nähtävissä osana eri toimi-
joiden vuorovaikutuksessa (Brüggemann 2014, 70). Journalisti voi ohjata yleisöä
ajattelemaan tietyllä tavalla liittämällä käsiteltävän asian haluttuun kehykseen ja
kontekstiin (Karvonen 2000, 82).

Käyttäessä kehysanalyysin keinoja sisällönanalyysin tekemiseen on huomioitava,
että niiden avulla ei usein pystytä laajentamaan ymmärrystä viestintätilanteista
yleensä, vaan ne pätevät ainoastaan yksittäiseen tutkittuun tilanteeseen (Vlie-
genthart & van Zoonen 2011, 106). Kehysanalyysia on kritisoitu siitä, että kehys
on aika abstrakti muuttuja, jota on vaikea määritellä sisällönanalyysissa. Tutki-
jan tulkinnan rooli on usein korostunut, joka vaikuttaa tulosten toistettavuuteen
negatiivisesti. (Matthes & Matthias 2008, 258–259.) Tekstin lähiluvulla voi kuiten-
kin paljastua merkittäviä kehystämisen elementtejä, joita ei havaita esimerkiksi
käyttämällä tietokoneavusteisia ohjelmia. Aineistot jäävät lähiluvussa kuitenkin
määrällisesti pieniksi ja tulokset eivät ole helposti monistettavissa. Laajemmin
yleistettävissä olevat tutkimukset vaativat jonkin asteista määrällistä määrittä-
mistä. (David, Mae Atun, Fille & Monterola 2011, 331.)

Kehysanalyysia tehdessä tutkijan on myös tunnistettava se riski, että löytää ai-
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neistosta vain niitä kehyksiä, joita hän tiedostaen tai tiedostamattaan on aineis-
tosta lähtenyt etsimään. Päätettyään käyttämänsä kehykset tutkija voi kokea pai-
netta saada aineisto mahtumaan kyseisten kehysten alle, vaikka aineistosta mah-
dollisesti nousisi myöhemmin myös jotain uusia kehyksiä. (Matthes & Matthias
2008, 259–261.) Tutkijan onkin syytä reagoida ja tehdä tarvittaessa muutoksia
aiemmin määriteltyihin rajauksiin.

Kehykset ilmentävät kognitiviisia rakenteita ja samalla ne muodostavat tärkeän
elementin julkiseen keskusteluun (Brüggemann 2014, 63). Kehysanalyysi soveltuu
hyvin kansallisen kulttuurin tutkimiseen, koska kehys käsitetään pääosin asiaksi,
joka on sosiaalisesti jaettu (Karvonen 2000, 81). Kansallinen kulttuuri pohjautuu
sosiaalisesti jaettuihin mielikuviin, joita ylläpidetään ja tuotetaan muun muassa
mediateksteissä. Aineiston analyysissa teen ensin havaintoja kokonaisainestosta
1950-luvun ja 2010-luvun osalta, kiinnitän huomiota aineistossa toistuviin tee-
moihin ja ympäröivään ajan kontekstiin. Lähilukua varten rajaan määrällises-
ti yhteneväisen aineiston molemmilta vuosikymmeniltä, joiden näen käsittelevän
tutkimaani aihetta hedelmällisesti. Rajatun aineiston analyysissa tutkin löytyy-
kö eri vuosikymmenten teksteistä yhteneväisiä vai keskenään eroavia kehyksiä, ja
miten kehysten alla olevat tekstit ovat suhteessa toisiinsa.
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5 Analyysi

5.1 Kokonaisaineisto vuodet 1953–1955

Vuosien 1953–1955 aikana julkaistiin yhteensä 156 numeroa Suomen Kuvalehteä.
Vuosina 1953 ja 1955 julkaistiin kaksi tuplanumeroa ja vuonna 1954 julkaistiin
kolme tuplanumeroa. Näiltä vuosilta aineistossani on mukana yhteensä 163 eril-
listä tekstiä.

Jaoin aineiston karkeasti aiemmin edellä mainittujen juttutyyppien ja teemojen
mukaan. Vuosien 1953–1955 aineistossa oli säännöllisesti myös tyylinostoja, joissa
esiteltiin ajan muotia kansainvälisesti. Näistä nostoista suurin osa jäi myös alun
laajan aineiston ulkopuolelle, koska niissä ei ollut erityistä viittausta Suomeen tai
suomalaisuuteen. Rajasin nämä jutut pois, koska ne eivät mielestäni suoranaisesti
kuuluneet tutkimukseni piiriin. On syytä kuitenkin panna merkille nämä sään-
nöllisesti esiin tulleet, kansainvälistä ajankohtaista muotia ja tyylejä esittelevät
jutut, siinä mielessä, että ne osaltaan kertovat Suomen Kuvalehden linjauksen
muuttumisesta. Vareksen (2016, 215) mukaan 1950-luvulla lehdessä vakiintui tila
lyhyille viihteellisille jutuille, ja yllä mainitut ajankohtaiset muoti- ja tyylinostot
julkaistiin lähes poikkeuksetta tässä viihteellisten juttujen kategoriassa. 2011–2013
vuoden lehdissä ei samanlaista kansainvälisen muodin esittelyn juttutyyppiä ollut.
Tämä osaltaan kertoo lehden keskittymisestä 2000-luvulla rajatumpiin aiheisiin
kuin 1950-luvulla. Muotoilu nähdään kuitenkin edelleen kulttuurisesti merkittä-
vänä aiheena, jonka käsittely on lehdessä säännöllistä myös 2010-luvulla.

1950-luvun taideteollisuusjutut käsittelivät kotimaisuutta ja suomalaisuutta laa-
jasti ja eri näkökulmista taideteollisuuden osalta. Juttuaiheet ja näkökulmat olivat
selkeästi laveammat 1950-luvun aineiston kuin 2010-luvun aineiston osalta. Leh-
dessä käytettiin myös useampia eri juttutyyppejä aiheen käsittelyyn kuin 2010-
luvulla. Seuraavaksi esittelen 1950-luvun aineistosta kansallisen kulttuurin raken-
tamisen näkökulmasta toistuvasti esiin nousseita teemoja ja asioita. Tässä kes-
kityn käsittelemään vain niitä yleisiä huomioita aiheista ja juttutyypeistä, jotka
eivät tule esiin myöhemmän, tarkemman analyysin kohteina.

Lehdessä esiintyy toistuvasti artikkeleita, joissa esitellään suomalaisia taide- ja
kotiteollisuuteen keskittyviä oppilaitoksia. Artikkeleita löytyi kolmen vuoden ajal-
ta yhteensä 23. Ne ovat kuvapainotteisia ja niissä esitellään opiskelijoiden arkea
ja oppilaitosten tiloja. Jutuissa tuodaan esille monipuolinen ja laaja ammattiin
tähtäävän koulutuksen valikoima, joka on maassa tarjolla. Teksteissä korostettiin
koulutuksen ja ammatillisen oppimisen tärkeyttä yksilön tulevaisuuden kannalta.
Esimerkiksi Sakset ja neula kädessä (16.10.1954) artikkelissa korostetaan, miten
oma ammatti ja ammattitaito ovat ihmisille tärkeitä ja miten me suomalaiset
olemme opinhaluista väkeä. Tekstissä myös painotetaan, että nuoret tytöt eivät
toivo enää ainoastaan kotiäiteyttä vaan ymmärtävät itsenäisen ammatin tuovan
varmuutta elämään. Artikkeleissa kerrottiin myös koulutusjärjestelmän uudistu-
misesta ja siitä, mitä mahdollisuuksia on jatkaa kouluttautumista esimerkiksi kan-
sakoulun jälkeen. Artikkelissa Kansakoulun kädenojennus (31.7.1954) kerrotaan,
miten ”Ammattiin ohjaavan uuden päiväjatkokoulun ainoana, tärkeänä tarkoituk-
sena on kypsyttää ja ohjata nuori ihminen valitsemaan luonteelleen ja kyvyilleen
sopiva ammatti.”
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Koulutukseen keskittyvien artikkelien suuri lukumäärä kertoo koulutuksen arvos-
tuksesta ja sodan jälkeisen Suomen jälleenrakennustyöstä, jossa koulutuksella näh-
tiin olevan tärkeä rooli suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Kotiteollisuu-
della nähtiin olevan myös kansallisen kulttuurin ylläpitämiseen omistettu asema.
Esimerkiksi Wetterhoffin tytöt (21.2.1953) jutussa mainitaan, että kotiteollisuu-
della on maassamme vanhat perinteet, ja korostetaan naisten tekemien käsitöi-
den hyvää mainetta, joka on levinnyt ulkomaille asti. Artikkelissa Käsityöopisto
ahtaalla (30.4.1955) puolestaan tuodaan esille Helsingin käsityönopettajaopiston
välitön tarve lisärahoitukselle, jota sille ei ole vielä myönnetty. Teksti loppuu virk-
keeseen: ”Nyt kysytään meiltä ja meidän on vastattava: Onko Suomi kulttuuri-
maa”

Kotimainen materiaalituotanto nostettiin esille korostamalla sen hyviä ominai-
suuksia, joita olivat muun muassa edullisuus. Materiaalien tuotanto koettiin tär-
keäksi, koska sen avulla mahdollistettiin maan omavaraisuutta. Tästä yhtenä esi-
merkkinä artikkeli Kotimaista koripajua (25.7.1953), jossa kotimaisen koripajun
kasvattaminen nähtiin taloudellisesti kannattavaksi toiminnaksi, joka säästää ma-
teriaalikustannuksissa, on hyvä lisäansio maan pienviljelijöille, ja sillä nähtiin ole-
van mahdollisuuksia myös tulevaisuuden vientituotteeksi. Suomalaisten jalokivien
arvoa käsiteltiin artikkelissa Suomalaiset jalokivet, mikä on niitten arvo verrat-
tuna suuren luokan jalokiviin (28.11.1954). Artikkelissa punnittiin suomalaisten
jalokivien arvoa rahassa, kauneudessa ja tunnearvossa mitattuna. Vaikka niiden
rahallinen arvo ei pärjännyt kansainvälisessä kilpailussa, tekstissä korostettiin nii-
den kauneutta ja materiaalin alkuperällä nähtiin olevan merkitystä nimenomaan
suomalaiselle kuluttajalle. Kotimaisuuden nähtiin siis olevan myös arvo itsessään.

Suomen Kuvalehti uutisoi vuosittain maan teollisuuden tuotoksia esittelevistä ke-
vätmessuista (Messumielellä 28.3.1953 & Terveisiä kevätmessuilta 10.4.1954) ja
Helsingin Suurmessusta (Ihmisiä messuilla 1.10.1955). Messuista tehtiin jokaisena
vuonna aukeaman kokoinen kuvareportaasi, jossa korostettiin esillä olevien tuot-
teiden monipuolista valikoimaa, uutta teknologiaa ja tuotteiden esillepanon miel-
lyttävyyttä. Maan taideteollisuuden tuotokset, tekstiilit, keramiikka, lasi, vaat-
teet ja huonekalut, olivat hyvin esillä kuvareportaaseissa. Messujen suuruuteen,
sen esittelijä- ja yleisömäärään, kiinnitettiin teksteissä huomiota ja aiheesta kirjoi-
tettiin pelkästään positiiviseen sävyyn. Maan teollisuutta esittelevät messut olivat
varma uutisoinnin kohde lehden sivuilla, mikä kuvastaa hyvin Suomen Kuvaleh-
den tärkeää roolia sotien jälkeisessä henkisessä jälleenrakennustyössä (Malmberg
1991, 133).

Suomalaisen taideteollisuuden viennistä ulkomaille kirjoitettiin säännöllisesti. Leh-
ti raportoi suomalaisen taideteollisuuden edustajien voittamista kansainvälisistä
palkinnoista. Myös taideteollisuuden kansainvälisistä näyttely- ja messumatkois-
ta kirjoitettiin ja tehtiin kuvanostoja. Suomen osallistuminen muiden pohjoismai-
den kanssa yhteistyössä tehtyyn Design in Scandinavia -näyttelyyn noteerattiin
lehdessä aukeaman sivuisella jutulla Skandinavian taideteollisuutta Amerikkaan
(5.12.1953). Juttu on kuvapainoitteinen, ja kaikki kuvat ovat pelkästään näyt-
telyssä olevista suomalaisista tuotteista. Samalla kun kerrottiin ajankohtaisesta
ja suuresta kansainvälisestä näyttelykiertueesta, esiteltiin suomalaisille lukijoille
maan taideteollisuuden tuotteita. Tämä osoittaa sen, miten kansainvälistymisellä
haetaan myös kansallista julkisuutta ja arvostusta näyttelyiden ja tunnustusten
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kautta (Korvenmaa 2009, 302; Pöppönen 2013, 27). Suomalaisen taideteollisuuden
kansainvälinen menestys herätti kotimaisen lehdistön huomion, sitä arvostettiin
ja siitä oltiin ylpeitä. Hälsinborgin taideteollisuuden näyttelystä tehtiin aukeaman
juttu Ihminen ja hänen ympäristönsä — näyttely josta puhutaan (2.7.1955), jossa
kirjoitettiin; ”Suomen paviljonki on erinomainen, siitä ei ole epäilystäkään.”

