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LUKIJALLE

Tampereen yliopisto omaksui tietoyhteiskuntaan kohdistuvan tut-
kimuksen ja opetuksen yhdeksi toimintansa kehittämisen paino-
aloista jo viime vuosikymmenen puolivälissä, jolloin yliopistoon pe-
rustettiin tämän alan eteenpäinviemistä varten myös oma erityinen
tutkimusyksikkönsä, tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus. Keskuk-
sen piirissä on sittemmin tutkittu usean eri projektin välityksellä
monipuolisesti suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittymistä, ja nyt
tutkimustoiminta on siirtymässä uuteen kontekstiin eTampere-
hankkeen ja Tietoyhteiskuntainstituutin toimintojen käynnistymisen
myötä.

Eräs keskuksen päätutkimuksista lähti liikkeelle varsin vaatimat-
tomasti vuonna 1997. Tuolloin eräs opiskelija tiedusteli keskuksen
mahdollisuuksia osallistua hänen nuorten matkapuhelinten käyt-
töä käsittelevään opinnäytetutkimukseensa.

Koska kiinnostusta löytyi myös matkapuhelimia valmistavan
Nokian ja puheluja välittävän Telecom Finlandin (nyk. Soneran)
piirissä, keskuksessa saatettiin aloittaa kolmen nuoren tutkijan voi-
min suppea laadullisin menetelmin toteutettu esitutkimus suoma-
laisten lasten ja nuorten matkaviestinkulttuureista.

Tutkimus osui oikeaan aikaan, sillä juuri tuona syksynä matka-
puhelimet levisivät todella nopeasti suomalaisten nuorten keskuu-
dessa. Myös tutkijoiden kenttätyönsä kuluessa tekemät havainnot
koettiin yritysten piirissä niin arvokkaiksi, että tutkimusyhteistyötä
päätettiin jatkaa. Tekes tuli tuossa vaiheessa Tietoliikenteellä maail-
malle -ohjelmansa kautta hankkeen päärahoittajaksi. Tutkimustyö
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on sen jälkeen jatkunut useina peräkkäisinä hankkeina aina vuoden
2001 alkuun saakka, jonka jälkeen tutkijat ovat työskennelleet las-
ten ja nuorten matkaviestinkulttuureja kansainvälisemmästä pers-
pektiivistä tarkastelevan Wireless Kids -projektin parissa.

Hankkeen alkuperäinen liikkeelle saattaja Eija-Liisa Kasesniemi
on matkan varrella ehtinyt jo siirtyä pois tietoyhteiskunnan tutki-
muskeskuksen palveluksesta, ja tutkimusryhmä on muutenkin uu-
distunut.

Nykyisen päätyönsä ohella Eija-Liisa Kasesniemi on kuitenkin
kyennyt yhdessä hankkeen nykyisen vastuututkijan Pirjo Rautiai-
sen avustamana kirjoittamaan kirjan vuosina 1997–1999 tehdyn
laajan kenttätyön keskeisistä tuloksista. Lisää analyyseja näistä aineis-
toista tehdään jatkossa muun muassa tutkimusryhmän jäsenten tie-
teellisissä opinnäytteissä.

Kännyssä piilevät sanomat – Nuoret, väline ja viesti ei ole tavan-
omainen tutkimusraportti, vaan sen kieli ja analyysit limittyvät melko
saumattomasti siihen elämismaailmaan, jossa tutkittava ilmiökin
on kehittynyt. Kirjan taustalla oleva tutkimusprosessi on nuorine
informantteineen ollut niin ikään monissa suhteissa kaukana tavan-
omaisesta. Kansainvälisen median kiinnostus tutkimusta kohtaan
on ollut poikkeuksellisen laajaa jo ennen varsinaisten julkaisujen
ilmestymistäkin, ja analysoidessaan oikea-aikaisesti uuden viestintä-
kulttuurin syntyä tutkimus on ollut tietyssä määrin itsekin kataly-
soimassa kohteensa myöhempää leviämistä todelliseksi massailmiöksi.

Tällainen tieteellinen seikkailu ei olisi voinut toteutua ilman
lahjakkaita nuoria tutkijoita, tutkimukseen osallistuneiden lasten,
nuorten sekä heidän vanhempiensa ja opettajiensa yhteistyöhalua,
yritysten tutkimuspolitiikassaan osoittamaa kaukonäköisyyttä sekä
Tekesin rohkeutta astua kauas teknisen tutkimuksen perinteisten
rajojen ulkopuolelle. Siksi haluan sekä vanhan että uuden tutkimus-
yhteisöni puolesta kiittää sydämellisesti kaikkia osapuolia siitä, että
he ovat tehneet tämän seikkailun ja siihen liittyvän keksimisen ilon
kokemisen mahdolliseksi. Sama keksimisen ilo välittynee – niin
uskon ja toivon – nyt julkaistavan kirjan välityksellä myös sen luki-
joille.

Tampereella 10.10.2001
Antti Kasvio

Tietoyhteiskuntainstituutin tutkimusjohtaja
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ESIPUHELU

1990-luvun alusta mediassa ja akateemisissa kirjoituksissa on aal-
toillut keskustelu suomalaisesta tietoyhteiskunnasta. Kaikille vapaa
pääsy tietoyhteiskunnan jäsenyyteen on nostettu kansalliseksi tavoit-
teeksi. Kirjastot, koulut, päiväkodit ja kodit ovat verkottuneet, ja
yhä useampi viranomainen tarjoaa kansalaisille kattavat verkkopal-
velut tai maksuttoman Internetin käyttömahdollisuuden. Tieto-
verkko ulottunee jo pienimpäänkin suomalaiskylään.

Nokian rynnistys maailman matkapuhelinmarkkinoiden kärkeen
suuntasi 1990-luvun puolivälissä keskustelun luontevasti tietoko-
neista matkaviestintään. Yksittäisestä yrityksestä tuli kansallinen
aarre. Nokiassa on nähty muinoin kadonnut alati uutta luova Sam-
po, joka jakaa hyvinvointia laajalle. Yhä useampi on halunnut ni-
metä Suomen kännykkäyhteiskunnaksi tai mobiiliksi tietoyhteis-
kunnaksi, jossa verkko kulkee liikkuvan ihmisen mukana.

Suomi-ilmiö on ollut kiistatta vaikuttava. Pieni maa on kän-
nyköitynyt muutamassa vuodessa nollatasolta tilanteeseen, jossa
matkapuhelimen omistaminen on lähes jokamiehen oikeus – tai
velvollisuus. Tietyissä ammateissa verkon ulkopuolelle jättäytymi-
nen on jos ei mahdotonta niin ainakin hyvin vaikeasti perusteltavis-
sa. Kyse on koko kansan viestintäkulttuurista: 2000-luvulla kännykkä
yhdistää eri ikäryhmät lapsista vanhuksiin. Uutisointi nostaa esiin
lasten kännykkäkasvatuksen ja puhelinlaskukierteessä pyristelevät
parikymppiset. Median ajoittaisista ylilyönneistä huolimatta suu-
rin osa suomalaisista on omaksunut uuden viestintäkulttuurin ver-
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raten maltillisesti, askel askeleelta edeten. Matkapuhelimesta on tul-
lut muistikirjan ja kalenterin kaltainen väline elämänhallintaan.
1990-luvun puolivälistä aallon kärjessä ovat kulkeneet nuoret, jot-
ka eivät ole tyytyneet vain harppomaan GSM-väylää aikuisia nope-
ammin ja pidemmälle, vaan ovat myös luoneet kokonaan omia
matkaviestintäpolkuja. Teinien viestintäviidakko on aikuisille
läpipääsemättömän tiheä.

Matkaviestinnän ripeä kasvu on ajoittain hullaannuttanut sekä
markkina-analyytikot että tutkijat. Matkapuhelimista on näyttä-
nyt tulevan konkreettinen ovi tietoyhteiskuntaan, ja toisinaan myös
suomalainen identiteetti on haluttu rakentaa ja kietoa liikkuvan
koneen varaan. Kännykkä on merkityksellistynyt tai korottunut ar-
jen yläpuolelle, kulttuuriseksi avaimeksi. Nuorten taakaksi on tul-
lut kantaa uudistajan viittaa, jonka liepeistä paljastuu säännöllisesti
uusia käyttötapoja, kiinnostavia yksityiskohtia ja modernin liikku-
van elämän ituja. Muutama nuori on valinnut vastavirtaan pyrki-
vän osan.

Matkaviestinnän uutisoinnissa ja tutkimuksessa yksilö on näyt-
tänyt toisinaan hukkuvan yhteiskunnan rakenteisiin. Laaja näkyvä
muutos, kuten tietyn keksinnön leviämisen seuraaminen, hautaa
helposti yksittäisen käyttäjän äänen ja kokemukset. Pääosassa on
ehkä liiankin usein ollut matkapuhelin eikä sen käyttäjä. Tampe-
reen yliopiston tietoyhteiskunnan tutkimuskeskuksessa tekemämme
tutkimuksen asetelma on lähes päinvastainen. Olemme lähestyneet
aihetta yksilön ja tämän henkilökohtaisten matkaviestintäkoke-
musten avulla. Tilastojen tutkimisen sijasta olemme kuunnelleet
matkapuhelimen käyttäjiä tunnista toiseen ja yhä uudelleen. Muis-
tamme tutkimukseen osallistuneet nuoret paremmin Satuna ja
Vesana tai Vilmana ja Teemuna kuin tietyn sukupuolen, ikäryh-
män tai käyttöprofiilin edustajina. Tällainen yksilölähtöisyys on
tutkimuksen vahvuus ja heikkous. Laajat otokset ovat kuitenkin
auttaneet löytämään henkilökohtaisten tarinoiden kautta myös yleis-
tyksiä. Tutkimusasennetta kuvaa hyvin eräässä työpalaverissa kuul-
tu lausahdus, että pohjimmiltaan yksilöt lienevät keskenään enem-
män samanlaisia kuin erilaisia.
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Tutkimushanke syntyi vastauksena uudelle viestintäkulttuurille.
Yhtäkkiä katukuvaan ilmestyneet kännykkä jatkuvasti esillä kulke-
neet nuoret herättivät kiinnostuksemme kesällä 1997. Uusista
viestintävälineistä innostuneet nuoret kuljettivat ja käyttivät matka-
puhelimiaan näkyvästi. Samaan aikaan monet aikuiset arastelivat
matkapuhelintensa julkista käyttöä; mediakeskustelu leimasi matka-
puhelimen usein vielä hyväosaisten juppinalleksi, aikuisten leluksi.

Koska ympärillä elävä ilmiö oli selvästi vasta muotoutumassa,
kiirehdittiin sen ensiaskeleita tutkimaan perustamalla ilmiötä kar-
toittava pilottihanke. Tutkimus käynnistyi vain paria kuukautta myö-
hemmin, syksyllä 1997, jolloin tutkimusryhmään kuului kolme
tutkijaa. Sittemmin edelleen jatkuva tutkimushanke on kasvanut
kuuden seitsemän hengen vakiintuneeksi tutkimusryhmäksi.
Tutkimuskohteeksi rajattiin aluksi alle 18-vuotiaat kännykän omis-
tajat perheineen. Myöhemmin tutkimus laajeni perheisiin, jotka
eivät vielä olleet hankkineet lapselle matkapuhelinta.

Tutkimus muotoutui kaksitasoiseksi. Toisaalta hankkeessa on
pyritty palvelemaan mukana olevia yrityksiä keräämällä soveltavan
kulttuurintutkimuksen keinoin tietoa, joka on hyödynnettävissä
tuotekehityksessä. Toisaalta samanaikaisesti on seurattu yleisemmin
matkaviestintäilmiön kehittymistä.

Hankkeen rahoittivat pilottivaiheessa Nokia Mobile Phones ja
Telecom Finland (nyk. Sonera). Vuonna 1998 päärahoittajaksi vaih-
tui Teknologian kehittämiskeskus ja hanke liitettiin sen Tieto-
liikenteellä maailmalle (TLX) -ohjelmaan vuosiksi 1998–2001.
Yritysosapuolina tutkimuksessa jatkavat edelleen Nokia ja Sonera.

Vakiintuneen akateemisen perinteen mukaisesti olemme pyrki-
neet suodattamaan tutkimustekstistä pois mielipiteemme ja anta-
neet tilaa tutkimuskohteelle, nuorten äänelle. Emme silti yritä kiis-
tää, että samanaikaisesti olemme eläneet täysillä ja toisinaan myös
intohimoisesti keskellä tutkimusaihettamme. Samalla olemme tör-
männeet oman kulttuurin tutkimukseen liittyvään perusongelmaan:
on vaikea jättäytyä ulos, kun on jo sisällä kulttuurissa. Toinen kir-
joittajista on matkaviestinnän pioneeri ja harrastaja, jonka elämään
kännykkä on kuulunut jo lähes vuosikymmenen. Toinen oli tutki-
muksen alkaessa noviisi, joka ei vielä muutama vuosi sitten liitty-
mää hankkiessaan erottanut eri operaattoreita toisistaan. Nykyään
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molemmilla on matkaviestintään ambivalentti viha–rakkaus-suh-
de.

Matkaviestinnän, niin kuin yleensä uuden verkkokulttuurin,
keskeiseksi ajatukseksi on noussut usein liikkuvuuden lisäksi idea
elämästä, joka virtaa yhtä aikaa kahtaalla. Toisaalta kännykän käyt-
täjä on läsnä tässä ja nyt, toisaalta hän vaikuttaa samanaikaisesti
siellä. Kirjan tekijät olisivat tuskin voineet elää enää enemmän ai-
heensa kaltaisesti. Keskinäinen kannustus ja kommentit on koko
tutkimuksen ajan välitetty pääosin sähköpostilla ja tekstiviestein,
koska maantieteellinen etäisyys on ollut vähintään satoja kilomet-
rejä. Viimeisen silauksen tämä teksti on saanut kaukana kotimaas-
ta, toisella mantereella, jossa eletään jo yötä, kun Suomessa vasta
lopetellaan päivän töitä. Inhimillinen ilo ja suru on jaettu eri pai-
kassa, mutta yhtä aikaa, pienen koneen välityksellä – kymmenin
tekstiviestein. Digitaaliseen olkapäähän on ollut hyvä nojata väsy-
myksen hetkinä.

Tähän julkaisuun on koottu osa tutkimusprojektin laajoista tee-
moista vuodesta 1997. Teksti on vahvasti kiinni empiriassa, kentäl-
tä kerätyissä havainnoissa. Tavoitteena on ollut pikemminkin nuor-
ten matkaviestintäkulttuurin esittely ja kuvaus kuin sen lopullinen
selittäminen tai tulkinta. Olemme astuneet ensimmäisen askeleen,
josta on monta suuntaa jatkettavana. Kuluneen vertauksen ikku-
nasta uuteen maailmaan voinee ehkä unohtaa. Matkaviestinnässä
parempi vertaus on valikko, kulttuurinen menu, josta olemme
poimineet lukijan selattavaksi pääkohdat. Alavalikoiden kirjo ja si-
sältö on lähes loputon. Aiheesta enemmän tietoa haluaville
suosittelemme tutustumista tekeillä oleviin Virpi Oksmanin tiedo-
tusopin väitöskirjaan lasten ja nuorten uusmedia- ja teknologia-
suhteista sekä Eija-Liisa Kasesniemen folkloristiikan väitöskirjaan
kirjoitetusta mobiiliviestinnästä.

Tekstin pääosan on kirjoittanut allekirjoittaneista ensimmäinen.
Sisältö perustuu kuitenkin yhteisiin ajatuksin ja jaettuihin ideoihin.
Siksi vastaamme sisällöstä yhdessä.

Erfurtissa lokakuussa Aarteen päivänä 2001

Eija-Liisa Kasesniemi     Pirjo Rautiainen
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Kiitokset

”Jos teitä vielä kiinnostaa, niin voisin jatkaa kännykkätutkimuksessa
oloa”, kirjoitti 15-vuotias Taru1  syksyllä 1998. Sittemmin hänestä
tuli yksi useimmin tapaamistamme kännykkänuorista. Poikaystävän-
säkin tutkimukseen mukaan houkutellut, laajan tekstiviesti-
kokoelman kerännyt 17-vuotias Jaana vakuutti samaa innostusta:
”Voin jatkaa vielä jos tarvis vaatii! Hauskaahan tämä on!” 16-vuotias
Jere kirjasi tarkkoja havaintojaan kännykkäpäiväkirjaan systemaat-
tisesti kuukausien ajan.

Tarun, Jaanan ja Jeren kaltaisten tutkimuskentän avainhenkilöinä
toimineiden nuorten panos on ollut tässä tutkimuksessa korvaama-
ton. He ovat jaksaneet innostua tutkimuksesta silloinkin, kun tut-
kijat ovat olleet sortua pelkkiin rutiineihin. Tutkimuksen edetessä
nämä nuoret ovat auttaneet yhä enemmän myös tutkimusaineiston
avaamisessa. Varsinaisten haastattelujen lisäksi he ovat keskustelleet
havainnoista tutkijoiden kanssa. Juuri he ovat pitäneet tutkijat ajan
tasalla, kun kentällä on tapahtunut jotakin uutta. Osa näistä avain-
nuorista on osallistunut tutkimukseen yli kolmen vuoden ajan, ja
osa jatkaa yhteistyötä edelleenkin.

Lasten ja nuorten matkaviestintää kartoittaneeseen tutkimuk-
seemme on vuodesta 1997 osallistunut jo lähes tuhat suomalaista.
Nuorten lisäksi mukana on ollut lapsia, lasten ja nuorten vanhem-
pia, opettajia ja muita kasvattajia. He ovat jakaneet matkaviestintään
liittyvät kokemuksensa tutkijoiden kanssa. Yhtä tärkeää on, että he
ovat avanneet tutkijoille kentällä uusia ovia kertomalla tutkimuk-
sesta lähipiirissään. Tutkimukseen on osallistunut matkaviestinnästä
innostuneiden lisäksi myös suuri joukko ilmiöön sangen kriittisesti
suhtautuvia nuoria ja aikuisia. He ovat viitoittaneet tutkijoille vaih-
toehtoisia tapoja jäsentää havaintoja. Ilman kaikkien heidän apu-
aan tätä tutkimusta ei olisi koskaan tehty.

Tutkimuksen päärahoittaja on Teknologian kehittämiskeskus,
Tekes. Se lähti rohkeasti tukemaan hanketta, joka oli muuten

1.  Kaikki tässä julkaisussa esiintyvät nimet ja muut henkilön mahdollisesti identifioivat
    tiedot on muutettu tutkimukseen osallistuneiden lasten ja nuorten yksilösuojan
    takaamiseksi.
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teknologiapainotteisessa tutkimusohjelmassa lajissaan ainokainen.
Samaa avoimuutta osoitti aikanaan Tietoyhteiskunnan tutkimus-
keskuksen johtaja Antti Kasvio, joka liitti hankkeen epäröimättä
keskuksen tutkimusohjelmaan, vaikka resurssikysymyksiä oli avoinna
tuolloin vielä vastauksia enemmän. Lisäksi tutkimusta ovat koko
sen jatkumisen ajan tukeneet monin tavoin Nokia Mobile Phones
ja Sonera Mobile Operations. Yritykset ovat tarjonneet taloudelli-
sen tuen lisäksi tutkijoille myös mahdollisuuden nähdä häivähdyk-
sen tulevaisuuden teknologiasta ja prosessista, jolla se synnytetään.
Ilman ulkopuolista tukea tutkimusta ei olisi voitu toteuttaa nykyi-
sessä laajuudessaan. Kiitoksen ansaitsee myös yhteistyökumppaneilta
saamamme vuodesta toiseen jatkunut runsas ja innostava kannus-
tus tulosten kansainvälistämiseen sekä yhä syvemmälle ilmiöön
pureutuvan jatkotutkimuksen tekoon. Tutkimus on jo ylittänyt
Suomen rajat laajentuen muun muassa Japaniin, Iso-Britanniaan ja
Saksaan.

Vuosien aikana tutkimukseen ovat osallistuneet tutkijat Jarna
Hara (informaatiotutkimus, suomen kieli), Anu Jäppinen (sosiaali-
psykologia), Johanna Järveläinen (sosiologia), Pirkko Järvelä (etno-
logia) ja Jussi Turtiainen (yhteiskuntapolitiikka). Vuoden 2001 tut-
kimusryhmään kuuluvat ryhmää vetävän Pirjo Rautiaisen (kulttuu-
riantropologia) lisäksi Sanna Malinen (sosiaalipsykologia), Virpi
Oksman (tiedotusoppi) ja Anu Utriainen (käännöstiede, markki-
nointi) sekä ryhmän kääntäjänä työskentelevä Hanna Liikala, joka
osallistuu aktiivisesti myös aineiston tulkintaan. Tutkimusharjoitteli-
joina mukana ovat olleet Piritta Heikkinen (aluetiede) ja Marianne
Partanen (informaatiotutkimus). Kirjan kuvitukseen on osallistu-
nut projektin omien tutkijoiden lisäksi tutkija Juha Kolari. Erilli-
sen kuluttajatutkimusaineiston kokoamisessa ovat avustaneet Jenni
Airaksinen ja Valtteri Vuorisalo. Näiden kaikkien työpanos kentällä
ja aineistojen tulkinnassa on ollut korvaamaton kirjan synnyn mah-
dollistamiseksi.

Nykyisen tutkimusryhmän lisäksi käsikirjoitusta ovat sen eri
vaiheissa kommentoineet Tietoyhteiskuntainstituutin tutkimusjoh-
taja Antti Kasvio, professori Seppo Knuuttila sekä ystävät ja tutkija-
kollegat Timo Hautala, Eija Kaasinen, Minna Kulju, Marjo Kumpu-
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lainen, Jussi Lintunen, Anna-Liisa Lintunen, Minna Mäkinen ja
Seppo Puranen, mistä suurimmat kiitokset heille. Lisäksi haluam-
me kiittää erityisesti kustantajan edustajaa Outi Sisättöä, joka on
jaksanut uskoa hankkeeseen ja on kannustanut kirjoittajia aivan vii-
me hetkille saakka.
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1 ANNA PIN-KOODI

Johdatus kännylogiaan

1. Mäkelä 2001, 151.

Mistä tahansa, minne tahansa

”Kun oli se kymmenen pennin tekstiviestipäivä, istuttiin koko päi-
vä kännykkä kädessä ja tuli varmaan muutama sata viestiä laitettua.
Saatettiin kaverin kanssa istua vierekkäin ja laittaa viestiä toisillem-
me. Kolme neljä tuntia vaan istuttiin sängyllä ja kirjotettiin vieste-
jä”, kertoo Sanna (14). Kuka hän on? Lainauksella leimaamme: tie-
tyn median käyttäjä, nuori, uutuudesta innostunut – ehkä jopa riip-
puvainen siitä? Edustaakohan hän tyypillisesti koko sukupuoltakin?
Päättelemme, että Sanna on kännykkänuori. Varmasti on, niin kuin
suurin osa suomalaisnuorista. Tämä julkaisu on yritys muodostaa
sadoista kuulemistamme kännykkätarinoista yhteinen juoni, nuor-
ten ääni. Lukijan tulee kuitenkin muistaa, että teksti on aikansa
tuote. Teknologia ja sitä ympäröivä tutkimus näyttävät olevan riip-
puvaisia kapitalistisesta logiikasta, jossa käsitteillä ja tuotteistetulla
teknologialla on rajallinen ”uuden” lisäarvon elinkaari. Esimerkiksi
termien virtuaali-, kyber- ja hakkeri kurssi on nyt huono, kun taas
yhteisö, mobiili  ja portaali ovat korkealla, toteaa tutkija Tapio Mäke-
lä.1  Tämäkin teksti on ajassa kiinni. Julkaisun pääosassa ovat mobiili
viestintä ja nuorten yhteisö, emmekä täysin unohda palvelupor-
taaliakaan. Tosin katsomme sitä enemmän käyttäjien kuin sisällön-
tuottajien näkökulmasta.
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2.  Nordenstreng 1970, 135–136.

Nykyisyyttä voi tulkita suhteessa siihen, millaisena aikamme on
nähty menneiden vuosien tulevaisuuskuvitelmissa. Näiden visioi-
den tarkastelu paljastaa jotakin myös nykyhetkestä. Suomalaistut-
kijat julkaisivat vuonna 1970 kirjan, jossa ennakoitiin, millainen
Suomi olisi kolmekymmentä vuotta myöhemmin. Osa ennustuksista
on toteutunut hieman muuntuneena: digitaalitelevisio on kehitty-
mässä yksisuuntaisesta viihdekeskuksesta interaktiiviseksi viestintä-
kanavaksi; Internet levittää uutiset ilman paperia niin kuin visioi-
den ”kopiokone”, joka jakaa sanomalehdet ja kaiken muun halutun
tiedon olohuoneen nurkassa.

1970-luvun visioissa on mukana myös ”taskuradiopuhelimilla”
tapahtuva matkaviestintä. Taskussa on aamusta iltaan puhelinlaite,
jolla voi mistä tahansa soittaa minne tahansa, kuvailee mediatutkija
Kaarle Nordenstreng. Hän arvelee, että vuosituhannen vaihteessa
taskupuhelin on joka kolmannella aikuisella. Se vähemmistö, jolla
on nämä laitteet, ei kuitenkaan ole hankkinut niitä huvin vaan am-
matin vuoksi. Myöskään ei ole mikään ihme, että kaikilla suomalai-
silla ei näitä laitteita ole. Kukapa nyt niin naiivi olisi, että uskoisi
tekniikan kehityksen koituvan jokamiehen hyväksi. Ensinnäkään
kaikilla ei ole varaa pitää kaikkia mahdollisia laitteita, ja toiseksi
kaikki eivät ole edes kiinnostuneita esimerkiksi taskuradiopuhe-
limesta, Nordenstreng pohtii.2

Vuosikymmenten takaiset visiot korostavat tiedon jakelua ja asi-
oiden hallintaa. Sittemmin tiedon paikan ovat niin visioissa kuin
todellisuudessa ottaneet osin muut sisällöt, kuten viihde, elämyk-
set ja sosiaalinen verkottuminen. Toisaalta myös tiedon käsite on
varmasti laventunut ja arkipäiväistynyt: arkitiedon välittäminen on
muutakin kuin tietokantahakuja. Taskuradiopuhelinvision olennaisin
ajatus on paikasta vapautuminen. Sama ajatus – missä vain, milloin
vain – tulee alati vastaan sekä käyttäjien puheessa että mainos-
lauseissa. Yhteiskunnasta näyttää tulleen liikkuva. 14-vuotias Kati
mietiskelee eri viestintämuotojen paremmuutta:
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Tutkija: Jos pitäs luopuu tekstiviestistä tai sähköpostista, niin kummasta
sä luopusit?
Kati: Varmaan kuitenkin siitä sähköpostista, koska tietokone nyt kum-
minkin, se ei kulje mukana ja muuta.
Tutkija: Ootsä netissä irkki- tai chat-kanavilla?
Kati: Joskus ajoittain aika paljonkin, mutta tällä hetkellä en kovinkaan.
Tutkija: Tykkäät sä siitä irkkaamisesta?
Kati: Joo, se on ihan jännää, että saattaa ihan toisella puolella maapalloo
olla joku ihminen, että jutella tosta vaan sen kanssa.
Tutkija: Onks irkkaaminen hauskempaa kun tekstiviestien lähettäminen?
Kati: Mm, siinäkin on taas se, että sitäkin ei voi tehä kun yhessä ja samassa
paikassa, istua koneen ääressä. Että tekstiviestejä nyt voi lähettää vähän
mistä vaan.

Tutkijan osa on tarkastella matkapuhelimen, yksilön ja yhteiskun-
nan suhdetta. Vastakkaisia näkemyksiä on esitetty siitä, mikä lopulta
on muuttunut tai muuttumassa ja mihin suuntaan muutos tapah-
tuu. Hong Kongissa (1998) matkapuhelimen käyttäjistä puheli-
mitse mittavan survey-tutkimuksen tehneet Louis Leung ja Ran
Wei toteavat, että uusi teknologia, joka tarjoaa ennätyksellisen va-
pauden liikkuvuuteen ja välittömän pääsyn kaikkialle, voi kiihdyt-
tää yhteiskunnallisia muutoksia. Mutta mitä teknologia antaa? Mitä
se säilyttää? Mitä se ottaa meiltä pois? Nykyisellään syy matka-
puhelimen käyttöön on vielä pääosin sama kuin syy kiinteän puhe-
limen suosioon – liikkuvan ihmisen puhe. Jo lähitulevaisuuden niin
sanotun kolmannen sukupolven (3G) matkapuhelimen oletetaan
kuitenkin olevan jonkinlainen puhelimen ja kannettavan tietoko-
neen hybridi tai konvergenssilaite, joka tarjoaa laajoja multime-
diasisältöjä aina ja kaikkialla.3  Muuttaako laite käyttäytymistä tuo-
malla kulttuuriin jotakin uutta, vai vahvistaako uusi teknologia vain
jo olemassa olevia rakenteita?

Suomalaiset on vuosikymmeniä leimattu kansaksi, joka mieluum-
min vaikenee ja tekee kuin puhuu. Onko tekstiviestintä siten meil-
le luonteva kanava olla hiljaa uudella tavalla? Toisaalta tekstiviestintä
on saavuttanut suuren suosion myös Italiassa, jota on yleensä pi-
detty puhekulttuurin maana. Ovatko viestit italialaisille keino il-
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maista itseään entistäkin laveammin? Amerikkalaisten lanka-
puhelimen vastaanottoa tutkinut Claude S. Fisher väittää, että puhe-
lin ei lopultakaan muuttanut radikaalisti amerikkalaista elämän-
muotoa. Paremminkin se tarjosi ihmisille keinon elää entistä
ponnekkaammin heille luonteenomaista elämäntapaa.4

Jo useita vuosia suomalaista tietoyhteiskuntaa laajoin otoksin
tutkinut Juha Nurmela toteaa, että matkapuhelin on ainakin jos-
sain määrin onnistunut muokkaamaan suomalaisten käyttäytymis-
tä omaa asemaansa vahvistavaksi. Nurmela muistuttaa kuitenkin,
että loppujen lopuksi matkapuhelin on vain ”tahdoton” laite, joka
ei sinänsä ohjaa mitään. Kyse on kokonaisvaltaisesti vaikuttavasta
ilmiöstä, jossa suunnittelijat, operaattorit, käyttäjät ja monet muut
tahot toteuttavat omia tahtojaan. Kun niistä huomattava osa on
ollut samansuuntaisia, niin on alkanut syntyä matkapuhelinta
suosivia ympäristöjä.5

Mobiili kultamaa

Mä oon kännykkämies,
ja kovan tason kännykkä minulla on,
ja parempaa kännykkää tiedä mä en.
(Sepi Kumpulainen, laulu Kännykkämies, 1997.)

Tosio on, että nykymuodossaan taskuradiopuhelimet ylittivät kaik-
ki odotukset. 1990-luvun suomalaisten julkisten tilojen ääni-
maisema sai uuden perusäänistön. – Matkapuhelinten soittoäänet
mukailevat listahittejä. Tekstiviestit piipittävät. Etäviestijät käyvät
loputonta yksinpuhelua ilman näkyvästi läsnä olevaa puhekump-
pania. Vielä vuosikymmenen alussa matkapuhelimen soiminen oli
lähes aina tilaa jäsentävä fokus, polttopiste. Huomio kohdistui ää-
neen: kenen puhelin soi? Vähitellen äänistä on tullut luonteva osa
asemahallien ja ostoskeskusten taustahälyä. Soittoääni saa kuulijat
enintään tunnustelemaan taskuaan: onko se minun puhelimeni?
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2000-luvulla matkapuhelin, tuttavallisemmin kännykkä tai nuor-
ten sanoin ytimekkäästi känny, näyttää tunkeutuneen lähes kaikki-
alle. Osa suomalaisista nauttii tavoitettavuudestaan avoimesti. Kyse
ei ole tulkintaharhasta: matkapuhelimia on paljon, ja matkaviestijöitä
on vieläkin enemmän. Nuorimmat viestijät ovat alle kouluikäisiä,
vanhimmat senioreja. Vuoden 2001 alussa yli 88 prosentilla suo-
malaisista kotitalouksista oli käytössään vähintään yksi matkapuhe-
lin. Suomalaisten keskimääräiset matkapuhelinlaskut ovat kohon-
neet yli 40 euroon kuukaudessa. Keskivertokäyttäjä sijoittaa sään-
nölliseen henkilökohtaiseen televiestintään summan, jolla saisi päi-
vittäin ostettua esimerkiksi iltapäivälehden.

Matkaviestinverkot peittävät lähes koko maan: tekstiviestin voi
lähettää syrjäisimmästäkin erämaasta. Kännykkä soi – ja ärsyttää –
yhtä hyvin pohjoisimman Suomen hiihtomajoilla kuin eteläisen
suurkaupungin ruuhkabussissa. Kysymys ”Missä olet?” on vakiin-
tunut tervehdyksen kaltaiseksi matkapuhelun avausfraasiksi, jolle
on kuitenkin lähes aina todellinen tarve. Viestinnän vastapuoli voi
todella paikantua lähes minne tahansa – hän voi olla Lapin pakka-
sessa tai Espanjan aurinkorannalla, läheisen hautajaisissa, lähiö-
kaupan kassajonossa, kuntosalilla.

Julkisessa tilassa kännykkään puhuminen on luonut ristiriitai-
sen tilanteen: viestijä on samaan aikaan läsnä ja poissa. Matkaviestintä
mahdollistaa eräänlaisen etäläsnäolon: ruumiillinen tehdään tyh-
jäksi, kun läsnäolo korvautuu etäläsnäololla6 . Joskus fyysinen si-
jainti unohtuu, ja keskustelija paljastaa intiimeimmät yksityiselä-
mänsä asiat ulkopuolisille. Paikalla olevista tulee tahtomattaan
tirkistelijöitä. Juuri matkaviestinnän kaikille näkyvä ja ennen kaik-
kea kuuluva osuus on saanut huomiota mediassa. Yleisönosastoissa
on kritisoitu suomalaisen kännykkäetiketin puutteellisuutta ja kai-
vattu toiset huomioon ottavia matkaviestintätapoja tai suoranaisia
käyttökieltoja. Äärimmillään matkapuhelimessa vaikenemisesta on
tullut vanhan sananlaskun sanoin kultaa. Vaikkakin nuorten matka-
viestinnän käyttäytymisnormit eroavat paljonkin aikuisten vastaa-
vista, myös nuoret kiinnittävät huomiota etiketin eroihin. Käyttö-

6. Kopomaa 2000, 104.
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kulttuuri on jatkuvaa rajankäyntiä siitä, millainen käytös kussakin
tilanteessa on sopivaa. 17-vuotias Taru keräsi kännykkäpäiväkirjaansa
havaintoja käytöstavoista:

Ruotsalaiset hallitsevat kännykän käytön paremmin kuin suomalaiset:
Kun menimme syömään serkkuni ja hänen ruotsalaisten kavereiden kanssa,
kaikki sulkivat puhelimet!!! Erittäin kohteliasta. He tekevät kuulema aina
niin. Meillä on vielä paljon oppimista käytöstavoista!

Lähdettiin ystävän kanssa Keski-Suomeen. Tarkkailin muutamia ihmisiä,
jotka puhuivat kännykässä. Ihmiset vastasivat hienosti omilla nimillään
puhelimiin, toisin kun kotipaikkakunnallani.

Eräissä maissa kaupunkien keskustat on rauhoitettu kieltomerkein
Alcohol-Free Zoneksi. Samankaltaisia kännykättömiä alueita on ajoit-
tain kaivattu Suomeen. Jo olemassa olevat rajoitetut alueet sosiologi
Timo Kopomaa nimeää kännykkähiljaisiksi vyöhykkeiksi, off-alueiksi.
Niissä matkapuhelimen käyttö on saanut haitan leiman. Usein
käyttökielto on osoitettu erillisellä merkillä. Vastakohtana ovat on-
alueet, joissa käyttö on jos ei suotavaa niin ainakin sallittua. Paikka-
kohtaisten kieltojen perustelut liittyvät yksityisen tilan valvontaan,
yleiseen viihtyvyyteen ja terveyttä uhkaaviin sivuvaikutuksiin. Kän-
nykkähiljaisia vyöhykkeitä ovat sosiaalisesti jaetut fokusoidut vuoro-
vaikutustilanteet (konsertit, teatteriesitykset, kirkolliset tilaisuudet),
”pyhitetyt paikat” (kirjasto, ruokaravintolat) sekä turvallisuudelle
riskialttiit alueet ja tilanteet (lentokoneet, sairaalat).7

Kansainvälisessä uutisoinnissa Suomi on saanut monia käytön
laajuutta korostavia epiteettejä. Maan on sanottu olevan matka-
viestinnän laboratorio, mobiili Eldorado, Pohjolan Japani tai koe-
kenttä, jossa mikä tahansa on mahdollista. Suomen on korostettu
kulkevan askeleen edellä muita maita. Osittain mielikuvat ovat kas-
vaneet yliodotuksiksi. Tutkimusryhmä on saanut lähes viikoittain
ulkomailta tiedusteluja, joissa pyydetään vahvistamaan, että ”kai-
killa Suomen seitsenvuotiaalla on matkapuhelin” tai ”kouluissa on
matkapuhelinten paljastimet”. Usein pyydetään vinkkejä niihin

7. Kopomaa 200,  91–92.
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kymmeniin tutkimuksiin, joita suomalaiskäyttäjistä on jo tehty ja
joista on maailmalla ”kuultu”. Pääosin nuo tutkimukset ovat yhä
tekemättä. Kännykkäkansan maine ruokkii itseään. Mielikuvaa tu-
kee suomalaisen Nokian menestystarina: yritys kipusi muutamassa
vuodessa johtavaksi matkapuhelinvalmistajaksi ohi markkinoita
hallinneiden matkapuhelinjättien, kuten ruotsalaisen Ericssonin,
amerikkalaisen Motorolan ja saksalaisen Siemensin.

Autopuhelimesta värinäakkuun

Minun kännykkäni maksoi viisi tonnia,
sillä puhun joka päivä viisi tuntia.
Kännykkäni on nimeltään Ericsson,
mulle suuren hauskuuden se näin tuonut on.
(Sepi Kumpulainen, laulu Kännykkämies, 1997.)

Varsinkin vielä 1990-luvun alkupuolella matkapuhelin leimattiin
ylellisyydeksi, statukseksi. Todellista käyttöä matkaviestinnälle saattoi
olla vain kiireisillä liikemiehillä tai tavarakuljetuksia hoitavilla
rekkakuskeilla: heillä oli työtoverinaan ajoneuvoon usein kiinteästi
asennettu painava ja isokokoinen autopuhelin8 . Samalla pienen,
vapaasti liikuteltavan kannettavan matkapuhelimen liian julkinen
käyttö sai pääosin negatiivisen leiman: taskupuhelimeen puhumi-
nen tulkittiin helposti rehentelyksi.

Sama statusajattelu on ollut vallalla muuallakin. Australialais-
tutkijat ovat arvelleet, että matkapuhelimen leimautuminen bis-
nesvälineeksi tai leluksi voi estää sen laajemman hyötykäytön esi-
merkiksi ikääntyneiden tai pikkulasten arkielämän tukena ja val-
vonnassa9 . Sama juppileima leijuu osin edelleen ilmiön ympärillä,
tosin nyt hieman muuntuneena. Uusin ja samalla kallein matkapu-
helin on usein kuin kallis koru tai huolellisesti valittu muotiasuste,
joka viimeistelee omistajansa imagon. Muutaman vuoden takaiset
kookkaammat puhelinmallit ovat muuttuneet hetkessä epä-
muodikkaiksi haloiksi tai kapuloiksi. Matkaviestintään liittyy usein

8. Ks. matkapuhelin- ja teleterminologiasta esimerkiksi Matkaviestinsanasto 1993 ja
   Telepalvelusanasto 1997.
9. Cox & Leonard 1993, 10.
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edelleen ripaus menevyyttä ja menestystä; mainonta luo ja ylläpi-
tää hohtoa.

Alussa matkaviestijöiden puhe kohdistui selvästi laitteelle, suu-
ta ja korvaa lähellä pidettävään käsipuhelimeen. Nyt kädet vapaina
kiitävä kuin ilmaan puhuva rullaluistelija tai polkupyöräilijä häm-
mentää: hän näyttää selvästi puhuvan itsekseen. Matkapuhelimen
nappikuuloke piiloutuu korvaan ja mikrofoni, ”luuri”, on huomaa-
mattomasti kiinni kauluksessa. Matkaviestintä on muuttunut sa-
manaikaisesti yhä useammin kaikkialla läsnä olevaksi ja yhä parem-
min piiloutuvaksi. Tekniset apuvälineet ja lisätoiminnot, kuten
värinäakku, hands free -lisävarusteet ja matkapuhelinten eri tilantei-
siin mukautuvat käyttöprofiilit, mahdollistavat puhelimen lähes
huomaamattoman käytön. Matkapuhelin ei enää kiinnitä kaikkien
läsnäolijoiden huomiota, vaan värisee saapunutta soittoa tai viestiä
hiljaa omistajansa povitaskussa tai käsilaukussa. Matkapuhelimen
ja sen omistajan suhteesta on tullut näin kirjaimellisesti fyysinen:
puhelun saapumisen voi tuntea. Osin piiloutumista on auttanut
matkaviestinnän muuttuminen kirjoitetuksi puheeksi; tekstiviestit
liikkuvat GSM-verkoissa ääneti tai vain hiljaa piipaten.

Käyttäjät ja sisältö

Kännykällään puhumatta malta olla en,
sillä se on hieno peli hintaansa nähden.
Toimintoja riittävästi, muuta kaipaa en,
kavereille soittelen iltapäivisin.
(Sepi Kumpulainen, laulu Kännykkämies, 1997.)

Helpoiten näkyvä ja kuuluva mobiilikulttuuri on vain ilmiön pin-
taa. Vaikka merkittävää on, että matkapuhelin vapauttaa modernin
viestijän ajasta ja paikasta, langasta ja johdosta, vielä olennaisempaa
on kohdistaa huomio viestinnän sisältöön – mitä, miksi ja kenelle
viestitään. Oletuksena tutkimuksessamme on, että varsinainen vies-
tinnän vallankumous piilee henkilökohtaisen viestinnän sisällössä,
yksityisissä matkapuheluissa ja tekstiviesteissä. Ilman mielekästä si-
sältöä matkaviestinnästä ei olisi tullut vakiintunutta ilmiötä. Matka-
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viestimiä voi verrata muihin medioihin. 1950-luvulla televisiota
katsottiin, koska laitteeseen liittyi vielä uutuudenviehätystä. 1980-
luvun alussa videon sisällöksi riitti lähes mikä tahansa nauhoite.
1990-luvun alussa Internet oli sellaisenaan jännittävä: yksinker-
taisimmatkin kotisivut keräsivät aina varmasti kävijöitä.

Tarjonnan lisääntyessä vaatimustaso on noussut ja sisällön mer-
kitys korostunut. Runsas tarjonta pakottaa valitsemaan eri televisio-
kanavista mieluisimman, poimimaan videovuokraamon hyllyltä ro-
mantiikkaa tai jännitystä, etsimään Internetistä itseä eniten kiin-
nostavaa huvia ja hyötyä. Sama valikoiva ja yhä enemmän eri käyttäjä-
ryhmien mukaan kohdentuva kehitys, personointi, lienee yleis-
tettävissä matkaviestintään. Matkaviestijöiden lisääntyminen pakot-
taa kohdentamaan viestintää: kaikille ei voi, ei ehdi eikä haluakaan
viestiä. Toisaalta viestijöiden määrän lisääntyminen näyttää jo nyt
selvästi lisänneen myös motivaatiota pitää viestintäväline mukana.

Vuonna 2000 Euroopan markkinoille tullut mobiiliksi Inter-
netiksikin kutsuttu WAP (lyhenne englannin kielestä: Wireless
Application Protocol) toi uudet palvelut matkapuhelimeen. WAP-
palvelut ovat sukua tekstiviestipohjaisille lisäarvopalveluille, joita
ovat esimerkiksi säätiedot, lottotulokset ja pörssikurssit. WAP-
ympäristöön on kuitenkin synnytetty myös paljon muuta: sähkö-
posti, heimot ja yhteisöt, pelit. Internetistä tuttu yhden oven peri-
aate, portaaliajattelu, on siirtynyt matkaviestintään: tarjoamme si-
nulle yhdessä osoitteessa kaiken tarvitsemasi tiedon, muokkaa sisäl-
tö tarpeitasi vastaavaksi.

Matkapuhelinten palveluviestintä on kasvanut koko ajan. To-
dellinen räjähdys on tapahtunut kuitenkin yksityisviestinnässä, joka
voidaan nimetä myös kunkin viestijän henkilökohtaiseksi sisällön-
tuotannoksi. Sisältönä ei käytetä jo olemassa olevaa, vaan sisältö luo-
daan tapauskohtaisesti itse. Toistaiseksi matkaviestijöiden tarinan-
kerronta singahtelee puheluiden lisäksi lähinnä tekstiviesteinä. Vuon-
na 2000 viiden miljoonan asukkaan Suomessa lähetettiin jo lähes
miljardi tekstiviestiä, ja kasvun odotetaan jatkuvan edelleen10 . Ja-
panissa ruudulle singahtava kirjekuoren kuva ei ole enää vain teksti-

10. Suomen tekstiviestimarkkinat 2001, 30.
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viestin symboli. GSM-verkkoa askeleen edellä olevassa i-mode-
matkapuhelinverkossa kirjekuori kertoo sähköpostin saapumisesta.
Viestit eivät kulje vain puhelimesta puhelimeen, vaan myös käyttö-
ympäristöstä toiseen, Internetistä kännykkäverkkoon.

Uuspaikallisuus ja kolmas paikka

Matkapuhelimen liittyminen nuorten elämään on ollut niin koko-
naisvaltaista, että on suorastaan vaikea löytää tilanne tai käyttö-
ympäristö, josta puhelin olisi jäänyt ulkopuolelle. Kännykkä on
limittynyt kouluun, vapaa-aikaan ja perhe-elämään. Siksi emme
tarkastele matkaviestintää niinkään tiettyyn paikkaan tai tilantee-
seen sitoutuvana kulttuurina, kuten koulu- tai bailausviestintänä.
Tämäkin tarkastelutapa olisi toki mahdollinen ja varmasti kulttuu-
ria eri tavalla avaava.

Sosiologi Pasi Mäenpää on osoittanut arjen kännykkäkulttuuriin
nojautuen, miten paikka latautuu matkaviestinnässä aina merki-
tykselliseksi, vaikka paikan tai sen merkityksen katoamisen on väi-
tetty olevan yksi digitaalisen yhteiskunnan suurista teemoista. Mäen-
pää havainnollistaa asiaa uuspaikallisuuden käsitteellä. Koska paik-
ka jossa puhutaan voi olla mikä tahansa, paikka joutuu uudella ta-
valla arvioinnin kohteeksi. Kännykkäpuhujan täytyy aina valita paik-
ka, josta hän soittaa. Paikka siis merkityksellistyy joko puhujien
väliseen suhteeseen tai puhujan ja hänen reaaliaikaisen ympäristön-
sä väliseen suhteeseen – tai molempiin. Kiteyttäen voidaan sanoa,
että mahdollisuus kommunikoida missä ja milloin vain ei merkitse
ajan ja paikan mielivaltaisuutta tai satunnaisuutta vaan ajan ja pai-
kan valinnan mahdollisuutta.11

Timo Kopomaa on kehitellyt ajatusta matkapuhelimesta erään-
laisena virtuaalisena tilana tai paikkana. Ajatus perustuu Ray
Oldenburgin kolmannen paikan määritelmään, jota hän soveltaa
kahviloihin, putiikkeihin ja muihin tapaamispaikkoihin12 . Kopo-
maan mukaan myös kännykkä on omalla arkisella tavallaan kohtaus-
piste, suosittu oleilupaikka. Kolmannet paikat otetaan selviönä, ja

11. Mäenpää 2000b, 137.
12. Oldenburg 1989.
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Kännykulttuuriako tämäkin?
GSM-muotia Vaasan Ranta-
Rockissa.
Kuva: Eija-Liisa Kasesniemi,
1998.

useimmilla niistä on matala profiili – ja kännykän tapauksessa ma-
tala soittokynnys yhteydenottoon. Tavoitettavuus toteutuu aikatau-
lujen ulkopuolella.13

Idea kännykästä paikkana saa lisäväriä, kun siihen liitetään maan-
tieteilijä Pauli Tapani Karjalaisen ajatus fyysisen paikan humanisti-
sesta tulkinnasta. Mitä paikat ovat elettyinä sijainteina, sisäistyneenä
kuulumisena johonkin paikkaan – tai kuten voi myös sattua –
pakottavana haluna tai vastentahtoisena pakkona olla jossakin muu-
alla kuin missä on, Karjalainen kysyy. Tällaisessa tarkastelutavassa
paikka on inhimillisen tulkinnan ja merkityksenannon tulos. Pai-
kalla ei ole yleistä sisältöä, vaan sen merkitys syntyy elämäntilan-
teessamme. Kun me alinomaa inhimillistämme ympäristöämme,
me ikään kuin vedämme sinänsä neutraalin ympäristön erityiseen
merkitysyhteyteen, lähelle itseämme, ja siten teemme siitä paikan.
Karjalainen toteaa, että mittaamisen sijasta alamme elää paikkoja,

13. Kopomaa 2000, 103.
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jotka ovat muuttuneet meille kuuluviksi ja tutuiksi.14  Voisiko siten
ajatella, että haltuunoton avulla myös kännykkä muuttuu vähitel-
len vähintäänkin mentaaliseksi ’paikaksi’, jota käyttäjä elää ja hal-
litsee?

Tutkimushypoteesimme on, että nuoret käyttävät samoja sisäl-
töjä hyvin eri paikoissa – tai samoissa paikoissa hyvin eri sisältöjä.
Kännykkäkohtaamiset yhdistävät eri ajan ja paikan. Koulussa ta-
pahtuva viestintä ei keskity vain koulupäivän asioihin. Vanhemmat
tunkeutuvat matkaviestimellä keskelle nuorten juhlia. Puhelimessa
ovat läsnä yhtä aikaa yksityisen elämän monet tasot; aika, paikka ja
käyttötilanne vaihtelevat. Käsitykset uuspaikallisuudesta ja kolman-
nesta paikasta eivät ole toisensa pois sulkevia vaan toisiaan täydentä-
viä. Vaikka huomio ei tässä tutkimuksessa olekaan korostuneesti tilas-
sa tai tilan mukaan eriytyneissä käyttötilanteissa, esittelemme seu-
raavaksi muutamia käyttökontekstiin liittyviä asioita, jotka helpot-
tavat syntyneen nuorisokulttuurin ymmärtämistä.

Käyttöpaikat ja -tilanteet

Ulkomaisia tutkijoita on hämmästyttänyt suomalaisen koululaitok-
sen suopea suhtautuminen uuteen viestintään: matkapuhelimen saa
tuoda kouluun. Osin kyse on aidosta mukautumisesta. Opettajat
eivät halua taistella tuulimyllyjä vastaan: matkapuhelimia on käy-
tetty koko ajan, oppilaitosten ajoittain asettamia kieltoja ja rajoi-
tuksia uhmaten. Myös vanhemmat ovat asettuneet nuorten tueksi.
Olisi turhauttavaa, jos nuori ei saisi ottaa matkapuhelintaan kou-
luun, koska puhelin on hänen mukanaan muutenkin aina.

Muutaman vuoden takaiset peruskoulun yläasteiden täydelliset
kännykkäkiellot ovat lähes poikkeuksetta historiaa. Rajoitukset on
sen sijaan kohdennettu tarkemmin. Osa kouluista on liittänyt jär-
jestyssääntöihin kännykkäpykälän. Jotkut oppilaitokset ovat laati-
neet erityisen kännykkäetiketin. Rajoituksia on käsitelty aamun-
avauksissa, oppilaiden tekemissä koululehdissä ja esitelmissä. Yleensä
käyttö on määritelty sallituksi välitunneilla ja kielletyksi oppi-

14. Karjalainen 1997, 230.
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tunneilla. Tunnilla puhelinten pitää olla äänettömiä, mutta ei sul-
jettuja, mikä mahdollistaa laitteiden osittaisen käytön. Ote 17-vuo-
tiaan Turon päiväkirjasta:

Koska joutuisin lintsaamaan äikän tunnilta, lähetin yhdelle meidän
luokkalaiselle tytölle (juuri hänelle siksi, että olin varma viestin perille-
menosta, hän kun räplää viisykskymppiään aina tunnilla) viestin, jossa
pyysin häntä informoimaan opettajaa poissaolostani. Sitten sain äidiltä
viestin: ”HAEN POSTIPAKETIN.” Eilen tilaamani tavarat olivat siis
saapuneet postiin. Ihan ajanvietteeksi lähetin vastauksen tyyliin ”kiva
juttu, mulla on muuten fysiikan tentti”. Ja jottei luento muodostuisi liian
tylsäksi, sain vielä kaverilta viestin, millainen on härmäläinen esileikki.
Mikään ei piristä tuntia niin paljon kuin kunnon hävyttömyys. Siitä oli
iloa myös muille, koska he saivat keskenään nauraa minua, kun minä
naureskelin yksinäni.

Toisaalta kyse on osittain piilevästä käytöstä, joka ei likikään aina
ilmene ulkopuolisille, ei edes samassa tilassa läsnä olevalle opetta-
jalle. Esimerkkejä tekstiviestien lähettämisestä ja pilareiden soitta-
misesta kesken oppitunnin voi poimia joka peruskoulusta. Tunti-
käyttö on useimpien haastattelemiemme nuorten mielestä normaa-
lia ajanvietettä. Se ei useinkaan ole saanut varsinaisen häiriökäyt-
täytymisen leimaa.

Tutkija: Minkä takia pitää lähettää koulussa tunnilla tekstiviestejä?
Leena (14): En tiijjä, siellä on vaan niin tylsää. Siis ei siellä vaan jaksa istua.
Tutkija: Et sä pelkää sitä, että joutusit huonoon maineeseen?
Leena: Ei siellä, kun yleensä on semmosia ihmisiä [opettajia], jotka ei
välttämättä ees huomaa. Että ei ne nyt paljoa välitä, kuhan selittää siellä
vaan jotain ihan innoissaan.

Suomalaista koulukulttuuria on tulkittu kiinnostavasti muun
muassa oppilaiden aika-tilapolkujen avulla sekä erittelemällä kou-
lun äänimaailmaa. Ääni on paitsi tehokas vastarinnan muoto myös
herkkä sosiaalisen hallinnan väline15 . Yksi tietoisesti tuotetun ää-
nen tärkeimmistä funktioista on merkitä reviiriä, kotimiljöötä,

15. Tolonen 2000, 135.
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valtasfäärejä16 . Esimerkiksi korvalappusteroiden käyttö mahdollis-
taa tilan ja ajan privatisoinnin, yksityisen äänimaailman luomisen.
Oppilas voi uppoutua tähän yksityisyyteen myös kesken tunnin.17

Ajan, tilan, liikkeen ja äänen säätely kiteytyy koulujen aika-tila-
poluissa. Ne kertovat, mikä on pakollista minäkin hetkenä sekä
millainen liike ja ääni on kiellettyä ja millainen pakollista tietyssä
paikassa, tiettynä aikana. Niiden rinnalle voidaan lisätä vielä yksi
taso: mielentila. Kun oman tilan puute ahdistaa, oppilaat pakene-
vat päiväunien rajattomaan tilattomuuteen.18  Matkapuhelimista on
tullut osa tätä mielentilaa. Äänettömästä televiestinnästä tulee lä-
hes telepatiaa silloin, kun äänen käyttö ei ole sallittua.

Koululuokista matkapuhelin on jatkanut soluttautumista myös
muihin paikkoihin, jotka eivät aiemmin mainitun aikuisten
kännykkäetiketin mukaan välttämättä sovellu matkaviestintään.
Nuorten puhelimet ovat lähes poikkeuksetta päällä kirjastossa, jul-
kisissa kulkuneuvoissa ja jopa kirkoissa, kuten seuraava tutkijan ha-
vainto osoittaa.

Pikkukaupungin seurakunta on kokoontunut sunnuntai-illan
ehtoolliskirkkoon. Kirkko on puolillaan aikuisia. Eturivissä istuu,
ilmeisesti äitinsä vieressä, teini-ikäinen poika. Onko hän tullut ha-
kemaan iltakirkosta rippikouluun vaadittavan osallistumismer-
kinnän? Poika näyttää kuuntelevan papin saarnaa syventyneenä, pää
alas painettuna, kädet sylissä. Tilaisuus päättyy ehtoolliseen. Kirkko-
väki jonottaa keskikäytävällä ehtoollisvuoroaan. Eturivin poika is-
tuu edelleen hiljaa kasvot lattiaan luotuina; hän hymyilee kauniis-
ti, ja välillä selvästi naurahtaakin. Mikä saa hänet hyvälle tuulelle?
Poika istuu aivan eturivissä, vain metrin päässä ehtoollisleipää jaka-
vasta papista. Juuri ennen omaa vuoroa on tilaisuus vilkaista poikaa
tarkemmin. Pojan ristittyjen käsien lomassa, kirkon penkin selkänojan
suojassa, on pieni matkapuhelin ja sen näytöllä avoinna tekstiviesti,
jota poika selaa eteenpäin.

Kertomuksen pojan viesti voisi olla seuraavan esimerkin teksti-
viesti, jonka 15-vuotias Saija sai poikaystävältään:

16. Järviluoma 1996, 205.
17. Laine 1997, 45.
18. Gordon, Lahelma & Tolonen 1995, 5.
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K I I T T I , m u n P I T I k y l V I E L v ä h ä F I K S A I L L n i i t ä M U T t u l i
K I I R E . . . o l i h a n S U N p a r i N Y T p a r e m p g K U u s e i m m i l ! m ä
O O N n y t K I R K O S , j e e . . . M U T T A y r i t ä O L L A h u o m e n
PIRTEENÄkoulusKULTA!
(tekstiviesti)

Liikkuvuuden tasot

Matkapuhelimen käyttöön liitetään usein vähintäänkin epäsuorasti
oletus siitä, että matkapuhelinta käytetään jossakin toisaalla tai poissa.
Tyypillisesti matkaviestijän kuvataan olevan matkalla tai liikkeessä.
Käyttäjä on keskellä jatkuvaa muutosta, menossa tai tulossa.
Kopomaa liittää matkapuhelimen nykynomadien, jatkuvassa liik-
keessä olevien yksilöiden ja ryhmien, liikkuvaan elämäntapaan. Ää-
rimmäisenä esimerkkinä hän mainitsee rullaluistelijan, joka ihon-
myötäisessä asussaan nappikuulokkeineen ja -mikrofoneineen hoi-
telee puhelinyhteyksiä vauhdissa.19  Kiteytyneen mainoskuvan mu-
kainen matkaviestijä on fyysisesti etäällä eräänlaiseksi vakioksi miel-
letystä tilasta tai sosiaalisesta kontekstista – kodista ja perheen-
jäsenistä, työpaikasta tai ystävistä, kuten kirkkotarinan poika on
sosiaalisesti eristyksissä ystävistään.

Liikkuvuus (engl. mobility) ei kuitenkaan ole yksiselitteinen kä-
site. Se on jaettavissa ainakin kahteen eri kategoriaan: osittainen
liikkuvuus (semimobile) ja täydellinen liikkuvuus (fully mobile). Ka-
dulla kiitävä rullaluistelija tai rekka-auton kuljettaja on esimerkki
täysin liikkuvasta matkaviestijästä: hän on keskellä fyysistä liikettä
eikä voi keskittää koko huomiokykyään matkaviestintään. Osittai-
nen liikkuvuus ympäröi matkaviestijää esimerkiksi junassa, hotel-
lissa tai toimistohuoneessa. Ympäristö voi tällöin olla jopa täysin
stabiili. Langattoman viestinnän käyttöä motivoi ainoastaan poissa
jostakin tutummasta ympäristöstä oleminen – käytettävissä ei vält-
tämättä ole muita viestintäkanavia, kuten oman kodin tai toimisto-
huoneen varusteita. Käyttöä ei siten niinkään perustele liikkuvuus
vaan muiden viestintämahdollisuuksien puute.20

19. Kopomaa 2000, 13.
20. Väänänen-Vainio-Mattila & Ruuska 2000, 179.
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Liikkuvuus selittää hyvin myös nuorten matkaviestintää. Kun
nuoret vertaavat matkapuhelinta ja tietokonetta tai tarkemmin esi-
merkiksi tekstiviestiä ja sähköpostia, voittaa matkaviestintä netin
lähes poikkeuksetta juuri liikkuvuutensa vuoksi. Tietokone on nuor-
ten kuvauksissa pysähtynyt väline, joka jää paikalleen. Matkapuhe-
lin sen sijaan tulee mukaan kaikkiin arjen aika-tilapolkuihin. Nuo-
ret korostavat – aikuisten matkaviestijöiden tavoin – kuinka matka-
puhelin kulkee aina mukana. Havainto ei yllätä, päinvastoin. Yllät-
tävää sen sijaan on käytön todellinen suuntautuminen. Täyden liik-
kuvuuden korostus osoittautuu osin harhaksi. Kun nuorten matka-
viestinnän käyttöä tarkastellaan määrällisesti, putoaa liikkuva käyt-
tö paljon pienempään rooliin. Matkapuhelinta ei käytetä likikään
aina ”jossakin muualla” tai liikkeessä. Missä nuoret sitten matka-
viestivät määrällisesti paljon? Vastaus voi yllättää: kotona, omassa
huoneessa, vuoteessa, usein iltamyöhään ja yöaikaan.

Liikkuvuuden sijasta kyse on pysähtyneestä käytöstä. Matka-
puhelimesta on tullut lankapuhelimen stuntman, sijaisväline ja
täydentäjä. Eräs selittäjä tähän on lankapuhelimen sijainti. Lasten
ja nuorten muuttuvaa mediakulttuuria tarkastelevaan tutkimukseen
vuonna 1997 osallistuneista suomalaislapsista ja -nuorista vain 17
prosentilla oli huoneessaan oma lankapuhelin21 . Sen jälkeen kiin-
teän puhelimen asema ei ole vahvistunut, vaan päinvastoin yhä use-
ampi suomalaisperhe on luopunut kotipuhelimesta. Lisäksi kiinteä
puhelin on usein perheen yhteinen viestintäväline, joka on sijoitet-
tu kodin jaettuihin tiloihin, kuten eteiseen, keittiöön tai olohuo-
neeseen. Myös perheen yhteinen tietokone Internet-yhteyksineen
sijaitsee usein nuorelta osin rajoitetussa tilassa, kuten vanhempien
makuu- tai työhuoneessa. Nuorilla ei siten välttämättä ole koko
aikaa käytettävissään muuta viestintävälinettä kuin matkapuhelin.

Sukupolvi Homo Mobilis?

Kuten jo tämän luvun alun esimerkki osoitti, tutkimuksella on tai-
pumus leimata ja luokitella kohteensa. Luokittelu on aineiston

21. Saanilahti 1999, 7.
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jäsentämisen työkalu. Ilmiöitä on helpompi kuvata niputtamalla
ne tietyn otsikon alle. Olemme kuvanneet tutkimuskokonaisuutta
vuosien aikana muun muassa termeillä lasten ja nuorten känny(k-
kä)kulttuuri, matkapuhelinkulttuuri (engl. mobile phone culture),
matkaviestintäkulttuuri (mobile communication culture) sekä viimeksi
mobiilikulttuuri (mobile culture). Niille yhteistä on käsite kulttuuri,
jota ei tässä tutkimuksessa ole haluttu korvata suppeammalla ter-
millä. Kulttuuri on jotakin enemmän kuin perheiden matkapuhe-
limenkäyttö tai nuorten matkaviestintätavat.

Kaksi ensimmäistä termiä, kännykkä- ja matkapuhelinkulttuuri,
painottavat päätelaitetta eli matkapuhelinta. Nykyiset matkapu-
helimet ovat vain yksi versio mobiililaitteista, joihin voidaan sup-
peimmillaan lukea erilaiset hakulaitteet (pagers, beepers) ja laajim-
millaan kannettavaa tietokonetta lähentyvät tieturi- ja älypuhelimet
(communicators, smart phones). Tulevaisuudessa erilaisten päätelait-
teiden määrä lienee entistäkin suurempi. Laitesidonnaiset termit
olivat kuvaavia varsinkin ilmiön alkuvaiheessa, jolloin pelkkä matka-
puhelimen omistaminen oli itseisarvo. Laitteella viestiminen saat-
toi jopa jäädä omistamisen ja sen suoman sosiaalisen statuksen var-
joon. Edelleen kulttuuria säätelee rajankäynti uuden ja vanhan tai
vanhanaikaistumisen välillä. 16-vuotias Terhi kirjoittaa päivä-
kirjassaan (1999):

Ei, kyllä mun on nyt pakko saaha uus puhelin! Jari oli saanu 6110:n, voi
että se on upea! - - - Katriltakin tuli tänään tekstari. Se on kai saanu
puhelimen taas käyttöönsä, mistähän moinen…? Sen porukat otti siltä
kännyn pois, ku alko olleen laskut lähellä kahta tonnia. Katrista ja sen
kännystä muuten huomaa, että puhelimen malli ei tosiaankaan riipu
vanhempien varallisuudesta. Katrin  porukat on suorastaan rikkaita, ja
Katri-parka joutuu pärjään ikivanhalla Nokian 1631:llä. Voi raukkaa…
siis puhelinta, meinaan. Lajitoverit alkaa olla jo vähissä.

Kolmas termi matkaviestintäkulttuuri kohdistaa huomion toimin-
taan, viestintään. Mobiilikulttuuri-termi kattaa nämä ilmiön mo-
lemmat puolet eli sekä matkaviestintään tarvittavan päätelaitteen
hankinnan ja omistamisen että sen kaikkinaisen käytön. Suomen
kielen sanana mobiili ei kuitenkaan ehkä ole kaikissa yhteyksissä
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riittävän kuvaava muun muassa siksi, että kielessämme ei ole luon-
tevaa ilmaisua mobiilipuhelin. Englannin sana mobile merkitsee sekä
yleensä siirrettävää, liikkuvaa esinettä tai asiaa että erityisesti matka-
puhelinta, mobile phone. Olennaista sanassa on liike ja liikkumi-
nen. Suomen kielen termi matkapuhelin sen sijaan viittaa jostakin
poistumiseen tai jossakin muualla oloon.

Kulttuuri-käsitteellä viittaamme siihen, että kyse on laajemmasta
yhtenäisestä kokonaisuudesta. Kulttuuri rakentuu tietyn yhteisön
tavoista ja uskomuksista sekä niiden takana vaikuttavasta ajatus-
maailmasta, joka ohjaa yksilön tekoja, päätöksiä ja valintoja. Yksilöl-
lisen käytöksen takana on siten aina vähintäänkin aavistus yhteisöl-
lisyyttä. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästä abstraktiosta, vaan kult-
tuuri koostuu myös aineellisista ja yksilöiden välisiin suhteisiin liit-
tyvistä elementeistä. Esinekulttuuri ja sosiaaliset verkostot ovat osa
ilmiötä. Kuvaamamme kulttuuri on nopeasti elävä, ja siinä on koko
ajan läsnä muutos. Kulttuuri ei koskaan olekaan pysähtynyt tila
vaan pikemminkin prosessi, jossa tietty kulttuuri luodaan yhä uu-
delleen yhdistelemällä luovasti eri puolilta omaksuttuja elementte-
jä.22

Emme väitä, että kuvamme nuorten mobiilikulttuurista olisi
sellaisenaan likikään täydellinen. Paremminkin se avaa muutamia
kulttuuripiirteitä tietyssä ajallisessa kontekstissa. Joskus kuvaus ker-
too myös ehkä enemmän yksilöstä kuin yhteisöllisesti jaetusta toi-
minnasta. Kulttuuripiirteitä tulee lisäksi tulkita vielä alueellisesti,
suhteessa käyttäjien elinympäristöön. Yhtenäisestä suomalaisnuorten
matkaviestintäkulttuurista puhuminen on siten erheellistä. Maa-
seudun havainnot eivät liene sellaisenaan yleistettävissä kaupunkiin.
Itäisen Suomen viestintäkulttuuri saattaa erota jossain määrin län-
tisestä.

Sukupolvi ja kieli

Mediatutkija Sam Inkinen on eritellyt 1990-luvun nuorisoa suku-
polvi-käsitteen avulla Don Tapscottin jalanjäljissä. Aikamme suku-

22. Vertaa esimerkiksi Jargon 1994, s.v. culture.
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23. Inkinen 1998, 165–185.
24. Vrt. esim J.P. Roos 1999 ja 1994; Kopomaa 2000, Mäenpää 2000b.
25. Vrt. esim. Rheingold 2001.

polvia kuvaavat muun muassa ilmaisut G-sukupolvi (Generation
Global) ja verkkosukupolvi (Net Generation). Uuden sukupolvi-
ajattelun keskeinen teesi on, että ensimmäistä kertaa maailmanhis-
toriassa lapset ja nuoret hallitsevat vanhempiaan paremmin yhteis-
kunnan ja kulttuurin kehitykseen vaikuttavan avainteknologian.
Tämä avainteknologia on tietotekniikka ja digitaalinen media, joi-
den osaaminen on nyky-yhteiskunnassa keskeistä ”kulttuuritek-
niikkaa”. 23

Olemme käyttäneet samaisia sukupolvikäsitteitä tutkimuksessa
joskus jopa hyvinkin huolettomasti. Tutkimuksen kohderyhmäksi
on nimetty kännykkäsukupolvi, mobiilinuoret, mobiilisukupolvi (engl.
Mobile Generation) tai jopa Homo Mobilis (lat.), liikkuva ja viestivä
ihminen. Matkaviestinnän tutkijat ovat etsineet syitä matkapuhe-
limen suosioon vuoroin laitteen arkisuudesta ja jokapäiväisten asi-
oiden hoidon helpottumisesta, vuoroin juhlan tunnusta ja arkiru-
tiineista irrottautumisesta24 . Kännykkäsukupolven nuorilla nämä
molemmat puolet painottuvat tasaisesti, toisiaan täydentäen; mat-
kapuhelin kuuluu arkeen ja juhlaan. Matkapuhelimen käyttö
integroituu samanaikaisesti sekä nuorten elämänhallintaan tässä ja
nyt että irtiottoon reaalitodellisuudesta, siirtymiseen usein läsnä
olevaa arkea hauskemmaksi miellettyyn ”kännykkämaailmaan”.

