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Tutkielmassa tarkastellaan vanhuuskuvan rakentumista kuvajournalistisessa ja
dokumentaarisessa diskurssissa. Vanhuus nähdään konstruktionistisesta näkökulmasta,
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tuotettuna. Media on osa sosiaalisia käytäntöjä, joissa
vanhuutta tuotetaan. Lähestymistapani vanhuuden kuvaamisen problematiikkaan on
kulttuurintutkimuksellinen. Metodologisen viitekehyksen muodostaa kriittinen
diskurssianalyysi. Kiinnitän huomioni kuvien muotoon ja sisältöön sekä tekstin ja
kuvan yhteismerkityksiin. Tekemääni kuvareportaasia tarkastelen tekijän näkökulmasta.

Tutkielman aineiston muodostavat vuoden 2004 Suomen Kuvalehdistä (SK) kerätyt
artikkelit, joissa vanhuutta on kuvattu. Aineistoon ei ole otettu artikkeleita, joissa ei ole
käytetty kuvia. Vanhuutta kuvataan artikkeleissa ainoastaan henkilövalokuvin,
esimerkiksi piirroksin kuvitettuja artikkeleita ei löytynyt. Tutkielmaan sisältyy myös
kuvareportaasi vanhasta pariskunnasta, jonka olen kuvannut Tampereella syksyllä 2005.
Kuvareportaasi on kuvattu toimituksellisen työn ulkopuolella ja siinä tarkoituksena oli
haastaa vallitsevia käytäntöjä kuvaamalla ikäihmisten arkea ja käyttämällä kuvaamiseen
toimituksellista käytäntöä enemmän aikaa.

Analyysin tuloksena muotoilin neljä diskurssia, joiden puitteissa SK:n vanhuuskuva on
rakentunut. Diskurssit ovat toden diskurssi, tulkinnan diskurssi, merkittävyyden
diskurssi ja tapahtumadiskurssi.

Merkittävyyden diskurssissa ikäihmiset liitetään heidän edesmenneeseen uraansa.
Tapahtumadiskurssissa senioreja kuvataan liittyen johonkin merkittävään tai
ajankohtaiseen tapahtumaan. Toden diskurssille tyypillisiä ovat realistisuuteen viittaavat
koodit. Tulkinnan diskurssissa vanhuutta kuvataan subjektiivisesta näkökulmasta, ja se
lainaa keinoja taidevalokuvaukselta. Esille nousivat myös sukupuolien väliset erot.
Ikääntyneitä naisia kuvataan aineistossa lähes puolet vähemmän kuin miehiä.
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1 JOHDANTO

“Me näemme vain sen, mitä katsomme.”

John Berger

Tämä työ sai alkunsa kiinnostuksestani henkilökuvaamiseen ja sen problematiikkaan

sanoma- ja aikakauslehdissä. Henkilökuvaus kiinnosti minua erityisesti siksi, että teen

töitä freelancer-valokuvaajana ja valokuvaan työkseni ihmisiä. Työ rajautui kuitenkin

vanhusten valokuvaamiseen, kun lupauduin kesällä 2005 esitettyyn Adoptoi mummo

-näytelmään kuvaamaan lavastekuvia, ja aihe alkoi tuntua mielenkiintoiselta.

Helsinkiläisen Reipas Irma -teatteriryhmän esittämä näytelmä Adoptoi mummo kertoi

nuorten ja vanhusten kohtaamisesta. Näytelmässä oli mukana sekä vanhoja että nuoria

näyttelijöitä. Lavasteena oli suuri liikkuva kangas, johon heijastettiin

teatteriharjoituksissa ottamiani valokuvia.

Kuvatessani henkilökuvia näytelmään ja istuessani esitysten aikana valopöydän takana

aloin pohtia, miten vanhoja ihmisiä oikein on tapana kuvata. Kiinnitin huomiota siihen,

että vanhuus näyttäytyy kulttuurissamme hyvin ristiriitaisena. Toisaalta  nuoruutta

ihannoidaan, mutta toisaalta myös vanhuutta pyritään arvostamaan (ks. tästä myös

Kangas & Nikander 1999). Lehdet puolestaan tuntuivat antavan vanhuudesta

stereotyyppisen kuvan.

Mutta miten tutkia lehtivalokuvia vanhuudesta? Vasta vähitellen ja monen yrityksen

jälkeen tutkielmani keskeiset kysymykset ovat hahmottuneet, varsinkin valokuvia

katselemalla ja niistä kirjoittamalla.

Adoptoi mummo -näytelmän valokuvien kuvaamisen jälkeen päätin aloittaa tutkielmani

kuvaamalla kuvareportaasia vanhasta pariskunnasta kuvareportaasityöpajassa visuaalisen

journalismin maisteriohjelmassa. Valitsin tutkimuskohteekseni Suomen Kuvalehden (SK)



2

tutkittuani ensin myös ET-lehden kuvia. Valintaani vaikutti etenkin se, että ET-lehdellä ei

ole omia valokuvaajia, joten Suomen Kuvalehden tutkiminen vastasi mielestäni

paremmin kiinnostukseni kohdetta. Suomen Kuvalehdessä toimittajan, kuvaajan ja

graafikon on ainakin periaatteessa mahdollista suunnitella yhdessä artikkelien kuvitusta.

Tällaiseen ratkaisuun päädyin, koska omien kuvieni analyysi tuntui mielestäni liian

läheiseltä ja kuvien tarkempi analyysi ja erittely tuntui tämän takia liian vaikealta. Tämän

takia pyrin ainoastaan suhteuttamaan kuvareportaasini aikakauslehtiaineistosta tekemääni

analyysiin ja kuvaamaan kuvausprosessin eri vaiheita siltä osin, kun se on mielestäni

oleellista.

Lähestymistavakseni vanhuuskuvien analyysiin valitsin kulttuurintutkimuksen ja

diskurssianalyysin. Nämä tutkimussuuntaukset eivät näe valokuvia irrallisina kulttuurista,

vaan median ja kulttuurin keskinäinen vaikutus nähdään kahdensuuntaisena. Kulttuurissa

vallitsevat asenteet vaikuttavat median sisältöihin ja toisinpäin. Käsittelen tarkemmin

kulttuurintutkimusta ja sen tapaa ymmärtää kulttuuri luvussa kaksi (ks. s. 13–14) ja

käyttämääni diskurssianalyysiä luvussa kolme (ks. s. 29–35).

Hyvä esimerkki kulttuurin ja representaatioiden yhteenkietoutumisesta on verbaalikieli,

jossa vanhuuteen liittyvien ristiriitaisten näkökulmien jännite ilmenee esimerkiksi

kielteistä vanhuskuvaa vastustavina ilmaisuina. Helsingin Sanomien artikkelissa (Mitä

vikaa vanhuksessa? HS 4.4.2006) kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkija pohti

tätä ilmiötä. Vanhus -sana ei enää kelpaa käytettäväksi, vaan vanhuksia tulisi kutsua

ikäihmisiksi tai senioreiksi. Tutkija totesi, ettei vika ei ole kuitenkaan itse sanassa, vaan

kulttuurissa joka ihannoi nuoruutta ja nuorelta näyttämistä, ja se heijastuu myös kieleen

(ks. tästä myös Kangas & Nikander 1999, 13). Tämä näkyi mielestäni myös tutkimissani

Suomen Kuvalehden valokuvissa, esimerkiksi siten, ettei yli 80-vuotiaita naisia ollut

kuvissa juuri lainkaan.

Katsoessani A-talk ohjelmaa TV2:ssa myös eräs kahdeksankymppinen nainen viittasi

tähän ilmiöön sanomalla, ettei hän halunnut vanhus -sanaa käytettävän, koska “se
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kuvastaa sellaista asennetta, että ihminen voidaan laittaa syrjään”. Vanhus -identiteetti,

johon nainen ei halunnut samaistua, tulee esiin esimerkiksi kuvassa yksikseen kotona

istuvasta mummosta tai papasta tai sairaalassa makaavasta potilaasta, joka odottaa

sukulaisia käymään.

Vanhuustutkijoiden mukaan pelot vanhuutta kohtaan johtuvat juuri edellä mainituista

stereotypioista, vakiintuneista tavoista käsitellä ikääntymistä, joita median on todettu

vahvistavan (ks. tästä luku 2.3). Butlerin (1975) mukaan negatiiviset stereotypiat antavat

ihmisille mahdollisuuden olla ajattelematta sitä, ettei eläkeiän ohittaneille ole juuri

mitään käyttöä modernissa yhteiskunnassa.

Seniorit tai ikäihmiset sen sijaan panostavat itseensä, harrastavat joogaa, käyvät

kuntosalilla, sisustavat, matkustelevat ja näyttävät ikäistään nuoremmilta, kuten ET- tai

Madame -lehden kannessa (ks. tästä s. 28).

Myös identiteetti nähdään tässä tutkielmassa kulttuuriin ja representaatioihin

kietoutuneena, jatkuvasti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tuotettuna. Representaation

käsitettä käsittelen tarkemmin luvussa kolme (ks. s. 27–29) ja kulttuurintutkimuksen

tapaa ymmärtää identiteetti luvussa kaksi (ks. s. 14–15). Tästä näkökulmasta

lehtivalokuvauksen tutkimisessa olennaisia ovat mielikuvat ja ikääntyneiden näkyminen

yhteiskunnassa, esimerkiksi miten, milloin ja missä määrin vanhat ihmiset esiintyvät

julkisuuden kuvissa (ks. tästä myös Jyrkämä 1990, 93).

Suomen Kuvalehden kuvia tarkasteltuani huomioni kiinnittyi etenkin kaavamaisesta

kuvailmaisusta poikkeaviin kuviin, joissa vanhuus näyttäytyi aivan uudesta näkökulmasta

eikä se ollut piilossa. Toisaalta näihin kuviin liittyi juuri tietynlainen kuvailmaisu. Päätin

analysoida erilaisia diskursseja, jotka määrittelevät Suomen Kuvalehden vanhuuskuvaa.

Diskurssit ovat toisistaan poikkeavia, mutta myös toisiaan muistuttavia ja keskenään

risteäviä. Perehdyn aikakauslehden vanhuuden kuvaamisen tapaan, mutta samalla

vanhuuden representaation pohtiminen liittyy kulttuuriin ja yhteiskuntaan.
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Tarkoituksenani on tällä tavoin läpivalaista kuvaamiseen liittyviä käytäntöjä

aikakauslehdessä, joihin en esimerkiksi kuvaustilanteissa juuri kiinnitä huomiota.

Media on kuitenkin osa kaikkia niitä sosiaalisia käytäntöjä, joissa vanhuutta tuotetaan.

Myös esimerkiksi sukupolvien eriytyminen on kulttuurissamme negatiivisten

ennakkoluulojen kasvualusta. Ihmiset ovat tekemisissä lähinnä oman sukupolvensa

kanssa ja samaistuvat ennen kaikkea omaan ikäryhmäänsä. (Kangas & Nikander 1999,

12.) Myös arkielämän suuntautuminen erilaisten ikähierarkioiden mukaan vaikuttaa

käsitykseemme tiettyyn ikään sopivasta toiminnasta. Ikäihmiset osallistuvat sellaisiin

toimintoihin ja käyvät sellaisissa paikoissa, joiden he arvelevat kuuluvan ikääntyneiden

elämään. (ks. Vakimo 2001, 38.)

1.1 Kysymystenasettelu ja tutkielman rakenne

Tässä tutkielmassa olen suunnannut katseeni kuvajournalismiin, aikakauslehdessä

julkaistuihin valokuviin vanhuudesta. Tutkin vanhuuskuvan rakentumista Suomen

Kuvalehden visuaalisessa maailmassa, mutta huomioin yhtä lailla kuviin liittyvän tekstin.

Tutkielmaani liittyy myös kuvareportaasi, joka on tehty tamperelaisista, 83-vuotiaista

Meeri ja Arvo Suvelasta. Kuvasin kuvareportaasin kuvat syksyllä 2005. Kuvareportaasin

tekstin kirjoitti toimittaja Jessica Ristimäki ja tutkielmaani liittämäni reportaasin taittoi

graafikko Elina Saarikoski. Yritin myös julkaista reportaasin Suomen Kuvalehdessä,

mikä ei kuitenkaan onnistunut. Työmme esiteltiin sen sijaan Tampereen yliopiston

järjestämillä Reportaasipäivillä marraskuussa 2005.

Valokuvaaja ei voi välttyä kulttuurissamme vallitsevilta ristiriidoilta. Mutta kuinka nämä

ristiriidat näkyvät Suomen Kuvalehden valokuvissa? Kuinka kuvaamisen käytäntöjä voisi

tehdä läpinäkyvämmiksi? Keskeisiksi tutkimuskysymyksiksi muotoutui: Minkälaiset

diskurssit vaikuttavat Suomen Kuvalehden vanhoja ihmisiä esittävien valokuvien

taustalla? Ja onko valokuvaamisen käytäntöjä mahdollista haastaa?
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Olen valinnut lähestymistavakseni kulttuurintutkimuksen ja kriittisen diskurssianalyysin.