Kansainvälisyys oli läsnä myös silloin, kun raportoitiin ulkomaisten vaatemerk-
kien Suomessa pidetyistä muotinäytöksistä, esimerkkinä nosto Diorin muotinäy-
töksestä (24.20.1953) ja nosto pariisilaisen merkin Germaine Lecomten näytökses-
tä (16.4.1955). Näytöksillä nähtiin olevan arvo itsessään, kun jokin arvostettu ul-
komainen vaatemerkki tuo tuotteita Suomeen nähtäväksi. Ne osaltaan yhdistivät
maan osaksi modernia Eurooppaa. Ulkomaiden trendejä esiteltiin säännöllisesti
ja pääsääntöisesti lyhyen tekstin ja pienen kuvan muodossa. Usein ajan muoti-
ilmiöitä myös kummasteltiin ja niitä esitettiin hieman humoristisessa valossa, ku-
ten kevään muotinostossa (26.3.1955) kirjoitetaan. ””..A-linja, se on sellainen kuin
kuvasta näkyy. Mieltymystä ensi silmäyksellä se tuskin herättää, mutta kyllä sii-
hen tottuu vähitellen. Nuttu kyllä on hiukan hölpäköltä vaikuttava...Ja mitä ele-
ganssiin tulee, niin tietysti se on elegantti. Onhan se uusinta muotia.”

Vaikka ulkomaisia muoti-ilmiöitä asetettiin usein hieman naurunalaisiksi, ne kui-
tenkin nähtiin esittelemisen arvoisiksi, jotta tiedetään mitä maailmalla tapahtuu
ja pysytään tyylillisesti ajan hermolla. Muodin turhanpäiväisyyttä kommentoin-
tiin usein tekstissä jollain tavalla ja tässä nostossa se näkyy tyylin kummastelu-
na. Kyseisen tyylin perusteluksi riittää kuitenkin se, että se on muotia. Toisaalta
haluttiin tuoda esille, miten ulkomainen muoti ei ole lopulta niin erikoista, ei-
kä myöskään aina täysin uutta ja vierasta myöskään suomalaisille. Usein uusista
tyyleistä löydettiin yhtymäkohtia, visuaalista samankaltaisuutta, johonkin suoma-
laisen perinteiseen malliin. Tällä toisaalta korostetaan sitä, että aina kaikki ei ole
niin uutta ja ihmeellistä pienelle ja syrjässä olevalle maalle, ja samalla nostettiin
näiden perinteisten suomalaisiksi koettujen mallien arvoa itsessään vertaamalla
niitä ajan muotiin. Suomalaisuuteen viitattiin tässä jutussa vertaamalla hameen
mallia pohjalaisemännän hameeseen, ja korostettiin, miten tämäkin malli on yk-
sinkertainen ja helppo toteuttaa, jos vain on ompelukone saatavilla. ”...hameessa
on toteutettu entisen pohjalaisemännän ohjeet rynkkyä ympäri, lakkari ja halko.
Rynkyt ovat kylläkin laskoksia ja lakkarit on sijoitettu nuttuun. Jos ompeluko-
neen omistava nainen tällaisessa esiintyy, luulee jokainen sitä kotitekoiseksi, joten
ompelutaitoiset voivat sen siis itse tehdä.” (26.3.1955.)

Median ja toimittajien rooli koettiin tärkeäksi kansainvälisen tietoisuuden lisäämi-
sessä maastamme. Tämä tuli ilmi artikkelissa Suomessa kääntymässä (8.5.1954),
jossa seurattiin amerikkalaisten toimittajien Suomen matkaa. Tekstissä korostet-
tiin miten tietoisuus Suomesta, suomalaisista tavoista ja tuotteista lisääntyy toi-
mittajien vierailun myötä. Ulkomaiset toimittajat olivat kiinnostuneita suomalai-
sesta taideteollisuudesta ja he ostivat tuotteita tuliaisiksi. Jälleen ulkomaalaisten
arvostus kotimaisen taideteollisuuden tuotteita kohtaan nähtiin lehdessä esiin nos-
tamisen arvoiseksi.

1950-luvulla esiintyi juttusarja Kotiteollisuutta etsimässä, missä toimittaja kier-
si kuvaajan kanssa ympäri Suomea ja etsi eri alueilta kädentaitajia, jotka edel-
leen harjoittavat kädentaitoja ammatikseen. Tämä juttusarja julkaistiin vuonna
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1953 ja siitä tehtiin yhteensä viisi osaa. Ensimmäisen artikkelin Ruukusta ruk-
kiin, Satakunnan kotiteollisuuspitäjiä kiertelemässä (7.2.1953) ingressissä kuvail-
tiin juttusarjan tarkoitusta seuraavasti: ”Onko tässä maassa vielä kotiteollisuutta
vai uhkaako häviö kotoista kätevyyttä ja yritteliäisyyttä. Vieläkö maalaiskodeissa
tehdään käsityötä kauppaamistarkoituksessa tai edes omiksi tarpeiksi.” Juttusar-
jassa haluttiin selvittää, onko perinteisille käsityötekniikoille jatkajia ja osaajia,
jotta ne eivät häviäisi kokonaan pois. Itse tradition ylläpitäminen nähtiin arvo-
na itsessään. Haluttiin myös selvittää, onko se enää taloudellisesti kannattavaa,
ja mitä keinoja kannattavuuden parantamiseksi on käytössä. Perinteitä arvostet-
tiin, mutta samalla nähtiin, että niiden tulee myös sopeutua aikaan, jotta niillä on
mahdollisuus pysyä elossa. Perinteisten käsityötekniikoiden osaajien etsintä kertoo
maan historian ja perinteiden arvostuksesta, joka on yksi yleinen keino kansallisen
kulttuurin rakentamisessa (Hall 1999, 48–50). Perinteisten tekniikoiden taitajia ja
heidän valmistamiaan tuotteita esiteltiin teksteissä kunnioittavaan ja arvostavaan
sävyyn. Artikkelisarja on myös osoitus siitä, miten Suomen Kuvalehti teki jut-
tuja koko Suomesta, eikä keskittynyt pelkästään pääkaupunkiseudun uutisointiin
(Malmberg 1991, 138).

Ajan teksteissä suunnittelijoista käytettiin nimitystä taiteilija. Suunnittelijoiden
taiteilijuutta korostettiin erityisesti henkilöhaastatteluissa. Vertaamalla tuotteita
ja tekijöitä taiteeseen haluttiin lisätä niiden symbolista pääomaa, joka perustuu
taiteelle myönnettyyn itseisarvoon (Lehtonen 2014b, 21–23). Alasuutarin (2017,
335) mukaan sivistyspuheen kautta taiteen määritelmän liittäminen tuotteeseen
lisää sen arvokkuutta. Taideteollisuuden rinnastaminen taiteeseen legitimoi myös
koko alan asemaa yhteiskunnassa. Taidepuheella myös korostettiin tuotteen es-
teettisyyden arvoa itsessään, vaikka käytännöllisyys oli ajan sana, sen ei tarvin-
nut häivyttää tuotteen esteettisyyden arvoa.

Siltalan (2016, 437) mukaan Suomen Kuvalehti oli mukana nostamassa kansakun-
nan itsetuntoa 1920–1930-luvulla. Maantieteellisesti pienen ja ajallisesti nuoren
valtion itsetunnon kohottaminen oli selkeästi läsnä myös 1950-luvulla julkaistuis-
sa teksteissä. Niissä yritettiin lakaista turha vaatimattomuus ja nöyryys maton
alle, ja välillä jopa uhottiin ylpeydellä. Silti korostettiin käytännöllisyyttä ja jär-
kevyyttä, johon vedottiin usein talouden näkökulmasta. Taideteollisuudessa val-
lalla ollut funktionalismi myös itsessään ylisti tuotteiden ja suunnittelun tarkoi-
tuksenmukaisuutta. Asioita lähestyttiin usein huumorin avulla silloin kun ei oltu
ihan varmoja tulisiko kaikkeen uuteen ja kummalliseen lähteä mukaan. Yhteiskun-
ta oli teksteissä paljon läsnä ja siihen viitattiin yksilöiden, tuotteiden, tuotannon
ja kulttuurin tasolla.

5.2 Kokonaisaineisto vuodet 2011–2013

Vuosien 2011–2013 aikana on julkaistu Suomen Kuvalehteä yhteensä 156 nume-
roa, jokaisena vuotena 52 numeroa. Jokaisena vuonna ilmestyi yhteensä kolme
tuplanumeroa, joten aineiston aikavälillä niitä oli yhteensä yhdeksän kappaletta.
Yksittäisiä tekstejä 2010-luvulta oli yhteensä 143 kappaletta. Tähän lukuun olen
laskenut Muotoilutärpit-osiossa olleet yksittäiset nostot erillisinä, yksittäisinä jut-
tuina.
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Kuten jo aiemmin kävi ilmi, kansainvälisten muoti-ilmiöiden ja ajan trendien
säännöllinen seuraaminen ei ole enää osa lehden sisältöä 2010-luvulla. Muotoi-
lu alana on kuitenkin säännöllisesti lehdessä esillä ja sille on oma toistuva jut-
tupaikka nimeltä Muotoilutärpit. Tämä osaltaan kertoo muotoilun alan vakiintu-
misesta yhteiskunnassa ja sen kulttuurisen arvon tunnustamisesta. Muotoilua ei
enää rinnastettu suoranaisesti taiteeseen vaan vakiintuneita sanoja ovat muotoi-
lu, muotoilija ja suunnittelija. Suunnittelijoista ei käytetä ”taiteilija” nimitystä.
Muotoilualan vakiintuminen näkyy näin siinä, että taiteeseen viittaaminen le-
gitimisoinnin keinona ei ole enää tarpeellista. Muotoilu, muoti ja taideteollisuus
kuuluvat sekä kulttuuri- että kulutustavarateollisuuteen (Hesmondhalgh 2013, 20;
Kalha 1997,195–196; Korvenmaa 2012, 222). Kulttuuriteollisuuteen viittaaminen
näkyy aineistossa luovuuden esiin tuomisessa, mikä on korvannut taiteeseen rin-
nastamisen.

Muodin tulee kuitenkin edelleen perustella paikkansa taiteen rinnalla. Art Goes
Kapakka -festivaalista kertovassa lyhyessä tekstissä Muoti pyörii baareissa (23.8.2013)
muoti liitetään osaksi niin sanottuja perinteisiä taiteita kuvataidetta, musiikkia
ja teatteria, koska se on otettu mukaan festivaalin ohjelmistoon. Tätä päätöstä
on tekstissä syytä myös perustella, muotiohjelmiston kuraattori Liisa Jokinen sa-
noo ”Muotia voi katsoa myös visuaalisena taiteena.” Artikkelissa Pienet kuluttajat
(21.12.2012) muodin tutkija Annamari Vänskä näkee puutteita muodin arvostuk-
sessa myös akateemisessa maailmassa, jossa muotia ei ole pidetty vakavana tut-
kimuskohteena, eikä sillä ole nähty olevan yhteyksiä yhteiskunnallisiin asioihin.
Annamari Vänskä kuitenkin toteaa, että ”Muodista on alkanut tulla taiteen ve-
roista kulttuuria.”

Alan koulutuksesta oli huomattavasti paljon vähemmän juttuja verrattuna 1950-
luvun aineistoon, ainoastaan kaksi kappaletta. Toinen näistä artikkeleista Kan-
gaskoulusta kortistoon (25.3.2011) keskittyi siihen, miten tekstiilialan suunnitte-
lijakoulutusta on massamme liikaa ja miten se on myös vääränlaista. Artikkelis-
sa haastatellaan suomalaisen tekstiiliyrityksen Vallila Interiorin mallistovastaava
Päivi Grönqvistiä aiheesta. Yrityksen edustajalle on annettu ääni koulutusta kä-
sittelevässä jutussa, ja hänen sanomansa vahvistetaan kysymällä asiasta myös tai-
deteollisen alan kattojärjestön Ornamon edustajalta. Alan koulutuksesta ei tule
kovinkaan mairittelevaa kuvaa, ja alan tulevaisuuden usko ei näyttäydy vahvana.
Artikkelissa painotetaan liiketalouden ja markkinoinnin tärkeyttä koulutuksessa,
ja opiskelijoiden haavekuvia mahdollisuudesta harjoittaa tulevaisuudessa suunnit-
telijan luovaa työtä ei haluta millään tavalla vahvistaa.