Sukupolvi-määritelmillä tarkoitamme siis lapsia ja nuoria, joille
matkaviestintä on lähes selviö, jo pitkään omaan elämään kuulunut
asia. Suomalaisten nuorten väitetään olevan paitsi kalaparven ta-
voin jatkuvassa liikkeessä myös jatkuvan kommunikaation parissa.
Nykyisten lasten elämään matkaviestintä on kuulunut aina. Vertaus-
kohdan voi ottaa televisiosta tai äänilevyistä. 1960-luvun jälkeen
syntyneet suomalaiset tuskin muistavat aikaa ilman televisiota. 1990-
luvun nuorille äänilevy ei ole musta vinyylikiekko vaan kiiltävä
metallinen CD-levy. Uusimmissa keskusteluissa sukupolviajattelu
on tosin alkanut hieman hiipua. Sukupolven sijasta areenalle on
marssitettu mobiilit heimot (mobile tribes) tai mobiilit virtuaa-
liyhteisöt (mobile virtual communities)25 . Vaikka kyse on osin
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kuumista trendisanoista, kuvaa heimoajattelu joiltakin osin kult-
tuuria sukupolvea paremmin: ikäpolven pilkkominen heimoihin
jättää tilaa käyttäjäryhmien eroille.

Eräs kulttuurille tyypillinen piirre on, että kulttuuria eteenpäin
siirtäville kulttuurinkantajille kehittyy tietty oma luonnolliseksi
koettu tapa ilmaista asioita. Muut samaan kulttuuripiiriin kuulu-
vat ymmärtävät yleensä vaivatta ilmaisun merkityksen. 15-vuotias
Hanna kirjoitti päiväkirjassaan:

Mulla oli kaks viimeistä tuntia maantietoa ja mulla oli sielä niin tylsää että
mä vaan otin kännykän takin taskusta ja aloin näppäillä viestejä. Kun
pääsin koulusta niin bussi oli ihan täynnä ja mulla oli hermot kireellä, ja
sit mulle soitettiin koko ajan pilareita. Se kiristää viä enemmän mun
hermoja.

Sitten vaan istuttiin kauppakeskuksen rappusilla ja mä pelasin Jennin
kännykällä matopeliä ja ku olin just saamassa hyvän saavutuksen Ville
soittaa! ÄRRGH! Kun me tultiin tänne niin me istuttiin olohuoneessa ja
Jenni ja Ville näpräili toistensa kännyköitä. Ainakin ne luki toistensa vies-
tejä. Se oli niin sulosen näköstä.

Ilmaisun kiteytyneisyysasteen mukaan tätä ”sisäpiirin kieltä” voi
kutsua esimerkiksi slangiksi (näppäillä viestejä), sanastoksi (mato-
peli) tai jopa eriytyneeksi terminologiaksi (pilari), joka ei välttämät-
tä aukene kulttuuriin kuulumattomille ulkopuolisille ilman seli-
tystä.

Verkossa ja verkotta

Kännykkäsukupolvi ei ole vain kännykkäorientoitunut. Tutki-
mistamme nuorista 95 prosenttia käytti Internetiä usein tai aina-
kin joskus; vain viisi prosenttia ei käyttänyt sitä lainkaan. Yli kol-
mella neljäsosalla oli oma sähköpostitunnus. Sähköposti ja kännykkä-
chat olivat myös nuorten eniten matkapuhelimeen toivomia uusia
ominaisuuksia. Tutkimusajankohtana tarjolla on jo ollut joitakin
matkasähköpostipalveluja, mutta niiden käyttökustannukset ovat
olleet nuorille liian korkeita. Lisäksi palvelujen käyttö vaatii puhe-
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limelta WAP-ominaisuuden. Eri viestintäkanavien käyttöä kuvaa
limittyminen, sukkulointi ja viestintävälineiden rajojen ylittämi-
nen: webin chat-jutustelu jatkuu kännykässä tekstiviesteinä; teksti-
viesti vie nuoren oman kommentin hetkessä television keskuste-
lukanavalle. Häviäjä viestintäviidakossa näyttää olevan perinteinen
paperikirje. Haastatellut tytöt lähettävät vielä joskus myös kirjeitä
ja kortteja, pojat eivät juurikaan ole enää niistä kiinnostuneita.

Olemme jakaneet nuorten mobiilikulttuurin kahtia. Reaali-
aikainen (engl. online) viestintä tapahtuu GSM-verkossa. Muuhun
käyttöön (offline) ei tarvita verkkoyhteyttä. Lisäksi liitämme verkon
ulkopuolella tapahtuvaan kulttuuriin kuuluviksi myös elementte-
jä, joissa ei välttämättä käytetä lainkaan matkapuhelinta. Olennai-
nen ero näiden käyttötapojen välillä ovat kustannukset: verkkokäyttö
maksaa, verkon ulkopuolella tapahtuva käyttö ei kerrytä kustan-
nuksia.

Tutkija: Käytät sä puhelinta koskaan aamuisin tai aamupäivällä vai onko
se aina vaan iltasoittelua?
Juha (16): Suurin osa illalla, tota kyllä sitä nyt. Tai tarkotatko soittamises-
sa vai ihan niinku käytön?
Tutkija: Ihan miten vaan. Teet sä sillä mitään muuta vai onko se vaan
vyöllä?
Juha: Kyllä minä koulussa kyllä aika paljon käytän sitä, aina jotain leikin
sillä että aika menis vähä nopeemmin ja pelaan jotain peliä tai tämmösiä.
Tutkija: Muuttelet sä jotain asetuksia?
Juha: Selailen oikeestaan, jos sieltä sattus vielä löytymään joku uus toiminto.
Tutkija: Vieläkö tässä vaiheessa löytyy?
Juha: Eipä oikeestaan. Joku ihan ihme toiminto, jollain uudella koodilla
pitäskin avata, niin kyllä sitten varmaan löytys mutta.
Tutkija: Sä tavallaan näpertelet sitä.
Juha: Just niin, leikin vaan sillä.

Online-viestintään sijoittuvat matkapuheluiden lisäksi esimer-
kiksi teksti- ja kuvaviestien lähetys ja vastaanotto, tekstiviestien
välitystietojen käyttö, sähköposti, faksipalvelu, soittoäänien, ikoni-
en ja kuvien tilaaminen sekä WAP-käyttö. Kaikki nuoret eivät tosin
käytä läheskään kaikkia saatavilla olevia palveluja, ja usein tieto uu-
tuuksista välittyy parhaiten puskaradiolla: 15-vuotias Raisa kirjoit-
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taa: ”Välillä tekstiviesteissä kestää, miksi? Välillä ne eivät edes mene
perille...! Opin vasta viime viikolla välitystietojen käytön. Kavereil-
ta oppii helpommin ja nopeammin kuin käyttöoppaasta!”

Käytännössä kaikki online-palvelut eivät ole reaaliaikaisia: teksti-
viesti viipyy matkalla joskus jopa tunteja, ja viesti sekä laaditaan
että luetaan ilman auki olevaa verkkoyhteyttä; WAP-palvelut ladataan
matkapuhelimeen viipeellä; kännykkään lähetetty sähköposti tavoit-
taa vastaanottajan vasta kun hän kirjautuu sähköpostipalveluun.
Tavoitteena tosiaikapalveluissa on kuitenkin palveluiden jatkuva
saatavuus. Matkaviestinnän ihanne on omnipotentti viestijä, joka
hallitsee viestintäympäristöään kaikkivaltiaan tavoin heti, aina ja
kaikkialla.

Mikäli nuorten mobiilikulttuuri rajattaisiin vain GSM-verkossa
tapahtuvaan viestintään, kokonaiskuva jäisi vaisuksi ja puolinaiseksi.
Yhtä tärkeä osa kulttuuria on verkon ulkopuolella tapahtuva käyt-
tö. Siihen kuuluvat esimerkiksi matkapuhelimen käyttö viihdekes-
kuksena (pelit), muistiona (kalenteri, nimi- ja numerotiedot),
kellona (muistuttajat, herätys), opettajana (vieraskielisten valikoi-
den käyttö) ja oppimateriaalina tai tietopankkina (sanakirja). Tosin
samankaltaista käyttöä liittyy yhä useammin myös online-viestin-
tään, kuten 17-vuotias Jarkko kirjoittaa:

Tänään ruokatunnilla yksi naispuolinen kaveri teki enkun ainetta, joka
piti palauttaa seuraavalla tunnilla. Hän kysyi minult mitä ”otos” on eng-
lanniksi. Kirosin ensin kun en muistanut niin helppoa sanaa ja päätin
katsoa sen internet-sanakirjasta kommunikaattorilla. Vaikuttava
auttamisyritykseni kuitenkin kilpistyi virheilmoitukseen Internet
connection failure. Hetkeä myöhemmin muistin, että olin muuttanut
internet-salasanani ja unohtanut vaihtaa sen myös kommunikaattoriin.
Dammit!

Myös matkapuhelimen mukauttaminen omaan tyyliin ja per-
soonaan on offline-kulttuuria. Apuna ovat värikuoret, lisäantennit
ja kuljetuslaukut. Joskus puhelimen personointi laajenee perso-
nifioinniksi, elollistamiseksi. Laitetta kohdellaan kuin se olisi elävä,
tunteva olento tai lasten virtuaalilemmikin kaltainen telegotchi. Jot-
kut nuoret kuvaavat matkapuhelimensa ei-koneeksi, sivupersoonaksi
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tai vauvaksi. Laite ”puetaan”  uuteen asuun (värikuoret) tai sen kanssa
”leikitään” (pelit). Matkapuhelimen hyvä olo halutaan taata. Puhe-
linta hoivataan ”syöttämällä” (akun lataaminen) ja puhdistamalla.
Talvipakkasella laitetta kannetaan lämpimässä lähellä sydäntä – ”Pi-
dän povitaskussa ettei se jäädy”, kertoo 16-vuotias Jussi. Samanikäi-
nen Henna valmisti kännykälle kokonaisen talvipuvuston. Ohjeen
kännypussin tekoon hän löysi Jokanaisen niksikirjasta.

Tutkija: Sulla on kiva pussi.
Henna: Joo, mä vaihtelen niitä aina sen mukaan ett mitä on  mukana.
Tutkija: Onks sulla paljon noita suojapusseja?
Henna: On. Mä teen niitä aina sen mukaan kun mä jaksan.
Tutkija: Aha, just. Mistä asti sä oot itte alkanu tekeen?
Henna: Varmaan joskus kesällä. Ensin mä tajusin sen, että kun tulee
kylmä, säästää akkua jo pelkästään se, että pysyy koko ajan lämpösessä. Sit
mä kudoin niitä, ja sit kun tuli enemmän talvi niin mä tein niitä kuoria
teddykankaasta.

Näissä kaikissa on kyse ajan viettämisestä oman kännykän kans-
sa. Matkapuhelin viihdyttää, pitää seuraa, toimii kumppanina.
Nuoret kuvaavat, kuinka matkapuhelinta on mukava näprätä: oma
tutuksi luultu puhelin yllättää tai ainakin viihdyttää aina uudel-
leen. Vielä näpelöintiäkin olennaisempi osa mobiilikulttuuria on
puhelimen sosiaalinen ulottuvuus, statusarvo. Yksinkertaisimmin
arvon mittariksi voidaan määritellä matkapuhelimen hinta ja laatu,
muodikkuus ja merkin arvostus. Sääntö kuuluu tällöin: mitä kal-
liimpi puhelin, sitä korkeampi status. Käytännössä pelkästään hin-
ta ei kuitenkaan enää riitä määrittämään matkapuhelimen sosiaalis-
ta arvoa. Päinvastoin arvo näyttää määrittyvän yhä enemmän matka-
puhelimen sisällön – sielun ja mielen – mukaan. Arvoa nostavat
esimerkiksi runsas kiinnostavien tekstiviestien määrä, satoja nume-
roita ja nimiä sisältävä henkilögalleria tai persoonallinen, uniikki
näyttöteksti. Sääntö kuuluu tällöin: mitä sosiaalisesti rikkaampi
puhelin, sitä korkeampi status. Puhelimeen ”pakatut” ystävät – ni-
met, viestit, pienet lahjoina annetut GSM-animaatiot – kuvastavat
omistajan suosituimmuutta. Puhelin on tällöin nuoren suositus-
kirje ystäväpiirissä.
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2 KOODI OIKEIN

Kenttä ja kännykkä

Tutkimuksen tavoitteet

Mitä pidemmälle tutkimus on edennyt, sitä vaikeampia haasteita
kenttätyö on asettanut tutkijoille. Alkuaikojen itsestäänselvyydet
ovat kääntyneet usein kysymyksiksi. 15-vuotias tyttö sai haastatte-
lijan sanattomaksi kysymällä, miksi juuri nuorten matkapuhelimen
käyttöä tutkitaan. Samaan kysymykseen pyrimme vastaamaan tässä
luvussa, jossa kerromme myös, kuinka tutkimus eri vuosina on to-
teutettu.

Miia: Miten te niinku teette, nyt ku on tää tutkimus…
Tutkija: Mmm.
Miia: Niin tuota teettekö työ usseenki jottain tämmösiä, vai minkä takkii
justiinsa joku kännykkänuoret?
Tutkija: Joo. Me on tehty jo aika pitkään… Mäpäs laitan tän… [nauhu-
rin kiinni] (tauko nauhoituksessa).

Nuoret ja heidän perheensä ovat ymmärtäneet helposti tutki-
mukseen nivoutuvat yrityselämän tarpeet. Moni on korostanut
puheessaan teemoja, jotka haastattelijan on muistettava sanoa ”No-
kian insinööreille”. Joskus nuorten haastattelupuhe on yllättäen
kesken jutustelun kohdistunut suoraan kolmannelle, epäsuorasti
nauhurissa piilevälle insinöörille tai operaattorin edustajalle, kuten
16-vuotiaan Tuomaksen mainostoive: ”Okei okei, yks juttu niille
Sonera-ihmisille, jotka ikinä tulee kuunteleen tätä juttua. - - - Mä
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en jaksa kattoo semmosia läskei muijii, jotka on meikattu sinne
niin. Mieluummin hyvännäköset muijat mainokseen.”

Yritysten mukana oloa ei olekaan missään vaiheessa yritetty
häivyttää. Päinvastoin, ongelmana on joskus ollut saada haastatel-
tava uskomaan, että muukin kuin suora teknologiapuhe kiinnostaa
tutkijaa. Keskustelu on saattanut polveilla puolisen tuntia seurus-
telun ongelmissa ja tekstiviestiriidoissa, minkä jälkeen haastateltava
on havahtunut kysymään, pitäisikö hänen palata takaisin asiaan ja
haastattelulistan kysymyksiin. Akateemisen ja epäsuorasti teknolo-
giaan sitoutuvan tutkimuksen rooli on avautunut tutkittaville vai-
keammin. Mitä tutkija haluaa tietää?

Yrityselämän tutkimukselliset tavoitteet ovat tiivistetysti sanot-
tuna keskittyneet tarpeeseen saada tietää, millaista on nykyisten ja
tulevien asiakkaiden arki sekä millaisia ovat siihen liittyvät
viestinnälliset tarpeet. Osin nämä tarpeet liittyvät viestintään, osin
elämänhallintaan tai yhteisöllisyyteen. Akateemisen tutkimuksen
kiinnostus ei ole kaukana tästä, eikä eri tahojen mielenkiinnon
limittäminen ole siten ollut ylitsepääsemättömän ongelmallista.
Kulttuurintutkimukselliseksi tavoitteeksi olemme määritelleet sel-
vittää ja kuvata, miten suomalainen nuorten matkaviestintäilmiö
on syntynyt ja kehittynyt sekä millä eri tavoin se ilmenee ja vaikut-
taa yksilöiden elämässä. Pääteemoja on ollut pelkistäen kaksi: miksi
ihmiset hankkivat matkapuhelimen ja mihin he sitä käyttävät. Tee-
moja on lähestytty henkilökohtaisten ja kollektiivisten uskomus-
ten, toiveiden ja pelkojen pohjalta. Mitkä tekijät motivoivat ylittä-
mään hankintakynnyksen? Mitkä tekijät estävät tai edistävät kult-
tuurin leviämistä? Teemojen on toivottu johtavan kohti kysymystä
siitä, mitä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle on tapahtumassa,
kun viestintä ja samalla arkielämä digitalisoituvat.

Osittain yritysvaroin toteutettu humanistis-yhteiskuntatieteel-
linen tutkimus hämmensi ensimmäiset vuotensa myös akateemista
maailmaa, ja toisinaan tutkijat saivat tuntea olevansa lähes tieteen
mustia lampaita. Tutkijoilta kysyttiin: Oletteko puolueettomia? Kri-
tiikki kohdistui tutkijoiden oletettuun haluun kirkastaa koko
tutkimuskenttä, matkaviestintä. Tutkijoista tehtiin matkaviestinnän
lähetystyöntekijöitä. Totta onkin, että aina ajoittain joko yritysmaa-
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ilma tai media on halunnut istuttaa tutkijat kulttuurin välittäjän
rooliin, agentiksi palvelujen tuotannon ja kulutuksen välille. Toisi-
naan neutraaliksi tarkoitettu ilmiön kuvaus julkisuudessa, radiossa
tai televisiossa, on tulkittu tutkijoiden mielipiteeksi. Joskus tutki-
joiden on arveltu asettuvan nuorten puolelle – ketä vastaan? – tai
suorastaan kiistävän, kaupallisuuden nimissä, tutkittavaan kulttuu-
riin liittyvät negatiiviset havainnot. 2000-luvulla vastaavia tutki-
muksia on meneillään jo muitakin eikä yritysyhteistyöhön suhtau-
duta enää yhtä oudoksuen.

Tutkijoiden taustat

Tutkijalla on perin inhimillinen taipumus nähdä tutkimuskoh-
teessaan niitä ominaisuuksia, joista on itse kiinnostunut. Saman voi
ilmaista myös käänteisesti: on luonnollista ja tieteen kannalta he-
delmällistä, että tutkijat valitsevat tutkittavikseen aiheita, jotka heitä
kiinnostavat. Pahimmillaan liiallinen tutkimuskohteeseen ra-
kastuminen johtaa kuitenkin tulkintasokeuteen. Tutkittavan ilmi-
ön jokainen piirre merkityksellistyy ja korottuu yli muiden. Tutki-
mus lähestyy kaupallista ylimainontaa, hypeä. Tekeekö teksti-
viestintään yksityiselämässään orientoitunut tutkija väkisinkin teksti-
viestinnästä positiivisesti värittynyttä kulttuuria sen sijaan, että tar-
kastelisi ilmiötä kriittisemmin esimerkiksi nopeasti kasvavana
kulutuksena?

Tutkijoiden onkin oletettu hullaantuneen välineviestintään myös
yksilöinä eikä vain tieteen nimissä. Tosiasiassa linja on ollut varsin
maltillinen. Ryhmä syntyi ja rakentui kännykkänoviisien ympäril-
le. Alkuvaiheen tutkijoista ei kenelläkään, hankkeen vetäjää lukuun
ottamatta, ollut omaa matkapuhelinta. Yksi tutkija lainasi työtä
varten matkapuhelimen vanhemmiltaan, toinen osti ensimmäisen
matkapuhelimensa työn alettua. Kolmas käytti näppäimistöltään
rikkoutunutta matkapuhelinta kuukausia painelemalla numerot pie-
nellä tikulla – ”kun se nyt vielä kuitenkin toimii”. Neljäs huvitti
nuoria hoitamalla puhelunsa jo vuosi sitten vanhentuneella mallil-
la. Ryhmä on astunut askeleensa matkaviestinnässä lähes samaa tahtia
tutkimuskohteensa kanssa.
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Projektin tutkijoiden taustat ovat sekä humanistisissa että yh-
teiskuntatieteissä. Ryhmässä ovat olleet edustettuina muun muassa
antropologia, etnologia, folkloristiikka, informaatiotutkimus,
journalistiikka, kielitiede, markkinointi, sosiologia, sosiaalipsykologia
ja suomen kielen tutkimus. Monitieteisyydellä on etsitty eri näkö-
kulmia. Kukin tutkija on tuonut hankkeeseen jotakin omaa. Ny-
kyisellään asetelma on kuin morsiamen hääpuku: jotakin uutta, jo-
takin vanhaa, jotakin lainattua. Tutkimus on kasvanut yksittäisiä
kulttuuripiirteitä korostavasta perinteentutkimuksesta kohti medi-
an käyttöön ja vastaanottoon liittyvää tutkimusta. Yhteistä kaikille
on kuitenkin ollut laadullinen tutkimusote ja kentän kanssa koh-
taamisen korostaminen.

Mitä vähäisemmäksi ulkoinen kritiikki on vuosien mittaan käy-
nyt, sitä enemmän rajanvetoa tulosten ja ylitulkinnan mahdolli-
suuden välillä on tehty ryhmässä. Työhuoneen oveen teipattiin taan-
noin tutkimusideologian ytimen kiteyttävä teksti Hype-Free Zone.
Silti tilanne on sama kuin kaikessa kvalitatiivisessa tutkimuksessa.
Analyysi on aina osin myös tekijöidensä näköinen, ja nyt myös tut-
kijat ovat jo matkaviestinnän sisäpiiriä, jonka on lähes mahdoton
enää vapautua verkosta – jos sitä edes haluaisivatkaan.

Tutkimuksen vaikutus kenttään

Hanke on ollut lähes koko olemassa olonsa ajan vahvasti esillä julki-
suudessa. Sadat mediakontaktit ovat tehneet tutkimusideasta tu-
tun. Samalla mediajulkisuus on myllertänyt tutkimuskenttää.
Harhakuva ”puhtaasta” tai ”aidosta” kentästä oli toki kadonnut tut-
kijoiden odotuksista jo aiemmin. 2000-luvun nuorten elämä on
linkittynyt luontevasti mediaan, Internetiin, viihteeseen. Silti tut-
kimuksen jatkuva vuoropuhelu kentän kanssa on jaksanut hämmäs-
tyttää. Likikään aina emme ole osanneet määritellä, tutkimmeko
nuorten synnyttämää kulttuuria vai ilmiötä, jonka olemme luoneet
osin itse.

Kvalitatiivisella tutkimuksella on aina vaikutus kenttään, haas-
tateltavien verkostoon. Jo pelkkä haastattelu saa tutkittavan pureu-
tumaan ainakin jossakin määrin käsiteltävään aiheeseen. Äärimmil-
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lään tutkimus voi jopa muuttaa tutkittavan elämää: keskustelu he-
rättää jäsentämään asiat uudella tavalla. Tällöin tutkija on, tahtoen
tai tahtomattaan, saattanut liikkeelle reaktion, jonka voimakkuutta
ja kestoa on vaikea ennakoida. Olemme tutkimusaikana törmän-
neet tutkimuksen kenttää muuttavaan vaikutukseen kahtaalta. En-
sinnäkin arvelemme suorastaan synnyttäneemme, tukeneemme ja
ohjanneemme nuorten matkaviestintäkulttuurin kehitystä. Toisek-
si tutkijoiden lausuntoja on käytetty ilmiön kiihdyttimenä, ja ää-
rimmillään tutkijat ovat voineet nauhoittaa haastatteluissa omien
medialausuntojensa selostuksia. Väitteet voivat kuulostaa jopa
uskomattomilta. Siksi tarkastelemme niitä kahden esimerkin avul-
la.

Maan suurin sanomalehti esitteli, tutkimukseen pohjautuen,
laajahkosti tyttöjen tekstiviestien keruuseen kehittämän tallennus-
muodon, tekstarivihot1 . Artikkeli aiheutti ketjureaktion: aihe kiin-
nosti välittömästi myös useita muita viestimiä. Kentällä uutisoinnin
vaikutus näkyi vain muutaman päivän[sic!] viipeellä. Yhä useam-
mat tytöt kertoivat keräävänsä tekstiviestit omaan viestivihkoon, koska
sellainen oli muillakin. Keruuidean he kertoivat saaneensa lehti-
jutusta. Osa oli kuullut asiasta kaverilta, joka oli lukenut idean leh-
destä. Suomen yli pyyhkäisi tekstiviestivihkoaalto. Muutamassa vii-
kossa aiemmin verrattain marginaaliseksi ilmiöksi luokittelemas-
tamme keruukulttuurista tuli osa tyttökulttuuria – edelleenkään
systemaattinen keruu ei juurikaan ole ylittänyt sukupuolirajaa.
Hieman myöhemmin teleoperaattori julkisti ilmiön innostamana
erityisen viestien keruuta varten suunnitellun pienen kirjasen, joka
osin ohitti suosiossa ruutuvihot. Nykyisin viestit voi tallentaa myös
operaattorikohtaisesti digitaalisiin viestipankkeihin, jotka ovat
selattavissa Internetissä.

Tutkija: Mitäs tästä keräilystä? Mitäs sä ajattelet siitä tekstiviestivihosta,
siis siitä painetusta?
Iiris (16): Kallis se oli, mut se oli tosi ihana.  Ei se semmone oo, mitä sit
kuljettais mukana. Mullaki se on hyllyssä.  Kun se on semmone, se on
näin paksu, siinä on vaaleenpunaset paksut pinkit jännät kuoret. Sit siellä
oli lopussa niit Soneran hakujuttui, niit sanoja, et se oli vähä tylsä.

1. Tekstiviestivihkokulttuurista enemmän luvussa viisi.



47

Semmone vois olla Radiolinjallakin. Niit vois olla erivärisiä ja niissä pitäs
olla semmone mis lukee numeroita, et mä voin numeroida ne.
Tutkija: Just. Okei. Aiot sä jatkaa tätä viestien ylös kirjottamista?
Iiris: Joo. Nyt mä oon just miettiny, et se eka [vihko], ni se oli silleen
melkein lopussa, mut mä aattelin, et mä en voi jatkaa sitä, et kun mä oon
niinku jo alottanu sen toisen [vihkon]. Mulla täytys nyt olla kolmas, mut
mä en oo vielä saanu aikaseks.

Tutkijoiden lähes viikoittainen mediajulkisuus on puolestaan
tullut haastatteluissa säännöllisesti vastaan haastateltavien käsityk-
senä siitä, miten asiat todellisuudessa ovat. Janne Kivivuori on ke-
hitellyt psykokulttuurin käsitettä. Hän viittaa arjen psykologisoi-
tumisella siihen, että ihmiset – siis tavalliset maallikot – alkavat
puhua elämästään ja tulkita tapahtumia ympärillään omaksumalla
ja hyödyntämällä käsitteitä, joita psykologinen ajatteluperinne on
kehittänyt. Voidaan ehkä jopa puhua ”tieteellisen elämänhallinnan”
kulttuurista, jossa ihanne on käsitteellisesti hallittu ja läpeensä
reflektoitu elämä, jonka sisällöllisenä kulmakivenä ovat alan gurujen
ihanteiksi määrittelemät ja ”tosiksi” osoittamat arvot.2

Tunnistamme varsinkin haastateltujen aikuisten puheesta vas-
taavan puhetavan, jonka voinee nimetä esimerkiksi arjen tietoyh-
teiskuntadiskurssiksi. Ihmiset toistavat arkipuheessa mediassa
kiertäneitä lausumia: matkapuhelin on avain tietoyhteiskuntaan;
nuorista on kasvanut uusi mediasukkuloinnin mestarillisesti hallit-
seva kännykkäsukupolvi; vanhemmat ovat luovuttaneet kasvatus-
vastuun viestintävälineille; ihmiset pakahtuvat infoähkyyn; mobiilit
paikannuspalvelut tuovat paitsi turvallisuutta myös henkisen iso-
veljen vahtiin selän taakse. Diskurssi ruokkii itse itseään. Ottamat-
ta kantaa siihen, ovatko lausumat sinänsä tosia vai eivät, niiden si-
sältö jää keskustelussa usein vain iskulauseiksi. Haastateltavan oma
kanta saattaa lopulta osoittautua jopa väitteiden vastaiseksi. Tutki-
muksestamme uutisoidut yksityiskohdat ovat alkaneet kiertää sa-
manlaisena (psyko)folklorena: Kaikilla nuorilla on jo kännykkä.
Nuoret tekstaavat eivätkä soita. Nuoret uudistavat matkaviestinnän

2.  Kivivuori 1992, 8.
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luomalla innovaatioita. Epuilla on repussa Aapisen lisäksi kännykkä.
Seurustelu on muuttumassa verkon virtuaalisuhteiksi.

Eräässä perheessä parikymppinen isoveli osallistui sisarustensa
matkaviestintää koskevaan haastatteluun. Hän kertoi hyvin perus-
tellulta kuulostavia mielipiteitä lasten ja nuorten matkaviestinnästä.
Hän kuvasi kulttuurin rajat, kertoi esimerkkejä ja kritisoi kehityk-
sen suuntaa. Keskustelun edetessä ajatukset alkoivat tuntua tutkijasta
jopa liiankin tutuilta. Hetken päästä isoveli totesikin kuulleensa
pari päivää aiemmin radiohaastattelun, jossa asiantuntija kertoi,
millaisesta kulttuurista nuorten matkaviestinnässä todella on kysy-
mys. Isoveli kertoi olevansa kuulemansa asiantuntijan kanssa samaa
mieltä, vaikka hänellä ei ollutkaan omakohtaisia kokemuksia kaikis-
ta ohjelmassa mainituista teemoista. Itse asiassa hän tunsi hyvin
niukasti myös 10- ja 14-vuotiaiden sisarustensa matkaviestintää.
Haastattelija tunnisti itsensä helposti kyseisen radio-ohjelman asian-
tuntija-tutkijaksi. Sittemmin sama on tapahtunut yhä useammin.
Televisiossa puhunut tutkija tai lehdessä haastateltu asiantuntija
ilmestyy mukaan vanhempien mielipiteisiin. Osa nuorista on ker-
tonut myös vedonneensa tällaisten lehtijuttujen tai televisio-
ohjelmien avulla vanhempiinsa saadakseen oman matkapuhelimen
tai uudemman puhelinmallin.

Soveltava kulttuurintutkimus

Folkloristi Leea Virtasen mukaan humanistiset tieteet saavat yleisen
merkityksensä siitä, että ne tekevät elämää tajuttavaksi ja auttavat
ymmärtämään ihmistä kulttuurisena olentona3 . Kulttuurintutkija
Olli Alho on pohtinut, että jos kulttuuritieteille haluttaisiin nyky-
aikana antaa jokin erityinen käytännön tehtävä sen tiedollisen teh-
tävän lisäksi, joka niillä tieteenä on, se voisi olla pyrkimys vähentää
etnosentrisiä, oman ryhmän paremmuutta korostavia kulttuurisia
asenteita. Vaikka myönnettäisiinkin, että omakeskeiset asenteet
kuuluvat yhteisöelämän perusluonteeseen suorastaan välttämättö-
minä elementteinä, on nykyään helppo nähdä myös niiden haital-

3. Virtanen 1999, 376.
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Matkaviestinnän oheen syn-
tyy ilmiöitä, joilla on enää
vähän tekemistä puhelimel-
la soittamisen kanssa – pää-
asia on, että Eput soittaa.
Tunnelmia Eppu Normaalin
konsertista. Kuva: Eija-Lii-
sa Kasesniemi, 1998.

linen vaikutus.4  Näkemys on entistä ajankohtaisempi aikana, jol-
loin etniset rajankäynnit kuohuttavat maailmaa.

Tutkimuksemme akilleenkantapää on ollut tilanteen kääntymi-
nen usein juuri Alhon esittämälle tavoitteelle päinvastaiseksi. Matka-
viestinnästä on näyttänyt rakentuvan kansallinen projekti, jossa yksi
teknologinen ilmiö korottaa koko kansankunnan muihin nähden
ylivertaiseksi. Vastaava on ilmennyt myös yksilötasolla. Toisaalta
nuoret ovat olleet terveesti ylpeitä erityisosaamisestaan. Ulkomailla
matkustaneet nuoret kertovat tarinoita muiden maiden matka-
viestinnän alkeellisuudesta – ”USAssa ollaan kaikkialla muualla edellä
paitsi kännyköissä”. Toisaalta osa nuorista on pohtinut epävarma-
na, ovatko he sopivia tutkimukseen, koska eivät käytä matkapu-
helintaan yhtä paljon kuin muut. Kulutus on noussut osaamisen ja
paremmuuden mittariksi.

4. Alho 1989, 35.
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Olemme määritelleet tekevämme soveltavaa kulttuurintutki-
musta. Kyse ei ole uudesta asiasta. Kulttuuriantropologi Ilmari Veste-
rinen muistuttaa, että antropologista tietoa on aina sovellettu sekä
tutkijan tieten että tietämättä5 . Tietoa voidaan käyttää esimerkiksi
ratkaistaessa teknologisia tai taloudelliseen kasvuun liittyviä ongel-
mia. Keskeiseksi nousee tällöin antropologin vastuu ja tutkimuksen
etiikka, sillä tuloksia voidaan käyttää myös ihmisten manipulointiin.6

Tutkimuksemme soveltava osio on tarkoittanut lähinnä yritys-
yhteistyötä. Tietoa ei ole kerätty vain tietyn ilmiön kartoittamiseksi
ja selittämiseksi. Perustutkimuksen ohessa tavoitteena on ollut tie-
don soveltaminen joko suoraan tai vähintäänkin epäsuorasti tuote-
kehitykseen. Tässä yhteydessä tuotekehitys tulee kuitenkin ymmärtää
laajasti. Kyse voi olla esineestä, palvelukokonaisuudesta tai mainos-
konseptista, siis mistä tahansa yksittäisestä elementistä, joka tukee
yrityksen toimintaa. Kaikki tuotteet eivät ole käsin kosketeltavia, ja
joskus pelkkä heikko viesti kentältä voi vierittää liikkeelle uuden
idean. Yritysten mielenkiinto ei ole, niiden markkinataloudellisen
perusluonteen mukaisesti, pyyteetöntä vaan taloudellisen kasvun
takaamiseen tähtäävää. Soveltavan osion aineiston tulkinta ei kui-
tenkaan ole ollut tutkijoiden vastuulla, hyvä näin. Silti pelkkä tieto
tulosten soveltamisesta on herättänyt ristiriitaisia tunteita tutkimus-
ryhmässä. Keskusteluja on käyty sekä tutkimustyön oikeutuksesta
että sen eettisistä rajoista. Yksittäinen tutkija on työllään saattanut
edistää tietäen tai tietämättään asioita, jotka eivät ole hänen tutkija-
identiteettinsä mukaisia.

Kohdentaminen ja tutkijan intuitio

Tutkimuksen ensimmäinen empiirinen kenttäosuus käynnistyi syk-
syllä 1997. Kaksi tutkijaa haastatteli kahden kuukauden aikana
kolmisenkymmentä lapsiperhettä ympäri Suomen. Kaikissa perheissä
oli vähintään yksi alle 18-vuotias matkapuhelimen omistava lapsi.
Kaikkiaan tutkimukseen osallistui 121 henkeä: 78 aikuista ja 43
lasta sekä nuorta. Aikuisten määrässä ovat mukana myös 32 pilotissa

5. Vesterinen 1999, 88.
6. Jargon, s.v. applied anthropology.
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haastateltua opettajaa kuudesta eri kaupungista. Tutkimus oli no-
pea ja tehokas poikkileikkaus matkaviestintäkulttuurista.

Pilottijakson perheiden taustat olivat sidoksissa matkaviestintään.
Perheet etsittiin teleoperaattorin sisäisten tiedotteiden avulla. Mu-
kaan ilmoittautuneista osa oli perheitä, joissa perheen isä, äiti tai
lähisukulainen työskenteli tutkimuksen rahoittavassa yrityksessä.

Siksi lähes kaikkien tutkimukseen osallistuneiden voi sanoa ol-
leen paitsi pioneereja myös eräänlaista matkaviestinnän sisäpiiriä.
Perheen äidin, isän, isovanhempien tai muiden sukulaisten avulla
kertynyt matkaviestintätietous oli todennäköisesti runsaampi kuin
ajankohdan keskimääräisen suomalaisperheen tietous. Silti perheet
olivat todellisia matkaviestijöitä, jotka olivat tietoisesti hankkineet
lapselle matkapuhelimen. Kukin perheenjäsen haastateltiin erikseen,
mutta yksilöhaastatteluja täydennettiin myös ryhmähaastatteluilla.
Nuorten lähestyminen oli kuitenkin vielä hyvin hapuilevaa. Pilotti-
tutkimuksen aineistossa kuuluu enemmän aikuisten kuin nuorten
oma ääni. Nuorten haastattelut tapahtuivat pääosin tutkijoiden eh-
doilla, perheiden kotona ja jopa vanhempien ollessa läsnä.

Pilottijakson tutkimus oli tunnustelevaa: kaikilta kysyttiin lähes
kaikkea. Tutkijat olivat vielä epävarmoja, oliko matkapuhelinilmiö
loppujen lopuksi uuden kulttuurin muoto vai ainoastaan yhdistel-
mä satunnaisten yksittäisten käyttäjien toisiinsa nivoutumattomia
kokemuksia. Samaa epäili osa rahoittajista. Toisesta maasta Suomea
markkinatutkimuksen silmin katsovien oli vaikea uskoa, ettei kyse
ollut vain kansallisen innon synnyttämästä Nokia-ilmiöstä, kuten
kriitikot epäilivät. Tutkijoilta kysyttiin: Onko Suomessa todella jo
perheitä, joiden lapsella on matkapuhelin? Jos näin on, ovatko per-
heet erityisen varakkaita? Toinen väite kuului: nuorten matka-
viestinnässä on kyse mielenkiintoisesta, mutta vielä vuosikymme-
niä marginaalisesta ilmiöstä, eikä siitä ole apua matkapuhelinten
suunnitteluun tai markkinointiin. Aineistojen kertautumisesta tai
yleistettävyydestä ei oltu vielä varmoja. Iskusanaksi nousi pyrkimys
löytää edes muutamia geneerisiä, laajempaan joukkoon yleistettäviä
havaintoja. Pilotin tulokset vakuuttivat tutkijat – ja tutkimuksen
rahoittajat –  kylliksi siitä, että olimme kuvanneet osan Tamagotchi-
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muotia pysyvämmästä ilmiöstä, joka ei tulisi pysähtymään Suomeen
ja jonka tutkimusta kannattaisi jatkaa.

Vuonna 1998 kysymykset kohdennettiin alateemoihin ja otok-
set ryhmiteltiin tarkemmin muuttujien, kuten iän, sukupuolen ja
perhetyypin, mukaan. Teemoina ovat olleet esimerkiksi tekstivies-
tintä, lasten matkaviestintä, parisuhdeviestintä ja sukupuolten väli-
set käyttöerot. Tutkimusjakson kesto vakiintui kahdesta kolmeen
kuukauteen, ja kunkin jakson tutkimusjoukkona oli vähintään kol-
mekymmentä lasta, nuorta tai perhettä. Koska projektissa työsken-
teli samanaikaisesti kolme tutkijaa sekä tutkimusapulainen, otos
pystyttiin usein jopa kaksinkertaistamaan. Olennaisinta tutkimuk-
selle on ollut tutkimuksellinen jatkumo ilman merkittäviä taukoja.
Tieto kentältä on saavuttanut tutkijat tasaisena virtana eikä näytteen-
omaisina kertaotoksina.

Vuosina 1998–1999 tutkimukseen osallistui kaikkiaan 540 suo-
malaista, joista hieman alle kaksisataa oli aikuisia. He kaikki eivät
ole haastateltujen nuorten vanhempia, vaan määrässä ovat mukana
myös opettajat ja nuorisotyöntekijät. Haastatteluista noin kolmas-
osa tehtiin lapsiperheissä ja kaksi kolmasosaa yksilö-, pari- tai ryhmä-
haastatteluina. Tällöin vanhemmat ja sisarukset eivät osallistuneet
tutkimukseen, vaan kohteena oli nuori ja hänen ystäväjoukkonsa –
seurustelukumppani, paras kaveri, oma porukka. Vuodesta 2000
haastattelumäärä on karttunut edelleen niin, että tutkimukseen on
osallistunut jo lähes tuhat suomalaista. Osaa heistä on haastateltu
kuluneiden vuosien aikana useita kertoja, osa on edelleen yhteydes-
sä tutkijoihin.

Pilottivaiheessa tutkimusperheet koottiin lähinnä yritysten kon-
taktien avulla. Myöhemmin hakukanavana käytettiin sanomaleh-
tien yleisönosastokirjoituksia, Internetin keskustelupalstoja sekä il-
moituksia päiväkodeissa, kouluissa ja kauppojen ilmoitustauluilla.
Myös lumipallotekniikka on vyöryttänyt mukaan yhä uusia haas-
tateltavia: nuoret kertovat tutkimuksesta kavereilleen, vanhemmat
tuttavaperheilleen ja opettajat oppilailleen. Osa nuorista, kuten seu-
raavan tekstiviestin tyttö, on värvännyt ystäviään mukaan tutkimuk-
seen aina, kun tutkijat ovat pyytäneet apua.
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7. Geddes 1998, 95.

HEI!POIKA ON JO LÖYTYNYT HAASTATTELUUN JA TYTTÖKIN JOS
CITY-PUHELIN KÄY!ONKO HEIDÄN HAAST.KANS SILLO 6.5?(SE
KÄY MULLE)-TARU-
(tekstiviesti)

Tutkimuksellisessa mielessä nämä avainnuoret voisi luokitella
perinteen porttivahdeiksi, jotka raottavat tutkijalle ovea kentälle7 .
Käytännössä on kuitenkin muistettava, että ei ehkä oikeastaan ole
olemassa mitään yksittäistä nuorten kännykkäyhteisöä tai matka-
viestintäkulttuuria, johon tutkijan tulisi murtautua sisään. Matka-
puhelimen käyttäjiä ei yhdistä yksi yhteinen erityiskieli tai toimin-
tamalli. Pikemminkin kyse on erilaisista nuorisokulttuurin muo-
doista, joihin matkapuhelin on limittynyt. Hevostyttöjen heppa-
runoilla ja jääkiekkoseuran muuttuneilla harjoitusvuoron tiedoilla
on tuskin muuta yhteistä kuin viestintäkanava: tekstiviesti.

Nykyisin tutkimukseen halukkaiden joukko on jopa kymmen-
kertainen mukaan mahtuvien määrään verrattuna eikä uusia värväys-
kampanjoita enää tarvittaisi. Siitä huolimatta haastateltavien etsi-
mistä on jatkettu koko ajan. Rekrytoinnin hajauttamisella pyritään
kohderyhmän epäyhtenäisyyteen. Ulospäin suuntautuvat nuoret
ilmoittautuvat itse mukaan; tytöt ottavat yhteyttä poikia herkem-
min; alle 10-vuotiaat lapset ilmoittaa mukaan yleensä vanhempi.
Hiljaiset, ujot tai elämäntyylinsä vuoksi syrjäytyneet lapset ja nuo-
ret tavoitetaan paremmin epäsuorasti, opettajien ja ystävien avulla.
Olemme pyrkineet myös eroon perheiden suorista matkaviestintä-
sidoksista. Enää se ei tosin olisi tarpeen: matkaviestintä työllistää jo
merkittävän osan suomalaisista vähintäänkin epäsuorasti. Monen
suomalaisen tuttavan tai sukulaisen työ liittyy matkaviestintään.
Sisäpiiri on laajentunut lähes kansakunnan kattavaksi.

Mitä pidemmälle tutkimus on edennyt, sitä enemmän sitä on
uskallettu kohdentaa kentältä nousseiden heikkojen kulttuuristen
signaalien mukaan. Olemme tulkinneet signaaleiksi kentällä ilmen-
neet vaimeatkin merkit siitä, että kulttuurissa on tapahtumassa muu-
tos, vanha tapa on murroksessa tai jotakin uutta on syntymässä.
Heikot signaalit voivat vähitellen vahvistua ja ennakoida tulevaa
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kehitystä. Toisaalta ne voivat olla ohimeneviä havaintoja ilmiön
marginaalista. Tällöin signaalit vaimenevat verraten nopeasti eivät-
kä huomiot ole yleistettävissä. Lähes viisivuotinen tutkimushistoria
on herkistänyt tutkijat kentän vivahteille. Toisaalta se on samalla
osin turruttanut; vanha vertaus metsän katoamisesta puiden jouk-
koon tuntuu ajoittain tutulta.

Aiemmin totesimme, että tutkimuksen toteutus ei ole aiheutta-
nut törmäyksiä yrityselämän kanssa. Joskus ongelmaksi on kuiten-
kin noussut, miten vakuuttaa muut lähes yksinomaan tutkijan in-
tuitioon pohjautuvista mielenkiinnon kohteista. Osin tulkinnalliset
erot perustuvat yritys- ja tiedemaailman erilaiseen aikaperspektiiviin.
Tieteen vuosi on tietoliikennealan yritykselle vähintäänkin vuosi-
kymmen. Siinä missä tutkijat tuntevat tarvetta seurata hidasta aalto-
maista kehitystä, yritykset etsivät tietoa selvistä murroskohdista ja
kulttuurin nopeista liikkeistä.

Kentän kanssa säännöllisessä vuorovaikutuksessa oleva tutkija
tietää, kun jotakin olennaista on tapahtumassa. Ulkopuolisen sil-
min havainto, usein pieni yksittäinen merkki muutoksesta, näyttää
ylikorostuvan. Kun tekstiviestintä lyhyessä ajassa tulvahti valloil-
leen, oli tutkijoiden helppo vakuuttua ilmiön merkityksellisyydes-
tä. Tutkimusryhmän ulkopuoliset hämmästelivät, kannattaako ko-
konainen tutkimusjakso uhrata yhden ainoan palvelun seurantaan
ja kartoittamiseen. Sittemmin teemaan on palattu poikkeuksetta
jokaisessa jaksossa. Tutkijoiden vaisto osui oikeaan. Ainakin toistai-
seksi tekstiviestintä on vakiinnuttanut asemansa nuorten matka-
viestintäkulttuurissa.

Laadullinen tutkimus

Tutkimushankkeessa on kerätty pääosin laadullisia aineistoja. Yritys-
yhteistyössä tutkijoilta on kysytty usein, mitä kvalitatiivinen eli laa-
dullinen kulttuurin tutkimus oikein on. Menetelmä on sekoittu-
nut yleisimmin markkinatutkimukseen. Tutkijoiden on arveltu
täytättävän tutkittavilla monivalintalomakkeita tai kysyvän mieli-
piteitä puhelimitse. Laadullinen tutkimusote korostaa kuitenkin
tutkijan ja tutkittavan suhdetta, joka ei koskaan ole kertakäyttöinen.
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Tutkija on yhteydessä tutkittavaan ennen varsinaista haastattelu-
kontaktia. Joskus yhteydenpito jatkuu vielä tutkimuksen jälkeen-
kin. Kontakti laajenee kohtaamisen ulkopuolelle. Suhteen perusta-
na on molemminpuolinen luottamus.

Tutkimuksemme voi sijoittaa hyvin useimpien laadullisen tut-
kimuksen epiteettien alle. Niitä ovat esimerkiksi etnografia (engl.
etnography), tapaustutkimus (case study), kenttätyö (field study),
aineistolähtöinen grounded-teoria, dokumentointi (document study),
havainnointi (observational studies), haastattelumenetelmät (interview
studies), kuvaileva tutkimus (descriptive studies) sekä naturalistic
inquiry8 , jolle ei edes liene kovin vakiintunutta suomenkielistä vas-
tinetta. Olemme kuvailleet ja tulkinneet kulttuuria; olemme ha-
vainnoineet ja haastatelleet kentällä; olemme lähestyneet ilmiötä
yksittäisten tapausten avulla; joskus tutkimusteemat ovat nousseet
suoraan aineistosta; joskus olemme tallentaneet todellisuutta poi-
mimalla talteen arjen katkelmia kuvin ja tekstinäyttein.

Osa nuorisokontakteista on syventynyt ystävyydeksi ja säännöl-
liseksi viestintäsuhteeksi: tekstiviestejä tai sähköposteja lähetetään
viikoittain. Kauimmin tutkimuksessa mukana olleet nuoret ovat
kasvaneet 15-vuotiaista teineistä parikymppisiksi opiskelijoiksi. Jos-
kus kenttään soluttautuminen on sujunut tutkijalta jopa liian hy-
vin. Nuoret eivät ole pystyneet tai halunneet tehdä eroa tutkijan ja
yksityishenkilön välillä. He ovat soittaneet tutkijoille yöllä tai vii-
konloppuisin halutessaan jakaa esimerkiksi kiusatuksi tulemisen
kokemuksensa tai parisuhdepettymyksen. Tutkijoista on tullut
terapeutteja ja ”auttava puhelin”.

Tutkija on mennyt keskelle tutkittavan arkielämää: kotiin, kou-
luun, työpaikalle ja vapaa-aikaan. Suppeimmillaan tekemämme
kenttätutkimus on ollut teemahaastattelua. Ehkä parhaimmillaan
se on perustunut osallistuvaan havainnointiin, jossa tutkija elää
hetken tutkittavan arkea. Tutkimuskohde on ollut samanaikaisesti
yksilö, pienryhmä ja nuorisoyhteisö. Olemme viettäneet juhannuk-
set ja kesäviikonloput rock-festareilla, talvi-iltoja diskossa ja koulun
päättäjäiset rantapuistikoissa, joissa kaljapullojen lisäksi kiertävät
kännykät. Tutkijat ovat seuranneet matopelikisoja, käyneet rippi-

8. Newman & Benz 1998, 9.
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koululeireillä, kiertäneet koulun pihoja välitunneilla ja ennen kaik-
kea viettäneet haastateltavien kanssa kymmeniä tunteja kahviloissa
ja hampurilaispaikoissa. Nuorisotutkija Vesa Puurosen mukaan
nuoriso onkin metodologisessa mielessä jossakin määrin erityinen
tutkimuskohde. Nuorisotutkimukseen tuntuvat sopivan parhaiten
sellaiset menetelmät, jotka perustuvat tutkijan ja tutkittavan suo-
raan kommunikaatioon. Nuorisotutkimuksen metodinen haastavuus
johtuu osittain siitä, että nuoret eivät ole halukkaita yhteistyöhön
tutkijan kanssa, jos he kokevat nuorisotutkijat aikuisten maailman
ja instituutioiden edustajiksi.9

Tulkitseva, ymmärtävä tutkimusote on keino soluttautua sisälle
tutkittavaan kulttuuriin. Kulttuurintutkimuksessa sitä kutsutaan
emisistiseksi lähestymistavaksi: ilmiötä lähestytään ilman tutkijan
valmiita ennakko-odotuksia. Lähtökohtana ovat tutkittavien omat
jäsennykset, luokitukset ja arvomaailma. Tutkimusote merkitsee si-
ten kulttuurinkantajan omien merkitysten painottamista ja kult-
tuurin tarkastelemista sisältä, perinteenkantajan näkökulmasta.10

Emisistinen tieto on tärkeää kulttuurin intuitiiviseksi ja empaattiseksi
ymmärtämiseksi. Yhtä mieltä ollaan myös siitä, että emisistinen
tieto on välttämätöntä kenttätyön onnistumiseksi.11  Etnografin
ymmärtävä asenne voi kuitenkin koitua sudenkuopaksi, jonne tut-
kija refleksiivisyyden nimissä uppoutuu puolustamaan kohdetta
hyvässä ja pahassa, ajamaan sen asiaa ja puhumaan sen puolesta12 .
Kulttuurintutkijan liiallista samaistumista tutkimuskohteeseen
kuvataan englannin kielen sanaparilla going native. Tutkija ”katoaa”
kentälle: eläinaktivisteja tutkiva tutkija alkaa toimia aktivistiryhmän
jäsenenä ja availla turkiseläinten häkkejä13 . Myönnämme, että ajoit-
tain tutkijamme ovat olleet pudota empatialoukkuun ja häkin oven
avaaminen on ollut lähellä.

Tutkimussuhde lapsi–aikuinen tai nuori–aikuinen sisältää aina
vastakkainasettelun me vastaan ulkopuoliset, ne. Aikuinen ei voi
olla nuori, eikä hänen tule siihen edes pyrkiä. Tutkijan rooli on

 9. Puuronen 1997, 9.
10. Jargon 1994, s.v. emic.
11. Vesterinen 1999, 123.
12. Ahponen 2001, 58.
13. Vesterinen 1999, 101.
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aikuisen rooli. Laadullinen tutkimus vaatii kuitenkin kykyä
empatiaan, myötäelämiseen. Haastatteluissa on puhuttu usein koko
elämästä, ei vain kännyköistä. Nuoret ovat purkaneet pahaa oloaan,
kun tarjolla on ollut kuunteleva aikuinen. Tutkijoille on kerrottu
henkisestä perheväkivallasta, koulukiusaamisesta, erilaisuuden luo-
mista paineista ja joukosta eristämisestä. Toisaalta nuoret ovat ker-
toneet tutkijoille asioista, jotka suomalainen yhteiskunta tuomit-
see: alkoholin ja tupakan hankkimisesta alaikäisille, varastetun ta-
varan välittämisestä, myymälävarkauksista.

Taas tuli illalla huomattua, miten kätevä tuo tekstiviestilähetys onkaan.
Juttelin Jonin kanssa kännyssä mun tulevista synttäribileistä. Sitten tuli-
kin kyse alkoholipitoisista juomista, ja tottakai mun pikkusisko Nella istu
siinä vieressä. No, enhän mä voinu sen kuullen mistään puhua, sehän
kertois heti mun porukoille meiän suunnitelmista. Me sovittiin sitten
Jonin kans, että mä tekstailen sille tarpeistani… Toimii taatusti, ei pääse
pikkusiskot kurkkiin kirjotuksia! (Katja, 16, ote päiväkirjasta.)

Osa asioista on ollut muutoin kiusallisia. Miten tulisi reagoida,
kun nuori kertoo ”säästävänsä” puhelinkustannuksissa soittamalla
vanhemmiltaan salaa tuntien matkapuhelut perheen kotipu-
helimesta? Tutkijat ovat joutuneet miettimään, kenelle heidän tu-
lee olla lojaaleja. Pitäisikö kuunnella neutraalisti nuorten kertomuk-
set, vai tulisiko tutkijan aikuisena opastaa nuorta noudattamaan
suomalaisen yhteiskunnan normeja ja säännöksiä?

Tutkimusaineistomme on laaja. Siksi sen avaamista muulle tut-
kijakunnalle on toivottu säännöllisesti. Myös yritykset ovat joskus
olleet halukkaita tutustumaan koko aineistoon eivätkä vain tutki-
joiden suodattamiin yhteenvetoihin. Emme ole suostuneet tähän.
Nuorten haastateltavien luottamuksen voi säilyttää vain suojaamalla
heidät ulkopuolisilta. Aineisto on siksi suljettu, rajattu tutkimus-
ryhmän käyttöön ja säilytteillä Tampereen yliopistossa.

On tosin liioiteltua väittää, että koko tutkimusaineisto olisi täyn-
nä arkoja asioita tai että kaikki tutkimuskontaktit ovat syviä ja pe-
rusteellisia. 15-vuotias poika vastaa kännykkäänsä kesken haastatte-
lun: ”Täällä kuulustelussa vielä. Joo, me lopetettaan justiinsa.” Vaik-
ka poika on keskittynyt haastatteluun siihen saakka huolellisesti ja
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14. Jargon, s.v. ethnography.

ollut erittäin vuorovaikutteinen, sananvalinta viestittää asenteen.
Haastattelukontakti on opettajan välityksellä syntynyt, paikka kou-
lun tyhjä luokka, tilanteen ilmapiiri koulumainen. Haastattelija on
nuorelle opettajan kaltainen auktoriteetti. Tilanne on todellakin
enemmän kuulustelun kaltainen kuin tasavertainen keskustelu.

Kolmen tutkijan yöllinen havainnointijakso Tampereella kevääl-
lä koulujen päättäjäisyönä hämmästytti joitakin nuoria; tutkijoille
Pyynikki-yö oli todellinen rajatilakokemus. Nahkatakkiset musta-
farkkuiset alle kolmikymppiset tutkijanaiset nenärenkaineen eivät
näyttäneet nuorten mielestä tarpeeksi aikuisilta eivätkä tarpeeksi
nuorilta. Nuori tyttö huusikin: ”Mitä helvettiä noin vanhat tekee
täällä!”

Aineiston kerääminen on vasta tutkimuksen alku. 1980-luvulta
etnografian tekemiseen eli kenttätöihin pohjautuvan tutkimuksen
kirjoittamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Raportoivan yksin-
puhelun sijasta painopisteeksi on tullut tulkitseva, vuoropuhelun
kaltainen kirjoittaminen. Dialogisuus tai diskursiivisuus merkitsee
etnografin auktoriteetin häivyttämistä: tulkinta syntyy etnografin
ja hänen tutkimuskohteensa välisessä vuorovaikutuksessa. Samalla
tutkija asettuu itse tulkinnan ja reflektion kohteeksi.14

Tutkijan ambivalentti tilanne on toisinaan varsin kiusallinen.
Tieteen kiistaton etu on, että tutkija elää keskellä aihettaan. Tut-
kimuksellinen hullaantuminen ja joskus lähes pakkomielteen omai-
nen kiinnostus johtanevat usein myös tieteellisesti hyviin tuloksiin.
Asioita etäältä tarkasteleva nojatuoliantropologia tai yhdeksästä vii-
teen rajoittuva virkamiestutkimus ei välttämättä tuota elämänma-
kuisia tuloksia. Lisäksi yksilöitä ja yhteisöjä tarkastelevat tieteet ovat
jo pitkälti hylänneet ajatuksen tutkijasta, joka tarkastelisi asioita
ulkopuolelta tai puolueettomasti. Vaikka on kehitelty objektiivisia
tutkimusmetodeja, on illuusiota ajatella, että tutkija pystyisi eris-
tämään itsensä työstään ja olemaan tutkimustilanteen konemainen
tallentaja. Antropologi on biologisten ja psykologisten ominaisuuk-
sien sekä sosiaalisten olosuhteiden tuote yhtä paljon kuin tut-
kittavansakin. Lisäksi on muistettava, että tutkijan persoonallisuus
ei muotoudu kentällä, vaan on tämän henkilöhistorian kuva. Tausta



59

vaikuttaa antropologin tutkimusongelman, -kohteen ja -metodien
valintaan ja jopa siihen, että hän on valinnut antropologian tieteen-
alakseen.15

Kohteestaan irrallisen ulkopuolisen tarkkailijan, objektiivisen
tutkijan, tilalle on tullut ajatus tutkija-subjektista, joka tiedostaa
sekä roolinsa tietyn taustan omaavana yksilönä että peilivaikutuksensa
kenttään. Heijastaessaan kentän todellisuutta tutkija samalla luo
kuvan uudelleen; parhaimmastakin peilistä heijastuva kuva on silti
aina vain todellisuuden kuvaamista, ei itse todellisuus. Tutkija on
siten itsessään tutkimusväline16 . Kenttätyöntekijä vaikuttaa per-
soonallaan väistämättä koko tutkimuksen muodostumiseen. Sen li-
säksi, että tutkijalla on valittavanaan monia erilaisia tutkimusmene-
telmiä, hän on itse omien kokemustensa ja havaintojensa kautta
tärkein yhteyden luoja tutkimuskohteen ja tutkimusaineiston vä-
lillä.17  Tutkija on työväline, joka persoonallaan, taustallaan, koulu-
tuksellaan, iällään, sukupuolellaan ja tutkimusintresseillään vaikuttaa
saatavan tiedon laatuun. Siksi tutkijan tulisi analysoida itsensä osa-
na tutkimustaan ja kohdistaa kenttätyönsä sisäinen lähdekritiikki
myös itseensä.18

Toisaalta tutkimusaiheen tuominen omaan arkeen tekee aineis-
ton analyyttisen tarkastelun vaikeammaksi. Tutkijan tulee erottaa
omat tuntemuksensa tutkittavien kokemuksista. Vaikka tutkijan
itsereflektio, omien kokemusten kriittinen analysointi, voi sinänsä
tuottaa hyviä tulkintoja, tutkijan kokemuksia ei kuitenkaan voi siirtää
sellaisenaan tutkittavien tuntemuksiksi. Tutkijan oletetaan raken-
tavan ensisijaisesti kuvan tutkimuskohteesta, ei omakohtaisista ko-
kemuksistaan. Aina tilanne ei ole kiusallinen itse tutkijan näkökul-
masta. Hän olettaa lähes itsestäänselvästi, koulutukseensa nojau-
tuen, pystyvänsä vetämään rajan siihen, missä kulkevat hänen ja
heidän mielipiteensä. Tutkija uskoo erottavansa, mitkä ovat ulkoi-
sia havaintoja kentältä ja mitkä omasta persoonallisesta taustasta
nousevia mielikuvia. Ulkopuolisille raja voi kuitenkin näyttäytyä
veteen piirrettynä viivana, jonka tarkkuus on vain hetken harhaa.

15. Powdermaker 1966, 19.
16. Ks. esim. Ganguly-Scrace 1998, 44; Kelles 1984, 18–24.
17. Junkala 1999, 190; Suojanen 1997, 154.
18. Suojanen 1982, 150; ks. myös Fetterman 1989, 12.
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Kännykkä sekä yhdistää että
erottaa rakastavaiset ja ystävät.
Joskus suhde piilee tekstareissa.
Kuva: Eija-Liisa Kasesniemi,
1998.

19. Alasuutari 1995, 83.
20. Emt. 100–101.

Sosiologi Pertti Alasuutarin mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen
pohjalta luodun typologian ei tule olla sellaisenaan tutkimuksen
tulos sinänsä, vaan vasta analyysin ja tulkinnan lähtökohta. Jo pelk-
kä typologian luominen voi olla ongelmallista. Liian karkea luokit-
telu pakottaa niputtamaan hyvinkin paljon toisistaan eroavat tapa-
ukset samaan tyyppiin. Liian pieniin eroihin tai ulottuvuuksiin
huomion kiinnittämällä tutkija päätyy typologiaan, jossa kuhun-
kin luokkaan tulee vain muutama tapaus. Typologia on vasta ana-
lyysin ja tulkinnan lähtökohta.19  Kulttuurisia jäsennyksiä tutkitta-
essa kyse ei ole aineiston jakamisesta joillakin kriteereillä eri luok-
kiin, vaan merkitysrakenteiden tutkimisesta. Tarkoitus on tutkia,
mitä erontekoja tekstit sisältävät. Tutkitaan siis sitä, miten ihmiset
– tai tekstit – asioita jäsentävät.20  Tutkija etsii selityksiä toiminnan
takaa. Näkyvien motiivien ja tarpeiden takaa kaivetaan esiin piileviä
merkityksiä, pelkoja, toiveita ja tarpeita.
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Tutkimuksen informantit

Olemme pyrkineet ainakin hieman kaventamaan tutkijan ja tutkit-
tavan välistä roolikuilua aina kun se on ollut mahdollista. Koska
nuoret ovat olleet aidosti kiinnostuneita tutkimuksesta, olemme ja-
kaneet heidän kanssaan myös kertynyttä tietoa silloin, kun he ovat
sitä kysyneet. Muutama nuori on tehnyt kännykkäkulttuurista esi-
telmän kouluun; joku on halunnut tietää, miten muut nuoret toi-
mivat. 16-vuotias Henna kirjoittaa: ”Ja sitte aattelin kysästä tästä
tutkimustuloksesta. Eli voiko sitä saada tietää tai saako sitä itselle?
Olisi tosi mielenkiintoista tietää kuinka paljon muut nuoret Suo-
messa lähettää tekstiviestejä.” Saman ikäistä Minnaa kiinnostaa:
”Entä milloin tutkimus päättyy vai onko se jatkuvaa?” (Otteet tyt-
töjen kirjeistä tutkijalle.)

Kutsumme nuoria mieluummin informanteiksi (engl. infor-
mants), elinpiirinsä asiantuntijoiksi, kuin passiivisesti värittyneiksi
tutkimuskohteiksi tai vastaajiksi (subjects, respondents). Joissakin ti-
lanteissa nuoret ovat olleet kanssatutkijoita (co-researchers, research
partners), jotka ovat tarkastelleet aineistoja yhdessä tutkijan kanssa.
Varsinaisina tutkimusapulaisina nuoria ei kuitenkaan ole käytetty,
vaikka ehkä joskus hieman harhaanjohtavasti olemme sanoneet nuor-
ten avustavan meitä tutkimuksessa. Teemme kuitenkin selvän eron
’informantin’ ja ’tutkimusapulaisen’ välille21. Osa nuorista on jopa
dokumentoinut toimintaansa tutkijoilta omaksumansa mallin mu-
kaan, kuten Taru (17) kertoo tekstiviestikeruustaan saatekirjeessä:

Heti kun sain kaavakkeet, lähetin muutaman tekstiviestin ja täytin ”ikään-
kuin” harjoitukseksi parin viestin osuudelta lappuun. Innostus oli suuri.
Sitä mukaa kun lähetin viestejä kotona, täyttelin aina heti kaavaketta. Ja
kun olin esimerkiksi kaupungilla ja sain/lähetin viestin, talletin sen muis-
tiin ja kotiin tullessa kirjoitin lähetyspäivämäärän ja sen paperille.

Hyvä apu tutkijoille on ollut informanttien verkosto, joka pitää
tutkijoihin pyyteettömästi yhteyttä myös omatoimisesti. Nuoret
kertovat kentän muutoksista tai lähettävät tutkijalle uusimman

21. Vrt. Geddes 1998, 94.
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kaveripiirissä kiertävän tekstiviestin. Tämä mahdollistaa erityisesti
sosiaalisten innovaatioiden osalta mitä-kentällä-tapahtuu-juuri-nyt
-seurannan. Jos ilmiö on uusi tai muuten kiinnostava, tutkijat voi-
vat huomioida sen verraten nopeasti, virallisen tutkimussuun-
nitelman ohi. Verkosto takaa tutkimuksen ajantasaisuuden ja jous-
tavuuden. Jatkuvuus mahdollistaa myös tulosten korjautuvuuden:
virhetulkintojen määrä vähenee, kun tutkija voi keskustella samois-
ta teemoista toistamiseen tai halutessaan jopa tarkistaa, onko tul-
kinnut nuorten elämää näiden itsensä mielestä oikein.

Tutkimus hajautettiin jo pilottivaiheessa ympäri Suomen, maa-
seudulle ja kaupunkiin. Tutkimusalue on ollut kirjaimellisesti koko
Suomi pääkaupunkiseudulta pohjoisimpaan Lappiin ja länsiranni-
kolta Itä-Suomeen. Haastattelujen määrää on tosin painotettu kunkin
läänin asukasluvun mukaan.

Haastatteluja on tehty sekä suurissa kaupungeissa, teollisuus-
taajamissa että maaseudulla. Vuosien 1998–1999 nuorista 43 pro-
senttia asui kaupungissa, 39 prosenttia taajamassa ja 17 prosenttia
maaseudulla. Taajama ja maaseutu on erotettu toisistaan siksi, että
näissä nuorten elinpiiri on esimerkiksi liikkuvuudeltaan erilainen.
Taajamassa kirjastoon ja kouluun pääsee jalkaisin tai polkupyörällä;
maaseuduksi on laskettu alueet, joissa etäisyydet ovat pitkiä ja liik-
kuminen perustuu pääasiassa auton käyttöön. Alun perin ajatukse-
na oli irrottautua modernin urbaanin elämän leiman saaneen matka-
viestinnän kaupunkikeskeisyydestä. Toisaalta hypoteesina oli, että
erilainen käyttöympäristö synnyttää erilaista käyttökulttuuria. Pie-
nen kylän teini-ikäinen ei voi koota matkapuhelimella city-serkun
tavoin yhteen jokailtaista skeittariporukkaa. Mihin hän käyttää
matkapuhelintaan? Myöhemmin maaseutu osoittautui tutkijoille
korvaamattomaksi. Ensimmäisiä matkapuhelinta käyttäviä pikku-
lapsia ei tavoitettu niinkään pääkaupunkiseudulta vaan pikkukylistä,
joissa jo seitsenvuotiaat matkaavat yksin pitkät koulumatkat. Alue-
rajojen sijaan aineistossa näkyy kieliraja. Lähes kaikki tutkimukseen
osallistuneet ovat suomenkielisiä; mukana on muutama kaksikieli-
nen nuori, jonka toinen kotikieli on ruotsin tai saamen kieli.