Mielestäni vakiintuneiden representaatioiden tarkastelu on kulttuurintutkimuksessa

kiinnostavinta. Esitystapoja tutkimalla voidaan kiinnittää huomio syvään juurtuneisiin

ajattelutapoihin ja mahdollisesti samalla haastaa näitä tapoja. Stuart Hall nimittää tällaista

lähestymistapaa representaation politiikaksi. Sarpavaara (2004, 14) puolestaan kutsuu

kulttuurintutkimuksellista lähestymistapaa eräänlaiseksi aikalaisdiagnoosiksi tai

kulttuurin itseymmärryksen lisäämiseksi. Uskon, että tällainen lähestymistapa sopii myös

vanhuuskuvien pohtimiseen. Diskurssianalyysiä käytän apunani valokuvien analyysissä.

Kulttuurintutkimuksen tavoin diskurssianalyysi on levinnyt laajalle yhteiskunta- ja

humanistisissa tieteissä. Nämä kaksi lähestymistapaa muistuttavat monelta osin toisiaan,

ja siksi näen sopivaksi yhdistellä niitä tässä tutkielmassa.

Koska tarkoituksenani on problematisoida vanhojen ihmisten valokuvaamisen käytäntöjä,

lienee aiheellista myös perustella tekemiäni rajauksia. Olen rajannut aineistoni vuonna

2004 Suomen Kuvalehdessä julkaistuihin artikkeleihin, joiden kuvituksena on 65-

vuotiaita tai sitä vanhempia, mikäli se artikkelin, kuvatekstin tai otsikon perusteella on

mahdollista. Kaikissa aineistoni artikkeleissa vanhuutta on kuvattu valokuvin ja

henkilöiden kautta. En löytänyt  SK:sta sellaisia artikkeleita, joissa vanhuutta olisi

kuvattu esimerkiksi piirroksin. Olen ottanut mukaan myös valokuvia, joissa esiintyvien

henkilöiden ikää en ole osannut aivan tarkkaan määrittää, mutta joista olen päätellyt

kuvattavien olevan 65-vuotiaita tai vanhempia. Vaikka tämä rajaus voi osaltaan vahvistaa

kulttuurisia kategorioita, jonkilainen kategorisointi on tutkielman kannalta välttämätöntä

ja perusteltua. Lähtökohtanani on kuitenkin konstruktionistinen ajatus siitä, että vanhuus

määrittyy erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä, joten toisenlainenkin aiheen rajaus olisi

voinut olla mahdollista. Ajattelen vanhuuden olevan sosiaalisesti rakentunutta. Tästä

johtuen on pidettävä mielessä, että myös tämä tutkielma osaltaan osallistuu merkitysten

tuottamiseen.

Vanhus -sanan käyttö ei myöskään ole ongelmatonta, koska siihen liittyy edellä

mainittuja negatiivisia sävyjä. Tässä tutkielmassa olen kuitenkin päätynyt käyttämään

myös sanaa vanhus sanojen ikääntynyt, iäkäs, ikäihminen ja seniori ohella. Koska
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näkökulmani vanhuuteen on konstruktionistinen, tarkoituksenani on viitata näillä

termeillä vain tietyn ikäiseen ihmiseen.

Tutkielman rakenne

Tutkielmani rakenne on seuraavanlainen. Toisessa luvussa esittelen työni viitekehyksen:

konstruktionistisen tietoteorian vastakohtana realistiselle tietoteorialle. Konstruktionismi

tietoteoreettisena orientaationa on tärkeä vaikuttaja kulttuurintutkimuksen ja

diskurssianalyysin taustalla. Tämän jälkeen tarkastelen kulttuurintutkimuksen ja

visuaalisen kulttuurintutkimuksen lähtökohtia tämän tutkielman näkökulmasta.

Visuaalisen kulttuurin tutkimus, kuten monet uudet tutkimusalueet, on syntynyt

kulttuurintutkimuksen vaikutuspiirissä (Seppänen 2005, 34). Pohdin myös erilaisia tapoja

teoretisoida valokuvaa tutkimuskohteena. Luvun lopuksi esittelen aikaisempaa

vanhuuden mediadiskurssien tutkimusta. Vertailen myös omaa aineistoani näihin

aikaisempiin tutkimuksiin.

Kolmannessa luvussa esittelen tutkielmani metodologisen viitekehyksen, kriittisen

diskurssianalyysin ja tutkielmani keskeiset käsitteet. Representaation ja diskurssin

käsitteet ovat Suomen Kuvalehden vanhuuskuvan analyysin lähtökohta. Näitä käsitteitä

on pohdittu paljon myös kulttuurintutkimuksessa (ks. esim. Vakimo 2001, 19). Myös

identiteetti on keskeinen käsite siksi, että katson identiteetin muotoutuvan

representaatioiden sisällä. Tästä näkökulmasta ei ole yhdentekevää, kuinka meitä

esitetään aikakauslehden sivuilla. Kriittisen diskurssianalyysin Fairclough jakaa kolmeen

tasoon: tekstiin, diskursiivisiin käytäntöihin ja sosiokulttuurisiin käytäntöihin.

Neljännessä luvussa käsittelen tutkimukseni kohdetta ja kontekstia, kuvajournalismia,

joka vakiinnutti asemansa 1930-luvulla. Määrittelen kuvajournalismiksi kaiken

kuvallisen aineiston, joka esitetään journalistisessa kontekstissa. Pohdin myös

valokuvadokumentarismin käsitettä, koska dokumentarismin perinne liittyy olennaisesti

myös kuvajournalismiin. Dokumentaarisen koodiston noudattamista on pidetty

kuvajournalismin totuudellisuuden takeena. Tarkastelen lyhyesti erilaisia
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dokumentarismin suuntauksia sekä dokumentarismin kritiikkiä. Tämän jälkeen käsittelen

moderneja kuvalehtiä sekä aikakauslehden erityispiirteitä ja sen määritelmiä. Luvun

päätteeksi tarkastelen kuvajournalismin multimodaalisuutta kuvaa ja tekstiä yhdistävänä

kokonaisuutena. Kuvien ja tekstin yhteispelin analysoiminen on haaste myös

käyttämälleni diskurssianalyysille.

Viidennessä luvussa esittelen aineistoni. Kerron aineistoni keruusta ja esittelen analyysini

eri vaiheet. Aluksi luokittelen Suomen Kuvalehdestä poimimani artikkelit erilaisiin

ryhmiin. Tämän jälkeen hahmottelen ja tulkitsen Suomen Kuvalehdessä julkaistujen

vanhuuskuvien diskursseja ja pohdin myös aineistostani puuttuneita diskursseja.

Kuudennessa luvussa tuon esiin tekijän näkökulman esittelemällä oman kuvausprojektini,

kuvareportaasin tamperelaisista Meeri ja Arvo Suvelasta. Taitetun kuvareportaasin olen

liittänyt tutkielmani loppuun. Kerron miten projekti eteni, mikä oli ongelmallista ja missä

koen onnistuneeni. Lopuksi pohdin, mitä muita vaihtoehtoisia lähestymistapoja olisin

voinut hyödyntää kuvausprojektissani ja pohdin kuvajournalismin uusia suuntia.

Seitsemännessä ja viimeisessä luvussa vedän yhteen analyysin ja kuvausprosessin

tulokset ja johtopäätökset sekä pohdin jatkotutkimuksen aiheita.
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2 TUTKIELMAN LÄHTÖKOHTIA

Aloitan tutkielmani pohtimalla konstruktionistisen tietoteorian eroja niin kutsuttuun

realistiseen tietoteoriaan. Tämän jälkeen käsittelen konstruktionistiseen tietoteoriaan

pohjaavan kulttuurintutkimuksen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen keskeisiä

lähtökohtia tutkielmani näkökulmasta. Tarkastelen myös valokuvatutkimuksen erilaisia

lähtökohtia. Luvun lopuksi esittelen aikaisempia tutkimuksia, joissa on pohdittu

vanhuuden representaatioita.

2.1 Sosiaalinen konstruktionismi tietoteoreettisena lähtökohtana

Konstruktionistisen ajattelutavan ja samalla kulttuurintutkimuksen taustalla vaikuttavat

Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen kehittyneet semiotiikka ja strukturalismi.

Suuntaukset katsovat todellisuuden rakentuvan kielessä ja kielenkäytön liittyvän

poliittisiin eli vallankäytön mekanismeihin. (Pantti 2004, 230, 239.) Hallin (1997, 15)

mukaan konstruktionistinen teoria on ollut tärkein vaikuttaja kulttuurintutkimuksessa ja

sen kysymystenasettelussa. Tällaista lähestymistapaa on alettu kutsua yhteiskuntatieteissä

myös ”kulttuuriseksi” tai ”kielelliseksi” käänteeksi (Hall 1997, 19). Ferdinand de

Saussuren kielitiede on ollut merkittävä vaikuttaja kielellisen käänteen taustalla. Saussure

korosti, että todellisuus itsessään ei sisällä merkityksiä, vaan ne tuotetaan kielessä eri

merkkien välisillä eroilla.

Olennainen ero realistisessa ja konstruktionistisessa tietoteoriassa onkin niiden suhde

kieleen, todellisuuteen ja merkityksen muodostumiseen. Kielenkäyttö on analysoitavissa

kahdesta vaihtoehtoisesta näkökulmasta: todellisuuden kuvana tai todellisuuden

rakentamisena (Jokinen & al. 1993, 9). Realistiseksi nimetyn näkökulman mukaan

kielenkäyttö heijastaa todellisuutta, se toimii välineenä saada tietoa olemassa olevista

faktoista, jotka ovat ihmisen käsityksistä riippumattomia. Konstruktionistinen näkökulma

puolestaan katsoo todellisuuden olevan rakentunutta, ja kieltä pidetään olennaisena

keinona rakentaa käsityksiä todellisuudesta. Tällöin kiinnostuksen kohteena eivät ole
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olemassa olevat faktat tai “oikea tieto”  vaan se, kuinka todellisuutta tuotetaan erilaisissa

sosiaalisissa käytännöissä.

Stuart Hall nimittää realistista tietoteoriaa heijastusteoriaksi. Kuten edellä mainitussa

realistisessa teoriassa, heijastusteoriassa kielen ajatellaan heijastavan sen ulkopuolella

olevia merkityksiä asioista, ihmisistä ja tapahtumista. Konstruktionistisen teorian mukaan

merkitys rakentuu kielessä. Teorian mukaan merkitys ei siis ole asioissa, joihin kieli

viittaa, vaan merkitys on konstruoitu, kielenkäytössä tuotettu. (Hall 1997, 24-25.)

Sosiaalisen konstruktionismin suuntauksesta on myös käytetty nimitystä sosiaalinen

konstruktivismi. Käytän tässä tutkielmassa termiä konstruktionismi, sillä esimerkiksi

Burrin mukaan termi konstruktivismi viittaa yleensä tiettyihin teorioihin, kun taas

konstruktionismilla tarkoitetaan teoreettista suuntausta yleisesti (Burr 1995, 2).

Sosiaalinen konstruktionismi pitää sisällään monenlaisia suuntauksia, jotka voidaan jakaa

kahteen ryhmään: ontologiseen ja episteemiseen konstruktionismiin. Episteemisessä

konstruktionismissa ei oteta kantaa siihen, onko kielen ulkopuolista todellisuutta vai ei.

Tällöin voidaan analysoida vain sitä, miten maailmasta tehdään tosi kielenkäytössä.

Ontologinen konstruktionismi puolestaan hyväksyy ei-diskursiivisten maailmojen

olemassaolon, eikä tutkimuskohde palaudu kokonaisuudessaan kieleen. Ontologiset

konstruktionistiset suuntaukset pitävät siis mahdollisena myös objektiivisia faktoja, mutta

episteeminen konstruktionismi kieltää universaalin ja objektiivisen todellisuuden

olemassaolon. Näitä konstruktionismin muotoja kutsutaan myös tiukaksi tai vahvaksi ja

heikoksi tai kontekstuaaliseksi konstruktionismiksi. (Juhila 1999, 160-163.)

Tässä tutkielmassa käyttämäni heikko, kontekstuaalinen konstruktionismi ei siis kiellä

materiaalisen todellisuuden olemassaoloa (esimerkiksi vanhenemista biologisena ilmiönä,

luontoa, säätä) tai kielellisten merkitysten riippumattomuutta siihen nähden, mutta teorian

mukaan materiaalinen todellisuus ei itsessään sisällä merkityksiä. Kielenkäyttö ja muu

todellisuus nähdään erottamattomasti yhteenkietoutuneina. Merkityksellisiä ovat näin

ollen myös erilaiset sosiaaliset prosessit, ja vallan kietoutuminen niihin. (Hall 1997, 25,
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Jokinen & al. 1993, 21 & Jokinen 1999, 40.) Olennaista tästä näkökulmasta ovatkin

kamppailut asioiden merkityksistä ja luokituksista. Juuri näistä luokituksista olen

kiinnostunut tässä tutkielmassa.