Toinen koulutukseen liittynyt lyhyt teksti Muotoilu, pakollinen aine (15.10.2012)
taas käsittelee sitä, miten muotoilu tulisi saada mukaan valtakunnalliseen opetus-
suunnitelmaan. Muotoilukasvatus-hanke on osa designpääkaupunkivuotta ja sitä
perustellaan sillä, että nykyisin melkein jokaisessa työssä tulee ymmärtää jotain
muotoilusta. Muotoilun liittäminen osaksi valtakunnallista opetussuunnitelmaa
on vahva yritys legitimoida ja laajentaa alan asemaa yhteiskunnassa. Tämä ker-
too myös siitä, miten muotoilun alue on laajentunut esineistä ja palveluista, sekä
niiden suunnittelusta, kohti Korvenmaan (2009, 309–313) kuvailemaa immateriaa-
lista järjestelmäajattelua. Koulutuksesta kirjoitettujen juttujen vähäinen määrä
kertoo osaltaan siitä, että koulutuksen asema ja arvostus on vakiintunut suoma-
laisessa yhteiskunnassa, sen tärkeyttä ei ole syytä enää korostaa ja aihetta on
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mahdollista käsitellä myös kriittisesti.

Muotoilusta kirjoitettiin 2010-luvulla paljon henkilöhaastattelujen muodossa. Olen
jaotellut 2011–2013 muotoiluun liittyvät henkilöhaastattelut kahteen eri kategori-
aan. Ensimmäinen kategoria on suunnittelijoiden henkilöhaastattelut, joissa keski-
tytään enemmän itse suunnitteluun ja henkilökohtaisesti itse suunnittelijaan. Nä-
mä artikkelit olen ottanut mukaan aineiston tarkempaan lähilukuun, joten niistä
lisää tuonnempana. Toinen kategoria on muotoiluyritysten johtajista tehdyt hen-
kilöhaastattelut, joissa näkökulmana on yrityksen taloudellinen kannattavuus ja
johtajuus, sekä haastateltavien henkilökohtainen tausta. Näitä haastatteluja oli
yhteensä kaksi ja ne olivat tekstiiliyritys Vallila Interiorin johtajasta Anne Ber-
neristä (Anne Berner 11.11.2011) ja valaisintehtaan Innojekin johtajasta Jukka
Jokiniemestä (Jukka Jokiniemi 22.2.2013). Kumpikaan heistä ei ole koulutuksel-
taan suunnittelija, joten näkökulman rajaaminen johtamiseen on senkin vuoksi
luontevaa. Teksteissä korostettiin yrityksen kannattavuutta ja on syytä olettaa,
että haastateltavien valintaan on vaikuttanut heidän edustamiensa yritysten mer-
kittävyys omalla alallaan Suomessa. 1950-luvun aineistossa ei tullut esille yhtään
juttua, jossa alan yritysten johtajat olisivat päässeet ääneen, tekstit painottuivat
suunnitteluun ja tuotteiden esittelyyn. Voidaankin sanoa että 2010-luvun aineis-
tossa painottui 1950-luvun aineistoon verrattuna enemmän muotoilun ja taide-
teollisuuden käsittely osana kulutustavarateollisuutta, jossa toiminnan kannatta-
vuus on keskeisessä roolissa.

Muotoilun kultakausi tulee aineistossa esille muun muassa ajankohtaisten näyt-
telyiden, kirjojen ja palkintojen esittelyssä. Designmuseossa olevasta Marimekon
(18.3.2011) ja Kaj Franckin (17.6.2011) näyttelystä on tehty lehteen kuvanostot.
Uudesta Kaj Franckista kertovasta kirjasta on tehty nosto (4.3.2011) ja hänen
mukaansa nimetyn vuosittain jaettavan Kaj Franck -palkinnon saaja mainitaan
aina lyhyesti lehdessä (11.11.2011, 16.11.2012 & 15.11.2013). Lehdessä on myös
lyhyt maininta pyrkimyksestä tehdä Riihimäen vanhasta lasitehtaasta kulttuuri-
matkakohde (18.10.2013). Alvar Aallon suunnitteleman Viipurin kirjaston remon-
tin valmistumisesta on lehdessä kahdeksan sivun pituinen kuvareportaasi (Kirjas-
ton tarina 20.12.2013), jossa korostetaan rakennuksen merkittävyyttä funktiona-
lismin edustajana. Kultakauden suunnittelijat ja yritykset ovat edelleen vahvas-
ti edustettuina alan sisällä ja saavat huomiota myös lehdessä. Klassikoksi nous-
seiden tuotteiden asemaa myös kyseenalaistetaan, kuten Marimekon 60-vuoden
juhlanäyttelystä (18.3.2011) kertovassa tekstissä kehotetaan yritystä tekemään
gallup suomalaisten mielipiteistä yrityksen tuotteita kohtaan. ”Miten esimerkiksi
klassikkotuote Jokapoika-paita asettuisi kansan mielissä asteikoille kaunis–ruma,
hauska–naurettava, viehättävä–vastenmielinen, tyylikäs–tyylitön, omaperäinen–
klisee, yksilöllinen–massatuote sekä hintansa väärti–arvostuskupla”

Marimekko saa myös osakseen negatiivista julkisuutta, kun lehdessä kerrotaan
suunnittelija Ristomatti Ratian kritisoineen yrityksen tuotteiden laatua, minkä
vuoksi suunnittelijan ja yrityksen yhteistyö on päättynyt (21.4.2011). Marimekon
plagiointiuutinen (7.6.2013) on päässyt lehden uutisviikko-osioon, jossa kerrotaan
viikon merkittävimmät kotimaan ja ulkomaiden uutistapahtumat. Ja myöhemmin
uutisointi aiheen ympärillä jatkuu, kun lehdessä mainitaan lyhyesti Marimekon lo-
pettavan yhteistyön suunnittelija Kristiina Isolan kanssa, joka on myöntänyt yri-
tykselle suunnittelemansa kuosin olleen kopio. Plagiointi nähdään lehdessä olevan
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merkittävä uutinen, mutta tekstissä ei esimerkiksi suoraan rinnasteta sen mil-
lään tavalla liittyvän maan imagoon. Kritiikit yritystä kohtaan pohjautuvat muo-
toilun kultakaudella syntyneeseen maineeseen Marimekosta laadukkaita tuotteita
ja yksilöllistä suunnittelua tarjoavana yrityksenä. Tätä mainetta vasten yritystä
peilataan edelleen tänä päivänä. Suomalaisen muotoilun kultakausi on siis edel-
leen tunnustettu ja läsnä oleva aihe, mutta sen asemaa ollaan valmiita katsomaan
myös kriittisesti, kuten mitä tahansa muutakin aihetta 2010-luvun riippumatto-
massa mediassa.

Muotoilu liitettiin osaksi maan imagoa koskevassa jutussa (Vielä mahtuu 23.8.2013),
jossa käsiteltiin kulttuurin vaikutusta maakuvaan mielikuvien ja talouden tasolla.
Muotoilu näkyi ainoastaan jutun kuvituksessa, itse juttu käsitteli suurelta osin
Helsingin kulttuurielämää ja meneillään ollutta Guggenheim museohanketta. Ar-
tikkelissa muotoilun nähdään olevan yksi kaupungin vetovoimaa lisäävä tekijä,
joka maan brändäyksen yhteydessä liitetään kuuluvan kulttuurin kattokäsitteen
alle.

Muotia ilmiönä ei käsitelty lehden sivuilla juurikaan, toisin kuin 1950-luvun aineis-
tossa, mikä voi johtua siitä, että ymmärrys muodista on kasvanut ja sen kuluttami-
nen on arkipäiväistynyt. Silloin kun muotia käsiteltiin lehden sivuilla näkökulma
oli usein kriittinen, kuten artikkelissa Pienet kuluttajat (21.12.2012), jossa muo-
din tutkija Annamari Vänskä kertoo lapsiin kohdistuvasta muodin markkinoin-
nista. Muodin nurjasta puolesta uutisoitiin myös liittyen vaatteiden tuotantoon,
kun Finnwatch julkaisi raportin Bangladeshin tekstiiliteollisuudesta (11.5.2012),
josta kävi ilmi, että maassa naiset tekevät pidempiä työviikkoja ja ansaitsevat
vähemmän kuin mikään muu ammattikunta maailmassa. Jälleen vuoden pääs-
tä uutisoitiin Bangladeshin Dhakassa romahtaneesta tekstiilitehtaasta (3.5.2013),
jossa kuoli lähes 400 ihmistä. Tehdas valmisti vaatteita useille länsimaisille ket-
juille. Muodin käsitteleminen ilmiönä oli 2010-luvun aineistossa vähäistä ja näkö-
kulma oli kriittinen, toisin kuin 1950-luvulla aihetta käsiteltiin enemmän viihteen
ja huumorin kautta, jolloin kritiikin kohteena oli muodin turhanpäiväisyys, jota
ei kuitenkaan itsessään pidetty kovinkaan vakavana asiana. 2010-luvulla muodin
eettisyyttä käsiteltiin tuotannon ja markkinoinnin kautta.

Aineistossa oli merkille pantavaa se, miten muotoiluun liittyvät artikkelit kes-
kittyivät nimenomaan suomalaisiin yrityksiin ja suunnittelijoihin. Ulkomaalais-
ten yritysten, suunnittelijoiden ja tuotteiden esittely oli merkittävän vähäistä.
Voidaan siis ajatella että kotimaisuus itsessään toimii yhtenä vahvana taustakri-
teerinä, kun muotoilua tuodaan lehdessä esille, kotimaisuus nähdään olevan arvo
itsessään.

2010-luvun aineistossa muotoilua ei käsitellä enää viihteen alla, se on vakiinnutta-
nut paikkansa arvostettuna alana yhteiskunnassa ja sille on varattu oma nimetty
juttupaikka lehden sisällä. Alaa käsiteltiin enemmän talouden näkökulmasta, mikä
on linjassa Lehtosen (2014b, 21–23) ja Alasuutarin (2017, 394) väitteiden kanssa
siitä, että kulttuurin ja taiteen tehtävänä nykyisessä yhteiskunnassa on tuottaa
taloudellista arvoa. Suomalaisuuden korostaminen näkyy jutun aiheiden valinnas-
sa, jossa kotimaisuus nähdään arvona itsessään. 2010-luvun aineistosta käy ilmi,
että uutisointi muotoilusta keskittyy pääosin, suomalaisten suunnittelijoiden ja
suomalaisten yritysten valmistavien tuotteiden, voittamiin kotimaisiin ja kansain-
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välisiin palkintoihin, joita seurataan säännöllisesti. Alaan kohdistuva kritiikki on
suorempaa, eikä sitä verhota huumoriin.

Molempina vuosikymmeninä lehdessä puhuttiin kotimaisesta muotoilusta, taide-
teollisuudesta ja muodista säännöllisesti. Näyttelyt, kilpailut, näytökset, sekä mal-
listojen uutuustuotteiden lanseeraukset ovat selkeästi suosittuja aiheita vuosikym-
menien ajan. Näitä tuodaan lehdessä esille usein lyhyinä teksteinä, nostoina. Ne
käyvät hyvin aiheeksi ajankohtaisuuden vuoksi viikottain julkaistavaan uutispai-
notteiseen aikakauslehteen. 2010-luvulla aineiston tekstit painottuivat selkeästi
näihin lyhyisiin nostoihin, joita oli yhteensä 113 kappaletta (nosto, kuvanosto ja
muotoilutärpit) kokonaisaineiston 143 kappaleen määrästä. 1950-luvun aineistos-
sa nostoja oli yhteensä 94 kappaletta (nosto ja kuvanosto) kokonaisaineiston 163
kappaleen määrästä. Tämä osaltaan osoittaa aiheen käsittelyn olleen rajatumpaa
ja vähäisempää 2010-luvulla. 1950-luvun aineistossa aihetta käsitellään pidemmis-
sä teksteissä ja määrällisesti enemmän.