Sosiaaliselta taustaltaan ja perhetyypiltään nuoret ovat hyvin
erilaisista kodeista. Osa on suurperheistä, jotkut kahden hengen
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talouksista; osa on ydinperheiden lapsia, toiset yksinhuoltajien lap-
sia. Vuosien 1997–1998 nuorista 78 prosenttia oli ydinperheen
lapsia, 22 prosenttia asui vain toisen vanhemman kanssa. Mukana
ovat taloudelliset ääripäät: hyvin varakkaat perheet sekä perheet,
jotka elävät kunnallisen toimeentulotuen varassa. 33 prosenttia
nuorista oli perheistä, joissa vain toinen vanhempi oli työelämässä,
ja 4 prosenttia oli perheistä, joissa molemmat vanhemmat olivat
työttömiä. Sama polemiikki matkapuhelimen käyttökustannusten
oikeutuksesta ilmenee sekä haastatteluista että nuorten muistiin-
panoista. Varsinkin opettajat korostavat ihmetelleensä, kuinka kai-
killa perheillä voi olla varaa lasten matkaviestintään. 16-vuotias Sonja
kirjoittaa:

Tännään me käytiin Rollssissa syömässä Juhanin kanssa. Me oltiin istuttu
siinä pöydässä jo jonku aikaa, ku mä huomasin yhden tuttuni siinä vierei-
sessä pöydässä. Se oli Marja, erään mun äidin tutun 12-vuotias tyttö. Mä
olen ymmärtäny, ettei sen yksinhuoltajaäidillä oo taloudellinen tilanne
ihan kohallaan, mutta niin se vain tyttö puhu kännykkässä jonku kave-
rinsa kans ihan vaan huvikseen… No, voihan se olla, että Marja oli saanu
sen puhelimen vaikka lahjaksi joltain kummiltaan, mutta kukahan laskut
maksaa…

Tutkimuksen alkaessa kohderyhmäksi määriteltiin alle 18-vuo-
tiaat suomalaiset. Heidät jaettiin vähitellen viiteen alaryhmään, joista
kullakin on omaa osin muista ikäryhmistä poikkeavaa matkaviestintä-
kulttuuria. Ryhmät muodostuivat aineistosta tehtyjen havaintojen
pohjalta. Yhä edelleen käyttämämme kohderyhmät ovat pikkulapset
(3–6-vuotiaat), lapset (7–10-vuotiaat), esimurrosikäiset (11–12-
vuotiaat), murrosikäiset (13–15-vuotiaat) ja nuoret (16–18-vuoti-
aat). Vuoden 1999 loppuun tutkimus painottui peruskoulun ala-
asteen viimeisillä luokilla oleviin 10–12-vuotiaisiin lapsiin ja 13–
16-vuotiaisiin yläasteelaisiin.

Ikärajat eivät ole ehdottomia vaan suuntaa antavia ryhmittelyjä.
Yleistäen näiden eri ikäryhmien matkaviestintää voidaan kuvata seu-
raavasti: pikkulasten matkaviestintä tapahtuu lähes aina aikuisen
ohjauksessa; lasten matkaviestintä suuntautuu perheeseen ja lähi-
sukuun; esimurrosikäisten viestintä kääntyy selvästi pois perheestä
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ja kohti ystäväpiiriä; murrosikäisten matkaviestintä on määrällisesti
runsasta ja innovatiivista; nuorten matkaviestintä puolestaan mukai-
lee jo aikuisten viestintää.

Yläikärajan asettaminen 18 vuoteen ei ole aina perusteltua.
Luonnollisemmaksi rajaiäksi on ehdotettu esimerkiksi 19–24 vuot-
ta, koska myös tämänikäiset ovat vielä selvästi nuoria tai ainakin
nuoria aikuisia. Rekrytoinnin alkuaikoina ”yli-ikäiset” nuoret när-
kästyivät, kun eivät päässeet mukaan tutkimukseen. 18 vuoden ra-
jaan päädyttiin, koska tällöin nuori on Suomessa täysi-ikäinen, ju-
ridisesti täysivaltainen aikuinen. Hän voi tehdä esimerkiksi kulutus-
päätöksensä itsenäisesti. Alaikäinen ei voi avata luottokaupaksi
luokiteltua matkapuhelinliittymää, vaan liittymästä vastaa aina ai-
kuinen. Alaikäisten nuorten kulutuskulttuuri on siten osin sidok-
sissa huoltajan tai muun aikuisen tekemiin ostopäätöksiin. Käytän-
nössä ikäraja on kuitenkin ollut huokoinen: tutkimukseen on osal-
listunut myös hieman vanhempia nuoria.  Esimerkiksi seurustelevissa
pareissa poika on usein ollut tyttöä huomattavastikin vanhempi.

Myös alaikäraja on liukunut. Aluksi rajan oletettiin asettuvan
”luonnollisesti” noin seitsemään vuoteen, jossa iässä lapset aloitta-
vat koulunkäynnin. 6–7 vuotta näytti olevan eräänlainen haamu-
raja, josta nuorempiin ilmiö ei voi siirtyä. Pari vuotta sitten pikku-
lasten tai edes hieman vanhempien lasten matkaviestinnän tutki-
mus tuntuikin todella marginaaliselta aiheelta, mutta tilanne muut-
tui nopeasti. Ikäraja on liukunut tasaisesti yhä alemmas. Nuorim-
mat tässä tutkimuksessa haastatellut ovat olleet 4–5-vuotiaita(!) omaa
matkapuhelinta käyttäviä pikkulapsia. Toisaalta he ovat kuitenkin
kaikki olleet vielä selviä erityistapauksia.

Pikkulasten matkaviestintä on kuitenkin lisääntymässä. 7–10-
vuotiaat matkaviestijät eivät ole enää yksittäistapauksia, vaan kyse
on jo lähes trendistä – lasten matkaviestinnästä. Lasten viestinnän
tutkiminen asettaa myös tutkijoille runsaasti haasteita. Kohderyh-
män muuttuminen yhä nuoremmaksi ohjannee tutkimusta osallis-
tuvan havainnoinnin suuntaan. Laajat kysymys kysymykseltä ete-
nevät sanalliseen palautteeseen perustuvat haastattelut eivät ole
toimivimpia välineitä pikkulasten viestintäkulttuurin tutkimiseen.
Vaikka tämä julkaisu keskittyy pääasiassa nuoriin, lasten matkavies-
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tintäkulttuuriin ja sen tutkimisen ensi askeliin luodaan alustava
katsaus luvussa seitsemän.

Haastattelut ja havainnointi

Usean erilaisen aineiston rinnakkainen ja ristikkäinen käyttö paran-
taa yleensä tutkimuksen luotettavuutta. Eri kanavia kertyvät erilai-
set havainnot tukevat ja täydentävät toisiaan. Menetelmää kutsu-
taan triangulaatioksi.22  Tämän mukaisesti olemme pyrkineet mah-
dollisimman monipuoliseen aineistonkeruuseen. Samaa asiaa on
lähestytty eri suunnista: tilastot mittaavat käytön määrää, haastat-
telut käytön laatua ja nuorten keräämät kirjalliset aineistot kuvaa-
vat asioita tutkittavien omin sanoin.

Aineisto jakautuu kuuteen tyyppiin: haastatteluihin, tekstivies-
teihin (lomakeviestit, viestivihkokopiot), tutkijoiden ja nuorten
muistiinpanoihin, tilastotietoihin, lomakekyselyihin ja kuva-aineis-
toon23 . Haastattelut on arkistoitu nauhoitteina. Lisäksi ne on puret-
tu kirjallisiksi litteraatioiksi. Jo vuoden 1999 lopussa nauhoitteita
on kaikkiaan yli 550 tuntia ja niistä purettuja tekstejä yli 10 000
sivua. Tutkijat ovat kirjoittaneet muistiinpanoja haastattelutilanteista
ja havainnoinnista. Osa nuorista on pitänyt kännykkä- tai media-
päiväkirjaa. Osa palautteesta tulee tutkijoille tekstiviesteinä, sähkö-
postitse ja kirjeitse. Kuva-aineistoon sisältyvät tutkijoiden ottamat
perheiden ja nuorten matkaviestintään liittyvät valokuvat sekä las-
ten piirrokset, kännykkävisiot.

Tilastotietoja on kerätty taustalomakkeilla, joissa on kartoitettu
esimerkiksi perhetilanne sekä kerätty tietoa matkaviestintä- ja Inter-
net-käytöstä. Lisäksi tutkimuksen aikana on tehty kaksi laajempaa
lomakekyselyä. Ensimmäinen kysely tehtiin Länsi-Suomessa perus-
kouluissa syyskuussa 1998. Kyselyyn vastasi 122 yläasteikäistä nuor-
ta. Toinen kyselyaineisto koottiin huhtikuussa 1999 Lapin läänissä
lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Kyselyyn vastasi 94 nuorta.

22. Newman & Benz 1998, 83.
23. Kirjan kuvat ovat, Juha Kolarin kuvia lukuun ottamatta, projektin kuva-aineistoa
vuosilta 1997–1999. Kolarin kuvat ovat vuodelta 2000 ja tätä julkaisua varten otet-
tuja.
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Haastattelut ovat kasvaneet tutkimuksen mukana sekä laajuutta
että syvyyttä. Pilottivaiheessa osa nopeimmista kartoitushaastat-
teluista kesti vain puolisen tuntia. Tutkijat vierailivat kouluissa eri
puolella Suomea, tapasivat välitunneilla opettajia ja selvittivät nuor-
ten kännykkähistorian juuria kysymys–vastaus-revolveritekniikalla.
Olemme nimenneet nämä varhaiset tiedonkeruut perushaastat-
teluiksi. Niitä seuranneet teemahaastattelut ovat kestäneet tunnis-
ta kolmeen tuntiin ja keskittyneet tutkimuksen keskeisiin teemoihin:
miksi matkapuhelin on hankittu, mitä sillä tehdään, millaista käyttö-
kulttuuri on. Vapaamuotoisemmin polveilevien syvähaastattelujen
kesto on ollut kuudesta kahdeksaan tuntia. Niihin liittyvät poik-
keuksetta toistuvat tapaamiset. Tutkija ja haastateltava ovat tavan-
neet useita kertoja, ja haastattelut ovat laajenneet  koko elämänti-
lanteen huomioiviksi keskustelutuokioiksi. Usein on myös vaikea
määritellä, mikä lopulta on haastattelu. Olemme viettäneet nuor-
ten ja perheiden kanssa lähes poikkeuksetta enemmän aikaa kuin
on nauhoitetun aineiston kesto.

Tekstissä käytetyt lainaukset ovat lähes suoria otteita haastattelu-
teksteistä. Luettavuuden parantamiseksi niiden kieltä on kuitenkin
joissakin kohdin hienovaraisesti yleiskielistetty karsimalla esimer-
kiksi turhat puhekielen sidesanat ja tarpeeton toisto. Lainauksissa
esiintyvät nimet, paikkakunnat ja muut mahdolliset puhujan
identifioivat tunnistetiedot on muutettu jo aiemmin mainitun
informanttien tietosuojan varmistamiseksi.

Tekstiviestit

Vuoden 1998 keväällä kentällä tapahtui muutos. Yhtäkkiä nuoret
halusivat kertoa GSM-verkkojen mahdollistamasta tekstiviestinnästä;
vain harvalla nuorella oli enää käytössä NMT-puhelin. Tilastoissa
tekstiviestit nousivat muutamassa kuukaudessa määrällisesti matka-
puhelujen rinnalle ja jopa niistä ohi (ks. tekstiviestinnän kehityk-
sestä tarkemmin luvusta viisi).

Nykyisin huomattava osa nuorten matkaviestinnästä painottuu
puhelujen sijasta juuri tekstiviestintään. 17-vuotias Piia kirjoittaa:
”Välillä tuntuu, et ihmisillä on oikee tekstaushimo, ku kaikkialla
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ihmiset räpeltävät kännyjään.” Samanikäinen Jere nostaa päivä-
kirjassaan esiin yhden tekstiviestinnän suosion syistä. Kulttuuri si-
vuaa aikuistumisen rajoja. Siihen sisältyy samalla lapsenomainen
huvittelu ja aikuisten asiat: ”Illalla lapsetti taas niin, että hain netistä
rivoja tekstiviestejä ja lähetin niitä kolmelle kaverille. Aamulla tein
jotain repäisevää: säikytin äitini hävyttömällä tekstiviestillä! Samaan
otteeseen lähetin niitä muutamalle kaverillekin. Nyt meinaan kel-
paa lähetellä kiertoviestejä, kun hain niitä eilen netistä ja tallensin
parhaat niistä ”vakioviestit” -kansioon. Kansion nimi sopii erittäin
hyvin tälle käyttötarkoitukselle. Olen nimittäin sitä mieltä, että
suurin osa nuorten lähettämistä viesteistä on juuri näitä rivouksia.
Kyllähän asiallisiakin viestejä lähetetään, mutta määrällisesti rivoudet
ajavat edelle, sillä ’hyvä’ rivous tulee joskus lähetettyä kerralla useam-
mallekin kaverille.”

Viesteistä voi ja kannattaa puhua haastatteluissa, mutta parhai-
ten tekstiviestintää avaavat aidot viestit. Tutkimusta laajennettiin
aloittamalla tekstiviestien tutkimuskeruu kesällä 1998. Koska viesti-
kokoelmamme herättää lähes poikkeuksetta runsaasti kysymyksiä,
esittelemme seuraavaksi, kuinka kokoelma on koottu. Varsinaiseen
viestien sisältöön ja käyttökulttuuriin palataan tuonnempana.

 Viestejä kerättiin ensimmäisellä tutkimusjaksolla puolitoista
vuotta, kesästä 1998 vuoden 1999 loppuun. Viestejä kertyi yli neljä-
tuhatta, ja seuraavana vuonna kokoelmaa täydennettiin vielä lähes
kahdella tuhannella viestillä. Keruu on jatkunut myös vuonna 2001.
Nykyisin tekstiviestipankissa on jo lähes kahdeksantuhatta viestiä.
Yksittäisten viestien sijasta keruu on kohdistettu nyt enemmän nuor-
ten itselleen kopioimiin tekstiviestikokoelmiin. 15-vuotias Marian-
ne on kerännyt viestejä jo usean vihkon verran.

Aloitin tekstiviestien keräilyn melkeinpä heti kun sain kännykän ja kave-
rit alkoi tekstiviesteillä pommittaa. Ensin kirjoitin viestit satunnaisille
papereille, mutta sitten oli jo pakko etsiä vihko ja kirjoittaa kaikki siihen.
Kaverit on olleet hyvänä apuna tekstiviestien keräilyssä, nykyään soittelevat
varta vasten antaakseen muutaman tekstiviestin. Netistäkin niitä löytyy.
(Kirje tutkijalle.)
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Yli 13-vuotiaat nuoret ovat keränneet viestit kopioimalla itse
kirjoittamansa ja muilta saamansa tekstiviestit tutkijoiden ohjeiden
mukaan matkapuhelimestaan sanatarkasti, merkki merkiltä, viestien-
keruulomakkeille. Keruutavat ovat vaihdelleet. Osa nuorista on ko-
pioinut viestit heti, osa vasta iltaisin. Osa on kirjoittanut tekstit
ensin paperille tai tekstinkäsittelyohjelmaan ja siirtänyt ne vasta
myöhemmin keruulomakkeille.

Kerääjinä on ollut sekä tyttöjä että poikia, mutta tytöt ovat ol-
leet keskimäärin poikia innokkaampia osallistumaan keruuseen.
Kerääjistä 80 prosenttia on tyttöjä ja 20 prosenttia poikia. Poikien
suhteellisesti pienempi osuus ei kuitenkaan korostu kovin näkyväs-
ti viestien sisällössä: merkittävä osa tyttöjen keräämistä viesteistä on
poikien lähettämiä. Näin pojat ovat vahvasti mukana kerätyissä vies-
teissä, aineiston sisällössä. Tosin tällöin on kyse eri sukupuolten vä-
lisestä eikä poikien keskinäisestä viestinnästä. Kokonaisuutena ke-
rätty viestiaineisto painottuu siten nykyisellään enemmän tyttöjen
viestintään.

Monet nuoret ovat kokeneet juuri tekstiviestien kokoamisen tut-
kimuksen mielekkäimmäksi osaksi, eikä kerääjien saaminen siksi ole
ollut kohtuuttoman hankalaa, vaikka itse keruu on varsin työlästä.
Viestien mukana tulleiden nuorten saatekirjeiden sanoin:

Voin kerätä vielä, jos siis saan lappuja lisää. Oon keränny kaikki! Naurakaa!

Haluan jatkaa keruuta, lähettäkää uusia lomakkeita!

Joka viestin olen uskollisesti kirjoittanut ylös, olen aika tunnollinen! Voin
jatkaa vielä jos tarvis vaatii! Hauskaahan tämä on!

Mikäli tarvitsette vielä kerättyjä tekstareita, olen valmis niitä keräämään!

Mie mielellään kyllä jatkan kerräystä, jos se käy.

Usein tekstiviestit olisi vaikea ymmärtää pelkkinä teksteinä: viestit
voivat olla täynnä lähes salakielen omaisia ilmauksia ja lyhenteitä.
Viestien tulkinnan tueksi kaikki kerääjänuoret on aina myös haas-
tateltu. Usein heistä on tullut viestien kerääjiä ensimmäisen tutki-
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mushaastattelun jälkeen, ja haastattelu on toistettu keruun päätyt-
tyä. Tällöin viestejä on tulkittu ja selitetty yhdessä nuorten kanssa.

Iältään kerääjät ovat olleet 13–19-vuotiaita. Vuosien 1998–2000
kerääjätyttöjen keski-ikä on 15,6 ja poikien 16,8 vuotta. Tyttöjen
ikä on vaihdellut 13 vuodesta 18 vuoteen. Pojat ovat olleet 15–19-
vuotiaita. Valtaosa kertyneistä viesteistä on nuorten ikäisilleen nuo-
rille kirjoittamia. Vain murto-osa viesteistä on aikuisten kanssa ta-
pahtunutta viestintää. Tyypillisimmät aikuiskontaktit kohdistuvat
omiin vanhempiin sekä täysi-ikäisiin sisaruksiin ja serkkuihin. Viestit
ovat pääosin suomenkielisiä, mutta osa on kirjoittanut viestejä myös
ruotsiksi tai saameksi. Aineistoon sisältyy myös kuurojen nuorten
viestejä. Heidän äidinkielensä on viittomakieli, joten viesteissä käy-
tetty suomen kieli on heille ensimmäinen vieras kieli.

Keruualue on muun tekemämme tutkimuksen tavoin ollut koko
Suomi. Viestejä on kertynyt siten lähes kaikilta suomen kielen murre-
alueilta. Parhaiten viesteissä näkyviä murrepiirteitä ovat ehkä suomen
kielen itä- ja länsimurteiden väliset erot sekä suurten kaupunkien
slangisanasto. Lisäksi viesteissä on runsaasti lainauksia vieraista kie-
listä, kuten englannista, saksasta, ranskasta ja espanjasta. Osa vies-
teistä on kokonaan vieraskielisiä.

Nuoret ovat keränneet viestit yleensä kuukaudessa. Vuonna 2000
sadan viestin määrä täyttyi yleensä jo alle kahdessa viikossa, kuten
15-vuotias Maaret kirjoittaa:

Tasan 2 viikkoa siinä meni – sadan viestin keruussa. Mitään sen suurem-
paa sensuuria en tehny. Siellä on riitelyn tapasia, sotkujen selvittelyjä ja
sen sellasta. Mutta aika paljon on ”turhia” viestejä, sillä kaveri jolle textaa
on saattanu olla ihan lähistöllä, tai sitten ollaan vaan huvixeen kirjotettu
jotain turhaa… Tosin on paljon sellastaki, että ollaan sovittu tapaamisia ja
muuta. Mitäpä noista nyt sanois?! Tavallista, arkista viesteilyä. Tylsää itse-
asiassa.  Tässä kuussa lähti 283 viestiä ja sain suurinpiirtein saman mää-
rän… Suurin syy viesteilyyn on varmaan se, että tutustuttiin naapurin
”poikiin” ja niiden kaa on tullu textailtua aika lailla… Suurin osa viesteistä
on aika turhia,  mutta silti kivoja – niitä on tosiaanki mukava lueskella!!!

Suurehkokin viestimäärä edustaa siten vain pientä osaa siitä viesti-
virrasta, joka nuorten puhelimissa vaeltaa. Osa nuorista on jatkanut
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keruuta useamman keruujakson ajan. Muutamat nuoret ovat ke-
ränneet viestejä peräkkäisinä vuosina. Tällöin on mahdollista tar-
kastella myös sitä, kuinka yksittäisen viestijän ilmaisutyyli on muut-
tunut matkaviestintätaitojen kehittyessä ja viestijän ikääntyessä esi-
merkiksi 15-vuotiaasta teinitytöstä itsenäisesti asuvaksi 17-vuoti-
aaksi opiskelijaksi.

Viestit on hankittu kokonaan lomakekeruuna. Kerääjäksi ilmoit-
tautunut nuori on saanut sata keruulomaketta, joille hän on kopi-
oinut matkapuhelimeensa tallentamansa tekstiviestit. Keruulomake
on kaksiosainen. Ensinnäkin siihen kopioidaan merkki merkiltä
nuoren saama tai kirjoittama viesti. Nuoria on pyydetty jäljentämään
esimerkiksi isojen ja pienten kirjainten ero selvästi. Tästä huolimat-
ta kerätyissä viesteissä voi olla tahattomia tai huolimattomuudesta
johtuvia muutaman merkin tai sanan kopiointivirheitä. Nuoria on
pyydetty kertomaan sekä tietoisesta karsinnasta että huomaamistaan
unohduksista viesteihin liitettävässä saatekirjeessä.

Toiseksi lomakkeessa kerätään monivalintakysymyksillä tausta-
tietoja viestin lähettäjästä, saajasta (ikä, sukupuoli) ja viestintä-
tilanteesta (viikonpäivä, vuorokaudenaika). Lisäksi lomakkeella koo-
taan käytettyyn viestintäkanavaan liittyvää tietoa: mitä teleope-
raattoria tai muuta lähetyskanavaa viestien lähettäjä ja vastaanotta-
jat ovat käyttäneet. Varsinkin vuosien 1998–1999 viesteistä osa on
lähetetty Internetin ilmaispalveluista, joista viestin lähettäminen ei
maksa lähettäjälle eikä vastaanottajalle mitään. Vuonna 2000 lomak-
keeseen lisättiin myös kysymys siitä, onko viestin sepittäjä kirjoitta-
nut viestinsä niin sanottua ennakoivaa tekstinsyöttöä (T9) hyödyn-
täen.

Nuoria on ohjattu keräämään kaikki saamansa viestit. Vuonna
1999 erilaiset palveluviestit yleistyivät kuitenkin niin paljon, että
ne pyydettiin jättämään pois keruusta, koska maksuttomia mainos-
viestejä saattoi tulla yhdelle kerääjälle viikossa jopa kymmeniä.  Käy-
tännössä nuorilla on ollut mahdollisuus karsia ja sensuroida viesti-
massaa itsekin. Joskus osa viesteistä on voinut myös unohtua epä-
huomiossa pois lomakkeilta. Toisinaan lomakkeita ei ole ollut mu-
kana esimerkiksi kesämökillä tai lomakkeet ovat loppuneet kesken.
Lisäksi osa viesteistä on erittäin vaikeita kopioida paperille. Tällaisia



71

hankalia viestejä ovat esimerkiksi animaation kaltaiset kuvaviestit
sekä viestit, joissa yksi merkki toistuu kymmeniä kertoja (esimer-
kiksi tietyn puhelinmallin lukitseva kiusoitteluviesti, jonka sisältö-
nä on pelkästään 160 pistettä).

Kertyneet viestit on arkistoitu sellaisenaan. Lisäksi ne on puret-
tu tekstidokumenteiksi. Viestien analysoinnissa hyödynnetään ti-
lasto-ohjelmia. Niillä koostetaan tietoja muun muassa viestien pi-
tuudesta (merkkimäärä), sanamäärästä, kirjainkoosta (versaali- ja
gemenakirjaimistot), välimerkityksestä ja vieraskielisistä lainasanoista.
Sisällöllinen analyysi tapahtuu laadullisten aineistojen analyysi-
ohjelmalla (N Vivo). Sillä luokitetaan muun muassa teemallisesti
eri sisältöryhmät. Luokituksessa viestit erotellaan myös lähettäjän
tai vastaanottajan sukupuolen ja iän mukaan. Viesteistä on tekeillä
erillinen väitöskirjatutkimus.

Osaa kertyneistä viesteistä on käytetty esimerkkeinä tässä julkai-
sussa. Viesteissä mainitut nimet ja muut tunniste-elementit on täl-
löin muutettu haastattelutietojen tavoin. Muutetut sanat on kor-
vattu kuitenkin aina merkkimäärältään yhtä pitkillä sanoilla, kuten
nimi Taina > Jenni, päiväys 10.11.99 > 02.08.99 tai paikkakunta
Porissa > Salossa.

Tutkimuksen tekstiviestiaineisto on laaja, rikas – ja epäsuora.
Lähdekriittisesti ajatellen tutkimme digitaalisten tekstiviestien pape-
rikopioita, ei-digitaalisia toisintoja. Keruuseen sisältyy aina virhe-
mahdollisuus: viesti unohtuu pois kokoelmasta; viestilomake kato-
aa; nuori jättää viestin tahallaan pois lomakkeelta; kerääjä kopioi
viestin väärin. Koska tekstiviesteistä ei kaikissa puhelinmalleissa
tallennu sähköpostin tavoin erillistä helposti siirrettävää tiedostoa,
on nykyinen keruutapa kuitenkin vielä lähes ainoa mahdollinen.
Keruuseen on harkittu myös viestien videointia suoraan matka-
puhelimen näytöltä, viestien edelleen lähettämistä tutkijalle ja vies-
tien sanelua nauhalle. Menetelmät ovat kuitenkin vielä liian työläi-
tä ja epätarkkoja. Toisaalta tekstiviesti-ilmiön laajeneminen lapsiin
pakottaa miettimään tutkimusmenetelmien uudistamista: juuri
suurin kirjaimin kirjoittamaan oppinutta seitsenvuotiasta ei voi vel-
voittaa keräämään viestejään illan päätteeksi lomakkeelle.
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Tulkinnan rajat

Matkapuhelimen SIM-kortti on käyttäjälleen armoton. Se antaa
käyttäjän yrittää PIN-koodin avaamista kolmesti. Nelinumeroinen
lukusarja on ehdoton: yksikään numero ei saa olla väärin. Kulttuu-
risten koodien avaaminen ei ole yhtä yksiselitteistä. Lukutapoja on
useita. Siitä tämänkin luvun nimi: Koodi oikein. Lukutapoihin si-
sältyy myös mahdollisuus tulkita koodi erheellisesti. Antropologia
puhuu kulttuurivääristymistä silloin, kun antropologin oma kult-
tuuritausta vaikuttaa olennaisesti hänen tutkimuksiinsa ja siihen
kuvaan, jonka hän tutkimuskohteestaan antaa24 .

Vääristymätilanne voi olla esimerkiksi tutkimus, jossa tutkija
sukupuoleensa nojautuen, naisena tai miehenä, tekee tulkintoja vas-
takkaisesta sukupuolesta, mutta ei ota huomioon sukupuolitaus-
taansa kerätessään ja tulkitessaan etnografista aineistoa. Sukupuoli
voi siten jopa rajoittaa niitä tuloksia, joita tutkija kentältä saa. Vää-
rä yleistys kuitenkin on, että naisten ja tyttöjen kulttuuria tulisi
tutkia vain naisten tai miesten ja poikien kulttuuria miesten. Tilan-
ne voi olla jopa päinvastainen. Sukupuolirajan ylittäminen saattaa
avata tutkijan silmät niin, että hän osaa kyseenalaistaa kulttuuriset
itsestäänselvyydet. Toisaalta tutkittavien on joskus helpompi avau-
tua vastakkaiselle sukupuolelle. Tutkimusryhmämme yhdeksästä
jäsenestä vain yksi on ollut mies, mikä on varmasti ainakin joskus
kaventanut tulkinnallista näkökulmaa.

Vastaava kulttuurivääristymä syntyy, jos tutkija tulkitsee oman
jäsenryhmänsä kulttuuria pyrkien ymmärtämään myös niitä
kulttuuripiirteitä ja ilmiöiden selitysmalleja, jotka eivät todellisuu-
dessa nouse kertyneestä tutkimusaineistosta vaan esimerkiksi tutki-
jan omasta kokemustaustasta. Havainnot voivat olla tosia koko
tutkittavalle yhteisölle – tai yhtä hyvin vain tutkijalle itselleen. Jos-
kus kuitenkin tutkimusseula on liian harva, eikä kaikki olennainen
tieto tartu siihen. Tällöin tutkijan kokemuksellinen tieto voi paika-
ta aineiston aukkoja. Tutkijasta itsestään voi tulla siten tutkimuk-
sen tiedonantaja, kun hänelle kentällä toimiessaan on kertynyt eri-

24. Jargon, s.v. cultural bias.
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tyistä aiheeseen liittyvää tilannekohtaista tietoutta sekä yhteys
tutkittavaan yhteisöön25 .

Tutkimuksessamme harhaanjohtavin vääristymä olisi ehkä oman
aikuisperspektiivin siirtäminen sellaisenaan lasten ja nuorten maa-
ilmaan. Vaikka havainnot saattavat päällisin puolin näyttää saman-
kaltaisilta, niiden alla piilee erilainen pohjarakenne. Nuoret luovat
kulttuurinsa ilman aikuisiän tietoa ja kokemushistoriaa. Esimerkki
tästä ovat vaikkapa kulutukseen liittyvät kustannukset. Nuoret voi-
vat puhua hyvin rationaalisen tuntuisesti siitä, mihin ansaitut tai
saadut varat kannattaa kuluttaa ja mihin ei. Heiltä puuttuu useim-
miten kuitenkin aikuisuuden mukanaan tuoma taloudellinen vas-
tuu. Nuorille kulutus on henkilökohtaisten tarpeiden tyydytystä,
ei rajankäyntiä välttämättömyysmenojen kanssa. Nuoret käyvät töissä
ostaakseen jotakin mukavaa, eivät maksaakseen sähkölaskun tai
vuokrarästin. Täten esimerkiksi nuorten näkemys siitä, mikä on
edullista tai kussakin tilanteessa tarpeellista, rakentuu täysin eri poh-
jalta kuin aikuisten kulutusmallit. Havainnollistamme tätä eroa
matkapuhelimen hankintaan liittyvällä esimerkillä.

Vaikka median uutisoimat suuret puhelinlaskut eivät ole likikään
kaikkien nuorten arkipäivää, ovat tutkijat silti saaneet yhä uudel-
leen hämmästyä sitä materiaalista hyvinvointia, joka osaa nuoria
ympäröi. Usein taustalta paljastuu kasvatuksellinen vaihtokauppa.
Nuoret puhuvatkin matkapuhelimesta usein palkintona tai lu-
pauksena. Hieman harvemmin olemme törmänneet tilanteeseen,
jossa puhelimen takavarikointia on käytetty rankaisukeinona. Käyt-
täytymällä vanhempien odotusten mukaisesti nuori takaa elinta-
sonsa, kuten esimerkin 15-vuotias Ville. Hänellä oli tutkimus-
ajankohtana käytössään markkinoiden kallein, tuhansien markko-
jen arvoinen, matkapuhelin.

Tutkija: Eikö äiti etes yhtään ihmetelly, kun kuuli minkä hintanen tuo
on?
Ville: Kyllä se sano, että miten sie nyt noin kallista, että mutta pittää se nyt
ostaa jos vauva haluaa.
Tutkija: Musta tuntuu, että sä taidat saada aika hyvin mitä sä pyydät, vai
sanooko ne ikinä että ei osteta?

25. Geddes 1998, 94.
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Ville: No ylleensä joskus sannoo, mutta kyllä ne aika paljon aina sitten
leppyy.
Tutkija: Minkälainen asia vois olla sellanen, mitä ne ei suostus ostamaan?
Ville: En oikeen tiijjä. No ei tupakkia. En mä polta enkä juo, niin niitä mä
en tarvii, mutta en tiijjä.
Tutkija: Teidän isäkö välillä sanoo, että ei oikeen…?
Ville: Joo, isä on vähä semmonen jämerämpi. Äiti sitten aina sannoo isälle,
että no voi sitä ostaa.

Lopuksi vielä eräs mahdollinen vääristymän muoto, joka lukijan
on hyvä ottaa huomioon. Osa nuorista ja perheistä on saanut tutki-
mukseen osallistumisesta rahallisen korvauksen, osa ei26 . Muuta-
mat ovat tienneet palkkiosta jo ilmoittautuessaan, toisille siitä on
kerrottu vasta jälkikäteen. Mahdollista on, että osa haastatelluista
on osallistunut tutkimukseen pelkän palkkion motivoimina. 16-
vuotias Janne kyselee kirjeessään: ”Olen kerännyt tekstiviestejä
lapulle aina, kun siihen on ollut mahdollisuus (ns. muistiinpano-
mahdollisuudet). Samalla haluaisin tiedustella palkkionmaksu-
perusteita, miten esim. 200 mk hyvityspalkkio tekstiviestitutki-
mukseen osallistumisesta saadaan kokoon, eli millä perusteilla 50–
200 markan puhelinhyvitys saadaan?”

Suurin osa tutkimukseen ensi kertaa osallistuneista ei kuiten-
kaan ole ennakolta tiennyt palkkiosta tai sen suuruudesta, vaan osal-
listuminen on perustunut nuoren omaan haluun osallistua tutki-
mukseen. Ajoittain tilanne on ollut jopa käänteinen: nuorille itsel-
leen kertyy kustannuksia siitä, että he pitävät tutkijoihin omatoi-
misesti yhteyttä haastattelun jälkeen esimerkiksi tekstiviestein tai
soittamalla.

26. Palkkion suuruus on ollut 50–500 markkaa. Osalle se on maksettu rahana, osa on
     valinnut vastaavalla summalla matkapuhelimen käyttöaikaa. Palkkion suuruus on
     riippunut tutkimukseen käytetystä ajasta sekä kerätyn aineiston määrästä.
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3 3G, 4G …

Nuoret kännysukupolvet

Tutkija: Pystyt sä vielä muistamaan sitä aikaa, kun sulla ei ollu kännykkää?
Teemu (16): Ei sitä oikeen, nyt alkaa tottua, että kännykkä on aina.

Matkapuhelimet luokitellaan sukupolviksi. Ensimmäistä sukupol-
vea edustavat esimerkiksi pääosin puhumiseen kehitetyt analogiset
ARP- ja NMT-puhelimet; dataominaisuuksin varustettu digitaa-
linen GSM on toisen sukupolven matkapuhelin. Kolmas sukupol-
vi, lyhenteestä 3G tunnettu (engl. Third Generation), tuli lokakuussa
2001 myyntiin Aasiassa Japanissa, ja Euroopassakin odotetaan kol-
mannen sukupolven UMTS-verkkojen (Universal Mobile Tele-
communication System) ja -palvelujen avautumista lähivuosina.1

Nopean tiedonsiirron mahdollistava 3G muokkaa matkapu-
helimista yhä enemmän mediakeskuksia, ja sen seuraaja 4G elää jo
suunnitelmissa. Uudet sukupolvet tuovat matkapuhelimeen esimer-
kiksi valokuvan, liikkuvan kuvan sekä tehokkaamman tavan vastaan-
ottaa aineistoja lataamalla ne Internetistä tuttuun tapaan suoraan
verkosta. Kehitys hämärtää matkapuhelimen ja kannettavan tieto-
koneen rajan. Visio on, että tulevaisuuden kännykkä kykenee vähin-
tään samaan kuin nykyiset tietokoneet.

Kun uuden työsuhdepuhelimen saanut isä antoi teini-ikäiselle
tyttärelleen käytetyn NMT-puhelimensa 1980-luvun lopulla, tyt-
tärestä tuli matkaviestijä. Lähipiiri ehkä ihmetteli, mihin niin nuo-

1. Ks. esim. Penttinen 1999 ja Walke 1998.
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ri tarvitsee käsipuhelinta. Harva kuitenkaan näki teinitytössä uu-
den kulttuurin perustajan. Todennäköisimmin ajateltiin, että hän
oli poikkeuksellisen nuori matkapuhelimen omistaja, mutta ei vielä
tietyn ikäryhmän erityisen viestintätavan edustaja. 2000-luvulla
puhe nuorista kännykkä-, kommunikaatio- tai mediasukupolvena
on varsin tavanomaista. Esitämme seuraavaksi näkemyksemme sii-
tä, milloin ja miten tuo sukupolvi syntyi. Jaamme nuorten matka-
viestintäkulttuurin kehityksen neljään kehitysaaltoon; kuhunkin
niistä ajoittuu kulttuurin kehitystä kuvaava muutos. Sitä ennen
kuitenkin katsaus vielä kulttuurin mahdollistavaan teknologiaan.

Kulttuurin teknologiset rajat

Matkaviestinnän toiminnalliset ja kulttuuriset rajat rakentuvat ver-
raten nopeasti ja koko ajan kehittyvästä teleteknologiasta. Vielä tois-
taiseksi kehitys näyttää olevan jatkumo vailla loppua. Matkavies-
tintään tarvitaan mobiili päätelaite ja sitä tukeva verkko. Käyttäjälle
verkko konkretisoituu peltoaukeaman keskellä kohoavina link-
kitorneina, matkapuhelimeen kätkeytyvänä sirukorttina, puhelimen
näytöllä kentän voimakkuudesta kertovina palkkeina sekä erilaisina
operaattoreiden tarjoamina palveluina.

Vaikka matkapuhelimen käyttö sinänsä on tuttua, harva käyttä-
jä osaa silti esimerkiksi määritellä, mikä käytön kannalta olennai-
nen SIM-sirukortti loppujen lopuksi on. SIM- (engl. Subscriber
Identity Module) eli GSM-kortti on matkaviestimeen sijoitettava
kortti, joka sisältää tilaajan tunnistamiseen ja radioliikenteen
salaamiseen tarvittavia tietoja2 . SIM-kortin sisältö voidaan suojata
ja kortin luvaton käyttö estää nelinumeroisella PIN-koodilla. Käy-
tännössä likikään kaikki käyttäjät eivät myöskään hahmota verkon
tai operaattorin merkitystä. Heille näkymätön matkaviestintä kul-
minoituu näkyvään matkapuhelimeen. Viestinnän näkymätön osuus
on käyttäjälle merkityksetöntä tietoa. Hänelle riittää, että puhelin
on ”toimiva” tai ”elossa”. Tämä tarkoittaa, että matkapuhelinverkon
peittoalueella ”känny on kentässä” tai katvealueella ”kenttää ei oo”.

2. Matkaviestinsanasto 1993, s.v. SIM-kortti.
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Mobiilipalveluja tarjoavien operaattorien määrä on lisääntynyt koko
ajan. Vuoteen 1999 kenttää hallitsi kaksi suurta, Sonera (entinen
Tele) ja Radiolinja. Aineistomme vuosien 1998–1999 nuorista 42
prosentilla oli Radiolinjan ja 58 prosentilla Soneran GSM-liitty-
mä.

Joskus itse asiat ovat sinänsä tuttuja, mutta virallinen termino-
logia etäännyttää ne. Operaattorin tarjoamat lisäarvopalvelut ovat
nuorille ”niitä juttuja joita saa kännyyn” tai ”siistiä tilata sieltä joku
kuva”. Tutkimushaastatteluissa on pyritty kartoittamaan myös nuor-
ten matkaviestintätietous. Silti tutkijat ovat ajoittain pudonneet itse
rakentamaansa sudenkuoppaan olettamalla nuorten hallitsevan sa-
man terminologian ja käsitemaailman, joka on tullut tutkijoille
tutuksi.

Tutkija: Kuinka monta matkapuhelinoperaattoria sä tiedät olevan ole-
massa?
Milla (15): En, no en (naurahdus) oikeen tiijjä mitään niist silleen.
Tutkija: Mitä sä sanoisit niistä mitä sä tiedät, että mikä on paras?
Milla: Mä en oikeen silleen tiijjä, mitä operaattori tarkottaa.
Tutkija: Ai jaa, joo joo.

Viestinnän toiminnalliset rajat elävät ja rakentuvat alati uudes-
taan. Jokainen uusi viestintälaite murtaa osittain aiempaa kulttuu-
ria ja auttaa synnyttämään tilalle uutta. Selkeimmin matkaviestinnän
teknologiasidos näkyy ehkä tekstiviestinnässä: vasta GSM-teknolo-
gian yleistyminen 1990-luvulla mahdollisti tekstiviestikulttuurin
synnyn; kulttuuria ei olisi ilman teknologista innovaatiota, alun
perin aivan toiseen tarkoitukseen kehitettyä lyhytsanomapalvelua.
Gesmikaudellakin on kuitenkin edeltäjänsä: VHF, ARP ja NMT.

Kansallinen autoradiopuhelinverkko (ARP) käynnistettiin Suo-
messa vuonna 1971, ja vuonna 1978 se kattoi koko Suomen. ARP
oli alun perin käsivälitteinen, mutta verkko automatisoitiin vuonna
1992. ARP-verkossa soitetun puhelun linja pysyi avoinna vain sa-
man tukiaseman alueella. Toisen tukiaseman alueelle ajauduttaessa
puhelu katkesi. Liittymien määrä oli korkeimmillaan vuonna 1986,
jolloin niitä oli yli 35 500. Sittemmin käyttäjien määrä putosi
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muutamaan tuhanteen. Verkko lopetettiin kokonaan vuoden 2000
lopussa.3  ARP ei ollut ensimmäinen suomalainen langaton televerk-
ko. Sitä edelsivät toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen sulje-
tun verkon viranomaiskäyttöön kehitetyt VHF-puhelimet (Very High
Frequency). VHF-puhelimia oli Suomessa 1960-luvun puolivälissä
joitakin tuhansia.4

Yhteispohjoismainen NMT 450-verkko (Nordic Mobile Telephone)
avattiin Suomessa vuonna 1982, ja verkko peitti koko Suomen vuon-
na 1990. Verkon kapasiteetti ei kuitenkaan riittänyt tyydyttämään
kysyntää. Palvelua täydennettiin vuonna 1987 avaamalla NMT 900
-verkko, joka lakkautettiin vuoden 2000 lopussa, jolloin mainos-
lauseiden mukaan ”NMT-puhelimet vaikenivat iäksi”. NMT-käyt-
täjien määrä oli korkeimmillaan 1996, jolloin liittymiä oli lähes
440 000. Siitä määrä laski tasaisesti, syksyllä 2000 oli käytössä vie-
lä noin 70 000 liittymää. Myös NMT 450 -verkko lakkautetaan
vuoden 2002 lopussa.5

GSM-järjestelmä (Global System for Mobile Communications) otet-
tiin Suomessa käyttöön ensimmäisten maiden joukossa maailmassa
vuonna 19916 , mutta varsinainen laajempi kaupallinen toiminta
verkossa alkoi lisääntyä vähitellen vuonna 19927 . Jo 1970-luvun
ARP ja 1980-luvun NMT vapauttivat viestijän kiinteän puheli-
men johdosta ja samalla paikkasidonnaisuudesta, mutta silti vies-
tinnässä oli pohjimmiltaan kyse lankapuhelimen käyttötapojen
jatkumosta – ääneen puhumisesta. Tosin puhe lienee edelleenkin se
killer application, ylivoimainen sovellus, joka saa käyttäjät kuljetta-
maan puhelinta mukanaan.

3. Ks. ARP-teknologian kehittymisestä esim. Häikiö 1998, 29; Penttinen 1999, 10;
    Televiestintätilasto 2000, 56; Volotinen 1999, 172.
4. Häikiö 1998, 25–27.
5. NMT-verkon kehityksestä lisää esim. Case Mobile Finland 2000, 50; Häikiö 1998,
   34–39, Televiestintätilasto 2000, 56; http://www.sonera.fi/pressinfo/tiedotteet/
    FinSonera2001/2001/68.html.
6. Häikiö 1998, 130–131.
7. Penttinen 1999, 15.
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8. USS 1989, s.v. artefakti.
9. Kiuru 1999, 219.

Kuin kaupasta ostettu

Teknologiaan sidoksissa olevaa kulttuuria ei ole mielekästä irrottaa
ainakaan kokonaan kasvualustastaan. Matkaviestintäkulttuuri raken-
tuu teknisen laitteen, puhelimen, ympärille. Matkapuhelin esinee-
nä on muiden tuotteiden tavoin artefakti (lat. ars = taito, factum =
tuote), ihmisten taidon tuote, keinotekoinen esine8 . Ihmisen lä-
heinen suhde esineisiin on paitsi fyysinen myös ja ennen kaikkea
kulttuurinen ilmiö. Esineistä voidaan ”lukea” kulttuuria: niiden
muodot, valmistustekniikat tai käytön jäljet kertovat niiden valmis-
tajan, käyttäjän, kuluttajan ja omistajan elämästä, taidoista, unel-
mista ja haaveista samoin kuin vaikkapa hänen sosiaalisesta asemas-
taan ja suhteistaan muihin ihmisiin, elämän puitteista tai siitä yhteis-
kuntarakenteesta, joka käyttäjää ympäröi.9  Myös matkapuhelimen
esinesuhteeseen liittyy konkreettista muokkaamista, kädentaitoja ja
sosiaalista jäljittelyä.

16-vuotiaat pojat huomasivat vuonna 1997, että kalleimpiin
matkapuhelinmalleihin saattoi vaihtaa tumman vakiokuoren tilalle
värikuoret. Valmiit värikuoret olivat kuitenkin ajankohtana vielä
harvinaisia ja ennen kaikkea hintavia, eikä kaikkiin puhelinmalleihin
edes ollut saatavilla erikoiskuoria. Matkapuhelinvalmistaja Erics-
son oli esitellyt pienet värilliset puhelimet, joita pidettiin edistyk-
sellisinä: väristä ja pienestä koosta tuli laitteen laadun symboli,
statuselementti jopa ohitse toiminnallisuuden. Matkapuhelimen
musta väri ja iso koko vaikuttivat uutuuksien rinnalla entistäkin
vanhanaikaisemmilta.

Pojat eivät ostaneet värikuoria. Sen sijaan he maalasivat itse mat-
kapuhelimiensa kuoret mintunvihreiksi, hopeisiksi tai taivaansini-
siksi; aiemmin he olivat jo maalanneet moponsa ja mopokypäränsä
saman sävyisiksi. ”Puhelinta tullee niin paljon katottua, että pittää
sen vähän olla eri näkönen”, eräs pojista perusteli.

Tutkija: Minkäs takia tää väri, tää vihree, onks tää sun lempiväri?
Jami: No ei oikeestaan, mutta toi on semmonen radikaali.
Tutkija: Te maalasitte itte kuoret ni, saitte ihan tosi halvalla?
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Jami: Ni, makso kakskymppiä varmaan se maali.
Tutkija: Maalasit sä  vanhat kuoret?
Jami: Joo vanhat.
Tutkija: Mites sä nytte, ni vaihteleks sä kuoria sitte mielialan mukaan?
Jami: Vaihtelen. Toissapäivänä taas vaihoin ja sitte koska lie taas vaihan.
Tutkija: Mikä se on aina mikä sut saa vaihtaan?
Jami: En mä tie, jos se alkaa tympiä se toinen, ni sitte voi vaihtaa.
Tutkija: Nyt sulla on kahet kuoret. Riittääks ne vai vieläks sä hankit
lisää?
Jami: No vois olla yhet hyvät semmoiset mitä vois niinko maalata
vaikka joka viikko eri väriseksi. Ne onnistu niin hyvin ni ei niitä viittis
ennää maalata päälle.
Tutkija: Mikä ois seuraava väri jos sä vielä maalaisit?
Jami: Varmaan pinkki tai joku.

Ajankohtana tärkeintä maalaamisessa oli markkinoilla olevan
tuotteen mahdollisimman tarkka kopiointi ja jäljittely. Maalaus on-
nistuikin poikien iloksi niin hyvin, että ystäväpiiri ei aina erottanut
itse maalattuja kuoria ostetuista. Kuoret olivat yhtä hienot kuin
liikkeessä myytävät.

Tutkija: Tää on kyllä tosi hieno. Onks sulle kommentoinu ihmiset?
Jami: On kaikki huomannu, että ne on tosi siistit net mitkä maalasin itte,
ni ei kukaan usko, että mä oon itte maalannu, mutta kyllä ne sitte ku ne
on vähä tutkinu niitä, ni jaa, että voi olla.

Värikuoret tekivät poikien matkapuhelimista jotakin enemmän
kuin muiden vastaavat perusasuiset puhelimet. Tavaroiden käyttö-
arvo onkin kulttuuristen merkitysten ilmentymä. Kun kulttuuriset
merkitykset juurtuvat osaksi tavaroiden käyttöarvoa, juuri nuo mer-
kitykset antavat tavaroiden käytölle muodon ja luovat sen välityk-
sellä tavaroille niiden käyttöarvon. Merkitysten ansiosta käyttöarvo
ei ole koskaan yhteiskunnallisesti neutraali, sillä sosiaaliset ryhmät
sulauttavat sen osaksi käytännön intressejään. Ne ilmaisevat tava-
roiden avulla esimerkiksi kulttuurista yhteenkuuluvuutta joihinkin
yhteiskunnallisiin ryhmiin, kuten nuoriin, ja erottautumista jois-
takin toisista ryhmistä, kuten vanhuksista ja lapsista.10  ”Väripojat”

10. Ilmonen 1993, 204.
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olivat edelläkävijöitä ja keräsivät siksi lähipiirinsä kunnioituksen.
Värikuoret eivät siten olleet vain esteettinen lisä, vaan samalla ne
korostivat omistajiensa arvoa yhteisössä.

Kännymäisyyden rajat

’Matkapuhelin’ on tutkimuksellisesti eräänlainen abstraktio, jolla
kootaan samaan kategoriaan hyvin erilaiset mobiilit päätelaitteet.
Yhteistä niille on oikeastaan vain mahdollisuus soittamiseen. Esi-
neenä matkapuhelin on ameba tai kameleontti, jonka ulkoasu muok-
kautuu kunkin aikakauden ja teknologian mukaan: kännymäisyyden
rajat vaihtelevat. Haastateltavat pohtivatkin, millainen puhelin lop-
pujen lopuksi on matkapuhelin – ovatko kaikki liikuteltavat puhe-
limet matkapuhelimia?

Tutkija: Voisitte oikeastaan molemmat muistella semmosta, että koska te
muistatte nähneenne ekan kerran kännykän tai minkälainen tilanne, ke-
nellä se oli ja...
Äiti: Se on ollut sillon, kun minä oon ekaa kertaa nähnyt kännykän, niin
se on ollut niitä, lasketaanko arpit mukaan kanssa?
Tutkija: No joo.
Äiti: Se oli joku valtava vehe, mitä se kanto se kaveri. Se oli semmone,
varmaan niitä arpin niitä ikivanhoja semmosia, missä oli se kauhea  laatik-
ko mukana. Sillon, siitä on niin kauan aikaa, että mitähän siitä, 70 jotakin.
Varsinaisesti tämmöstä niinkö tämmöstä matkapuhelinta, että joka ois
niinkö samaa tasoo, kun mitä nyt on, niin tota noin...milloin...se kuuluu
niin kuvioihin nykyään, että ei niinkö silleen oo ajatellut, että millon
niitä.. varmaan joskus 80-luvun puolivälissä ehkä niinkö ensimmäisiä
sillai, että jollakin ollut, kaikki kattoo, että oi kauheeta, tolla on tom-
monen.
Mika (15): Mie näin ekaa kertaa minun muistin mukaan kännykän niin,
kaverin isällä tuolla ala-asteella. Mie muistan se oli semmonen kauhean iso
Ericssoni.

Termi matkapuhelin otettiin käyttöön syksyllä 1987, sitä en-
nen oli puhuttu auto(radio)puhelimesta11 . Keksinnön nimeämi-
nen onkin yksi tärkeä teknologian kesyttämisen aspekti12 . Nimeä-
11. Häikiö 1998, 39.
12. Pantzar 1996, 51; Vrt. myös Bausinger 1990.
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Matopelienkasta tuli viral-
linen SM-kisalaji. Mato-
pelin SM-loppukilpailu jär-
jestettiin vuonna 1999 Hel-
singin Kaapelitehtaalla.
Kuva: Pirjo Rautiainen,
1999.

minen liittyi olennaisesti myös puhelimen perusmuodon muutok-
seen. Ero aiempaan oli suuri: uusi NMT-järjestelmän komponentti-
tekniikka mahdollisti kevyiden käsipuhelimien valmistuksen13 .
Matkapuhelin mahtui nyt taskuun tai käsilaukkuun. Vuonna 1984
julkistettu suuren suosion saavuttanut NMT-puhelin Mobira
Talkman oli vielä todellinen kannettava puhelin: malli painoi kym-
menisen kiloa!14

Laitteen muuttuminen ei voi olla vaikuttamatta ihmisten mieli-
kuviin puhelimen kännykkämäisyydestä. 2000-luvun suomalaisnuo-
ret pitävät lähes itsestään selvänä, että puhelimessa on lisä-
ominaisuuksia, kuten pelejä, kello tai kalenteri. Puhelimen ulkoasu
on muokattavissa päivittäin. Enää värin vaihtaminen ei vaadi asiointia
alan liikkeessä, vaan kuoret voi vaihtaa hetkessä itse. Saatavilla on
kymmeniä eri puhelinmerkkejä ja jopa satoja rinnakkaisia puhelin-

13. Volotinen 1999, 173.
14. Bruun & Wállen 1999, 68–69.
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malleja. Runsaasta tarjonnasta huolimatta selvä markkinajohtaja
Suomessa on kotimainen Nokia. Useimmin annettu arvio on, että
vähintään 75 prosenttia Suomessa myytävistä uusista puhelimista
on nokialaisia, ja koska mallien jälleenmyyntiarvo säilyy korkeana,
ne kiertävät edelleen myös käytettyinä.

Aineistomme suomalaisille matkapuhelin-termi näyttää olevan
usein Nokian puhelinten synonyymi – ”otan nokialaiseni mukaan”.
Itse asiassa puhe muista merkeistä katoaa toisinaan lähes olematto-
miin: haastattelujen todellisuus on Nokia-landia, jossa ei ole sijaa
tai tarvetta ”vieraille” ja ”oudoille” laitteille. Tutkimusvuosien 1998–
1999 nuorista 86 prosentilla oli Nokian matkapuhelin. Ericsson
oli 10 prosentilla, ja lisäksi nuorilla oli yksittäisiä muita merkkejä,
kuten Panasonic, Philips tai Sony. Otos on merkeittäin vinoutu-
nut, mutta vastannee yleistä matkapuhelinmerkkien jakaumaa Suo-
messa.

Suomessa ei ole monien muiden maiden tavoin tarjolla ope-
raattoreiden subventoimia puhelimia, jotka voisi lunastaa itselleen
muodollista panttia vastaan. Silti tarjonnan monipuolistuminen on
painanut hinnat alemmaksi: alle tuhannella markalla saa uuden
matkapuhelimen. Viisi vuotta aiemmin hinta oli vielä vähintään
kolminkertainen. Tällöin perusmatkapuhelimen osto lohkaisi hel-
posti yli puolet keskivertotyöntekijän kuukausipalkasta. Toisaalta
matkapuhelimien hankinta on pitkään ollut osa statuskulutusta:
ostaminen on varallisuuden ja sosiaalisen aseman julkipanoa ja
ilmentämistä tuotteiden kulutuksessa15 . Muodinmukainen valinta
perustuu siihen, mikä näyttää olevan ”ajan henki”. Tällöin ei tär-
keintä ole vaikkapa tuotteen halpuus. Päinvastoin valinta saattaa
tapahtua sillä perusteella, että hyödyke on kallis. Valinnalla siis
halutaan näyttää, että varaa on.16

Kun vuoden 1997 tutkimusaineistossa keskustellaan matka-
puhelimesta, tarkoitetaan vielä hyvin erilaista laitetta kuin nykyi-
sin: puhelimessa oleva kello tai laskin ovat erikoisominaisuuksia, ja
Internetin tulosta matkapuhelimiin puhutaan kaukaisen tulevai-

15. Jargon, s.v. conspicuous consumption.
16. Toivonen 1999, 165.
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suuden visiona. Haastatteluissa painottuvat laitteen viestinnällisyys
ja ominaisuudet, jotka nykyisin mielletään kaikissa malleissa oleviksi
vakiovarusteiksi. Myös puhelimen mukanakuljetus oli vielä muuta-
ma vuosi sitten todellinen ongelma: matkapuhelimet olivat paina-
vahkoja, kookkaita ja yhdellä latauksella vain vähän aikaa toimivia.

Tutkija: No, mitäs sulla oli ne ominaisuudet, et mitkä siinä piti olla ja
mitkä sä halusit?
Äiti: Joo, no mä ilman muuta GSM oli ainoo se valinta ja nimenomaan se,
et siinä näkyy toi soittojen numero, se on mun mielestä tärkeetä ja NMT:ssä
ei näy. Se oli erittäin tärkee. Ja sitte tietysti se, että tota, et et se kone niin
kun ottaa muistiin sinne vastaamattomat, et sinne jää vastaamattomat
puhelut, vastatut puhelut, soitetut puhelut. Mun mielestä nää on tosi
tärkeitä.

Matkapuhelimet voi jakaa koon ja ominaisuuksien perusteella
kahteen kategoriaan: varsinaisiin yhdellä kädellä hallittaviin pieni-
kokoisiin matkapuhelimiin (engl. mobile phones) ja kookkaampiin
pienoistietokoneita muistuttaviin multimediaominaisuuksin varus-
tettuihin kommunikaattoreihin (communicators)17 , joita käytetään
yleensä kaksin käsin. Silti suurinkin matkapuhelin on nykyään vä-
hintäänkin reilun kokoiseen taskuun mahtuva. 2000-luvun alun
kevyimmät puhelimet painavat enää alle sata grammaa. Pienuus
näyttää olevan edelleen tavoiteltu ja ihailtu ominaisuus, vaikka toi-
saalta keskustelua on käyty siitä, kuinka pieniksi laitteet voivat ku-
tistua käytettävyyden kärsimättä.

15-vuotiaan Jounin ajankohdan markkinoiden lähes kallein mat-
kapuhelin (puhelimen hinnalla olisi voinut hankkia kolme saman
valmistajan edullisempaa mallia) on pieni ja huomaamaton kuin
koru – tai taskupeili.

Jouni: Sitten tuo ulukonäkö on kyllä niin hyvännäkönen. Tuommonen
pikkanen, se mahtuu kämmenneen jos opettaja tullee kahtoo, että annappa
tänne se niin voi näyttää, että eipä mulla mitään oo.
Tutkija: Oot sä ton ulkonäköön [kromikuoret] ihan tyytyväinen?

17. Väänänen-Vainio-Mattila & Ruuska 2000, 171.
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Jouni: Oon, se on hyvännäkönen kun siitä näkkee peilata hiuksia jos ne
oikein sojottaa mihin sattuu.
Tutkija: Kiillottelet sä sitä aina vai millä sä saat sen pysymään puhtaana?
Jouni: Vähä joskus paijan hihalla pyyhkäsen, jos oikkein likaseks on menny.
Tutkija: Missä sä pidät yleensä kännykkää?
Jouni: Takin taskussa ja sitten kämmenneen mennee tuohon, niin siinä,
tai joskus hanskan sisällä talavella, kun isot hanskat niin sinne mahtuu.

Käsin tehdyn näköinen

Nuoret pyydetään tutkimushaastatteluun aina ”kaksin”: ota mu-
kaan kännykkäsi. Lähes joka kerta matkapuhelin ”istuu” aktiivisesti
mukana haastattelussa. Vain harvoin nuoren taskusta tai repusta on
paljastunut matkapuhelin, joka on ollut muotoilijan suunnittele-
massa alkuperäisasussa. Nuoret ovat muokanneet valikot ja soitto-
äänet omien mieltymystensä mukaisiksi. Harvan puhelimen ulkoa-
su on myyntipakkauksen harmaa, musta tai tummansininen. Väri-
kuorten lisäksi puhelimissa on koristeena tarroja, erikoisantenneja
ja -akkuja tai kännykkäkoruja, kuten sormus antennin ympärillä.
Osa koristeista on muotia vain hetken, esimerkiksi vilkkuvat erikois-
antennit ovat jo lähes tyystin kadonneet.

Lievimmillään muokkaus on värikuorten vaihtoa; innostuneim-
mat maalaavat värikuorensa edelleen itse. Maalauskulttuuri on kui-
tenkin tehnyt täyskäännöksen kolmen vuoden takaisesta. Enää
maalattujen värikuorten ei toivota olevan markkinoilla olevien tuot-
teiden kopioita, vaan pikemminkin päinvastoin. Kouluihin ja nuo-
risoryhmiin on syntynyt kännykkämaalareita, jotka levittävät ym-
päristöön uniikkeja erikoiskuoria tai maalaavat kuoreen ”asiak-
kaan haluaman” persoonallisen kuvan. Ihannepuhelin ei ole enää
samanlainen kuin muilla, vaan muista erottuva. Käsin tehdyn tai
itse tehdyn näköisestä on tullut muotia.

Kalle: Ite ostin kun  koulussa maalaa yks kaveri, tai silleen tuttu, ei mikkään
kaveri mutta tiedän.
Tutkija: Voisit sä näyttää vielä. Pääsit sä itse jotenkin tilaamaan tämän
[punaisen] värin vai oliko tarjolla useempia erilaisia?
Kalle: Useempia erilaisia. On niinku malleja, se ossaa maalata tosi hyvin.
Tutkija: Tämä on kyllä hienonnäkönen. Onko  sun lempiväri?
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18. Tiedolla tietoyhteiskuntaan II 1999, 26–27.

Kalle: Ei, se, se oli vaan, sillon kun semmonen sähkönsininen on yleisin
meijän koulussa, niin punasia ei kummiskaan, taitaa kahella olla, miulla ja
yhellä toisella.

Varsinainen matkaviestinnän vedenjakaja Suomessa oli vuosi 1998.
Tällöin matkapuhelinten määrä ylitti kiinteiden puhelinliittymien
määrän. Kehitys on jatkunut edelleen samansuuntaisena. Suomen
tilanne on kansainvälisesti harvinainen, sillä useimmiten kiinteän
verkon puhelimia on enemmän kuin matkapuhelimia.18  Uusin il-
miö lienee, että matkapuhelimista on tullut muiden vanhentunei-
den kulutushyödykkeiden tavoin pois heitettäviä tai kierrätystavaraa.
Kaikille vanhoille käytetyille matkapuhelimille ei enää vaatimus-
tason noustua riitä ostajia, ja toisaalta NMT 900 -verkon lakkaut-
taminen jätti ison joukon puhelimia tarpeettomiksi. Suomessa on
alettu pohtia esimerkiksi matkapuhelinten akkujen ja muoviosien
kierrätystä. Matkaviestinnästä halutaan osa ekokulutusta.

Kännykkäkulttuurin synty

Tutkimuksemme ensimmäiset haastattelut tehtiin syksyllä 1997.
Määrittelemme kuitenkin nuorten matkaviestinkulttuurin juuret
hieman taemmaksi, vuoteen 1995. Kyse on tietysti vain tulkin-
nallisesta rajasta. Nuorilla kännykänkäyttäjillä tarkoitamme niitä
nuoria, jotka ovat kunakin ajankohtana saaneet käyttöönsä oman
matkapuhelimen. Tätä ennen nuoret ovat jo ajoittain voineet käyt-
tää tai lainata perheen yhteistä kännykkää. Tässä esittelemämme
aallot perustuvat niihin mielikuviin, jotka ilmiön keskellä eläneet
nuoret ja aikuiset, vanhemmat ja opettajat, ovat tutkijoille välittä-
neet.

Kyse on siten hyvin subjektiivisista kokemuksista ja havainnois-
ta. ”No mun mielestä niit tuli pari vuotta sitten”, vastasi pääkau-
punkiseudun naisopettaja (1997) tutkijan kysymykseen, milloin
koulussa havaittiin ensimmäiset kännykät. Opettajan oma kiinnos-
tus teknologiaan oli varmasti suunnannut havaintoja. Erään kou-
lun naisopettaja kertoi tutkijalle, että oli nähnyt koulussaan vasta
yhden ainoan kännykän. Hetkeä myöhemmin saman oppilaitoksen
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miespuolinen opettaja kertoili laajasti koulussa jo pitkään tekemis-
tään kännykkähavainnoista: samana aamunakin oli pari poikaa soi-
tellut luokassa toisilleen ja ”testannut miltä se tuntuu ja miten se
toimii”. Kulttuurin alkuvaiheessa on nähtävissä ollut varmasti myös
alueellisia eroja: pioneerit ovat löytyneet ehkä helpommin kaupun-
geista kuin maaseudulta.

Ensimmäisen aallon pioneerit

Isä: Se poika kesällä ku meni sitä autohommaa hoitamaan, ni siellähän ei
ollu puhelinta ollenkaan, ni sieltä sitte oli helppo [soittaa kännykällä].
Tutkija: Mitä autohommaa?
Isä: Se kesäauto-, carting-rataa, rattaa hoisi yksin. Kahtena kesänä. Nii
tuota,  sielä  se oli kans niitten apua. Että kyllä se työn kautta tuli. Ja sitte,
huvihan siihe tullee, luonnostaan, poikasilla.

Nuorten kännykkäkulttuurin synty ja ensiaskeleet paikantuvat puo-
len vuosikymmenen taakse, vuoteen 1995. Kyse on siten verraten
nuoresta viestintäkulttuurista. Ensimmäinen aalto ajoittui koulu-
jen lukuvuoteen 1995–1996. Tällöin matkapuhelimia oli nuorilla
vielä erittäin vähän ja matkapuhelinten omistajat tiedettiin ympä-
ristössään tarkasti. Ensimmäiset kännykkäkohtaamiset muistetaan
hyvin, koska ne ovat rikkoneet jollakin tavalla totuttuja rutiineja.
Erään naisopettajan ensiajatus nuoren matkapuhelimesta oli: ”Mä
ajattelin, että se on hienompi, kun mulla itellä.”

Pioneerivaiheen kännykkänuoret olivat tyypillisesti varakkaiden
perheiden nuoria tai jo opiskelun ohessa työelämässä olevia nuoria,
jotka ansaitsivat osan käyttövaroistaan itse. Heidän lisäkseen pio-
neereihin kuuluivat vähävaraisten perheiden nuoret, jotka olivat
hankkineet puhelimen juuri omaa toimeentuloaan tukemaan: nuo-
ret olivat töissä esimerkiksi hampurilaisbaarissa tai pyörittivät
lastenvahtirinkiä, ja oma matkapuhelin takasi töiden jatkumisen.
Naisopettajan ensimmäinen mielikuva kännykkänuoresta oli bisnes-
suuntautunut opiskelijapoika: ”Hän oli liikemies, hänellä oli ni-
mittäin oma firma jo siihen aikaan, tai perusteilla oma firma, et hän
oli tämmönen liikemiehen alku. Ja tietysti hän tehosti sitä sillä
kännykällä. Mut kyllä se pikkusen herätti ihmettelyä.”
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Toinen naisopettaja muistelee oppilaanaan olleen tytön matka-
puhelimen tarvetta:

Opettaja: Mä muistan, et kesken ranskan tunnin ’prinsessalla’ soi puhe-
lin, ja hän poistui käytävään.
Tutkija: Minkä ikäinen?
Opettaja: Kuustoista.
Tutkija: No, voitteko te sanoa, minkälaisilla oppilailla niitä on sitten?
Opettaja: Tää mun prinsessa, se liittyy, et hällä täytyy olla se auki koko
ajan siks, ku hän on mallina. Hänet pitää tavottaa millon vaan – keikalle.

Ensimmäisen aallon matkapuhelimet olivat lähes poikkeuksetta
yli 16-vuotiailla nuorilla; tätä nuoremmista käyttäjistä ei juurikaan
ole havaintoja. Huomata täytyy, että ajankohtana vielä 18-vuotias-
kin miellettiin yleensä nuoreksi matkapuhelimen omistajaksi. Käyt-
töön liittyi sama sosiaalinen paheksunta, joka on myöhemmin koh-
distunut lasten matkaviestintään. Yläasteikäisen kännykkänuoren
nähnyt opettaja totesi: ”Minua huvitti, oikeen todella mietin, et
minkälaisia on vanhemmat, jotka antaa ton ikäsille kännykän kou-
luun mukaan ja yleensä hankkii kännykän. Ja sitten luokkatoverit
näkyivät olevan hyvin innokkaana asiasta, et he ihailivat tämmöstä
kaveria, jolla oli kännykkä.”

Alkuvaiheessa matkapuhelimia näyttää olleen maaseutua enem-
män suurissa kaupungeissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. Mat-
kapuhelin liitettiin vielä 1980-luvun taloudellisen nousukauden
juppikulttuuriin, minkä myös nuoret itse mielsivät. Niin sanotulla
parempiosaisten asuinalueella asuva 15-vuotias Reija kertoi alkuai-
kojen kännykän näkyvästä käytöstä: ”Just joskus puhuttiin, kun
[meidän koulua] muutenkin periaatteessa pidetään tosi juppikou-
luna, niin joku kulkee ohi, joku vieras, kaikki siinä ulkona soittelee
[kännyköillä] noita melodioita. Niin et huh huh huh!”

Matkapuhelinpioneerit olivat siis pääasiassa varakkaiden perhei-
den nuoria, joilla matkapuhelin kuului imagon rakentamiseen liit-
tyvien merkkituotteiden valikoimaan. Kännykkä ei ollut vielä varsi-
naisesti yleistä katumuotia, trendituote; massamuotiin se oli vielä
liian hintava. Naisopettajan sanoin ”matkapuhelin oli menevän
nuoren naisen tai miehen merkki”. Uudet matkapuhelimet olivat
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kalliita, jopa 3000–5000 markkaa maksavia, ja puhelinlaitteet suu-
rikokoisia; kalleutensa vuoksi matkapuhelinta ei voinut hankkia
suunnittelemattomasti, ja kokonsa vuoksi sitä ei voinut kuljettaa
huomaamatta.

Ensimmäiseen aaltoon liittyy myös ilmiö, josta ei juuri ole ha-
vaintoja myöhemmissä aalloissa. Nuoren matkapuhelin oli joskus
vanhemmilta tiettyä tilaisuutta tai matkaa varten lainattu, ei nuo-
ren oma. Miesopettaja muisteli: ”Lainapuhelinkin oli oppilaiden
keskuudessa jotain hienoo, koska sitä esiteltiin julkisesti eli se oli
selkee statussymboli.” Matkapuhelin liittyi aikuisten maailmaan,
ja puhelimen omistaminen kohosi helposti itsenäistymisen ja itsel-
lisyyden symboliksi.