Konstruktionistisessa tutkimusorientaatiossa kiinnostus kohdistuu siihen, kuinka

todellisuus rakentuu kielessä ja muussa toiminnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinnostus

kohdistuu tekstien tutkimiseen, merkitysten muodostumiseen teksteissä. Tämän

tutkielman kannalta on olennaista ymmärtää termit kieli ja teksti laajasti. Tekstillä

tarkoitetaan tulkinnan kohteena olevaa tuotetta. Tuoteella ei kuitenkaan viitata tavaraan,

vaan tuottamiseen, konstruktioon. Kaikki kulttuurituotteet voidaan nähdä teksteinä,

merkityksiä rakentavina representaatioina (Seppänen 2005, 39). Valokuva

aikakauslehdessä on tällöin lehden toimituskäytännön mukaisesti tuotettu teksti, ja tämä

tutkimus on yhteiskuntatieteelliseen tutkimusperinteeseen nojaava tuotettu teksti.

Hallin (1997, 19) mukaan kieli tai teksti voi olla kirjoitettua tai puhuttua, mutta se voi

olla myös visuaalisia kuvia, kuten digitaalisesti, analogisesti, piirtäen tai maalaamalla

tuotettuja. Kieleksi voidaan katsoa myös musiikki, kasvojen ilmeet ja eleet sekä esineiden

kieli, esimerkiksi vaatteiden ja liikennevalojen välittämät merkitykset. Keskeinen ajatus

on, että kieltä käytetään merkityksen tuottamiseksi.

2.2 Kulttuurintutkimus tutkimussuuntauksena

Yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä kulttuurintutkimusta alettiin 1980-luvun

puolivälissä pitää vaihtoehtona formalistisille ja positivistisille suuntauksille. Viestinnän

tutkimuksessa kritisoitiin esimerkiksi suosittua MCR-perinnettä (Mass Communication

Research) siitä, että keskittymällä yksittäisten viestien vaikutuksiin se jätti huomiotta

viestinnän sosiaalisen, yhteiskunnallisen ja historiallisen yhteyden (Pantti 2004, 239).

Visuaalisten kuvien tutkimus on sen sijaan yleistynyt vasta 1990-luvulla, ja siitä on alettu

puhua jopa kulttuurintutkimuksen visuaalisena käänteenä (Seppänen 2001, 125).
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Amerikkalaisen kulttuurintutkijan Lawrence Grossbergin (1995, 173) mukaan vaarana on,

että kulttuurintutkimuksen kehitys esitetään lineaarisena historiana ja yhdestä positioista

lähtevänä. Grossberg näkee kulttuurintutkimuksen avoimena ja jatkuvana teoreettisena

kamppailuna, jossa tutkimus pyritään määrittämään aina uudelleen eri aikoina

kohdattujen kysymysten pohjalta. Grossbergin mukaan kulttuurintutkimuksen sisällä sen

oma problematiikka on asetettu jatkuvasti, vaikkakin implisiittisesti, kyseenalaiseksi

(emt., 175). Myös Pietilän (2005, 409) mukaan kulttuurintutkimus on eräänlainen

sateenvarjo, joka kokoaa yhteen kirjavan joukon suuntauksia, joita yhdistävät tietyt

periaatenäkemykset.

Kulttuurintutkimus ei siis ole sisäisesti yhtenäinen tutkimussuuntaus eikä se välttämättä

muodosta minkäänlaista kokonaisuutta. Kulttuurintutkimuksella ei myöskään ole omaa

metodologiaa. (Lehtonen 1994, 16.) Kuten kulttuurintutkimuksen englannin kielinen nimi

cultural studies jo kertoo, yhden kulttuurintutkimuksen sijasta on olemassa monia

erilaisia kulttuurintutkimuksellisia suuntauksia (Pantti 2004, 230, ks. myös Lehtonen

1994).

Tarkastelen seuraavaksi joitakin kulttuurintutkimuksen keskeisiä vaikuttajia ja piirteitä.

Tässä tutkielmassa pidän lähtökohtanani brittiläistä kulttuurintutkimusta, etenkin Stuart

Hallin representaation, diskurssin ja identiteetin teoretisointeja. Kulttuurintutkimuksen

peruskäsitteistö on kuitenkin kulloisenkin poliittisen tilanteen mukaan muuttuvaa ja

kiistanalaista. Näin ollen myöskään Stuart Hallin työ ei palaudu yhteen näkökulmaan,

tutkimustraditioon tai metodiin (Pantti 2004, 230, Kellner 1998, 48).

Kulttuurintutkimuksessa vallitsee siis moninaisuus, ja siinä kiistellään laajasti muun

muassa menetelmistä, painopisteistä ja politiikasta (Kellner emt., 45).

2.2.1 Brittiläisen kulttuurintutkimuksen vaikuttajat

Viestinnän tutkimuksessa kulttuurintutkimus -käsitteen (cultural studies) alullepanijana

on pidetty Richard Hoggartin vuonna 1964 perustamaa Birminghamin yliopistossa
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toiminutta Nykykulttuurin tutkimuskeskusta (CCCS, Centre for Contemporary Cultural

Studies), jonka keulahahmona vuodesta 1969 toimi Stuart Hall (Alasuutari 1997, 4-5).

Birminghamilainen kulttuurintutkimus, jota kutsutaan myös brittiläiseksi

kulttuurintutkimukseksi, on kuitenkin ollut vain yksi suuntaus, jossa yhteiskuntatieteiden

kielellinen ja kulttuurinen murros on saanut jalansijaa (Alasuutari emt., 6-7).

Birminghamin Nykykulttuurin tutkimuskeskus lakkautettiin vuonna 2002.

Brittiläinen kulttuurintutkimus alkoi tutkimushankkeena, jossa kulttuuria tarkasteltiin

monitieteellisestä, kriittisestä näkökulmasta (Kellner 1998, 41). Koulukunnan juuret ovat

taiteen- ja etenkin kirjallisuudentutkimuksessa (Grossberg 1995, 197). Grossbergin

mukaan kirjallisuudentutkija Richard Hoggart antoi teoksellaan The uses of literacy

(1957) kulttuurintutkimukselle sen intellektuaalisen perustan. Hoggart laajensi ja hioi

tutkimuksissaan kirjallisuudentutkija Frank Raymond Leavisin tutkimusta ja väitti, että

“lähiluku” paljastaa taiteesta ja yhteiskunnasta jotakin sellaista, mihin ei muuten päästä

käsiksi. Hoggart kutsui tätä jotakin esimerkiksi “arvojen kentäksi”. Toinen merkittävä

teos kulttuurintutkimuksessa on ollut Raymond Williamsin Culture & society (1958).

(Grossberg 1995, 190.)

Merkityksiä rakentavien representaatioiden analyysiin brittiläinen kulttuurintutkimus on

saanut välineitä muun muassa Italiasta ja Ranskasta: Antonio Gramscin hegemonia

-teoriasta ja Louis Althusserin ideologiateoriasta. Althusser puolestaan oli saanut

vaikutteita Jacques Lacanin ja Sigmund Freudin identifikaation teoretisoinneista. Tärkeitä

vaikuttajia ovat olleet myös Claude Lévi-Straussin strukturalismi ja myyttiteoriat sekä

Michel Foucault’n mikrovallan ja diskursiivisten käytäntöjen teoretisoinnit. (Pietilä 2005,

261, Seppänen 2005, 39.)

Valokuvatutkimuksessa tärkeä vaikuttaja on ollut ranskalainen semiootikko, strukturalisti

ja jälkistrukturalisti Roland Barthes, jonka valokuvaa käsittelevät esseet ovat laajalti

tunnettuja. Barthesin, kuten myös Lévi-Straussin, ajatteluun on vaikuttanut merkittävästi

juuri Ferdinand de Saussuren kielitiede.
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Feministinen tutkimus on myös vaikuttanut kulttuurintutkimuksen kysymysten-

astetteluihin ja tutkimusteemoihin, se on esimerkiksi nostanut populaareja tekstejä

hyväksytyiksi tutkimuskohteiksi (Pietilä 2005, 346). Feminismin vaikutus on näkynyt

myös siinä, että ideologiaa ja hegemoniaa koskettavien kysymysten rinnalle on noussut

identiteetti. Feminismin myötä kulttuurintutkimuksessa keskeisiksi ajatuksiksi ovat

nousseet teoriat biologisen ja sosiaalisen sukupuolen keskeisyydestä kulttuuriselle

todellisuudelle sekä näkemykset erilaisten luokituskategorioiden, jollaisena myös ikä

voidaan nähdä,  kulttuurisesta sisällöstä ja vaihtelevuudesta. (vrt. Lehtonen 1994, 17.)

Tiedotustutkimus -lehden Ikä -teemanumerossa Mörä (2002, 3)  toteaa, että

mediarepresentaatioiden kriittisessä tutkimuksessa suosituimpia identiteettiä muokkaavia

luokituskategorioita ovat olleet sukupuoli ja seksuaalisuus. Tähän yhteyteen on toisinaan

liitetty kuitenkin myös iän (kuitenkin lähinnä nuoruuden), rodun, etnisyyden ja

yhteiskunnallis-taloudellis-sosiaalisen aseman (eli luokan) merkitysten kriittistä analyysiä.

Vanhuuden tutkimuksen vähyys ja nuoruuden tutkimuksen suosio näkyi

Tiedotustutkimuksen Ikä -teemanumerossa ainakin siten, että numerossa vain yksi

artikkeli käsitteli vanhuuden representaatioita mediateksteissä. Myös Vakimo (2001, 22)

toteaa, että myös tutkimuksessa vanhat ihmiset on usein syrjäytetty.

2.2.2 Kulttuurintutkimuksen piirteitä

Pantin (emt., 232) mukaan kulttuurintutkimuksessa, varsinkin Stuart Hallin työssä,

perimmäisen tiedonhalun nähdään liittyvän esitysten ja vallan suhteeseen. Grossbergin

(1995, 186) sanoin kulttuurintutkimuksessa halutaan kuvata niitä tapoja, joilla tekstit ja

diskurssit tuotetaan ja liitetään osaksi yhteiskunnallisia asetelmia ja ihmisten arkea.

Kulttuurintutkimuksessa tutkimuskohdetta, erilaisia kulttuurituotteita yhdistää yksi tekijä:

niitä voidaan lähestyä teksteinä. Määrittelin tekstin käsitteen tarkemmin jo edellä (ks. s.

10).
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Viittasin jo johdannossa kulttuurin käsitteeseen, jota voidaan pitää kulttuurintutkimuksen

avainkäsitteenä, sen laaja-alaisuudesta huolimatta (ks. myös Pantti 2004, 235 ja Lister &

Wells 2001, 63). Sana kulttuuri on johdettu klassisen latinan sanasta cultura, joka

merkitsi pääasiassa maanviljelyä. Vallitsevassa puhetavassa kulttuuri ymmärretään yhä

joksikin muusta yhteiskunnasta irralliseksi ja siitä poikkeavaksi. (Lehtonen 1994, 15.)

Kulttuurintutkimuksessa kulttuurin ajatellaan kuitenkin punoutuvan eri tavoin kaikkiiin

yhteiskunnallisiin käytäntöihin (Hall 1992, 72). Kulttuuri ja yhteiskunta ovat toistensa

välittömiä osia (Lehtonen emt., 15). Antropologiasta lainatun määritelmän mukaan

kulttuurilla tarkoitetaan ihmisten, yhteisön, kansan tai jonkin sosiaalisen ryhmän koko

elämäntapaa. Sosiologisesti painottuneesta näkökulmasta kulttuurilla tarkoitetaan

ryhmässä tai yhteiskunnassa jaettuja merkityksiä. Näkökulmien pohjalta

kulttuurintutkimuksessa kulttuuri nähdään itse asioiden tai objektien, kuten valokuvien,

tv-ohjelmien, taideteosten tai sarjakuvien, sijaan pikemminkin prosessina, erilaisina

käytäntöinä, merkitysten vaihtona ja tuotantona. (Hall 1997, 2.)

Lister ja Wells (2001, 63, ks. myös Hall 1992) nimittävät kulttuurintutkimuksellista

lähestymistapaa kulttuuriin ”tavallisuudeksi”  ja ”arkipäiväisyydeksi”. Tällä tarkoitetaan

sitä, että kulttuurintutkimus ei valikoi tutkimuskohteekseen kulttuuristen käytäntöjen

tiettyä osaa, vaan sen kiinnostuksen kohteena on koko kulttuurinen todellisuus.

Kulttuurintutkimus hylkää taiteentutkimuksessa vallinneen eron matalan ja korkean

kulttuurin välillä.