5.3 Lähilukua

Laajasta aineistosta otin tarkemman analyysin kohteeksi rajatumman juttukoos-
teen. Tähän joukkoon valitut tekstit rajautuivat juttutyyppien ja tekstin sisällön
perusteella. Valitsin analyysiin tekstejä, jotka tarjosivat erityisen rikasta pohdin-
taa tutkimuksen ydinkysymysten kannalta. Aineiston tarkemmassa rajaamises-
sa käytin siis hyväkseni teoriapohjaista sisällönanalyysia. Aineiston vertailukel-
poisuuden vuoksi otin mukaan lukumäärällisesti yhtenäisen otoksen molemmilta
vuosikymmeniltä. Otin huomioon myös juttutyypit, mikä osaltaan helpottaa teks-
tien vertailua toisiinsa.

Rajatussa aineistossa on mukana yhteensä 35 pientä nostoa, joista 18 kpl on 2010-
luvulta ja 17 kpl 1950-luvulta. 2010-luvun kaikki nostot on otettu Muotoilutärppi-
juttupaikan alta, ja niistä yhdeksän (3.6.2011, 30.9.2011 & 9.12.2011) on vuodelta
2011, kuusi (11.5.2012 & 7.9.2012) vuodelta 2012 ja kolme (19.4.2013) vuodelta
2013. 1950-luvun nostoista kahdeksan (28.3.1953, 3.10.1953, 13.2.1954, 20.3.1954,
22.5.1954, 9.10.1954, 4.12.1954 & 19.3.1955) liittyy suomalaiseen kenkäteollisuu-
teen. Muita nostoja oli yhteensä yhdeksän kappaletta, joista seitsemässä (18.4.1953,
21.2.1953, 27.3.1954, 10.4.1954, 27.11.1954, 24.6.1955 & 3.9.1955) esiteltiin suo-
malaisen yrityksen uutuustuotteita ja kahdessa (9.1.1954 & 27.3.1954) esiteltiin
kansainvälistä muotia ja tehtiin viittaus suomalaisuuteen.

Lähiluvun aineistossa on pidempiä tekstejä yhteensä viisi kappaletta, jotka kaik-
ki ovat suunnittelijoiden henkilöhaastatteluja. Näistä kolme kappaletta on 2010-
luvulta Noora Niinikoski (2.12.2011), Aamu Song (Made in Funland 13.1.2012)
ja Samu-Jussi Koski (14.12.2012). Näistä kaksi haastattelua, Noora Niinikoski ja
Samu-Jussi Koski, on julkaistu lehden Hän-osiossa, joka on lehdessä selkeä paik-
ka henkilöhaastattelulle. Muotoilija Aamu Songin haastattelua ei ole sijoitettu
minkään tietyn juttupaikan alle, mutta artikkelin voi sen sisällön puolesta kate-
gorisoida henkilöhaastatteluksi. 1950-luvulta on kaksi henkilöhaastattelua, Timo
Sarpaneva lähikuvassa (6.2.1954) ja Tapio Wirkkala, lasia Suomessa — autoja
Amerikassa (5.3.1955).
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Lähilukuun rajatun aineiston kokonaismäärä on näin ollen yhteensä 40 erillistä
tekstiä. Tästä rajatusta aineistosta nousi esille toistuvia kehyksiä, joiden avulla
rakennetaan kotimaisuutta ja kansallista identiteettiä. Molemmilta vuosikymme-
niltä tunnistin viisi yhteistä kehystä: 1) kansainvälisyys, 2) tuotannon kotimai-
suus, 3) suomalaisen stereotypian toisto, 4) luonto ja 5) viittaukset maan histori-
aan.

Molempien vuosikymmenten aineistossa oli myös teemoja, joita on nähtävissä ai-
noastaan kyseisellä vuosikymmenellä. 1950-luvun aineistosta löytyi kolme teemaa,
joita ei ole havaittavissa myöhemmästä aineistosta: kotimaisten tuotteiden arki-
käytön ja käytännöllisyyden korostaminen, sekä muodikkuuden ja ajan hermoilla
olemisen korostaminen. 2010-luvun aineistosta puolestaan nousivat esille eettisyys
ja ekologisuus, taloudellinen kannattavuus ja viittaukset suomalaisen muotoilun
kultakauteen, jossa nostalgian avulla menneisyys liitetään osaksi nykyisyyttä. Seu-
raavaksi jatkan analyysiä rajatummasta aineistosta ja analyysi rakentuu yllä mai-
nittujen kehysten mukaisesti.

5.3.1 Kansainvälisyys

Samalla tavoin kuin koko kansallisen kulttuurin synnyssä ja sen rakennusaineissa
Suomi on ottanut mallia muista maista (Alasuutari 2017, 16 & Kettunen 2008,
14–16), kansainvälisyys on edelleen vahvasti läsnä kansallisen kulttuurin luomi-
sessa ja maakuvan rakentamisessa.

Kansainvälisyys tulee teksteissä esille silloin kun kirjoitetaan suomalaisten suun-
nittelijoiden ja tuotteiden voittamista palkinnoista. Alan palkintojen ja tunnus-
tusten tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää kulttuurisen tuotteen arvoa ja tehdä
Bourdieun (1993, 32–33) mainitsemaa kulttuurillista jaottelua. Tähän arvon tuot-
tamiseen osallistuvat alalla toimivat organisaatiot, jotka esimerkiksi ylläpitävät ja
myöntävät näitä tunnustuksia (em. 260–261). Arvon tuottamisessa ovat siis mu-
kana suunnittelijan lisäksi muun muassa alan oppilaitokset, lehdet, yhdistykset ja
järjestöt, sekä museot. Palkinnot auttavat maan omakuvan rakentamisessa sekä
kansallisesti että kansainvälisesti, kun suunnittelijat hakevat kansallista julkisuut-
ta kansainvälisten tunnustuksien ja arvostuksen kautta (Korvenmaa 2009, 302).
Silloin kun kansallisessa lehdistössä mainitaan suomalaisen suunnittelijan tai suo-
malaisen yrityksen valmistavan tuotteen voittaneen kansainvälisen palkinnon, ra-
kennetaan kansallisella tasolla maan omakuvaa.

2010-luvun nostoissa mainitaan säännöllisesti Red dot -palkintojen suomalaiset
voittajat (30.9.2011 & 19.4.2013), ja tätä kansainvälistä muotoilupalkintojen sar-
jaa tituleerataan maailman arvostetuimmaksi muotoilupalkinnoksi. Timo Sarpa-
nevan (6.2.1954) haastattelussa mainitaan, miten hänestä tuli tavallaan sattumal-
ta lasitaiteilija, koska hän tuli toiseksi pohjoismaisessa lasikilpailussa, ja siitä ura
lasin parissa sai alkunsa. Tapio Wirkkalan (5.3.1955) haastattelussa kirjoitetaan,
miten amerikkalainen House Beautiful -lehti on valinnut hänen suunnittelemansa
vanerityön vuoden kauneimmaksi esineeksi. Artikkelin yhteensä kuudesta kuvasta
neljässä esitellään Wirkkalan suunnittelemia tuotteita, jotka ovat saaneet vuoden
1954 Milanon Triennaalissa Grand Prix -palkinnon. Tuotteiden voittamien pal-
kintojen esiin tuominen luo tuotteelle kulttuurista arvoa sekä esteettisesti että

57



taloudellisesti, henkilötasolla se vaikuttaa myös positiivisesti suunnittelijan mai-
neeseen.

Molempina vuosikymmeninä teksteissä tuodaan esille ulkomailta saatu oppi ja
työkokemus, joiden nähdään lisäävän kansallista arvostusta. 2010-luvun henkilö-
haastatteluissa mainitaan jokaisen suunnittelijan opiskelleen alaa myös ulkomailla.
Noora Niinikosken (2.12.2011) haastattelussa mainitaan hänen myös työskennel-
leen kansainvälisesti tunnetun vaatemerkin Benettonin suunnittelutiimissä Italias-
sa. Wirkkalan (5.3.1955) haastattelussa tuodaan esille, miten hänet on kutsuttu
töihin Amerikkaan Yhdysvaltojen suurimpaan teollisen muotoilun toimistoon ja
hän toivoo, että se rohkaisisi myös Suomen teollisuutta palkkaamaan kotimaisia
suunnittelijoita. ”...Meillä ei teollisuus näihin saakka ole uskonut tarpeeksi taiteili-
joihin. Mutta jos nyt amerikkalainen toiminimi rohkenee kiinnittää palvelukseensa
suomalaisen miehen, voisivat suomalaisetkin luottaa omiinsa...”

Ulkomailta saatu oppi ja työkokemus nähdään positiivisena asiana, joka toimii
ikään kuin lisäarvona suunnittelijan maineen tuottamisessa myös kansallisella ta-
solla. Suunnittelijan mainetta kasvatetaan positiivisesti myös sillä, että heidät tai
heidän suunnittelemansa tuote on noteerattu kansainvälisessä lehdistössä. Samu-
Jussi Kosken haastattelussa (14.12.2012) mainitaan, miten brittiläinen lehti Mo-
nocle on ylistänyt suunnittelijan tyyliä, ja Tapio Wirkkalasta (5.3.1955) maini-
taan, että hänestä on kirjoitettu muissa maissa enemmän kuin kotimaassa. Suun-
nittelijan maine kasvaa myös, jos hänen suunnittelemia tuotteita on myynnissä
tai nähtävillä useassa eri maassa, kuten ”Aamu Songin suunnittelema Reddress
kiertää maailmaa...” (13.1.2012) ja miten Samujilla on ”...noin 50 jälleenmyyjää
12 maassa.” (14.12.2012).

Arabian uutuustuotteita esittelevässä nostossa (10.4.1954) mainitaan tuotteet,
jotka on valmistettu nimenomaan Amerikan vientiä varten ja ne erottuvat tyylil-
lisesti malliston muista tuotteista.Vertaamalla eri tyylejä toisiinsa erottaudutaan
muista ja samalla vahvistetaan kuulumista tiettyyn ryhmään. Kuten edellä mai-
nitussa Arabian (10.4.1954) uuden malliston esittelyssä korostetaan Amerikan ja
Suomen tyylillisiä eroja ”Siellä suurten mittojen maassa kun aamukahvikuppei-
na suositaan mahdollisimman tilavia. Pienempi on enemmän meikäläiseen ma-
kuun, uuden tyylinen koristelukin vielä lisää sen miellyttävyyttä.” Timo Sarpane-
van (6.2.1954) haastattelussa hänen tyylinsä rinnastetaan yleiseen suomalaiseen
tyyliin. ”Suomalainen lasitaide yleensäkin on luonteeltaan selkeätä, puhdasta, yk-
sinkertaista. Muualla lasi tavallisesti on muodoltaan ja väreiltään rikkaampaa.”
Nämä ovat hyviä esimerkkejä erottautumisesta suoran vertailun kautta ja jossa
samanaikaisesti vahvistetaan tiettyyn ryhmään kuulumista tyylillisen samankal-
taisuuden avulla. Teksteissä rakennetaan oletusta yhteisöstä, joka jakaa keskenään
samoja symboleja ja kokee niiden kautta yhteenkuuluvuuden tunnetta (Jokinen
& Saaristo 2006, 30–31). Tyyli on tässä yhtenäisyyttä korostava symboli ja yh-
teisöön viitataan käyttäen suoraan suomalaisuuden käsitettä ja ”meikäläisyyttä”.
Myös koirat pääsevät osaksi tätä tyylin yhteneväisyyttä kun nostossa Finnish De-
signia koirille (30.9.2011) kehutaan suomalaisen valmistajan koirille suunnattujen
tuotteiden sopivan hyvin skandinaaviseen tyyliin sisustettuun kotiin.

Toisaalta tyylin kautta luodaan yhteneväisyyttä myös muun maailman kanssa.
1950-luvun kenkäteollisuuden nostoissa puolessa (28.3.1953, 3.10.1953, 13.2.1954
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& 9.10.1954) oli maininta siitä miten kotimaisen kenkäteollisuuden mallit ovat
muodikkaita ja ajan hermolla. Ne ovat siis tyyliltään yhteneväisiä nimenomaan
länsimaiden trendien kanssa. Tässä luotiin samankaltaisuutta läntisten maiden
kesken ja korostettiin myös maan teollisuuden olevan edistyksellistä, kuten muis-
sakin moderneissa länsimaissa. Mallin ottaminen muista maista oli siis suositelta-
vaa. 2010-luvulla eri maiden tyylejä on lupa myös sekoittaa. Samu-Jussi Kosken
(14.12.2012) omaleimaista tyyliä kuvaillaan niin että siinä Italia kohtaa Suomen,
jonka voi tässä yhteydessä tulkita niin, että naisellisuus kohtaa käytännöllisyy-
den. Koreasta kotoisin oleva Aamu Song (13.1.2012) on löytänyt yhteyden yksin-
kertaiseen skandinaaviseen tyyliin, jonka kautta hän ensimmäistä kertaa tutustui
Pohjoismaihin. Tekstissä tulee esille, miten yrityksen tuotteisiin haetaan vaikut-
teita eri puolilta maailmaa, miten ne pohjautuvat usein eri maiden perinteisiin
käsityömalleihin. Lisäksi tuotteita kuvaillaan söpöiksi ja hauskoiksi. Sekoittamal-
la tyylejä keskenään on mahdollista myös tehdä erottautuvaa ja tunnistettavaa
jälkeä, jota arvostetaan. Kulttuurien maantieteelliset rajat sekoittuvat luontevas-
ti yhteen, mikä on tyypillistä globaalissa postmodernissa ajassa (Hall 1999,61).
Ja se tekee kansalliseen kulttuuriin pohjautuvista identiteeteistä moninaisempia
(em. 70).