Toisen aallon kulttuuri

15-vuotias Jenni mietti marraskuussa 1997:

Viime keväänä (1997) ehkä alko oleen [matkapuhelimia]. Et just mun
sisko, joka oli tuolla vaihto-oppilaana, niin nyt, kun tuli sillei vuoden
päästä Helsinkiin, niin ihan kauhuissaan katteli, että “Iik! Täällä on kaikil-
la puhelimet”. Kun ei kuitenkaan tuo Atlannin toisella puolella oo. Must
se lähinnä nyt tullut, kesän aikana, aika monella.

Toinen aalto, nuorten matkaviestinnän leviäminen ja yleistymi-
nen, ajoittui koulujen lukuvuoteen 1996–1997. Viimeistään täl-
löin matkapuhelimet levisivät kaupungeista maaseudulle ja ylem-
miltä luokka-asteilta alemmille, lukiolaisilta peruskoululaisille.

Siis viime vuoden aikana ne yleisty, viime vuoden kuluessa niitä ilmesty ja
viimestään ne [matkapuhelimet] räjähti näkyviin keväällä [1997], kun
tuota nää abiturientit lähesty sitä kaheksaatoista, viime kevät, sillon niitä
rupes tulemaan, niitä alko ilmestymään ihan kaikille. (Miesopettaja, syksy
1997.)

Useimmissa peruskoulun yläasteen luokissa kautta Suomen al-
koi olla ainakin muutama kännykänomistaja. Opettajat kuvasivat
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hetkellistä kännykkäinnostusta, jolloin matkapuhelimesta tuli yh-
teinen jaettu puheenaihe ja kiinnostuksen kohde.

Opettaja: Ja sit mä oon ite hirveen, mullon itellä, mähän oon ihan, mää
hankin tän mun oman kännykän, tää on niinku vajaa vuosi, tää on mun
virtuaalilemmikki, ja sit mä esittelin oman kännykkäni kaikille oppilaille,
ja täähän nyt on hirveen antiikkinen, alkaa olla jo tässä vaiheessa kun mä
vertaan niiden kännyköitä. Mä oon ihan oikeesti kauheen utelias niiden
kännyköistä, me mittaillaan ja muuta.
Tutkija: No mitäs oppilaat tuumas kun sä esittelit?
Opettaja: No ne vähän naureskeli tietysti ja piti mua kauheen lapsellisena
että, mut hirveen kuuliaisesti kyllä ne tutki sen ja sitte vähän nyökytteli,
että no kyll tää menettelee. Tai antoivat ymmärtää, että parempiakin löy-
tyy. Että toi on nyt sun kännykkäs.

Nuorimmat matkapuhelimen omistajat olivat jo alle 16-vuoti-
aita, mutta eivät kuitenkaan yleensä alle 15-vuotiaita; rippikouluikä
tuntui olevan matkapuhelimen hankinnan selvä rajaikä. Matka-
puhelimesta tulikin nopeasti suosittu rippilahja. Matkapuhelin yleis-
tyi muutenkin lahjana: enää ei tarvinnut arvailla, mitä nuori halu-
aisi joulu- tai syntymäpäivälahjaksi.

Nimenomaan tänä syksynä oli todella paljon, että must tuntuu et yleisin
joku rippikoululahja on ollu [kesällä 1997] kyllä kännykkä, koska sen
ikäsillä ne on lisääntyny. (Naisopettaja, syksyllä 1997.)

Perheissä hankinnalle etsittiin vielä rationaalisia perusteluja. Mat-
kapuhelimen hankintasyyksi mainittiin yleensä kasvanut tarve per-
heen sisäiseen viestintään tai vanhempien halu turvata nuoren elä-
mä vaarallisiksi mielletyissä tilanteissa, kuten matkoilla tai iltaisin
kaupungilla.

Yhä useampi nuori osti matkapuhelimensa, edullisimman GSM-
mallin, myös itse. Nuoret alkoivat säästää voidakseen ostaa ”parem-
man puhelimen”. Matkapuhelin ei enää kuvastanut pelkästään va-
rallisuutta, statusta tai aikuisten maailmaan siirtymistä. Uudeksi
merkitykseksi nousi viihde ja huvi. 13-vuotias tyttö kuvaili, kuinka
kännykkä oli hänelle lähinnä lelu, joka oli hauska olemassa kone-
lemmikkinä – telegotchina.
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Matkapuhelimet halpenivat samaan hintaluokkaan hyvien korva-
lappustereoiden, polkupyörän ja matkatelevision kanssa, ja yhä use-
ammalla oli taloudellinen mahdollisuus päästä laitteen omistajaksi.

Sari (16): Oikeastaan niistä mun kavereista, niin ne oli rikkailla. Ja ei
oikeastaan muilla. Se oli semmonen tavallaan semmonen rikkaiden lasten
merkki. Tavallaan jolla haluttiin niinku sit vähän kruisailla ja leveillä muil-
le. Mut nythän se on niinku ihan kaikilla melkein. Et kummiskin
halventunut niin. Sä saat puhelimen aika halvalla jo tänä päivänä.
Tutkija: Oliks nää henkilöt semmoset niinku muissakin asioissa oli sillai
ekana?
Sari: No joo. Oikeastaan. Ja kyl sen huomas jo ulkoopäin, et ne käyttää
jotain merkkiä, merkkiä vaatteisaankin. Niin kyl sen siitäkin jo näki.

Samalla myös matkapuhelinten koko pieneni. Niistä tuli hel-
pommin mukana kuljetettavia ja taskuun sopivia. Puhelimet muut-
tuivat myös houkuttelevamman näköisiksi: perusmustien matka-
puhelinten rinnalle tuli markkinoille lukuisa joukko erilaisia väri-
kuoria. Matkapuhelimesta tuli asusteen kaltainen persoonallinen
lisä, ja puhelimen ulkoasu alkoi viestiä omistajastaan.

Kolmannen aallon räjähdys

Kolmannessa aallossa, lukuvuonna 1997–1998, nuorten mobii-
likulttuuri laajeni räjähdyksen tavoin. Yhtäkkiä kaikilla nuorilla
näytti olevan matkapuhelin. Nuorimmat matkapuhelimen käyttä-
jät olivat 13–14-vuotiaita. Levinneisyys ei toki tällöin ollut vielä
lähelläkään sataa prosenttia, mutta koska matkapuhelimia käytet-
tiin ja kuljetettiin erittäin näkyvästi, mielikuva kännyköiden suu-
resta määrästä korostui.

Yleistymisen myötä matkapuhelimesta tuli selvä joukkoon kuu-
lumisen symboli. 16-vuotias Pasi totesi, että ilman puhelinta ”jäis
kaikista niistä paitsi, mitä sillon jos ois puhelin. Joku kaveri yrittää
soittaa, että no miksi tää ei vastaa nyt, että nyt ois niin hyvä juttu
kanssa tää pitäis kuulla”. Myös vanhemmat muistavat, että paine
matkapuhelimen hankintaan ei syntynyt niinkään perheen sisällä,
vaan nuoren ystäväpiirissä. Seuraavan esimerkin perheessä vanhin
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tytär oli käyttänyt matkapuhelinta jo kolme vuotta. Myös 14-vuo-
tias pikkusisko ja 12-vuotias pikkuveli haaveilivat omasta matka-
puhelimesta.

Tutkija: Ottiks nää pienemmät lapset on vähän mallia sitten, että isolla
siskollakin on kännykkä?
Äiti: Kyllä se siitäkin, mutta enemmän se on varmaan tietysti ollu, et se on
ollu se kaveripiiri niin kun koululta. Et ku jollakin on sattunu oleen, niin
se ois kiva kun kuuluis siihen porukkaan, että mullakin nyt olis. Tytär oli
kauheen mielissään joulun jälkeen kun meni kouluun, ett ketkä kaikki oll
saanu, ku se nyt tietysti oli itteki siinä porukassa mukana, ni se ol niinku
mukavaa.

Matkapuhelinten hintojen merkittävä halventuminen toi perus-
puhelimet ”kenen tahansa” saataville. Naisopettaja kuvaili: ”Ja nyt
siit on tullu tämmönen yleinen, esimerkiks tytöillä semmonen sel-
keästi huolestuneitten äitien kenties tämmönen varmistus, että saa-
daan tyttö kiinni tai jotain muuta. Ei se mun mielestä, siinä oo
sosiaalista [taustaa] tai mitään muuta, vaan se on, saattaa olla kellä
tahansa, puhelin.” Matkapuhelimia alkoi olla yhtä hyvin työttömi-
en tai opiskelijavanhempien lapsilla kuin yksinhuoltajaperheissä.
Pelkkä matkapuhelimen omistaminen ei siten enää erottellut eri
sosiaaliluokkia tai kertonut käyttäjän varallisuustasoa. Opettajat
hämmästelivät matkaviestinnän yleisyyttä.

Tutkija: Joo, no osaat sä sanoa sitt oppilaan taustasta, persoonallisuudesta
ja muusta, ett voiks sä sanoa, että niitä on tietynlaisilla oppilailla?
Miesopettaja: No, ei oikeestaan. Kyll niitä on mun mielestä. Se ensimmäi-
nen tapaus oli poika ja suht varallisesta perheestä, mutta mun mielestä
niitä alkaa olla ihan kaikkiin sosiaaliluokkaan kuuluvilla perheiden lapsil-
la.

Uusimmilla matkapuhelimilla oli silti edelleen sosiaalinen status-
arvo, ja myös nuorilla alkoi olla käytössään näitä kehittyneimpiä,
kalleimpia malleja. Enää ei riittänyt, että käytössä oli kännykkä,
vaan puhelimen piti olla tietyn merkkinen tai mallinen. NMT-pu-
helimet vanhanaikaistuivat sosiaalisesti käyttökelvottomiksi. Toimi-
vista puhelimista tuli nuorten silmissä ”antiikkia”, joka ei täyttänyt
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Joskus Ringokin oli kännykkä.
Viimeiset NMT-nuoret katosi-
vat dinosaurusten tavoin jäljet-
tömiin. Kuva: Johanna Järveläi-
nen, 1998.

enää vaatimustasoa, vaikka puhelin oli vielä teknisesti täysin toimi-
va.

Äiti: Hän [tytär, 16] kyllä mun mielestä hyväksy sen ihan, että kun vaan
oli kännykkä. Mutta sen jälkeenhän se alko se vinkuminen sitten. Että
kun on antiikkinen ja hirveen painava ja pitää saada semmonen ja
tämmönen. Ja justiin hänenkin kaverit sen jälkeen sai niitä kännyköitä. Ei
ollut nuoremmallakaan [14 v.] niinku luokallaan, vissiin kun jollain po-
jalla oli.
Tutkija: Sillon kelpas vielä tää [Ringo]?
Äiti: Niin. Kelpas vaan, että kun oli. Että se oli semmonen lelu.

Kiinnostava on aineistoissa verraten yleinen havainto nuoren käy-
tetyn matkapuhelimen siirtymisestä perheen äidin käyttöön, koska
”se riittää äidille hyvin”. Perheen uusin ja kallein matkapuhelin
hankittiin yhä useammin juuri nuoren käyttöön. Matkapuhelimen
hankintaperusteeksi ei enää välttämättä etsitty erityissyitä, vaan
puhelin ostettiin, koska sellainen oli muillakin. Kolmannen aallon
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alussa matkapuhelimet näkyivät voimakkaasti sekä kouluissa että
nuorten vapaa-ajan toiminnoissa. Nuorten matkaviestintä kohdis-
tui koko ajan yhä selvemmin ystäväpiiriin, pois perheestä. Siksi
nuoret halusivat pitää matkapuhelimensa mukana kaikkialla, missä
oli muitakin nuoria.

Neljäs aalto arkipäiväisti

Vuoden 1999 loppupuolelta voidaan sanoa eletyn ilmiön neljättä
aaltoa, jossa matkapuhelimesta on tullut todellinen jokamiehen
väline – oikeus tai velvollisuus. Edullisimmillaan käytetyn toimi-
van matkapuhelimen saa alle sadalla markalla; olennainen kynnys-
summa ei ole enää hankintahinta, vaan käyttökustannukset. Käyt-
täjien ikärakenne on muuttunut: nuorimmat matkaviestijät ovat
jopa alle kouluikäisiä. Osa nuorimmista käyttäjistä ei muista, mil-
laista elämä oli ilman matkapuhelinta. Käyttöön kytketään usein
ajatus uuden viestinnän luonnollisuudesta, välttämättömyydestä tai
väistämättömyydestä. Naisopettajan sanoin:

Opettaja: Jotenki tuntuu, että se [matkapuhelin] voi olla vanhemmalle
ihmisille silleen ehkä enempiki status tai jotain, mut nuorille se  on var-
maan jotenki ihan tavallinen, minust tuntuu, et ei ne siitä ehkä niin
ihmeempää numeroo tee.
Tutkija: Niin, et ne on omaksuneet sen paremmin jokapäiväseen elä-
mään?
Opettaja: Niin, ku se on  tavallaan kuulunu jo melkein heiän koko elä-
mään tai tähän nuoruuden elämään, ni se ei oo mitään niin ihmeellistä, se
on tavallaan niinku mikä muu hyvänsä.

Miesopettaja pohtii: ”Mun mielestä ne [nuoret] suhtautuu sii-
hen periaatteessa ainakin aika luonnollisesti, että se on niille sem-
monen väline olla yhteydessä ihmisiin. Mun mielestä ne ehkä suh-
tautuu luonnollisemmin kun tämmönen vanhempi sukupolvi sitte,
jotka ei oo tottunu käyttää sitä.” On lähes selviö, että 13–14-vuo-
tiailla nuorilla on matkapuhelin; puheet ”liian nuorista” teini-
ikäisistä käyttäjistä ovat saaneet jo nostalgian leiman.
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Neljännessä aallossa vaikuttaa kaksi osin vastakkaista voimaa:
kännykän käyttö samanaikaisesti sekä arkipäiväistyy että monipuo-
listuu. Tulkitsijan intressien mukaan voidaan sanoa, että käyttö-
kulttuuri rikastuu – tai että matkapuhelin tunkeutuu elämän joka
osa-alueelle. On alettu pohtia, luoko matkapuhelin liian tiukan
riippuvuussuhteen ja kasvaako nuorista kännykkäavuton sukupol-
vi, joka ei selviä normaalielämästä ilman teknistä apuvälinettä. On
kysytty, tuleeko nuorten elämästä todella ”outo” tai ”hallitsema-
ton” ilman matkapuhelinta. 16-vuotiaalle Jarnolle matkapuhelin
on myös kello.

Tutkija: Minkälainen koulupäivä on jos sä jonain aamuna unohdat
kännykän kotiin?
Jarno: On kyllä joskus jäänytkin.
Tutkija: Onko se katastrofi?
Jarno: Se on vähä outo. (naurahdus) Välillä ihan vaistomaisesti rupee
ottaa kännykkää tosta ja kahtomaan paljon kello on. Tai kelloo käytän
kaikista eniten, aina kaverit kysyy sitä, että harva kantaa kelloo oikeestaan.
Itelläkään ei oo mitään muuta kun tuo kännykän kello.
Tutkija: Onko sulla ollenkaan rannekelloa?
Jarno: On mulla kotona, mutta en jaksa kantaa.
Tutkija: Onko se liian hankala vai?
Jarno: En tiijjä. Oon mä nyt, yhessä vaiheessa käytin hihnaa ja siihen asti
pijin aina kelloo, ja sitten jätin pois sen kokonaan ja kännykän kellon
kautta.

Nuorten matkapuhelinten käyttöön on kehittynyt rutiineja, joita
ei kyseenalaisteta: matkapuhelin on mukana ja auki lähes aina ja
lähes kaikkialla. On syntynyt eriytynyttä mobiilikulttuuria tytöil-
le, pojille, ystäväporukoille, perheille, seurusteleville pareille. Eräs
ero syntyvaiheen nuorten matkaviestintäkulttuuriin on erittäin sel-
vä. Aluksi matkapuhelin hankittiin, jotta jokainen olisi kaikkien
tavoitettavissa milloin vain. Nyt tilanne on päinvastainen. Nuoret
käyttävät GSM-puhelinta aktiiviseen sosiaaliseen valikointiin. Jos
soittaja on epämieluisa, yhteydenoton voi ohittaa yhdellä napin
painalluksella. Matkapuhelimesta on tullut nuorten oman elämän
hallinnan ja sosiaalisen ystäväpiirin valikoinnin kanava. Kännykkä
on siten henkilökohtaisen vallan väline.
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Viidennen aallon ulottuvuudet

Elämme varmasti jo viidettäkin aaltoa. Mitkä ovat sen tuntomer-
kit? Koko tutkimusaineiston läpäisee viisi kulttuuria kantavaa ja
ohjaavaa dimensiota, jotka näyttävät alati vahvistuvan. Ne saattavat
siten olla erityisen leimallisia tälle ajalle. Ulottuvuudet ovat tarve
personointiin, kirjallisen viestinnän nousu, pienryhmien (ala)kult-
tuuristen piirteiden syntyminen, käytön kollektiivisuus ja loputon
uuden sisällön kysyntä. Näiden lisäksi paikkaansa hakee käsitys
yksilön suojasta ja turvallisuudesta. Samaan aikaan kun nuoret
kauhistuvat ajatusta jatkuvasta seurannasta, osa vanhemmista on
valmis tarkkailemaan lapsiaan. Seuraavaksi muutama täsmennys
teemoihin.

Laajasti markkinoitu idea on, että mobiili päätelaite on jo mi-
nuuden jatke. Aineistomme mukaan kehitys on kulkemassa yhä
enemmän siihen suuntaan, että muotia ei ole se mitä muilla on,
vaan se mitä muilla ei ole. Personointi ulottuu sekä laitteen
modifiointiin että yksilölliseen käyttöön. Äärimmillään personointiin
liittyy jopa tuotteen kuluminen tai hand made -ajattelu. Tuotteen
täytyy mukautua, elää ja muuntua käyttäjänsä mukana. Nuoret
kaipaavat teknologiaan inhimillistä kädenjälkeä, joka viestii siitä,
että esinettä on käytetty.

Tutkija: Jos sulla olis oma tietokone, niin kirjottasitko edelleen vihkoon
vai tietokoneelle?
Kirsi (16): Siihen edelleen vihkoon. Mie niinku tykkään niistä, ne vihkot
on, ei niissä näy  niissä tietokoneessa, jos sinne kirjottaa paljon, ei se näy,
että siihen on kirjottanu paljon. Vihossa se näkkyy silleen, että sitä on
käytetty paljon, niin sen huomaa, että sitä on käytetty ja siihen on tullu
paljo juttuja ja tälleen näin.
Tutkija: Onko se just sen takia rakas, että huomaa, että siihen on tullu
monta sivua?
Kirsi: Ehkä just sen takii. Ei sitä tietokoneesta silleen huomaa jostakin
tälleen, jos kirjottaa jonnekin levykkeelle tai tälleen, ei sitä huomaa, että
onko siinä jotakin tekstiä vai ei, ja onko siihen kirjotettu useesti vai ei.
Ehkä just sen takii.
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Aineistossa on merkkejä myös ekologisuuden vaatimuksesta.
Nuoret eivät ole silti valmiita jättäytymään kännykkävirran ulko-
puolelle. Osa haluaa kuitenkin hidastaa virran kulkua. Personoinnissa
näkyy myös pyrkimys teknologian arkistumiseen, jalustalta pudot-
tamiseen tai aiempien teknologiakonventioiden rikkomiseen. Huip-
puteknologian ei enää välttämättä haluta näyttävän perinteiseltä
kovalta teknologialta: suomalaistytöt koristivat kännykkänsä kynsi-
lakkamaalauksin.

Juhani (17): Sit on kans tää aika uus systeemi, ett nää tytöt joilla on 5110,
niin ne kynsilakall maalailee. Niist tulee jotkut aika makeita.
Tutkija: Minkälaisii te ootte nähny?
Juhani: No helmiäisvärejä, esimerkiks sinisii semmosii ja kaikkee.

Tutkija: Millä maalilla sä maalasit?
Sanni (15): Kynsilakalla.
Tutkija: Aika makee.
Sanni: Se sopis sun hyvin  asuun.
Tutkija: Niin. Meillä on molemmilla sininen kausi. Missä vaiheessa sä olet
maalannut kuoret?
Sanni: Mä maalasin tossa joku varmaan kuukaus, pari sitte. Sitte eilen
illalla mä vielä vahvistin sitä, kun lakkasin kynnet, niin aattelin, että sa-
malla.

Mobiili päätelaite mielletään yksityisviestinnän välineeksi. Näyt-
tää kuitenkin siltä, että henkilökohtaisen käytön rinnalle syntyy
jaettua yhteisöllistä käyttöä. Matkaviestin ei ole vain minuuden
tukija vaan myös me-hengen korostaja. Minuuden rinnalle voidaan
nostaa ’meisyys’. Parit ja ryhmät luovat omia mobiileja käytäntöjä
ja ”salaisia kulttuureja”, jotka eivät avaudu muille. Nuorison perus-
luonteeseen kuulunee kapina aiempia sukupolvia kohtaan. On nuo-
risokulttuurisesti luonnollisempaa, että käyttö eriytyy aikuisista,
kuin se, että käyttö mukailisi täysin aikuiskulttuuria. Siksi nuoret
pyrkivät muokkaamaan käyttötapansa varmasti tulevaisuudessakin
ainakin jollakin tasolla aikuiskäytöstä poikkeaviksi.

Suomessa tekstiviestintä on noussut määrällisesti nuorten
matkapuheluiden rinnalle ja on jo osin syrjäyttämässäkin sen. Ky-
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seessä on käyttäjien oma sisällöntuotanto. Sen rinnalla on tarjolla
entistä monipuolisempia valmiita sisältöjä. WAP ja mobiili Internet
monipuolistavat yhä kuvaan ja tekstiin liittyvää matkaviestintää.
Teknologian kehityksessä näyttää korostuvan eri medioiden rajat
ylittävä kehitys – matkaviestimestä on tulossa medioiden media.
Nuoret näyttävät olevan jo 3G-valmiudessa. He ovat valmiit ylittä-
mään välineiden rajat. Sisältöjä halutaan lainata esimerkiksi Inter-
netistä, printtimedioista, televisiosta ja musiikista. Nuorten känny-
sukupolvi on teknologiaa edellä.

Toisaalta on hyvä muistaa, että nuorten edistyksellisyys on osin
harhaa. 12-vuotias Timo totesi jo tammikuussa 1998: ”Se ois aika
monimutkanen, mutta kyllähän minä sen kommunikaattorin voi-
sin ottaa.” Jo tutkimuksemme pilottivaiheen aineisto on täynnä
nuorten unelmia samaisesta ”webbipuhelimesta”. Todellisuudessa
käytön esteenä ovat kustannukset. Ainakin toistaiseksi mobiilin
nettiseikkailun kustannukset ovat liian kalliita nuorille, vaikka va-
kiintuneen kännykkädiskurssin mukaisesti ”Internetissä olisi kiva
surffailla”.

Tutkija: Jos sä nyt sitten saisit toivoo semmosta ihannepuhelinta, niin
mikä sun ihannepuhelin olisi?
Rami (15): No tuota, se olis varmaan Communicator.
Tutkija: Minkä takia se olis hyvä?
Rami: Se on tuota, se on jotenkin silleen niinkö semmonen, että sillä
pystyy tekkeen vaikka mitä, että se ei ole pelkkä puhelin. Se on se internetti
hommeli siinä, se siinä kiinnostaa, kun ei oo tietokonetta.

Tutkija: Jos sä saisit toivoa minkälaisen puhelimen ottaisit, niin mikä olisi
sinun ihanne puhelin?
Salla (13): Kyllä olen ihan tyytyväinen tohon. Emmää osais ees käyttää
sellaista puhelinta, jossa on paljon palveluja. Ehkä semmonnen Nokian
uus jossa on faxi, internetti ja se näppäimistö. Se olis aika hieno. Sillä olis
kiva surffailla internetissä.
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4 PISTÄ HÄLÄRI!

Uudet tavat ja tavarat

1. Ekholm 2001, 44.
2. Vornanen 2000, 330.

Arkipäivän vempaimet

Voimmeko tulla toimeen ilman teknologiaa, informaatiotutkija Kai
Ekholm kysyy. Tutkijan nurinkurinen vastaus on: Koko kysymys
on väärin asetettu. Teknologia ei tule toimeen ilman meitä.1  Yksin-
kertainen kysymys kiteyttää koko käyttäjälähtöisen (engl. user orient-
ed) ja ihmiskeskeisen (human-centred) teknologian tutkimuksen ide-
an. Parhainkaan palvelu ei vakiinnu ilman käyttäjää. Hienoinkin
elektroninen laite katoaa markkinoilta ilman kysyntää. Teknologia
noudattaa yksinkertaisinta luonnonlakia: löydä paikkasi tai katoat.
Uutuuksien kohtaaminen nostaa aina keskusteluun myös pelot ja
ennakkoluulot. Teknologian kehitys tuo väistämättä mukanaan ky-
symyksen teknologian erilaisten vaikutusten arvioinnista. Mitä ris-
kejä teknologian kehitykseen ja käyttöön mahdollisesti sisältyy?
Ääripäitä teknologian kehityksen tarkastelussa ovat edistysusko ja
toisaalta kauhu- ja uhkakuvat, joissa ihminen rusentuu teknologian
ylivallan alle.2

Sosiologi Mika Pantzar on kuvannut niitä pelkoja, ennakkoluu-
loja ja vastarinnan elementtejä, joita kuhunkin uutuuteen on aika-
kaudellaan liitetty. Sopeuttamismankelin läpi ovat vuorollaan kul-
keneet niin radio, polkupyörä, televisio, auto kuin puhelinkin, jois-
ta viimeksi mainittu leimattiin aikanaan pelkäksi tieteelliseksi leluksi
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3. Pantzar 1996, 20–25 ja 50.
4. Roos & Hoikkala 2000, 13.
5. Kopomaa 2000, 25.

tai statusesineeksi, jolla ei koskaan tule olemaan yleisempää arvoa
kuin enintään joukkotiedotusmediana. Ennen teknologian
kesyyntymistä ja vakiintumista kukin innovaatio on vuorollaan koh-
dannut suuren innostuksen, vastarinnan ja vakavoitumisen. Lopul-
ta uutuudet ovat muuttuneet arjen näkymättömiksi osasiksi, jotka
sekä mahdollistavat toimintaa että rajaavat sitä.3  Kännykkä sijoit-
tuu hyvin samaan teknologiasykliin. Se on liukunut juppileiman
kautta statusesineestä arjen kulutustavaraksi.

Matkapuhelin kuuluu niihin elämää helpottaviin, hyödyllisiin
asioihin, jotka solahtavat paikalleen itsestään selviksi koettuna ja
joita ei sitten oikeastaan edes ajattele, toteavat Suomessa matka-
viestinnästä pioneeriartikkelin jo vuonna 1993 kirjoittanut sosiolo-
gi J.P. Roos ja sosiologi Tommi Hoikkala. Tutkijoiden mukaan mat-
kapuhelin on perin arkinen vehje, joka tosin ei ole vielä tiensä
päässä. Matkapuhelin on kuin pyörä, jonka kaikki eri käyttötar-
koitukset ovat tuskin vieläkään tulleet esiin.4  Suomalaisen kän-
nykkäyhteiskunnan syntyä tutkinut Timo Kopomaa havainnollis-
taa matkapuhelimen arkistumista sillä, että kysymys siitä, kenellä
on kannettava puhelin mukana, on Suomessa vaihtunut kysymyk-
seen siitä, miksei kaikilla vielä ole omaa kännykkää5 . Samaa
arkipäiväistymistä kuvaavat tutkimuksemme nuoret. 17-vuotiaan
Marian mukaan matkapuhelimesta ”on tullu nyt aika tavallinen,
ihan niin kun just, että on lankapuhelin tai telkkari tai videot tai
pesukone. Ei kukaan leveile, että ostettiin eilen sairaan makee pesu-
kone. Vaan se on niin että joo okei, sullakin on kännykkä, et annat-
ko numeron.”

Tommi Sulkala on tutkinut kulttuuriantropologian opinnäyt-
teessään suomalaisten teknologiauskoa kännykkään liittyvän edistys-
myytin avulla. Haastatteluihin osallistuneita matkapuhelimen käyt-
täjiä leimasi voimakas etnosentrinen tunne siitä, että nykyinen ta-
pamme elää huipputeknologian ympäröiminä on kaikesta hek-
tisyydestään huolimatta paras mahdollinen ja että me [kirjoittajan
täsmennys: ihmiset Suomessa ja yleensä länsimaissa] elämme mer-
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6. Sulkala 1999, 17.

kittävämpää elämää kuin ihmiset ”alkeellisemmissa” olosuhteissa.
Sulkalan haastattelema toimitusjohtaja, joka puhuu kiireisimpinä
työpäivinään yli pari sataa kännykkäpuhelua, on hyvin tietoinen
niin koko kännykkä-Suomen kuin kiireisen ammattinsa ja kulutta-
van elämäntapansa miinuspuolista. Vastaus elämäntavan mahdollista-
vaan kännykän välttämättömyyteen on selvä, mutta vahvasti arvo-
latautunut: ”No tällä hetkellä on [kirjoittajan lisäys: välttämätön].
Jos meinaa jatkaa tätä elämänmuotua. No voiha se heittää ja muut-
taa jonnekki (Tauko.) igluu asumaan. Kamelinpaskasta rumpuja tek-
kee. (Hihitystä.) Siellä[sic!] ei tarvi kännykkää.” Sulkalan mukaan
joidenkin informanttien puheessa kävi kuitenkin selvästi ilmi myös
teknologiasuhteen kaksijakoisuus: suhteessa nykyteknologiaan näytti
olevan äänessä rinnakkain kaksi keskenään vastakkaista voimaa, jois-
ta toinen puhui edistysoptimistisella äänenpainolla toisen epäilles-
sä, eteneekö tekniikan kehitys sittenkään hyvään suuntaan. 6

Uutuudet arjessa

Perinteen- ja kulttuurintutkijoita on jo pitkään kiinnostanut ih-
misten arkielämä, mutta tieteen arki-määritelmä lienee osin yhä
heiveröinen tai vähintäänkin kiistanalainen. Taustalla on arjen di-
lemma. Mitä lopulta tarkoitamme, kun sanomme tutkivamme ih-
misten arkea? Paljonko jokapäiväisessä elämässä saa olla mukana eri-
tyisiä tapahtumia ja juhlaa, jotta se on vielä arkea? Jos arki koostuu
rutiineista, ovatko niiden muunnelmat myös arkea? Usein ilmiön
tulee olla jollakin tapaa erottuva, jotta se pääsee tieteellisen tarkas-
telun kohteeksi. Kaikkein arkisimmat teemat eivät välttämättä päädy
tutkittaviksi, vaan tutkimus kohdentuu arjesta kohoaviin huippui-
hin, jotka aktualisoituvat tietyssä asiayhteydessä. Usein on tutkimus-
teknisesti selkeämpi rajata aineistonkeruu lasten uuden päiväkoti-
perinteen tai nuorten pikaruokakulttuurin tallentamiseen kuin esi-
merkiksi parisuhteen riitakulttuurin päivittäisten käytäntöjen tai
mykkäkoulustrategioiden selvittämiseen. Aineelliseen esinekult-
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7. Virtanen 1999, 378.
8.  Mäenpää 2000b, 133.

tuuriin tai selkeästi tiettyyn paikkaan ja aikaan kytkeytyvä, osin
vahvasti ritualisoitunut tapahtuma on helpommin dokumentoi-
tavissa kuvin, sanoin ja esinein. Myös suuret muutosaallot, kuten
kaduilla näkyvä yhteiskunnan kännyköityminen tai viranomais-
raporteissa korostuva mobiilin tietoyhteiskunnan synty, on helpompi
havaita kuin pieni yksilötason perinne tai käyttökulttuuri, joka to-
sin yleensä rakentuu laajempien sosiaalisten virtausten päälle.

Suomalaista folklorea kartoittanut Leea Virtanen kysyy, mikä sit-
ten jää helposti keräämättä, jos tutkimuksen päämääränä kuitenkin
on sosiaalisen todellisuuden kuvaaminen. Virtasen vastaus on, että
ainesta, joka on tavattoman yleistä ja päivänselvää, kaikille tuttua,
on vaikea nähdä keräämisen arvoiseksi. Televisiosarjassa Huonosti
käyttäytyvät miehet Gary ja Tony pohtivat, ettei televisiossa esitetä
koskaan sitä, miten ihmiset viettävät tuntikausia television ääressä
kuten he itse tekevät. Arkielämään kuuluu tapoja ja tottumuksia,
joihin ei kiinny huomio juuri niiden tavallisuuden ja toistuvuuden
takia.7  Saamastaan runsaasta huomiosta huolimatta matkaviestin-
nänkin tutkimus lienee osin pudonnut tällaiseen arkisuusloukkuun.
Esittelemme seuraavaksi väitteen tueksi joitakin perusteluja.

Siitä huolimatta, että viime vuosina julkaistuissa selvityksissä ja
tutkimuksissa kiinnitetään lähes poikkeuksetta huomiota itse
viestintävälineen arkipäiväistymiseen, vielä kovin vähän huomiota
tutkimuksissa ovat saaneet matkapuhelimen käytön selviönä pide-
tyt kulttuuripiirteet, kuten puhelujen sisältö. Arkipäiväistyminen
rinnastuu usein määrälliseen runsauteen. Digitaalisen arjen ituja
suomalaisesta matkaviestinnästä etsinyt tutkija Pasi Mäenpää ni-
meää tyypillisimmäksi kännykkäpuheluksi ilmoituksen ”moi, mä
oon tulossa”8 . Väite lienee tosi, mutta silti laajempaa empiriaan
pohjautuvaa tutkimusta matkapuhelujen rakenteesta tai sisällöstä
ei ole sanottavasti vielä tehty. Lankapuhelimen käyttöä tutkinut
sosiaalipsykologi Derek R. Rutter toteaa, että puhelinkäyttäytymisen
tutkimuksen rajoitus on ollut, että sekä yksityistä puhelimenkäyttöä
että työkäyttöä koskevissa tutkimuksissa on keskitytty enemmän
ihmisten puhelimenkäytön asenteiden tutkimiseen ja että loppu-
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     ovat peräisin Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) tilastoista.
11. Keskinen 2000.

jen lopuksi hyvin vähän tietoa on kerätty itse puhelutapahtumasta
tai prosessin lopputuloksesta9. Mitä siis todella tapahtuu, kun ih-
miset eivät vain sano käyttävänsä kännykkää vaan todella käyttävät
sitä?

Fragmentaarisiin arjen paloihin, hetkellisiin pitkin päivää sijoit-
tuviin mikrotason tapahtumiin, kuten puheluihin, on vaikea pu-
reutua. Kännyköiden määrä tai värikuorimuoti ei kätkeydy tutkijalta
intiimeiksi miellettyjen puhelinkeskustelujen tavoin. Tai ehkä seli-
tys on siinä, että itsestään selvä asia ja aiheen ”luonnollisuus” –
toden totta, matkapuhelimella puhutaan – ei ole saanut tutkijoita
tarttumaan teemaan vielä laajemmin, vaikka nykyinen äänitystek-
nologia mahdollistaa myös liikkuvan ihmisen puheen tallennuk-
sen. Arkista tutkimuskenttää on puhelujen keston, pääteeman ja
käyttöetiketin selvittämisen lisäksi tarjolla vielä runsaasti, kuten
vastaamis- ja hyvästelykonventiot, äänenkäyttö tai puhelinsanonnat
ja -sanasto, muutamia mainitaksemme.

Suomi johti vuosia matkaviestinten suhteelliseen määrään kes-
kittyviä käyttötilastoja ja oli edelleen matkaviestinnän levinneisyy-
dessä maailman viiden johtavan maan joukossa. Suomen ohi kipu-
sivat vuonna 2000 Hong Kong ja Taiwan, joissa noin 80 prosentilla
maan asukkaista on matkapuhelin. Suomen vastaava luku oli 72,6
prosenttia. Suomen edelle sijoittuivat myös Itävalta ja Italia. Islan-
ti, Norja ja Ruotsi ovat tilastoissa Suomen rinnalla.10  Helsingin
10–18-vuotiaista koululaisista 68 prosenttia omisti keväällä 2000
matkapuhelimen, ja jopa 10-vuotiaista joka kolmannella oli matka-
puhelin11 . Tilastot ovat maallemme mairittelevia. Pienen kansan
kulttuuria hämmästelevälle kansainväliselle yleisölle onkin mielel-
lään yhä uudelleen raportoitu teineistä ja jopa lapsista, jotka omis-
tavat matkapuhelimen. Käytännössä uutisointi on keskittynyt yleen-
sä matkaviestintävälineen hallussapitoon, eräänlaiseen kulttuurin
suureen kertomukseen, eikä siihen, mitä suomalaiset matka-
puhelimillaan todella keskellä pientä arkea tekevät. Omistamisen
lisäksi kansainvälisen uutiskynnyksen ovat – Japanin mobiilin
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Internetin sähköpostiin hullaantuneiden i-mode-tytöistä kertovien
uutisten tavoin – ylittäneet tietyt kuriositeetit tai yksittäiset tari-
nat, kuten vaikkapa mobiilien chat-palvelujen käyttö. Toistaiseksi
ne ovat kuitenkin olleet vielä verraten marginaalisesti käytettyjä
palveluja.

Siksi uskallamme väittää, että matkaviestinnän tutkimus näyt-
tää vielä valitettavan usein rajoittuvan levinneisyyden tai käyttö-
määrien analysoimiseksi. Käyttömääristä rakentuu tietysti synty-
neen tai syntymässä olevan suomalaisen liikkuvan tietoyhteiskun-
nan perusrakenne, mutta ei sen lopullista sisältöä. Alati uudistuvan
sisällön luovat käyttäjät. Tulevaisuuden kansalaisyhteiskunnan mah-
dollisuuksia hahmotellut viestintätutkija Marja-Leena Viherä tote-
aa, että kulttuurisesti kansalaisen kannalta olennaiseksi kysymyk-
seksi nousee, onko hän vain teollisen kulttuurin tuotteiden kulut-
taja vai myös tuottaja12 . Tärkeitä ovat tällöin käyttäjien itse tuotta-
mat aineistot, ei valmis tarjonta. Käytön mielekkyys rakentuu arjen
pienistä yksityiskohdista.

Päätelaitteiden levinneisyyttä tietoyhteiskunnan mittarina painot-
tava tarkastelutapa on vain harvoin mielekäs. Jokaisella suomalaisel-
la on jo teoreettisesti käytössään maksuton Internet-yhteys ja sähkö-
posti vähintäänkin kunnallisen kirjastolaitoksen kautta. Käytännössä
käytön esteet löytyvät muualta kuin tarjonnasta: matka kirjastoon
on pitkä, käyttäjän tietotekniikkataidot ovat puutteelliset, kirjasto
ei ole auki silloin kun käyttäjällä olisi aikaa käyttää palveluja. Tilan-
netta voi verrata myös televisioon ja sen synnyttämään mediakult-
tuuriin. Vuonna 1997 tehdyn tutkimuksen suomalaislapsista noin
38 prosentilla oli jo tuolloin oma televisio. Yli 15-vuotiaista televi-
sion omisti peräti 60 prosenttia, ja heistä 22 prosentilla oli omassa
huoneessaan myös videonauhuri.13  Lastenhuoneiden televisiomäärä
kertoo varmasti suomalaisen yhteiskunnan elintasosta. Media-
kulttuurin kannalta kiinnostavampi lähestymistapa lienee kuiten-
kin television ja katsojan vuorovaikutus, toden ja fiktion rajankäyn-
ti. Tällöin välineen sijasta korostuu sisältö, kuten saippuasarjojen
rakkausmaailman tai myöhäisillan aikuisohjelmien väkivallan raa-
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15. Coogan & Kangas 2001.

kuuden heijastuminen suoraan tai epäsuorasti lasten ja nuorten elä-
mään.

Arkiset innovaatiot

Innovaatioiden ja uutuuksien tutkimus on olennainen osa etno-
logista tutkimusta. Vanha vs. uusi tai traditionaalinen vs. moderni
on asetelma, jota perinteen- tai kulttuurintutkija ei voi sivuuttaa.
Innovaatiotutkimuksen peruskäsitteitä ovat innovaatioprosessi (mi-
ten uusi esine tai tapa leviää), innovaattorit (ketkä omaksuvat uu-
den esineen tai tavan ensimmäisinä) sekä innovaatioesteet (mitkä
seikat ehkäisevät uuden esineen tai tavan omaksumista). Innovaa-
tio-käsitteen merkitysvivahteita ovat ’uutuuden’ ohella ’keksintö’
tai ’löytö’. Diffuusioprosessista puhutaan, kun kulttuurilainat ja -
piirteet leviävät kulttuurista toiseen maantieteellisten ja historial-
listen kosketusten avulla.14

Nuorten matkaviestintää ja Internet-käyttöä selvittäneet media-
tutkija Sonja Kangas ja sosiaaliantropologi Kaisa Coogan kritisoivat
nuorten puristamista innovaattorimuottiin. Heidän mukaansa nuo-
ret eivät ole virtuoosimaisia trendien oivaltajia, vaikka viime vuosi-
na on väsymiseen asti muistutettu, kuinka nuoret ovat ennakko-
luulottomia innovaattoreita, uusien kännykkä- ja nettikäyttöjen kek-
sijöitä ja hyväksikäyttäjiä. Yhtä lailla monia nuoria ahdistavat hei-
hin kohdistuvat odotukset, eikä kaikkia nuoria kiinnosta tietotek-
niikka, ja vaikka kiinnostaisikin, niin ani harva seuraa kännykän tai
netin tulevaisuudennäkymiä.15

Väite on varmasti kuvaava, jos innovaatio-käsitettä lähestytään
uuden palvelun tai laitteen välityksellä. Kuva muuttuu kuitenkin
olennaisesti, jos käsitteen pudottaa pois vain tekniseen tuotekehi-
tykseen tähtäävästä toimintaketjusta. Näppärä arkinen innovaatio
vielä muutama vuosi takaperin oli nuorten keksintö käyttää maksu-
tonta saldotiedustelua ajan tarkistamiseen. Jokaiseen tilattuun
matkapuhelinliittymän laskun summan kertovaan tekstiviestiin si-
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sältyi ajantasainen kellonaika. Koska ensimmäisissä GSM-puheli-
missa ei ollut vielä vakiovarusteena kelloa, täytyi aika tarkistaa muu-
toin. Innovaatio oli nuorten kannalta toimiva, hyödyllinen ja ta-
loudellinen, vaikka palveluntarjoajan kannalta sen merkitys oli lä-
hes päinvastainen. Osa nuorista käytti palvelua kymmeniä kertoja
viikossa. Jokainen aikatarkistus kuormitti varsinaista laskutus-
tietopalvelua.

Tulkintakenttä laajenee entisestään, kun teemaa lähestytään tek-
nisen näkökulman sijasta sosiaalisen innovaation käsitteestä. Erityi-
sen tärkeä on ymmärtää, millaisia sosiaalisia innovaatioita ihmiset
itse tuottavat silloin, kun he liittävät erilaisia uusia teknisiä ratkai-
suja osaksi arkielämäänsä. Tätä kautta voidaan pyrkiä teknisten ja
sosiaalisten innovaatioiden hedelmälliseen vuorovaikutukseen niin,
että molemmat vahvistavat toisiaan ja että kehitettäville uusille rat-
kaisuille tulee myös tosiasiallista kaupallista merkitystä.16

Yksinkertainen esimerkki sosiaalisesta innovaatiosta on vaikkapa
matkapuhelimen nimi- ja numeromuistion käyttäminen ystäväpii-
rin esitteenä. Tällöin henkilökohtainen muistio muuntuu sosiaali-
sen verkoston mittariksi. Nuorten matkapuhelinten numeromuistio
on usein lähes viimeistä paikkaa myöten täynnä. Tyhjä nimimuistio
voidaan tulkita tyhjän elämän symboliksi. 17-vuotias Jaana kertoo
numeroiden tärkeydestä: ”Oon mä saanu joittenkin numeroita
kellekä mä en oo ikinä soittanu enkä ikinä lähettäny viestiä, mutta
se vaan täytyy olla se numero siellä, että näyttää hirveeltä, että on-
pas sulla paljon numeroita.” Tästä sosiaalisesta innovaatiosta on tullut
niin yleinen, että nuoret osaavat käyttää sitä myös käänteisesti. Kun
16-vuotias Elisa kuvaa yksinäisyyttään tutkijalle, hän havainnollis-
taa tilannettaan: ”Mulla ei ole edes kännyssä kun äitin ja isän ja
pikkusiskon numerot. Ja ihan muutaman meidän luokkalaisen, mutta
ne vaan on, että on edes jotakin. Ei ne mulle koskaan soita tai tekstaa,
enkä mä niille.”

Toki myönnämme, että kyse on puhtaasti tulkintatavasta. Kun
puhelimen muisti täyttyi tekstiviesteistä, nuoret alkoivat kopioida
ja tallentaa viestejä vihkoihin. Hetken kuluttua markkinoille tuli-
vat valmiit keruukirjaset sekä digitaaliset tekstarivarastot. Kumpi

16. Suomi tietoyhteiskuntana 2000, 52.
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lopulta loi innovaation: nuoret jotka alkoivat käyttää viestejä niiden
kertakäyttöluonteen vastaisesti, vai liike-elämä, joka vastasi nuorten
osoittamaan tarpeeseen? Vastaavia pieniä käyttökulttuurin palasia
ei välttämättä tarvitse niputtaa innovaatiokategoriaan. Voimme
puhua vain uusista käyttötavoista. Toisaalta kaikki innovaatiot eivät
edes ole mielekkäitä tai suotavia.

Leea Virtanen muistuttaa, että nykykulttuurin muotoja tulisi
tarkastella pelkäämättä, että joudumme lähestymään myös elämän
arkea ja sen viihteellisiä, karkeita, triviaaleja ja itsestään selviltä tun-
tuvia piirteitä17 . Myös selviön rajat ovat huokoiset, yksilön tieto-
tasosta riippuvaiset. Seuraavissa kappaleissa tarkastelemme muuta-
mia – ainakin toistaiseksi vielä lähinnä vain nuorten –  matkaviestin-
kulttuurin pieniä ilmiöitä, jotka jäävät helposti ”itsestäänselvinä”
tai ”arkisina” huomaamatta. Osa niistä on varsin rutiininomaisiksi
miellettyjä yksittäisiä käyttökulttuurin piirteitä (puhelimeen vas-
taaminen, nimien tallennus), osa ainakin jollakin tasolla selvästi in-
novatiivisia (pilari-kulttuuri).

Lähestymme ilmiöitä lähinnä etnografian avulla. Kuvaus tarjoaa
mahdollisuuksia myös laajempaan tulkintaan siitä, mihin suuntaan
yleinen mobiilikulttuuri on kehittymässä. Emme kuitenkaan oleta
triviaalisti, että kaikki nuorisokulttuurin elementit virtaavat sellai-
senaan osaksi aikuiskulttuuria. Kuvauksessa on mukana myös joita-
kin viittauksia GSM-teknologiaan, koska monet tässä käsitellyt
käyttökulttuurin piirteet rakentuvat nimenomaan sen varaan. Li-
säksi uuden mobiiliteknologian kehitys suo käyttäjille yhä uusia
mahdollisuuksia personifioida viestintäsuhteitaan esimerkiksi tiet-
tyyn soittajaan tai soittajaryhmään liitettävän soittoäänen ja kuva-
symbolien avulla.

17. Virtanen 1999, 381.
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GSM paljasti soittajan

GSM-verkossa matkapuhelimen näytöllä vilkkuva numerosarja,
kuten +358 40 1234567, kertoo, mistä liittymästä soitetaan. Matka-
puhelinteknologia koodaa viestintäpartnerin kolmielementtiseksi
numerosarjaksi: maatunnus, operaattorin kansallinen verkkotunnus
ja tilaajanumero eli yksilöllinen puhelinnumero18 . Puhelinnumero
toimii henkilötunnuksen tavoin: kukin liittymä saa jo perustettaes-
sa oman numerosarjan, joka seuraa liittymää puhelinlaitteesta toi-
seen. Numerosarja on soittajan symboli, keino identifioida hänet ja
jäljittää viestintäkumppani tarvittaessa uudelleen. Vastaamatta jää-
neestä soitosta tallentuu jälki puhelimen muistiin. Digitaalinen
jalanjälki kertoo, kuka näytöllä on käynyt, milloin ja kuinka monta
kertaa.

Puhelinnumeron tietoinen salaaminen tekee tilanteesta kään-
teisen. Estämällä tilapäisesti (lähtevän numeron näytön esto) tai
pysyvästi (salainen numero) oman numeron lähettämisen soittaja
voi kätkeä henkilöllisyytensä vastaanottajalta. Tutkijat ovat arvel-
leet, että kännykässä identiteetti kuuluu paljastaa ja netissä osa chat-
jutustelun viehätystä piilee identiteetin vaihtamismahdollisuuk-
sissa19 . Vaikka nuorten kännykkäviestintä perustuu pääasiassa sosi-
aalisessa verkossa sukkulointiin ja muiden verkkoon kuulujien tun-
nistamiseen, mahdollistaa tuntemattomuus tarvittaessa myös ano-
nyymin hyväntahtoisen kiusoittelun (esimerkiksi ihastumisen osoit-
tamisen) tai aggressiivisemman hyökkäyksen, jopa kiusaamisen. 18-
vuotias länsisuomalaispoika ja 15-vuotias itäsuomalaistyttö kuvaa-
vat mobiilia piiloleikkiä:

Tutkija: Onko näillä tyypeillä salattu numero vai pistääkö ne vaan viikon-
lopuksi päälle?
Jaska: Ne pistää viikonlopuks taikka haluaa kesken tunnin kiusata jotaku-
ta, niin sillon pistää salatun sitten.
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Tutkija: Kenelle hälyjä soitetaan? Kavereille vai vihamiehille?
Tutta: No, kavereille ja sitte niin sanotuille vihamiehille niin sillai, että se
numero ei näy. Ja sillei kiusottaa niitä.

Soittajan tunnistus ennakoi jo Suomessakin lanseerattuja paikan-
nuspalveluja, joissa kaikkialla mukana seuraavan päätelaitteen
välittämää paikkatietoa käytetään tarkemmin kunkin yksilön tun-
nistamiseen ja seurantaan. Tieto käyttäjän sijainnista välittyy muil-
le joko tekstinä tai karttakuvana. Allegoria anonyymillä henkilölli-
syydellä leikittelyyn on selvä: paikannuspalvelu antaa käyttäjälle
mahdollisuuden ”mennä piiloon” tai ”tulla esiin”. Hän voi määri-
tellä tilannekohtaisesti tai pysyvästi, kuka voi paikantaa ja siten ”näh-
dä” hänet ruudulla. Parhaimmillaan, tai pahimmillaan, paikannus-
palvelu välittää myös tarkan tiedon siitä, kenen seurassa käyttäjä
on.

Tulevaisuuden matkaviestijä voi luokittaa ystäväpiirinsä entistä-
kin pikkutarkemmin. Paikannusteknologia luo läheisyyden ja luokse-
pääsyn kategoriat: osalla ihmisistä on oikeus tunkeutua yksityis-
elämääsi, osa jää rajan ulkopuolelle. Kiinnostavalta ajatusleikiltä
tuntuva paikannus jättää jälkeen vain yhden kysymyksen, jonka
ratkaisu on yhä avoin. Kenellä on mahdollisuus päättää, kuka pai-
kantaa ja kenet? Onko vanhemmalla oikeus valvoa lasta esimerkiksi
turvallisuuden lisäämiseen vedoten?

Liian helppo NMT

GSM-kulttuurin ero NMT-ajan viestintään on merkittävä. NMT-
teknologia pelkisti soitot anonyymeiksi puheluiksi ja vastaamatta
jääneet puhelut erittelemättömäksi massaksi. Marraskuussa 1998
eräs äiti arveli: ”Ei varmaan monta vuotta mene, kun GSM on niin
yleiskamaa, et ei sitä edes huomata, et minäpä otan [numeron] ylös,
vaan että se on tällä lailla [valmiina] se puhelinnumero.” Arvaus
osui oikeaan: viestintä automatisoitui GSM:n myötä jopa odotet-
tua nopeammin, eikä soittajaa tarvinnut enää arvailla tai numeroa
kirjoittaa muistiin. Arvelemme, ettei Suomeen koskaan olisi synty-
nyt nykyisen laajuista monitasoista nuorten matkaviestintäkulttuuria
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ilman viestijät toisilleen paljastavaa puhelinteknologiaa. Väite on
rohkea. Sama ilmeni kuitenkin toisessakin jo aiemmin esillä ollees-
sa suomalaisessa nuorten viestintätutkimuksessa, Elisa Communi-
cationsin ja Nuorisotutkimusverkoston Nufix-hankkeessa. Tutkijoi-
den mukaan osa nuorista ei edes laske NMT-kautta varsinaiseksi
matkaviestintäajaksi, koska vasta GSM tekstiviesteineen on nuorille
kännykkä20 .

Soittajan numeron näyttöä kokeiltiin Suomessa tosin hetken ai-
kaa myös muutamissa NMT 900 -verkon puhelimissa. Palvelu toi-
mi ainakin Ringo-puhelimissa, joissa tietyn operaattorin liittymä
kytkettiin kiinteästi puhelinlaitteeseen. Ringot mahdollistivat kui-
tenkin vain numeroiden näyttämisen, eivät nimien tallennusta. Li-
säksi niiden numeromuisti oli niukka. Malli jäi hyvin pian edullis-
ten GSM-puhelimien varjoon, eikä pitkälti nuorisopuhelimena
markkinoitu laite saavuttanut koskaan nuorten suosiota. Mallin
markkinointiajatus lienee ollut alun perin, että laite on tarpeeksi
halpa, helppo ja yksinkertainen lasten ja nuorten käyttöön. Toi-
mintaidea kääntyi itseään vastaan. Nuoret antoivat mallille lempi-
nimen ’blondipuhelin’ tai ’bimbopuhelin’. Heidän mukaansa se
oli sopiva malli enintään aikuisille, joiden matkaviestintätaidot oli-
vat nuorten mielestä heidän omia taitojaan heikommat.

Tuomo (14): Jouluna mie sain sen kännykän. Kotona kerran katoin, että
äiskä pistää jotain sukkaan, ja minä sieltä nurkan takaa kyyläilin, ja sit se
pisti takasin sukkalaatikkoon ja lähti kävelee siitä, niin mie menin tieten-
kin tonkimaan sinne, ja mikäs muu kun kännykkähän sieltä löyty.
Tutkija: Olit tyytyväinen?
Tuomo: Joo. Mä ajattelin eka, että jos jonkun Ringon ovat hankkineet
niin sitten jääkööt, mutta ei se ollu Ringo.
Tutkija: Minkä takia sä olisit järkyttyny jos siellä olis ollu Ringo? Onhan
sekin puhelin?
Tuomo: Kaikilla minun kavereilla kellä semmonen on ollu, niin kaikki ne
on ihan hermoraunioita, että vihaa koko puhelinta. Se on kuulemma niin
huono puhelin.
Tutkija: Pidettiinkö sitä vaan huonona vai onko se jollain muullakin ta-
paa typerä?

20. Coogan & Kangas 2000.
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Tuomo: Se on huono. Siinä ei oo tekstiviestiä. Siinä on se muisti aivan
älytön, pitää numeroita muistaa. Sit varmaan jotain 20 tai 30 muisti-
paikkaa.
Tutkija: Jos sun äiti ja isä olis ollu niin tyhmiä, että ne olis ostanu Ringon
niin olisit sä suostunu käyttämään sitä?
Tuomo: No olisin mä sitä silti käyttäny, olihan se pienempi kun mikä se
mun eka puhelin oli. Oisin mä sitä käyttäny kyllä. Kaverit vaan haukku,
niin mä ajattelin, että ne ei pääse siitä aukomaan päätään, että on pakko
saaha joku toinen.

Hyvät numerot

Käsittelemme seuraavaksi tarkemmin GSM-teknologian numero-
näyttöpalvelujen synnyttämiä sosiokulttuurisia ilmiöitä. Kyse ei toki
ole puhtaasti pelkästä nuorisokulttuurista, vaan samoja elementtejä
on tunnistettavissa yhä useammin myös aikuisten matkaviestinnästä.
Joiltakin osin se näyttää kuitenkin kulkevan askeleen nuorten
kännykkäkulttuurista eroten, sitä mukaillen.

Tällaisia kulttuurisia elementtejä liittyy ensinnäkin nimien ja
numeroiden tallennukseen matkapuhelimen muistiin tai SIM-kor-
tille. Lisäksi GSM-numeronäyttö säätelee sitä, kuinka matka-
puhelimeen vastataan. Kolmanneksi numeronäyttö, ja osin myös
siitä tarvittaessa vapautuminen, on synnyttänyt nuorten kiusoit-
teluperinnettä, pilari-kulttuurin.

Puhelinnumeron perusfunktio on televiestinnän onnistumisen
kannalta äärimmäisen merkityksellinen. Soittajan täytyy muistaa
muiden numerot ”oikein”; yksikin virhenäppäily estää toivotun yh-
teyden syntymisen ja yleensä myös yhdistää puhelun viestinnän
kannalta ”väärään” numeroon. Eräs tyypillisimmästä suomalaisista
kännykkävitseistä hyödyntää tätä väärän numeron komiikkaa: Tie-
dätkö, miksi orpopoika pyörtyi saatuaan tekstiviestin? Viestissä luki:
”Ruoka on valmiina jääkaapissa, lämmitä mikrossa. Tulen kotiin
viideltä! Terveisin Äiti.”

Sama tarkkuuden vaatimus on tyypillistä kaikelle digitaaliselle
viestinnälle. Sähköpostiosoitteessa yksi puuttuva merkki, piste tai
alaviiva, estää viestin välittymisen: sähköposti palaa takaisin tai oh-
jautuu väärään kohteeseen. Digitaalisen yhteyden luomisesta puut-
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tuu suorien sosiaalisten kontaktien sumea logiikka, jossa puuttuva
tieto täydentyy tai korvataan lähinnä oikealla sen mukaan, missä
tilanteessa viestijä on. Kuulematta jäänyt repliikki ei katkaise vies-
tintää. Kuulija täydentää sanoman ei-kielellisten viestien avulla tai
pyytää toistamaan sanotun. Digitaalisissa postikeskuksissa ei ole
postinkantajia, jotka osaisivat toimittaa virheellisesti osoitetut vies-
tit perille. Konekieli ei tue käyttäjää vaan vaatii käyttäjän mukautu-
maan sääntöihinsä. Matkaviestintään ei vielä ole syntynyt digitaa-
lista päännyökkäystä tai bittikatsekontaktia, joka kohdistaisi puut-
teellisesti välittyneen sanoman tietylle henkilölle. Toki itse puhe-
luihin sisältyy paljon ei-kielellistä informaatiota. Puhelun tausta-
äänet rakentavat tilannekohtaisen äänimaiseman, joka kertoo missä
puhuja on. Puheääni kertoo soittajan ja vastaajan mielialasta, suh-
tautumisesta puhekumppaniin ja esillä olevaan asiaan21 .

Vanhusten turvapuhelimet tai erityisesti pikkulapsille suunna-
tut matkaviestimet lähentyvät jo luonnollisen viestinnän tai suoran
viestinnän mallia: minkä tahansa näppäimen painaminen ohjaa yh-
teyden oikealle henkilölle, esimerkiksi päivystävälle lääkärille tai
kotona odottavalle vanhemmalle. Valokuvan tai muun visuaalisen
tunnisteen liittäminen yhteyden kytkemiseen, näppäimen paina-
miseen, lisännee tulevaisuudessa ennestään viestinnällisen tuttuu-
den tunnetta; kuvasymbolin avulla lääkäri tai äiti voi muuttua persoo-
nattomasta komennosta tunnistettavaksi hahmoksi, johon otetaan
yhteys koskettamalla, digitaalisella hihasta nykäisyllä.

Palataan kuitenkin vielä takaisin matkapuhelinliittymän nume-
roon. Puhelinnumeron toimintaperuste on tuttu kiinteästä puhelin-
verkosta. Ero on siinä, että kukin numero henkilöityy tai ainakin
korostuu matkaviestinnässä perinteistä puhelinviestintää enemmän.
16-vuotias Kaisa kuvaa matkapuhelimeen liittyvää henkilökoh-
taisuutta:

Mun mielestä se on joka kerta tosi makee fiilis, kun joku soittaa, tietsä
sulle. Kun toikin, soittaa sulle vaan, kun sä tiedät, mulle ei oo omaa linjaa
esim. täällä näin [kotona]. Niin sinänsä se on ollut hienoo, mut ei se
mikään periaatteessa oo.  Se on tosi hienoo tavallaan, et se on vaan mulle.

21. Etikettikirja 1992, 22.
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Minuus vai meisyys? Matkaviestintä on tasapainoilua sosiaalisessa verkossa.
Kuva: Pirjo Rautiainen, 1999.

Yksin vai yhdessä? Minuuden korostaja on myös mobiiliyhteisön avain.
Kuva: Pirjo Rautiainen, 1999.
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22. Viherä 1999, 175.

Et joku haluu tavottaa vaan mua. Ettei oo kysymys sillee, et no hei, täällä
on se ja se, että oiskohan pikkusisko kotona.

Kotipuhelimessa numero on usein vain viestinnän eteinen: pu-
helimeen vastaa se, joka on puhelinta lähinnä, ja soittaja pyytää
haluamansa henkilön puhelimeen. Kotipuhelimen numero on tie-
tyn käyttäjäryhmän tai perheen kollektiivinen, jaettu tunniste. Usein
kotinumero säilyy jopa vuosikymmeniä samana, ja numero henki-
lö- ja osoitetietoineen on kohtuullisen helposti löydettävissä puhe-
linluettelosta. Vaikka numero on usein nimetty yhden henkilön
mukaan, siitä puhutaan yhteisön nimissä. Kotinumero on ”Koski-
sen perheen numero”, ei liittymän haltijaksi nimetyn ”isä Koski-
sen” numero. Lankapuhelin on tyypillisesti paikkaan sidottu yh-
teiskäytössä oleva viestintäväline22 .

Matkaviestinnän yleistyminen mullisti puhelinnumerot. Matka-
puhelinnumeroista syntyi hallitsematon numeroviidakko, joka ei
noudata tuttua kiinteän puhelimen logiikkaa. Esimerkiksi käyttä-
jän asuinpaikka ei ole enää pääteltävissä numeron alkuosasta niin
kuin useimmissa paikkakunnittain sijainnin mukaan sarjoitetuissa
lankapuhelinnumeroissa. Matkapuhelinliittymän numero paljastaa
vain operaattorin. Matkapuhelimen numero on merkitty vain har-
voin puhelinluetteloon, koska numeron ilmoittamisesta peritään
yleensä lisämaksu. Lisäksi matkaviestintään liittyvä liittymäsuk-
kulointi muuttaa numeron ajoittain; etenkin nuoret kokeilevat eri
operaattoreiden liittymiä ja hyödyntävät niihin liittyvät maksut-
tomat avaustarjoukset. Yhdellä henkilöllä voi olla käytössä yhtä ai-
kaa useita rinnakkaisia liittymiä. Avaustarjousten huippuaikoina,
jouluna ja lomakauden alkaessa, tapaamillamme nuorilla on ollut
käytössä samanaikaisesti jopa kolmesta neljään eri liittymää. Kym-
mennumeroisten mielivaltaisten puhelinnumerosarjojen muistami-
nen on useimmille hankalaa.

Koska käyttäjä voi valita matkapuhelinnumeronsa usein itse va-
paana olevien puhelinnumeroiden listalta, numerosarjoihin piilou-
tuu usein käyttäjälle merkityksellinen numerosarja, kuten syntymä-
vuosi, onnennumerot, katuosoite tai hääpäivä. Tällainen henkilö-



115

kohtainen koodinumerosarja avautuu yleensä kuitenkin vain käyt-
täjälle itselleen. Perheiden tai kaveripiirin numerot tosin noudatta-
vat joskus samaa logiikkaa. Tietty numerosarja voi olla yhteinen ja
siten ryhmää yhdistävä. Monilapsisen perheen äiti kertoo:

Yks mikä vaikuttaa ihan eniten, se tosi tyhmä juttu, mutta meille kaikille
hyvä puhelinnumero [on tärkeä]. Mun miehellä on ne kolme vitosta
siellä, ja siksi mä halusin myös samanlaisen puhelinnumeron missä mullakin
on ne. Mulla on vielä kolmonen ja sitten kolme vitosta, tarkotuksella
näin. Ja mun siskolla on sitten ysi ja kolme vitosta. Eli me ollaan kaikki
numeron perusteella valittu. Meijän äitillä alkaa 547, ja sitten vanhimmalla
pojalla alkaa 547, ja sit siinä on 2345, eli hän on toivonut tämmösen
luvun. Ja nuoremmalla pojalla on tätä James Bond -sarjaa, siellä on 007.
Niin meille se numero on todella hyvä.

Numeron hallinta

Olennaisinta numeroissa on, että matkapuhelinnumerot henki-
löityvät tiettyyn käyttäjään. Matkaviestintä on koko tutkimusajan
kohdentunut yhä selvemmin yhdeltä yhdelle suunnatuksi
viestinnäksi. Soittaessaan matkapuhelimeen yhteydenottaja ei oleta
joutuvansa ohittamaan lankapuhelimen tavoin yhteistä vies-
tintäeteistä, vaan yhteydenotto kohdistuu suoraan haluttuun hen-
kilöön. 17-vuotiaat tytöt kertovat:

Jonna: Tänään mä oon soittanu Sarille, et kun Sari on ollu töissä, niin
kännykkään, ja sitten johonkin tiettyihin aikoihin kun mä tiedän, että et
jos Sarilla syödään, niin Sarin vanhemmat ei tykkää siitä että puhelin soi,
mä voin soittaa Sarille kännykkään ja koittaa, että jos se ei ookaan syömäs-
sä tai voin jättää vastaajaan viestin sitten.
Sari: Tai sit jonkun siis mikä tää on, lankapuhelinnumeroo ei tiedä tai
sitten jos on kaukasempi kaveri.
Jonna: Niin että ei viiti soittaa.
Sari: Siellä vastataan sukunimellä tai jotain.
Jonna: Tai etunimellä, ei tiedä kuka siellä on, niin.
Sari: Kuka siellä on, jotain tällasta, et mukavuudenhalu.
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Yhä harvemmin matkapuhelimen numero on yhteinen ”perheen
kännykkänumero”. Laite eriytyy ”äidin kännykäksi” ja ”isän
kännykäksi”. Perheissä ensimmäisenä, työnantajan antamien
matkapuhelinnumeroiden lisäksi, näyttävät kuitenkin ennen kaik-
kea eriytyvän nimenomaan lasten ja nuorten numerot. Nuori vas-
taa tietyissä tilanteissa omatoimisesti perheen yhteiseen kännykkään,
mutta vanhemmat eivät yleensä vastaa nuoren puhelimeen, eivät
ainakaan ilman erillistä pyyntöä. Kännykästä on tullut nuorten oma
alue, jota he hallitsevat suvereenisti, ja vanhemmilla on entistä
hatarampi kontakti nuorten maailmaan. Jopa nuoren lähin kaveri-
piiri voi jäädä vieraaksi vanhemmille.23  Kotinumerosta on tullut
toisella tavalla intiimi numero, joka kerrotaan vain lähimmille ystä-
ville, ei aina edes uudelle poikaystävälle.

Suutuin poikaystävälle kun myöhästyi sovitusta ajasta 2 h:a!!! Soitin
lähemmille kavereille että en vastaa kännyyn 4:ään päivään ja lätkäsin
puhelimen kiinni. TEKI HYVÄÄ MYÖS PUHELINLASKULLE!!! P.S.
Poikaystävällä on vain kännyn numero ei koti eikä mökki numeroa!!
(Ote 16-vuotiaan Tarun päiväkirjasta.)

Kännykkä on mielipaikan kaltainen yksilöllinen ja suojattu tila,
jonne halutaan estää ulkopuolisten pääsy. Suomalaisnuorten mieli-
paikkoja tutkineen Kalevi Korpelan mukaan nuorilla on lempini-
miä mielipaikoilleen. Nimeämisen lisäksi jotkut nuoret liittävät
mielikuvissaan paikkaan inhimillisiä ominaisuuksia: paikan kerro-
taan olevan ymmärtävä kuuntelija tai lohduttaja. Myös oman huo-
neen muokkaaminen on tärkeätä: kuvilla tai henkilökohtaisilla esi-
neillä kerrotaan muille, kuka huoneessa asuu, ja pidetään yllä oman
kokemusmaailman jatkuvuutta. Tähän liittyy myös tunne kontrol-
lista. Tärkeätä oli hallita paikan ulkonäköä ja esineiden tai kalustei-
den järjestystä sekä kontrolloida muiden pääsyä tilaan. Ympäris-
töön kohdistuva nimeäminen, inhimillistäminen, personalisointi ja
kontrolli kertovat nuorten pyrkimyksestä saada fyysinen ympäristö
psyykkisesti ja tunneperäisesti hallintaansa. Näillä mekanismeilla
he takaavat, että mielipaikka tuottaa mielihyvää silloin, kun koe-

23. Coogan & Kangas 2000.
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taan suuria iloja, pettymyksiä tai uhkaa.24  Samat haltuunoton me-
kanismit näyttävät liittyvän matkapuhelimen hallintaan. Laite ni-
metään, koristellaan sisäisesti ja/tai ulkoisesti ja sen käyttöä
kontrolloidaan. Matkaviestintään tilana ja matkapuhelimeen osana
persoonallisuutta palataan vielä luvussa viisi.