Lähtökohta identiteettien liikkuvuudesta ja yhteenkietoutumisesta representaatioihin on

keskeinen tutkielmani kannalta. Voidaan ajatella, että se kuinka vanhuutta

representoidaan aikakauslehdessä, vaikuttaa osaltaan siihen, kuinka ymmärrämme

vanhuuden yhteiskunnassa ja kuinka suhtaudumme siihen, ja päinvastoin (ks. tästä myös

s. 2–3).

Kulttuurintutkimuksessa identiteetti on nähty prosessiksi, joka ammentaa aineksia

historiasta, kielestä ja kulttuurista. Identiteetissä kyse on pikemminkin “joksikin
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tulemisesta” kuin “jonakin olemisesta”. Kysymys ei ole niinkään “keitä olemme” tai

“mistä tulemme” , vaan “kuinka meidät on esitetty ja mikä kaikki vaikuttaa siihen, kuinka

mahdollisesti esitämme itsemme”. (Hall 1999, 250.) Identiteetit ja representaatiot

nivoutuvat toisiinsa siten, että identiteetit muodostuvat representaatioiden sisällä.

Kulttuuriset identiteetit ovat jatkuvasti tuotettavia, valtaan kiinnittyviä

representaatiojärjestelmiä (Pantti 2004, 248).

Hall  erottaa kolme erilaista identiteettikäsitystä: valistuksen subjektin, sosiologisen

subjektin ja postmodernin subjektin. Valistuksen ajan ihmiskäsitys perustui käsitykseen

täysin yhtenäisistä yksilöistä, joilla näin ollen oli kiinteä, pysyvä ja olemuksellinen

identiteetti. Sosiologinen subjektikäsitys puolestaan heijastaa jo modernin maailman

monimutkaisuutta ja tietoisuutta siitä, ettei subjektin sisäinen ydin ole autonominen ja

itsenäinen. Klassisen sosiologisen tulkinnan mukaan identiteetti muodostuu minän ja

yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Tästä näkökulmasta subjektin sisäinen ydin

tai olemus eli identiteetti muokkautuu jatkuvassa dialogissa ulkopuolella olevien

kulttuuristen maailmoiden ja muiden identiteettien kanssa. Postmodernin käsityksen

mukaan sekä subjektien että sosiaalisten maailmojen katsotaan olevan liikkeessä.

Subjekti, jonka aiemmin ajateltiin olleen yhtenäinen on pirstoutunut. Se ei koostu vain

yhdestä, vaan monista identiteeteistä, jotka ovat paikoitellen ristiriitaisia tai jopa

yhteensopimattomia toistensa kanssa. (Hall 1999, 21–23.)

Postmoderni-identiteetti liittyy “myöhäismodernissa” tapahtuviin muutoksiin.

“Jälkiteolliseksi” ja” myöhäismoderniksi” kutsuttua, maailmansotien jälkeistä

yhteiskuntaa luonnehtivat nopeat ja perusteelliset kulttuuriset, taloudelliset ja poliittiset

muutokset. Tällaisina muutoksina on mainittu esimerkiksi yksilöllisen subjektin

korostuminen ja rikkoutuminen (postmoderni-identiteetti), mielikuvien hallitsevuus ja

niiden sekoittuminen todellisuuden kanssa, kulttuurin tavaraistuminen, kaupallistumisen

rinnalla tapahtunut kulttuurin demokratisoituminen ja politiikan kulttuuristuminen eli sen

laajentuminen aiemmin epäpoliittisina pidetyille alueille. (Pantti 2004, 231.; ks. myös

Lehtonen 1994)
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Modernisoituminen on nähty sekä utopiana että kriisinä ihmisen suhteessa luontoon,

toisiin ihmisiin ja itseensä. Lehtosen mielestä kulttuurintutkimus on tämän hetken ja

tulevaisuuden erittelyä myös siitä näkökulmasta, kuinka tämä kriisi voidaan voittaa.

Lehtosen mukaan kulttuurintutkimus on uusien sosiaalisten kokemusten ja näitä

kokemuksia koskevien puhetapojen erittelemistä sekä vastausten etsimistä modernia

maailmaa koetteleviin ongelmiin. (Lehtonen 1994, 14–15.) Hall esimerkiksi huomauttaa,

että identiteettien paikaltaan siirtyminen sisältää myös myönteisiä piirteitä. Se saattaa

raiteiltaan menneisyyden vakaat identiteetit, mutta avaa myös uusien artikulaatioiden

mahdollisuuksia. (Hall 1999, 26.)

Koska kulttuurintutkimuksen kohteena on koko kulttuurinen todellisuus, sen

tutkimusaiheena voi olla hyvin monenlaisia kysymyksiä. Lehtonen (1994, 13) toteaakin,

että on vaikea kuvitella yhtäkään ihmistieteiden kysymystä, joka ei voisi olla

kulttuurintutkimuksen kohteena. Myös kulttuurintutkimuksen sisällä on alkanut versoa

uusia tutkimusalueita, joihin voi lukea esimerkiksi visuaalisen kulttuurin tutkimuksen

(Seppänen 2005, 34).

2.2.3  Visuaalisen kulttuurin tutkimus

Kuvat kantavat mukanaan huomattavan määrän merkityksiä länsimaisessa

yhteiskunnassa (Rose 2001, 6). Emme voi välttyä törmäämästä erilaisiin kuviin, usein

valokuviin, arkipäivässämme. Myös kirjallinen teksti on muuttumassa yhä

visuaalisemmaksi. Lehdissä liitetään sanojen yhteyteen valokuvia, karttoja ja graafisia

esityksiä ja kirjoitetun sivun suunnittelussa tekstin sommittelu ja visuaalinen vaikutelma

ovat yhä merkittävimpiä tekijöitä. (Fairclough 1997, 29.)

Visuaalisen kulttuurin tutkimus on syntynyt brittiläisen kulttuurintutkimuksen

vaikutuspiirissä, mutta kuvatutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen suhteita ei ole

juurikaan pohdittu (Seppänen 2001, 76 & 2005, 35). Vänskän mielestä visuaalisen

kulttuurin tutkimus on ympäristömme arvojen ja asenteiden tutkimusta, joka liittyy
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toisaalta maailman visualisoitumiseen, toisaalta kulttuurintutkimukseen (Kalha & al.

2002, 13).

Usein visuaalisen kulttuurin tutkimusta perustellaan edellä olevilla kulttuurin

visualisoitumisen esimerkeillä. Seppänen (2005, 21-24) erottaa kuitenkin toisistaan

kuvallisen ja visuaalisen. Esimerkiksi keskiajalla monet visuaalisen havainnoinnin tavat

olivat huomattavasti tärkeämpiä kuin nykyään (emt., 22). Sen sijaan kuvallisuuden määrä

on kasvanut viimeisen sadan vuoden aikana ennen kokemattomiin mittasuhteisiin

erilaisten, usein audiovisuaalisten, kuvantuotantoteknologioiden myötä.

Journalismin tutkimuksessa kuvia on Brusilan (1997, 18) mukaan ainakin suomalaisittain

tarkasteltu vähän, vaikka kuvat ovat lehtien eniten kulutettua aineistoa ja niiden

käyttöaste on muuta aineistoa korkeampi. Myös Vanhanen (2002, 16) toteaa, että

tiedotustutkimuksessa on hämmästyttävän kauan pitäydytty verbaalisten viestien

purkamisessa, vaikka monissa lehtiartikkeleissa ja televisio-ohjelmissa visuaaliset kuvat

hallitsevat kerrontaa. Visuaalisen kulttuurin tutkimuksesta onkin alettu laajemmin

keskustella vasta 1990-luvun aikana. Vanhanen (emt., 16) toteaakin, että visuaalisuuden

tutkimusta on viime aikoina tehty yhä useammin, ja siitä on tullut jopa muodikasta.

Perinteiseen taidehistoriaan visuaalisen kulttuurin tutkimuksella on ollut kriittinen ja

kyseenalaistava suhde. Rossin mukaan perinteinen taidehistoria on pitkälti keskittynyt

korkeakulttuuriin, kuten kuvataiteen kaanoniin, mestariarkkitehteihin ja maineikkaisiin

suunnittelijoihin sekä heidän taideteoksiinsa. Visuaalisen kulttuurin tutkimukselle on

ollut tyypillistä kulttuuristen hierarkioiden kritiikki, kyseenalaistaminen ja purkaminen.

Analyysinkohteena on ollut esimerkiksi arjen visuaalisuus. (Rossi 2003, 13-14.)

Visuaalisen kulttuurin tutkimuksella on kuitenkin yhteiset juuret niin kutsutun uuden

taidehistorian kanssa. Visuaalisen kulttuurin käsite syntyi 1970-luvulla samaan aikaan

kuin uusi taidehistoria (Price & Wells 2000, 23; Seppänen 2005, 67). Uuden

taidehistorian pyrkimyksenä oli ymmärtää taideteokset niiden kulttuurisessa yhteydessä,
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erilaisten näkemisen tapojen, visuaalisten tekniikoiden, valtaan ja sukupuoleen liittyvien

kysymysten keskellä (Seppänen emt., 67).

Visuaalisen kulttuurin tutkimuksen piiriin voidaan lukea ennen kaikkea visuaalisten

esitysten kuten valokuvien, elokuvien, sarjakuvien ja mainosten merkitysten, vastaanoton

ja tuotannon tutkimus. Myös näköaistiin perustuvan vuorovaikutuksen tutkiminen ja

katseeseen sekä katseen kohteena olemiseen liittyvien visuaalisten järjestysten tutkiminen

on osa visuaalisen kulttuurin tutkimusta.(Seppänen 2005, 35.)

Valokuvaa koskevia teoretisointeja on hallinnut kaksi erilaista lähestymistapaa. Ne ovat

lähestyneet joko valokuvaa itseään ja sen olemusta koskevia kysymyksiä tai purkaneet

kuvaa ympäröiviä yhteiskunnallisia käytäntöjä ja kulttuurisia merkityksiä. Anttonen

(2005, 22) nimittää näitä valokuvatutkimuksessa vallinneita kahdenlaisia teoreettisia

keskusteluja valokuvan olemus- ja käytäntökeskusteluksi. Seppänen (2001, 9, 69–70)

puolestaan on jakanut valokuvateoreettisen keskustelun essentialistiseen ja

antiessentialistiseen teoriaan. Seppäsen mukaan antiessentialistinen valokuvakäsitys

tarkoittaa sitä, että valokuvalle ei pyritä hakemaan identiteettiä, olemusta tai ontologiaa.

Sen sijaan valokuvan merkityksiä pyritään purkamaan ja näkemään kuva osana

kulttuurisia käytäntöjä ja konteksteja.

Batchen puolestaan nimittää yllä mainittuja teorioita mukaillen valokuvasta käytyjä

teoreettisia keskusteluja formalistisiksi ja postmoderneiksi teorioiksi. Formalistiseen

teoriaan Batchen liittää perinteisen taidehistorian ja valokuvatutkimuksessa esimerkiksi

John Szarkovskin edustaman suuntauksen, joka korostaa valokuvan estetiikkaa ja sen

itsenäisiä arvoja. Szarkowski toimi New Yorkin modernin taiteen museon (Museum of

Modern Art, MoMa) johtajana vuosina 1962-1991. (Batchen 1997, 5-21.)

Formalistiset teoriat eivät ole kiinnostuneita kuvien sisällöistä vaan niiden muodosta,

estetiikasta. Toinen formalistista suuntausta edustanut valokuvateoreetikko oli André

Bazin. (Batchen emt.) Formalistista valokuvateoriaa on myös nimitetty täysmoderniksi

valokuvateoriaksi (Anttonen 2005, 22).
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Postmoderneiksi valokuvateorioiksi Batchen kutsuu semioottisia, marxilaisia, feministisiä

ja psykoanalyyttisiä suuntauksia. Näihin voi mielestäni lisätä myös kulttuurintutkimuksen

ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen. Postmodernin teoreettikkojen esimerkkinä Batchen

mainitsee Allan Sekulan, John Taggin, Victor Burginin ja Abigail Solomon-Godeaun.

Kuten antiessentialismille postmoderneille teorioille on ominaista valokuvan näkeminen

osana kulttuuria ja  yhteiskunnallisia käytäntöjä.

Batchen (emt. 15) kritisoi teoksessaan postmodernin ja formalistisen valokuvakäsityksen

vastakkainasettelua. Seppäsen mielestä Batchenin tapa asettaa vastakkain nämä kaksi

erilaista lähestymistapaa on ongelmallinen. Seppäsen mukaan antiessentialistinen käsitys

valokuvasta, jota Batchen siis kutsuu postmoderniksi valokuvakäsitykseksi, ei ole

pyrkinyt palauttamaan valokuvaa sellaisenaan yhteiskunnallisiin käytäntöihin, kuten

Batchen väittää, vaan valokuvalla voi myös tästä näkökulmasta olla hetkittäin hyvinkin

vahva identiteetti. (Seppänen 2001, 69.)