Aamu Songin (13.1.2012) haastattelussa suomalaisuutta rakennetaan tekemällä
vertauksia Suomen ja Korean välille. Song on lähtöisin Koreasta, mutta hän on
opiskellut, sekä asuu ja tekee töitä Suomessa. Hänen suomalaisuutta rakennetaan
tekstissä korostamalla miten hän on ruumiinrakenteeltaan pohjoisen asukkaiden
mallinen ja miten hän pitää yksinkertaisesta ajattelusta suunnittelutyössä, jossa
tehdään suora viittaus skandinaaviseen tyyliin. Song vertaa suomalaista koulu-
tusta korealaiseen ja sanoo, että täällä opiskelijoita kannustetaan enemmän ja
arvostetaan moninaisuutta. Suomessa asumisen vaikutuksen kokonaisvaltaisuutta
tuodaan esille, Song kertoo kokevansa vapautta, koska suomalainen yhteiskunta
on sallivampi. ”Täällä minua ei määrää maa, vanhemmat, tausta eikä suku. Yh-
teiskunta ei sano miten naisen pitää käyttäytyä.” Tekstissä hänet liitetään osaksi
Suomea ruumiin ja ajattelun kautta, ja tekstissä korostuu yhteiskunnan vaikutus
ihmisten käyttäytymiseen ja työhön. Tässäkin artikkelissa suomalaisuutta raken-
netaan kansainvälisyyden kautta ja tehdään suoraa vertailua kahden eri maan
tapojen ja ihmisten luonteenpiirteiden suhteen.

Kansainvälisyys näkyy teksteissä vaikutteiden hakemisena, ulkomailta haetaan
myös oppia koulutuksen ja työtehtävien kautta, mikä sopii hyvin yhteen Ala-
suutarin (2017, 17) ajatukseen siitä, että moderniteetissa pidetään muita maita
esikuvina ja niistä otetaan mallia. Erottautuminen ja ryhmään kuuluminen ovat
vahvasti läsnä ja välillä ne ovat myös keskenään ristiriidassa, mutta silti sulassa
sovussa, kun halutaan kuulua osaksi tiettyä ryhmää ja silti pystyä erottautumaan
ryhmän sisällä. 1950-luvun aineistossa korostetaan kotimaisten tuottajien olevan
tyylillisesti ajan hermoilla, jonka avulla haetaan yhteenkuuluvuutta muiden län-
simaiden kanssa ja vahvistetaan ajatusta siitä, että Suomi maana kuuluu osaksi
moderneja länsimaita. Suomalaista ja skandinaavista tyyliä vielä rakennettiin ja
vahvistettiin sekä kansallisesti että kansainvälisesti, joka näkyi eri maiden tyylien
keskinäisenä vertailuna. 2010-luvulla ei ole enää tarvetta korostaa Suomen olevan
osa länsimaita ja mielikuva suomalaisesta tyylistä on vakiintunut. Kansainväli-
syys koetaan luonnolliseksi ja positiiviseksi asiaksi, jonka nähdään tuovan tietoa
ja arvostusta alalle. Kansallinen kulttuuri saa vahvistusta siitä, kun se saa kan-
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sainvälistä tunnustusta esimerkiksi palkintojen muodossa, ja näiden esiin tuomi-
nen koetaan tärkeäksi molempien vuosikymmenten aineistossa. Kansainvälisyys
on molempina vuosikymmeninä arvo itsessään.

5.3.2 Tuotannon kotimaisuus

Suomalaisuus liitetään taideteollisuuteen ja muotoiluun vahvasti tuotannon kaut-
ta. Teksteissä korostetaan tuotteen ja materiaalin valmistusta kotimaassa, sekä
suunnittelutyön suomalaisuutta. Tuotteen ja materiaalin arvostus lisääntyy kon-
kreettisesta kotimaisesta tuotannosta. Suunnittelijan kansallinen arvostus taas li-
sääntyy kansainvälisistä yhteyksistä ja tunnustuksista, kuten aiemmassa luvussa
kävi ilmi, sekä taiteeseen liitetystä yksilöllisyydestä, jota tuotetaan vahvasti mie-
likuvien avulla.

1950-luvun materiaalissa korostettiin alan kotimaista teollisuutta. Villa-, trikoo-
ja kenkäteollisuuden tuotteita esiteltiin paljon lehden nostoissa ja niistä puhut-
tiin ainoastaan positiiviseen sävyyn. Kenkäteollisuuden nostoissa korostettiin pää-
asiassa tuotteiden laaja valikoimaa, joka on myös tyyliltään ajanmukaista, minkä
vuoksi ei ole mitään syytä olla kannattamatta kotimaista tuotantoa. ”...kotimai-
nen kenkäteollisuutemme seuraa aikaansa ja tarjoaa ostajille vaihtelua, niin että
kenkiä valitessaan ei tarvitse enää mennä merta edemmäs kalaan, ts. ostamaan ul-
komailta.” (28.3.1953) Maan trikootehtaiden näytöksen kuvanostossa (27.11.1954)
kirjoitettiin ”Voitiin todeta, että ostavalle yleisölle on tiedossa paljon hyviä ja kor-
keatasoisiakin kotimaisia tavaroita ei vähiten joulun ´pehmeitä paketteja´varten.”
Lehdessä tuotiin säännöllisesti esille kotimaista tuotantoa ja tekstit suoraan myös
kannustivat kuluttajia tukemaan maan teollisuutta ostopäätöksillään. Ikään kuin
ostamalla kotimaisia tuotteita voi vahvistaa omaa suomalaisuutta.

Taideteollisuuden kotimaista tuotantoa korostettiin Wirkkalan (5.3.1955) ja Sar-
panevan (6.2.1954) henkilöhaastatteluissa, siinä miten he kokevat yhteistyön la-
sinpuhaltajien kanssa erityisen tärkeäksi. Sarpanevan (6.2.1954) mukaan,”Mutta
vasta yhteistyössä puhaltajan kanssa esineet todella syntyvät. Sulatusuunien heh-
kuessa kuumuuttaan hakeutuu esiin se uusi, jota ei ennakolta voi laskea eikä
piirustuspöydän ääressä tavoittaa.” Wirkkala (5.3.1955) puhuu yhteistyöstä näin,
”...Puhaltaja aavistaa puolesta sanasta, mistä on kysymys. Pyrin myös omasta
puolestani ratkaisemaan asiat teknillisesti niin etten jätä puhaltajalle vain pelk-
kää piirustusta, vaan yritämme yhdessä harkita keinoja, joilla kulloinkin parhai-
ten päästään tulokseen. Työläisetkin suhtautuvat tällöin taiteilijaan aivan toisel-
la tavalla ja seurauksena tästä läheisestä yhteistyöstä on, että on keksitty eräitä
menetelmiä, joihin ei olisi ollut mahdollista päästä ilman yhteistoimintaa.” He
näkevät lasipuhaltajien ammattitaidon ja yhteistyön olevan ratkaisevaa tuotteen
suunnittelussa. Teollisuuden pysyminen Suomessa nähdään siis olevan ratkaise-
vaa myös suunnittelutyön kannalta. Kuten kokonaisaineiston analyysissä tulee il-
mi, kotimaisuus ulottui 1950-luvun teksteissä myös materiaalin tuotantoon asti.
Parhaimmillaan tuotteen kotimainen tuotanto ulottui suunnitteluun, materiaaliin
ja valmistukseen, ja näitä kaikkia eri osa-alueita korostettiin ajan teksteissä.

Edelleen 2010-luvulla vaikuttaa siltä, että aina jos tuote on valmistettu Suomes-
sa se mainitaan erikseen tekstissä, se koetaan itsessään mainitsemisen arvoiseksi.
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Yhdellä kerralla koko Muotoilutärppi-osio (3.6.2011) oli omistettu Suomessa val-
mistetuille naistenvaatteille. Aamu Songin (13.1.2012) haastattelussa artikkelin
yhteydessä olevissa tuotekuvissa on maininta kotimaisesta tuotannosta ja mate-
riaalista. Tekstissä painotetaan myös miten he ”...rakastavat vanhoja ja katoavia
tekemisen malleja, käsityötä ja nyrkkipajoja.” Katkelma viittaa haluun säilyttää
tuotantoon liittyvä tietotaito ja vaalia tätä osaamista.

Samu-Jussi Kosken (14.12.2012) haastattelussa tuodaan esille miten hän kokee
tuotannon eettisyyden tärkeäksi ja hän haluaisi käsityötaidon säilyvän Euroopas-
sa, minkä vuoksi yrityksen tuotteet valmistetaan Euroopassa. Tässä tuotannon
eettiset arvot nähdään olevan samanlaisia jos tuote valmistetaan Suomessa tai
Euroopan sisällä. Suomi on osa Eurooppaa ja siihen kuuluvien yhteiskuntien näh-
dään jakavan sama arvopohja. Globalisaation myötä kansalliset rajat ovat laa-
jentuneet uusiin ajallisiin ja paikallisiin yhteisöihin (Hall 1999,57–58). Saukkosen
(2004, 98) mainitsema kansallisvaltion identiteetin monipuolistuminen ja euroop-
palaistuminen on tässä konkreettisesti havaittavissa. Haastattelussa korostetaan
myös sitä, miten eettisyys tulee esille tuotteiden ajattomassa suunnittelussa ja
miten yritys käyttää ainoastaan myrkyttömiä luonnonmateriaaleja. Eettisyys ote-
taan huomioon siis koko tuotantoprosessissa suunnittelusta, materiaaleihin ja val-
mistukseen.

Tuotannon korostaminen nimenomaan muotoilun, taideteollisuuden ja muodin
tuotannossa on luontevaa koska ne kuuluvat osaksi Hesmondhalghin (2013,20)
kuvailemaa kulttuuri- ja kulutustavarateollisuutta. 1950-luvulla tuotannon säily-
minen Suomessa nähtiin tuottavan maalle taloudellista arvoa ja ammattitaidon
jatkuvuutta. 2010-luvulla suomalaisella tai eurooppalaisella valmistuksella viita-
taan vastuulliseen tuotantoon ja ammattitaidon säilymiseen. Kotimaisen tuotan-
non nähdään tuottavan positiivista lisäarvoa tuotteelle, ja ostamalla näitä tuottei-
ta kuluttajan nähdään tukevan myös laajemmin suomalaisuutta. Teksteissä koros-
tuu miten yritys ja kuluttaja voivat valinnoillaan vaikuttaa kansallisen kulttuurin
tukemiseen. Median tehtävänä on tukea kansallista kulttuuria korostamalla teks-
teissä kotimaista tuotantoa.

5.3.3 Suomalaisen stereotypian toisto

Hallin (1999, 190–191) mukaan kansallisissa kertomuksissa käytetään identiteet-
tiin liitettäviä stereotypioita pitämään yllä sosiaalista ja symbolista järjestystä.
Stereotyyppejä rakennetaan liioittelemalla ja pelkistämällä, ja ne ovat ominai-
suuksia, jotka eivät muutu ajan saatossa.

Suomalaisten luonnollisena luonteenpiirteenä tunnustettu vaatimattomuus koros-
tuu erityisesti miehistä kirjoitetuissa henkilöhaastatteluissa. Tämä tuodaan vah-
vasti esille Samu-Jussi Kosken (14.12.2012) haastattelussa, jossa kerrotaan, miten
hän sattumalta päätyi opiskelemaan vaatesuunnittelua, koska sinne pystyi teke-
mään ennakkotehtävät edellisenä iltana. Tekstissä hän kertoo, miten hän ei koe
olevansa kovinkaan lahjakas suunnittelija, ja miten hän viimeisenä työpäivänään
Marimekolla poistui talosta takaoven kautta, koska koki päätyneensä taloon myös
ikään kuin vahingossa. Tällä hetkellä hän kuitenkin on yksi Suomen tunnetuim-
mista vaatesuunnittelijoista. Timo Sarpaneva (6.2.1954) kokee työn olevan osa
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häntä itseään, eikä näe siinä olevan mitään sen ihmeellisempää. ”Tämähän on mi-
nun elämääni, ei työtä ollenkaan.”