”Äiti” soittaa

Koska pääperiaate on, että yhtä puhelinnumeroa vastaa yksi käyttä-
jä, numerosta tulee suoranaisesti soittajan symboli. Siksi on merki-
tyksetöntä kysyä, mistä numerosta on soitettu. Tärkeämpää on soit-
taja numerosarjan takana: kuka soittaja on? Erityisesti numero ko-
rostuu tekstiviestinnässä, jossa kommunikaatiosta puuttuu täysin
suora inhimillinen panos, viestijän ääni. Numeron lisäksi kirjoitta-
jan henkilöllisyys on pääteltävissä vain viestintätyylistä. Numerosta
tai nimestä tulee henkilön edustaja.

Nykyiset matkapuhelimet tarjoavat jo kohtuullisen hyvät mah-
dollisuudet puhelinnumeron (de)koodaukseen henkilöksi. Kun
viestintäkumppanin tiedot on tallennettu omaan puhelimeen,
numerosarja korvautuu viestintätilanteessa halutulla nimellä tai
lempinimellä: ”Antti soittaa”. Äärimmilleen tietojen tallennus on
kehitetty tieturipuhelimissa, joissa kullekin henkilölle on varattu
kokonainen oma kontaktitiedosto; nimen lisäksi henkilöstä voi tal-
lentaa esimerkiksi osoitteen, sähköpostitiedot, muistiinpanoja. Iro-
nista on, että nuoret, jotka ehkä muistaisivat numerot jopa aikuisia
paremmin, ovat parhaiten omaksuneet keinot kiertää niiden käyt-
töä. Nuorille lähes ehdottoman tärkeää on numerosarjojen muun-
taminen nimiksi. Numeroita ei opetella enää ulkoa, ja nuorten nä-
kee näppäilevän numeron enää vain äärimmäisen harvoin. Nuorten
käyttörutiinit perustuvat kerran tallennettujen tietojen ja pika-
näppäinten hyödyntämiseen.

Aikuisparodioissaan nuoret kuvaavat vanhempiaan tai isovan-
hempiaan, jotka vielä painelevat haluamansa numeron kerta kerran
jälleen näppäin näppäimeltä. Nuoria huvittaa aikuisten puuttuva

24. Korpela 1995, 8–9.
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viestintäkompetenssi. Miksi tehdä asia ”vanhanaikaisesti”, he kysy-
vät. Samalla he kuitenkin myöntävät, että numeromuistin puuttu-
minen on kytkenyt heidät riippuvaiseksi kännykästä. Kun matka-
puhelin vapautti käyttäjät numeroiden muistamisen pakosta, se loi
samalla riippuvuussuhteen laitteeseen. Puhelimesta tuli osa käyttä-
jän muistia. Nuorilla on puhelimessaan mukana ”kaikki tarvittava
tieto”. Kadonnut tai rikkoutunut matkapuhelin hävittää usein het-
keksi koko käyttäjän sosiaalisen verkoston. Sama laitehuolettomuus
on tarttunut lapsiin. 12-vuotias Julius kertoo:

Tutkija: Minkälaisia puheluita sä soitat vielä lankapuhelimesta?
Julius: Semmosiin numeroihin, esimerkiks äitille, mihinkä mä muistan ne
numerot, mutta jos en muista niin mä vaan soitan kännykällä.
Tutkija: Sä et enää opettele numeroita ulkoa, sulla on ne jollain nimillä
siellä kännykässä?
Julius: Joo.

Vielä toistaiseksi SIM-korttien ja päätelaitteiden verraten pieni
muistimäärä on synnyttänyt pakollisen numerus clausus -tilanteen.
Mukaan mahtuvien numeroiden ja nimien määrä on rajattu, joskin
määrä on jo moninkertaistunut matkapuhelimen alkuajoista. Mo-
nissa matkapuhelinmalleissa nimien enimmäispituus on kuitenkin
edelleen rajattu esimerkiksi 15 tai 20 merkkiin. Käytäntö on syn-
nyttänyt yksilöt muutamalla merkillä erottelevan kännykkälem-
pinimien kirjon. Joskus nimeämistä helpotetaan myös erikois-
merkkien symboliikalla. M!inna-nimen i-kirjaimen korvaava huuto-
merkki symboloi matkapuhelimen antennia, ja kotinumeroa tar-
koittava Minna# lukitsee nimen #-merkillä neljän seinän sisälle,
kotiin.

Soittajan nimi näkyy näytöllä matkapuhelimen soidessa. Siksi
on tärkeää, että nimi on paitsi kertova niin myös hauska tai muuten
sosiaalisesti kelvollinen – nimen näkevät myös muut. Nimi/numero-
leikki mahdollistaa myös sosiaalisen huijaamisen. Jarista oli kiusal-
lista, että äiti soitteli tai lähetti viestin kesken perjantai-illan. Hän
tallensi äidin numeron puhelimeensa nimellä Mallu. Ystäville hän
kertoi, että Mallu oli toisella paikkakunnalla asuva naispuolinen
nettituttava, jolla oli tapana pommittaa häntä puheluilla ja teksti-
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Matkaviestintä kietoutuu nuorten elämään niin tiivisti, että on vaikea nimetä elämän-
alue, jota se ei kattaisi. Kuva: Eija-Liisa Kasesniemi, 1998.

viesteillä nousuhumalassa viikonloppuisin. Jatkuvat illan ja iltayön
kiusalliset soitot ja viestit saivat täten hyväksyttävän ja jopa ihailta-
van vivahteen.

Tyypillistä on, että esimerkiksi seurustelukumppanin numeroa
ei ole tallennettu puhelimeen henkilön todellisella nimellä, vaan
suhdetta kuvaavalla adjektiivilla tai hellittelynimellä: Kulta, Hani-
pupu, Rakas, Oma mieheni, Love. 14-vuotiaan Katjan poikaystävän
nimi vaihtui puhelimessa sitä mukaa, missä vaiheessa viha–rakka-
us-akselia suhde oli. ”Eka mä laitoin sen, ku se oli mun puhelimes
nimellä mieheni, ku mä olin sen puhelimes nimellä vaimoni Kati.
Sit mä muutin sen nimellä Vitun homo, ku mä aattelin et no, se nyt
kuitenkin helpottaa mua jollain tavalla, mut sit mä laitoin sen vaan
niin kun et Kari, ja no ok.”
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Etiketti ja korttikulttuuri

Välillä näkee väitettävän, että nuorten kännykkäetiketti on hyvin
löyhä tai jopa tuntematon käsite. Jopa tutkijat ovat todenneet, että
nuorten kännykän käytössä ei näytä olevan enää mitään tarkkaa eti-
kettiä vaan kännykkää saa käyttää lähes missä vain ja millä tavalla
vain25 . Tämä pitänee paikkansa, jos rajataan etiketti tarkoittamaan
selvästi näkyviä ulkoisia käyttötapoja kuten sitä, missä matkapuhe-
lin saa olla auki tai milloin ja kenen seurassa siihen voi vastata.
Matkapuhelin on nuorille jo niin arkinen tai luonnollinen viestintä-
kanava, että sen haltuunotto on lähes rajoituksetonta. Tällä
tarkoitamme sitä, että nuoret eivät juurikaan joudu miettimään onko
puhelimeen sopiva vasta juuri siinä missä se soi. He käyttävät matka-
puhelinta kadulla, kaupassa, koulun käytävillä. Julkinen matka-
viestintä ei tunnu nuorista kiusalliselta, eikä heistä siksi ole syytä
välttää viestintää ilman erityisiä rajoituksia, kuten sairaaloiden, len-
tokoneiden tai kirjastojen selviä käyttökieltoja.

Väitämme kuitenkin, että nuorten matkaviestintäkulttuuri tai
sen piilevämpi rakenne, on täynnä toinen toistaan sitovampia
etikettisääntöjä. Sääntöjen rikkoja ei välttämättä koe aikuisten kri-
tiikkiä. Nuorten omassa verkostossa norminrikkoja saa osakseen
paheksuntaa. Tällaisia kirjoittamattomia sääntöjä liittyy esimerkik-
si matkapuheluun vastaamiseen sekä nimien ja numeroiden tallen-
tamiseen, joista viimeksi mainittua kutsumme SIM-kortin mukaan
simmikulttuuriksi. Vastaavat etikettisäännöt säätelevät myös teksti-
viestintää, mutta niihin perehdytään tarkemmin luvussa viisi.

Matkapuhelimeen mahtuu edelleen siis vain rajattu määrä ni-
miä ja numeroita. Toisaalta sosiaalinen käyttö suosii sitä, että puhe-
limeen tallennetaan mahdollisimman suuri määrä tietoja. Tällöin
numerolistalle voivat päästä myös nimet, joihin puhelimen omista-
ja ei todellisuudessa koskaan ole yhteydessä. Numero kuitenkin tal-
lennetaan ja säilytetään muistissa, koska numeron haltija on jolla-
kin tavalla korkealla sosiaalisessa ranking-systeemissä. Hän voi olla
tavoiteltu sinkkupoika, nuorisojoukkueen menestynyt jalkapalloi-
lija tai paikallisen julkkiksen lapsi. Järjestelmä muistuttaa aikuisten

25. Coogan & Kangas 2000.
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käyntikorttikansioita. Tärkeältä henkilöltä saatu käyntikortti tallen-
netaan yleensä aina vähintään muistoksi, vaikka kortin saanut hen-
kilö tietäisi, ettei enää koskaan ole yhteydessä kortin antajaan. Ta-
kaisin nuoriin: sosiaalisen statuksen vuoksi voi siten olla mielekästä
säilyttää myös mahdollisimman monta käytön kannalta ei-
rationaalisin perustein tallennettua numeroa. 15-vuotias Pilvi ker-
too:

Tutkija: Onks ne sata numeroa kaikki semmosia, et sä oikeesti soitat niille,
vai onks siellä jotain vaan varmuuden vuoks…?
Pilvi: Ei todellakkaan, siis varmaan puolillekaan en etes soita, mut ne on
vaan semmosia, että ehkä pari kertaa ollaan nähty, ja joskus juteltu, ja sitte
se numero on kumminki otettu ylös, ja sitte sitä ei poista, jos sitä niinku
joskus vaikka tartteis, mutta…

Numeroiden tallentaminen perustuu vaihtamiseen ja vasta-
vuoroisuuteen. On äärimmäisen epäkohteliasta olla pyytämättä toi-
sen numeroa, jos hän kertoo ensin oman numeronsa. Kohteliai-
suusvaihtojen vuoksi puhelimeen kasaantuu numeroita, joiden
käyttötarve on hyvin epätodennäköinen. Nuoret valittavat, että ”nu-
meroita vain kertyy”. Varsinkin varhaisteinit näyttävät myös suo-
rastaan keräilevän numeroita. Toisaalta vaatimus on, että kaikki ala-
ti muuttuvan ja täydentyvän oman sosiaalisen verkoston nimet ovat
välittömästi tallessa puhelimessa ja siten läsnä elämässä. Esimerkin
17-vuotiaan Taijan sanoin kortilta poistaminen merkitsee, että tyyppi
on ”heippatirallaa poissa elämästä”.

Tutkija: Onko siellä semmosia numeroita joille sä et ikinä soita?
Taija: No kaikillehan mä oon noihin numeroihin soittanu joskus. Kyllä
siellä on jotkut silleen ihan käyttämättömiä.
Tutkija: Onko se ihan yleinen tapa, että kerätään kaikkien numeroita?
Taija: No kyllä se aika yleinen on. Että jos vaikka tuleekin joku kaveri, että
hei, onko sulla sen numeroo, että voi ei, mulla ei oo sitä, mä just poistin
sen viime viikolla. Kyllä niitä silleen.
Tutkija: Oot sä koskaan suuttunu kehenkään niin paljon, että sä poistasit
sen numeron kännykästä?
Taija: Itse asiassa olen. Että tuli niin kun semmonen, että heippatirallaa
koko tyyppi elämästä.
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Tutkija: Ootteko sopinu sen jälkeen?
Taija: No tota, joo, kyllä. Mä laitoin takasin sen numeron sinne sitten.

Osittain kerätyt nimitiedot toimivat myös muistoina ja muista-
misen välineenä.

Kati (15): Kyl se [uusi poikaystävä] silleiki, ku se selaili niit nimiä niin sit
siel ku on aika paljo, siel on semmosii niinku jätkii joil on ehkä joskus
kerran elämässään soittanu. ’Kuka tää Janne o? Kuka tää Jarmo o? Kuka
tää o? Kuka tää o? Mitä yhteyttä sä pidät tähän näin?’
Tutkija: Onks sul tällä hetkellä tuolla vielä kaikki semmoset vanhat systee-
mit [=poikakaverit] kanssa, et sää et poista niitä numeroita?
Kati: Emmä sillee, kun niist tulee kuitenkin paljon muistoi mielee, ni siel
on siis kaikkii sellasia, et osa on jollain nimellä, et ku tietäski sun nimen ja
tyyliin tällästä, et on ihan tuntemattomia.

Numeron poistaminen joko vahingossa tai tahallisesti voi johtaa
kiusallisiin konflikteihin. On vaikea tunnustaa, ettei olekaan tal-
lentanut toisen numeroa. Nuoret käyttävätkin melko paljon erilai-
sia maksullisia palveluja, joilla numero on selvitettävissä epäsuoras-
ti, vaikka soittaja selviäisi helpommin ja halvemmalla soittamalla
tallentuneeseen numeroon. Sosiaalisesti helpompaa on kuitenkin
selvittää numero diskreetisti muuta kautta. 16-vuotias tyttö ker-
too: ”Kun joku soittaa ja ei tiijä kenen numero se on, niin sit tulee
sitä [numero]palvelua käytettyä. Ei viitti alkaa kyseleen, ett niin
kuka sä oot, jos se onkin joku ihan tuttu, että ei vaan satu oleen sen
uutta numeroo.”

Joskus korttikulttuuria kuvaa osuvimmin juuri Taijan heippati-
rallaa-asenne: nimet ovat omistajiensa tavoin vihattavia. Puhelimen
omistaja haluaa aktiivisesti hävittää tietyn henkilön elämästään. Poissa
puhelimesta, poissa elämästä. Puhelimen nimiverkosto on sosiaalis-
ten suhteiden suora peili, kuten 17-vuotiailla tytöillä:

Tutkija: Käykö ikinä silleen, että joku ihminen alkaa ärsyttämään niin
paljon, että on pakko poistaa sen numero?
Jonna: Käy. Tai tota, joo. Kyl mä oon ainakin tehny näin.
Sari: Mulla on käyny vaan pari kertaa silleen, et tota mä en tarvii, en ikinä
nää tota niin kun yks tyttö yhillä festareilla, et no hei haloo, se asuu
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jossain, en tarvii. Ja sit yks poika johon mä hermostuin niin poistin. Mut
et sekin oli semmonen, että mä en haluu nähä sitä enää ikinä että.
Tutkija: Mut sä teet …?
Jonna: Siis en mä sitä nyt kovin paljon, mut sellasii ihmisii kun mä tiedän,
että okei, mä en ikinä soita sille tai että mulla ei oo ikinä sellasta hätää että
nyt mun on pakko saada ton numero heti, et mä voin tarkistaa sen puhe-
linluettelosta. Sit on pari sellasta ihmistä, jos mä en haluu välttämättä olla
missään tekemisissä niitten kaa,  niin ei niitten tarvii olla mun elämässä
puhelimenkaan kautta enää.
Tutkija: Eli onko ne ihmiset jotka on sun puhelimessa niin sun elämässä
jollain tapaa?
Jonna: Joo.

Vastaamissäännöt

Matkapuhelimeen liittyvä nuorten vastaamisetiketti on päässyt
melko usein lehtien yleisönosastoihin. Aikuiset kritisoivat nuorten
tapaa vastata puhelimeen pelkällä etunimellä. Pelkkä Pekka tai Hei-
di ärsyttää vanhempia, joiden mielestä etunimi ei riitä identifioimaan
viestintäkumppania. 16-vuotiaan Hannan kännykkä on yksityis-
kanava, joka ei vaadi sukunimen kertomista.

Tutkija: Miten sä vastaat yleensä puhelimeen, kun jos vaikka poikakaverilta
tulee soitto?
Hanna: No se jos mä näen, ett kuka soittaa niin silloin siinä vastaa välillä
ihan vaan moro tai sitten ihan miten vaan, ett miltä ekana tuntuu.
Tutkija: Mites jos on vieraampi numero? Vastaat sä koko nimellä vai etu-
nimellä?
Hanna: Etunimellä.
Tutkija: Pelkästään. Vastaat sä kotipuhelimeenkin etunimellä?
Hanna: Sukunimellä.
Tutkija: Aha, mikäs ero näissä on?
Hanna: En mä tiijä, en mä oo koskaan aatellu vastata kännykkään suku-
nimellä. Mun mielestä kun se on kotipuhelin niin silloinhan siinä on
kun, ett se on monen. Kun toi on vaan mun yhen niin siinä ei pitäis olla
kellekään muulle asiaa siis sillain.
Tutkija: Ett se on niin kuin henkkoht juttu, ei tarvi muita kysellä?
Hanna: Niin ei tarvi ei.
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Nuorille riittää pelkkä etunimi, koska matkapuhelin on heille
nimenomaan yksityisasia ja henkilökohtainen viestintäväline, johon
ei oleteta vastaavan kenenkään muun.  Hyväksytyn etiketin vastais-
ta voi jopa olla vastaaminen ”aikuisten tavoin” koko nimellä. Koko
nimen käyttäminen tulkitaan helposti itsekorostukseksi ja yrityk-
seksi olla jotakin enemmän kuin muut. Vastaavaan kielletyn käytön
kategoriaan pääsevät tietyt aikuisten puhetavaksi mielletyt sanon-
nat. Jonna ja Sari (17) kritisoivat ikäistensä poikien, koulun ”kän-
nykkämattien”, tapaa tavoitella matkapuhelinkäytöksellään bisnes-
tyyliä. Pojat muotoilevat asiat kielellisesti aikuisten tyyliin, kapula-
kielelle.

Jonna: Ainakin meidän koulussa on, et juppi, juppi, pari tyyppii – tuolla
menee toi kännykkä-Matti taas silleen.
Tutkija: Mitä ne tekee että ne on joutunu jupin maineeseen?
Jonna: Puhuu joka tilanteessa näyttävin elein.
Tutkija: Minkälaista on näyttävin elein puhuminen?
Jonna: Sellanen, ai kännykkä soi.
Sari: Sillai et kattoo et kun se kännykässä, niin ensin ottaa sen tohon, et
kattoo et se soi koko ajan, sit kattoo kuka soittaa, sit vastaa sukunimellä
sillai niin kun et Virtanen.
Jonna: Nimenomaan silleen just joo.
Sari: Mäkinen. Ja sit tota.
Tutkija: Onko ne jupit jotka vastaa sukunimellä vai silleen että Jonna?
Jonna: Mun mielestä se on vähän, että ei oo ihan tervettä, että vastaa
Lehikoinen.
Sari: Niin. Kännykkä on kuitenkin niin semmonen henkilökohtanen, et
kun se on mun numero, niin sit siihen voi vastata mitä vain et mun ei
tarvii vastata, et kun kaikki tietää et kelle ne soittaa, tai sillai et se on ihan
yksityisasia.
Jonna: Yrittää niin kun antaa ittestä sellasta kuvaa, että mulla on kauheet
bisnekset tässä niin, on varmaan joo. - - - Se juttelu tulee just siihen et
hirveen suureen ääneen. - - - Et mä oon täällä näin koulussa, et mulla
menee täs näin, no mut palataan asiaan. Sellanen äänikin, että hän myy
autoja nyt.
Sari: Just jotkut sanavalinnat, kun palataan asiaan. Et en mä vois Sarille
sanoo, et mut palataan asiaan. Se on niin kun se, et okei mä soitan sit kun
mä tiedän, tai jotain. Ei, ei palata asiaan. Se on niin kapulakieltä.
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Nuorten mukaan ero lankapuhelinetikettiin on selvä. Useim-
mat vastaavat kotipuhelimeen koko nimellä jo siksikin, että van-
hemmat vaativat sitä hyvien tapojen nimissä tai sekaannusten vält-
tämiseksi. Kotipuhelimeen tulevat soitot eivät myöskään ole ennal-
ta hallittavissa: puhelimessa saattaa olla ”kuka tahansa”. ”Sitä ei tiijjä
yhtään että kuka sieltä soittaa”, kiteyttää 16-vuotias Vesa. Sama
tuntemattomuuslogiikka ei päde nuorten omiin puhelimiin. Sama
poika vastaa kännykässään tuntemattomaan numeroon pelkällä etu-
nimellä. Tulevien puhelujen tuntemattomuusaste on siten eri. Ole-
tus on, että kännykkääsi soittaa henkilö, joka tavoittelee juuri si-
nua, vaikka et vielä tiedäkään kuka hän on.

Tutkija: Jos sä et tunne numeroa?
Vesa: Sitten mie sanon että Vesa.
Tutkija: Sillon pelkästään etunimellä.

Kotipuhelimessa soittajan numeron näkymättömyys on vuosi-
kymmeniä ollut luonnollista; numeronäyttölaitteet ovat yleistyneet
Suomessa vasta muutaman viime vuoden aikana. Matkapuhelimessa
lähtökohta on, että numeron tulee näkyä. Numerotta soittaminen
on yleensä normirike, ja teko tulkitaan yritykseksi provosoida pu-
helun vastaajaa. Tuntemattomat soittajat saattavat siksi saada jopa
normaalia töykeämmän vastauksen. Ote 17-vuotiaan Jarin kännyk-
käpäiväkirjasta kertoo: ”Iltapäivällä kännykkäni soi, joku soitti il-
man numeronnäyttöä. Vastasin töykeästi vain ’HÄH!’. Kyse ei ol-
lutkaan häirikkösoittajasta, kuten ensin luulin, vaan isoisä se siellä
soitteli kännykästään, jossa on salainen numero.” Usein tällaisiin
puheluihin jätetään jopa kokonaan vastaamatta. Näin varsinkin sil-
loin, jos tulleet puhelut tulkitaan vakiintuneiksi kiusoittelusoitoiksi,
osaksi pilari-kulttuuria, johon perehdymme seuraavaksi.
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Pilari-kulttuuri
”Myö sanotaan sitä häläriks”

Tutkija: Mikskä sitä sanotaan teillä semmosta soittelua? Onks niillä mittään
nimeä?
Nina (14): No en mie tiijä mitä muut sannoo, mutta myö ainaski kave-
reitten kans tehhään silleen, ett myö aina tehhään häläri, myö sanotaan
sitä häläriks. Ja se on semmonen, että vaikka mie soitan miun kaverille,
annan soija sen pari kertaa ja sitte se, tehhään silleen ettei se saa vastata,
antaa vaikka kolme kertaa soija. Meillä se on vaan sellanen, et onks se
kaveri vielä  hengissä. Ja sit se kaveri aina soittaa takasi, ja sitte myö tiijetään.
Joskus siinä kun  yö alkaa tulla, että joskus kaheksan aikaan soittaa, että
joko se on menny jo nukkummaan. Ja sitte viikonloppusin. Tai sitte jos
on jottain muita lomia.

On ilta. Keittiössä lehteä lukeva äiti kuulee, kuinka tyttären kän-
nykkä soi tämän huoneessa. Hetken päästä sama toistuu: kännykkä
soittaa muutaman alkutahdin tutusta soittoäänestä. Freestyler alkaa
uudelleen ja uudelleen. Hetken tauko, ja taas soittoäänen ensisävelet
kuuluvat uudelleen. Mira on suihkussa eikä siksi vastaa puhe-
limeensa, arvelee äiti. Viidennen soittoyrityksen jälkeen äiti etsii
soivan kännykän, mutta vastaaminen on turhaa. Puhelu katkeaa heti,
kun äiti ehtii ottaa kännykän käteensä. Näyttöruutu kertoo viestin:
”5 puhelua tullut.” Soittaja on todella huonossa kentässä, kun ei
saa yhteyttä, äiti arvelee ja miettii, onko tällä kovinkin tärkeää tai
kiireistä asiaa, kun jaksaa yrittää soittaa niin monta kertaa hakeu-
tumatta parempaan soittopaikkaan. Tauko, ja taas puhelu – ”Jenna
soittaa”, lukee näytöllä. Jossakin toisaalla Jenna valitsee ystävänsä
numeron yhä uudelleen ja miettii, miksei tämä jo kuittaa soittoja,
vaikka molempia kiinnostava ihmissuhdesarja on juuri alkamassa
televisiosta. Hän kuuntelee, kuinka puhelin hälyttää jälleen yhden
kerran, ja päättää kuudennen soiton painamalla puhelun katkaisevaa
”punaista luuria”.

”Älä vastaa!” huudahtaa suihkusta palaava Mira nähdessään
kännykkänsä äidin kädessä. Tytär on saanut soittoryppään, johon ei
ole edes tarkoitus vastata tavanomaisesti. ”Se on häläri, Jenna vaan
pommittaa, se muistuttaa mua kattoon Ally McBealin – mä laitan
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heti ite kuitin, et huomasin jo hälyt.” Tyttö kuittaa saamansa
muistutuspuhelut lyhyillä vastasoitoilla, joiden merkityksen vas-
taanottaja osaa tulkita heti täsmälleen oikein: ”Olen nyt valmis ’yh-
teiseen’ telkkari-iltaan”, eikä kummankaan puhelinlasku kasva tästä
pilari-viestinnästä. Pommittelu voi jatkua vielä pitkin iltaa, mikäli
esimerkiksi sarjassa on molempia yhdistävä hyvä sisäpiirin juttu,
johon soittaja haluaa kiinnittää toisen huomion. Ilta päättyy hyvän
yön pommeihin.

Tarinan tyttö voisi olla seuraavan esimerkin 14-vuotias Sanna,
joka huvittelee kiusoittelemalla kulttuuria tuntemattomia vanhem-
piaan pilasoitoilla.

Tutkija: Onks teijän porukat huomannu, et työ soittelette tommosia
[häläreitä]?
Sanna: On. Ne aina kyssyy tälleesti, että joo taasko se siun kaveri soitti.
Mie vaan niin joo, teki hälärin. Sitte mie aina teen niille takasi.
Tutkija: Ne ei, äiti ja isä ei semmosta harrasta.
Sanna: Ei.
Tutkija: Soitat sie äitille ja isälle koskaan häläreitä?
Sanna: Soitan. Niille mie soitan ihan tahalleen silleen kiusoon niitä, vaik-
ka ois niitten kännykkä pöyvällä, sitte mie oon omassa huoneessa ja pöytä
siinä parin metrin päässä sitä miun huonetta, ni sit mie aina soitan niille
hälärin, ni sitte ne ite soittaat takasi aina.

Joskus soittaminen on sosiaalisen ilmaston tunnustelua, tulevan
viestinnän ennakointia ja pohjustamista. Pilareilla tiedustellaan,
onko toinen halukas (millä tuulella olet) tai kykeneväinen (missä
tilanteessa olet) syvällisempään kontaktiin juuri nyt. Pilari perus-
tuu usein juuri vastavuoroisuuteen. 16-vuotias Virpi kertoo:

Virpi: Yks kaveri tekee aina sillai, et se välistä soittaa mulle pilareita, sit mä
soitan takasin, sit mä tiedän et se haluu jutella mun kanssa, että sitten se
soittaa vähän ajan päästä, puhutaan jotain puol tuntii viiva tunti. Sillai se
tavallaan on, että odottaa ennakkoon, että on  soittamassa sulle tai jotain.
Tutkija: Varottaa?
Virpi: No niin, just sillai, että tietää että oot sä jossain yksin, että voinko
mä soittaa sulle tai tälleen.
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Joskus pilareita käytetään tiedonvälitykseen siitä, ketä on pai-
kalla ja kenen seurassa pilarin soittaja on. Pilari on tällöin ikään
kuin käyntikortti tai nimilappu. Nuorten oma aktiivinen ”paikan-
nuspalvelu” tiedottaa kaveripiirin liikkeistä, kuten 15-vuotiaan Anun
tuttavat.

Tutkija: Soitteletteks te koskaan jollain porukalla tommosia hälyjä – sillai,
että ootte täällä [huoltamon baarissa] istumassa?
Anu: No ehkä jos joku kirjottaa, että missä oot ja kenen kanssa… Niin
sitte soitellaan sillei, että vaikka minä soitan ja sitte miun kaveeri soittaa
siitä, niin et se tietää, et myö ollaan kahestaan jossain.
Tutkija: Tavallaan ilmoittaa, et ketä on paikalla.
Anu: Nii.

Esimerkkien tytöt ja muut suomalaisnuoret ovat keksineet matka-
viestintään liittyvän sosiaalisen innovaation eli tavan käyttää ole-
massa olevaa teknologiaa vastoin sen suunniteltua tarkoitusta. Mat-
kapuhelut on alun perin kehitetty keskustelemiseen. Nuoret käyt-
tävät niitä myös ei-soittamiseen, joka on koodikielen tai morsetuksen
kaltaista sanatonta pikaviestitystä. Keksintö syntyy yhä uudelleen
eri aikoina ja eri paikoissa. Useimmin pilaritietous leviää kuitenkin
kokemuksen välityksellä; joskus pilarit keksitään varmasti ikään kuin
puolivahingossa, kun toinen ei heti vastaakaan. Kerran itse pilarin
kohteeksi joutunut tai päässyt kokeilee samaa helposti johonkuhun
ystäväänsä.

Termistö erottelee soitot

Valtteri (16): Sillon [joulun jälkeen] tuli se nimi, se häly, niinku tuli se
nimitys silleen, ja sit se lisäänty.
Tutkija: Eli sitä ennen niillä ei ollu mitään nimitystä.
Valtteri: Ei. Se, sillon se tais olla pilari niinku sekkii.

Ilmiö olisi helppo kuvata ja selittää perin pohjin, jos se olisi
jähmettynyt vain käyttökuluja karsivaksi merkkisoitteluksi. Näin ei
kuitenkaan ole. Erilaisia käyttötarkoituksia kuvaamaan on syntynyt
oma terminologia, joka vaihtelee sekä alueellisesti että ei-soiton
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käyttötarkoituksen mukaan. Kaikkiaan olemme törmänneet noin
pariinkymmeneen erilaiseen nimitykseen, joista esittelemme seu-
raavaksi yleisimmät.

LAITA VIESTI TAI TEE PILARI,KUN SE SOITTAA!
(tekstiviesti)

Yksi laajimmin levinneistä nimityksistä on pilari, pilapuhelu.
Savossa pilareiden soittelu on piluttelua. Merkityksen mukaan sille
ovat sukua hämyt, hämäyspuhelut, joita on soitettu etenkin Poh-
janmaalla, jossa harrastetaan myös häröttelyä, häirintäsoittelua. Jot-
kut nuoret kutsuvatkin soittoja häiriköiksi. Hälärit tai itäsuo-
malaisittain hälyt, hälytyspuhelut, kuvaavat soiton käyttöä merkki-
soittona. Häläri on ehkä laajimmalle levinnyt termi; se tunnettaneen
koko maassa jopa pilaria paremmin. Hälärillä muistutetaan jo sovi-
tusta asiasta tai tavoitellaan huomiota, kuten toisen vastasoittoa.
18-vuotias Petra kuvailee hälärin päiväkirjassaan:

Koululaisen/opiskelijan alennuspuhelu eli häläri melko yleistä, eli anne-
taan soida kerran tai kaksi, jotta jää tieto, kuka on soittanut, eikä itse
tarvitse tuhlata rahojaan.

Pääkaupunkiseudun nuoret kuvaavat soittelua ykkösiksi. Nimi
tulee käyttötavasta: puhelun annetaan hälyttää vain kerran. Hämeessä
käytetty piikin soittaminen eli piikkaus korostaa myös toisaalta yh-
den soiton piikkiä ja toisaalta sitä, että puhelu menee jonkun muun
piikkiin eli maksettavaksi. Etelä-Suomessa tunnettuja ovat myös
killerit, englannin kill-verbin mukaan ”kuolleet” tai ”tapetut” soitot.
Englannin kielestä tulevat myös misset – vastaamatta jääneet puhe-
lut (missed calls). Substantiiveista johdettujen verbien kirjo on myös
runsas.

Nou sali! Olin kipiä&kuumees koko viikendin. Torsti kävis
paremmin. Killeröi jos on ok.
(tekstiviesti)

Pienemmän käyttäjäkunnan termistöä edustaa esimerkiksi ehkä
vain tilapäiskäyttöön sepitetty pilarin muunnos, kilari.
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JOSsulEIoMAHOTTOMANkiireNOITTENjuhlajuttujenKAAS
niSOITATKOkilarinKUootHIMAS??oisASIAAhuomisesta..Y
MMÄRRÄNjosETehi,soi t te lenSIINÄtapauksesHUOMEN.
lomaLOMAlomaLOMA
(tekstiviesti)

Pilari-termit eivät ole yksiselitteisiä, vaan niiden merkitys vaih-
telee hieman paikkakunnittain. Osa nuorista nimeää kaikki soitot
pilareiksi tai häläreiksi. Osa erottelee soittotyypit esimerkiksi sen
mukaan, ehtiikö vastaanottaja vastata puheluun vai ei tai näkeekö
vastaanottaja kuka soittaja on. Myös hälytysmäärillä erotellaan
erityylisiä soittoja: killeri voi olla yhden hälytyksen soitto ja pilari
”kestää vähä pitempään silleen, et kolme neljä tyyttäystä, ja sitte
kaikki laittaa kii sen”. 11-vuotias Jussi määrittelee:

Pilarit on sellasii, että soitetaan, et niiss ei näy numeroa. Sit sammutetaan,
ku se on puhuttu [kirjoittajan täsmennys: vastattu]. Sitte jos näkyy nu-
mero, sit soitetaan vaan semmonen nopee, ni se on killeri. Sitte yleensä
soitetaan sille takas killeri, se niinku oikeestaan kysyy, et onks se paikalla. Ja
sit jos soittaa takas killerin, ni sit se ehkä soittaa takasi, sit sill on jotain asiaa
tai sit se lähettää tekstiviestin.

Piluttelu, häröttely ja piikkaus ovat vain rajallisella alueella tun-
nettuja murrepohjaisia pilari-substantiiveja. Sen sijaan lähes koko
maan nuoret pommittavat toisiaan pilareilla; joskus pommeja soite-
taan jopa kymmenien soittojen sarjatulena tai tulittamisena. Pommiin
vastataan kuitilla tai kuittaamalla eli soittamalla takaisin vastaavia
puheluita.

Vittu sun kaa!mäpommitan sua sitjos pääsen!Tuu sit vastaan heti!
(tekstiviesti)

Lähe sulkapalloon...Lähetään kävellen.Pommitan sua sit ku lähen
himasta...RLIIRS
(tekstiviesti)

Pommitus on muun kiusoittelun tavoin monitulkintainen il-
miö. Useimmiten nuoret tulkitsevat pilareiden soittamisen vasta-
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vuoroiseksi ajanvietteeksi, huvitteluksi. Pommin saaminen on miel-
lyttävä asia, merkki soittajan ystävyydestä tai kiinnostuksesta aloit-
taa uusi ihmissuhde. Pilari-kulttuurissa on varmasti osaltaan kysy-
mys 2000-luvun leteistä kiskomisesta: kiusata halutaan niitä, joista
pidetään. Silti kiusan kohteena oleminen ei tunnu aina
miellyttävältä. Pilareita voitaneen käyttää jopa koulukiusaamiseen
eli mobbaukseen. Tällöin kiusaaminen on systemaattista: tarkoi-
tuksellinen toista vahingoittava käyttäytyminen kohdistuu toistu-
vasti yhteen ja samaan yksilöön. Kiusoittelu tai härnääminen, jon-
ka kohteeksi joutuu kuka milloinkin lapsiryhmän jäsenistä, ei täytä
koulukiusaamisen tunnusmerkkejä.26  Toisaalta kiusaamisen mää-
rittelyyn liittyy aina subjektiivinen kokemus. Esimerkiksi koulussa
sekä oppilailla että opettajilla on erilaisia käsityksiä siitä, milloin
töniminen, lumipallolla heittäminen tai nimittely on leikkiä ja
milloin kiusaamista27 . Joskus pilareiden kohteeksi joutuneesta lii-
allinen huomio tuntuu niin kiusalliselta, että puhelin pitää sulkea,
jotta tilanteesta pääsee eroon. Tällöin pommitus lähenee Internetin
spammausta, ei-toivotun roskapostin lähettämistä, josta on vaikea
tai lähes mahdoton päästä eroon. Matkapuhelimeen ei voi netin
tavoin luoda yhtä helposti sulkulistoja ei-toivotuille numeroille.
Lisäksi tilaisuus piilottaa soittajan numero mahdollistaa anonyymin
häiriköinnin. 16-vuotiaan Tarjan päiväkirjasta:

Olin kotona ja kaverit pommitteli koko päivän! Ei ollut oikein kiva ja
laitoin puhelimen kiinni. En tykkää pommittelijoista joilla ei ole mitään
asiaa.

Sisäpiirin tulkintaa

Pilarin perusominaisuuden voi kärjistää toteamukseen, että jokai-
nen pilari on aina vastaamatta jäänyt tai heti katkaistu puhelu, mutta
jokainen vastaamatta jäänyt puhelu ei ole pilari. Raja pilarin ja ta-
vallisen puhelun välillä ei ole selkeä, vaan hiuksenhieno. Esimerkin
äiti ei erota häläriä oikeasta puhelusta, mutta tyttö tunnistaa soiton

26. Salmivalli 1998, 29–30.
27. Lahelma 2000, 92.
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muistutukseksi vakiintuneen viestintäajankohdan (tietyn televisio-
ohjelman lähetysaika) mukaan.

Melko usein nuoret kuvaavat, kuinka oman matkapuhelimen
käytön alkuaikoina pilarisysteemin sisäistämiseen liittyi useita väärin-
tulkintoja. Nuori yritti tosissaan vastata puheluun tai soitti takai-
sin ”oikean” puhelun, koska arveli toisella olevan kiireistä asiaa.
Useilla pilareihin vastaaminen kasvatti odottamattomasti puhelin-
laskua. 14-vuotias Sanna kertoo: ”Jotkut soittaa pilareita, ni mä sit
soitin, et ’no, mitä asiaa sull on?’ Se vaan: ’Ei mitään – mä soitin
vaa pilarin’.  Mä olin, ai jaa. Sit mä lähin jutteleen siit jotain, sit se
lasku vaan nous koko ajan.” Noviisivaiheesta kokeneeksi matka-
puhelimen käyttäjäksi siirtynyt nuori kuuluu jo matkaviestinnän
sisäpiiriin, joka tunnistaa eri viestintätyylit ja -tilanteet sekä osaa
yleensä tulkita saamansa yhteydenotot kulttuurisesti oikein.

Tarkimmillaan soittomäärille on sovittu tulkinta-avaimet, ku-
ten: yksi soitto – Hyvää yötä, kaksi soittoa – Asia ok, kolme soittoa –
Soita minulle, koska en itse voi soittaa, sillä laskuni on jo liian suuri.
Aineistossamme sovittuja koodeja on ollut hieman enemmän ty-
töillä kuin pojilla. Vastaavasti parhailla ystävyksillä ja laajemmillakin
tyttöporukoilla on usein säännöllinen keskinäinen pilarisuhde, ku-
ten 13- ja 15-vuotiaiden tyttöjen äiti huomasi.

Näillä nuorillahan on sitä semmosta, että kuitatahan toisille, tiedät sä
tästä jutusta? Elikkä painellahan täältä numero ja sitten annetaan kerran
hälyyttää, sitten painetaan pois. Vähä niin kun ilmotetaan eikä miten-
kään peitetä sitä numeroa, että annetaan sen numeron tulla sille toiselle
näkyviin. Se on vähä niin kun hei toiselle, vaikka toinen voi olla kaukana-
kin. Niin likoillakin illoilla näitä kuittaamista tapahtuu aika lailla, että
kaikille kavereille kuitatahan edes kerran joka ilta. - - - Tämä on kyllä
likoilla aina sillä tavalla, että niin ne koulustakin tuloo, niin pian rupiaa,
että pirahuttaa yhen kerran ja sitten vastataan siihen, että kanssa yhden
kerran. Että niillä on tämmöstä.

Pilareiden tulkinnasta eri käyttötilanteissa ja käyttötarkoituksista
sovitaan vakiintuneiden käyttötapojen lisäksi myös tilannekohtaisesti
tekstiviesteissä. Merkkisoittojen määrä kertoo onko vastaus ’kyllä’
vai ’ei’.
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Do you come or not(in sähly)?Tee 2 häläriä,jos tuut.Ja 1 häly,
jos et.
(tekstiviesti)

Onks jere soittanu sulle? Soita kaks hälyy jos on ja yks jos ei!t:kirsi
(tekstiviesti)

Olennaista kuvatussa soittokulttuurissa on, että se on kiinteästi
sidoksissa GSM-teknologiaan. Soittelu ei olisi hauskaa tai ainakaan
hyödyllistä ilman, että vastaanottaja näkee kuka soittaja on. Toi-
saalta poikkeus vakiintuneesta tavasta vahvistaa säännön: joskus juuri
oman numeron tietoinen salaaminen, soittavan numeron näytön
estäminen soittojen kohteelta, luo soittamiseen jännitteen. 18-vuo-
tias Asko kirjoittaa päiväkirjassaan:

Sitten soitettiin häirikkösoittoja muutamalle ’kaverille’. Tähän tarkoituk-
seen oli kommunikaattorin vahva kaiutin hyvä, koska molemmat pääsi-
vät kuuntelemaan uhrin huhuilua.

GSM-kännykkä pitää myös automaattisesti kirjaa saapuneiden
puheluiden tarkasta soittoajankohdasta sekä saapuneiden puheluiden
määrästä. Varsinkin pojat näyttävät tavoittelevan soittoennätyksiä,
pilarienkkoja. Tavoitteena on soittaa mahdollisimman lyhyessä ajassa
mahdollisimman monta puhelua. Useimmat puhelinmallit pysty-
vät ilmoittamaan vain rajatun määrän saapuneita puheluja, ja tä-
män rajan täyttymistä tavoitellaan ennätyksissä. 14-vuotias Hannu
kunnioittaa kaverinsa sitkeyttä:

Mulle oli kuudennella kaveri soittanu 73 kertaa. Vähä aikaa sitten kaikki
kaverit soitti vuorotellen yhteen  puhelimeen. Se oli kattonu 143 puhe-
luu, jotain kymmenen uutta  numeroo. Mut se oli ihan paras kun mul oli
yks uus numero. Ne oli kaikki tullu  siitä samasta. Siinä  saa tehä vähä
työtä.

Tytöt näyttävät olevan poikia haluttomampia ennätystehtailuun,
vaikka saattavat itsekin pitää ajanvietteen vuoksi pilarisessioita il-
man varsinaista asiaa. Muutama tyttö on kertonut soittavansa täl-
löin koko SIM-kortin numerot läpi.
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Kännykkä hävitti korttipuhe-
limet. Onneksi jäi sentään
kännykkäpuhelinkoppi. Kuva:
Eija-Liisa Kasesniemi, 1998.

Jenna (15): No, ehkä jos ei oo mittään tekemistä, niin sitte soitat kaikille
monta hällyy, ja sitte ne on ihan hermona, että taas sie soittelit.
Tutkija: Kuin monta sä oot ite soittanu pahimillaan jollekin tyypille – tai
saat sä ite jotain kauheita määriä joskus?
Jenna: No, kerran mie sain miun serkulta 65. Kun mie katoin puhelinta,
ni mie että ssss…
Tutkija: Missä ajassa? Siis ihan peräkkäin?
Jenna: Nii. Oisko se jottain kaks tunttii, koulussa en ollu kahtonu puhe-
linta. Ni sitte katoin ni 65 puheluu tullu ja yks numero – voi vitsi.
Tutkija: Oot sä ite joskus yhtä intoutunu yhtä isoihin määriin?
Jenna: En. 20 on ehkä maksimi, mitä mie saatan yhelle ihmiselle soittaa.
Miusta se on jotenki niin turhauduttavvaa, et en mie.

Merkittävin ero tavallisiin puheluihin lienee se, ettei tällaisesta
käytöstä yleensä koidu lainkaan kustannuksia puhelun soittajalle
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eikä vastaanottajalle tai että ainakin kustannukset ovat hyvin pie-
niä, vain muutamasta soittosekunnista kertyviä. Tyypillistä onkin
pilareiden käyttö matkapuhelujen kustannusten karsimisessa. ”Sitte
jos se vastaa siulle takasi, niin sie tiiät, että se on saanu, mutta se
vaan ei halluu kirjottaa, taikka sitte sillä on niin iso lasku, että se
vaan yksinkertasesti ei voi kirjottaa ennää takasi.”

Osa pilarikulttuurista on muuntunut interaktiiviseksi kuka-on-
nopein -peliksi: vastaanottaja yrittää ehtiä vastata ennen kuin soit-
taja katkaisee yhteyden. Vastattu puhelu ei kuitenkaan jatku keskus-
teluna, vaan ”peli” jatkuu hetken kuluttua uudelleen.

Tutkija: Mitä sä tarkotat pilarilla? Minkälaisia ne on?
Tuija (16): No siis semmosia, että niin kun yrittää saada sen mahollisimman
nopeesti kiinni, ettei kerkee vastata. Sit nykyään on tullu semmonen just,
kun sä soitat pilarin niin kaikki yrittää aina vastata niihin. - - -
Tutkija: Mitä se ihminen tekee jos sä ehditkin vastata?
Tuija: No se yleensä se lyö sen vaan äkkiä kiinni ja sit oottaa taas vähä
aikaa, se alkaa taas. Tai sitten oottaa silleen viis minuuttia ja sit mä voin
ehkä soittaa sille pilarin tai jotain.

Pilarikulttuurissa eri aikoina ja eri tavoin soitetuille puheluille
annetaan siis runsaasti toisistaan poikkeavia merkityksiä. Kaikki
suomalaisnuoret eivät käytä pilareita koskaan, ja osa kyllästyy nii-
hin nopeasti. Matkaviestinnän noviisikauden pilarikausi voi olla vain
yksi vaihe nuoren matkaviestintäprofiilin kehityksessä. Yhteistä il-
miölle kuitenkin on, että lähes poikkeuksetta kaikki nuoret osaavat
kuvata, millaisesta soittokulttuurista on kyse. Näin on myös siinä
tapauksessa, että he eivät itse aktiivisesti soittele tai saa pilareita.

Eri-ikäisten seurustelevien parien suhteessa pilarit aiheuttavat
joskus hämmennystä. Kun 15-vuotias Marika saa paljon pilareita
tutuilta pojilta, yli 20-vuotias poikaystävä ei ymmärrä, miksi ”vie-
raat pojat” yrittävät tavoitella hänen tyttöystäväänsä soittamalla useita
kertoja mitä ihmeellisimpiin aikoihin. Tyypillistä näyttää olevan,
että pilarit ovat lähinnä alle 18-vuotiaiden nuorten matkaviestintää.

Vanhemmat ovat havahtuneet pilareihin pääasiassa vasta vuon-
na 2001. Mitä varhaisemmasta tutkimusaineistosta on kyse, sitä
todennäköisempää on, että vanhemmat eivät ole olleet tietoisia koko
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kulttuurista. Alle 12-vuotiaiden lasten vanhemmat ovat törmän-
neet asiaan kuitenkin ehkä jopa nuorten vanhempia useammin: las-
ten pilarisoittelu tulee helpommin ilmi, ja vanhemmat myös puut-
tuvat siihen, koska tulkitsevat ilmiön negatiiviseksi kännykkäkiu-
saamiseksi. Kiinnostavaa on, että kulttuuri näyttää leviävän vähitel-
len myös aikuisten matkaviestintään. Ajoittain törmäämme tilan-
teeseen, jossa aikuinen ihmettelee, miksi puhelimeen on ilmesty-
nyt illan aikana useita ”haamusoittoja”.
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5 VIESTI VÄLITETTY

Lyhyet sanomat, pitkät tarinat

1. Tekstiviestimarkkinat 2001, 37–39.

Tekstiviestinnän synty

Matkaviestintään liittyvä tekstiviestikulttuuri on vielä verraten nuori
ilmiö. Viestien tekninen historia ulottuu kymmenen vuoden taak-
se, ja varsinainen yksityisviesteihin perustuva kulttuuri syntyi vasta
1990-luvun puolivälissä. Muihin maihin verrattuna Suomi on kul-
kenut koko ilmiön historian ajan tekstiviestinnän kehityksen kär-
jessä. Tosin vuonna 2000 Norja ohitti Suomen viestimäärissä. Täl-
löin norjalaiset lähettivät keskimäärin kolmekymmentä viestiä kuu-
kaudessa ja suomalaiset kaksikymmentäkaksi1 .

Tekstiviestikulttuuri jakautuu kahtia. Siihen kuuluvat yksityis-
viestintä ja sisältöpalvelut. Yksityisviestinnäksi määrittelemme käyt-
täjien itse sepittämät aineistot. Myös valmiiden tekstiviestipohjaisten
sisältöpalvelujen suosio on kasvanut vuodesta 1997. Näitä sisältö-
palveluja ovat esimerkiksi soittoäänet, säätiedot ja matkapuhelin-
laskun saldoilmoitus. Palveluja on tarjolla jo satoja erilaisia, ja käyt-
täjä maksaa palveluista yleensä selvästi yksityistä tekstiviestiä suu-
remman hinnan. Osa sisältöpalveluista on tosin osa yritysten
kampanjamainontaa, ja tällaisten mainosviestien vastaanotto on
käyttäjälle maksutonta. Palveluja tarjoavat varsinaisten palvelu- ja
verkko-operaattoreiden lisäksi monet pienet yksityiset palvelun-
tuottajat sekä suuret mediakonsernit. Tässä luvussa keskitymme
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2. Tekstiviestimarkkinat 2001, 13.
3. Emt. 13.

kuitenkin enemmän yksityisviestien synnyttämään nuorisokult-
tuuriin. Ennen varsinaista kulttuuripiirteiden tarkastelua luomme
katsauksen kulttuurin teknisiin edellytyksiin ja rajoituksiin.

Tekstiviestien lähettäminen tuli teknisesti mahdolliseksi vuoden
1991 lopussa, jolloin otettiin käyttöön uusi GSM-verkkoteknologia.
Matkapuhelimet eivät kuitenkaan vielä tukeneet kuin enintään vies-
tien vastaanottoa; ensimmäisillä GSM-puhelimilla ei voinut lähet-
tää viestejä. Ensivaiheessa viestitoimintoa käytettiin ainoastaan ääni-
viestien vastaajapalvelun merkinantoviestinä: tieto vastaajaan jätetystä
viestistä saapui kännykän käyttäjälle tekstinä. Matkapuhelinten val-
mistajat eivät osanneet kuvitella, mihin puhelinten käyttäjät voisi-
vat tarvita lähetystoimintoa. Varsinaisesti tekstiviestintä mahdollistui
siten käyttäjille vasta 1990-luvun puolivälissä. Tällöin lähes jokai-
seen GSM-puhelimeen lisättiin viestien lähetys.2  Samankaltainen
asteittainen kehitys liittyy myös operaattoreiden tekstiviestipal-
veluun. Aluksi tekstiviesti oli lisätoiminto, joka piti tilata erikseen.
Nykyisin viestiominaisuus sisältyy vakiona kaikkiin matkapu-
helinliittymiin.

Tekstiviestintää ei ole markkinoitu missään vaiheessa kovin ak-
tiivisesti. Silti viestimäärien kehitys on ylittänyt kaikki ennusteet.
Sen jälkeen kun tekniikka on ollut käytettävissä, käyttäjät ovat omak-
suneet tekstiviestinnän hyvin omatoimisesti. Matkapuhelinten ke-
hityksen lisäksi varsinainen vedenjakaja oli kahden suuren ope-
raattorin, Telen (nykyisin Sonera) ja Radiolinjan vuonna 1995 sol-
mima yhdysliikennesopimus. Vasta se mahdollisti viestien lähettä-
misen verkkojen välillä. Sitä ennen tekstiviestitys oli mahdollista
ainoastaan saman operaattorin asiakkaiden kesken.3  Nykyisin teksti-
viestipalvelun tarjoajia on jo useita ja viestit kulkevat kaikkien liit-
tymien välillä.

Kuten matkapuhelinten valmistajien vähäinen kiinnostus teksti-
viestiominaisuutta kohtaan osoitti, tekstiviestinnän oletettiin jää-
vän matkapuhelujen varjoon tai vain pienen käyttäjäryhmän eri-
koispalveluksi. Kävi kuitenkin toisin: tekstiviestintä ylitti kaikki
odotukset. Täsmäsisältöjen sijasta tekstiviestinnästä tuli jokamie-
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hen viestintää, ja viestien sisällöt arkistuivat. ”Tavallista, arkista
viesteilyä. Tylsää itse asiassa”, kuvaa 15-vuotias Maaret viestejänsä.

Varsinainen tekstiviestitrendi syntyi vuonna 19984 . Vuotta myö-
hemmin Suomessa lähetettiin jo noin 702 miljoonaa viestiä. Vuon-
na 2000 viestien määrä nousi jo lähes miljardiin. Vuosittaisen viesti-
määrän odotetaan lisääntyvän edelleen. On arveltu, että vuonna 2001
suomalaiset lähettävät noin 1,3 miljardia tekstiviestiä. Viestimäärän
uskotaan kääntyvän laskuun vasta, kun uudet matkapuhelimet
mahdollistavat entistä kehittyneemmän kirjoitetun ja kuvallisen
yksityisviestinnän.5  Kokonaisviestimääriä selvemmän kuvan käytön
kasvusta saanee tarkastelemalla yksittäisen käyttäjän viestimääriä.
Esimerkiksi Soneran asiakkaat lähettivät vuonna 1996 keskimäärin
1,1 viestiä kuukaudessa. Kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1999,
määrä oli 21 viestiä, ja vuonna 2000 kasvu jatkui edelleen 25 vies-
tiin. Samaan aikaan liittymän keskimääräinen puheaika kasvoi suh-
teellisesti selvästi vähemmän, 34 minuutista 40,4 minuuttiin.6

Suomalaisen tekstiviestinnän edelläkävijöitä ovat olleet nuoret.
Tyttöjen ja poikien viestintä on sekä määrällisesti runsasta että si-
sällöllisesti laveaa ja monivivahteista. Koska nuorten viestikulttuuri
ei perustu pelkästään esimerkiksi asioiden hoitamisen kannalta ra-
tionaaliseen viestintään, liitetään sen tulkintaan joskus arvottavia
kannanottoja. Tutkijat toteavat, ilmeisesti nuorilta omaksutuin sa-
noin, että tekstiviesteillä hoidellaan asioita, mutta viestejä ”lähete-
tään myös turhia”7 . Osa nuoristakin miettii, onko tekstiviestikult-
tuuri saanut jo liian ison roolin viestinnässä. 18-vuotias Saara kir-
joittaa:

Oikeastaan, kun mä mietin omia viestejäni ja viestejä, joita mulle tulee,
niin tavallaan on aika kauheaa tajuta, kuinka paljon ihmiset ja etenkin
nuoret ”puhuu viesteillä”! Kun mietin omia puhelinlaskujanikin ja tie-
dän suurimman osan laskustani syntyvän tekstiviesteistä, rupean ajattele-
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maan, että mihin mun puhekykyni on kadonnut? Enkö enää osaa kertoa
asioitani muuten kuin kirjoittamalla? HUI!

Tekstarin ominaisuudet

Tekstiviestillä tarkoitetaan lyhytsanomapohjaista viestinlähetystä
GSM-verkossa. Viestit kulkevat pääasiassa matkapuhelimesta toi-
seen tai operaattorilta matkapuhelimeen. Viestiä kutsutaan myös
nimellä lyhytsanoma, mutta suomen kielessä vakiintuneempi ilmai-
su lienee tekstiviesti. Englanniksi palvelu tunnetaan nimillä Short
Message Service (SMS) ja text message. Viestejä voidaan lähettää myös
Internetistä. Aiemmin netissä oli lukuisia sivustoja, joilta viestin
saattoi lähettää maksutta mihin tahansa liittymään. Sittemmin
operaattorit ovat rajoittaneet lähettämistä estämällä tiettyjen maksut-
tomien verkkoon syntyneiden viestipalveluiden käytön. Osa operaat-
toreista tarjoaa mahdollisuuden lähettää viestejä Internetissä omil-
ta palvelusivuiltaan.

Lyhytsanomalle tyypillisin ominaisuus lienee jo nimenkin mu-
kaisesti viestin pituus. Enimmillään viesti voi olla 160 merkin mit-
tainen. Niukimmillaan viesti on vain pari kirjainta, kuten ”ok”.
Yleensä tekstiviesti määritellään 1–160 merkin sanomaksi. Yhtä
merkkiä vastaavat yksi kirjain, numero, erikoismerkki, välilyönti tai
välimerkki. On kuitenkin mahdollista lähettää myös täysin tyhjä
viesti, joka ei sisällä yhtäkään merkkiä. Nuoret käyttävät 0-merkin
viestejä ajoittain tunneilmaisuun. Tyhjän viestin sanoma voi olla
esimerkiksi: olen sanaton tai en halua puhua kanssasi. Joskus ”tyh-
jillä pommittamista” käytetään kiusoitteluun. Varsinaista teksti-
viestintää täydentää käyttäjälle maksuton palvelu, joka kertoo, onko
lähetetty viesti mennyt perille ja mihin aikaan se on saavuttanut
vastaanottajan puhelimen. Uudemmat puhelinmallit tallentavat
tällaiset viestien välitystiedot – lempinimeltään kuitit tai kuittaukset
– eri hakemistoon kuin viestit. Vanhemmissa malleissa kuitit vas-
taanotetaan puhelimeen tekstiviestin tavoin.

Palveluviesteissä voi olla mukana esimerkiksi logo tai soittoääni.
Käyttäjän itse sepittämä tekstiviesti sisältää pääosin pelkkää tekstiä
– kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Viestissä voi olla pieniä
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kuvia, mutta nekin rakennetaan matkapuhelimen merkistöistä, ku-
ten seuraavien viestiesimerkkien joulukuusi ja onnenkala.

      ,*,        merry
   ,*@*,     christmas
 ,*@*@*,
””””””””””””””””

 
  tj

(tekstiviesti)

Tässä sinulle onnenkala )-((((0). Lähetä se vähintään 5lle, jotka
ansaitsevat rakkautta ja onnea, jos et lähetä, sinua seuraa huono
onni! Hyviä juhannustaikoja, Tiina
(tekstiviesti)

Tekstiviestin hinnoitteluperusteena on yksikköhinta viestin lä-
hettämisestä. Viestien vastaanottaminen on maksutonta. Teksti-
viestien hinnoittelu on pysynyt koko viestien olemassaolon ajan yl-
lättävän samana. Halvimmillaan viesti maksaa alle 30 penniä, ja
kalleimmillaan sen lähettäminen maksaa hieman alle markan.
Pienimmillä operaattoreilla hinta määräytyy sen mukaan, mihin
verkkoon viesti lähetetään: viestin lähettäminen samassa verkossa
on edullisempaa kuin verkkojen välinen viestintä.8  Kalleimman
yksityisviestin hinnalla voi soittaa keskimäärin noin puolesta mi-
nuutista kolmeen minuuttiin kestävän matkapuhelun.

Nuorten ja aikuistenkin tekstiviestinnän suosiota selitetään usein
viestinnän suhteellisella edullisuudella verrattuna puhelukustan-
nuksiin. Käytännössä yksityisviestit tulevat monissa käyttötilanteessa
lyhyitä puheluja kalliimmiksi. Lisäksi tekstiviestintä ei likikään aina
rajoitu vain yhden viestin lähettämiseen, vaan viesteistä kasvaa ky-
symys-vastaus-kysymys-ketju. Näyttää, että myös uusin puhelin-
teknologia lisännee viestimääriä. Uusimmat matkapuhelimet eivät
rajoita kirjoitettavan viestin pituutta 160 merkkiin; teksti voi olla
tätä pidempi, ja puhelin pilkkoo sen automaattisesti useammaksi
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viestiksi, joista kaikista lähettäjä maksaa erillisen yksikköhinnan.
Keräämässämme aineistossa on myös sadoittain viestejä, joiden sa-
noma on lyhyesti OK, Okei tai Sopii. Lähettäjä maksaa kuitenkin
saman hinnan, onpa viesti lähes tyhjä tai viimeiseen merkkiin täy-
tetty. Tällainen viestidialogi voi siten maksaa kummallekin keskus-
telijalle huomattavasti yksittäistä puhelua enemmän. Väitämmekin,
että hinnoittelua enemmän viestien suosio perustuu tekstiviesteissä
kiertävään sisältöön, jonka käyttäjät mieltävät kustannusten arvoi-
seksi.

Eräs selvä hinnoitteluetu tekstiviesteillä kuitenkin on. Nuorten
mukaan on huomattavasti helpompi laatia itselleen päivittäinen
kolmen, viiden tai kymmenen lähetetyn tekstiviestin kiintiö ja nou-
dattaa sitä kuin tarkkailla puhelukustannuksia. Kun lasku kasvaa
liian suureksi, osa viesteistä korjataan merkkisoittelulla (vrt. lukuun
neljä), kuten 14-vuotias Taija kuvaa: ”Saldorajaa lähestyessä kiris-
tettiin viestivyötä ja alettiin lähettää viestejä yhä vähemmän ja soi-
tella yhä enemmän ja enemmän killereitä niille kavereille, joilla
laskutuskausi oli vasta alkanut.”

Syitä 160 merkin suosioon

Ilmiönä tekstiviestintä leviää laajalle. Onko yleensä edes oikein pu-
hua yhtenäisestä suomalaisnuorten viestikulttuurista? Vastaus on
samanaikaisesti sekä kyllä että ei. Tekstiviestintään liittyy erityis-
terminologiaa, tapoja ja sosiaalista normistoa. Viestikulttuurin jäse-
net kehittävät omaa sanastoa: nuoret eivät lähetä tekstiviestejä tai
lyhytsanomia vaan tekstareita. Viestejä ei oikeastaan edes lähetetä,
vaan nuorten sanoin ne textataan, texmaillaan, viestaillaan tai
faxataan, muutamia yleisimpiä nimityksiä mainitaksemme.

Toisaalta viestien sisältö on lavea: 160 merkkiin mahtuu nuoren
koko elämä ja hieman myös aikuisten arkea. Viestit voidaan jakaa
sisällön mukaan karkeasti kolmeen pääryhmään: arkipäivän tiedon-
tarpeiden tyydyttämiseen; sosiaalisten suhteiden luontiin ja ylläpi-
toon, puhtaaseen ajanvietteeseen ja viihteeseen. Näiden katego-
rioiden sisällä ääripäät ovat kaukana toisistaan. Viesteillä sekä kysy-
tään neuvoja kotitehtäviin että etsitään perjantaipulloa. Viesteissä
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vahvistetaan ystävyyssuhdetta ja riidellään vihamiesten kanssa.
Hupiviestit ovat täynnä verbaalista irrottelua ja nonsenssilyriikkaa.
Toisaalta viesti näyttää olevan liiankin helppo, hallitsematon ja
matalakynnyksinen viestintäkanava. Viesteissä välittyy sanomia, joi-
den sisältö ei ole tarkkaan harkittu. 17-vuotias Sirpa kirjoittaa:

Tästäpä pääsin taas mukavasti aiheeseen viikonloppuviestintä... En edes
tiedä kuinka monta rakkaudentunnustusta olen saanut, mutta... Kun
kädessä on puhelin ja toisessa kaljapullo, on jätkien niin helppo puhua
pehmeitä... Heh, viestillä on niin helppo kirjoittaa tunteistaan, vaikka
rakastuminen olisi vain hetkellistä... Viesti lähtee nopeasti ja nolaamatta,
hupsis ? Jos vasta aamulla luen tällaisen viestin, jätän vastaamatta...
Tuskin ko. henkilö edes enää muistaa keitä kaikkia on tullut illan aikana
rakastettua... Mutta tätä taipumusta että tulee perjantaina/lauantaina
21:00� läheteltyä herkkiä viestejä on jätkillä TOSI paljon!!! Ehkä se
vähän vähenee iän myötä. Tytöt saattaa osata tehdä tätä myös, mutta ei
mun lähipiirissäni ainakaan... Sitten aletaan vasta lähettelemään hempeitä
viestejä, kun on varmuus siitä, että tunteisiin vastataan (Ei siis varsinkaan
kännissä!).

Timo Kopomaa nimeää tekstiviestinnän leikkimieliseksi vies-
tintäkanavaksi. Hänen tutkimusaineistonsa (kaksikymmentäyksi 15–
22-vuotiasta haasteltavaa vuonna 1999) mukaan nuorten mielestä
tekstiviestitys ei sovellu todella henkilökohtaisiin ja perusteellista
keskustelua vaativiin yhteydenottoihin9 . Sonja Kangas ja Kaisa
Coogan väittävät seminaariesitelmässään ilmeisen provosoivasti, että
tekstiviesteistä on hävinnyt hohto jo aikaa sitten. Niistä on tullut
niin itsestään selvä osa nuorten viestintää, että ne eivät ”ketään juu-
rikaan enää kiihota”.10  Tutkijat perustavat väitteensä Helsingissä ja
Uudellamaalla kerättyyn lukiolaisaineistoon (kolmekymmentä 16–
18-vuotiasta haastateltavaa vuonna 1999).11

Käännämme väittämät lähes päinvastaisiksi. Myös uusimmat
nuorten haastattelut ja viimeisimmän vuoden aikana kertynyt viesti-
aineisto osoittavat, että tekstiviesti on nuorille edelleen erittäin herkkä
itseilmaisun väline eikä kiinnostus sitä kohtaan ole juuri laantunut.
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Päinvastoin näyttää, että yhä uudet ryhmät ovat omaksumassa teksti-
viestinnän. Samaa tukee Juha Nurmelan havainto matkaviestinnän
kehityksestä. Vuosien aikana markkinoille on tullut laitteita, jotka
eivät ole alkuinnostuksen jälkeen löytäneet pysyvää toiminnallista
paikkaa jokapäiväisessä elämässä. Matkapuhelimen osalta ei Nur-
melan mukaan ole havaittavissa vastaavaa kyllästymistä, vaan pikem-
minkin päinvastoin käyttö monipuolistuu tasaista tahtia.12  Myös
väite viestien leikkimielisyydestä ja kepeydestä lienee tulkinnallinen
harha. Nuorten viesteissä ovat yllättävän usein läsnä esimerkiksi syvä
suru ja lähimmäisen sairaus tai kuolema.

Älä sano tästä muille, ku Minna vaan tietää, mut 6.10. mutsi sai
tietää, ett sil on kasvaimii, mut vasta leikates tietää, onx ne
pahalaatusii? t. Mirja
(tekstiviesti)

Älä tule huomenna iloiten,tule hiljaa.Saku on kuollu,jos et jo
tiedä.Kato kymmenen uutiset
(tekstiviesti)

Se oli Jorma.Se joka kuoli. Mä tunsin sen.Se Vesa joka on Elinan
kaa,Jorma oli Vesan paras kaveri. Miksi? Ei Jorma olis saanu
kuolla. Niin väärin.
(tekstiviesti)

Tyttöjen viesteissä pelätään raskautta, keskustellaan ehkäisystä
ja mietitään, kuka voisi olla se oikea ensimmäisen kerran kumppa-
ni. Viestejä lähetetään usein öisin, kun kaivataan tukea vaikeiksi
koettujen asioiden työstämiseen; nuoret sanovat, että kaikkia vies-
teissä mainittuja asioita ei koskaan uskaltaisi ottaa puheeksi suo-
raan.