Seuraavaksi tarkastelen vanhuuden representaatioiden tutkimusta erilaisissa

mediadiskursseissa. Esimerkiksi Ylönen (1994, 50) on todennut osuvasti, että

pilakuvalinssin läpi vanhuus näyttää erilaiselta kuin esimerkiksi markkinatalouden linssin

läpi katsottuna. Ylösen tutkimia Kari Suomalaisen piirtämiä vanhuspilapiirroksia voi

pitää myös vallitsevista mediadiskursseita poikkeavina.

2.3 Tutkimuksia vanhuuden representaatioista

Seuraavaksi esittelen tutkimuksia, joissa pohditaan vanhuuden representaatioita

mediateksteissä ja -kuvissa. Useiden esittelemieni tutkimusten perusteella (Vakimo 2001,

Halonen 2002, Hakovirta 1994) voi sanoa, että mediassa työuraansa jatkavien miesten,

menestyksekkäiden mediapersoonien ja vanhainkodin mummojen välille näyttää jäävän

tyhjä sosiaalinen tila (ks. tästä myös Jyrkämä 1990, 93). Säännöllisesti todetaan

myöhäisvanhuuden eli yli 80-vuotiaiden, varsinkin naisten, näkymättömyys. Tyypillistä
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lehtidiskursseille ovatkin myös sukupuolten väliset erot: vanhat naiset näkyvät lehtien

sivuilla harvemmin kuin miehet. Nämä huomiot nousevat esiin myös omassa

aineistossani.

2.3.1 Vanhuus mediateksteissä

Pakarinen (2004) on kansanterveystieteen pro gradu -tutkielmassaan tarkastellut

vanhuuden diskursseja vuoden 2003 Helsingin Sanomien artikkeleissa. Pakarinen löytää

aineistostaan kolme hallitsevaa vanhuuden diskurssia: kohdatun, ulkopuolisen ja

olemattoman vanhuuden diskurssin. Kohdatun vanhuuden diskurssille on ominaista se,

ettei se kiellä vanhuutta tai vanhenemista, vaan puhuu siitä. Tähän diskurssiin kuuluu

neljä erilaista osadiskurssia: ajattomuuden diskurssi, kokemuksen diskurssi, ylpeyden

diskurssi ja muutoksen diskurssi (emt., 36). Ulkopuolisen vanhuuden diskurssille on

ominaista se, että se puhuu muiden vanhenemisesta ja esittää vanhukset ulkopuolisina,

Toisina. Tämän ryhmän muodostavat kaksi diskurssia: ongelmadiskurssi ja heikkouden

diskurssi (emt. 42).

Olemattoman vanhuuden diskurssiin liittyy ei-vanhuuden kuvaaminen. Tämän diskurssin

muodostaa kaksi diskurssia: aktiivisuuden diskurssi ja poistumisen diskurssi. Poistumisen

diskurssissa ihminen tuntuu katoavan yhteiskunnasta vanhetessaan, siinä ei puhuta

eläkkellä olosta tai tulevaisuudesta, vaan siitä mitä tapahtui ennen eläkkeelle siirtymistä.

Pakarinen pohtii myös mahdollisia diskursseja, joita ei aineistosta löytynyt, esimerkiksi

muuttumattomuuden diskurssia. Tutkimissani Suomen Kuvalehden kuvissa vallitsevana

voi pitää olemattoman vanhuuden diskurssia, sen sijaan ulkopuolisen vanhuuden

diskurssi siitä puuttuu kokonaan. Kohdatun vanhuuden diskurssi näkyi löytämäni

tulkinnan diskurssin sisällä, johon palaan tarkemmin luvussa viisi.

Huittinen (1995) ja Hakovirta (1994) ovat tutkineet sosiaalipolitiikan pro gradu

-tutkielmissaan journalismin vanhuuskuvaa. Huittinen tutkii diskurssianalyysillä

ikäntyymisen rakentumista Seura -lehden artikkeleissa ja Hakovirta sisällönerittelyllä

Helsingin Sanomien ja ET-lehden artikkeleita. Hakovirran aineistossa painottuvat sekä



21

sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat ongelmakeskeiset artikkelit että tutkimani Suomen

Kuvalehden artikkeleja muistuttavat menestyneiden tai poikkeuksellisen aktiivisten ja

toimeliaiden ikäihmisten henkilöhaastattelut (Hakovirta 1994, 44-46).

Huittinen löytää vuoden 1992 Seuroista seitsemän erilaista ikääntymisen diskurssia, joita

hän nimittää ikääntymisen tarinoiksi. Ikääntymisestä kerrotaan laitosasumista, huonoa

toimintakykyä, perhettä, isovanhemmuutta, eläkepommia, sotaveteraaneja, lapsuuden

muistoja ja työuran jatkamista painottavia tarinoita. “Vanhuksista” kertovissa tarinoissa

ikääntyvillä ei ole persoonallista identiteettiä, eivätkä he pääse itse artikkeleissa ääneen.

Sen sijaan perhetarinoissa ei puhuta vanhuksista vaan “mummoista” ja  “vaareista” ja

heistä kerrotaan sidoksissa muuhun perheeseen. Nämä “perheyhteisötarinat” kertovat

myös useammin vanhoista naisista kuin miehistä (Huittinen emt., 37).

“Eläkepommitarinoissa” ikääntyneet kategorisoidaan “eläkeläisiksi” ja

kunniavelkatarinoissa “sotaveteraaneiksi”.

Halonen (2002) on pohtinut ikääntymisen journalistisia tabuja artikkelissaan Sukupuolen

paikkoja median ikämatriisissa. Artikkelissa Halonen toteaa, että kulttuurissamme

nuoruus esitetään kulttuurisena ideaalina ja että kulttuurimme keskittyy nykyisin

vanhuuden peittelyyn ja kätkemiseen. Hänen mukaansa erilaiset terapeuttiset ja

empaattiset kertojanäkökulmat ovat tarpeen vanhuuden tabun käsittelemisessä, kuten:

"vanhukset ovat mahtavia" ja "jokainen ihminen vanhenee omaa tahtiaan".

Vakimo (2001) on tutkinut kulttuurintutkimusta, perinteentutkimusta, naistutkimusta ja

vanhuudentutkimusta yhdistelevässä väitöskirjassaan vanhaan naiseen liitettyjä

kulttuurisia käsityksiä. Hän tarkastelee vanhaan naiseen liitettyjä mielikuvia

mediatekstien lisäksi historiallisissa teksteissä ja vanhojen naisten omissa kertomuksissa.

Väitöskirjan mediatekstejä käsittelevässä osassa Vakimo on tutkinut vanhan naisen

representaatioita sanoma- ja aikakauslehdissä sekä TV-mainoksissa. Vakimon mukaan

mediateksteille on tyypillistä se, etteivät iäkkäät ihmiset tuota representaatiota itsestään,

vaan he ovat sanomalehtien rakentamia Toisia (emt, 169). Vakimon mukaan
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sanomalehdistö rakentaa vanhuudesta yhteiskunnallisen ja sosiaalisen ongelman: vanhuus

näyttäytyy meille tavallisesti uhkana (emt., 170).

Hjelt (1992) on kartoittanut lisensiaatintyössään 1990-luvun alun vanhuuskirjoituksia

yhdeksästä sanomalehdestä. Myös Hjeltin tutkimuksessa käy ilmi, että iäkkäät ihmiset

ovat sanomalehtitekstissä harvoin itse äänessä. Hjältin mukaan erityisesti laitoksissa

olevien ikääntyneiden asioista puhuvat muut kuin vanhukset itse.

2.3.2 Mediakuvien vanhuus

Suomalaisia vanhuuskuvia käsitteleviä tutkimuksia on tehty vähän, mutta vanhuuden

kuvia sivutaan muutamissa, esimerkiksi naisten representaatioon keskittyvissä

tutkimuksissa. Vakimo (2001, 22) kuitenkin huomauttaa, että myös naistutkimus on

sivuuttanut vanhan naisen tutkimuksessaan. Hänen mukaansa ikätutkimus on ollut

sukupuolisokeaa ja sukupuolitutkimus ikäsokeaa.

Ylönen (1994) on analysoinut pilapiirtäjä Kari Suomalaisen vanhuuskuvia tiedotusopin

lisensiaatintyössään. Tutkimuksessa tarkasteltiin vanhuuskäsitystä 108:ssa Helsingin

Sanomissa ilmestyneessä pilapiirroksessa vuosilta 1951-1991. Vanhukset olivat Kari

Suomalaisen tuotannon tärkeimpiä aiheita. Ylösen (emt., 9) mukaan Kari Suomalaisen

piirrosten poliittisuus liittyy siihen, millaisena vanhuus ja vanhukset niissä kuvataan,

vaikkei piirroksissa otetakaan suoraan kantaa vanhuuspolitiikkaan. Ylönen lähestyy

aihettaan pohtimalla Karin sarjakuvien vanhuuskäsityksiä ja niiden takana vaikuttavia

vanhuusmyyttejä. Vanhuuskäsitys koostuu vanhusten ominaisuuksista, elinoloista ja

käyttäytymisestä, ja sen osatekijöitä ovat myös vanhusten siviilisääty ja koulutus.

Tutkimuksessa ilmenee, että Suomen vanhuuspolitiikan vaatimukset esimerkiksi

vanhusten asuinoloista poikkeavat suuresti Karin sarjakuvien käsityksistä. “Rysänperän”

vanhuksien koti ei täytä vanhusten asumisen vähimmäisvaatimuksia, niissä ei ole

lämmitystä eikä vesijohtovettä, mutta vanhukset eivät niitä myöskään kaipaa (emt., 14).
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Piirrosten vanhuusmyyteissä korostuvat entisen säilyttäminen ja muutoksen torjuminen.

Karin vanhushahmoissa yhdistyvät karjalaismuorin, sitkeän tervaskannon ja muistoissa

elävän sotaveteraanin myytit. Piirrosten vanhuuskäsitys on hyvin myönteinen,

hallitsevana on vanhusten elämäntyytyväisyys (Ylönen emt., 45). Vanhuutta ei

piirroksissa kuitenkaan ihannoida, vaan se näyttäytyy normaalina elämänvaiheena. Tässä

mielessä Karin piirrokset poikkevat muista tarkastelemistani vanhuuden

mediadiskursseista.

Halonen (1996) on tutkinut sanomalehtien sotakirjoitusten naiskuvituksia. Halosen

onnettomuusuuutisten tutkimuksessa ilmenee, että kauhua, tuskaa, surua ja menetystä

symboloi yleensä vanha, nimetön ”itkijänainen”. Vanha nainen edustaa sitä, mitä ei

varsinaisessa uutistekstissä voi ilmaista, eräänlaista rajatilaa elämän ja kuoleman välillä.

Halonen viittaa Hockeyn (1990) toteamukseen maskuliinisen subjektin pyrkimyksestä

etäännyttää suru sen feminisoinnilla. Halosen mukaan kuoleman ja naisen välinen

merkitysyhteys näkyykin paitsi kulttuurimme myyttisessä kuvastossa myös

nykyjournalismissa. Tämä ilmenee myös tutkimassani Suomen Kuvalehdessä: kahdessa

katastrofiartikkelissa on kuvituksena kauhistunut, vanha “itkijänainen”. Toisessa

artikkelissa naisen nimi on kuitenkin mainittu.

Halonen (2002, 9) on pohtinut myös sitä, miten media rakentaa ikää ja sukupuolta.

Halosen mukaan vanheneva mies nähdään mieluummin työkykyisenä kuin vastaavan

ikäinen nainen. Esimerkkeinä hän mainitsee huomattavan ikääntyneet valtion päämiehet

ja kulttuuripersoonat, kuten Charlie Chaplin, Pablo Picasso ja Salvador Dali. Samaan

aikaan ikääntyneet nähdään journalismissa ongelmiksi ja ikäprojektin kohteiksi.

Ikääntyvän miehen ruumiillinen vanhentuminen näyttää Halosen mukaan korvautuvan

viisaudella ja vallalla. Ikä saattaa lisätä myös naisen uskottavuutta, mutta samalla myös

naisen näkymättömyyttä. (Halonen emt., 10.) Myös tämä näkyy selvästi omassa

aineistossani, lähes kaikissa Suomen Kuvalehden henkilöartikkelien kuvissa esiintyy

mies ja jutut on kirjoitettu heidän edesmennyttä uraansa painottaen. Sen sijaan kuvatun

ollessa kerrankin nainen, näyttelijänä merkittävän uran tehnyt Eila Roine,
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kuvajournalismi korostaa isovanhemmuutta, eikä työuraa. Artikkelin pääkuvassa Eila

Roine on kuvattu lapsiryhmän keskellä.