Tapio Wirkkalan (5.3.1955) haastattelussa tulee ilmi, miten hän ei ensin mei-
nannut millään uskoa että amerikkalainen yritys on kiinnostunut hänen palkkaa-
misesta. Tekstissä hän mainitsee, että häntä on onnistanut, kun on sattunut voit-
tamaan jotain suunnittelukilpailuja. Toisaalta Wirkkalan haastattelussa tuodaan
esille hänen juroutensa silloin, kun hän kokee, ettei hänen työtään arvosteta hän
osaa myös osoittaa mieltään. Stereotypioiden vahvistamisen lisäksi vaatimatto-
muudella ja juroudella rakennetaan tässä yhteydessä taiteilijamyyttiä ja nerout-
ta, jossa luovuus tulee heille ikään kuin sattumalta ja itsestään.

Aamu Songin (13.1.2012) ja Noora Niinikosken (2.12.2011) haastatteluissa ko-
rostetaan taas sitä, miten he ovat päässet urallaan eteenpäin kovan työn ansiosta.
Noora Niinikosken haastattelussa kerrotaan, että hän on pienestä pitäen ollut mu-
kana vaatetusalalla äitinsä työn kautta. Niinikoski tiesi lukiossa, että hänestä tulee
vaatesuunnittelija ja pääsi kolmannella kerralla sisään taideteolliseen korkeakou-
luun. Tekstissä korostetaan myös, miten hän on moneen eri otteeseen pyrkinyt
saamaan töitä tämän hetkiseltä työnantajaltaan Marimekolta, jossa hän haas-
tatteluhetkellä on vaate- ja asustepuolen pääsuunnittelijana. Inspiraation hän on
pystynyt kuvailemaan tarkasti, se ei ole mikään salama, joka on iskenyt tajuntaan.
Tekstin mukaan menestys työelämässä ei ole tullut Niinikoskelle sattumalta ja va-
hingossa, vaan määrätietoisen ja kovan työn tuloksena. Aamu Song (13.1.2012)
kuvailee miten raha on hänen suosikkimateriaalinsa. ”Isäni sanoi, että raha ei ole
lelu vaan työkalu, jota on pakko käyttää. Jotta voisi tehdä hyvää jälkeä, sen on
pysyttävä kunnossa ja terävänä. ” Rahan ja taloudellisen kannattavuuden yhteys
mahdollisuuteen tehdä luovaa työtä on tiedostettu ja selkeästi ymmärretty.

Naisista kirjoitetuissa henkilöhaastatteluissa menestys ei ole tullut sattumalta.
Teksteissä korostetaan myös miten luovuus vaatii määrätietoisuutta. Teksteissä
on siis edellä olevien esimerkkien kautta havaittavissa stereotypioiden sukupuolit-
tuneisuutta, joka on Hallin (1999, 54) mukaan usein nähtävissä kansallisiin identi-
teetteihin liitetyissä stereotypioissa. Teksteissä suomalaisen miehen stereotypiaan
liitetään vaatimattomuus ja tietynlainen jurous, naiset taas ovat nöyriä, koska ei-
vät ole saaneet asioita sattumalta, mikä on kasvattanut sitkeyttä. He ovat valmii-
ta tekemään paljon töitä tavoitteiden eteen, mikä on merkki määrätietoisuudesta.
Aineistossa on havaittavissa Hallin (1999, 190–191) mainitsema stereotypioiden
muuttumattomuus ajan saatossa.

Seuraavana käsittelen luontoa yhtenä teksteistä nousseena kehyksenä. Aineistos-
sa luonto yhdistyy vahvasti osaksi suomalaista identiteettiä, minkä vuoksi sen
voidaan tässä yhteydessä nähdä olevan myös yksi stereotypia suomalaisesta iden-
titeetistä.

5.3.4 Luonto

Suomalaisuus ja luonto liitetään usein kansallisen kulttuurin kuvastossa vahvas-
ti yhteen. Tutkimuksen aineistossa luonto tulee teksteissä selkeästi eniten esille
suunnittelijoiden harrastusten kautta. Henkilöhaastatteluissa rakennetaan haas-
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tateltavan persoonaa muun muassa kuvailemalla heidän vapaa-aikaansa. Aineis-
tossa luontoon viittaamalla rakennetaan suunnittelijan identiteettiä.

Luonto pääsee selkeästi eniten esille Samu-Jussi Kosken (14.12.2012) haastatte-
lussa, jossa kerrotaan miten hän lapsena oli mukana partiossa ja rakasti metsässä
samoilua, ja edelleen hän telttailee talvisin lähimetsissä. Tällä hetkellä hän asuu
saaressa, jossa luonto on lähellä. ”Voin astua suoraan ovesta metsään.” Noora
Niinikoski (2.12.2011) kertoo miten hän harrastaisi liikuntaa, sienestystä ja met-
sissä hiippailua jos siihen vain olisi aikaa. Haastattelija kysyy Timo Sarpanevalta
(6.2.1954) onko hänellä yhteyttä maaseutuun, johon hän vastaa ”Olen viettänyt
usein kesiä maalla, tehnyt pitkiä retkiä Pohjois-Karjalan erämaissa ja ollut mm.
uittoleireillä. Ne ovat olleet parhaita kesiäni.”

Suunnittelijan mahdollinen luontosuhde nostetaan mielellään esille ja suunnitteli-
jat itse myös korostavat sitä. Teksteissä luontokuvastoa tai sanastoa ei käytetä ku-
vailemaan yksittäistä tuotetta tai mallistoa. Luonnon voidaan nähdä ainoastaan
toimivan jollain tasolla suunnittelun ideoinnin taustalla, koska se kuuluu osak-
si suunnittelijan vapaa-aikaa. Teksteissä ei kuitenkaan mainita suoraa yhteyttä
suunnittelutyön ja luonnosta saadun inspiraation välille.

Tuotteen konkreettinen yhteys luontoon tuodaan esille suomalaisen kenkäteol-
lisuuden nostossa (9.10.1954), kun tiettyjen mallien kuvaillaan kestävän ankaria
ilmoja. Suomalaiset sääolosuhteet otetaan siis toisin sanottuna huomioon tuot-
teen suunnittelussa. Noora Niinikosken (2.12.2011) haastattelun alussa seurataan
Marimekon malliston esittelynäytöstä sisäänostajille, jossa näytöslavan taustalle
heijastetaan kuvia kesäniityistä ja rantakalliosta luomaan oikeanlaista tunnelmaa.
Tässä suomalaisuus yleisemmin yhdistetään jälleen luontokuvastoon.

Teksteissä luonnon avulla vahvistetaan suunnittelijoiden suomalaisuutta. Niissä
yritetään hakea vahvistusta stereotyyppiselle kuvalle siitä miten suomalaiset ko-
kevat luonnon itselleen tärkeäksi. Kuten Jokinen ja Saaristo (2006, 40) sanovat,
kansakunnan yhteisesti jakama identiteetti tulee esille tarinoissa, joita kerromme
itsestämme osana yhteisöä. Yhteys luontoon jää aineistossa pitkälti suunnittelijoi-
den identiteetin rakentamisen ainesosaksi. Luontoon viitataan molemmilla vuosi-
kymmenillä positiivisesti ja sen arvostaminen pysyy muuttumattomana. Kaipuu
luontoon on osa pysyvää kansallista kertomusta.

5.3.5 Viittaukset maan historiaan

Kansallisissa kertomuksissa kansakunnan historia ja menneisyys yhdistetään ny-
kyisyyteen ja sidotaan ne yhteen kuuluviksi. Tietyille historiallisille henkilöille ja
tapahtumille luodaan usein sankarillisia piirteitä. (Kaunismaa 1995, 9–10.)

Aineistossa on viittauksia suomalaisiin historiallisiin henkilöihin, jotka on tun-
nustettu alallaan kansallisen kulttuurin vaikuttajiksi. Kirjoittaja tuo esimerkiksi
esille Tapio Wirkkalan yhdennäköisyyden runoilija Eino Leinon kanssa (5.3.1955).
Samu-Jussi Kosken (14.12.2012) työhuone on ollut aiemmin sauna, jossa on kuu-
lemma kylpenyt myös kirjailija Juhani Aho. Työhuoneen historia myös kuulemma
vaikuttaa tekemisen tunnelmaan. Kirjoittaja kiinnittää Timo Sarpanevan (6.2.1954)
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tukevasti suomalaiseen maaperään kirjoittaessaan seuraavasti: ”Huomaan kirja-
hyllyllä monenlaisten taidekirjojen joukossa mm. ´Suomen kansan satuja ja tari-
noita´, mikä sekin viittaa siihen, ettei taiteilija leiju ilmassa, vaan seisoo omalla
pohjallaan. Näkee sen muuten hänen töistäänkin, näistä jäntevistä ja lujista, mut-
ta samalla aineettomuutta kimmeltävistä.” Artikkelin taideteollisten tuotteiden
kuvailussa tulee hyvin esille myös se, kuinka tuotteisiin liitetyt symboliset mieli-
kuvat ovat abstraktisuudessaan hyviä aineksia kansalliseen kertomukseen, histo-
rian ohella.

1950-luvun nostoissa asioita kommentoidaan usein suomalaisten sananlaskujen
kautta. Kenkänostossa (9.10.1954) kerrotaan, miten malleista on paljon tarjolla
eri värejä, mutta mainitaan myös että kaikkein käytännöllisintä väriä on myös
saatavilla. ”Kaikkien näiden ohella eivät silti kenkätehtaat ole unohtaneet suo-
situinta väriä, mustaa, sillä ”punainen kauas loistaa, mutta musta kaiken voit-
taa”, kuten suomalainen sananparsikin sanoo.” Kansainvälisessä muotinostossa
(24.6.1955) uutta tulenkestävää tylliä kuvaillaan myös suomalaisen sananparren
avulla. Historiaan viitataan myös silloin kun jotain uutta ajankohtaista trendiä
verrataan johonkin perinteiseen suomalaiseen malliin. Tätä tehtiin useaan ottee-
seen 1950-luvun aineistossa, kuten jo aineiston kokonaisanalyysissä tuli ilmi. Ken-
käteollisuuden nostossa (20.3.2954) mallien samankaltaisuus otetaan innolla vas-
taan. ”Toimittajan suomalainen sydän riemastui vallan tavattomasti kun näytti
ihan siltä, että kenkämestari oli ottanut mallia pieksuista. Luomuksen nimi on
kuitenkin ´Turkestan´, mikä luultavasti kuulostaa lontoolaisen korvissa vetäväm-
män eksoottiselta kuin esim. Peräseinäjoki.”Perinteiset mallien ja käsityömenetel-
mien arvostus tulee hyvin esille 2010-luvun aineistossa Aamu Songin (13.1.2012)
haastattelussa, kun moni hänen suunnittelema tuote on saanut inspiraation perin-
teisistä malleista. Noora Niinikosken (2.12.2011) haastattelussa hän nostaa esille
kuvan, jossa tulee esille hänen kiinnostuksensa folklore-estetiikkaan jo pienestä pi-
täen.