Sain tänään raskaustestin tuloxet: en oo paksuna,jesh! Sano
tutuille terveisiä! T:Ninni88
(tekstiviesti)

Oon ruvennu aatteleen, et Pekka vois olla ‘se’ eka, mut oon silti vie
aika epävarma. Parempi silti olla epävarma vai onko?
(tekstiviesti)

12. Nurmela 2001, 49.
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Nii.. ohan se toisaalta.. mut jos sul o tarpeex tuntei pekkaa
kohtaan, ni miksei se sit tietysti olis ok.. onko sulla tarpeex tuntei?
...Ville o aika sweet... *hih*
(tekstiviesti)

Kai niit tuntei löytyy, mut osa on kyl piilos mun sisäl. Kaikista eniten
mä pelkään sitä et se jättää mut taas ja sen jälkeen menen taas
iha pohjal. Sitä en halua.
(tekstiviesti)

Mut kai luulis et ei se sua iha heti jätä, ku oli nähny nii paljo vaivaa
sun numeronki takia..:)muute,poista se mun äsköne viesti.. sen
lopun takia, you know..:)
(tekstiviesti)

Viesteissä ovat läsnä pettymyksen ja hylätyksi tulemisen koke-
mukset, kiusattuna olo, yksinäisyys, epäonnistumisen pelko, on-
gelmat perheessä ja parisuhteessa. Parisuhteiden yökeskustelut jat-
kavat usein päivällä alkaneiden ihmissuhdeongelmien ruodintaa. 17-
vuotias Pirjo selvittää välejään poikaystävänsä kanssa:

EN OLE suuttunu mut halusin sanoo et en pidä tollasesta
vittuilusta. Mä rakastan ja välitän susta vaik sie oot joskus vähän
vihastuttava. Ei saa jörv0ttää! :)
(tytön tekstiviesti)

VITTU MASENTAA NIIN PERKELEESTI. ISTUN TAAS KOTONA
PIMEESSA YKSIN. ANTEEKS IHAN OIKEESTI!
(pojan tekstiviesti)

Sul oli pahapäivä, mut se ei oikeuta sua syyttämään mua jostakin
pettämisesta jota ei ole tapahtunu tai muuten vaan kuittailemaan.
Oli mukavaa... Hyviä unia!
(tytön tekstiviesti)

Vai niin! No ihan sama kaikki! Vittu ku... Hyviäöitä!!
(pojan tekstiviesti)

Tekstiviestinnällä haetaan tukea usein juuri silloin, kun kirjoit-
tajalla on paha olla. Se ei näytä siten olevan ainoastaan keveän
leikittelyn viestintäkanava. Tosin mainitut teemat korostuvat ehkä
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enemmän tyttöjen keskinäisessä tekstiviestinnässä. Lyhytsanoma-
kulttuuri näyttää olevan nimenomaan tyttöjen vahva alue. Suoma-
laisten tyttökulttuurin tutkijoiden sosiologi Sari Näreen ja sosiolo-
gi Jaana Lähteenmaan mukaan tytöt yhdistävät kulttuurissaan
modernia yksilöllisyyttä luovaan yhteisöllisyyteen. He suuntautu-
vat elämässään pikemminkin sekä/että- kuin joko/tai-asetelmiin.
Tyttöjen elämäntyyliä leimaa modernin elämän eri vaihtoehtojen
yhteensovittaminen: omien pyrkimysten sopeuttaminen muiden
etuihin, itsensä toteuttaminen ja sosiaalinen vastuu. Tämän vaih-
toehtoisuuden väitetään olevan tyypillistä juuri (jälki)modernille
mentaliteetille. Tytöt harjaantuvat kulttuurissaan välttämään äärim-
mäisyyksiä, kokonaisvaltaisia vaihtoehtoja. He kehittävät tyttökult-
tuurissa myöhäismodernin yhteiskunnan edellyttämiä sosiaalisia ja
viestinnällisiä taitoja, kuten kykyä empatiaan, vuorovaikutukseen
ja itsereflektioon.13  Tekstiviestintä tarjoaa tyttökulttuurissa välinei-
tä näihin kaikkiin: se yhdistää oman elämän tulkinnan, myötä-
elämisen ja monitasoisen vuorovaikutuksen. 17-vuotiaat tytöt kes-
kustelevat:

MOI,   HARI  OLI  VITTU  AAMUL  LÄHTEMÄS  KOTIA,MÄ  LAITOIN
HERÄTYKSEN POIS PÄÄLTÄ,KU SE NUKAHTI..heh.EN TIIÄ
OLLAANKO YHES,MUT HUUMEET ON ONGELMANA..hss! nice...
(tekstiviesti)

Oot kiero!heh heh. Ihan oikein teit ei se huumemaailmaa kannata
auttaa. Noh puhukaa selvin päin jos pystytte. eLÄ PÄÄSTÄ SITÄ
KOTIA!
(tekstiviesti)

Parisuhdeviestinnässä myös poikien lähettämät viestit ovat hy-
vin emotionaalisesti latautuneita. Tekstiviestillä näyttää olevan melko
usein merkittävä osa myös suhteen aloituksessa, kuten seuraavassa
suorassa seurustelutiedustelussa, jossa siirtoja tehdään lähes joka
minuutti:
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Tekstiviesteissä leikitellään kielellä ja kielillä. ”NIINjääLOMALLEniinkuMEKIN,
NYYH…KIITOSkutsust,saatampaTULLAKIN!VAIjaniltVIESTEI…JAA.call
YOU2MORROW!GNmyLOVE,MISSuALLtheTIME..”
Kuvat: Juha Kolari, 2000.

(klo 1.03, poika kysyy:)
ALATKO SIE OLEE  MIUNKAA YHESSÄ?MIE VÄLITÄN SIUSTA
OIKEESTI...  JOS  OON  KYSYNÄ  TUOTA  AIKASEMMIN  NIIN  EN
MUISTA MITÄ VASTASIT.PS.(OON SELVÄ:)

(klo 1.05 tyttö, 14, vastaa:)
Ei siitä taija tulla mitään kun sie oot viikot siellä ja minä täällä..

(klo 1.08 poika kysyy:)
MISTÄ VOIT TIETÄÄ..ET SIE HALUU ETES YRITTÄÄ..? MIE HALUUN
YRITTÄÄ!:)

(klo 1.09 tyttö vastaa:)
OKEI..yritetään...

(klo 1.10 tyttö lisää kysymyksen:)
Miten sä muuten tähän aikaan oot viel hereillä?

(klo 1.12 poika vastaa:)
OLTIIN JONNEN LUONA KATTOO TELKKARII..MEETKÖ MUUTEN
SINNE DISCOON?
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14. Dimmick, Kline & Stafford  2000, 9.
15. Höflich & Rössler 2000 ja 2001.
16. Vrt. esim. Tekstiviestimarkkinat 2001, 16.

(klo 1.15 tyttö vastaa:)
Joo..onx se disco tiistaina?Meillä on kyllä joku koulutus
Virtasalmella,mut kerkeen varmaan siet sit..

(klo 1.16 poika:)
TUUHAN  KÄYMÄÄN  SITTEN  HANELLA  JOS TEILLÄ  ON  VAPAA
 AIKAA ENSVIIKOLLA.MUT MIEKIN TAIJAN KÄYVÄ NYT NUKKUU
SORI JOS HERÄTIN SIUT ÄSKEN.KAUNIITA UNIA KULTASENI.

Tekstiviestin ehdoton vahvuus on viestintävälineen jatkuva saa-
tavilla oleminen ja sen mahdollistama viestinnän välittömyys. Näyt-
tää, että viestissä ainakin osittain yhdistyvät sekä puhelimen että
sähköpostin vahvat piirteet. Puhelimen vahvuutena on pidetty sen
tuottamaa sosiaalista tyydytystä. Puhelin soveltuu hyvin henkilö-
kohtaisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Se on tehokas väline tunne-
ilmaisuun, neuvojen välittämiseen ja tiedonvaihtoon. Näin on sik-
si, että puhelimen välittämä inhimillinen ääni ilmaisee reaaliaikaisesti
emootioita. Sähköpostin vahvuudeksi on nostettu eri aikataulussa
elävien ihmisten viestinnän mahdollistaminen sekä yhteydenpito
ihmisiin, jotka ovat etäällä tai, joita ei ole aikaa tavata.14  Joskus
sähköposti ja tekstiviesti niputetaan samaan kategoriaan. Esimer-
kiksi saksalaiset viestinnäntutkijat Joachim Höflich ja Patrick Rössler
ovat nimenneet tekstiviestintää koskevan Jugendliche und SMS survey-
tutkimuksensa tuloksia esittelevän raportin E-Mail für das Handy
(2000) – sähköpostia matkapuhelimeen. Toisaalta hekin kutsuvat
useiden peräkkäisten nopeassa tahdissa vaihdettavien tekstiviestien
lähettämistä online-chatin tyyliseksi keskusteluksi (saks. SMS-
Gespräche) eivätkä kirjeenvaihdoksi15 .

Tekstiviestinnän on jopa arveltu hidastaneen suomalaiskotien
Internet-yhteyksien hankintaa16 . Uskomme kuitenkin, että aivan
näin vahva tekstiviestinnän asema ei ole: viestinnän suurkäyttäjiä
ovat toistaiseksi olleet vasta nuoret, jotka eivät vastaa perheen
kulutuspäätöksistä. Hidastaja ei ehkä niinkään ole tekstiviestintä,
vaan ainoastaan korkea matkapuhelinpenetraatio, joka on saanut
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suomalaiset luopumaan kalliiksi mielletystä lankaliittymästä; ilman
liittymää ei voi kytkeytyä verkkoon. Sähköpostin ja tekstiviestin
sukulaisuussuhde käy ilmi joskus haastateltavienkin puheesta. Sekä
lapset että ikääntyneet ovat käyttäneet haastatteluissa toisinaan ter-
miä sähköviesti tarkoittaessaan tekstiviestiä.

Mielestämme tekstiviestintä ei siis ole mobiilia sähköpostia. On
tosin kehitetty erillisiä palveluja, jotka lähettävät sähköpostiin tul-
leista viesteistä tiedon, otsikot tai osan tekstiä matkapuhelimeen.
Pohjimmiltaan tekstiviestissä on kuitenkin kyse laadultaan erilai-
sesta viestinnästä kuin sähköpostissa. Tekstiviestintä tulee usein lä-
hemmäksi kirjoitettua puhetta kuin sähköpostia tai kirjettä. Peri-
aatteessa myös Internetin sähköposti on lähes tosiaikainen keskustelu-
kanava. Käytännössä sähköpostin lähettäjä ja vastaanottaja ovat kui-
tenkin harvoin verkossa samanaikaisesti. Tekstiviestinnässä viestijä
saa vastauksen parhaimmillaan alle minuutissa. Sähköpostia tai pe-
rinteistä kirjettä enemmän tekstiviesti muistuttaa Internetin reaali-
aikaista viestien vaihtoa (engl. instant messaging), jossa viestijät ovat
välineen ääressä yhtä aikaa. Toisen vertailukohdan voi ottaa Japanis-
ta, jossa matkaviestijöillä on käytettävissään mobiilien Internet-pal-
velujen mahdollistama aito sähköposti: matkapuhelinliittymän
numero on samalla sähköpostiosoite. Lähetettävien viestien pituus
voi olla useita kymmeniä kertoja pidempi kuin tekstiviestin.17  Vies-
tejä voidaan lähettää sekä matkapuhelimesta toiseen että matka-
puhelimesta Internetiin tai päinvastoin.

Tekstiviesti mukautuu kameleontin tavoin myös eri tunne-
ilmaisuihin. Viesteissä vihataan, rakastetaan, juoruillaan, sovitellaan
ja ikävöidään silloinkin, kun viestin kirjoittajan rohkeus ei riitä soit-
toon tai muita viestintäkanavia ei ole käytettävissä. Viittaamme tois-
tamiseen tekstiviestien yökäyttöön: hiljainen ja huomaamaton vies-
ti on interaktiivinen päiväkirjan korvike silloin, kun omat ajatukset
pitää jakaa jonkun kanssa. ”Onneksi on keksitty tekstiviestit. Teksti-
viestit antavat mahdollisuuden kertoa jotakin esim. kaverille kun ei
voi soittaa, tai kun pitää olla hiljaa”, kirjoittaa 16-vuotias Milla kir-
jeessään. Joskus tekstiviestitutut ovat vain nuorten virtuaali- ja
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mobiilituttavia, eikä heihin edes haluta pitää yhteyttä muuta kuin
kirjoittamalla. 15-vuotias Sonja kirjoittaa:

Aika useat noista viesteistä kuuluu minun ja jonkun muun välisiin teksti-
viesti-maratoneihin. Me ollaan periaatteessa juteltu. Ehkä se ois ollut hel-
pompaa ihan puhelun kautta, mutta tekstiviestejä pystyy säilyttämään,
kun puheluita [ei] :) ja sitten kun tämä toinen on puolituttu. Ei sitä
uskalla soittaa, kun hän on esimerkiksi internetistä. - - - Tekstiviestit on
joskus kun pulinapalsta/mielipidepalsta. Ainakin minulle.

 Nuoret ovat varmoja viestin voimasta: jos suuttunut paras ystä-
vä tai seurustelukumppani ei vastaa puheluun, tekstiviestiä hän ei
jätä lukematta.

Täytyy sanoa että tekstiviesti on Super juttu. � Pelasti erään ystävyys
suhteeni. Kaveri suuttui � ei enää vastannut puhelimeen (näki nume-
ron) eikä avannut ovea. Lähetin tekstiviestin (ja sitähän ei voi olla luke-
matta...) Niinpä ollaan vieläkin väleissä. (Ote 16-vuotiaan Piian kirjeestä
tutkijalle.)

Tekstiviesti on siten viestinnällinen takaovi. Tosin viestillä voi-
daan myös huijata tai luoda pseudopersoonallisuuksia, kuten seu-
raavassa 17-vuotiaan Tomin päiväkirjan katkelman esimerkissä, jos-
sa ”väärennetty” tekstiviesti pelastaa syyttömästi huonoon mainee-
seen joutuneen pojan tilanteen.

Ennen kisan alkua eräs kaveri soitti ja oli tuohtunut siitä, että minun
eräänä päivänä puhumani hävyttömyydet oli pistetty hänen suuhunsa,
ts. olin heittänyt pari rivoa kommenttia, ja yksi tyyppi oli levittänyt niitä
ja sanonut kaverini sanoneen ne. Kilpailun jälkeen katsoin kännykkääni:
11 puhelua tullut. Ja soittajana sama kaveri kuin ennen kilpailua. Soitin
hänelle takaisin, ja hän kertoi tehneensä ovelan tempun. Hän oli tallettanut
oman kännykkänumeronsa kännykkäänsä minun nimelleni. Sitten hän
lähetti itselleen tekstiviestin, jossa oli muka minun ”tunnustukseni”, että
olin sanonut ne jutut. Ja täydestä oli mennyt. Hän oli kovin pahoillaan
siitä että oli tehnyt sen ilman lupaani, ja se oli pääsyy hänen soittoihinsa.
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Kohtaamisia viesteissä

Nuoret eivät puhu tekstiviestinnästä suoranaisesti konkreettisena
paikkana, mutta sen sijaan he käyttävät usein ilmaisua, jossa viita-
taan tekstiviesteissä tapahtuneeseen asiaan. Ihmissuhde on voitu aloit-
taa viesteillä; riita on voitu sopia viesteissä; tylsäksi miellettyä koulu-
päivää paetaan tekstiviesteihin. Opettajat kuvaavat, kuinka nuoret
unohtavat ulkoisen koulunmaailman ja uppoutuvat viesteihinsä.
Viestit jäsentyvät siten jonnekin välineen ja paikan välimaastoon.
Nuorisotutkimuksessa on pohdittu, onko nuorilla loppujen lopuk-
si kadun lisäksi omaa tilaa, jota he voivat säädellä ja hallita itsenäi-
sesti ilman vahvaa aikuisten valvontaa18 . Viestit ovat eräällä tavalla
tällainen nuorten autonominen tila, jota he voivat hallita ja kont-
rolloida.

Virtuaalista tilaa ja verkkoyhteisöjä tutkinut Annette N. Mark-
ham toteaa, että nettiyhteisöjen jäsenet puhuvat kyberavaruudesta
työvälineenä (engl. tool), paikkana (place) ja olemisen tapana (way
of being). Työkalumaisuus tarkoittaa, että netti on viestintäväline,
joka toisaalta mahdollistaa muualla olevien ihmisten kohtaamisen
ja toisaalta vapauttaa pakosta tavata kasvokkain. Ajatus verkosta paik-
kana liittyy kohtaamisen metaforiin. Verkko jäsentyy yhteiseksi ti-
laksi, jonne mennään ja jossa keskustellaan muiden kanssa. Verkon
olemisen kanavaksi jäsentävät eivät korosta teknologiaa sinänsä, vaan
heille netti on väylä itseilmaisuun tekstin avulla. He puhuvat elä-
mästään tekstissä (in / as text). Jotkut heistä mieltävät itsensä erään-
laisiksi kyborgeiksi: käyttäjän mieli ja keho sulautuvat tietokoneen
kanssa, tai mieli irtautuu kehosta ja asettuu koneeseen luoden ja
ylläpitäen itseään kielen avulla.19  Näistä viimeisin tapa jäsentää
kommunikaatiota sopinee hyvin moniin nuoriin tekstiviestijöihin.
Heille tekstiviestinnästä on tullut jopa enemmän kuin pelkkä väli-
ne tai kohtaamispaikka; viestit ovat laajentuneet oman persoonalli-
suuden ilmauksiksi.
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Television GSM-chat

Uusin yhteisöllinen ilmiö GSM-viestinnässä ovat eri televisio-
kanavilla varsinaisen ohjelma-ajan ulkopuolella pyörivät chatit,
keskustelupalstat. Niistä on tullut erityisesti nuorison suosikkeja.
Chatin toimintaidea on yksinkertainen. Matkapuhelimen omistaja
lähettää palstalle haluamansa kommentin tekstiviestinä. Hetken
kuluttua viesti näkyy televisioruudulla. Tällöin se on kaikkien ka-
navaa seuraavien luettavissa. Keskustelukanavan toimintaa valvoo
nimeltä mainittu moderaattori, esimerkiksi ”Ilona” tai ”Mimi”.
Hänen lisäkseen viestejä vastaanottaa ja tarvittaessa myös editoi näky-
mättömämmässä osassa oleva valvoja. Hän karsii viesteistä sisällöl-
tään palstan ideologian vastaiset viestit, kuten herjaukset, rasistiset
kommentit ja liian karkeat seksipuheet. Sensuroitavia viestejä ovat
myös esimerkiksi tarkkoja tunnistetietoja sisältävät viestit – pals-
toilla ei julkaista puhelinnumeroita eikä kokonaisia nimiä. Useim-
mat keskustelijat esiintyvätkin nimimerkillä, ja osa vakiochattaajista
tuntee toisensa chat-nimillä, kuten ”Rami Roista”, ”Mama Hervanta”
tai ”Wolfman”.

Hiljaisimpana keskusteluaikana television GSM-chat toimii lä-
hes reaaliaikaisesti. Suosituimpana aikana viive voi olla kymmeniä
minuutteja. Ajoittain jonossa on jopa satoja julkaisua odottavia vies-
tejä. Juontajan tehtävä on pitää katsojat kanavalla siitä huolimatta,
että viive on pitkä. Lisäksi hän vastailee keskustelijoiden kysymyk-
siin, neuvoo ja kommentoi saamiaan viestejä tai herättelee hiipumassa
olevan keskustelun. Tarpeeksi provokatiivinen viesti saa lähes poik-
keuksetta aikaan viestitulvan. Chattien vakioaiheita ovat esimerkik-
si homous, pettäminen ja petetyksi tuleminen sekä koulukiusaa-
minen.

Alun perin television chatit toimivat vain yöaikaan, aamuyöllä
muun ohjelman päätyttyä. Sittemmin niistä tuli myös aamupäivien
ajanvietettä. Suuri osa arkiaamun keskustelusta on koulusta sairau-
den vuoksi pois jääneiden nuorten kommentteja. Mukana on kui-
tenkin myös kotiäitien, työttömien ja vuorotyöläisten viestejä. Yh-
teistä monille viesteille on yksin olemisen tai yksinäisyyden tun-
teen korostuminen – televisio on juuri sillä hetkellä ainoa tarjolla
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oleva seuralainen. Chatit ovat hyvin suosittuja siitä huolimatta, että
viestien lähettäminen on huomattavasti tavallista tekstiviestintää
hintavampaa. Yksikköhinta on vähintään viisinkertainen tavallisen
yksityisviestin hintaan verrattuna. Lisäksi kiivaimpana viestiaikana
viesti on luettavissa vain muutamia kymmeniä sekunteja. Pahim-
millaan muutaman sanan – ja viiden markan – viesti livahtaa
ruudulla ohi lähes huomaamatta.

Chat-palstojen keskustelu heittelehtii aiheesta toiseen. Välillä
yksityisten repliikkien joukossa vilahtaa myös ketjuviestejä, joihin
palaamme tarkemmin tuonnempana. Yöaikaan juttuja leimaavat
aamukeskusteluja rohkeammat puheenaiheet, kuten alkoholi ja seksi.
Ravintoloista ja kaduilta kotiin palaavat juhlijat jatkavat juhlintaa
chatissa tai hakevat sieltä lohdutusta epäonnistuneeseen iltaan. Aa-
mupäivän chatissa keskustellaan samanaikaisesti esimerkiksi armei-
jan ja varusmiespalvelun tarpeellisuudesta ja lastenhoitopulmista.
Erään talviaamun chatissa kyseltiin yksityiskohtaisia neuvoja siihen,
mitä pitää tehdä lasten pakkasessa paleltuneille poskille. Hetken
kuluttua keskustelu siirtyi kuoleman pohdintaan: palstan vakio-
chattaajana tunnettu Rami oli menehtynyt edellispäivänä. Pojan
tyttöystävä kertoi tämän kuolemasta palstalla melko yksityiskohtai-
sesti. Muut chattaajat lohduttelivat kuolleen omaisia ja lähettivät
palstalle perinteisiä muistorunoja ja värssyjä, kuten ”kaatakaa ar-
kulle hellästi multaa, siellä on Rami, siellä on kultaa”. Palstan vakio-
kävijöiden keskustelussa muisteltiin entistä chat-ystävää sekä
kyynelin: ”Rami oli hyvä ihminen, chatissa se autto muita, jään
kaipaamaan…”, ”Pitää vaan ajatella, että hänellä on taivaassa hyvä
olla” että huumorin turvin: ”Rami nakkas lusikan nurkkaan ja liitty
ilmavoimiin. Osanottoni.”

Satunnaiset kävijät epäilivät, onko Rami koskaan ollut olemas-
sakaan. Mahdollista on, että keskustelussa ”haudattiin” vain jon-
kun vakiochattaajan sivupersoona, jota hän ei enää halunnut elät-
tää. Olennaista ei kuitenkaan liene se, oliko kuolema tapahtunut
vai ei, vaan keskustelijoiden halu jakaa tapahtunut. Keskustelu laa-
jeni vähitellen muiden kuolemankokemusten ja yleensäkin surun
jakamiseen. Osallistujat kertoivat omista menetyksistään: joku oli
menettänyt pienen lapsen, toiselta oli kuollut isoäiti, kolmannelta
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hamsteri. Palstan moderaattori osallistui yhteisen surun käsittelyyn
kommentoimalla suruviestejä lohdutusta ja tunneilmaisua kuvaa-
villa chat-emootioilla, kuten ilmaisuilla *voimahalit*, *sulkee sy-
liin* tai *hellä halaus*. Välillä eräs chattaajista ehdotti minuutin
hiljaisuutta Ramin muistoille, ja valvoja pysäyttikin keskustelun
hetkeksi. Kuolemateemasta keskustelu siirtyi vähitellen eri puolilla
maata asuvien teiniäitien keskinäiseen vauvakeskusteluun. Tuleva
morsian kyseli neuvoja häihin ja pohti, voisiko hääpuku olla punai-
nen. Sairaanhoitoalalle aikova etsi jo alalla toimivien kokemuksia.
Osallistujat halusivat tietää valvojan iän ja lempikoirarodun, ja nuo-
ret pojat lähettivät ihailu- ja flirttailuviestejä 28-vuotiaalle valvojalle.

Näiden julkisten chattien sisältö on hyvin samankaltaista kuin
nuorten yksityinen tekstiviestintä. Netissä julkaisemisesta on todettu,
että se hämärtää viestinnässä keskustelun ja pelkän aineiston esille
asettamisen eroa. Netissä julkistaminen on paremminkin puhetta
yleisön kanssa kuin puhetta yleisölle.20  Sama sopii hyvin kuvaa-
maan television tekstiviestikeskusteluja. Ne yhdistävät onnistuneesti
sekä laajan levittämisen että aidon interaktiivisuuden. Viestien jän-
nite perustuu juuri siihen, että omaan viestinnälliseen siirtoon on
odotettavissa vastine: chatin valvoja voi kommentoida viestiä; chatin
lukijat voivat jatkaa keskustelua kunkin lähettäjän esille nostamasta
teemasta.

Katoavasta säilyvää

Matkaviestinnän yleisimpiä iskusanoja ovat toisaalta yksityisyys ja
henkilökohtaisuus sekä toisaalta tosiaikaisuus ja tässä hetkessä elä-
minen. Matkapuhelimen välityksellä olet muiden tavoitettavissa
juuri silloin, kun sinulle sopii. Mobiilipalvelut halutaan räätälöidä
ja personoida eri käyttäjäryhmille tai jopa yksittäiselle käyttäjälle.
Lähtökohtana on ollut enemmän yksilö kuin yhteisö. Matka-
puhelimesta on puhuttu enemmän tulevan tekemisen suunnitte-
lun apuvälineenä kuin menneen tallentajana.

20. Abbot 1998, 86.
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Yllättävintä suomalaisnuorten tekstiviestinnässä on tekstiviesti-
kulttuurin kollektiivisuus sekä pyrkimys pysyvyyteen. Viestejä tal-
lennetaan ja säilytetään muistoina. Tekstiviestiaineistoja jaetaan sekä
konkreettisesti että symbolisesti. Tekstiviestejä kierrätetään ystävältä
toiselle; viestejä sepitetään ja luetaan yhdessä; hyviä ilmaisuja tai
kokonaisia viestejä lainataan muilta omaan viestirepertuaariin. Tarkas-
telemme seuraavaksi tarkemmin näitä suomalaisnuorten jaetun ja
säilötyn tekstiviestinnän muotoja.

Tekstiviesti on digitaalinen merkkirypäs, joka säilyy liittymä-
kortilla tai kännykän muistissa verraten lyhyen ajan, yleensä vain
muutamasta minuutista viikkoihin. Viestimäärät ovat kuitenkin
kasvaneet niin suuriksi, ettei tila riitä kaikkien viestien tallennukseen,
vaan puhelimen viestimuisti saattaa täyttyä jopa yhden päivän vies-
tinnästä. Uusien viestien vastaanotto pakottaa poistamaan puheli-
mesta aiemmat viestit. Moni nuori säilyttää silti kaikkein tärkeim-
mät viestit matkapuhelimessaan. 14-vuotias Siru kirjoittaa:

Tekstiviestejä en kirjaa ylös paperille minnekään. On kyllä muutamia
erityisen rakkaita viestejä jotka ovat vieneet viestipaikkoja jo lähelle vuo-
den päivät. Kivat viestit pidän pidempään puhelimessa ja poistan kun ne
eivät enää tunnu mitenkään erityisiltä. Siksi viestimuisti onkin aika usein
täynnä...

Säilytetyt viestit liittyvät usein parisuhteen alkuun, merkkipäiviin,
ystävyyssuhteeseen tai yleensä ensimmäisyyteen: juuri tämä on en-
simmäinen viesti, jonka sain häneltä tai lähetin hänelle. Tällainen
tärkeäksi luokitettu viesti saattaa säilyä puhelimessa jopa vuosia.
Hanne (17) kirjoittaa: ”Vanhin tallettamani viesti taitaa ollakin lä-
hes 2 vuotta vanha, ja omissa viesteissä se edelleenkin on.” Sama
ensimmäisyys korostuu myös viestien keräämisessä, johon palaam-
me hetken kuluttua. 17-vuotias Laura kirjoittaa:

Kirjoittelen joskus viestejä ylös omaan päiväkirjaan jos viestit ovat jollakin
tapaa merkittäviä esim. kun sain ensimmäisiä rakkaus viestejä
poikaystävältäni. Joskus tulee kivoja runoviestejä säilytän niitä puhelimessani
tai kirjoitan ne ylös jonnekin.
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Uuden alkamiseen liittyy myös matkapuhelinten kuvailmaisu:
suosittu näyttöteksti on esimerkiksi seurustelusuhteen alkamis-
päivämäärä nimikirjaimineen. Teksti A+H5500 kertoo, että Antin
ja Hannan rakkaus on alkanut vuoden 2000 toukokuun viidentenä
päivänä. Tekstiä täydentää usein teemaan sopiva kuva, kuten
kihlasormukset, sydämet tai jopa niitäkin suositummiksi nousseet
rakkausnallet. ”No siihenhän saa siihen näyttöön sen tekstin, sii-
hen alas. Mulla on siinä ollu joskus T S H, elikkä Taina, sydän,
Hannu”, kertoo 16-vuotias poika. Kuvat tilataan yleensä maksul-
lisena palveluna, näyttöteksti räätälöidään itse editoimalla puheli-
men käyttöprofiilien nimiä. Kulttuuripiirre liittyy tosin vain tiet-
tyihin puhelinmalleihin, jotka mahdollistavat näytöllä näkyvien
tekstien uudelleen nimeämisen.

Näyttötekstit ovat jatkumoa puistonpenkkien ja seinäkirjoitusten
viesteille, joissa kerrotaan kuka seurustelee ja kenen kanssa. 2000-
luvun nuoret eivät kaiverra rakkauden vakuutustaan koivun kylkeen,
vaan digitaaliselle alustalle. Kulttuurintutkijat ovatkin surreet ny-
kyihmisen viestinnän katoavuutta ja jäljettömyyttä: yksityisen ih-
misen kirjalliset muistiinpanot kapenevat häviäviksi tekstiviesteiksi21.
Tekstiviestit ovat suullisen perinteen tavoin vaikeasti tavoitettavia:
tämän päivän viestiä ei todennäköisesti ole olemassa enää huomen-
na. Ristiriita on hämmentävä. Juuri kirjallisen muotonsa vuoksi teks-
tien voisi olettaa säilyvän suullista ilmaisua paremmin.

Perinteentutkimuksessa korostettiin pitkään folkloren suullista
leviämistä. Folkloreen kuuluu kuitenkin myös selvästi epävirallista
tietä leviävää kirjoitettua ainesta.22  Jo varhaisemman kansanperin-
teen laulaja, kertoja, riittien taitaja saattoi olla myös lukeva ja kir-
joittava ihminen. Nyt länsimaista kulttuuria kartoittavat perinteen-
tutkijat kohtaavat lähes yksinomaan kirjoitustaitoisia ja -haluisia
ihmisiä. Myös nykyantropologia on nostanut yhä paremmin esiin
kirjoittavan kerronnan ja käsikirjoituskulttuurin.23  Homo tradens,
suullisen perinteen kantaja, on nykyään myös ja ennen kaikkea homo

21. Virtanen 1999, 378.
22. Virtanen 1988, 281.
23.  Apo 1995, 177–178.
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scribens & narrans, kirjoittava ihminen ja kertoja24 , kuten seuraa-
van esimerkin 15-vuotias Ronja.

Ennen tätä tutkimusta olin kirjoittanut joitakin (kolme vihkollista!) mulle
tärkeitä tekstiviestejä ylös. Niiden sisältö vaihteli suuresti: osa oli aivan
tavallisia textiviestejä, joita olin vain samalla kirjoittanut ylös, osa taas
aivan mielettömän suloisia ja arvokkaita tunteiden purkauksia. Etenkin
silloisten poikaystävien tekstiviestit on tarkkaan kirjattu ylös...

Kansanomaisen kirjoittamisen kenttä (engl. popular writing -ai-
neistot)  muodostuu toisaalta ilman tutkijan vaikutusta syntyneistä
kirjallisista kulttuurituotteista ja toisaalta tutkimusta varten kirjoite-
tuista teksteistä25 . Omatoimisesti syntyneistä aineistoista ovat esi-
merkki nuorten viestivihot. ”Viestien kerääminen oli kyllä tuttua
hommaa. Minulla on jo yksi viestivihko täynnä, toinen menossa”,
kertoo 15-vuotias Malla. Tutkimusta varten kirjoitetuista teksteistä
käyvät esimerkiksi tässä luvussa lainatut nuorten kirjeet tutkijalle.
Teemakirjoittaminen, kirjalliset muistiinpanot, päiväkirjat, kirjeet
ja muut kirjoittavan ihmisen tiedontuottamisdokumentit ovat as-
tuneet keskeisesti myös folkloristiseen tiedonhankintaan26 .

Viestivihkokulttuuri

Nuoret tekstiviestijät helpottavat siis katoavaa kulttuuria tallentavien
perinteentutkijoiden työtä. Digitaaliseen tekstiviestintään liittyy jo
mainittu käyttäjien ei-digitaalinen vastaisku: viestien manuaalinen
tallentaminen ja säilytys. Läheskään kaikki viestit eivät siten ole
katoavia kertakäyttötekstejä. Osa nuorista on alkanut kopioida vies-
tejä satunnaisesti esimerkiksi kalenteriin, päiväkirjaan, paperilappu-
sille, koulukirjojen marginaaleihin, tietokoneelle tai systemaat-
tisemmin erityiseen muistovärssykirjan tapaiseen tekstiviestivihkoon.
”Parhaimmat viestit kirjoitan ylös vihkoon tai jos tulee jokin henki-
lökohtainen niin päiväkirjaan”, toteaa 15-vuotias Karita, ja 17-vuo-

24. Suojanen 1999, 49.
25. Apo 1995, 184.
26. Suojanen 1999, 49.
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tias Vilma vahvistaa: ”Kerään saamani viestit tekstiviestivihkoon.”
Kopiointi vaihtelee siten satunnaisesta yksittäisen ”hyvän tekstin”
tallentamisesta järjestelmälliseen oman elämänpiirin dokumen-
tointiin.

En kerää viestejä mihinkään vihkoon, joskus korkeintaan saatan jonkun
sulosen riimin kalenterin sivun reunaan rustata. (Merja, 20.)

Minä kylläkin yleensä nykyäänkin aina joskus kirjoitan hauskat ja ne
viestit joita haluan muistaa paperille. Minulla onkin sellainen viesteille
tarkoitettu lehtiö aina mukana omassa laukussani. Niin että kirjoitan sin-
ne tärkeimmät viestit. (Susanna, 17.)

Nuorille on kehittynyt keruuseen selkeitä rutiineja. He keräävät
vain tietyn tyyliset viestit, ja useimmat myös kopioivat viestit aina
tietyllä tavalla tai samaan aikaan, esimerkiksi iltaisin ennen nukku-
maan menoa. 16-vuotias Saara määrittelee keruukenttänsä:

Oon keränny tekstareita varmaan jo muutaman kuukauden ajan pieneen
vihkoon. Oon kuitenkin aika valikoiva mitä pistän sinne ja mitä en. Kaik-
ki kavereilta saamat hauskat ja inside-jutut pistän ylös, niille on jälkeen-
päin kiva naureskella. Poikakaverilta tulleet viestit pistän myös ylös, mut-
ta en kuitenkaan kaikkia vaan sellaiset ”hellät ja herkät” viestit.

1960-luvun tytöt keräsivät laulujen sanoja; 1980- ja 1990-lu-
vun tytöillä oli runo- ja Love-vihkoja27 ; 2000-luvun vastineita keruu-
kulttuurille ovat tyttöjen tekstarivihot. Kulttuurien jatkumo näkyy
tekstarikulttuurissa myös toisella tapaa. Runovihkorunot kiertävät
tekstiviestipituuteen sovitettuina nyt matkapuhelimissa. Mainit-
simme keruukulttuurista jo luvussa kaksi pohtiessamme, minkä
verran olemme osaltamme olleet luomassa kulttuuria, kun olemme
esitelleet siihen liittyviä käytänteitä eri tiedostusvälineissä. Toisaal-
ta osallistuminen tutkimukseen kerääjinä on saanut nuoret harkit-
semaan viestien tallennusta. 15-vuotias Miia kirjoittaa:

27. Ks. Esim. Lipponen 1992 ja 1998.
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Minä olen suurimman osan kopioinut suoraan puhelimesta. Ja vielä noil-
ta lomakkeilta (mitkä lähetän teille) tietokoneelle. Minä haluun pitää ne
ns. muistona :) Minä en ole tähän mennessä halunnut tekstiviestejä säi-
lyttää, mutta nyt tämän keruun myötä minä olen miettinyt aloittavani
jonkun laatuisen viestivihkosen.

Keruukäytännöt vaihtelevat yksilöittäin. Joku kerää kaikki saa-
mansa viestit. Toinen kopioi poikaystävän viestit. Kolmas kerää par-
haiden ystäviensä tekstit. 16-vuotias Hanne kerää sekä poikaystävän
että parhaan kaverinsa sanomat. Hän kertoo syyn keruun aloittami-
seen: ”No kun alko viestit oleen täysiä, niitä oli kiva säilyttää ja
myöhemmin lukee sitte.” Keruu painottuu tällöin henkilökohtai-
seen viestintään: kopioidulla viestillä on merkitystä juuri minulle.
Viestit ovat paluuta menneeseen, muistamisen ja muistelun apuvä-
line. 17-vuotias Laura kirjoittaa:

Jotkin viestit todella lämmittävät mieltä tai ovat muuten vain kivoja tai
kekseliäitä. Tällaisia viestejä kirjoitan muistiin. Useimmiten tallennan ne
päiväkirjaani. Mukava on lukea myöhemmin, että mitä on viestitelly ja
kenen kanssa.

Viestien kerääjiä yhdistää yksi tekijä: he ovat lähes poikkeukset-
ta tyttöjä, tai ainakin tyttöjen tekstiviestien keruukulttuuri on poi-
kien toimintaa paljon näkyvämpää ja järjestelmällisempää. Poikien
keruu on satunnaisempaa, usein vain henkilökohtaisiin kokemuk-
siin liittyvää. Keruusta ei ole syntynyt pojille erillistä harrastusta,
vaan viestien kopiointi kytkeytyy yleensä kiinteästi tietyn yksittäi-
sen viestin sisältöön.

Tutkija: Ootsä missään vaiheessa kirjottanu niitä ylös, jos on ollu pakko
poistaa jostain syystä?
Janne (17): No jossain vaiheessa Leea lähetti semmosii runonpätkiä, niin
niitä mä jos mä oon niitä joutunu poistaa, et mä oon kai yks tai kaks
joutunu poistaa, niin ne mä oon sit kirjottanu paperille ne runot.
Tutkija: Mitä runoja ne oli?
Janne: Mitä ne ois ollu? Se oli joku, että kun katsot minua niin tunnut
kaukaiselta, kun katsot pilviä tunnut läheiseltä, sit se on. Tollasia.
Tutkija: Miksi ne oli niin tärkeitä, että ne kirjotettiin ylös?
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Janne: Ne kuulosti niin hienolta sellaselta et sit aattelin säilyttää ne.
Tutkija: Missä ne sulla on nyt?
Janne: Ne on ihan irtonaisella paperilapulla semmosessa yhessä lokerikossa.

Ketjuviestit nykyperinteenä

Kun sanomme, että viestit ovat nykyperinnettä tai modernia perin-
nettä, mitä oikeastaan tarkoitamme? Mitä perinteen tai yleisemmin
ilmiöiden modernius on? Millainen perinnetuote on nykyperinnettä?
Sanakirjamääritelmän mukaan moderni tarkoittaa uudenaikaista,
nykyaikaista tai nykyajalle ominaista. Taiteessa modernilla tar-
koitetaan usein klassisen tai sovinnaisen vastakohtaa.28  Folkloristi
Jyrki Pöysän mukaan perinteen jaottelussa vanhaan ja nykyperin-
teeseen voi aistia ajatuksia kahdesta folkloristiikasta. Dikotomiseen
arkiajatteluun pohjautuvaan jaotteluun sisältyy arvottava painotus,
joka ulottuu tutkimuskohteesta tutkijoihin: mennyt on itsessään
ylevää ja vakavaa, nykyinen triviaalia ja hupaisaa.29  Pöysä tunnistaa
nykyperinteen määrittelyn harhoiksi nykyisyyden kytkemisen kau-
punkikulttuuriin: maaseutukin elää nykypäivää. Lisäksi perinne
saatetaan nimetä nykyaikaiseksi, jos se on juuri tunnistettu, vaikka
perinteen juuret olisivat vuosisatojen takana – tästä esimerkkinä
graffiti- ja sarjakuvakulttuurit. Joskus jopa tutkittavien nuoruus
assosioituu nykyperinteen tunnusmerkiksi.30

Perinteen modernisuuden kriteereiksi – sen lisäksi, että perinne
elää juuri tässä ajassa – on folkloristiikassa nostettu ainakin seuraa-
vat kolme: perinnetuote on kokonaan uusi eli moderni; vanha ai-
helma on mukautettu nykyaikaan eli modernisoitu; perinnetuotteen
synty, elämä ja leviäminen kytkeytyvät joukkotiedotukseen ja mas-
saviestintään eli moderneihin kirjallisiin ja sähköisiin medioihin31 .
Nykyperinteen tutkimuksessa onkin käynnissä jatkuva uusien
tutkimusalueiden tunnistaminen, uusien perinteenlajien sekä pe-
rinteiden löytäminen ja nimeäminen31. Tekstiviestifolklore on
levitystavaltaan uusi perinnelaji, ja sen käyttöympäristö on verraten

28. USS 1989, s.v. moderni.
29. Pöysä 1996, 242.
30. Emt.  226.
31. Virtanen 1988, 194–195.
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uusi media, matkapuhelin. Viestien aiheet ovat siirtyneet viestei-
hin usein suoraan jo aiemmin tunnetusta folkloresta, kuten vitseistä,
käymälöiden seinäkirjoituksista ja kopioperinteestä. Osa ketju-
viesteistä on syntynyt selvästi matkapuhelinta varten. Viestin sisäl-
tö liittyy joko matkapuhelimeen tai sen käyttöön. Mukana on
kiusoitteluperinnettä, jossa pilkataan vierasta operaattoria tai matka-
puhelinta suhteessa omaan. Yksi vanhimmista Suomea kiertäneistä
viesteistä lienee seuraava:

Minä-olen-GSM-viirus-”sviiden”-jos-et-lähetä-minua-eteenpäin-
tunnin-kuluessa-ni in-puhel imesi-muuttuu-sääl i t täväksi-
eeriksoniksi
(tekstiviesti)

Ajoittain Suomen yli pyyhkäisee viestiaalto operaattoriusko-
muksia. Ne on laadittu viralliseen tiedotetyyliin. Viestissä ilmoite-
taan esimerkiksi liittymän sulkemisesta ja pyydetään käyttäjää ot-
tamaan heti yhteyttä oman teleoperaattorin asiakaspalveluun.

Liittymäsi suljetaan maksamattomien laskujen ja siinä
ilmenneiden väärinkäytösten vuoksi. Lisätietoja numerosta
98009491 Terveisin NMT GSM laskutus
(tekstiviesti)

Liittymänne suljetaan hyviä tapoja loukkaavien gsm-tekstiviestien
lähettämisen vuoksi. Lähettäjä: Sonera/Palaute 18.loka 1999
klo19:69:96
(tekstiviesti)

Osa nuorista kerää vain tällaiset ketju- tai kiertoviestit ja kopioi
niitä vihkoonsa myös Internetistä, lehdistä ja kirjoista. Internetiin
on syntynyt kymmeniä ketju- ja kiertoviestisivuja, ja viestejä on
julkaistu jo jopa tekstiviestikirjoina. Viestiteksteistä on tullut muis-
to- ja rakkausrunojen tapainen keruukohde. ”Kerään kiertoviestejä,
eli kun sellanen tulee kirjotan sen ylös tai tallennan sen SIM-kortin
muistiin”, kertoo 15-vuotias Anne. Viestejä etsitään aktiivisesti ja
vertaillaan sekä vaihdetaan kavereiden kanssa. Samat vakiintuneet
tekstiviestitekstit kiertävät matkapuhelimesta toiseen.
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Ketjuviestit ovat tavallisina kirjeinä ja sähköpostina kiertävien
ketjukirjeiden seuraajia. Ne ovat kiteytynein muoto kollektiivista
tekstiviestiperinnettä. Ketjuviesteihin sisältyy yleensä joku toivotus
tai toivomus, jota säestää usein leikkimielinen uhkaus: jos et toimi
näin, joudut huonon onnen kohteeksi. Tyypillinen ketjuviesti on
esimerkiksi luvun alussa mainittu onnenkala-viesti.

Lähetä tämä viesti kuudelle ystävällesi jouluun mennessä niin
saat omaksesi sen josta olet aina unelmoinut jos et lähetä sinulla
voi mennä siihen vuosia!
(tekstiviesti)

Sex drugs rock & roll,speed weed & birth control,lifes a bitch &
then u die,so fuck the world & lets get high!Send this to 5people or
have 7yrs bad sex!!
(tekstiviesti)

Kun rakas rakastaa rakasta, niin rakkaan rakas ei tiedä kuinka
rakkaan rakas on rakkaalle rakas. Viestin lähetys 5:lle henkilölle
tietää onnea rakkaudessa.
(tekstiviesti)

Osa teksteistä lainautuu suoraan muusta folkloresta. Viesteinä
kiertää lyhyitä runoja, iskelmäsanoituksia, vitsejä ja toivotuksia. Niitä
kutsumme kiertoviesteiksi. Useimmat matkapuhelimen käyttäjät
ovat saaneet käyttöaikanaan ainakin yhden ketju- tai kiertoviestin.
Joillakin on puhelimessa tallessa eri tilanteisiin sovitettavien viesti-
en kirjo: saadun kiertoviestin voi kuitata lähettämällä takaisin vas-
taavan viestin. Kun ystävä lähettää sinulle kiertoviestin, siihen on
kännykkäetiketin mukaisesti vastattava lähettämällä takaisin yhtä
hyvä viesti. Lyhytsanoma on tällöin kuin pieni lahja, joka vaatii
saajaltaan vastalahjan.

Ketjuviesti-innostus vaihtelee ikäryhmittäin ja alueittain. Ketju-
viesti voi olla viikon trendijuttu. Innokkaimpia ketjuviestien
lähettäjiä näyttävät olevan 13–15-vuotiaat. Osa lähettää hyvän vies-
tin aina edelleen. Mikä sitten on tarpeeksi hyvä viesti? Kärjistäen
voi sanoa, että se on usein viesti, jonka sävy on vahvasti nuorilta
kielletyn kulttuurin makuinen: viesti käsittelee alkoholia, seksiä,
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tupakkaa. Vanhemmat ovatkin ajoittain hämmentyneet siitä
viestikirjosta, joka nuoren puhelimeen on tallennettu. 14-vuotiaan
pojan puhelimen viestit pojan tietämättä tarkistanut äiti soitti hie-
man hätääntyneenä tutkijalle: ”Kun ne on täynnä ihan vain sitä
yhtä asiaa!” Mitä äiti näki pojan puhelimessa? Kännykässä juhlivat
lapsuuden sankarit, sarjakuvahahmot, puettuina aikuisten rooliin.
Vastaavia joulupukki- ja satuhahmoparodioita tunnetaan kymme-
nittäin. Ketjuissa käytetään alkoholia, tupakoidaan ja harrastetaan
seksiä.

VELJENPOJAT  KÄTEEN VETÄÄ  KUN  IINES  IMEE   AKU-SETÄÄ.
MIKKI-HIIRI MINNIN RAISKAA, SISU HÄNET SELLIIN PAISKAA.
VAIKKA ANTAIS MUMMO PERÄÄ, ROOPELLA EI SEISO ENÄÄ.
(tekstiviesti)

TULIT MEILLE.TARJOSIN SITÄ SINULLE.ENSIN ET HALUNNUT
SITÄ.MUTTA SITTEN LAITOIT SEN SUUHUSI.TUNSIT KUINKA
VAAHTO VALUI PITKIN SUUPIELIÄSI.KYLLÄ KALJA ON HYVÄÄ!
(tekstiviesti)

Sä annoit väliin huulien,tunsin saavani kokonaan sen. Mä yskin
ähkin punastuin ja melkein siihen tukehduin. Se oli kokemus
ihmeellinen,kun sain tupakan ensimmäisen
(tekstiviesti)

En ole yhtä  lihaksikas kuin  Arnold  Shwarzenegger  Enkä  yhtä
karvainen kuin Mel Gibson enkä yhtä komea kuin Brat Pitt… mutta
nuolen kuin Lassie!
(tekstiviesti)

Tyttöjen ja poikien välillä ei ole merkittävää eroa kiinnostukses-
sa näiden kiertoviestien lukemiseen, edelleen lähettämiseen tai säi-
lyttämiseen. Ilmeisesti karkeilta kuulostavat viestit ovat kuitenkin
osa nuorten kasvuprosessia; samoja juttuja kerrotaan koulun pihal-
la. Viesteillä kokeillaan rajoja; viestit ovat irtiotto lapsuudesta. Ti-
lanne on perinteentutkimukselle tyypillinen. Usein näemme elä-
mästä vain tarjona olevan virallisen puolen, emme epävirallista, suul-
lista, salaista puolta. Näemme koululuokan: opettaja kysyy ja oppi-
laat vastaavat – juuri tämä esitys tulkitaan varsinaiseksi koulun-
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käynniksi. Kun opettaja kääntää hetkeksi selkänsä, sosiaalinen ti-
lanne muuttuu: kaikki lapset tekevät kummallisia taidokkaita
nuoratemppuja (jos ne ovat juuri muodissa), näyttävät toisilleen
eleitä, tekevät lappusia. Tätä salaisuuksia kihisevää maailmaa ei vi-
rallisesti ole olemassa. Kun ihmiset kertovat täyttä ”totta”, sitä ei
kerätä perinteenä, koska tarinoita ei tunnisteta kerronnan joukos-
ta.32

Ollaanpa näiden kiertoviestien moraalisesta tai kasvatuksellises-
ta sisällöstä mitä mieltä tahansa, painolastia niiden käytöstä tai luo-
misesta ei voine langettaa yksittäisille nuorille. Viestit ovat osa kol-
lektiivista kirjoitettua kulttuuria eli modernia perinnettä ja yhteisiä
tarinoita. Kyse on aikuisille näkymättömästä nuorten vertaisryh-
mäkulttuurista. Rajut ja rohkeat viestit ovat osa nuorten piilevää
kulttuuria. Vastaavaa rajojen kokeilua liittyy näytölle tilattaviin
kuviin. 14-vuotiaan Tapanin näyttökuvana oli logo, jossa oli jalat
levällään pelkkä alastoman naisen alavartalo. ”Sitä on niin kiva näyttää
kavereille”, poika perusteli kuvavalintaansa. Joskus viestit tosin häm-
mentävät avoimella rasistisuudellaan. Tällöin voidaan kysyä, ovatko
viestit enää ”vain” tekstejä. 15-vuotias Karo kertoo Joensuun rasismi-
aallon aikana seudulla lähetetyistä viesteistä:

Karo: Jotkut on niinku just semmosia rasistisia, että…jokainen tekstiviesti
tappaa yhden somalin, että lähetä näitä etteenpäin!
Tutkija: Joo.
Karo: Jotkut lähettää niitä monia kymmeniä etteenpäin, just sen takia,
että.
Tutkija: Onkohan ne tyypit sun mielestä oikeesti rasistisia, vai onks se
vaan jotenki hauskaa lähettää semmosia viestejä?
Karo: No, se on… ehkä keneltä mie sain se, ni… Se on niinku sillei, että
ei se mikkään rasisti oo, mutta ehkä siitä on vaan sillei hauska lähettää
niitä, mut kumminki se oli niitä kakskyt lähettäny, että niinku…
Tutkija: Kakskytä?!
Karo: Nii.

32. Virtanen 1999, 379.



165

Jaetut viestit, yhteiset asiat

Kaisa Coogan ja Sonja Kangas toteavat Nufix-hankkeen esitut-
kimusraportissa, että tekstiviestit ovat yksityisiä eikä niitä näytetä
muille, ellei sitten haluta näyttää joitakin neutraaleja viestejä. Tut-
kijoiden mukaan viestejä suojaa kirjesalaisuus.33  Väite tuntuu ou-
dolta, kun sitä vertaa esimerkiksi suomalaisesta tyttökulttuurista
tehtyihin havaintoihin. Kokemusten jakaminen on olennainen osa
tyttöjen paras ystävä -instituutiota, josta tarkemmin hetken kulut-
tua. Myös oma aineistomme todistaa väitettä vastaan. Emme toki
väitä, että kaikki nuorten puhelimissa kiertävä tekstiviestintä olisi
julkista ja jaettua. Viestien kollektiivisuusaste vaihtelee julkisista
täysin henkilökohtaisiin.

Tarkastelemme seuraavassa niitä yhdessä lukemisen ja tekstin
sepittämisen muotoja, joita aineistossa ilmenee. Viestien lukija ei
ole vain matkapuhelimen omistaja, vaan usein myös nuoren ystävä-
piiri tai kaveriporukka. Viestejä selataan kahviloissa, kotibileissä ja
koulutunneilla. Välillä matkapuhelin annetaan tarkoituksellisesti
muiden tutkittavaksi; toisinaan ystävät tarkastavat puhelimen sisäl-
lön luvatta. Viestejä luetaan ajanvietteeksi, uteliaisuudesta ja luot-
tamuksen osoituksena. Ensin kuitenkin muutama sana viestien kir-
joittamisesta ja viesteihin vastaamisesta.

Koska matkapuhelinta käytetään liikkeessä, voisi olettaa, että
viestit kirjoitetaan aina hyvin pikaisesti. Keskimäärin nuoret ovat-
kin teknisesti erittäin nopeita ja varmoja viestien kirjoittajia. Moni
kuvailee osaavansa kirjoittaa sanoman sokkona, esimerkiksi oppi-
tunnilla kädet ja kännykkä piilossa pulpetin alla. Läheskään aina
viestiä ei kuitenkaan sepitetä sisällöllisesti nopeasti, vaan viestin
suunnitteluun saatetaan käyttää runsaasti aikaa. Aineiston pojat
kertovat, että koska tyttöystävä arvostaa parisuhteen ylläpitoon liit-
tyviä viestejä, nuorten sanoin rakkausviestejä tai Love-viestejä, täytyy
niiden sisältö suunnitella huolellisesti. Tämän vuoksi pojat käyttä-
vät yhden viestin sepittämiseen jopa puolikin tuntia.

33. Coogan & Kangas 2001.
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Huomautettakoon tässä, että tutkimukseen osallistuneet seurus-
televat parit ovat heteroseksuaalisia nuoria. Samanlainen vahva
emotionaalinen sidos liittynee kuitenkin yhtä hyvin myös nuorten
lesbo- ja homoparisuhteisiin. 14-vuotiaan Sirun poikaystävä ilahdut-
taa häntä iltaisin: ”No Pekka lähettelee aina kaikkii runoja: Rakkau-
temme on kaunista kuin auringonlasku tai tähtinen taivas, jotka ovat
ikuisia aivan kuten rakkautemme. Rakkaudella ikioma kultapoikasi,
joka rakastaa sinua.” Joskus iltaviestintä korvautuu säästösyistä
pommittamisella. ”On hyvä kun pommittaa, niin tietää, et ajatte-
lee toista. Et olihan se aluks, et puhelin piippas, sit takasin ja
tämmösii. Nyt se pommittelu on jääny vähemmälle et. Mut hyväl-
tä se tuntus [=tuntui].”

KOITA KESTÄÄ RAKAS MUISTA ETTÄ MINÄ RAKASTAN SINUA EN
HALUA PÄÄSTÄÄ SINUA IKINÄ OLET MINUN ELÄMÄNI NAINEN JA
HALUA ELÄÄ SINUN KANSSASI RAKAS LOPPU ELÄMÄN!!!!
(tekstiviesti)

Rakkausviestit ovat poikien mukaan parisuhteen sisäistä viestin-
tää, josta ei useinkaan tiedä edes pojan lähipiiri. Moni päivitteleekin,
mitähän kaverit sanoisivat, jos näkisivät. Läheskään aina pojatkaan
eivät tiedä, että viesti ei välttämättä päädy vain viestin kohteena
olevan tytön luettavaksi, vaan saadut ”herkät viestit” näytetään usein
vähintään parhaimmalle ystävälle. Tyttökulttuurissa ”kimppaan-
meno” ei ole kahdenkeskinen, intiimi suhde, vaan tytön ja pojan
seurustelu on kollektiivista. Seurustelu on sosiaalista toimintaa, jossa
koko yhteisö on mielipiteineen mukana.34  Tyttöjen matkapuhelimen
käytön selittäjänä on tärkeä ottaa huomioon jo aiemmin mainittu
vahva paras ystävä -instituutio. Bestis-kulttuuri on tyypillinen ni-
menomaan tytöille. Se kuuluu niihin sosiaalisiin suhteisiin, joiden
välityksellä ja joissa toimimalla tytöt kasvavat naisiksi. Kyse on si-
ten samalla myös naiseksi tulemisen instituutiosta. Paras ystävä on
aina tyttöjen sosiaalisten suhteiden keskeisimpiä henkilöitä. Tytöt

34. Anttila 1998, 40.
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Tyttökulttuuri jakaa tekstiviestit: minun sanomasta tulee meidän viesti, kun se
sepitetään tai luetaan yhdessä. Kuva: Juha Kolari, 2000.

kuvaavat suhteensa parhaaseen ystäväänsä kuuluvan heidän tärkeim-
piin ihmissuhteisiinsa.35

Seuraava 13-vuotiaan Tuulan ja tämän parhaan ystävän välinen
tekstiviestikeskustelu havainnollistaa tyttöjen ystävyyskulttuuria.
Viesteissä mainitusta laukusta tulee ystävyyssuhteen konkreettinen
vahvistaja: jakamalla tavaransa tytöt jakavat keskenään myös elämän-
sä. Tekstiviestit ovat usein juuri osa tätä vaihtoa ja vahvistusta. Ne
näyttävät olevan luonteva jatke aiemmin tyttökulttuurissa vaihde-
tuille viestilappusille. Tyttöjen ystävyyssuhteita tutkinut Valerie Hay
seurasi, miten tytöt kierrättivät näitä ystävyyttä rakentavia lappuja
koululuokassa. Joskus laput jäivät lojumaan luokan lattialle tai
pulpettiin, toisinaan ne päätyivät tallennetuiksi vuosikausiksi.  Lap-
pusissa tytöt kävivät pitkiä kahdenkeskisiä kysymys–vastaus-
dialogeja; muut tytöt toimivat lappujen välittäjinä.36

35. Puuronen 1996, 269.
36. Hey 1997, 50–51 ja 80–83.
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TÄÄ SUN LAUKKU ON IHANA!KAIKKI MUN KAMAT MAHTUU
SINNE!MISTÄ SÄ OOT OSTANU SEN?MÄKIN HALUUN
SAMANLAISEN...!
(tekstiviesti)

MÄ VOIN VAIHTAA SEN LAUKUN KOKONAAN SULLE JOS SÄ
HALUUT VAIHTAA.
(tekstiviesti)

Moi!voinxmä tulla teille?saaxsä vaihtaa laukkuja?*tutu*
(tekstiviesti)

JOO VOIN MÄ OLLA JA SÄ VOIT TULLA MEILLE.MÄ SAAN VAIHTAA
(tekstiviesti)

Tyttöjen läheiset ystävyyssuhteet lävistävät miltei kaiken heidän
toimintansa, joten niitä tarkastelemalla heidän elämäntilanteensa
avautuu ymmärrettävämmäksi. Tytöt tasapainottelevat sosiaalisten
suhteiden verkostossa, jossa on erotettavissa sisätiloja (ystävyydet)
ja ulkotiloja (ystävyyksien päättyminen, riidat). Tytöille on tärkeää
kiinnittyä ystävyyksiin, muodostaa liittoja yhdessä toisten tyttöjen
kanssa ja pyrkiä täyttämään vastavuoroisen ystävyyden ihanteita;
tärkeintä on välttää jäämästä suhteiden ulkopuolelle. Tyttöjen
ystävyyskulttuurissa irrallisuus ei merkitse vapautta, vaan onnetto-
muutta ja yksinäisyyttä. Vapaus on tytöille sen sijaan mahdollisuus
valita monien ystävyyssuhteiden välillä.37  Jako sisätilaan ja ulkoti-
laan tai  sisäpiiriin ja ulkopuolisuuteen ilmenee läpi haastattelujen.
15-vuotias Sami miettii poikien ja tyttöjen ystävyyssuhteiden ero-
ja:

Sami: Miusta on tyttöjen juttu, ehkä semmonen, mutta toisaalta tyttöjen
juttu on myös se, että on hienoo, että tullaan samanlaisissa vaatteissa
kouluun, semmosten hyvien kavereitten. Mut se on just ne, tytöillä on
niitä sisäpiirejä. Että tuo ei oo kyllä meiän sisäpiirissä, et ”sie et saa laitta
sinistä hattua kouluun, ku meillä on!” Semmonen vähän, niinku var-
maan.
Tutkija: Onks pojilla niitä sisäpiirejä koskaan?

37. Aapola 1992, 84–86.
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Sami: On niitä joskus, mutta.
Tutkija: Erooks ne jollain tapaa tyttöjen sisäpiireistä?
Sami: Eroaa, ku poikien sisäpiireihin pääsee niinku muutki varmaan.
Aina sillei vähän vuorotellen (naurahdus), mutta tyttöjen sisäpiiriin ei sit
millään pääse, tai sit se niin, ja sit tyttöjen sisäpiiri voi niinku, juonitella sit
just jotain vastaan aina (naurahdus). Tiedän tämmösiäkin, mutta ei, ei
poikien sisäpiirit. - - - Ja sitte useimmiten poikien kohalla kans se, että asiat
ratkee sitte siihen yhteen kertaan, että tyttöje kohalla se saattaa olla ”vittu
mä inhoon sitä, vittu mä inhoon sitä!”, niinku koko loppuiän.

Sen lisäksi, että ystävät tutkivat toistensa viestit, tekstiviestejä
luetaan myös parisuhteessa. Luottamuksen osoitus on, että rakasta-
vaiset lukevat toistensa puhelimissa olevat viestit. Yksittäisen vies-
tin sisältö synnyttää usein keskustelun: miksi tässä lukee näin? Sa-
malla viestien ristikkäislukeminen on hiljaisen kontrollin ja pari-
suhteen valtasuhteiden väline: tallentamasi tekstiviestit kertovat,
mitä elämässäsi tapahtuu ja kenen kanssa olet tekemisissä. Moni
pari kuvaa keskinäisten viestien lukemista myös paluuksi parisuh-
teen hyviin ja huonoihin hetkiin. Uudelleen lukemisella rakenne-
taan ja ylläpidetään suhdetta.

Tutkija: Luuleksä, että poikaystävä  pitää sun viestit samallailla tallessa?
Saila (16): Artolla on kaikki mun viestit kans tallessa ollu. Niitä on kiva
lukee, ku lukee omat viestit eka ja sitten lukee Arton viestit.

Palataan vielä takaisin tekstien sepitysaikaan. Useimmat pojat
arvostavat selvästi tekstiviestin tuomaa mietintäaikaa. Omaa per-
soonaa ei joudu altistamaan suoralle arvostelulle, vaan sanomansa
saa muotoilla rauhassa. Haastattelemamme pojat kertoivat siis käyt-
tävänsä tärkeän viestin sepittämiseen jopa kymmeniä minuutteja.
Tekstiviesti ei siten synny puolihuolimattomasti. Pojat etsivät sopi-
via sanoja, kiteyttävät ilmaisua ja miettivät, ymmärtääkö vastaanot-
taja sanoman sisällön oikein. Kyse on enemmästä kuin vain mekaa-
nisesta, välinelähtöisestä kirjoittamisesta. Tekstiviestit ovat osa nuor-
ten henkilökohtaista mobiilisisällön tuottamista. Juuri tekstiviestien
sisältö, lyhytsanoman sanoma, antaa mielekkyyden matkaviestintään
ja motivoi sen käyttöä; lyhyiden sanomien merkitys kasvaa pitkiksi
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tarinoiksi. Mediatutkija Veijo Hietalan mukaan ihmisen suuret
perustunteet, kuten ilo, suru, rakkaus ja viha, syntyvät kertomuksina
– tai tarkemmin: ne ovat kertomuksia. Ihmiskunnan arkkityyppiset
kertomukset ovat ammoisista ajoista lähtien kiertyneet näiden tun-
teiden ympärille. Tunteet kuten kertomuksetkin kohdistuvat yleensä
johonkin tavoitteeseen tai päämäärään tai syntyvät tuon tavoitteen
saavuttamisesta tai saavuttamattomuudesta.38  Juuri näistä suurista
tunteista ja niiden synnyttämistä kertomuksista on kyse myös nuor-
ten viestinnässä. Mitä parempi sisältö, sen tyydyttävämpi käyttö-
kokemus.

Viestin muokkaaminen luo käyttäjälle myös hallinnan tunteen.
Nettikirjoittamisesta on todettu, että netissä juuri oman tekstin –
kirjoitetun puheen – huolellinen pohtiminen ja muokkaaminen
ennen tekstin lähettämistä antaa viestijöille tunteen siitä, että he
kontrolloivat sekä itseään että muiden käsityksiä heistä39 . Reaali-
aikainen puhe saa verkossa kirjoitetun muodon, ja kirjoittamisella
on kyberavaruudessa lähes suullisen viestinnän tehtävä40 .

Tutkija: Eikö susta olis jännä kuulla millanen ääni toisella on?
Jarmo (16): Olishan se tietty toisaalta, mutta en tiijjä miten siinä ite
rupeis sitten käyttäytymään, pitäs heti jos kysyy jotain, niin vastata siinä
puhelimessa niin se on eri. Tekstiviestin kun saa, niin sitä saa aikaa miettiä
hyviä vastauksia.

Toni(15): Nii, sillei ei koskaan pysty ajattelemaan, jos niin, puhelimessa
sanoo, ni se on aina vaan vaikeinta, sillei, ku puhelimessa kuitenki reaktiot
pitäs tapahtua paljon nopeemmin ku niinku tekstiviestien kanssa. Just se
miettimisaika on tekstiviestien etu miusta.

Tekstiviestintään turvautuminen ei tietenkään ole vain poikien
etuoikeus. Varsinkin ujoiksi ja hiljaisiksi itsensä mieltävät tytöt ko-
rostavat, että tekstiviestintä on heille paras viestintäkanava. 17-vuo-
tias Senja kirjoittaa: ”Käytän itse enimmäkseen viestejä, en ole mi-
kään hirveä soittelija. Puhelimessa tulee harvemmin sanottua sel-

38. Hietala 1999, 249–250.
39. Markham 1998, 124.
40. Abbot 1998, 86.
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laista mitä viesteissä lukee tai mitä viesteihin kirjoittaa. Itselleni
viestit ovat ainakin hyvä kommunikointiväline, kun olen hieman
ujo. Poikaystävällekin viestitän asiat sen sijaan, että soittaisin. Niis-
sä viesteissä tulee sitten sanottua vähän enemmänkin...” Aina syy
tekstiviestin valintaan ei ole oma epävarma ilmaisutapa. Viesteillä
otetaan huomioon myös vastapuolen tunteet. Nuoret sanovat, että
tekstiviesti antaa molemmille osapuolille mahdollisuuden poistua
kiusallisesta tilanteesta kasvojaan menettämättä.

Tutkija: Eks sä sitte voi kuvitella, et sä soittasit jollekin ja sanoisit sille, että
”hei, mie tykkään siusta”?
Toni(15): Se on tuota, nii, se on paljo helpompi sanoo sillä tavalla teksti-
viestinä.  Se on vähän sama ku tuota, just ku kuulee sen äänen, ja sitte
kuulee sen ensireaktion siitä ni, se saattaa olla, se semmonen ratkasevan
paha. Mut sit toinehan kerkii miettii siinä, ettei haluu pahottaa niinku.
Esimerkiks jos mie nyt lähettäisin jollekin. Ni sit se saa miettii, että lähettääkö
se semmosen asiattoman viestin takas, vai lähettääks se jonku posit-, niinku
semmosen, että seki tykkää miusta. Tai sitte että, että niinku ”sori mie oon
nyt varattu” tai jotain tämmöstä.

Viesteihin vastaamiseen on kehittynyt oma joskus yllättävänkin
tarkka tapakulttuuri. Ensimmäinen pääsääntö on, että viestiin vas-
tataan samaa kanavaa käyttäen, viestillä. Toinen sääntö on, että vies-
tiin vastataan mahdollisimman pian. Liian kauan viipyneiden vas-
tausten aiheuttama ahdistus näkyy ystävysten viestinnässä: viesteil-
lä lohdutetaan viestien puuttumista.

ARVAA AHISTAAKO NYT, KUNLÄHETIN JAMILLE SEN VIESTIN.EI
OIS PITÄNY!SE EI OO LAITTANU TAKAS MITÄÄN.SEON EHKÄ
LOPPU NYT. AHISTAAKO SINUASE HUOMINEN?
(tekstiviesti)

RauhotuRauhotuYstäväHyvä! Ehkäpä Jami on juuri palaamassa
Lintsiltä, eikä oo viel kerenny vastaamaan. Mut täytyykö siis munki
olla ahistunu, ku säki oot?:)En mä.
(tekstiviesti)
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Tyypillisin hyväksytty viestin vastausviive on enintään puolisen
tuntia. Vastaamatta jättäminen tulkitaan lähes poikkeuksetta
töykeydeksi. Mikäli vastausviesti viivästyy, tulee vastaajan nuorten
kännykkäetiketin mukaan, väärinymmärrysten välttämiseksi, selit-
tää miksei vastannut heti. Viestit ovat täynnä liian pitkäksi mielletyn
viipeen selittäviä aloituksia: ”Sori kun en vastannut heti, koska…”
Joskus vastaanottajan odotetaan reagoivan niin nopeasti, että risti-
riitojen syntyminen on lähes väistämätöntä. Aiemman esimerkin
Sami sai tytöltä viestin, jossa tämä kertoi ihastumisestaan. Seuraa-
va, itkusävytteinen viesti – ”Mikset vastaa, vihaatko minua?” – tuli
vain pari minuuttia ensimmäisen jälkeen. Tosi asiassa Sami oli käyt-
tänyt ajan vastauksensa sepittämiseen: ”Mie runoilin siihen vähän,
kerkis jopa kaks viestii tulla sinä aikana, ku mie kirjotin. Mie aina
korjasin ja sitte niinku, sit se sai semmosen hyvän, sopivan viestin,
ni sit mä lähetin.”

Viestikonsultti opastaa

Viestien käsittely yhdessä ei koske vain lukemista, vaan myös teksti-
viestien sepittämistä. Varsinkaan tyttöjen viestintä ei ole, näennäi-
sen intiimistä sävystään huolimatta, läheskään aina yhdeltä yhdelle
suuntautuvaa. Viestin sepittäjän ja lähettäjän välissä voi olla viestin
saajalle näkymätön, mutta merkittävä ”viestikonsultti”. Hän on vies-
tin kirjoittajan läheinen ystävä tai kaveripiirin kielellisesti lahjakas
ja sosiaalisesti herkkä tekstiviestivirtuoosi, joka neuvoo muita viesti-
en sisällön muotoilemisessa. Yleisimmin ”konsultteihin” turvaudu-
taan, kun parisuhde on vasta alkamassa tai suhde on kriisissä. Taita-
va kirjoittaja neuvoo, kuinka tärkeä tunneilmaisu kiteytetään 160
merkkiin. Hän editoi tekstiä ja tarjoaa sopivia sanoja. Osa tytöistä
kertoo, että konsultointi on kuitenkin tavallista myös silloin, kun
suhde on suvantovaiheessa ilman erityisiä ongelmia tai kohokohtia.
”Kyl mä oon sillei näyttäny [viestiluonnoksia] ja kysyny onks tää
niinku oikein”, toteaa 15-vuotias Miisa.