Vakimo (2001) on sivunnut vanhoja naisia käsittelevässä väitöskirjassaan jonkin verran

myös median vanhuuskuvia. Hän on tutkinut lähemmin sellaisten TV-mainosten

kerrontaa, joissa vanha nainen esiintyy. Tutkimuksessa käy ilmi, että myöhäisvanhuus ei

näy TV-mainosten kuvissa. Vanhan naisen muuttunut ruumis tulee Vakimon mukaan

pitää piilossa, koska se poikkeaa nuoruuskultin tavanomaisesta, joka puolella läsnä

olevasta naisruumiin kuvasta.

Vakimon (emt., 193) tutkimissa TV-mainoksissa on tyypillistä vanhuuteen

naamioituminen eli vanhuuteen kuuluvien piirteiden liioittelu. Visuaalisesti vanhuus

tuotetaan naisruumiiseen liittyvillä merkeillä, mutta myös kerronnan puitteilla ja sitä

kantavilla ikä- ja sukupuolijärjestyksillä. Vakimo on löytänyt tutkimistaan TV-

mainoksista tiettyjä vanhaan naiseen viittavia visuaalisia merkkejä, joita hän kutsuu

“mummon merkeiksi” (emt.,197). Näitä ovat esimerkiksi punainen ja vaaleanharmaa väri,

puna-valkoruudullinen kuvio, harmaat hiukset, vaalea tai punainen vaatetus,

vanhanaikainen koti, kumarahko asento ja joskus höpsähtänyt olemus. Ikääntyville

vanhoille naisille suunnatuissa mainoksissa sen sijaan esiintyi mainoksen kohderyhmää

selvästi nuoremmat henkilöt, heille tarjottiin positiivisia ja nuorekkaita ikä-asemia (emt.,

181). Omassa aineistossani yli 80-vuotiasta naista on kuvattu vain yhdessä artikkelissa.

Määttä (1991) on havainnut tutkimuksessaan mainonnan mies- ja naiskuvista

aikakauslehdistössä, että yli 65-vuotiaita naisia ei löydy mainoksista lainkaan, ja saman

ikäisiä miehiä löytyy vain muutama. Sen sijaan 95 %:ssa mainoksia esiintyy alle 44-

vuotias ihminen.

Englantilaiset Hepworth, Blaikie, Featherstone ja Wernick ja ovat tutkineet paljon

vanhuuden kuvastoa sekä taidemaalauksissa, taidevalokuvissa että populaarikuvastoissa

(Blaikie & Hepworth (1997), Featherstone & Wernick (1995) ja Featherstone &

Hepworth (1995)).
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Artikkelissaan Representations of old age in painting and photography Blaikie ja

Hepworth (1997) ovat analysoineet viktoriaanisen ajan maalauksia ja vanhuutta esittäviä

dokumentaarisia valokuvia taidekontekstissa vuosilta 1950–1996. Tutkijat ovat etsineet

viktoriaanisen ajan vanhuusmaalauksista erilaisia kehyksiä ja teemoja (emt, 106).

Hepworthin ja Blaikien mukaan näillä teemoilla on vaikutusta sosiaaliseen

mielikuvitukseemme eli ne vaikuttavat siihen, miten me koemme vanhenemisen myös

nykyään. Tutkijoiden mukaan monet vanhuuskuvien motiivit, jotka nyky-yhteiskunnassa

ovat tunnettuja, voidaan jäljittää takaisin viktoriaaniseen aikaan (emt., 106).

Viktoriaanisissa maalauksissa on kuvattu esimerkiksi sen ajan vanhusvirtuooseja, ilmiötä,

joka nykyään tunnetaan nimellä “positiivinen vanheneminen” (emt., 105). Maalauksissa

esiintyy myös vanhuuden perinteisiä symboleja kuten vanha mies kulkemassa keppi

kädessä iltahämärässä kohti kirkkoa (emt, 105).

Hepworth ja Blaikie nimeävät artikkelissaan kuusi kehystä, jotka esiintyvät

viktoriaanisen ajan vanhuutta kuvaavissa maalauksissa:

1. Vanhukset ovat kiinnostuksen ja kunnioituksen kohteena, koska he ovat eläneet

niin kauan. Kuvissa esimerkiksi rypyt ovat todisteena tästä saavutuksesta.

2. Vanha ikä ei ole keskiössä vaan elämän ikävaiheet.

3. Vanhuus liittää teokseen laajemman merkityksen, esimerkiksi kuoleman

läheisyyden, moraalisen tai mystisen viestin.

4. Vanhuutta kuvataan yhtenä jokapäiväisen elämän ihmistyyppinä.

5. Vanhus näytetään tietyssä, sille kuuluvassa roolissa.

6.  Kuvat joissa vanhuutta on kuvattu teknisten tai esteettisten taitojen ja tyylin

kehittämiseksi.

Featherstone ja Wernick (1995, i) toteavat teoksensa Images of aging esipuheessa, että

kulttuurintutkimusta vanhuuden esittämisestä ei ole tehty lähestulkoon lainkaan. Tähän

puutteeseen heidän teoksensa pyrkii vastaamaan. Teoksessa käsitellään muun muassa

vanhuusidentiteettejä, mainoskuvien ja terveysvalistuksen vanhuuskuvaa, vanhuuskuvaa

sosiaalisen sukupuolen yhteydessä, vanhuskuvan historiallista monimuotoisuutta sekä

kuoleman kuvaamista.
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Images of aging -teoksessa esitellyssä Featherstonen ja Hepworthin (1995) tutkimuksessa,

joka tehtiin englantilaisesta Retirement Choice -aikakauslehdestä, käy ilmi, että

modernismissa 1900-luvun alkupuolella vanhuus koettiin lisääntyvässä määrin

häpeällisenä vanhuksia luokiteltaessa yhä enenevissä määrin hallinnollisesti tietyksi

ryhmäksi. Ryhmillä oli tietty, määrätty ja kiinteä identiteetti, kuten raihnainen

eläkeläinen tai hyväntahtoinen mummeli. Postmodernismin ja kulutuskulttuurin myötä on

kuitenkin alkanut korostua useiden mahdollisten elämäntyylien ja identiteettien määrä.

Mielestäni tällaisia murtumia löytyi myös tutkimistani Suomen Kuvalehden

vanhuuskuvista. Esimerkiksi Kerttu Särkkä, 86-vuotias eläkeläinen, on kuvattu

tanssimassa niityllä performanssitaiteilijana.

Featherstonen ja Wernickin (emt., 30) mukaan ikääntyminen ja vanhuus ovat eittämättä

todellisuutta, mutta ne eivät ole riippumattomia ihanteista, kuvista ja sosiaalisista

käytännöistä, joissa niitä representoidaan. Merkitykset, joita annamme näille prosesseille

ovat sosiaalisia konstruktioita, jotka heijastavat tietyn kulttuurin ja tietyn ajanjakson

arvoja ja uskomuksia (emt., 31). Featherstonen ja Wernickin sanoin kuvilla on tästä

näkökulmasta katsottuna kaksi tehtävää. Ensinäkin kuvat ovat kulttuurista pääomaa, jota

hyödynnämme merkityksellistäessämme vanhuutta, toiseksi kuvat ovat tärkeitä todisteita

siitä, miten kulttuuri antaa merkityksiä vanhuudelle.

Kuvat eivät vain heijasta näkymää maailmasta, vaan esittävät siitä tulkintoja ja

näkemyksiä. Tästä johtuen on tärkeää tutkia kuvien välittämiä merkityksiä, ja se

puolestaan vaatii metodologiaa (vrt. Rose 2001, 2). Seuraavassa luvussa esittelen

tarkemmin käyttämäni diskurssianalyysin ja tutkielman keskeiset käsitteet ennen Suomen

Kuvalehden vanhuuskuvien analyysiä.
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3 MENETELMÄ JA KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY

Tässä luvussa esittelen kriittisen diskurssianalyysin ja keskeiset vanhuuskuvien

analyysissä esiintyvät käsitteet. Diskurssianalyysi muodostaa tutkielmani metodologisen

viitekehyksen. Representaation, stereotypian ja diskurssin määrittelyssä olen käyttänyt

apunani etenkin Stuart Hallin (1992, 1997, 1999) tekstejä.

3.1 Representaatio ja stereotypia

Representaatio -käsitteen avulla on mahdollista pohtia, millä tavoin erilaiset mediat

tuottavat todellisuutta, kenen näkökulmasta ja millaisin välinein. Representaatio on yksi

keskeisistä kulttuurintutkimuksen käsitteistä (Seppänen 2005, 77). Samoin kuin tekstillä

ja kielellä myös representaatiolla voidaan viitata niin sanallisiin, äänellisiin kuin

visuaalisiin merkkeihin.

Stuart Hallin mukaan merkitys muodostuu sosiaalisessa kanssakäymisessä kahdella

tasolla: mentaalisella tasolla muodostaessamme mielikuvan jostakin asiasta päässämme ja

kielellisellä tasolla viestiessämme toisillemme päässämme olevista mielikuvista. Hallin

mukaan representaatio on siis merkityksen tuottamista mentaalisista mielikuvista kielen

avulla. Representaatio on näin ollen linkki mielikuvien ja kielen välillä, se antaa meille

mahdollisuuden viitata joko todelliseen tai fiktiiviseen maailmaan. (Hall 1997, 17-18.)

Representaatio on siis jonkin asian uudelleen esittämistä ja edustamista (Väliverronen

1998, 19, Lahti 2002, 11-12). Esittämisestä puhuttaessa representaatio ymmärretään

merkiksi (tai merkkien joukoksi), joka viittaa johonkin ulkopuoliseen. Edustamisella taas

viitataan siihen, että juuri tiettyjä kielen sanoja tai visuaalisia symboleja käytetään

haluttaessa viestiä tietyistä mielikuvista. Esimerkiksi valitessamme tietynlaisia kuvia

esittämään jotakin asiaa joudumme nojautumaan kulttuurissa jaettuihin, yhteisiin

käsityksiin siitä, millaisia kuvia pidetään sopivina ja hyväksyttyinä. Esimerkiksi
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journalismi suosii valokuvaa artikkelien kuvituksena. Lahden (emt.) mukaan maksamme

aina jonkin hinnan representaatiosta, joka näkyy välittömyyden ja läsnäolon menetyksenä.

Stereotypia on representaation erityinen muoto. Stereotypioilla kulttuurit pitävät yllä

vallalla olevia hegemonisia arvoja, ne ovat osa sosiaalisen ja symbolisen järjestyksen

ylläpitoa. Hallin mukaan stereotypioille on ensinäkin ominaista erojen pelkistäminen,

olemuksellistaminen, luonnollistaminen ja jähmettäminen. Toiseksi stereotypioissa

käytetään hyväksi binaarisia vastakohtapareja, kuten: nuoruus/vanhuus, kulttuuri/luonto,

maskuliininen/feminiininen, miehet/naiset, päivä/yö. Vastakohtaparin toinen puoli on

tavallisesti hallitsevassa asemassa. Kolmanneksi stereotypioissa on kyse Foucault’n

kutsumasta vallan ja tiedon pelistä. Stereotypiat luokittelevat ihmisiä normin mukaan,

jolloin ulkopuolelle suljetuista tehdään stereotyyppejä, Toisia. (Hall emt., 190-192.)

Hall kuitenkin korostaa, että stereotyypittely on sekä myönteistä että kielteistä. Hallin

mukaan erojen tekeminen on välttämätöntä merkityksen tuotannolle, kielen ja kulttuurin

muotoutumiselle, sosiaaliselle identiteetille ja subjektin käsitykselle minästä

sukupuolitettuna subjektina. Samanaikaisesti stereotypioihin sisältyy kuitenkin uhka, sillä

ne ovat myös vaaran, kielteisten tuntemusten, murtumisen sekä Toiseen kohdistuvan

vihamielisyyden ja aggression alue. (Hall 1999, 160.) Tässä kohtaa kannattaa palauttaa

mieleen myös johdannossa mainittu vanhus -stereotyyppi syrjään laitetusta vanhainkodin

mummosta ja kuvat pirteästä seniorista. Vastaako pirteän seniorin kuva nuoruutta

ihannoivan kulttuurimme tarpeisiin ja arvoihin? Voidaanko vain nuorekkaat seniorit

nähdä osana yhteiskuntaamme, kun vanhukset suljetaan sen ulkopuolelle?