Sodat ovat olleet merkittäviä tapahtumia myös Suomen historiassa. Sota-aikaan
viitataan 1950-luvun nostossa, jossa kerrotaan muodin pyörän palanneen vanhaan
tyyliin. ”Vähällä pääsevät ne, joilla on vielä aittojen orsilla tai vinttikomeroissa
menneiden vuosikymmenien vaatekappaleita – mutta harvallapa on, sillä sota- ja
pula-aika kulutti kaikki tällaiset muinaismuistot. Ei auta muuta kuin tehdä uu-
destaan. Ja tietysti jokainen aikaansa seuraava nainen niin tekee, sillä ollakseen
nykyaikainen pitää nykymuotia seurata sekä yöllä että päivällä.” (3.9.1955) Teks-
tissä sota-ajan kurjuus on vielä hyvin muistissa, mutta katse on selkeästi kohti
tulevaisuutta. Jälleenrakennustyö on hyvässä vauhdissa ja se ulottuu myös kulut-
tajien vaatekaappeihin. 2010-luvun aineistossa on myös yksi viittaus sota-aikaan,
kun Samu-Jussi Koski (14.12.2012) pohtii oikeutusta työlleen osana vaatetusteolli-
suutta. Tässä yhteydessä tehdään hieman irralliselta tuntuva viittaus sota-aikaan;
”Hän on muistellut paljon isänäitinsä evakkotarinoita. Yksin muuttavan naisen
piti valita mukaansa vaatteet, jotka jaksoi kantaa.” Aihetta ei käsitellä tekstissä
tämän enempää, eikä sitä suoranaisesti liitetä muuhun tekstiin. Asian esiin tuomi-
sella halutaan korostaa suunnittelijan olevan kosketuksissa maan historiaan, joka
on yhteinen ”meille” kaikille. Yhteisöön kuulumisen tunnetta rakennetaan yhtei-
sen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumosta (Jokinen & Saaristo
2006, 40).
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2010-luvun aineistossa historiaan viitataan säännöllisesti käsittelemällä muotoi-
lun kultakautta. Muotoilutärppien teksteissä esitellään muotoiluyrityksiä, jotka
edustavat osaltaan muotoilun kultakautta, kuten Marimekko, Fiskars ja Iittala.
Näillä yrityksillä on paljon uusiotuotantoa kultakauden malleista ja näitä tuodaan
nostoissa esille (9.12.2011 & 7.9.2012) Uusiotuotanto tulee esille myös Samu-Jussi
Kosken (14.12.2012) ja Noora Niinikosken (2.12.2011) haastattelussa, kun viita-
taan heidän työhönsä Marimekolla. Pöppösen (2013, 17) mukaan laaja uusiotuo-
tanto on osoitus yritysten rohkeuden puutteesta, kun vanhoihin malleihin tehdään
pieniä uudistuksia, sen sijaan että satsattaisiin uusiin klassikoihin.

Muotoilun kultakauteen viitataan teksteissä myös inspiraation lähteenä. Samu-
Jussi Koski (14.12.2012) kertoo, että hän on hakenut oman merkin myymäläänsä
Alvar Aallon henkeä. Aamu Songin (13.1.2012) haastattelussa kerrotaan, että hän
kiinnostui skandinaavisen designin yksinkertaisuudesta ja matkusti sen vuoksi en-
simmäistä kertaa Pohjoismaihin. Nykyajan suunnittelijoiden osittain ristiriitainen
suhtautuminen muotoilun kultakauden klassikoihin tulee hyvin esille Niinikosken
(2.12.2011) haastattelussa, jossa hän ei suostu menemään kuvattavaksi Unikko-
tapetin eteen. Niinikoski sanoo; ”Minulla oli vuosien ajan Unikko-allergia.” Hän
kuitenkin myöntää tehneensä rauhan asian kanssa, kun oivalsi kuvion olevan iko-
ninen, eikä sen tarvitse olla mukana jokaisessa uudessa Marimekon mallistossa.
Tämä kuvastaa hyvin sitä, miten edelleen tämän hetken muotoilijat asetetaan
rinnakkain muotoilun kultakauden edustajien kanssa (Korvenmaa 2009, 302; Pöp-
pönen 2013, 83). Suomalaisen taideteollisuuden historia on edelleen vahvasti esil-
lä tuotannossa ja muotoilun kultakauden menestystä ylläpidetään ja korostetaan
viittaamalla siihen säännöllisesti. Kaunismaan (1995, 9–10) mainitsemat sankaril-
liset piirteet on hyvin nähtävissä puheessa muotoilun kultakaudesta.

Aineistossa viittauksilla historiaan rakennetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, kuu-
lumista tiettyyn ryhmään. Aika on läsnä kansallisissa kertomuksissa kun kansalli-
nen kulttuuri rakentaa identiteettejä menneisyyden ja tulevaisuuden väliin. Teks-
teissä ei tule esille viittauksia myytteihin kansakunnan perustamisesta, jotka ovat
usein läsnä kansallisissa kertomuksissa. (Hall 1999, 50.) Myyttisiä mittoja ase-
tetaan kuitenkin muotoilun kultakaudelle, kun se on edelleen vahvasti mukana
rakentamassa kertomusta kansallisesta kulttuurista.

5.3.6 Esineen käytännöllisyydestä yrityksen kannattavuuteen

Kuten yllä olevasta analyysista käy ilmi, teksteissä käytetään useita samoja tee-
moja kansallisen kulttuurin rakentamiseen 1950-luvulla ja 2010-luvulla, vaikka
niiden sisällä onkin havaittavissa erilaisia painotuksia. Aineistossa oli myös ha-
vaittavissa muutama teema, jotka korostuivat ainoastaan tietyn vuosikymmenen
teksteissä.

1950-luvun aineistossa muodikkuus ja ajan hermoilla oleminen koettiin tärkeäk-
si, joka tuli jo ilmi analyysissa kansainvälisyydestä. Teksteissä korostettiin myös
tuotteiden käytännöllisyyttä ja arkikäyttöä. Tämä sopii hyvin yhteiskunnalliseen
tilanteeseen, jolloin ei ollut varaa ostaa paljoa ja tyylisuuntauksena vaikutti tarkoi-
tuksenmukaisuutta korostava funktionalismi. Käytännöllisyyttä korostettiin tuot-
teista tehdyissä nostoissa, kuten uuden kengän tukirakenteen esittelyssä, min-
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kä pitäisi auttaa jaksamaan seisoa pidempään (9.10.1954). Arabian tuotteiden
esittelyssä (21.2.1953) tuodaan esille tuotteiden käytännöllisyys: ”Yleensä oli kai-
kissa esineissä yhteisenä piirteenä se, että ne voidaan helposti sijoittaa nykyi-
siin ahtaisiin kaappi- ja komerotiloihin.” Vuoden päästä Arabian tuote-esittelyssä
(10.4.1954) edelleen korostetaan, että ne on suunniteltu arkikäyttöön. Toimittaja
miettii toistuvasti Timo Sarpanevan (6.2.1954) haastattelussa hänen suunnittele-
miensa tuotteiden käytännöllisyyttä, mutta lopulta taipuu Sarpanevan näkemyk-
seen siitä, että tuote voi olla hyödyllinen myös ollessaan esteettisesti miellyttävä.
Sarpaneva sanoo; ”Malja ja kukka voivat elää myös toisiansa varten, täydentää
toisiaan. Malja koristaa kukkaa ja kukka maljaa.” Tässä tulee hyvin esille myös
ajan teksteille tyypillinen valistus esteettisyyden suhteen. Käytännöllisyys ja tie-
tynlainen, oikea, esteettisyys nähtiin arvoina, joita toistamalla saatiin lukija myös
ymmärtämään niiden tärkeyden.

2010-luvun aineistosta puolestaan nousivat esille eettisyys ja ekologisuus, joita
käsittelin tarkemmin tuotannon kotimaisuuden analyysissa. Muotoilun kultakau-
den vahva läsnäolo tuli ilmi viittauksina maan historiaan ja nostalgialla tuotiin
menneisyys osaksi nykyaikaa. Näitä molempia teemoja käsittelin myös kokonaisai-
neiston analyysissä. Aineistossa annettiin myös taloudelle enemmän painoarvoa,
mikä tuli jo esille ajan kokonaisaineiston analyysissa, jossa muotoilualan yrittäjiä
tuotiin esille. Kannattavuutta korostettiin suoraan myös Aamu Songin (13.1.2012)
ja Noora Niinikosken (2.12.2011) haastattelussa. Niinikosken haastattelussa tuo-
tiin esille lukuja Marimekon liikevaihdosta ja korostettiin sitä, että suunnittelussa
talous otetaan vahvasti huomioon, mitä tuote saa maksaa ja minkälainen myynti-
tavoite sille asetetaan. Ei siis riitä, että tuote on hyvin suunniteltu vaan sen pitää
tuottaa myös taloudellista voittoa. Talouden korostaminen voidaan nähdä olevan
heijastus nyky-yhteiskunnasta, jossa kulttuurin tehtäväksi nähdään yhä useam-
min taloudellisen arvon lisääminen (Lehtonen 2014b, 21–23; Alasuutari 2017, 394).
Ja maan brändäämiseen haetaan malleja markkinoinnista ja liiketoiminnasta, jon-
ka tavoitteena on lisätä maan kilpailukykyä (Valaskivi 2016, 69–73).
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6 Johtopäätökset

Pro gradu -työssäni tutkin miten mediatekstit ovat rakentaneet, ylläpitäneet ja
vahvistaneet kansallista kertomusta, käsitellessään suomalaista taideteollisuutta
ja muotia. Kansallisen kertomuksen aiheeksi valikoitui suomalainen taideteolli-
suus ja muotoilu sen kansainvälisesti menestyneen historian vuoksi, minkä takia
alalla nähdään edelleen olevan positiivista vaikutusta Suomen maakuvaan sekä
kansallisesti että kansainvälisesti. Aineistoni koostui Suomen Kuvalehdessä jul-
kaistuista aihetta käsittelevistä teksteistä vuosilta 1953–1955 ja 2011–2013. Ke-
räsin aineiston systemaattisella otannalla käymällä läpi kaikki vuosien aikana il-
mestyneet lehdet. Molempina vuosikymmeninä aihetta käsiteltiin lehden sivuilla
säännöllisesti ja aineistossa oli selkeästi havaittavissa elementtejä kansallisen kult-
tuurin rakentamiseen.

1950-luvulta koottu aineisto oli lukumäärältään ja näkökulmiltaan laajempi. Kan-
sainvälistä muotia esiteltiin lehden sivuilla ja siihen suhtauduttiin usein huumo-
rin kautta. Muoti nähtiin kuuluvan osaksi länsimaista, modernia yhteiskuntaa,
joiden joukkoon Suomi halusi tulla vahvasti liitetyksi. Seuraamalla muotia leh-
ti osoitti seuraavansa aikaansa ja olevansa ajan hermoilla. Lukijalle luotiin käsi-
tystä hyvästä mausta ja ohjattiin kuluttamaan järkevällä ja käytännöllisellä ta-
valla. Tekstit mukailevat hyvin Alasuutarin (2017, 142–150) nimeämää moraali-
talouden aikaa, jossa vedottiin lukijoiden aatteisiin ja moraalisiin periaatteisiin.
Suomalaisen tuotannon hyvyyden korostaminen lukijoille oli selkeästi nähtävissä.
Teksteissä painotettiin valikoiman laajuutta, esteettisen maun sopivuutta, sopi-
vaa hintaa ja käytännöllisyyttä. Kuluttajia suorastaan kehotettiin tukemaan suo-
malaista tuotantoa, ikään kuin omaa suomalaista identiteettiään pystyisi vahvis-
tamaan ostamalla kotimaisia tuotteita. Tämä kansallisen kulttuurin rakentami-
sen piirre käy hyvin liitettäväksi taideteollisiin ja muotoilu tuotteisiin, koska ne
edustavat muodin tavoin sekä kulttuuriteollisuutta että kulutustavarateollisuut-
ta (Hesmondhalgh 2013, 20). Kulutustavarateollisuuden puolen korostuminen nä-
kyy 1950-luvun aineistossa lukijan kehottamisena tukea kotimaista tuotantoa ja
2010-luvun aineistossa korostamalla alan taloudellisen kannattavuuden tärkeyt-
tä ja haastattelemalla myös alan yrityksen taloudesta ja johtamisesta vastaavia
henkilöitä pelkkien suunnittelijoiden sijaan. Jälleen 2010-luvun teksteissä oli näh-
tävissä Alasuutarin ( 2017, 142–150) nimeämä kilpailutalouden vaihe, joka alkoi
1980-luvulla ja jossa korostetaan yksilöä ja markkinoita.

2010-luvulla suomalaisen tuotannon korostaminen näkyi aina erillisenä mainin-
tana, jos tuote on valmistettu kotimaassa. Varsinaisia perusteluja siihen, miksi
kotimaassa valmistettu tuote olisi jollain tavalla erilainen tai parempi ei kuiten-
kaan suoranaisesti teksteissä mainittu. Lukijoita ei myöskään kehotettu niin suo-
raan tukemaan kulutusvalinnoissaan suomalaista tuotetta kuin 1950-luvulla. Tuo-
tannon ekologisuus ja eettisyys kuitenkin rinnastettiin yleisellä tasolla suomalai-
seen ja eurooppalaiseen valmistukseen, jolloin eurooppalaisen tuotannon nähtiin
lisäävän tuotteen arvostusta samalla tavoin kuin kotimaisen valmistuksen. Tämä
oli konkreettinen esimerkki suomalaisuuden laajentumisesta osaksi eurooppalai-
suutta. Globaalissa postmodernissa ajassa kansainvälisyys nähdään luonnollisena
osana ihmisten ja yritysten arkea, ja sen tuomia mahdollisuuksia arvostetaan.