Konsultti parantaa viestin laatua; toisaalta yhdessä tekeminen
korostaa tyttöjen keskinäistä me-henkeä. Tekstiviesti on siten keino
jakaa ihmissuhteita. Valmis viesti lähetetään kuitenkin lähes aina
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vain kirjoittajan nimissä. Tekstiviestin kohde ei tiedä, kuinka moni
tekstiä on ollut muotoilemassa ja kuinka kauan sepittämiseen on
käytetty aikaa. Joskus kirjoittajia on siten yhden sijasta monta. Täs-
sä täytyy vetää kuitenkin ero tietoisen huijaamisen ja yhdessä teke-
misen välille. Viesteissä voidaan vääristää todellisuutta esiintymällä
toisen nimissä tai paremminkin tämän puhelinnumerolla. Yhdessä
sepittämisessä ei kuitenkaan ole kyse tästä. Se on lähes poikkeukset-
ta positiiviseksi mielletyn yhdessä tekemisen ja emootioiden jaka-
misen muoto. Joskus ”konsultointi” voi kuitenkin värittyä osallis-
ten kannalta kielteisestikin niin kuin seuraavassa esimerkissä, jossa
14-vuotias Marita hyödyntää puhelimen teknistä ominaisuutta,
nauhuria ja äänimuistiota, ystävyyssuhteen luottamuksellisuuden
ja puhelinsalaisuuden tietoisesti rikkoen. Esimerkki on kuitenkin
kärjistys eikä siten kuvaa laajemman nuorisoryhmän toimintaa.

Marita: No sitte mä kinusin mun vaarilta varmaan monta kuukautta et
mä haluun uuden kännykän, et on pakko saada uus kännykkä, et mä en
enää kestä tätä. Mä oisin halunnu Nokian kuusykskybän, mut sit mun
vaari sano et joo tuolla olis tommonen hieno Siemens, et jos sä ottaisit sen
sitte. Mä otin sen kuitenkin. Olihan se pienempi ja sit siinä oli silleen kiva
et pysty nauhottaa puhelua. Tommosen 15 sekuntii varmaan.
Tutkija: Käytit sä äänitystoimintoa?
Marita: Joo käytin. Oli kiva kun nauhotti kavereitten puhelut ja sit myö-
hemmin kun oli siellä kaverin luona, et haluut sä kuulla muuten mitä sä
sanoit mulle just eilen sit silleen puhelimessa.
Tutkija: Nauhotit sä joka puhelusta jotain vai millä perusteella sä valkkasit
mitä sä nauhotit?
Marita: No jos mun kaverit alko kertoo jotain suurii salaisuuksii, niitä oli
kiva ottaa nauhalle.
Tutkija: Soitiks sä niitä ikinä muille ulkopuolisille ihmisille?
Marita: Joo.
Tutkija: Mitäs juttuja salaisuudet yleensä käsitteli?
Marita: Poikia.
Tutkija: Teitkö joskus jotain käytännön piloja?
Marita: Mä tein kerran silleen et soitin sen yhelle jätkälle. Kaveri meinas
tappaa mut, ei siinä sit muuten mitään tapahtunu. Se vaan suuttu. Ja sit
sillä jätkällä oli hirveen kivaa. Et nykyään ne on yhessä.
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Hyväntahtoista huijaamista sisältyy myös nuorten – tyttöjen? –
tapaan lähettää viesti tahallisesti ”väärään numeroon”, kuten enti-
selle poikaystävälle tai uudelle ihastukselle. Teknologian herkkyyttä
ja inhimillistä erehdystä käytetään selittämään ja tukemaan omia
intressejä. Viestillä pyritään ärsyttämään vastapuolta kertomalla
entiselle, että suhteen päättymisestä huolimatta viestin kirjoittajal-
la menee hyvin. Toisaalta kyse on eräänlaisesta sosiaalisesta piilo-
mainonnasta eli oman persoonallisuuden markkinoinnista epäsuo-
rasti. 17-vuotias Sirpa kuvaa tätä ”väärän kohteen” viestikulttuuria
osuvasti kirjeessään:

Mun on pakko vielä kertoa vähän NAURETTAVISTA tavoista mitä
liittyy kännykänkäyttöön ainakin mun kaveripiirissäni... Molemmat näistä
seuraavista liittyy tilanteeseen, että kauheesti tekis mieli laittaa jollekin
(jätkälle) viestiä mutta EI VOIS alentua siihen MILLÄÄN!!!
1. tapa (joka on tositositosi naurettava!) Eli kirjottaa viestin joka on sopi-
van vihjaava (’mulla menee hyvin’, ’olen loistava’) ja ehkä mustasukka-
seksi tekevä tms... Riippuu tarkotuksesta, ja sitten viesti lähetetään just
sille tyypille ja heti perään ’sori väärä numero” (tää 2. viesti ei oo pakolli-
nen) Ja sitten vaan odotellaan et tyyppi vastaa... EEEH!!! LAPSELLIS-
TA! Tää tapa on suosittu etenkin ex-jätkäkaverien kiusaamisessa... Mut
myös siinä, että kauhee himo ottaa yhteys johonkin tyyppiin mutta ei oo
asiaa...
2. Naurettava tapa on se, että on JO alentunut viestin lähetykseen...
Sitten onkin kiduttava tilanne: vastaako se??? Tätä painettahan EI kestä...
Ainoa ratkaisu on joko ottaa äänet pois tai sammuttaa koko puhelin!
Mutta ai ai sitä pettymystä, kun jännityksestä sekaisin katsoo tyhjää
kännykän ruutua (kännykkä kannattaa vielä haudata esim. tyynyn alle,
ettei tarvitse tuijottaa ruutuun, ja tsekata se puolen minuutin välein...)!
NAURETTAVIA TAPOJA, EIKÖ?!!
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Tekstiviestipersoonat

Joskus sanoman kirjoittajia on siis monta. Joskus taas näyttää, että
viestin kirjoittajalla on kaksi eri persoonallisuutta: tekstiviesteissä
elävä rohkeampi minä ja arempi tai sulkeutuneempi arkiminä. Ku-
ten aiemmista esimerkeistä ilmeni, osa nuorista mieltää tekstiviestin
puhetta ja puhelua helpommaksi viestintäkanavaksi. Kärjistyneim-
millään tämä johtaa yhden viestikanavan painottumiseen yli mui-
den. Nimeämme tällaisen korostuneen henkilön muusta viestin-
nästä selvästi poikkeavan käytön tekstiviestipersoonallisuuden
ilmentämiseksi. Joskus viestipersoonan ja tosiminän ero on huo-
mattavan suuri – mikäli tukeudumme siihen olettamukseen, että
henkilön fyysinen minä on jollakin tapaa ”todempi” kuin tekstiin
rakennettu minuus. 15-vuotias tyttö pommitti tutkijoita parin vii-
kon ajan tekstiviestein patistaen heitä haastattelun tekoon: hänellä
olisi niin paljon kerrottavaa. Tytön viestit olivat selkeitä ja itsevar-
muutta heijastavia. Haastattelussa tyttö oli hiljainen ja arka. Hän ei
vastannut juuri mihinkään kysymykseen, vaan pälyili tutkijaa
vaivautuneena. Tekstiviestipersoona oli tyttöä selvästi rohkeampi.

Sama kirjoittajarohkeus kuvaa joitakin poikia: he ovat valmiita
rakastamaan vain kirjoitetussa puheessa. He määrittelevät teksti-
viestinnän nimenomaan parisuhteen tunneilmaisun kanavaksi. Ää-
rimmillään poika ei koskaan sano tytölle ääneen rakastavansa tätä.
Itäsuomalaisen kännykkäparin tarina on juuri tällainen. Poika teki
aloitteen sunnuntai-iltana tekstiviestillä. Hetken mietittyään tyttö
vastasi siihen myöntävällä viestillä. Seurustelu alkoi. Seuraavana aa-
muna pari tapasi koulubussissa. Tyttö istui linja-auton etuosaan,
poika takapenkkiin. Kumpikaan ei tervehtinyt toista. Pariskunta näki
päivällä myös välitunneilla, mutta molemmat käyttäytyivät kuin
eivät tuntisi toisiaan. Illalla poika lähetti tytölle herkän rakkaus-
viestin täynnä hellyyttä. Linja-autoepisodi toistui seuraavana päi-
vänä, samoin koulupäivä sujui keskinäisessä tuntemattomuudessa.
Näin jatkui viikonloppuun saakka. Vasta perjantai-iltana nuoret
uskaltautuivat puhumaan toistensa kanssa. Silti kumpikin katsoi
suhteen alkaneen jo edellisenä sunnuntaina, jolloin aloitusviestit
oli vaihdettu.
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Tarina ei ole ainutlaatuinen. 17-vuotias Matti kertoo kännyk-
käromanssistaan, joka rakentui yöllisten rakkausviestien varaan:

Matti: Mut et sit aina kun näki, sit kun sai sen jutun taas käyntiin, niin
eihän me niistä [viesteistä] puhuttu mitään sit koulussa. Kaikki oikeestaan
tapahtu tekstarilla.
Tutkija: Miksi tekstareista ei puhuttu koulussa?
Matti: Jaa-a, ehkä ne sit oli niin sellasii. Mäkin vältin sitä, varsinkaan
kasvotusten mä en halunnu sitä suoraan sanoo missään koulussa tai tälleen.

Suhteet alkavat siis usein tekstiviesteillä. 14-vuotias Saimi muis-
telee kiusoittelusta sysäyksen saanutta seurustelusuhteen alkua: ”Me
oltiin Nuokalla [nuorisotalolla] ja Kari laitto mulle viestin, että Saimi
on pössikkä. Ruvettiin vittuilemmaan toisillemme ja sitte niistä tuli
joo ett, mitäpä kulta ja tämmöstä, soitteli silleen ja. Sit se lähti siitä.
Ja Kari sitte laitto viestin yhtenä päivänä joo, että vois alkaa.” Suh-
teita ylläpidetään tekstiviesteillä. Lisäksi suhde voidaan myös päät-
tää tekstiviestillä. Useimmat nuoret tuomitsevat tekstiviestillä jät-
tämisen liian helpoksi keinoksi paeta suhteeseen liittyvää vastuuta.
Silti tekstiviestijättämisiä tapahtuu koko ajan. Tosin tällaiset tekstari-
breikit ovat lähinnä alle 16-vuotiaiden nuorten kulttuuria. Viestejä
kerännyt 16-vuotias Satu kirjoittaa hieman ironisesti keruujakson
ajan tapahtumista: ” Yx ikävä tapaus tässä sattui, poikaystäväni jätti
minut ja vielä textiviestillä, joka oli minusta hyvin törkeää, mutta
sattui aiheeseen.” Jättämiseen liittyy myös lieventävä tekijä. Melko
moni nuori myöntää, että vain muutamia päiviä kestäneen suhteen
voi hyvin päättää myös tekstiviestillä, vaikka sama väline ei sovikaan
jo vakiintuneen suhteen lopettamiseen.

Suomalaisnuoret eivät hämmästy teknologian tunkeutumista ih-
missuhteisiin: kännykkä mielletään jopa suhteen ”kolmanneksi jä-
seneksi”. Osa tytöistä hyväksyy kännykkäemotionaalisesti painot-
tuneen tilanteen: on hienoa, että poika ilmaisee itseään edes joten-
kin. Osa suhteista kariutuu kuitenkin todellisten kohtaamisten puut-
teeseen tai todellisuuden tuottamaan pettymykseen. Tytöt kuvaa-
vat, että kun tekstiviestitekstien kiihkeä sulavasanainen prinssi on
todellisuudessa vain sadun hiljainen sammakko, ero odotusten ja
niiden täyttymisen välillä on liian suuri ja suhde päättyy.
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Tekstareiden kieli

Mitä laajemmaksi ilmiöksi tekstiviestintä on kehittynyt, sitä enem-
män julkisuudessa on keskusteltu matkaviestinnän vaikutuksesta
nuorten puhuttuun kieleen ja ennen kaikkea muuhun kirjalliseen
ilmaisuun. Vastaavaa keskustelua on aiemmin käyty muun muassa
sarjakuvakielestä ja sähköpostivaikutteista. Mielipiteet jakautuvat:
opettajat seuraavat huolestuneina, murentaako vapaamuotoinen,
nopeasti ja ”huolimattomasti” kirjoitettava viestikieli myös nuor-
ten opiskelussa tarvittavaa yleiskielistä ilmaisua. Osin pelko on var-
masti aiheellinen. Varsinkin pojille muu kuin lyhyt tekstiviesti-
kirjoittaminen näyttää olevan edelleen vaikeahkoa. Tytöt kirjoitta-
vat tutkijoille useiden sivujen mittaisia kirjeitä; poikien saatekirje
täyttää usein vain kolmanneksen arkista. Toisaalta kyse on näkökul-
masta. Eikö ole hyvä, että pojat tuottavat omatoimisesti edes 160
merkin tekstejä? 18-vuotias Hannes kirjoittaa (isokirjaimisuus po-
jan tekstistä):

VÄHÄN VENÄHTI TÄMÄN KIRJEEN KIRJOITTAMINEN, MUT-
TA TOIVOTAAN, ETTÄ EHDIN VIELÄ MUKAAN. TUTKIMUS
LUONASI IHAN HYVIN MINUN KOHDALTANI, MUTTA TÄ-
MÄN KIRJEEN KIRJOITTAMINEN TUOTTI VÄHÄN VAIKEUK-
SIA, KUN EI MUKAMAS AIKAA MEINANNUT LÖYTYÄ. SATA
TEKSTIVIESTIÄ TULI TÄYTEEN VAJAASSA KUUKAUDESSA,
MUTTA TÄMÄN KIRJOITTAMISEEN, TAI OIKEASTAAN SEN
ALOITTAMISEEN MENI KUUKAUSI JA VÄHÄN YLIKIN.

Tekstiviestintä ei tukeudu perinteiseen kielioppiin eikä väli-
merkitykseen. Internetissä versaalien käyttö tulkitaan huutamisek-
si41 ; sama pätee yhä useammin myös kännykkäviestintään. Tosin
viestejä kirjoitetaan selvästi nettiä enemmän pelkästään isoilla tai
pienillä kirjaimilla; vanhimmilla puhelinmalleilla saattoi kirjoittaa
vain ISOJA kirjaimia. Sanoja lyhennellään, ja suomen kieleen kuu-
luvat taivutuspäätteet jäävät pois: ”Tuutko huomenna koulu?” Pit-
kät suomenkieliset ilmaisut korvataan lyhyemmillä vieraskielisillä

41. Järvinen 2000, 65.
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lainasanoilla. Sisällön kannalta ”turhat” olla-verbit karisevat pois:
”Mä nyt koulussa.”

Joskus myös välimerkit ja jopa sananvälit katoavat kokonaan.
TällöinTekstinJokainenSanaSaatetaanAloittaaIsollaKirjaimella. Kor-
jataan tässä kuitenkin eräs yleinen virhetulkinta. Sanojen kirjoitta-
minen isolla ei ole englannin kielen otsikkotyylin vaikutusta, niin
kuin joskus näkee väitettävän. Syy isokirjaimisuuteen on puhtaasti
taloudellinen. Jokainen sananvälikin haaskaa viestinnällistä tilaa. Kun
välit jätetään pois, tulee tekstistä vaikealukuista. Isokirjaimisuus on
täten nuorten välinelähtöinen tapa parantaa tekstin luettavuutta
eikä siis ole tekstin heikentämistä. 16-vuotias Maarit kirjoittaa:

Aina ei sanojen lyhentäminenkään riitä vaan tila tuntuu loppuvan kes-
ken ja sitten on jätettävä välilyönnit pois, sillä ne kuluttavat turhaan
yhden merkin. Se vaikeuttaa lukemista vielä enemmän. Mutta minä laitan
aina jokaisen sanan alkamaan isolla kirjaimella, jotta lukija tietäisi milloin
alkaa uusi sana eikä lukisi kaikkea aivan pötköön. Se sentään edes pikkui-
sen selventää sitä. Sillä tiedän myös sellaisia viestikirjoittajia että he kirjoit-
tavat kaikki sanat joko isolla tai pienellä kirjaimella putkeen tyyliin:
”mäenvoikkalähtesukasitrekomutarvikattomeiskideitäskokpv” , ja noista
ei sitte ota mitään tolkkua, ei ainakaan tosta pienellä kirjoitetusta. mutta
minä kirjoittaisin saman asian näin: ”MäEnVoikkaLähteSuKaSi
TreKoMuTarviKattoMeiSkideiTäsKokPv.”

Ilmaisu kietoutuu muutenkin itse välineeseen: yhden kirjaimen
erehdys, kirjoitusvirhe, voi synnyttää esimerkiksi uuden hellittely-
nimen, joka jää hetkeksi tai pysyvästi elämään tekstiviestikieleen.
19-vuotias Johanna kertoo: ”Joskus kun käyttää ennakoivaa tekstin-
syöttöä, saattaa ihan vahingossa syntyä kivoja kirjoitusvirheitä...”
Uusimmat puhelinmallit mahdollistavat niin sanottuun valmiiseen
sanakirjaan pohjautuvan tekstin tuottamisen. Ominaisuus tunne-
taan nimillä ennakoiva tekstinsyöttö ja T9. Sanakirja arvaa, mitä
viestin kirjoittaja haluaa sanoa; sanakirja tarjoaa ensisijaisesti ylei-
sintä vaihtoehtoa. Jos kirjoittaja ei ole tarkka, tekstiin lipsahtaa hel-
posti sanakirjan ”automaattisuuden” tuottamia virheitä. Niinpä sa-
nakirja ristii esimerkiksi Pirjon ”siskoksi”. Tutkimusyksikön lyhen-
teeksi (INSOC) sanakirja tarjoaa ilman sanaston opetusta HÖPÖA.
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42. Järvinen 2000,  65.

Sanakirja rikkoo nuorten matkaviestintäkulttuurin lakeja siinä, että
se on ainoa matkapuhelinten uusi ominaisuus, joka ei saavuttanut
heti nuorten suosiota. Nuorista on tullut ennakoivan tekstinsyötön
käyttäjiä jopa aikuisia hitaammin. Nuoret eivät ole valmiita kirjoit-
tamaan sanakirjakielellä. Koska järjestelmä perustuu kirjakieleen,
vaatii jokaisen ”oman” sanan käyttö ylimääräistä vaivannäköä: jär-
jestelmälle pitää opettaa henkilökohtainen sanasto. Toisaalta pel-
kän näppäimistön avulla kirjoittaminen vaatii kirjoittajalta tietyn
yhden ainoa merkin tuottamiseksi joskus jopa kymmeniä painal-
luksia; erikoismerkki voi löytyä vasta kaukaa aakkosten ja numeroi-
den takaa, koska koko merkistö kirjaimista numeroihin ja erikois-
merkkeihin on jaettu kahdentoista näppäimen taakse.

Osa nuorten viesteistä muistuttaa enemmän salakieltä kuin yleis-
kieltä. Koodikielen kaltaisia ilmauksia vilisevä teksti ei välttämättä
enää avaudu ilman selitystä ulkopuoliselle lukijalle. Erityisen vah-
vana viesteissä kukoistaa  lyhennekieli: MRSNAJI kertoo, että minä
rakastan sinua nyt aina ja ikuisesti; ILY viestittää rakkaudesta eng-
lanniksi, I Love You. Joskus Internetissä käytettävä lyhennekieli saa
kännykässä – tahallisesti tai tahattomasti? – uuden merkityksen.
Näin on käynyt esimerkiksi netin LOL-lyhenteelle, jonka hieman
pilkallisesti nauramisesta (engl. Laughing Out Loud) tuli kännykässä
rakkauden ja ystävyyden symboli (Lots of Love)!

Mä näin netissä LOL. Mä siirsin sen kännykkäkäyttöön, kukaan ei tienny
mitä se tarkotti, mun piti kaikille selittää, nyt se on ihan yleinen. Aluks se
oli tosiaan et punastu kun sai joltakin missä luki LOL. Nyt se vaan tarkottaa
ystävä. (Heli, 15.)

Numero 8 ilmaisee, että kirjoittaja tuntee olevansa pihalla kuin
lumiukko. Internetistä tutut hymiöt (smiley, emoticons) lisäävät il-
maisuun tunteita. Viesti hymyilee ja nikkaa silmää ;-) tai murjottaa
:-(. Hymiöt luetaan kääntämällä päätä 90 astetta vastapäivään (va-
semmalle), jolloin esimerkiksi merkkiyhdistelmä :-) näyttää
hymyilevältä naamalta (kaksi silmää, nenä ja leveä suu). Hymyilevä
naama onkin yleisin hymiö ja kuvastaa kirjoittajan virnistystä.42
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Netistä opitut hymiöt korvautuvat kännykässä joskus lyhyemmillä:
kolmen merkin hymynaama :-) vaihdetaan kännykässä minihymiöön,
saksalaiseen ü-kirjaimeen.

Tutkija: Onko teille muodostunu keskenänne jotain kieltä tekstiviesteihin?
Jos ulkopuolinen lukee, niin tajuaako hän?
Petri(17): Meillä on ollu ihan alusta asti se, että me ei pidetä ollenkaan
välejä siellä sanojen välissä, et sitten aina joka toinen sana isolla kirjaimella
ja joka toinen pienellä, et siitä sit huomaa mihin alkaa ja loppuu. Siinä sit
säästää aina ne välit ja välimerkit sitte. Nyt on sit kans tullu tää saksalainen
yy, siis u missä on kaks pistettä [ü], niin sit tällanen minihymiö. Siitä sit yks
merkki, ei tarvii kahta merkkiä aina. Ja aika paljon sanoja lyhennellään.
Tutkija: Mitä sanoja?
Petri: Ihan vakio meillä on tää good night niin on gn ja tälleen.

Usein viesteissä sekoittuvat myös suomen kielen ja vieraiden kiel-
ten sanat ja ilmaukset; viestit ovat eräänlaista uuskieltä, joka nap-
paa sopivamman ilmaisun mistä tahansa käyttäjän hallitsemasta
kielijärjestelmästä. ”KIRSI! Do we start textailu? Anna”, kyselee 15-
vuotias tyttö. Englanninkielinen ilmaisu otetaan tekstiin vieras-
kielisen sanan lyhyyden vuoksi tai tunneilmaisua helpottamaan.
Nuoret sanovat, että suomeksi ei ole yhtä helppo rakastaa kuin vie-
raalla kielellä.

NIINjääLOMALLEniinkuMEKIN,NYYH..KIITOSkutsust,saatampa
TULLAKIN!VAIjaniltVIESTEI..JAA.callYOU2MORROW!GN
myLOVE,MISSuALLtheTIME..
(tekstiviesti)

’ELLOUmaiLAAV!LEAVINGtoday?I ’MsureYOURvacation
W A S b r i l l i a n t ( b a t T O O s h o r t ) , i s n ’ t I T ? I w i s h Y O U h a v e A
n ice&SAFEf l i gh tBACK!ENJOY! IT ’Sb r igh t&sunny& i ’m
GOINGtoROLLSKATING..ü
(tekstiviesti)

Oui oui! Tres bien! Je måste börja voir mes livres ce soir, men je-
est så fuckinfatigue.. Kyl sekutonen sielt rapsahtaa!=
TYYYLSÄÄÄäääääääää.....
(tekstiviesti)
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Vieraskielisyyden ohella useimmissa viesteissä näkyvät ainakin
muutamat paikalliset murrepiirteet. Havainto on odotusten vastai-
nen. Kielitieteilijät ovat olettaneet, että murrepiirteet eivät siirry
teksteihin; julkisessa keskustelussa on luotu mielikuvaa yhtenäises-
tä tekstiviestikielestä, joka sisältää vakiintunutta koko Suomessa yleis-
tä kännykkäsanastoa. Aineistomme viesteistä on vasta tekeillä suomen
kielen ominaispiirteisiin tarkemmin pureutuva analyysi. Silti voim-
me jo todeta, että monista viesteistä voi päätellä melko helposti,
asuuko kirjoittaja Raumalla, Joensuussa vai Helsingissä. Viestit jäl-
jittelevät puhekieltä.

OOTA KAHVIOSSA MYÖ TULLAAN SINNE

NO MITÄ”KULTA”!VAI ETTÄ JUOMAAN OOT MÄNÖSSÄ..AI
AI..AHISTAA..PPLLLRRRR..!ET SILLEEN.MÄ SOITAN SULLE HUO-
MENNA TAI SUNDAYNA,OK?

KA MITÄPÄ TÄSSÄ.OON KUMMITÄTIN ASUNNOLLA SERKKUJEN
KANS YÖTÄ.VÄHÄKÖ HUBAA..boring!!SOITA IHMEESSÄ JA PIRISTÄ
PÄIVÄÄNI.SIISPÄ..HUOMISEEN!HYVÄÄ YÖTÄ!

HYVÄÄ YÖTÄ!mie jatkan kaljan juomista ja sit nukuksimaan....piähä
hauskaa serkkujes kanssa.

Viestirepertuaarit

Suurin lyhytsanomien tulkintaharha lienee se, että kaikkien nuor-
ten oletetaan tuottavan vain yhden kaavan tai muotin mukaista teksti-
viestintää. Viestikokoelmamme vahvistaa ajatuksen tekstiviestinnän
eri ilmaisurepertuaareista, joita useimmilla nuorilla on käytössään
rinnakkain monia. Nuoren kaikki viestit eivät siten muodosta yhte-
näistä viestimassaa, vaan ne jakautuvat sekä sisällön, muodon että
kielen puolesta eri ilmaisutyyleihin43. Nuori saattaa kirjoittaa viu-
lunsoiton opettajalle yleiskielisen tekstiviestin halutessaan siirtää
soittotunnin ajan. Äiti saa puhekieltä mukailevan ja kieliopin mu-
kaisesti välimerkitetyn selityksen siitä, miksi kotiintulo viivästyy.

43. Samankaltaisia havaintoja on tehty myös sähköpostikielestä. Vrt. esim. Luuk-
       ka 2000.
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Parhaan ystävän kanssa leikitellään paikallisella murteella tai slangilla.
Kaveriporukan tekstiviestintä vilisee sisäpiirin termejä ja sanaleik-
kejä. Seurustelukumppanin viesti ladataan täyteen sanastoa ja
ilmaisurakenteita, joiden lähin vertailukohta ovat naistenlehtien
rakkausnovellit tai television Kauniit ja rohkeat.

Näyttää kuitenkin siltä, että tyttöjen viesteistä on ehkä erotetta-
vissa enemmän repertuaareja kuin poikien viestinnästä. Lisäksi ty-
töt korostavat, että tietyn viestintätyylin valitseminen on erittäin
tietoista. 19-vuotias Johanna kirjoittaa:

Muutenkin minusta tuntuu, että kaikki kaverini kirjoittavat aika hyvää
suomea, mitä nyt käytetään kai ihan käsittämättömiäkin lyhenteitä jne.
Jos tila loppuu kesken, välistä otetaan kaikki tyhjät pois ja laitetaan jokai-
sen sanan ensimmäinen kirjain isolla, jolloin sanat erottaa toisistaan. Tätä
”tekniikkaa” käytän vain kun olen varma, että vastaanottaja sen ymmär-
tää, esim. isälle sitä olisi ihan turha yrittääkään, ei se sitä ymmärtäisi.

Tilannerepertuaarin lisäksi nuorten tekstiviestintä kehittyy koko
ajan myös ajallisesti. Verrattaessa saman nuoren parin vuoden ta-
kaisia tekstejä ja nykyisiä viestejä ero on havaittavissa. Noviisivaiheessa
kirjoitetut vanhimmat viestit ovat kirje- ja postikorttityyliä tai sähkö-
sanomakieltä; uudemmat viestit muistuttavat enemmän puhekiel-
tä mukailevia keskustelurepliikkejä, kirjoitettua puhetta. Puhtaim-
millaan ”korttiviesti” on onnittelu tai tervehdys, joka korvaa
onnittelukortin, tai muistutus, joka on kuin muistilapun lyhyt,
naseva teksti. Usein ensimmäisten viestien alussa on myös selkeä
tervehdys ja lopussa lähettäjän identifioiva nimikirjoitus; myöhem-
min kaikki ”turha” karisee pois. Esimerkiksi lähettäjän nimeä ei enää
tarvita tutuille lähetetyn viestin lopussa, koska nuori tietää, kenen
kortille hänen numeronsa on tallennettu.

ONNEASINULLEELÄMÄSSÄ,JAMERKKIPÄIVÄSIJOHDOSTA!T:LATE
(tekstiviesti)

PALJON ONNEA! KORTTIKIN ON MATKALLA MUTTA KUN MÄ TAU-
NO KAALEPPI EN MUISTANU LAITTAA SITÄ EILEN POSTIIN NII SE
TULEE VARMAAN HUOMENNA! SORRY.
(tekstiviesti)
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Pojat, tytöt ja viestit

Sukupuoleen pohjautuvien yleistysten tekeminen tekstiviestinnästä
on uskallettua. Osa pojista rikkoo aina poikien oletetun käyttö-
profiilin rajat. Osa tytöistä todella karttaa tekstiviestintää, vaikka
tytöt keskimäärin ovat tekstiviestien suurkuluttajia. Silti yritämme
esittää jo mainittujen lisäksi vielä muutamia alustavia yleistyksiä
tyttöjen ja poikien tekstiviestinnän eroista.

Poikien tekstiviestintään liittyvät yleispiirteet kiteytyvät sanoi-
hin lyhyys, informatiivisuus ja käytännönläheisyys. Poikien teksti-
viestit toteavat lähes lakonisesti asian ytimen: ”perjantaina ryypätään,
pullo ok ” tai  ”sopii kyllä”. Pojilla ei näytä olevan tarvetta tai pyrki-
mystä käyttää koko 160 merkin kirjoitustilaa, mikäli ajankohtaista
sanottavaa ei juuri sillä hetkellä ole enempää. Pojille riittääkin usein
vain 40–50-merkkinen viesti. Poikien viestiaineistossa on paljon
lyhyitä kysymys- ja vastaustekstejä, joissa asia mahtuu yhteen muu-
taman sanan virkkeeseen: Koska meillä on harkat? / Tuutko salille? /
En pääse tänään harjoituksiin! / Lähe ulos! / En pääse, oon mökillä.
Näyttää siltä, että myös välimerkitys ja isot alkukirjaimet puuttu-
vat poikien viesteistä ehkä tyttöjen viestejä useammin. Otoksen koon
vuoksi kyse voi kuitenkin olla myös virhetulkinnasta.

Selviö kuitenkin on, että 2000-luvun tekstiviestintä laajenee usein
keskustelun kaltaiseksi kysymys–vastaus-dialogiksi. Repliikit ovat
vuorosanamaisia, ja niihin sisältyy toive vastapuolen nopeasta
reagoinnista: kysymys vaatii vastauksen. Osa viesteistä mukailee
Internetin chat-repliikkejä. Niissä korostuu nopea reagointi: viesti
saattaa koostua vain sanasta tai parista. Viesti on kuin käytävä-
keskusteluun heitetty kuittaus: ”OK! Nähdään!” Seuraava teksti-
viestidialogi on varsin tyypillinen esimerkki 15-vuotiaiden poikien
keskustelusta:

Kysymys:
Miten on kesä alkanu? mä menin aamulla ripille.  Oli aika ki-
vaa kirkossa he he!!
(tekstiviesti)
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Vastaus:
No ihan hyvin. meidän bändi saa ihan vitusti keikkaa kesäks.käy
HTTP://XXXXXXXX.XXX.NET
[Tutkijan lisäys: WWW-osoite poistettu.]
(tekstiviesti)
Kysymys:
Missä teillä niitä keikkoja on?
(tekstiviesti)
Vastaus:
Bileissä, Ulkona vähän joka puolella ja sit yhdessä klubissa.
(tekstiviesti)
Kysymys:
Soitatteko te omia kappaleita
(tekstiviesti)
Vastaus:
Joo.ei me mitään muuta soitetakkaan.
(tekstiviesti)
Lopetusviesti:
Älä sitten ittees telo

Tytöt korostavat kahta poikien viestinnälle vastakkaista piirret-
tä. Ensinnäkin sanoman merkkimäärä täyttyy liiankin helposti.
Toiseksi tytöt kertovat tekstien ”täyteaineksesta”: kun varsinainen
asia loppuu, voi aina kysellä kuulumisia, juoruilla tai ennen kaikkea
täyttää viestin kyhnytyspuheella eli vakuuttaa toiselle tämän olevan
ihana kaveri tai maailman paras ystävä. Osa tytöistä kritisoi myös
poikien kompetenssia tulkita tekstejä: heidän mielestään pojille pi-
tää keskimääräistä useammin kirjoittaa helppoa selkokieltä ilman
liikoja tiivistyksiä, viittauksia ja vihjauksia. Pojat eivät ymmärrä asi-
oita ”puolesta sanasta” eivätkä osaa lukea vihjeitä rivien välistä, ty-
töt väittävät.

Heidi (15): No, mie ainaki pojille kirjotan, että… Niille pittää aina olla
koko lause (naurahdus)… Että ne niinku, et ”mitä tää tarkottaa, tässä
oikeen?”
Tutkija: Eiks ne tosissaan ymmärrä muuten?
Heidi: Ei, ne ei ällyy niitä oikeen, ja sitte niinku… Tämmöstä kirjakieltä
saa siihen kirjottaa, että ne sen älyää.
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Tutkija: Sit mites ku pojilta päin tulee sulle, ni onks poikien lähettämät
viestit erilaisia ku tyttöjen lähettämät? Onks ne yhtä pitkiä, tai samalla -?
Heidi: Ei, ne on lyhyjä, ne on tosi lyhyjä. Ne on vaan semmosia, että,
että… Olin kotona, en tehnyt mitään, piste. Niinku siis semmosia ihan
tyhmiä, mitä ei välttämättä tarttis etes lähettää.
Tutkija: Miksei pojat sitte kirjota sitä 160 merkkiä täyteen, koko rahalla?
Heidi: En tiiä kyllä. Ehkä… ehkä ne ei jaksa tai…
Tutkija: Tuleeks pojilta semmosia oikeen pitkiä?
Heidi: Ei.
Tutkija: Ei ikinä?
Heidi: No, ehkä joskus… Mutta ei ne käytä semmosta täytettä siellä,
niinku myö käytettään.

Jotkut tytöt kertovat eri sukupuolten erilaisten viestintätyylien
aiheuttamista sekaannuksista. Kun tyttö täyttää pojalle lähettämänsä
viestin ystävällisellä tilkepuheella, poika tulkitsee sen liian kirjai-
mellisesti esimerkiksi henkilökohtaisen mielenkiinnon osoitukseksi
ja flirttailuksi. Vastaavasti tytöt eivät tiedä, onko poikien kirjoittamat
vihjailevat viestit tarkoitettu todesta otettaviksi vai ovatko ne osa
poikaporukan huumoria.

Mä en voi poikien kanssa pistää tekstiviestejä kun ne menee aina jotenkin
flirttailuks. Poikien kanssa ei voi puhua tekstiviesteillä ellei niissä oo jotain
minkä joku ulkopuolinen voi käsittää väärin. Niihin pistää kaikkee tsoukkia
ja, no ei kaksimielisyyksiä, mut jotain henkilökohtasta aina. Sit aina välillä
miettii et olikohan se ihan tosissaan vai oliko toi ihan leikkiä. (Heini, 15.)

Myös tyttöjen jutusteluviestintä mukailee luonnollista keskus-
telua, mutta eri tavoin kuin poikien. Siinä missä pojat painottavat
viestinnän nopeutta, tytöillä korostuu sisällön runsaus. Tyttöjen
viestintä on usein mietiskelevää, impulsiivista, rönsyilevää ja siksi
monivivahteista. 17-vuotias tyttö pyytää parhaalta ystävältään pal-
velusta. Pyyntö sisältää runsaasti pehmennystä, ja viestiketjun si-
sältö on pikkutarkka sekä kuvaileva, pohtivakin:

VOISITKO TEHDÄ ELÄMÄÄ ISOMMAN PALVELUKSEN: TUODA
MULLE CITYKÄYTÄVÄSTÄ SIITÄ PIKKUKAUPASTA SELLASEN
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HELMIRIVIHIUSPANNAN? SANO VAAN, JOS ET, EI STRESSIÄ?
(21:52) (tekstiviesti)

JOS SE MAKSAA SIKANA, NI FAKSAISITKO? SAAT TIETTY HETI
RAHAT, TAI JOS SUL EI OO NI VOIN ANTAA ETUKÄTEEN. TUO
MIELUUMMIN VALKOSIL KU KELTAISIL HELMIL. KIITOOOS!!!
(21:55) (tekstiviesti)

TAI EMMÄ TIIÄ, OISKO SE KELTASEMPI ENEMMÄN OIKEITTEN
HELMIEN VÄRINEN?
(22:02) (tekstiviesti)

Tyttöjen keskinäiset viestit ovat siis täynnä sosiaalista peh-
mennystä, tilkesanoja ja kokemusten emotionaalista jakamista. Po-
jat kertovat tekstiviestissä usein vain mitä, missä ja miten on tapah-
tunut. Tytöt pohtivat syitä tapahtuneeseen sekä liittävät mukaan
kuvausta siitä, miten viestissä kerrottu asia tai tapahtuma on vai-
kuttanut heihin. Molemmat tyylit edustavat kirjoitetun puheen
eri muotoja ja osittain myös sen ääripäitä. Kummankin tyylin kehi-
tystä ja limittymistä on kiinnostava seurata tulevaisuudessa, kun
tekstiviesti korvautunee toisaalta pidemmillä sähköposteilla ja toi-
saalta puhekielen kaltaisen jutustelun mahdollistavilla mobiileilla
chat-kanavilla.



187

6 SIISTIT KUORET

Esineen kulttuuri

Kitsikänny vai känniluuri?

”Jotenkin se vaan kuuluu nykyaikaan. Se on tätä aikaa”, toteaa äiti
perheensä kännykkätilanteesta ja jatkaa: ”Kyl se on niin paljon hel-
pottava tekijä. Ei siitä ainakaan mielellään luovu.” Jälleen kerran
törmäämme kahteen koko aineistoa leimaavaan käsitykseen: matka-
viestintä on osa arkea, ja laite helpottaa arjen hallintaa. Esinesuhdetta
ei enää kyseenalaisteta. Jos matkapuhelin on tätä aikaa, muistam-
meko, millaista elämä oli aiemmin, ennen kännykkää? Varhai-
simmassa tutkimusaineistossa on mainintoja nuorista, jotka halusi-
vat asettua kännykkävirtaa vastaan. Tyypillinen vastarintatilanne oli
vaihto-oppilasvuoden jälkeinen paluu Suomeen. Nuoret kokivat,
että kotimaassa oli poissaolon aikana tapahtunut muutos, jota he
eivät ymmärtäneet ja jossa he eivät halunneet olla osallisia.

Ja hän [tytär] oli sitä mieltä, kun hän oli vuoden pois Suomesta, että
tämän vuoden aikana oli kännykät lisääntynyt Helsingin katukuvassa.
Siis todella hirveästi. Tytär oli sitä mieltä, että tää on, siis, et hän ei ymmär-
rä, et minkä takia ihmiset niin paljon tarvitsee kännyköitä. Ja ehkä sit,
tuliko siinä vaiheessa vähän semmonen protestimieli, että minä en aina-
kaan hanki kännykkää. (Äiti, 1997.)

14-vuotias Sanni kertoi syksyllä 1997: ”Mun kaverille oli just
tarjolla kännykkä, mut se ottais mielummin kilpikonnan (naurua),
että sen verran niitä kiinnostaa.” 2000-luvulla nuoret kännyk-
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käkulttuurin vastustajat tai Sannin ystävän tavoin kulttuuriin täy-
sin neutraalisti suhtautuvat nuoret ovat lähes kadonneet. Matka-
puhelimesta luopuminen on yleensäkin erittäin harvinaista1 . Koko
tutkimusaikana aineistoon on osunut vain yksi(!) matkapuhelimen
käytöstä luopunut lapsi. Uudempi kritiikki kohdistuu matka-
puhelimen hankinnan sijasta sen käyttötapoihin tai matkaviestintään
liittyvään kulutukseen, kuten puhelimen hankintahintaan tai käyttö-
kustannuksiin.

Vuosien 1998–1999 nuorista lähes kolmasosa, 30 prosenttia,
ilmoitti maksavansa puhelinlaskunsa itse. 46 prosentilla laskun mak-
soivat vanhemmat ja 23 prosenttia nuorista oli päätynyt sopimuk-
seen, jossa vanhemmat maksoivat laskusta tietyn summan, ja nuori
vastasi tämän summan ylittävistä kustannuksista. Osaksi uutta kriit-
tisyyttä voitaneen laskea erilaisten käyttöä kontrolloivien teknisten
rajoittimien äkillinen suosio. Näitä matkapuhelinliittymän kustan-
nuksia tarkkailevia rajoittimia on ainakin kahdenlaisia. Lievimmil-
lään ne muistuttavat käyttäjää kertyneistä kuluista. Toisena ääri-
päänä ovat palvelut, jotka estävät soiton ja viestien lähettämisen,
kun sovittu kustannusten rajasumma ylittyy. Tällaisten saldo-
palvelujen käyttö lisääntyi merkittävästi vuonna 2000. Käyttörajoista
tuli myös selvästi tekstiviesteissä näkyvä keskustelun aihe, kuten
seuraavissa esimerkeissä:

MITÄ MIES!EI OO KUULUNU SIUSTA MITÄÄN?MINNE
HÄVISIT?SOITA MULLE JOS PYSTYT,MULLA TEKEE VÄHÄ TIUK-
KAA SALDON KANS!ILMOTTELE ITESTÄS!T:KITSI
(tekstiviesti)

KA MITÄS TÄNNE,KYLMÄÄ JA LUNTA!OON 16W.KUKAS SÄ
OOT,IKÄS,MIS ASUT JNE..!PYSTYKSÄ SOITTAAN MULLE KU MUL
MENEE KOHT SALDO UMPEEN ET EI PASSAA PALJO
NAPUTELLA!?
(tekstiviesti)
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SAIT VIHDOINKIN MAILIA. MEILLÄ OLI MAHTAVA VIIKONLOPPU.
ENEMMÄN MAILISSA. MÄ TEKSTAAN ÄIPÄN PUHELIMESTA KOS-
KA MUN SALDORAJA ON TAS PÄÄLLÄ. T.SARI
(tekstiviesti)

Myös ”vanhanaikaisen” matkapuhelimen käyttäminen voi olla
tietoinen valinta. Epämuodikkaan merkin tai mallin valinnan syy
voi olla muodin valtavirran vastustaminen tai ekoajattelu, pyrkimys
pysäyttää jatkuva kulutus. Mitenkään laaja tämä kriittisesti kulu-
tukseen suhtautuvien ja toiminnallaan sitä vastustavien nuorten
ryhmä ei silti ole. Huomattavasti enemmän aineistossa on näen-
näiskritiikkiä. Käyttäjät toteavat, että uuden puhelinmallin han-
kinta oli turhaa, koska entinenkin puhelin oli vielä toimiva. Silti he
eivät ole valmiita luopumaan jatkuvasta laitteen vaihtamisesta uu-
dempaan; uuden mallin tulo myyntiin luo välittömästi paineen
kyseisen mallin hankintaan. Poikkeuksena ovat nousseet esiin muu-
tamat ryhmät, jotka ovat liittäneet tietyn puhelinmallin osaksi
imagoaan. Nokian peruspuhelimen ja hieman nostalgisen maineen
laajemminkin saanut malli on nostettu esimerkiksi 50-luvun
(perus)rock-aatteen rinnalle.

Tutkija: Mikä tekee venttikympistä rokkipuhelimen?
Veera (16): No täällä rokkarit pitää semmosia kans.
Tutkija: Mitä siihen rokkariuteen kuuluu ulkoisesti tai mitä ajatuksia teil-
lä on?
Veera: Kaikilla on tummansiniset farkut käännettynä lahkeista, buutsit,
valkonen T-paita, flanellipaita, nahkatakki ja hiukset tuutilla. Aatteesta
vois sanoo, että kaikki rakastaa rokkia ja se on periaatteessa vähä sellasta
kun Elvis oli, eli että Elvis on se esikuva ja eletään rennosti ja pidetään
hauskaa ja ei olla mitään nipottajia ja tollasta.

Nuorista lähes kolmasosalla, 28 prosentilla, oli vuosina 1998–
1999 käytössään vähintään jo toinen matkapuhelin. Mukana oli
nuoria, joiden puhelin oli jo kolmas, neljäs, viides tai kuudes vaihto-
malli. Jotta vastakohta kulutuskritiikille olisi täydellinen, näissä
puhelimen vaihtotarinoissa korostuvat perusteluina usein nimen-
omaan rationaalinen päätöksenteko ja taloudelliset syyt. Nuoret
sanovat, että vanhentunut laite kannattaa vaihtaa, koska sillä on
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vielä jonkinlainen arvo vaihtopuhelimena. Kehäpäätelmä on valmis:
tulee ostaa uusi puhelin ennen kuin entinen on liian vanha. Toinen
perustelu on perheviestintä: joka tapauksessa perheeseen hankittaisiin
yksi uusi matkapuhelin. Miksi ostaa se äidille, kun ”mun vanha
puhelin oli vielä ihan hyvä antaa mutsille”. Peräti seitsemän pro-
senttia tutkimukseen osallistuneista nuorista oli perheistä, joissa
perheen ainoa kännykkä oli  haastatellun nuoren käytössä; vanhem-
milla ei ollut lainkaan matkapuhelinta. Tämä lienee hyvin suoma-
lainen ilmiö.

Joskus epämuodikkaan puhelimen käyttö aktualisoituu tiettyi-
hin tilanteisiin. Nuoret kertovat ”ryyppypuhelimista”, jotka ote-
taan mukaan, kun lähdetään juhlimaan tai festarimatkalle. Päätar-
koitus on tietysti estää kalliimman puhelimen katoaminen tai rik-
koutuminen. Tällöin nuoren kakkospuhelin eli känniluuri tai
kännikänny on osa bailauskulttuuria, eikä ole niin väliä, mitä kol-
huja vanha halkomalli matkalla saa. Vanhimmista GSM-malleista
on tullut myös tiettyä aikakautta kuvastavia keräilyesineitä. Joskus
vanha, suurikokoinen ja näyttävä kitsipuhelin voi olla osa asua ja
katu-uskottavuutta. Ei haittaa, vaikka puhelimen näyttö on säröillä,
kuori naarmuinen, antenni vino ja akku pysyy paikallaan laastarilla.
Tästä lienee kysymys opettajien havainnossa:

Miesopettaja: Tai sitte mikä mulle tapahtu tossa aikasemmin tällä viikolla,
se oli semmonen oikein grunge-kännykkä elikkä se oli niinku joku muuta-
man kännykkäsukupolven...
Naisopettaja: Se oli Teemuko?
Miesopettaja: Joo tais olla.
Naisopettaja: Joo just. Se oli kauhee.
Miesopettaja: Sellanen ikivanha kännykkä...
Naisopettaja: Kolmelkymmenelviidel markal saanu sen jostaki.
Miesopettaja: Että hän esitteli sitä. Että hänellä on, nyt rupee tulee jo
tämäkin. Kännykällä on tämmönen ... kitsch-arvo.
Tutkija:   Just, katu-uskottavuutta.
Naisopettaja: Joo.

Samaa tilannekomiikkaa liittyy joskus puhelimen tahalliseen tai
tahattomaan käyttöön ”vanhanaikaisesti”.
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Näin kaveria illalla kaupungissa (humalassa). Soitteli halollaan jonnekkIi.
Kaikki nauraa aina sen tyylille puhua humalassa (tyttö). Kun hän puhuu
niin hän pitää puhelinta suun edessä (siis kumpikaan pää ei ole korvassa)
kuin radiopuhelinta. Se on todella hullun näköistä!!! Olen nähnyt erään
nuoren miehenkin tekevän niin (humalassa myös).
(Ote 16-vuotiaan Tarun päiväkirjasta.)

Elämä ennen vanhaan

Kiinnostavaa on, miten nopeasti matkapuhelin vakiinnuttaa paik-
kansa kunkin käyttäjän elämässä. Nuorten kännykkäaikasykli on
ehkä jopa aikuisten vastaavaa vakiintumisaikaa lyhyempi. Vain
muutaman viikon käytön jälkeen kännykästä puhutaan kuin lait-
teesta, joka on ollut osa elämää aina. Etnologi Elina Kiuru pohtii
osuvasti esineen ja ajan suhdetta. Hänen mukaansa esineiden maa-
ilmassa aika ei kulje lineaarisesti alusta loppuun niin yksiselitteises-
ti kuin usein ajatellaan. Yksittäisestä esineestä on helppo ajatella,
miten se syntyy, elää ja kuolee (tai elää ikuisesti), mutta heti kun
esinettä aletaan pohtia suhteessa muihin esineisiin ja ihmiseen, pää-
dytään monimutkaiseen materian, ajan ja paikan, tunteiden, tie-
don, kokemusten sekä merkitysten verkostoon. Kiuru kysyy: Voi-
daanko loppujen lopuksi sanoa kovinkaan tarkasti, milloin esine on
olemassa? Onko se olemassa vain silloin, kun se täyttää sille määrät-
tyä tehtävää fyysisen olemassaolonsa rajoissa eli on mitattavissa, pun-
nittavissa sekä aistein havaittavissa olevaa materiaa? Entäpä muistot
jo kadotetuista esineistä tai alkuperästään täysin vieraantuneet,
rikkinäiset, korjatut tai muutetut esineet – mihin aikaan ja paik-
kaan ne kuuluvat? Onko esine enemmän sen muoto vai sisältö,
materiaa vai mielikuva?2

Myös laitteeseen liittyvä emotionaalinen suhde näyttää synty-
vän verraten nopeasti: puhelimesta tulee myös tunneperäisesti oma
esine. Emootioita digitaalisissa ympäristöissä tutkineet Laura Ermi
ja Petri Lankoski muistuttavat, että ihminen ei lakkaa olemasta ih-
minen siinäkään vaiheessa, kun hän ryhtyy käyttämään tietokonet-
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ta tai muuta digitaalista laitetta, joten hän tuo käyttötilanteeseen
välttämättä mukanaan myös emootiot3 . Kaj Ilmosen mukaan vah-
voja tunnelatauksia liitetään tavaroihin, joilla on keskeinen paikka
sekä fyysisen olemisen että ajattelun historiassa. Tällaisia vahvasti
latautuneita esineitä ovat esimerkiksi televisio ja auto.4  Listaan voi-
taneen lisätä matkapuhelinkin. Eräs muoto tästä tunnelatauksesta
on esineen elollistaminen, johon palaamme hetken kuluttua.

Matkapuhelinta käyttävät nuoret ja jopa lapset omaksuvat lähes
yhtenäisen kännykkädiskurssin, joka muodostuu perinteisen elä-
män ja uuden ajan vastakkain asettamisesta. Aika ennen matka-
puhelinta nostalgisoituu. Siitä tulee hallitun kännykkäajan hallit-
sematon vastakohta. Muisteleva kerronta alkaa saduista tutun olipa
kerran -aloituksen tavoin: ”Siihen aikaan, kun mulla ei vielä ollut
kännykkää.” Toinen taajaan aineistossa toistuva toteamus on: ”En
mä edes muista sitä aikaa, kun mulla ei ollut kännykkää.”

Olemme joskus kärjistäen kutsuneet nuoria kännykyborgeiksi,
joille matkapuhelin on lähes elimellinen osa persoonaa. Kyborgissa
perinteiset käsitykset ihmisen ja koneen rajoista lähtevät liikkee-
seen ja asettuvat keskustelun alaisiksi5 . Ajatus mobiilikyborgeista
on tietysti vahvasti liioiteltu, mutta kuvastanee ideaa sukupolvesta,
joka joutuu tietoisesti irrottautumaan laitteen kontrollista, mikäli
haluaa kokea asiat ”toisin”. Aikamme sukupolvi, kutsutaan sitä sit-
ten nimellä X tai G, elää ympäristössä, jossa sen saamien virikkei-
den määrä on loputon; meitä ympäröivät alati ääni, liike, kuva, elekt-
roniset signaalit6 . Nostalgiapuheeseen liittyy yleensä idea vapaasta,
hallitsemattomasta elämästä, jossa saattaa tapahtua mitä vain. En-
tisen ajan elämän niukkuuteen sisältyy siten myös ajatus yllätyksel-
lisyydestä ja sen tuomasta rikkaudesta. 16-vuotias Jenna viettää ys-
tävänsä kanssa joskus kännykättömiä perjantai-iltoja kaupungilla:

Tai sitten sillee, et jos mä meen mun kaverin kanssa, niin yleensä se on
sillee niin, ehkä sillä sattuu oleen kännykkä. Tai sit meillä ei kummalla-
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kaan oo ees kännykkää välttämättä. Mennään vaan kahdestaan. Tai sitten
tiedetään kummiskin, että missä päin ne liikkuu. Niin kyl me johkin aina
törmätään. Et yllättävän hyvin ihmiset tietää, että Helsinki on yllättävän
pieni kaupunki. Tietää hyvin, että missä muut on. Vähän semmosta pe-
rinteistä fiilistä ennen kun kännykät oli täällä.

Kansatieteilijä Teppo Korhosen mukaan tutkimus on ollut
liukumassa väärille raiteille unohtaessaan esineen merkityksen osa-
na ihmisten arkea. Ihmiset panevat suurta eroa pikkueroavuuksiin
kulutuksessaan, samanaikaisesti kun kansatieteilijät välittävät yhä
vähemmän tutkia konkreettisia muotovariaatioita. Keskeinen näkö-
kulma tulee olemaan myös se, minkä merkityksen ja arvon kukin
antaa esineille esimerkiksi nostamalla tietyt esineet taideteoksiksi,
statussymboleiksi, keräily- tai muistoesineiksi. Toisaalta koemme
esineiden ohjaavan arkipäiväämme. Tekniset laitteet painavat lei-
mansa rutiineihimme kotona ja työpaikalla. Tekniset innovaatiot
aiheuttavat meille suunniteltuja ja suunnittelemattomia, positiivi-
sia ja negatiivisia kokemuksia. Korhosen mukaan selvitäksemme
teknologiadeterminismistä tulee katse suunnata siihen, mitä joka-
päiväiset esineet kullekin merkitsevät, mitä niillä tehdään, kuinka
aktiviteetit työ ja vapaa-aika organisoidaan esineiden ympärillä ja
niistä lähtien. Esineet, rutiinitoiminnot ja rituaalit kietoutuvat tiu-
kasti yhteen. Esineet säätelevät arkeamme ja juhlaamme, ne lei-
maavat käsityksiämme ajasta ja tilasta.7

Joskus matkapuhelin saa nuorten puheessa rutiineja ja merki-
tyksiä, joita sillä ei todellisuudessa ole. Tässäkin lienee kyse vakiin-
tuneesta kännykkäpuheesta, jonka myös nuoret omaksuvat. Esineen
vaikutus kulttuurin rakentumiseen on siten vahva. Kopomaan ja
Mäenpään haastattelemat aikuiset puhuvat matkapuhelimesta
laitteena, jonka merkitys tiivistyy esimerkiksi ilmauksiin ”käyttö-
väline”, ”työväline”, ”henkinen turva”, pelkkä ”puhelin”, ”selviyty-
misväline” tai ”turvaväline”. Näissä kännykkä esiintyy korostetusti
hyödyllisenä ja välineellisenä laitteena. Toisaalta kännykkä näyttäy-
tyy elämyksellisenä, viihteellisenä ja sosiaalisena laitteena: ”ajanviete”,
”esiintymistavara”, ”henkireikä”, ”lelu”, ”mukavuuden väline”,
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”seuralainen”, ”kiva tekninen laite” ja ”yhteydenpitoväline”.8   Tämä
hyöty–huvi-diskurssi kuuluu myös nuorten puheessa. Ajoittain
hyötynäkökohdan korostaminen saa tulkinnallisesti kiinnostavia
piirteitä. Nuoret jäsentävät puheessaan elämäänsä suhteessa matka-
puhelimeen aikuisten elämästä tutuin käsittein. Opiskelusta tulee
työtä, oppikirjoista ja matkapuhelimesta työvälineitä. Koska var-
sinkin kulttuurin alkuaikana matkapuhelin miellettiin kiireisen –
ja menestyvän? – ihmisen symboliksi, heittäytyvät myös aikuismaista
elämäntyyliä tavoittelevat nuoret mukaan tähän työvälinediskurssiin.
Seuraavan esimerkin 16-vuotias Henna on kuvannut arkipäiviensä
kiirettä, jonka hallinnassa myös matkapuhelimella on tärkeä osa:

Tutkija: Onks toi kännykkä sulle sit semmonen kiireisen päivän merkki?
Henna: Joo. Tai siis se on semmonen niinku, en mä tiedä, työväline tai
jotain vastaavaa. Et kun tulee töistä, niin sä laitat kaikki työkamat sivuun
ja keskityt taas johonkin uuteen asiaan. Et se on silleen periaatteessa.
Tutkija: Sä käyt kans töissä vai?
Henna: En mä käy töissä. Mut siis niinku, ihan opiskelen.

Vakioitunut ”opittu” kännykkäpuhe näkyy aineistossa muuten-
kin selvästi. 15-vuotias Tiia toteaa, että hänen luokallaan melkein
kaikilla on oma matkapuhelin, ja päivittelee mediakeskustelun ta-
voin: ”Se on tosi järkyttävää. Ihan oikeesti. Että sillee, että mihin
tämä maailma on ajautumassa.” Lausuman takana piilee science fic-
tion -kirjallisuudesta tuttu ajatus koneiden hallitsemasta maailmas-
ta. Kulttuurintutkija Raine Koskimaa toteaa, että tieteiskirjalli-
suudessa korostuu pessimistinen näkemys virtuaalitodellisuuden
mahdollisista vaikutuksista. Teknologiaan ja erityisesti tietokonei-
siin on loputtoman koneoptimismin lisäksi liittynyt aina myös pel-
koa. Pelko kulminoituu kuvaan koneen hallitsemasta todellisuudesta,
jossa ihminen on vain merkityksetön osa koneistoa.9  Esimerkin Tiia
vertaa elämäänsä myös nuorisoelokuvaan, josta aiemmin huvittaneet,
täysin mahdottomina pidetyt käytänteet ovat siirtyneet omaan elä-
mäntapaan. Fiktiosta on tullut totta.
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Tiia: Mut kyl sitä huomaa, et tulee tosi laiskaks. Et saattaa just soittaa, että
oot koulussa ja et löydä koulutalosta jotain, niin: ”Et missäs sää oot?” Sit
on sillee, että: ”Mää oon täs fysiikan luokan edes.” ”Mää on täs matikas.”
”Hei! Nähdäänks me? Vilkutetaan.” Just sillee. Niinku tommosta, et 20
metriä väliä. Se alkaa kyl tosiaan meneen vähän yli.
Tutkija:  Sitä kuitenkin tulee tehtyä?
Tiia: Kyl sitä tapahtuu. Heh! Heh! Niin. Just se on hyvä huomata, just
vissiin kaksi vuotta sitten oli semmonen leffa, kun Clueless. Ja siinä just
tapahtu tommonen noin, hirvee vitsi oli. Ja kaikki nauro. Et ei tommosta
voi tapahtua ja nyt se on, niinku semmosta normaalia, ihan oikeasti.
Tutkija: Et välituntien aikana sit tulee just. Tai ruokkisten tai koulun
jälkeen?
Tiia: Niin. Koulun jälkeen justiin. ”Mihin te katositte äsken?” ”Joo. No
me ollaan täs 20 metrin päässä.” ”No, venatkaas meitä.”

Ilmosen mukaan tavaran erityistäminen, singularisointi, tapah-
tuu tavallisesti siten, että tavaran neliulotteisuus pelkistyy symbo-
liseen ulottuvuuteen. Olennaista tässä on, että tavaralta riisutaan
taloudellinen ulottuvuus ja että se muunnetaan erityisellä tavalla
merkitykselliseksi haltijalleen. Tämä toteutuu niin, että tuote ko-
ristellaan pyhän leimalla. Se auttaa tuotteen haltijaa panemaan ta-
varan palvelemaan hänen sille tahtomiaan tarkoitusperiä, lähinnä
rakentamaan tavaran haltijan sosiaalista identiteettiä.10  Pasi Mäen-
pään mukaan kännykän käytön tärkein merkitys liittyy elämän hal-
lintaan eikä pelkkään viestintään11 . ”Mä en oo ikinä ajatellukaan,
että mulla kännykkä on pelkästään vaan yhteydenpitoväline, niinku
meidän isä väittää”, kiteyttää 15-vuotias Kirsi matkapuhelimensa
merkityksen.

Norjalaisia kännykkänuoria tutkineet Rich Ling ja Per Helmer-
sen toteavat, että nuorten matkaviestinnässä laitteeseen sisältyy useita
symbolisia merkityksiä. Laite viestittää omistajansa olevan toisaalta
saavutettavissa ja toisaalta niin suosittu, että hän tarvitsee puheli-
men. Omistaminen kertoo yksilön saavuttaneen tietyn teknisen
kompetenssin ja taloudellisen tason. Oikeanlaisen mallin hankinta
vahvistaa, että omistaja on tietoinen kulutustrendeistä. Mobiililaite
voi näin sekä tukea ja rakentaa käyttäjän identiteettiä että julistaa
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sitä muille.12  ”Mulla on tapana personoida kaikki muutkin asiat, ja
tykkään pukeutuu sillain ettei ketään muu oikeen pukeudu samalla
tavalla. Ja minun puhelimeni ei oo mikään 5110 missä on mustat
kuoret, jollanen on kaikilla. Et mun mielestä on erittäin tärkeetä et
se on sen näkönen ku on ittekin”, korostaa 15-vuotias Outi. Tietty
puhelinlaite voikin toimia sekä ryhmään kuulumisen että siitä
erottautumisen välineenä, kuten seuraavissa 16-vuotiaan Katarii-
nan päiväkirjakatkelmissa.

PE 28.5 -99
Olin kaverin kanssa kaupungilla ja ohi käveli mies joka puhui samanlai-
seen kännykkään kuin minulla (8110 i). Olin ”otettu” ja tuli mukava
tunne, ”yhteen kuuluvuus”! Samana ilta bussissa kotiin tullessa soi jon-
kun ”vanhan leidin” kännykkä. Ääni oli mäkitorpan perusääni ja kiehuin
punaisena raivosta!!! Se on aivan hirveä. Aloittelijan ja epävarman ääni.

MA 31.5 -99
Olen 4 päivää [työharjoittelussa] ja siellähän tietysti on kaikilla kännyt.
Suurimmalla osalla sama puhelin kuin minulla… Tunnen kuuluvani oi-
keasti joukkoon! Tunnistan ”oman” puhelimeni soitto äänistä.

KE 2.6. -99
Tänään se ärsytys sit alko…. Yhteenkuuluvuus haihtui ja tilalle tuli inho.
Mun entinen kaveri oli ostanu käytettynä saman puhelimen ku mä ja
oikein tahallaan näytteli ja esitteli sitä!! Oksettaa… (Me ollaan suututtu
toisillemme) (Tapahtui meidän pihalla)

Kännykkä kaverina

Matkapuhelinliikkeistä voi ostaa pienen pehmohahmon, jonka si-
sällä on paikka matkapuhelimelle. Hahmo, kuten possu, kissa tai
sarjakuvasankari, muuttuu siten matkapuhelimen ”kasvoiksi” ja
”kehoksi”. Tuotteen myyntinimi on kännykkäkaveri. Pehmohahmo
on paitsi tapa kuljettaa matkapuhelin mukana (hahmo suojaa pu-
helinta) myös keino personoida laite. Nuoret puhuvat kännykästä
kaverina myös toisessa, abstraktimmassa merkityksessä. He kohot-
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Pojille kännykkä on usein yhdessä tekemisen ja liikkuvuuden symboli.
Kuva: Johanna Järveläinen, 1998.

13. Coogan & Kangas 2001.

tavat laitteen teknologialuokasta lähemmäs inhimillistä kontaktia.
Laitteesta tulee nuoren ”ystävä” tai identiteettiä kuvastava ”sivu-
persoona”. Kännykästä on tulossa hyvin keskeinen esine ja lähes
epäesinemäinen ”toveri” ja apuväline13 . Apuna tässä ovat jo mainit-
tujen ulkoisten hahmojen lisäksi, ja niitä useammin, esineen nime-
äminen, elollistaminen ja sen mukanaan tuoma esineeseen kohdis-
tuva hoivasuhde. Yleisimmin nimi ilmenee nuorten tavassa puhu-
tella laitetta. Vain harvoin kuulee kysyttävän, missä matkapuheli-
meni on. Yleisnimi matkapuhelin korvautuu kutsu- ja hellittely-
nimityksillä. Ajoittain nimimuoti on ollut esillä näkyvämmin, logo-
kuvina tai näyttöteksteinä, joita käsiteltiin edellisessä luvussa.

Ville (15): Ni se aina, sill on tuota, sill on semmonen pussi tässä näin, se
aina ottaa sen välitunnilla ja sit se niinku silittelee ja (hönkii) aina kauhee
(naurahdus). Se on uskomaton.
Tutkija: Kiillottelee ja.
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Ville: Nii, se on niinku sen tamagotchi, periaatteessa että.
Tutkija: Joo.
Ville: Se on sen ystävä (naurahdus).
Tutkija: Joo. Onks se muuten kauheen suosittu tyyppi?
Ville: Ei mitenkään erityisen. Se on vähän semmonen, että tytöt aina
vähän naureskelee sille. Se, se tietysti yrittää olla vähän kovempi (naurah-
dus), mutta  ei se oo mitenkään semmonen.
Tutkija: Eli se voi vaikka tarvita sitä kännykkäystävää?
Ville: Nii.
Tutkija: Sillei et se on vähän sille niinku oikeesti.
Ville: Nii, ja sit se ei, se ei niinku meidän muiden kanssa osaa olla sen takii,
ku se just yrittää olla sitä, mitä se ei ole.
Tutkija: Mm.
Ville: Elikkä niinku sanoo, että me ollaan lapsellisia ja semmosta.
Tutkija: Se ei sovi kuvioihin sitte ite.
Ville: Nii.

Joskus puhelimesta puhutaan kuin elävästä olennosta, jolla on
oma tahto ja mieli ja joka tekee asioita itsenäisesti. Nuoret kuvaa-
vat, kuinka kännykkä ”soittelee” repusta tai taskusta kavereille tai
lähettää tyhjiä viestejä itse valitsemilleen henkilöille. Tässä kyse on
laitteen teknisen ominaisuuden inhimillistämisestä. Puhelin soit-
taa, kun yhteyden avaavaa näppäintä painetaan. Soitto ohjautuu
yleensä viimeksi soitettuun numeroon. Näppäinlukon unohtumi-
nen auki mahdollistaa tällaisen itsenäisen soittamisen: vihreän luu-
rin painuminen alas saa puhelimen soittamaan.

Elollistaminen ja nimeäminen on kaikille kulttuureille tyypilli-
nen ominaisuus. Kautta aikojen kulttuurien esineet on koettu ”elä-
viksi” ihmisen apulaisiksi, olkoonkin, ettei niihin sinänsä olisi kuvi-
teltu sisältyvän omaa henkeä kuten animistisissa kulttuureissa. Yksi
puoli tätä asiaa on erisnimen anto alkaen vaikkapa nukeista tai lai-
voista.14  Myös koko matkapuhelinkategoria on saanut hellitteleviä
nimityksiä: banaani, gösöm, ficka, fööni, höpötin, juppinalle, kahle,
kapula, kalikka, kenkä(puhelin), keppi, känny(kkä), käpälä, käsi-
puhelin, läppäpuhelin, nokialainen, palikka, piipitin, säkkijärvi, tas-
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ku, venttikymppi, zetti, zippo15 . Usein lempinimi viittaa laitteen ul-
koasuun tai muihin tunnusmerkkeihin. Banaani kuvaa tietyn No-
kian puhelinmallin muotoa; venttikymppi on sarjan suosikkipu-
helimen tyyppinumero; zippo on lainannut nimensä tupakansy-
tyttimeltä, jota se käyttäjien mielestä muistuttaa sekä värinsä että
kokonsa vuoksi. Joskus nimi on tullut käyttötarkoituksesta.
Läppäpuhelin kuvaa paitsi puhelimen muotoa, aukeavaa etukantta,
myös puhumista eli slangitermein läpän heittoa.

Digitaalisten ympäristöjen personointia tutkinut psykologi Jan
Blom on kirjannut suomalaisten kännykkänuorten haastatteluista
samankaltaisia havaintoja. Nuoret puhuvat matkapuhelimesta ikään
kuin se olisi ”a living thing”, elävä olento. Eräs nuori kuvaa puheli-
men henkilökohtaiseksi ystäväksi. Toinen on nimennyt puhelimensa.
Joku on antanut puhelimelle lähes lemmikin statuksen. Kaiken kaik-
kiaan nuoret ovat kehittäneet laitteeseen kiintymyssuhteen.16

Hoivasuhteen intensiivisyys vaihtelee yksilöittäin. Laajimmillaan
matkapuhelin ”elää” kuten nuori. Se herätetään aamulla (äänet pääl-
le), ja illalla se menee nuoren kanssa nukkumaan (äänet pois). Pu-
helin pukeutuu värikuoriin, joiden kuosi määräytyy esimerkiksi
käyttäjän mielialan (iloinen väri) tai asusteiden (yhteensopivuus)
mukaan. Muutama tyttö on räätälöinyt matkapuhelimelleen koko-
naisen puvuston erilaisia kuljetus- ja suojapusseja. Myös Blom mai-
nitsee kausiluonteisen ja mediasidonnaisen matkapuhelimen
personoinnin. Joulun aikaan värikuoret ovat punaiset, näytöllä juok-
see poro, ja soittoäänenä soivat Kulkuset. Tähtien sota -innostus toi
puhelimiin sarjan Darth Vaderin teeman.17  Tyypillisin hoivatoi-
minto lienee puhelimen akun lataaminen, jotta puhelin ei ”kuole”,
”mee tajuttomaksi” tai ”väsy”. Pakonomaisiksi muodostuneista
hoivatoiminnoista on mainintoja kuitenkin lähinnä vain aineiston
nuorimpien osalta. 14-vuotiaan tytön isä kuvailee, kuinka tämän
värikuorista huolehtiminen alkoi jo huvittaa läheisiä niin, että jat-
kuvasta puhdistamisesta tuli kiusoittelun aihe.
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Isä: Sillon alkujaan pääs vähän  irvistelemään, että kun hänellä  on tapana,
että pyyhki pölyt aina kun otti käteen, niin piti sormenjäljet pyyhkiä siitä.
Pääs sitten kyselemään siitä, että aina vähän irvistelemään, että no ootko
muistanut pyyhkiä pölyt? Joskus jopa laitoin sitten tekstiviestin,
kännykkään mikron kautta, että muista pyyhkiä pölyt. Ja sit se pikkuhil-
jaa menetti sen jujunsa se homma, sillon alkujaan sen kaverit ilmeisesti
vähän irvisteli sille, että pyyhki aina näin että … (näyttää miten)
Tutkija: Pidettiin hyvänä.
Isä: Niin. Kai se mieluisa sitten silleen, siinä mielessä lahja on.