Representaation politiikalla tarkoitetaan asioiden uudelleenmäärittelyä sekä

representaatioiden ja vallan suhdetta. Herkman (2001, 223) määrittelee representaation

politiikan olevan ideologiasta ja vallasta käytävää määrityskamppailua. Hall (1999, 210)

toteaa, että yritämme sinnikkäästi kiinnittää merkityksiä stereotyypittelyllä, mutta viime

kädessä merkitykset alkavat lipsua ja horjua: sanat ja kuvat kantavat lisämerkityksiä, joita

kukaan ei voi täysin kontrolloida.
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Representaation politiikasta esimerkkinä Hall (1999, 211) mainitsee ristiinkoodaamisen

strategiat, joilla hän tarkoittaa olemassa olevien merkitysten haltuunottoa uusien

merkitysten tuottamiseksi. Hall mainitsee erilaisista ristiinkoodaamisen tavoista

esimerkiksi stereotyyppien nurin kääntämisen, kielteisten mielikuvien korvaamisen

myönteisillä sekä representaation käytäntöihin vaikuttamisen niiden sisältä käsin (emt.,

211–222). Tämän tutkimuksen kohdalla representaatioiden politiikasta voidaan puhua

esimerkiksi silloin, kun vanhuuteen liitetään kuvissa uudenlaisia merkityksiä vallitsevasta

hegemoniasta tai stereotypioista riippumatta. Näin tehdään esimerkiksi aineistostani

löytyneessä tulkinnan diskurssissa, jossa myös vanha ruumis voidaan kuvata alastomana.

Palaan tutkimiini kuviin ja diskursseihin tarkemmin luvussa viisi.

3.2 Diskurssi

Representaation käsitteeseen liittyy olennaisesti diskurssi. Diskurssin käsite on peräisin

ranskan kielen sanasta discours, puhe, esitelmä, juttelu, jaarittelu (Lehtonen 2000, 69).

Sana on kuitenkin etymologisesti lähtöisin latinan verbistä discurro, joka tarkoittaa

haajaantumista tai ympäriinsä juoksentelua (Väliverronen 1998, 20). Diskurssin voi siis

ajatella olevan tekstin (puhe, kirjoitettu teksti, valokuvat) ”juoksentelua”, joka kiteyttää

merkitykset juuri tietynlaisiksi. Diskurssi on tässä mielessä kahtalainen termi. Toisaalta

sillä tarkoitetaan prosessia, jossa merkityksiä tuotetaan ja toisaalta inhimillisiin

käytäntöihin liittyviä seikkoja, jotka kiteyttävät merkitykset juuri tietynlaisiksi (vrt.

Lehtonen emt., 69). Sama ilmiö voi siis saada erilaisia merkityksiä erilaisissa

diskursseissa.

Diskurssin käsitteestä on käytetty monia rinnakkaisia nimityksiä. Jokinen, Juhila ja

Suoninen (1993, 26-27) nimittävät näitä erilaisia merkityssysteemejä joko diskursseiksi

tai tulkintarepertuaareiksi. Tutkijoiden mielestä diskurssin käsite sopii

tulkintarepertuaaria paremmin tutkimuksiin, joissa painopiste on ilmiöiden

historiallisuudessa, valtasuhteiden analyysissä tai institutionaalisissa sosiaalisissa

käytännöissä. Tulkintarepertuaarin käsite puolestaan sopii heidän mielestään paremmin
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tutkimuksiin, joissa tarkastellaan yksityiskohtaisesti arkisen kielenkäytön vaihtelevuutta.

Tähän määrittelyyn perustuen käytän tässä tutkielmassa diskurssin käsitettä.

Joukkoviestinnän tutkimuksessa diskurssin käsitettä lähellä on myös kehystämisen teoria,

jolla tarkoitetaan sitä, kuinka viestimet vaikuttavat ihmisten ajattelutapoihin suosimalla

asioiden tiettyjä rajauksia ja näkökulmia (Kunelius 2003, 144 & 231). Huittinen (1995)

puolestaan käytti tutkimuksessaan diskurssin sijasta tarinan käsitettä, joka hänen

mielestään sopii paremmin suomen kieleen.

Stuart Hallin mukaan diskurssi mahdollistaa aiheen näkemisen jollakin tietyllä tavalla,

kun lausumia jostakin aiheesta esitetään jonkin erityisen diskurssin sisällä. Diskurssi

myös rajoittaa muita tapoja, joilla aihe voitaisiin esittää. (Hall 1992, 291.) Jokinen, Juhila

ja Suoninen (1993, 25-26) määrittelevät diskurssin suhteellisen kiinteäksi

merkityssuhteiden systeemiksi, joka rakentuu sosiaalisissa käytännöissä ja samalla

rakentaa sosiaalista todellisuutta.

Diskursiivista lähestymistapaa on kutsuttu myös foucaultlaiseksi lähestymistavaksi.

Foucault korostaa, että diskurssien tutkiminen ei ole vain merkkien ja merkitysten

tutkimista. Toisin kuin Saussure, Foucault on kiinnostunut vallan ja kielen suhteesta,

tiedon tuottamisesta. Diskursiiviseksi lähestymistavassa on kyse siitä, miten tietomme

sosiaalisista ja ruumiillisista yksilöistä sekä jaetuista merkityksistä tuotetaan eri aikoina,

ja huomiota kiinnitetään erilaisiin tiedon määräytymisprosesseihin. (Hall 1997, 43.)

Foucault’n mukaan diskurssi muodostaa puheenaiheen, määrittää ja tuottaa sen, mitä

pidämme tietona. Diskurssi myös määrittelee tavan, jolla aiheesta voidaan puhua ja tehdä

se ymmärrettäväksi. Diskurssi vaikuttaa siihen, kuinka toimitaan ja kuinka muiden

toimintaa kontrolloidaan. Samalla se rajoittaa muita tiedonmuodostamisen tapoja.

Diskurssi ei esiinny vain yhdessä tekstissä tai lausumassa (ts. selonteossa) vaan

muodostaa diskursiivisia käytäntöjä. Diskurssi on erilaisten suhteiden systemaattinen

järjestys. Foucault’n mukaan myös kuvien katsojista tulee vallan subjekteja.

Ottaessamme diskurssin mukaisen position, identifioidumme siihen ja alistumme sen
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merkityksille. (Hall 1997, 44.) Tämä ajatus on myös ilmaistu sanonnalla "kieli puhuu

meitä". Diskurssianalyysissä identiteetin, representaation ja diskurssin käsitteet nähdään

siis monin tavoin toisiinsa kietoutuneina.

3.2.1 Diskurssien toiminta

Diskurssianalyysissä tarkasteltavia kuvauksia nimitetään usein selonteoiksi (egl. account).

Selonteon käsite vertautuu kulttuurintutkimuksessa käytettyyn tekstin käsitteeseen, jota

käsittelin tarkemmin jo luvussa kaksi (ks. s. 10). Suonisen mukaan selonteon käsite auttaa

hahmottamaan konstruktionistista lähestymistapaa eli sitä, että diskurssianalyysissä

aineistoa ei nähdä kuvauksena siitä, millainen todellisuus on. Sen sijaan erilaiset

kuvaukset nähdään representaatioina, joiden avulla ihmiset tekevät ymmärrettäväksi

itseään ja maailmaa. Selonteoissaan ihmiset joutuvat käyttämään niiden diskurssien

aineksia, jotka ovat kulttuurisesti ymmärrettäviä. (Suoninen 1999, 24.)

Diskurssianalyysin tehtävä on löytää nämä diskurssit aineistoista.

Suonisen (1999, 27) mukaan Foucault kuvaa vallan toimivan nyky-yhteiskunnassa

produktiivisesti vapaiden subjektien kautta houkuttelemalla ihmisiä toimimaan tiettyjen

käytäntöjen mukaan. Foucault’n ajatusta vallasta kutsutaan produktiiviseksi vallaksi.

Produktiivisen vallan käsite selittää hyvin representaatioiden ja selontekojen yhteyttä

diskursseihin. Suonisen (emt.) mukaan selontekojen antaminen aloitetaan yleensä

luonnostaan tutuimmista vaihtoehdoista, laajalti kannatetuista, ideologisesti

houkuttelevista ja itsestäänselvinä pidetyistä diskursiivisista merkityksistä.

Selonteot ovat kulttuurin osa ja kulttuurin jatkuvuuden kannalta hyvin olennaisia, sillä ne

ylläpitävät kulttuuria kolmella tavalla. Ensinäkin ne pitävät yllä konventionaalisia

rakenteita, joiden noudattamista ja joista poikkeamista ne perustelevat. Toiseksi selonteot

ylläpitävät diskursseja, joihin ne viittaavat tai vetoavat vakuuttaakseen yleisönsä.

Kolmanneksi selonteot tuottavat monenlaisia, vaikeasti pääteltäviä symbolisia ja

aineellisia seurauksia. Diskurssi ja selonteko havainnollistavat sitä, miten

merkityssysteemien symboliset rakenteet ja niiden valtahierarkiat sijaitsevat arkielämän
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näennäisesti pienissä tilanteissa, kaikkialla siellä missä ihmiset tuottavat eksplisiittisiä tai

implisiittisiä selontekoja. (Suoninen 1999, 20–22 ja 32.)

Diskurssit myös määrittyvät suhteessa toisiinsa. Tätä ilmiötä on kuvattu

intertekstuaalisuuden ja interdiskursiivisuuden käsitteillä (Jokinen & al. 1993, 28,

Väliverronen 1998, 33-34). Joidenkin diskurssien saadessa yhteiskunnallisissa

käytännöissä toisia tukevamman jalansijan niistä saattaa muodostua itsestäänselvinä

pidettyjä, luonnollistettuja totuuksia, jotka vaientavat vaihtoehtoisia tulkintoja (Jokinen &

al 1993, 29). Tällaisia diskursseja kutsutaan hegemonisiksi diskursseiksi.

Aineistostani intertekstuaalisia piirteitä löytyi etenkin tulkinnan diskurssista, johon

palaan tarkemmin luvussa viisi. Hegemonisesta diskurssista esimerkkinä voisi

aineistostani mainita urakeskeiset artikkelit. Artikkeleihin liitettiin tarkat tiedot henkilön

iästä ja uran etenemisestä ja niissä kuvattiin pelkästään miehiä yhtä poikkeusta lukuun

ottamatta. Tarkastelen tarkemmin hegemonisia diskursseja viidennessä luvussa.

Diskurssit voivat olla joko rinnakkaisia tai keskenään kilpailevia merkityssysteemejä.

Usein diskurssit sisältävät myös ristiriitaisia aineksia, siksi on mahdollista yrittää

rakentaa konventionaalisistakin aineksista selontekoja, jotka edustavat vaihtoehtoisia

diskursseja. (Soininen 1999, 27.) Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vanhukset on

mahdollista esittää vallitsevista konventionaalisista diskursseista poiketen. Tämä

edellyttää esimerkiksi sitä, että vallitsevista diskursseista on tietoinen. Diskurssianalyysi

on yksi keino avata uusia merkityksellistämisen ja toiminnan mahdollisuuksia. (vrt.

Soininen 1999, 35.)

3.2.2 Kriittinen diskurssianalyysi

Viestinnän tutkija Veikko Pietilä (2005, 280) erottaa kulttuurintutkimuksesta kaksi

hallitsevaa suuntausta, tulkitsevan ja kriittisen suuntauksen. Nämä kaksi ryhmää

ymmärtävät merkityksen muodostumisen hieman eri tavoin ja painottavat eri asioita

merkitysten tutkimuksessa. Myös diskurssianalyytikot Jokinen, Juhila ja Suoninen (1993,



33

11) jakavat diskurssianalyysin kahteen suuntaukseen: brittiläiseen, sosiaalisen toiminnan

moninaisuuteen ja vaihtelevuuteen keskittyvään suuntaukseen, joka on syntynyt

sosiaalipsykologien, psykologien ja tieteentutkijoiden keskuudessa sekä

foucaultvaikutteiseen, valtasuhteisiin keskittyvään, kriittiseen diskurssianalyysiin.

Kirjoittajat huomauttavat, että nämä kaksi suuntausta eivät ole toisiaan poissulkevia vaan

pikemminkin saman kolikon kaksi eri puolta.

Tulkitsevan suuntauksen edustajat painottavat merkityksen muodostumisessa

vuorovaikutusta, kun taas kriittinen suuntaus lähestyy merkityksiä ideologisina

kamppailuina. Näin ollen kriittinen tutkimus kritisoi viestintää ideologisena toimintana,

joka estää ristiriidoissa ja kamppailuissa ilmeneviä muutospyrkimyksiä. Tulkitseva

suuntaus puolestaan näkee viestinnän vuorovaikutuksena. Suuntauksen mukaan viestintä

on toimintaa, jonka varassa yhteiskunta voi ristiriidoista ja vastakkaisuuksista huolimatta

jatkaa olemassaoloaan. (Pietilä 2005, 281.)

Tässä kohdin on huomautettava kriittisen kulttuurintutkimuksen ja kriittisen

diskurssianalyysin yhtymäkohdista. Diskurssianalyysi metodologisena lähestymistapana

jakaa kulttuurintutkimuksen kiinnostuksen tekstien tutkimiseen eli sen tutkimiseen,

kuinka sosiaalinen todellisuus rakentuu kielenkäytössä ja muussa toiminnassa.

Diskurssianalyysi viittaa kuitenkin sekalaiseen kenttään erilaisia tutkimussuuntauksia.