2010-luvulla Suomen Kuvalehdessä ei seurattu muotia ja ajan trendejä, mutta
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muotoilun käsittelyyn oli luotu oma juttupaikka nimeltä Muotoilutärpit. Muo-
toilu tunnustettiin lehdessä tärkeäksi yhteiskunnalliseksi aiheeksi, jota tulee seu-
rata säännöllisesti. Suurimmassa osassa lehdessä käsitellyistä muotoilu aiheista
nostettiin esille alan kilpailuja voittaneita suunnittelijoita, tuotteita ja yrityksiä.
Alan ja tuotteiden kulttuurista arvoa lisätään muun muassa kilpailujen kautta,
ja aineistossa ilmenee hyvin, miten arvojen tuottamiseen osallistuvat alalla olevat
toimijat yhdistykset, museot ja oppilaitokset sekä ympäröivä yhteiskunta. Edellä
mainitut toimijat pyrkivät lisäämään tuotteen kollektiivista hyväksyntää, mikä
on Bourdieun (1993, 35–37) mukaan välttämätöntä kulttuurisen tuotteen taiteel-
lisen arvon tunnistamisessa. Muotoilutärpit juttupaikka on myös otollinen lyhyi-
den uutisten esiin tuomiseen, koska siinä on tilaa kolmelle lyhyelle, muutaman
virkkeen mittaiselle, erilliselle nostolle. Juttupaikka siis määrittelee myös paljon
sitä, miten aihetta on mahdollista siinä käsitellä. Kilpailujen voitot, näyttelyjen
ja tapahtumien esittelyt sopivat siihen hyvin ja ne ovat myös hyviä ajankohtaisia
uutisia viikottain julkaistavan aikakauslehden käsiteltäväksi. Juttupaikassa jour-
nalistin tekemä valinta siitä minkä ”uutisen” nostaa esille on merkittävämpi kuin
itse tekstin sisältö. Tässä korostuu journalistin rooli tiedonvälittäjänä eikä niin-
kään rooli tiedon tuottajana ja kehystäjänä. Suomen Kuvalehden voidaan nähdä
ylläpitävän ja lisäävän alan yhteiskunnallista arvostusta jakamalla tietoa alasta.
2010-luvulla Suomen ei tarvitse todistella kuuluvansa osaksi läntisiä demokratioi-
ta, koska se on jo yleisesti tunnustettu ja hyväksytty. Ajan hermoilla pysyminen
koetaan yhteiskunnassa edelleen tärkeäksi. 2010-luvun aineistossa kotimaisuuden
korostaminen tuli parhaiten esille siinä että, muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta, kaikki muotoiluun liittyvät tekstit käsittelivät suomalaista suunnittelijaa,
yritystä tai tuotetta. Kotimaisuus nähtiin arvona itsessään aiheiden valinnassa.

Aineiston analyysissa keskeinen tulos on eri aikakausien välinen pysyvyys. 2010-
luvun teksteissä kansallista yhteneväisyyttä ja pysyvyyttä rakennettiin viittaamal-
la historiaan, esimerkiksi nostalgisoimalla muotoilun kultakautta. Näin kansallis-
ta kulttuuria vahvistettiin tuomalla historia osaksi nykypäivää ja tulevaisuutta.
Kehysanalyysi sopi mielestäni hyvin sisällönanalyysin työkaluksi, sen avulla eri
vuosikymmenten aineistosta oli löydettävissä yhteneväisyyksiä, mutta kehysten
sisältä löytyi eri painotuksia vuosikymmenten välillä. Kehysanalyysi toi mielestä-
ni siis hyvin esille yhteneväisyydet kansallisen kulttuurin eri aikojen rakennusai-
neissa, mutta samalla sen avulla pystyi kiinnittämään huomion eroavaisuuksiin.
Kansallisen kulttuurin rakentamisen pitkäjänteisyys ja rakennusosien muuttumat-
tomuus näkyy aineistossa siinä, että yhtenäisiä kehyksiä oli löydettävissä eri vuo-
sikymmenten kesken. Kuten Jokinen ja Saaristo (2006, 68) mainitsevat, yhteisesti
omaksutut kansalliset omakuvat syntyvät hitaasti ja ajan myötä niihin tulee uusi
ulottuvuuksia yhteiskunnan muuttumisen seurauksena. Juuri tämä oli aineistossa
nähtävissä. Molempien vuosikymmenten aineistossa rakennettiin kansallisia mieli-
kuvia viiden eri yhtenäisen kehyksen alla, joita olivat kansainvälisyys, suomalaisen
stereotypian toisto, luonto, tuotannon kotimaisuus ja viittaukset maan historiaan.
Nämä kehykset mukailevat vahvasti jo aiemmin tuotettuja mielikuvia suomalai-
suudesta, jolloin median rooli kansallisen kulttuurin ja identiteetin ylläpitäjänä ja
jakajana korostuu. Analyysin tulokset kuvastavat Valaskiven (2016, 75) ajatuksia
siitä, että journalisteilla on merkittävä rooli kansallisen kulttuurin vahvistamises-
sa, mutta he eivät ole varsinaisesti mukana näiden mielikuvien tietoisessa raken-
tamisessa. Suurelta osin mediateksteissä journalistit levittivät muiden toimijoiden
tuottamia kehyksiä (frame sending), ennemmin kuin selittivät ja tulkitsivat aihei-
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ta, eli toimivat kehysten muodostajina (frame setting) (Brüggemann 2014, 62).

Kansakunta-käsitteeseen olennaisesti liittyvä ajatus kansan kollektiivisesta iden-
titeetistä tulee hyvin esille lehden henkilöhaastatteluissa. Näissä tiettyjen henki-
löiden, suunnittelijoiden, nähtiin edustavan itse omalla työllään ja persoonallaan
myös suomalaisuutta. Kansallista identiteettiä rakennettiin siis yksittäisten kansa-
laisten identiteettien kautta. Käyttämällä muun muassa kansallisia stereotypioita
hyväksi, haastateltavat kiinnitettiin osaksi kollektiivista kansallista identiteettiä
ja teksteissä on nähtävissä, että haastateltavat myös itse toivat esille kuulumis-
taan tähän ryhmään. Teksteissä oli havaittavissa, miten haastateltavat heijasti-
vat omaa minuutta kulttuuriseen identiteettiin kuuluvien arvojen ja merkitysten
kautta. Hallin (1999, 22) mukaan tällä tavoin arvot ja merkitykset tulevat osaksi
itseämme, ja liitämme omat subjektiiviset tuntemukset osaksi sitä sosiaalista ja
kulttuurista maailmaa jossa asumme ja johon haluamme samaistua. Haastatel-
tavat toimivat konkreettisina esimerkkeinä, joiden kautta vahvistettiin suomalai-
suuden kollektiivista identiteettiä.

Kansainvälisyys näkyy vahvasti aineistossa muotoilun kulttuurisen arvostuksen
lisäämisenä. Kansainvälisyys nähtiin aina positiivisena asiana liittyi se sitten kou-
lutukseen, työkokemukseen, tai esimerkiksi tuotteen jakeluun. Tunnustusten ja
hyväksynnän kautta rakennetaan kansallista kulttuuria sekä kansallisesti että kan-
sainvälisesti. Muilta mailta saatu huomio ja tunnustus auttaa huomaamaan oman
maan vahvuudet ja tietyllä tavalla antaa luvan myös olla ylpeä niistä. Kulttuurisen
arvon tunnustamiseen vaaditaan Bourdieun (1993, 35–37) mukaan kollektiivista
hyväksyntää. Toisinaan tuotteen kulttuurinen arvo on ensin tunnustettu maan
sisäisesti, jonka jälkeen sille haetaan tunnustusta ja hyväksyntää myös kansainvä-
lisesti. Joskus asia menee toisin päin, ensin tuotteen kulttuurinen arvo tunnuste-
taan kansainvälisesti, jonka jälkeen se huomataan myös kotimaassa ja kansallinen
yhteisö antaa sille kulttuurisen tunnustuksen. Tapahtuipa kummin päin vain, voi-
daan todeta, että mitä laajempi hyväksyntä tuotteen kulttuurisella arvolla on,
se kasvattaa myös itse tuotteeseen kohdennettuja mielikuvia sen arvosta. Teks-
teissään Suomen Kuvalehti toimi pääasiassa alan kulttuurisen arvon lisääjänä ja
ylläpitäjänä, jakaessaan tietoa kansainvälisistä kilpailuista tulleista tunnustuksis-
ta ja tuodessaan alaa esille pääsääntöisesti positiivisessa valossa.

Keskityin analysoimaan nimenomaan tekstien sisältöä kehysanalyysin keinoin.
Teksteistä ilmenivät aiemmin mainitut kehykset, jotka toistuivat aiheen käsit-
telyssä tekstin tasolla. Muita journalistisia keinoja kansallisen kulttuurin raken-
tamiseen, vahvistamiseen ja ylläpitämiseen olivat aiheiden valinnat, jotka ilmeni-
vät lehdessä kotimaisuuden korostamisena. 2010-luvulla ilmestynyt säännöllisesti
toistuva, nimetty juttupaikka muotoilualan käsittelyyn on yksi keino vahvistaa
alan asemaa osana kansallista kulttuuria. Juttuformaatit vaikuttavat siis osal-
taan aiheen käsittelyyn. Kansallisen kulttuurin rakentaminen näkyi aineistossa
itse aiheiden valinnassa ja tekstissä käytettyinä tyylikeinoina, yksittäisten sano-
jen valinnoissa ja tekstissä ilmenevissä sävyissä. Aineiston ajankohdan valinta oli
mielestäni onnistunut ja aihetta käsitteleviä tekstejä oli lehdessä riittävästi laa-
dulliseen sisällönanalyysiin. Taideteollisuus ja muotoilu on ala, joka on ollut alusta
alkaen, 1800-luvulta asti, mukana suomalaisen kansallisen kulttuurin rakentami-
sessa. Tämä käy ilmi alan historiasta kertovassa osiossa sekä aineistona olleista
teksteistä. Alan yhdistyminen sekä kulttuuri- että kulutustavarateollisuuteen tu-
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lee teksteissä esille eri painotuksina, näitä alan molempia puolia on tuotu esille
teksteissä ja käytetty hyväksi kansallisen kertomuksen rakentamisessa.

Tutkimuksen tuloksiin vaikuttaa se, että olen itse asunut ja kasvanut Suomes-
sa, edustan siis myös itse suomalaisuutta. Tämä on varmasti ohjannut tulkintaa
siinä mielessä, että tunnistin ja havaitsin suomalaiseen kansalliseen kulttuuriin
yleisesti liitetyt kehykset helpommin, toisaalta se on voinut myös rajoittaa uusien
kehysten havainnoimista. Tutkijan rooli aineiston analyysissa on siis tunnustet-
tava ja otettava huomioon mitattaessa tuloksien toistettavuutta. Teoriapohjaisen
sisällönanalyysin tavoitteena on määrän sijaan etsiä laadullisia tuloksia tarkasti
rajatusta aineistosta ja aiheesta, ja koen onnistuneeni siinä tämän tutkimuksen
puitteissa. Mielekkäitä jatkotutkimuksia aiheesta olisi esimerkiksi vertailla kansal-
lisen kulttuurin rakentamista kahdesta eri alasta kirjoitettujen tekstien perusteella
ja nähdä onko keinoissa nähtävissä alakohtaisia eroavaisuuksia. Olisi mielenkiin-
toista verrata myös eri lehtien julkaisemia tekstejä aiheesta ja tutkia poikkeaako
kansallisen kulttuurin rakentamisen keinot toisistaan eri julkaisuissa.

Suomen Kuvalehti lisää suomalaisen taideteollisuuden ja muotoilun yhteiskun-
nallista arvostusta jakamalla tietoa alasta ja kirjoittamalla siitä pääsääntöisesti
positiiviseen sävyyn. Kansallinen kertomus suomalaisesta muotoilusta pitää si-
sällään kansainvälisiä tunnustuksia, ja suomalaista tyyliä kuvaillaan muodoiltaan
selkeäksi ja käytännölliseksi. Kansallisessa kertomuksessa suunnittelun nähdään
heijastavan suomalaista yhteiskuntaa. 1950–1960-luvun muotoilun kultakausi va-
kiinnutti alan aseman yhteiskunnassa ja muotoilun rooli osana kansallista kerto-
musta sai vahvistusta, joka on kantanut tähän päivään asti.
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nen designsäätiö
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