Tyttöjen vahva teknologia

Edellisessä luvussa käsiteltiin tyttöjen ja poikien tapoja käyttää teksti-
viestintää. Seuraavaksi vielä muutama lisähuomio sukupuolen mu-
kaan eriytyneestä kännykkäkulttuurista. Tutkimuksen vuosien
1998–1999 otoksessa tytöt olivat yliedustettuja. Haastatelluista 58
prosenttia oli tyttöjä ja 42 prosenttia poikia. Ero on tasaantunut
myöhemmässä aineistossa. Tyttöjen määrän painottuminen selit-
tyy pääosin tyttöjen vahvalla ystävyyssuhdesidoksella: tytöt ovat usein
halunneet saada tutkimukseen mukaan myös ystävänsä, ja yhden
tytön haastattelu on johtanut tutkijan keskelle tyttöverkostoa.

Vuoden 1998 tammikuussa 14-vuotiaat espoolaispojat esittivät
tutkijalle provosoivia väitteitä tyttöjen matkaviestinnästä:

Tutkija: Käyttääks teidän mielestä tytöt eri lailla kännykkää?
Miika & Juuso: Joo.
Miika: Käyttää.
Juuso: Hirveen hitaasti kirjottaa.
Miika: No niin just, ettei se säry ja...
Juuso: Niin.
Miika: Onks niillä sit erilaisia kännyköitä kuin teillä vai onks ne samanlai-
sia?
Juuso: No, paljon yksinkertasempia.
Miika: Niin. Ne ei pidä niitä koskaan päällä.
Juuso: No niin ja sit ne ei tee niillä mitään, niillä vaan on.
Miika: Niin just, just niin.
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Tietokoneet ja niihin liittyvä pelaaminen leimataan usein enem-
män poikien kuin tyttöjen kulttuuriksi. On oltu syystäkin huoles-
tuneita siitä, miksi tietotekniikka ei yleensä kiinnosta tyttöjä yhtä
paljon kuin poikia. Mediatutkija Annikka Suoninen kritisoi, että
tyttöjen kiinnostuksen este on tuskin pelkästään teknologian saama
miehinen aura tai maskuliinisuuden myytti, vaikka niitä käytetään
usein ilmiön selittäjinä. Olennaisempaa lienee se, mitä laitteilla
voidaan tehdä. Tyttöjä tuskin saadaan innostumaan tietokoneista,
ellei koneilla voida tehdä naisia ja tyttöjä aidosti kiinnostavia asioi-
ta.18

Matkapuhelin näyttää olevan tietokonetta tasa-arvoisempaa tek-
nologiaa. Laitteiden levinneisyys ei juuri eroa sukupuolen mukaan,
ja jos eroa on, niin todennäköisimmin se kääntyy jopa tyttöjen eduk-
si. Marja Saanilahti toteaa, että puhelinta voi pitää jossain määrin
enemmän tyttöjen kuin poikien viestimenä: jo lankapuhelimella
on ollut korostuneen tärkeä asema tyttöjen ”viestinmaailmassa”19 .
Väitämme, että suosion selittäjä on juuri Suonisen mainitsema aito
kiinnostavuus ja välineen sosiaalinen instrumenttiarvo. Matka-
puhelimella voidaan tuottaa ja välittää aineistoja, jotka tytöt miel-
tävät hyödyllisiksi. 1990-luvun poikien väitteet voi kääntää päin-
vastaisiksi, heitä itseään koskeviksi. Voidaan väittää, että ikäluokittain
tytöillä on poikia enemmän matkapuhelimia, tytöt käyttävät lait-
teita määrällisesti enemmän ja tytöt hallitsevat matkapuhelimiin
liittyvän viestinnän poikia paremmin. Erona on alusta lähtien ollut
se, että siinä missä pojat ovat puhuneet matkapuhelimista, tytöt
ovat puhuneet niihin.

Tutkija: Tuleeks teijän paljon juteltua kännyköistä? Vertailtua merkkejä?
Niina (16): Joo. Joskus. Ja kyllä siitä sillee ihan positiivises mieles, että
kehutaan, jos joku on saanut uudet kuoret kännykkään. Tai sit tietenkin
sillee, et joo, numerothan uusiutuu ja koko ajan jengi vaihtaa puhelinta.
Niin numeroita joudutaan vaihtaan. Ja kyllähän siitä keskustellaan joskus
aina. Ja ajatellaan sitä, että Nokialta tulee uus malli, vou! Hei mä haluun
nähdä sen ja kaikkee tällasta näin. Mut ei se oo pääasia kummiskaan.
Enemminkin se puheleminen sinne puhelimeen.
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Sinä, minä ja kännykkä. Matkapuhelimesta tuli suhteen kolmas pyörä.
Kuva: Juha Kolari, 2000.

Poikien väite tuskin oli aikanaankaan täysin yhteneväinen todel-
lisuuden kanssa. Tosin myös tytöt arvelivat 14-vuotiaan Tuulin ta-
voin: ”Pojilla on enemmän kännyköitä. Ku ne osaa vaatia. Ne halu-
aa kaikkia teknisiä vempaimia.” Käsitys tyttöjen vaisusta matka-
puhelinsuhteesta kuvastuu useiden muidenkin poikien haastatte-
luista. Eräs selitys tähän on, että varsinkin kulttuurin alkuvaiheessa
tytöt käyttivät puhelimia poikia huomaamattomammin, mikä sai
pojat uskomaan, ettei tytöillä ollut tarvetta niiden käyttöön. Kou-
lussa poikien tuntikäyttö oli aggressiivisempaa kuin tyttöjen. ”Jot-
kut röyhkimykset joskus ovat jopa vastanneet”, kuvailee naisopettaja
poikia. Pojat sekä puhuivat matkapuhelimista että vertailivat niitä
näkyvästi. ”Tällä hetkellä poikien yleisin keskustelun aihe, niin on
kännykkä”, totesi 15-vuotias Sakari vuoden 1997 lopulla. Mies-
opettaja puolestaan kertoi:

Nii, ja ehkä sitte se on pulpetilla, sillä leikitään tai jotain muuta, tai se on
niinku avoimemmin esillä. Se on fyysisesti läsnä se puhelin, vaikka kiinniki
on, niin se on kuitenki siinä. Mut tytöillä se on sitte usein, tos ne käy,
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tunnin jälkeen esimerkiks laukusta ilmestyy, jolloin soitetaan. Ehkä täm-
möistä eroo siinä on.

Sama näkyvän ja näkymättömän raja on suunnannut keskuste-
lua siitä, hankkivatko tietyntyyliset ihmiset matkapuhelimen mui-
ta herkemmin: onko matkapuhelin vain ulospäin suuntautuneiden
viestintäväline? Nuorten osalta kännykkäsuuntautuneisuudesta ei
voi luoda selviä erottelevia kategorioita. Opettajat hämmästelevät
nimenomaan sitä, että matkapuhelin on kaikentyylisillä oppilailla,
myös luokan hiljaisimmilla. Tätäkin voitaneen selittää välineen tasa-
puolisuudella. Kuten edellisessä luvussa huomasimme, teksti-
viestintä tarjoaa yhteydenpitokanavan myös niille nuorille, jotka
eivät suosi puhelua.

Sittemmin tytöt ovat ottaneet pojat kiinni myös käytön näky-
vyydessä. Vuonna 1999 aineistoon ilmaantui runsaasti havaintoja,
joissa matkaviestintä määritellään enemmän juuri tyttöjen vahvuu-
deksi, naisten teknologiaksi. Koulujen käytävät ovat täynnä tyttö-
porukoita, jotka lukevat tai sepittävät yhdessä viestejä. Myös poiki-
en alueena pidetty pelaaminen – matopeli, tetris ja muut mobiilipelit
– leimautuivat joissakin kouluissa tyttöjen kulttuuriksi. Tämä joh-
tuu siitä, että nimenomaan tytöillä on ollut käytettävissään uudempia
puhelinmalleja, joissa pelit ovat vakiovaruste. Kun pelit ovat olleet
tarjolla omassa puhelimessa, niin tytöistä on tullut ne hallitsevia.
16-vuotias Essi kirjoittaa: ”Peleistä uudessa kännykässäni pidän myös
todella paljon ja pelasinkin Space Impactin melkein heti loppuun.
Harmi vaan, nykyään en enää jaksa pelata oikein mitään peliä sillä
matopelissä, pairs 2:ssa ja space impactissa [minulla] on niin kovat
ennätykset ja Bantumissa keksin strategian, joilla koneen voittaa
millä tasolla hyvänsä.”

Tutkija: Oot sä huomannu sellastakin, ett ne lukee toistensa viestejä yh-
dessä sitte?
Opettaja: On. Kyllä minusta ihan. Ja se, että oon esimes semmosia tilan-
teita, että tyttö antaa toiselle puhelimen ja sanoo, että ”kato nyt, ett lue,
mie sain tämmösen ja tämmösen viestin”.
Tutkija: Se on välituntiajanvietettä.
Opettaja: Kyllä. Välituntiajanvietettä. Ihan parhaimmillaan. Samoin ty-
töillä on, silloin joskus joulun jälkeenkö mie nyt huomasin tän, matopeli-
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villitys oli silloin minusta ehkä muutamia viikkoja, ehkä kuukauden ver-
ran sellanen oikein buumi.

Kuten jo aiemmin totesimme, nuorten matkaviestintä ei lähes-
kään aina ole liikkuvaa viestintää. Jos liikkuvuuden korostamista
tarkastelee sukupuolen mukaan, sen merkitys korostuu enemmän
poikien viestinnässä. Nuoret kuvailevat, että tyypillisessä tyttöjen
puhelinkeskustelussa katse kohdistuu usein menneeseen, jo tapah-
tuneeseen. Tapahtumia kerrataan ja muistellaan tai niistä kerrotaan
ystävälle, joka ei ollut läsnä tilanteessa. Myös Marja Saanilahti ku-
vailee tyypilliset poikien kotipuhelimesta soittamat puhelut selväs-
ti tyttöjen puheluja lyhyemmiksi soitoiksi, jotka keskittyvät usein
tapaamisista sopimiseen. Tyttöjen puhelut kestävät Saanilahden
mukaan jopa tuntikausia. Keskustelussa käydään läpi kaikki se, mitä
itselle, juttukumppanille, koulukavereille tai muille yhteisille tu-
tuille on tänään tapahtunut. Usein taustalla on avoinna esimerkiksi
televisio, ja keskustelijat voivat kommentoida televisio-ohjelmia toi-
silleen reaaliaikaisesti. Juttelukumppani on usein paras kaveri, josta
on saatettu erota vain hetkeä aiemmin.20  Myös australialaistut-
kijoiden mukaan tyypillistä nuorten pitkille puheluille on, että ne
soitetaan usein henkilölle, josta nuori on eronnut vain hetkeä aiem-
min21 . Amerikassa nuorten on todettu soittavan suurimman osan
yli kaksikymmentä minuuttia kestävistä puheluista22 .

Poikien puhelussa keskeistä on useammin tulevan ajan hallinta.
Puhelussa suunnitellaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Puhe on siten
enemmän ennakoivaa kuin kertaavaa tai menneen jakamista. Tämä
tulevassa eläminen ja fyysinen liikkuvuus näkyvät myös poikien
perusteluissa matkaviestinnän tarpeellisuudesta. Poikien kännykkä-
elämän kuvauksissa ajetaan mopolla ja moottorikelkalla, kierretään
metsällä ja ollaan kalassa.

Timo (15): Ja on niitäki tilanteita jo tullu, että mopo on hajonnu johki
tien varteen ja sitte soittanu kaverille, että tuos vähän osia, että. Tämmösiä

20. Saanilahti 1999, 94.
21. Cox & Leonard 1993, 23.
22. Keller 1977, 281–298.
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ollu jo. Just toi mopohomma, että kerranki mopo hajos tonne tienvarteen.
Ois  tullu taas käveltyä pitkän matkaa ja tälläin. - - - Kaverit on vaikka
mökillä tai jossain ja tälläin ja sitte ku kalassa ollaan, ni sieltä on hyvä
soitella kotia, että nyt tuli kymmenenkilonen hauki, että tuokaa kamera.
Tommosia.

Kari (16): Missähän ois ollu, oisko ollu jossain isoveljen kanssa mettällä, ja
sitte ett ollu vähän hukassa, ett joo, että soita missä oot, että tääll on vähän
tämän näköstä, että minnehän päin pitäs lähtee käveleen, että löytäs taka-
si. Että saa vähän neuvoo.

Leo (17): No, siitä on suurin piirtein se vuosi, ku mä oon itte sitä, tai on
tullu semmoseks tarpeelliseks [kännykkä]. Sillon suurin piirtein, ku mä
sain kevytmoottoripyöräkortin. Rupes itte liikkumaan.

Tässä on kuitenkin hyvä muistaa kvalitatiivisen haastattelutut-
kimuksen peruskivi: se mitä ihmiset sanovat, ei ole välttämättä sama
kuin mitä he tekevät. Aivan samoin kuin yleinen kännykkädiskurssi
on siirtynyt nuorten puheeseen, voidaan olettaa heidän kertaavan
haastatteluissa juuri tyypilliseksi miellettyjä käyttötilanteita: liik-
kumista ja olemista jossakin toisaalla. Näiden lisäksi kolmas poiki-
en kertomuksia leimaava piirre on yhdessä tekeminen. Hyvä esi-
merkki tästä ovat pojat, jotka kokoontuvat samaan tilaan ja osallis-
tuvat yhdessä radion tietokilpailuun. Kuitenkin kukin heistä
hallinnoi tilannetta omalla viestintävälineellään. Puhelin sekä tu-
kee yhdessä tekemistä että mahdollistaa keskinäisen kilpailun.

Aatu: Radiossa pyörii sellainen tietovisa, niin ollaan aina kavereitten kans-
sa, kaikilla on kännykkä, sieltä pääsee soittamaan.
Tutkija: Minkälainen radiovisa?
Aatu: Se on sellainen tietokisa, että sinne saa soittaa. Siellä on kaikkia
palkintoja.
Tutkija: Sitten soittelette yhdessä kännyköillä?
Aatu: Joo.
Tutkija: Kertoisitko vielä lähemmin siitä, kun te kaverit olette sinne radio-
kisaan osallistunut, niin minkälainen tilanne se on? Oletteko te kaikki
samassa tilassa, ja teillä on kännykät?
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Aatu: Joo, ja sitten kun siinä on silleen niinku, että sinne on useampia.
Toiset auttaa aina toisia kaikissa kysymyksissä.
Tutkija: Et se on helppo tehdä kun kaikilla on kännykät?
Aatu: Niin silleen, että jokainen pystyy soittamaan.
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7 NALLE & KÄNNYKKÄ

Lapsi, perhe ja puhelin

Lasten tutkiminen

Tässä kirjassa olemme kertoneet lähinnä nuorten keskinäisestä
matkaviestinnästä. Näin olemme tehneet siksi, että sen osuus ko-
rostuu myös tutkimusaineistossa. Vaikka kännykän hankintaa
perusteellaan usein perheen viestintätarpeilla, määrällisesti ja ehkä
laadullisestikin nuorten viestintä kohdistuu enemmän omaan ystävä-
piiriin. Perheen sisäinen matkaviestintä ja erityisesti lasten matka-
viestintä ovat silti lisääntyneet koko ajan. Nuoret kuitenkin vähät-
televät perheviestintää, koska se ei useinkaan toteudu heidän
arvostamallaan tavalla. Tässä luvussa luomme katsauksen perhe-
viestinnän esteiden lisäksi muutamiin lasten matkaviestinnän piir-
teisiin1 . Teemaan perehdytään myös Virpi Oksmanin ja Pirjo Rau-
tiaisen artikkelissa Se on sitä nykypäivää: matkaviestintä lasten ja
nuorten tietoyhteiskuntana julkaisussa Lasten tietoyhteiskunta (2001).

Lapsilla tarkoitamme tässä yhteydessä alle 12-vuotiaita. Tutki-
muksellisesti lapset ovat saattaneet tutkijat uuteen tilanteeseen.
Lapsen haastatteleminen eroaa nuoren ja aikuisen kohtaamisesta:
pikkulapsen tapa kielellistää kokemansa ei ole sama kuin aikuisen.
Olemme huomanneet, että lasten vastausten sisältö suuntautuu sen
mukaan, keitä haastattelussa on läsnä. Joskus yhteinen perhe-
haastattelu ja tutkijan sekä lapsen kahdenkeskinen lastenhuonejuttelu

1. Lasten matkaviestinnästä ja perheiden viestintäkulttuureista on tekeillä myös eril-
linen julkaisu.
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tuottavat täysin vastakkaiset kuvaukset. Lapsi ei aina uskalla ilmais-
ta mielipidettään, jos pelkää sen olevan aikuisten odotusten vastai-
nen. Perheen ympäröimänä lapsi mukailee vanhempiaan; tutkija-
kontaktissa hän saattaa miettiä, millaisen vastauksen tutkija toivoo
saavansa. ”Menikö oikein?” tokaisi seitsenvuotias Iivari haastattelun
jälkeen. Osa lapsista on miettinyt ennen tapaamista, osaavatko he
edes vastata tutkijan kysymyksiin. Koska tutkimuksen teko on lap-
sille vierasta, kysymys–vastaus-malli otetaan koulusta. ”Höh, tässä-
hän vaan piti jutella ja esitellä kännykkää. Mää luulin sun tarkastavan
jotakin”, hämmästeli kuusivuotias Teemu. Havainnointi ja yhdessä
tekeminen on usein haastattelua luontevampi keino kerätä tietoa
lasten kulttuurista2 . Tällainen lähestyminen vaatii kuitenkin solut-
tautumista perheiden arkeen.

Lapseksi tai nuoreksi määrittelyn ikärajat ovat liukuneet matka-
viestinnässä koko ajan yhä alemmas. Ennen vuotta 1997 liian nuo-
rina kännykän omistajina ja ”lapsina” pidettiin vielä ikäluokkaa, jota
nykyään kutsutaan nuoriksi matkaviestijöiksi. 15-vuotiaan pojan
vanhemmat olivat eronneet. Isä halusi ostaa kesällä 1997 pojalle
rippilahjaksi matkapuhelimen, mikä sai äidin hämmästymään.

Niin no ensiks mä aattelin, että no voi kauheeta, että no on tääkin nyt
mallillaan, että kun pennulle laitetaan tommonen puhelin, että sitten minä
aattelin, että noo, jos hän haluaa ostaa, okei, ei siinä mitään. Ja nyt oon
kyllä todennut, että se on kyllä tosi hyvä. Aina saa kiinni. Niin et ensin se
vaikutti semmoselta, että vähän, että no joo, että haluaa nyt esittää jotakin
vähä jotain semmosta, niinkö tiiät.

Kännykkälasten puhelimen omistamista painoi pitkään elitistinen
leima, eikä se ole vieläkään täysin kadonnut. Lapsiksi mielletyn ikä-
ryhmän matkapuhelimet on nimetty leluiksi tai ylellisyysesineiksi,
koska niiden käyttäjillä ei ole nähty olevan todellista tarvetta matka-
viestintään. Annikka Suonisen mukaan moraalipaniikit eivät ole
mikään uusi ilmiö, vaan ne ovat seuranneet käytännössä jokaisen
uuden median – niin elokuvan, radion, television, videon kuin
tietokonepelienkin – läpimurtoa. Ehkäpä se ennakkoluulottomuus

2. Vrt. esimerkiksi Kalliala 1999.
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3.  Suoninen 1994, 128.

ja innokkuus, jolla lapset ja nuoret ovat ryhtyneet uusien medioiden
käyttäjiksi, saa aikuiset pelkäämään heidän syrjäyttämisekseen suun-
niteltua ”salaliittoa” ja suhtautumaan epäluuloisesti näihin kilpai-
lijoihinsa, Suoninen arvelee.3  Jouluna 1997 matkapuhelimen saa-
neiden 12- ja 14-vuotiaiden sisarusten äiti kertoo:

Mä aattelin siitä pikkusen sil lailla leikkivehkeenä, ku ei tässäkään ympä-
ristössä, niin ei tässä kenelläkään kakaralla ole puhelinta, et mitä tässäkin
tää piiri on. Että vaikka sitä sanotaan, et melkein kaikilla on, mut sit ko
rupee luetteleen, tästäkään ei yheltäkään löy’y. Tietystihän se niille oli
hieno asia sitten kun niillä on nyt puhelimet, ni sehän on hirveen muka-
vaa.

Kulttuurin muutos on ollut todella nopea. Viittasimme aiem-
min nuorten nostalgiapuheeseen, joka kohdistuu aikaan ennen
matkapuhelinta. Samaa nostalgiaa tunnistamme myös suhteessam-
me tutkimusaineistoon. Vuoden 1997 haastattelut tuntuvat edus-
tavan täysin eri aikakautta kuin 2000-luvulla elämme. Toisaalta tek-
nologian nopea kehitys ja toisaalta sen räjähdysmäinen yleistymi-
nen ovat yllättäneet myös tutkijat. Pilottijaksossa nykyinen mobiili
paikannusteknologia (GPS) ja Internet-palvelut (WAP) ovat teemoja,
joihin haastateltavat kyllä viittaavat, mutta puhe on lähes retorista
tulevaisuusskenaarioiden hahmottelua, kun kerran tutkija pyytää
niin tekemään.

Vastaavasti keskustelut matkaviestijöiden ikärajoista sivuavat jopa
alle kymmenvuotiaiden viestintää, mutta silti tutkijat tai vanhem-
matkaan tuskin olisivat uskoneet käyttäjien iän alenevan niin nope-
asti kuin on käynyt. Ajatus kännykkä ja aapinen repussa kouluun
askeltavista ensiluokkalaisista oli vanhemmista lähinnä huvittava.
Sanomalehdessä julkaistu pilakuva parodioi lasten matkaviestintää.
Kuvassa oli vaippahousuinen pikkulapsi, joka soitti kännykällä van-
hemmilleen kertoen: ”Nyt olisi vaipassa jotain tuotosta.” Pilotti-
jakson kahden äidin haastattelut rajaavat käyttäjien ikää:

Tutkija: Minkä ikäsille vois sun mielestä ruveta ostaan kännykkää?
Äiti: No kyllä mun mielestä, jos on viistoista täyttäny, niin sillon.
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Tietysti yksilöllisiä eroja on, mutta kyl mä näkisin, että tää on just se raja
siinä. Onks se nyt just tasan se 14 vai 15, niin se on tietysti jokaisen
perheen. Mut minusta se on niinku semmonen ensimmäinen heräämi-
nen noilla nuorilla. Että niillä on jo vastuuntuntoa ja ymmärrystä.(Äiti.)

”Kännykkäkasvatusta”

Sittemmin olemme hämmästyneet, kuinka nuoria 2000-luvun
matkaviestijät ovat. Tutkimukseen on osallistunut jo kymmeniä 7–
10-vuotiaita. Vastoin yleistä luuloa, ilmiö ei ole kaupunkikulttuuria
korostava, vaan pikemminkin päinvastainen. Pieni kännykkälapsi
on vähintään yhtä usein maaseudun lapsi kuin kaupunkilainen. Mikä
on saanut perheen ostamaan (pikku)lapselle matkapuhelimen? Eräs
selittäjä on tietysti vanhempien sisarusten antama malli tai joiden-
kin perheiden modernin elämän tavoittelu: lapsi halutaan saattaa
tietoyhteiskunnan jäseneksi jo pienenä; lapsille tarjotaan mahdolli-
suus surffata netissä ja kytkeytyä kännykkäverkkoon; kännykästä
puhutaan ensimmäisenä avaimena tietoyhteiskuntaan. Alle kym-
menvuotias lapsi saakin matkapuhelimen lähes aina vanhempien
aloitteesta eikä omasta toiveesta niin kuin teini-ikäiset. Vanhempi-
en asenteita heijastaa seuraava 12-vuotiaan Tuulian yleisen perhe-
kulttuurin kuvaus: toinen vanhempi on kaikkea vastaan; toinen vie
lapsen sinnekin, minne tämä ei itse haluaisi mennä.

Tutkija: Mites äiti ja isä sua sitte kuskaa noihin valmennuksiin ja tunneil-
le?
Tuulia (12): Iskä on vähän semmonen vastahakonen, että tänään ei men-
nä, eikä koskaan. Mut äiti on siis, se vie kyllä, vaikka mä en haluiskaan
ratsastaa, ni se vie silti.

Jotkut vanhemmat liittävät lasten matkaviestintään selviä prag-
maattisia toiveita. Kännykän uskotaan tekevän lapsesta sosiaali-
semman tai ”reippaamman ja puheliaamman”; tekstiviestin toivo-
taan innostavan lasta kirjoittamaan.

Mä  ajattelin, että kännykkä vois olla hyvä, et hän oppis, onko se siinä
mainoksessa, että suomalaiset oppisivat puhumaan, että hänki vähän oppis
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käyttämään tätä puhetta, selvittämään asioita. Koska hän ei oo mikään
tälläsis tilanteissa, ni jotkut lapset kovasti selittäs ja puhuis ja kertois, ei
hän oo sellanen. Hän sanoo sen, mitä on, ja sit hän on hiljaa. Ja mä
ajattelin, että se puhelin vähän helpottas häntä, mutta ei hän nyt oo
kauheesti sillä oo soitellu. Et lähinnä sen asian. (11-vuotiaan pojan äiti.)

Lapset suosivat tekstiviestin sijasta usein puheviestintää, joka on
hallittavissa napin painalluksella. Tekstiviesti on lapsista liikaa pysäyt-
tävä ja keskittymistä vaativa viestintäkanava silloin, kun lukemistaito
ei ole vielä hyvin hallinnassa.

Ari (11): Kun joku soittaa, ni sillon on paljo parempi, ni kerkee
noppeempaan sanoo, että elä. Kaho jos tekstiviesti tullee, ni sille ei voi
sannoo mittään, että elä tuu. Ku jos ollaan vaikka juoksussa jossaki, ni sitte
ei kerkee lukemaan sitä, niin kun tullee puhelu, niin sitte vaan vastaa ja
sannoo, että miulla on kiire ja laittaa kiinni ja pistää vaikka taskuun.

Jotkut vanhemmat toivovat matkapuhelimen kehittyvän opet-
tavaiseksi mediaksi, joka tukee lapsen yksilöllistä kehitystä. Eräs äiti
visioi, miten matkapuhelimen ennakoiva tekstintallennus toimii
käänteisesti. Lapsi ei opetakaan järjestelmälle sanoja, vaan puhelin
tarkkailee lapsen kielen kehitystä sekä opastaa tätä kirjoitustehtävissä.
Myös lasten visioissa puhelin on monitoimikone. Seitsenvuotiaan
Reetan kännykkä on kuin kirja, josta voi lukea Aku Ankkaa tai Nal-
le Puhia. Kymmenvuotias isosisko lisää toivelistalle myös Seiskan.
Lisäksi lasten toiveissa korostuu lähes poikkeuksetta puhelimen
interaktiivisuus:

Jonkun sellasen minivitsikirjan, et aina kyselee, vaikka et siellä ois arvotuksia,
et kyselee vaikka teeveestä jotakin. Sit se alkais kysellä, että öö öö millon
keksittiin väriteevee, ja kaikkii sellasii kysymyksii.
(Viivi, 9.)

Lisäksi puhelimen toivotaan opettavan lasta vastuunottoon, kun
lapsen tulee huolehtia arvokkaaksi mielletystä laitteesta itse. Yllät-
tävän usein syy puhelimen hankintaan on kuitenkin paljon arki-
sempi. Ironista on, että havaintojemme mukaan kaupunkien hei-
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kot kunnalliset iltapäivähoitopalvelut ja maaseudun kyläkoulujen
lakkautukset ovat näyttäneet kasvattavan matkaviestinnän suosiota.
Kun ala-asteikäiselle ei saada sopivaa hoitopaikkaa koulun päätty-
misen ja vanhempien kotiintulon väliseksi ajaksi, tulee kännykästä
lastenhoitaja. Pohjoisimmassa ja itäisessä Suomessa olemme tavan-
neet perheitä, joiden ensiluokkalaiset sukkuloivat kouluun vuoroin
linja-autolla, vuoroin taksilla. Tähän tilanteeseen joutuneet vanhem-
mat ovat seuranneet närkästyneinä keskustelua ”kännykkäkasva-
tuksesta”.

Kai Ekholm toteaa, että olemme kännyköiden myötä siirtyneet
luontevasti televanhemmuuteen, jota kännykkäfirmatkin hellivät
mainoksissaan vanhemmuuden jalostuneena muotona4 . Tietoyh-
teiskunta-asian neuvottelukunta muistuttaa, että kokonaan oma
lukunsa on, miten tietoyhteiskunnan eteneminen vaikuttaa lasten
asemaan ja kehittymiseen sekä siihen, millaiset mahdollisuudet
uudella sukupolvella on saada turvaa ja huolenpitoa omien kiirei-
densä sitomilta aikuisilta. Tietoyhteiskuntakehitys asettaa vanhem-
mille haasteen vastuullisina kasvattajina.5  Koska matkapuhelin
lastenhoitajana ei ole useimmille vanhemmille ensisijainen valinta
vaan korvike, ympäristön tai median antama kriittinen palaute är-
syttää heitä. Varsinkin kännykkäperheiden äidit korostavat, että lähi-
piirin paine tai jopa kasvatuksellinen syyllistäminen tuntuu ajoit-
tain kohtuuttomalta.

Miksi sitten juuri matkapuhelin? Syy on perheiden yleinen
kännyköityminen: kodissa ei enää likikään aina ole perinteistä pu-
helinta; eikä kotipuhelimella soiteta bussipysäkiltä, ettei odotettua
linja-autoa tullutkaan tänään. Havainnosta on helppo johtaa polee-
misia kysymyksiä. Perustuuko kansainvälisestikin ihannoitu mobiilin
tietoyhteiskunnan visio, niin sanottu Suomen malli6 , osittain pi-
kemminkin perheiden henkilökohtaisen hyvinvoinnin sijasta nii-
den yhteiskunnalliseen pahoinvointiin? Onko etäläsnäolo vain yh-
teiskunnallisten rakenteiden tuote eikä perheiden itsenäinen valin-
ta? Virallisissa visioissa korostetaan tietoyhteiskunnan demokraatti-

4. Ekholm 2001, 45.
5. Suomi tietoyhteiskuntana 2000, 53.
6. Vrt. esimerkiksi Castells & Himanen, 2001.
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Lasten matkaviestintä on jat-
kuvaa rajankäyntiä leikin ja
”oikeesti käyttämisen” välil-
lä. Kuva: Johanna Järveläinen,
1997.

suutta. Tietoverkkojen toivotaan tarjoavan elämisen edellytyksen
kaikkialle vähentämällä alueellista eriarvoisuutta. Kyläkeskuksien
tietotuvat pankkipalveluineen eivät kuitenkaan kaitse lapsia eivätkä
kuljeta koululaisia oppitunneille. Kaikilta osin edes mobiili tele-
demokratia ei poista fyysistä etäisyyttä.

Palataan takaisin kännykkälapsiin. Oppivelvollisuusikää pidet-
tiinkin jonkin aikaa eräänä ”luonnollisena” matkaviestinnän alaikä-
rajana. Tämäkin osoittautui virhetulkinnaksi. Oman matkapu-
helimen ovat saaneet jopa 4- ja 6-vuotiaat lapset. Tosin he edusta-
vat selvästi vielä erittäin pientä vähemmistöä, ja kännykän hankin-
taan on lähes poikkeuksetta jokin erityinen syy. Tällaisia hankintaa
motivoivia tekijöitä ovat esimerkiksi lapsen sairaus (diabetes,
epilepsia), vanhemman ammatti (yrittäjät, vuorotyöläiset) ja perhe-
tilanne (yksinhuoltajat). Samat erityissyyt pätevät myös hieman
vanhempiin lapsiin.
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Me keskusteltiin yhden äidin kanssa, jolla on ala-asteikäset lapset ja en-
simmäinen lähtee yläasteelle ja asuvat vähä tuolla syrjäkulmilla ja
sairastetaan diabetestä, niin mä sit sanoin että totta kai sä laitat sille
kännykän matkaan kun se lähtee. (Äiti.)

Yksinhuoltaja- ja uusperheissä lapsen kännykän asema on kah-
talainen. Toisaalta sekä vanhemmat että lapset korostavat, että mat-
kapuhelin on konkreettinen emotionaalinen side säännöllisesti ar-
kielämästä poissa olevaan vanhempaan.

Valtteri (11): Isille pittää soittaa, että voinko mie tulla sen luokse, koska
mie en voi männä isin luokse, sit pittää kaikki soppii ne asiat, kun isi assuu
kaukana nytte. Se muuttaa nytte vielä jonneki, en mie tiijjä. Toivottavasti
se ottaa puhelimen mukkaan, jos se lähtee tuonne, mie en muista minne
se lähti, se lähti jonneki ulkomaille ehkä töihin. Pittää pyytää, että antaa
numeron, että saa yhteyttä siihen.

Toisaalta lapsen matkapuhelin koetaan uusperheiden arjen uh-
kaajaksi. Vanhemmat sanovat pystyvänsä kontrolloimaan kännyk-
käpuhetta helpommin lasten lankapuheluita. Sen sijaan matka-
puhelimella entinen puoliso voi osallistua lapsen elämään tavalla,
joka ei miellytä perhettä. Matkapuhelimesta tulee perheen ulko-
puolisen sosiaalisen vakoilun kanava, sanovat vanhemmat. Vanhem-
pien mielestä lapsen kyky ilmaista arkikokemuksia on puutteelli-
nen, ja tällöin myös sanomien sävy vääristyy. Uusperheen isä kiel-
tää tyttöä syömästä herkkuja, koska tarjolla oleva arkiruokakaan ei
maita. Yhdeksänvuotias tytär lähettää tällöin salaa äidilleen viestin:
”Täällä pakotetaan syömään pahaa ruokaa. Mulle ei anneta mitään
hyvää.” Toinen esimerkki liittyy lasten tapaamisoikeuksiin. Äiti ”lu-
paa” kännykässä lapselleen: ”Tule vain ensi viikonloppuna ja seu-
raavanakin äidin luo”, vaikka oikeus on määrännyt tapaamisoikeuden
ainoastaan kolmen viikon välein. Lapsi ei ymmärrä, miksi äiti va-
lehtelee – tai miksi perhe estää tapaamisen, kun äiti kerran haluaisi
tavata. Pääosin uusperheiden ja yksinhuoltajien kokemukset lasten
matkaviestinnästä ovat kuitenkin myönteisiä.

Mikäli päätelaitteiden ja ennen kaikkea viestintäkulttuurin ke-
hitys jatkuu edelleen nykyisen kaltaisena, voidaan olettaa, että käyt-
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täjien alaikä vakiintuu jopa jo alle kouluikään, viiden tai kuuden
ikävuoden tietämille. Päiväkotileikkeihin kännykkämaailma on jo
hivuttautunut. Eräässä päiväkodissa muoviset leikkipuhelimet ei-
vät enää syksyllä 1997 kelvanneet esikoululaisten kotileikkiin, vaan
lapset vaativat leikkivarusteiksi ”oikeat kännykät”. Matkapuhelimet
valmistettiin laudasta, varustettiin piirretyin näppäimistöin ja nau-
la-antennilla. Keskustelu lautakännyköissä eteni vanhemmilta
omaksutulla tavalla perheen äidin kysellessä leikkiperheen isältä ja
lapsilta: ”Missä olet? Milloin tulet? Tuo heti kolme litraa maitoa, se
on ihan lopussa!”

Lasten liikkuvuus

”Kännyköiden täytyy olla tosi kalliita, kun niiden ihmisten jotka
niitä myy täytyy saada kaikki näppäinten välitkin ihan sileiksi”,
mietti seitsenvuotias Tatu silitellessään kännykkänsä kiiltävää
muovinäppäimistöä. Osa lapsista ihastuu juuri puhelimen arvok-
kaan tuntuiseen ulkoasuun ja sen heijastamaan aikuismaisuuteen.
Kännykkä on lapsista arvokkain tai kallein esine, mikä heillä on;
silti se ei välttämättä ole lapsen rakkain esine. Aikuisimagolle päin-
vastainen tendenssi on puhelimen haltuunotto koristelemalla: osa
lasten puhelimista on täytetty tarroin. 1990-luvun lopulla mediassa
kiersi sitkeästi huhu, että jokin puhelinvalmistaja on tuomassa
myyntiin pikkulasten puhelimen, joka on kuin perinteinen uni-
lelu, nallekarhu. Puhelimen väitettiin soittavan, kun nallea paine-
taan mahasta. Uutinen osoittautui ankaksi. Aivan nallen oloista
kännykkää myyntiin ei ole tullut vieläkään, mutta tietyt valmista-
jat ovat kuitenkin jo räätälöineet lastenpuhelimia, joilla voi esimer-
kiksi soittaa vain muutamaan ennakolta tallennettuun numeroon.

Olemme pyytäneet lapsia piirtämään unelmakännykkänsä. 4–
5-vuotiaiden fantasiapuhelin on usein juuri uutisankan tyylinen
pehmolelu, jota on mukava pitää sylissä tai lähellä. Puhelin on läm-
pimän pehmeä, ulkokuoreltaan teddykarhujen tavoin fleecekan-
kainen tai karvapintainen. Hieman vanhempien lasten unelma-
puhelin on jo mainittu monitoimikone. Visioidessaan unelma-
kännyköitä tytöt ideoivat poikia useammin nykystandardista poik-
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Vastaisku biteille. Tyttöjen unelmakänny ei näytä siltä, miltä tekno-
logian pitäisi näyttää. Usein laite lainaa pehmeän muodon ja kirk-
kaan värin luonnosta. Piirros: Tyttö, 12-vuotta.

keavia ”luonnollisia” muotoja: tyttöjen puhelin on paitsi värikäs
muodoltaan kuin omena, päärynä tai perhonen. Poikien muotoi-
lussa korostuvat tekniset ratkaisut ja unelmakännykät jäljittelevät
jo olemassa olevaa ”oikeaa” teknologiaa: puhelin on näppäimistö
rannekkeessa, kuuloke korvassa, nappi rinnassa. Pojat ideoivat myös
taiteltavia ja koottavia puhelimia. Yhteistä tyttöjen ja poikien
unelmille on, että puhelin on niissä poikkeuksetta enemmän kuin
puhelin. Laitteessa yhdistyvät televisio, radio, nauhuri, tietokone,
muutamia toiveita mainitaksemme. Visiokännykkä tarjoaa myös
monipuoliset kuvaviestintämahdollisuudet.
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Tutkija: Mitäs kuvia sun mielestä ois kiva lähettää ja mitä ne ilmaisis?
Harri (11): No just esimerkiks joku et auto huristaa jonnekin, sit se vois
ilmottaa, et on tulossa.

Siitä huolimatta, että laitteet ovat kehittyneet, unelmien ja to-
dellisuuden raja on edelleen suuri. 1990-luvun lasten matka-
viestintään liittyi kuitenkin vielä selvempi laiteristiriita. Lasten en-
simmäiset matkapuhelimet olivat lähes poikkeuksetta käytettyjä.
Niin sanotun Nokian 16-sarjan kännykät olivat juuri tyypillisim-
piä ensimmäisiä pikkulasten puhelimia. Malli jäi tarpeettomaksi,
kun vanhemmat hankkivat itselleen tai isommille sisaruksille uu-
den kännykän. Perheen pienimmän käyttöön annettiin perheen
suurin matkapuhelin. Suhteutetaanpa laite lapsen kokoon. Puhelin
oli kaksi tai kolme kertaa lapsen kämmenen mittainen. Aikuisten
maailmaan siirrettynä mittasuhde tarkoittaisi, että käsilaukkuun tai
taskuun pitäisi mahduttaa laite, joka olisi todellakin – halon kokoi-
nen.

Laitteen koko johti jatkuviin ristiriitoihin. Lapsen oli pakko toi-
mia aikuisten logiikan vastaisesti, koska ylisuuri kännykkä ei tuke-
nut lapselle ominaista tapaa olla ja liikkua. Puhelin ei mahtunut
farkkujen taskuun; vyölle kiinnitettävä kuljetuspussi roikutti
kännykkää lähes lapsen polvissa; povitaskussa puhelin painoi käyt-
täjänsä vinoon. Ensimmäiset puhelinkertomukset ovat täynnä muis-
telmia kännyköistä, jotka viettivät yön pihakeinulla tai kastuivat
sateessa rannalla.

Tutkija: Jos sä meet pihalle ja teillä on leikkejä, niin onko  kännykkä ikinä
tiellä?
Mirja (10): Kyllä se joskus on. Mä pistän sen aina johonkin talteen,
vaikka johonkin maahan. Mä haluan, että se pysyy siinä tallessa.

Lasten haastatteluissa onkin selvästi nuorten vastauksia enem-
män kertomuksia epämiellyttäväksi koetusta esinesuhteesta. Vaikka
lapset arvostivat laitetta sinänsä, he eivät halunneet ottaa sitä mu-
kaan kouluun, kaverille tai leikkeihin. Puhelinta ei käytetty niissä
paikoissa ja tilanteissa, joissa se olisi ollut ehkä eniten tarpeen. Lap-
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set eivät myöskään halunneet nuorten tavoin puhua kännyköistään
kavereiden kanssa.

Kotona lapset sen sijaan suosivat matkapuhelinta vanhempien
sisarustensa tavoin lankapuhelinta enemmän. Puhelinjohdosta va-
pautuminen oli lapsille ehkä jopa vielä riemastuttavampi kokemus
kuin aikuisille. Kahdeksanvuotias Senni yhdisti matkapuhelimensa
kanssa liikkumisen leikkiin ja mielikuvitukseen. Olohuoneen ma-
tosta tuli taivas, tytöstä radalla kiertävä tähti, matkapuhelimesta
vapauden väline.

Tutkija (tytölle): Et sä käveletki sen puhelimen kanssa ?
Äiti: Juu, kyllä hän vetelee tossa (naurua) maton päällä tai jotain.
Senni: Aina ku mä ennen vaikka puhelimessa olin, ni aina mä kieriskelin
tossa matolla. Kiersin ympyrää ja ajattelin kulkutähtiä.
Äiti: Nii, sehän siinä kännykässä onki kiva mun mielestä, että verrattuna
lankapuhelimeen, ei tarvi seistä, seistä samalla paikalla. Meilläki on toi
lankapuhelin eteisessä, ni siinä ei oo mitään istumapaikkaa, ni seistä siinä
mököttää, ni en tykkää.
Senni: Pikku tuoli, mihin sä aina istut.

Yli kymmenvuotiaat arvostavat myös matkaviestinnän tarjoamaa
yksityisyyttä:

Äiti: Se on sen ikänen [11], et kaverien kanssa kommunikointi on tärkeetä.
Välillä se soittaa omasta, vaikka se ois kotona, kun se haluu puhuu rauhas-
sa. Vaikka [koti]puhelimen voi kantaa, kun siinä on pitkä johto, niin
matkapuhelimella soitto on varmaan omaa henkilökohtasta, et on intimi-
teettisuoja kun puhut hiljaa omassa huoneessa.
Tutkija: Entäs yheksänvuotias, viekö hän puhelimen omaan huonee-
seen?
Äiti: Ei,  kun ei se soita muuta kun että ”oot sä kotona” tai ”voinks mä olla
sun kaa” tai jotain tämmöstä. Et ei ne puhu, ei ton ikäset vielä puhuu
lärpätä puhelimessa. Ne menee ulos ja on siellä keskenään.
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Pelitaidot ja viestintä

Nuoret ihmiset ja lapsiperheet ovat aina kulkeneet yleensä niin
hyödyllisen kuin hyödyttömänkin teknisen kehityksen ja muutok-
sen kärjessä. Uuden sukupolven myötä muutos muuttuu arki-
päiväiseksi. Lapsista teknisissä uutuuksissa ei useinkaan ole mitään
ihmeellistä, salaperäistä tai pelottavaa, vaan ne ovat osa ympäristöä,
johon he luonnostaan ovat tottuneet. Useimmat aikuisetkaan eivät
välttämättä tiedä, miten kodin tekniset apuvälineet toimivat, mut-
ta lapset oppivat jo hyvin pienistä tietämään, miten ja mihin niitä
käytetään.7  Alle kymmenvuotiaille matkapuhelin edustaa teknolo-
giaa, joka on ollut aina olemassa.

Lasten tekninen näppäryys näyttää kuitenkin johtavan vanhem-
mat joskus harhaan. He kuvailevat jopa alle kouluikäiset lapset
kännykkävirtuooseiksi, jotka hallitsevat matkaviestintätaidot perus-
teellisesti. Oletus rakentuu arjen havaintoihin: usein perheen nuo-
rimmainen kilpailee matopeliennätyksestä tasavertaisesti vanhem-
pien sisarusten kanssa. Laitteen tekniseen hallintaan liittyvä taito
tulkitaan kommunikaatiokyvyksi; vanhemmat yleistävät lasten
pelinäppäryyden koskemaan myös viestintää. Vanhemmat yliarvioi-
vat sekä lapsensa yleistä kykyä matkaviestintään että erityisesti lap-
sen kompetenssia käyttää omaa puhelinta. Käyttöön liittyvät vaikeu-
det unohdetaan tai niitä vähätellään. Vanhemmat korostavat, ettei
lapselle ole tarvinnut opettaa kännykän käyttöä, vaan lapsi on omak-
sunut sen luonnostaan. He uskovat lapsen hallitsevan melko hyvin
ainakin matkapuhelimensa perustoiminnot.

Lapset puolestaan kertovat ongelmatilanteista, jotka liittyvät
puhelimen katoamiseen tai putoamiseen, toimintojen muistami-
sen vaikeuteen tai käytön suppeuteen. Lasten mukaan vanhemmat,
sisarukset ja leikkikaverit ovat avustaneet paljonkin matkapuhelimen
käytön opettelussa. Havainnointi vahvistaa, ettei 6–7-vuotias lapsi
todella useinkaan tunne edes laitteen perustoimintoja. Lapsi saat-
taa soittaa pikavalinnoilla vain äidille tai isälle eikä osaa hakea mui-
ta numeroita muistista tai valita niitä itse.

7.  Suoninen 1994, 128.
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Osa ongelmista liittyy lasten kyvyttömyyteen hahmottaa matka-
puhelimesta koituvia kustannuksia. 6- ja 9-vuotiaat sisarukset oli-
vat ”soitelleet” jogurttipurkki–nylonnaru-leikkipuhelimilla huuta-
en sanomansa lastenhuoneesta toiseen, jolloin äiti oli torunut huu-
tamisesta, joka kaikui läpi talon. Tytöt saivat kännykät ja äiti kuun-
teli, miten he leikkivät mieleisellä esineellä huoneissaan soittelemalla
ja puhumalla hiljaisella äänellä ketään häiritsemättä ”leikisti” toi-
silleen. Erään kerran ”puhelinkeskustelu” alkoi kuulostaa liiankin
loogiselta. Äiti huomasi, että yhteys huoneesta toiseen ei ollutkaan
leikkilinja, vaan sisarukset soittivat toisilleen kännyköistään. ”Mak-
saako sekin, että soittaa vaan omalle siskolle?” tytöt ihmettelivät.

Lapsia hämmentää sekin, mitä matkapuhelimella todella saa tai
ei saa tehdä. Heitä varoitetaan turhasta soittelusta. Toisaalta van-
hemmat kannustavat ottamaan yhteyttä, kun asiaa on tärkeä. Lap-
sen tärkeä ja aikuisen tärkeä merkitsevät kuitenkin eri asioita. Tyy-
pillisiä päivittäin toistuvia kännykkäsoittoja perheissä ovat arkielä-
mään liittyvät pienet tiedustelut, jotka keskeyttävät vanhemman
työskentelyn jopa useita kertoja päivässä: Saanko ottaa pipareita?
Voidaanko me syödä pakastimesta jäätelöt? Saanko käydä ostamassa
karkkia? Missä vihreät sukat ovat? Moneltako kerhoon pitää men-
nä? Vanhemmat kertovat: ”Joka kerta kun kännykkä soi ja oma lapsi
soittaa, niin sydämessä vihlaisee, että mitähän nyt on tapahtunut.”
Eräs äiti toteaa yhteydenottokynnyksen määrittelyn vaikeudesta:

Lapsen tärkeys ja lapsen asia on niin eri maata kuin se aikuisen tärkiä.
Miten sä sanot lapselle, että soita vaan kun sulla on tärkeää asiaa, ett jos
sillä on kauhea jano, niin sen on pakko saada kysyttyä, että saako sitä
limsaa ottaa vai eikö.

Sallitun ja suotavan käytön rajat eivät ole lapsille selviä. 12-vuo-
tias Simo soitti yhden laskutuskauden aikana satoja kertoja ope-
raattorin maksuttomaan palvelunumeroon. Hän kuunteli nume-
rosta kuuluvan laskutustiedotteen kymmeniä kertoja päivässä siitä
huolimatta, että tiedotteen sisältö päivittyi vasta päivien viiveellä.
Toisaalta myös vanhemmat soittelevat – omien ohjeidensa vastai-
sesti – lapsille ”turhaan”.
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Tutkija: Soitteleeks sun äiti ja isä enemmän sulle päin vai soitteleksä niille?
Sirpa (12): No, enemmän äiti ny soittelee koko ajan, että ”onks sulla
ruokaa, onks sulla hyvin kaikki”. Se vähän huolehtii musta niin paljon. Se
on hyvä juttu. Paitsi et joskus mulla menee vähän hermo, ku se koko ajan
soittaa. Joka tunti: Onko kaikki hyvin?

Muutenkaan aikuisten antamat ohjeet ja rajoitukset eivät ole las-
ten mielestä likikään aina johdonmukaisia. He eivät osaa tulkita,
ovatko esimerkiksi kustannuksista annetut rajoitukset todellisia vai
eivät. Seuraavan esimerkin 10-vuotias Sakari havaitsi, ettei rangais-
tusta seuraa, vaikka käyttö ei pysykään sovituissa rajoissa.

Sakari: Täs ei oo puherajaa, tässä on sata, jos mie soitan yli sadan markan
laskun.
Tutkija: Ni?
Sakari: Äiti antaa selkäsaunan.
Tutkija: Aha, mut siinä ei oo mitään rajotusta. Onks se vaan teidän sopi-
mus semmonen?
Sakari: Että ei yli satasen saa mennä.
Tutkija: Just.
Sakari: Miulla on tälläkin hetkellä yli satasen.
Tutkija: Mistäs sää tiijjät?
Sakari: Tiijjänpä vaan. Saldoon laitan viestin neljällesadalle [operaattorin
saldopalvelu numerossa 400].

Erityisesti auktoriteettien yhteentörmäys korostuu lasten koulu-
päiviin ajoittuvassa matkaviestinnässä. Alle 12-vuotiaille oma opet-
taja on aikuinen, jonka käskyjä halutaan noudattaa. Kännyköiden
ilmestyminen myös ala-asteille on saanut opettajat opastamaan lap-
sia. Ohjeet vaihtelevat kouluittain, mutta niiden perusidea on sama:
älä ota kännykkää mukaan kouluun; jos kuitenkin haluat tuoda
puhelimen luokkaan, pidä se koulupäivän ajan repussa ja suljettu-
na. Lapset eivät yleensä halua rikkoa näitä sääntöjä, koska ”opettaja
on vihainen, jos kännykkä pirisee tunnilla”. Koulupäivän jälkeen
lapsi ei muista avata puhelinta tai kytkeä ääniä päälle, ja vanhem-
mat tavoittelevat lasta turhaan varmistuakseen, ettei tällä ole mi-
tään hätää.
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Lasten kännykieli

Lapset tekevät kännykästä kotoisen kehittämällä sen käyttöön omaa
aikuisten kielestä poikkeavaa termistöä. Seitsenvuotias Julius ker-
too, että hänen puhelimessaan on sisäistö (menu), johon hän on
vähän kurkistellut, mutta yleensä isä ja äiti sisältävät (tallentavat)
valmiiksi puhelimeen kaiken, mitä siinä tarvitaan. Sähköviestejä
(tekstiviestit) hän ei vielä käytä. Myös ominaisuuksien graafinen
monitorointi tunnetaan hyvin: lapset tietävät, että ruudulla on vii-
voja, jotka kasvavat tai pienenevät, ja kun viiva on oikein pieni, se
pitää ”kasvattaa” tai ”syöttää” takaisin isoksi lataamalla puhelin.

Joskus termien tulkinta johtaa lapsen harhaan. Seitsenvuotias
Mirka yritti tarkistaa laskunsa summan yhdessä pari vuotta van-
hemman isosiskonsa kanssa äidiltä katsotun mallin mukaisesti. Ty-
töt lähettivät operaattorin palveluun hakusanan ”summa”, mutta
pettyivät, kun hakusana ei loogisuudestaan huolimatta lähettänyt-
kään saldotietoja puhelimeen. Kännykkänsä takana olevaan muh-
kuraan (tehoakku) Mirka sen sijaan oli tyytyväinen. Saldo-esimer-
kin tavoin lasten matkapuhelimen käyttö perustuu usein vanhem-
pien jäljittelyyn. Nelivuotias Oona selittää: ”Mä osaan ottaa tän
näpluk pois.” Hän ei kuitenkaan tiedä, mitä näpluk tarkoittaa.

Lasten kännykkäpuhe ja tekstiviesti-ilmaisu poikkeavat monin
tavoin nuorten vastaavista. Eräs selvä ero on ainakin näennäisesti
monotonisten viestien lähettäminen. Toki myös nuoret lähettävät
niitä, mutta eivät niin paljon tai usein kuin lapset. 11-vuotias Katri
kertoo:

Tai semmosta vaan, että lähettää vaan tekstiviestin, missä lukee, että helmee
ja sitten loput ruudusta on huutomerkkejä. Sielt tulee takas, et no mikäs
toi oli. - - - Niin piikkaaminen [ks. pilarit] ja sit selaillaan ja saatetaan
lähettää ehkä tyhjiä tekstareita, sellasia, ettei kirjoteta mitään, saatetaan
lähettää toiselle taikka sitten, et sitä vaan räplätään tällai näin.

12-vuotiaan Eemelin äiti huomasi, että pojan pöydälle unohtu-
nut kännykkä piippasi koko ajan tekstiviesti-ilmoituksia. Äiti ker-
too: ”Sit ku se viidennen kerran piipitti tossa keittiön pöydällä teksti-
viesti, ni mä sit sanoin miehelle, et nyt mä kyllä meen kattomaan,
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et kuka se on. Mä tiedän, että eihän tätä pitäs, mut mä teen tämän.
Katoin sitte, niin siellä oli ihan pelkkää iitä [i-kirjainta]. Ensim-
mäinen tekstiviesti, se oli tämmöistä. Kaikki viis tekstiviestiä oli
näin.” Ilmiön selittäjiä olemme löytäneet ainakin kaksi. Toistuvien
yksinkertaisten viestien käyttö vertautuu aiemmin mainitun Simon
loputtomaan haluun soittaa ”edes jonnekin”. Toisaalta näennäinen
monotonisuus lienee keino ilmaista vahvoja perustunteita. Yhden
merkin toisto näyttää olevan digitaalinen vastine mielipahan tai
mielihyvän ilmaisulle –  itkulle, huudolle ja hillittömälle naurulle.

Tutkija: Minkälaisessa tilanteessa sä laitat tekstiviestin jollekin kaverille?
Teppo (12): No jos se on vaikka jossain koulussa hermostunu mulle, niin
kyllä minä sille lähetän sitten semmosen oikein pitkän viestin, vaikka
jotain kirjainta pelkkää.

Jo hyvinkin pienet lapset hyödyntävät matkaviestinnällisiä vah-
vuuksiaan perheen sisäisessä kulttuurissa. Tekstiviestintä on eräs täl-
lainen vahvuus. Lapset suosivat ”tekstiviestineuvotteluja”, joissa yri-
tetään vaikuttaa vanhempien päätöksiin. Tietokoneen on nähty li-
säävän kulttuurin tuotannon demokratisoitumista, koska se antaa
myös lapsille entistä paremman mahdollisuuden kuluttamisen si-
jasta myös luoda itse aineistoja8 . Samoin tekstiviesti näyttää olevan
puhelua ”lapsidemokraattisempi” ilmaisukanava. Puhelussa aikui-
nen voi auktoriteettinsa ansiosta jakaa suoria komentoja. Tekstiviesti
luo kommunikaatiosta pelin, jossa molemmat viestijät tekevät vuo-
rollaan siirron. Tällöin myös lapsen on mahdollista voittaa joko
verbaalisesti tai uuvuttamalla, jolloin vanhempi luovuttaa. 11-vuo-
tias Vesa kertoo:

No aina sitte kun on jottain asiaa eikä jaksa soittaa ja puhhuu, ni lähettää
tekstiviestin. Ja sit nytki kun joutuu vaikka tiskaamaan, ni mie lähetän
äitille, että eihän tarvii tiskata. Sitte se lähettää, että tarvii, ni sit mie rämpytän
sille niin kauan ennen kun ei tarvii ennää. Kaho kun sit se ei välillä jaksa
kirjottaa ennää, ni sit se suostuu. Tai sit se soittaa, että nyt sie tiskaat.

8. Sefton-Green & Buckingham 1998, 62.
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Valvova viestintä

Mä saan sellaisia viestejä varsinkin äitiltä, että Missä olet, onhan sinulla
myssy mukana? Toivoo huolena kotona oleva äitisi. Ne on ihan hirveitä! Siis
jotain, menee aina välillä hermot kun lukee jotain et Onko sinulla myssy
päässä! Silleen et ehkä mä en vastaa! Ja joskus tuntuu et ne on ihan jossain
eri maailmassa. (Marjo, 16.)

Mikäli nuoret voivat suunnata tutkimushaastattelua, keskustelu
painottuu aina parisuhde- ja ystävyysviestintään. Perheviestinnästä
puhuminen on useimmille nuorille jos ei vastenmielistä niin aina-
kin selvästi tylsää; enintään nuoret ovat valmiita kertomaan tapauk-
sista, joissa äiti tai isä on käsitellyt matkapuhelintaan nurinkurisesti.
Nuoret saattavat yrittää ohittaa koko perheviestintäaiheen ilmoit-
tamalla, etteivät soittele tai lähetä viestejä vanhempiensa kanssa juuri
koskaan. Silti moni haastattelu keskeytyy useampaankin kertaan,
kun joko nuoren äiti tai isä soittaa tiedustellakseen, missä tämä on
ja koska tulee kotiin. Tällöin nuoret hämmästyvät tapahtunutta it-
sekin. ”Niin joo, tietty mutsi soittelee perään joka päivä”, on melko
vakiintunut selitys yhtäkkiä ilmenneeseen perheviestintään, jota ei
pitänyt olla olemassakaan. Nuoret eivät siten välttämättä miellä täl-
laisia tarkistussoittoja varsinaiseksi oikeaksi matkaviestinnäksi. Sen
sijaan ne ovat heille usein osoitus aikuisten kontrollista, joka ulot-
tuu myös matkapuhelimeen; soitot peilaavat perheen valtasuhteita.
Aikuisten matkaviestintä on alun esimerkin kuvastamaa ”myssyt-
telypuhetta”, jolla ei ole emotionaalista tai teemallista sidettä nuor-
ten arkeen, vaikka vanhemmat itse mieltävät puhelut juuri huolen-
pidon osoitukseksi.

Kärjistys ei tietenkään koske kaikkia nuoria. Tutkimukseen on
osallistunut muutamia nuoria, joiden viestintä painottuu perhepii-
riin. Tosin tällöinkin korostuu kuitenkin yleensä viestinnän
elämänhallinnallisuus. Matkapuhelimella organisoidaan perheen
arkea, sovitaan kuka hakee kenet, mistä ja milloin, tai kuka käy
kaupassa. Perheviestinnän uudistajia ilmestyy toki aineistoon koko
ajan yhä enemmän; meneillään näyttää olevan ainakin jonkintasoinen
viestinnän murros. Joissakin perheissä vanhemmat ovat luoneet esi-
merkiksi tekstiviestinnästä sillan syystä tai toisesta sulkeutuneen
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Liikkuvan elämän tunnus,
kännykkä, on yhä useammin
myös kotipuhelin.
Kuva: Johanna Järveläinen,
1998.

murrosikäisen nuoren luo. Eräs äiti kertoi 15-vuotiaasta pojastaan,
joka lukkiutui huoneeseensa ensimmäisen sydänsurun jälkeen. Poi-
ka ei halunnut tavata ketään eikä puhua kenellekään. Lopulta jumiu-
tuneesta tilanteesta huolestunut äiti lähetti pojalle tekstiviestin, jossa
vihjasi arvaavansa, miksi tällä on paha olla. Hetken kuluttua äidin
kännykkä piippasi pojan vastauksen. Sydänsuru käsiteltiin teksti-
viesteillä.

Perheiden sisäisiä kännykkäkeskusteluja on vaikea tavoittaa. Sen
sijaan tallennetut tekstiviestit havainnollistavat nuorten ja heidän
vanhempiensa välistä viestintäkuilua; voitaneen olettaa, että viesti-
en sisältö ainakin osittain mukailee myös perheiden kännyk-
käpuhetta. Aineistossa korostuu kaksi keskustelutapaa. Niistä en-
simmäinen liittyy arjen hallintaan. ”Lapsille tulee useimmiten teks-
tattua ohjeita, neuvoja ja aikoja. Työkavereiden kesken kulkee pal-
jon erilaisia viestejä, mm. kuvaviestejä ja vitsejä”, kertoo 9-, 14- ja
16-vuotiaiden lasten äiti.
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MOI, JOKO OOT BUSSISSA? ÄITI
(tekstiviesti 15-vuotiaalle tytölle)

EN VIÄ.. KOHTA. MEEN SIL PUOLEN BUSAL.
(tekstiviesti)

OK, TULLAAN VASTAAN. TERVEISIÄ! Ä
(tekstiviesti)

Toisen määrällisesti suuren ryhmän muodostavat valvovat vies-
tit, joissa vanhemmat joko jakavat käskyjä tai kontrolloivat muulla
tavoin nuoren elämää. Useiden viestien sävy on suoran komentava,
kuten 14-vuotiaan tytön äidiltään saamissa viesteissä. Sama käsky-
viesti toistuu hieman muunneltuna tytön viestiaineistossa päivästä
toiseen.

NYT HETI KOTIIN
(tekstiviesti)

SOITA ÄIDILLE HETI
(tekstiviesti)

PUHELIN PÄÄLLE JA SOITA KOTIIN HETI
(tekstiviesti)

Joissakin perheissä käskyttävää sävyä on pehmennetty. Viestit
ovat silti vielä varsin niukkoja, ydinasiaan keskittyviä. Ero nuorten
vanhemmilleen lähettämiin sosiaalisesti pehmennettyihin ja verbaali-
ilottelua täynnä oleviin viesteihin on helppo havaita.

MOI!MONELTA SÄ TUUT KOTIIN?*ÄITI*
(tekstiviesti, 13-vuotiaalle tytölle)

alahan tulla jo kotiin
(tekstiviesti, 14-vuotiaalle tytölle)

Väitämme, että aikuiset matkaviestivät siis usein väärää kanavaa
pitkin, käyttävät vääränlaista ilmaisutapaa eivätkä sido viestintää
nuorten arvostamiin tai heitä kiinnostaviin teemoihin. Nuoret toi-
vovat puheen rinnalle tekstiviestejä, suorien käskyjen oheen sosiaa-
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lista pehmennystä, arjen hallinnan täydentäjäksi emotionaalista il-
maisua.

Hei isi!How’s it going?Menossa kotiin..Soitin 4h selloa ja ostin
kasan christmas-presentsejä..Oletko ollut kilttinä?Mitä kuuluu,
kukkuluuruu?
(tekstiviesti, 15-vuotiaalta tytöltä isälle)

Ollaanko tulos huomen?! Hyvää yötä!! Pusuja ja haleja! (: I law ya!
(tekstiviesti, 15-vuotiaalta tytöltä isälle)

Vanhempien viestintätaitojen arvostelu ei tarkoita, että aikuis-
ten tulisi omaksua kaikki ne tavat, jotka liittyvät lasten ja nuorten
keskinäiseen viestintään, onpa kyse sitten puheluista tai kirjoitetus-
ta kielestä. Liiallinen imitoiminen todennäköisesti vain ärsyttäisi
nuoria. Joissakin tilanteissa viestintätyylit yhdistävän keskitien et-
siminen kuitenkin vähentäisi erilaisten viestikulttuurien välistä kui-
lua. Osa vanhemmista onkin alkanut olla yhteydessä nuoreen matka-
puhelimitse myös silloin, kun tarvetta käskyttämiseen ei ole. Vies-
tinnässä korostuu tällöin nuorten mielestä kontrollin sijasta enem-
män aito välittäminen ja myönteinen huolenpito. 17-vuotias Pasi
kertoo:

Tutkija: Onks kiva, kun sun vanhemmat lähettää  tekstareita?
Pasi: Joo, on se paljon parempi silleen kuin ettei ne ottas mitään. Ett koko
ajan kuulee, jotenkin silleen turvallinen olo. Kyll mä näenkin aika paljon
sitä, ett joidenkin vanhemmat ei välitä missä lapset menee.

Osa vanhemmista näyttääkin omaksuneen jo nuorten suosiman
viestintäkulttuurin mukauttamalla sen osaksi perheviestintää. 19-
vuotiaan Mikan perheviestinnässä korostuvat jo muutkin viestin-
nän sävyt kuin valvonta.

NUKU HYVIN! T. ÄITI JA ISKÄ
(tekstiviesti)

HYVÄÄ SYNTYMÄPÄIVÄÄ! MUISTA AINA, ETTÄ  OLET MULLE
TÄRKEÄ! T. ÄITI
(tekstiviesti)
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Kännykkälapset yhdistävät viestinnässään sulavasti huolenpidon
ja välittämisen sekä digitaalisen asioiden hoidon. Lasten ja nuorten
viesteissä ovat rinnakkain tunteet ja toiminta, arjenhallinta ja emoo-
tioiden ilmaisu. Lapsille ominaisen viestintäkompetenssin idea ki-
teytyy 11-vuotiaan Tuijan äidin toteamuksessa:

Tutkija: Miltä susta tuntui töihin saada viestejä kesken päivän?
Äiti: Kyllä se silleen lämmitti tietysti mieltä, kun tyttö laittaa viestejä, että
Äiti minä rakastan sinua, roskis on viety.
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8 VIRTA LOPPUU, LATAA AKKU

Kirjoittajien jälkisanat

Tässä julkaisussa esitetyt havainnot painottuvat projektimme vuo-
sien 1997–1999 aineistoon. Tarvittaessa vertailukohtia on haettu
myös uudemmasta tutkimusmateriaalista. Kännyssä piilevät sano-
mat koostettiin tutkimusjaksojen välissä: yksi jakso oli päättynyt,
toinen alkamassa. Tutkimus jatkuu edelleen vuosina 2001 ja 2002.
Siksi ei ole mielekästä panna tähänkään kohtaan pistettä.

Varhaisemmassa tutkimuksessa keskityimme lähinnä teini-ikäisiin
matkapuhelimen käyttäjiin, ja tutkimus rajoittui Suomeen. Uudem-
massa tutkimuksessa kohteena ovat yhä useammin olleet varhaisteinit
ja pikkulapset sekä nuoret, jotka ovat tietoisesti jättäytyneet matka-
viestinnän ulkopuolelle. Tutkimus on, alkuaikojen tavoin, pyritty
ulottamaan takaisin koko perheeseen eikä vain lapsiin. Matka-
puhelimen lisäksi huomio on kohdistettu myös muihin nuorten
käyttämiin medioihin ja viestintävälineisiin. Samalla kenttätyö on
laajentunut pois Suomesta. Suomalaisten lasten ja nuorten matka-
viestintää on verrattu vastaavan kulttuurin kehitykseen muualla
Euroopassa sekä Aasiassa. Empiiristä tietoa kootaan yhdessä paikal-
listen tutkimusryhmien kanssa muun muassa Iso-Britanniasta, Sak-
sasta ja Japanista. Siksi pistettä paremmin hanketta kuvaa nykyisel-
lään kaksoispiste, joka lupaa, että jotakin uutta on vielä tulossa:
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Thanks, oli PTMY (mut juttu ei lopu tähän) Ü Lisää julkaistaan –02.
Jos haluat kommentoida jo tätä:käy,meilaa,laita tekstari/soita.
Meillä on känny aina mukana.

Lähettäjä:
+358405889732
Lähetetty:
12. loka 2001
klo 17:22:03

Aika kömpelöltähän tuo viesti näyttää tekstinä paperilla. Tämä
oli kuitenkin tehokas kanava lähettää sama sanoma yhtäaikaisesti
usealle vastaanottajalle. Vastata voit mobiilisti, 160 merkillä tai laa-
jemmin.
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