Diskurssinalyysin kohde, erilaisten merkkijärjestelmien käyttötavat, muistuttaa kuitenkin

kulttuurintutkimuksen painotuksia. (Pietilä 2005, 309.) Jokisen (1999, 53) mukaan muun

muassa saussurelainen semiotiikka ja jälkistrukturalismi ovatkin olleet –

etnometodologian  ja puheaktiteorian rinnalla – merkityksellisiä suuntauksia

diskurssianalyysin kehittymisen kannalta. Tutkielmani kannalta ei ole merkityksellistä

erottaa kriittistä kulttuurintutkimusta ja kriittistä diskurssianalyysiä toisistaan. Käytän

kuitenkin Faircloughin käyttämää nimitystä, kriittinen diskurssianalyysi, kuvaamaan

metodologista lähestymistapaani, jossa tulkitseva ja kriittinen suuntaus yhdistyvät.

Pietilän mukaan kriittisen ja tulkitsevan suuntauksen teoreettisista eroista huolimatta

joukkoviestinnän empiirinen tutkimus onkin rakentunut varsin yhtenäiselle pohjalle,
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jonka taustalla vaikuttaa semioottis-strukturalistinen ajattelu (Pietilä 2005, 296).

Kriittisen ja tulkitsevan suuntauksen väliset erimielisyydet siitä, missä merkitys sijaitsee,

voi Pietilän mielestä nähdä ylittyneen 1980-luvulla vauhdittuneessa ns. sosiaalisessa

semiotiikassa. Sosiaalinen semiotiikka on tekstien ja diskurssien kriittistä tutkimusta.

Sosiaalinen semiotiikka on pyrkinyt laajentamaan East-Anglia ryhmän harjoittamaa

lauselingvististä tutkimustyötä tekstikokonaisuuksiin, niiden geneerisiin ja diskursiivisiin

tuotantoehtoihin sekä siihen, kuinka yhteiskunnalliset puitteet niihin vaikuttavat ja niissä

uusiintuvat. (Pietilä emt., 313.) Sosiaalinen semiotiikka toi tutkimukseen myös kuva-

analyysin sekä kuvan ja sanan vuorovaikutuksen tutkimisen, joka aiemmin oli jäänyt

usein kokonaan sivuun tai ainakin sanallisen tekstin analyysille alisteiseksi (Väliverronen

1998, 28).

East-Anglia -ryhmään aiemmin kuulunut, kriittisen diskurssianalyysin edustaja Norman

Fairclough (1997, 31) yhdistää kriittisessä diskurssianalyysissään tulkitsevan ja kriittisen

diskurssin tulkinnan. Hänen edustamassaan diskurssianalyysissä diskurssi ymmärretään

kahdessa merkityksessä. Toisessa diskurssi ymmärretään sosiaalisena toimintana ja

vuorovaikutuksena, ihmisten kanssakäymisenä sosiaalisissa tilanteissa. Toisessa taas,

kuten esimerkiksi Foucault’n tuotannossa, diskurssi ymmärretään todellisuuden

sosiaalisena konstruktiona, tiedon muotona. Faircloughin mukaan tiedotusvälineiden

kieltä on analysoitava diskurssina kontekstissaan, ei kontekstistaan erotettuina pieninä

yksikköinä. Hän katsoo tekstiksi myös visuaalisen aineiston ja äänitehosteet, jolloin

kielianalyysi on osa “sosiosemioottista” analyysiä. (Fairclough 1997, 29.)

Fairclough käsittelee diskurssia kolmen käsitteen kautta, jotka ovat sosiaalisessa

todellisuudessa yhteenkietoutuneita, mutta analyyttisesti eriteltävissä. Tekstillä,

diskurssin ensimmäisellä ulottuvuudella, Fairclough tarkoittaa diskurssin fyysistä muotoa,

tuotetta: puhuttua tai kirjoitettua kieltä tai visuaalisia representaatioita. Tekstianalyysi

kohdistuu sekä tekstien merkitykseen että niiden muotoon. Näitä kahta ei voi erottaa

toisistaan, sillä muotojen ollessa erilaiset myös merkitys muuttuu. Toinen ulottuvuus on

diskursiivisen käytännön ulottuvuus, jolla Fairclough tarkoittaa tiedotusvälineiden
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institutionaalisia piirteitä, tekstin tai kuvien tuottamista ja tulkitsemista ohjaavia sääntöjä.

Kolmanteen ulottuvuuteen kuuluvat sosiokulttuuriset käytännöt, joilla tarkoitetaan

olosuhteita, joiden vallitessa diskurssi voi ilmetä. Olosuhteilla tarkoitetaan tässä

tutkielmassa ympäröivää kulttuuria, jota käsittelin jo luvussa kaksi (ks. s. 13–14).

Olosuhteet ovat sosiaalisia ja kulttuurisia rakenteita, suhteita, käytäntöjä ja arvoja, jotka

ympäröivät joukkoviestintää ja vaikuttavat siihen. Nämä olosuhteet  puolestaan

muotoutuvat joukkoviestinnän vaikutuksesta.(Fairclough 1997, 52-53 & 78-86.)

Tässä työssä kiinnitän huomiota kaikkiin kolmeen ulottuvuuteen. En kitenkaan tarkastele

tekstejä irrallaan kuvista, joten tekstien lingvistinen analyysi ei ole kiinnostavaa

tutkielmani näkökulmasta. Olennaista tässä tutkielmassa ovat visuaaliset kuvat ja kuvien

ja verbaalikielen vuorovaikutus. (vrt. Fairclough emt., 79-81.) Joukkoviestintää

ympäröivät ja siihen vaikuttavat kulttuuriset rakenteet, suhteet, käytännöt ja arvot

vaikuttavat etenkin siihen, mitä kuvataan. Sen sijaan diskursiiviset käytännöt vaikuttavat

ennemminkin siihen, miten kuvataan. Palaan näihin kysymyksiin tarkemmin luvussa viisi.

Faircloughin (emt., 76) mukaan diskurssien avulla tuotetaan sosiaalisia identiteettejä,

sosiaalisia suhteita sekä tieto- ja uskomusjärjestelmiä. Tästä johtuen analyysissä tulee

keskittyä kaikkiin kolmeen ulottuvuuteen. Ideologia kätkeytyy toimittajien, yleisöjen ja

kolmansien osapuolien tuntemiin luonnollistettuihin kielenkäyttötapoihin, “tervejärkisiin”

ennakko-oletuksiin ja itsestäänselvyyksiin, joille diskurssin yhtenäisyys perustuu ja joihin

nojautuen esimerkiksi kuvat yleensä tuotetaan. Ideologiat ovat itsestäänselvyyksiä, jotka

muodostavat yhteisen maaston toimittajille, valokuvaajille, yleisölle ja kolmansille

osapuolille. (vrt. Fairclough 1997, 64.)



36

4 TUTKIMUSKOHTEENA KUVAJOURNALISMI

Tässä luvussa käsittelen tutkielmani kohdetta ja kontekstia, kuvajournalismia.

Kuvajournalismi ja valokuvadokumentarismi liittyvät monin tavoin yhteen. Pohdin myös

aikakauslehden määritelmää ja erityispiirteitä kuvajournalismin julkaisuympäristönä.

Jo lehtikuvan alkuvaiheissa 1800-luvulla valokuva nähtiin vahvana uutisia realismiin

ankkuroivana ikkunana, koska se toistaa todellisuutta näennäisen pikkutarkasti ja

objektiivisesti (Noponen 1994, 20). Tämä valokuvan erityinen yhteys kuvaamansa

kohteeseen, indeksisyys, on askarruttannut esimerkiksi Roland Barthesia. Barthes päätyi

lopulta siihen, että valokuvan indeksisyys tuottaa sen kulttuurisen myytin. Myytti takaa

sen, että valokuvaa pidetään todempana kuin esimerkiksi piirrosta. Käsittelen valokuvan

indeksisyyttä ja muita erityspiirteitä sekä valokuvan ja verbaalikielen suhteita

kuvajournalismissa tarkemmin luvun lopussa.

4.1 Kuvajournalismi ja valokuvadokumentarismi

Brusilan mukaan kuvajournalismi käsitteenä on usein liitetty kuvajournalismin

kultakauteen ja sillä on viitattu reportaasityyppiseen realistiseen kertomisen tapaan.

Kuvajournalismin muoto ja sisältö kuitenkin vaihtelevat riippuen ajasta, kulttuurista ja

välineestä ja erilaiset ajat antavat sille erilaisia tavoitteita. Kuvajournalismia

yleiskäsitteenä ei näin ollen voi sitoa johonkin aikaan tai tapaan tuottaa journalistisia

valokuvia.(Brusila 1997,10 & 19.) Tässä tutkielmassa kuvajournalismiksi määritellään

kaikki journalistisessa yhteydessä käytetty kuvamateriaali. Journalismiin on väljästi

nähtynä luettu kuuluvaksi myös tietty osa kirjallisuutta – erityisesti “ajankohtainen,

dokumentaarinen, faktapohjainen kirjallisuus” (Kuutti 2005, 73).

Dokumentaarisen koodiston noudattaminen on ollut elintärkeää valokuvan

totuudellisuuden vaatimukselle ja valokuvadokumentarismi on ollut suunnannäyttäjä

kuvajournalismille (Brusila emt., 75-76.). Aloitankin luvun käsittelemällä

valokuvadokumentarismia, jonka jälkeen siirryn kuvajournalismiin.
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4.1.1 Valokuvadokumentarismin eettinen realismi

Dokumentarismi -nimitys tulee alun perin skottilaiselta elokuvaajalta John Griesonilta,

joka alkoi käyttää dokumentarismi -termiä vuonna 1926 tekemistään elokuvista, jotka

perustuivat “luovaan todellisuuden tulkitsemiseen” (Wells 2003, 252).

Helke (2006) on pohtinut dokumentarismi -käsitettä dokumentaarista elokuvaa

käsittelevässä tutkimuksessaan. Hän toteaa, että lajin ristijälle John Griesonille oli

oleellista erottaa käsitteet dokumentti ja dokumentaarinen. Grieson määritteli

dokumentaarisuuden korkeammaksi ajankohtaisten tapahtumien käsittelyn muodoksi.

Sen sijaan dokumentti substantiivina viittaa asiakirjaan tai informaation säiliöön, joilla ei

ole teoksen itseisarvoa. Dokumentaarisuus voidaan Helken mukaan ymmärtää laatuna ja

pyrkimyksenä. (Helke emt., 18.)

Vanhasen (2002, 115) mukaan valokuvadokumentarismista on tullut lajityyppirajojen

hämärtymisen myötä entistä monipuolisempi ja laajempi tyylilaji. Dokumentaarista tyyliä,

lähestymistapaa ja asennetta soveltavat hänen mukaansa yhtä hyvin kuvajournalistit,

valokuvataiteilijat kuin mainostajatkin. Mielenkiintoinen on esimerkiksi Salon huomio

siitä, että 1990-luvulla dokumentaarinen kuvareportaasi on löytänyt uusia

esiintymispaikkoja kuten todellisuusvaikutelmaa tavoittelevat mainossarjat (Salo 1999,

201). Brusilan mukaan on osoitettu, että mainostajat ovat tietoisia mainosten ja

kuvajournalismin tyylien yhtäläisyyksistä. Mainosten tekijät pyrkivätkin

yhteneväisyyksien avulla samaan luotettavuuteen toimituksellisen aineiston kanssa.

(Brusila 1997, 72.)

Pricen mukaan dokumentaarinen traditio sisältää aineksia kaikista kuvantekemisen ja

kuvankäytön alueista, esimerkiksi journalismista, taiteesta, mainonnasta, sosiologiasta,

historiasta ja kasvatuksesta. Dokumentarismista puhuttaessa on huomiotava valokuvan

ohella esimerkiksi konteksti, erilaiset valokuvalliset käytännöt ja valokuvan

institutionaaliset muodot. (vrt. Price 2000, 75.)
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Valokuvadokumentarismista alettiin puhua Yhdysvalloissa vuosina 1935-1943 toteutetun

FSA-projektin yhteydessä (Brusila 1997, 74). Farm Security Administration -projekti oli

Rooseveltin hallituksen rahoittama valokuvaprojekti Yhdysvalloissa. Projektissa

dokumentoitiin lamakauden Amerikan köyhyydesta kärsivää maaseutua. (Price 2000, 95.)

Klassista valokuvadokumentarismia määrittää sen erityinen suhde todellisuuteen,

totuuteen ja autenttisuuteen (Price 2000, 75). Brusilan (1997, 73) mukaan

dokumentaariseen valokuvaan on liitetty valokuvan historiikeissa “pyrkimys informoida

rehellisesti, tarkasti ja vaikuttavasti”. Price (emt., 90) vertaa dokumentaarisen valokuvan

käsitystä sanontaan “faktat puhuvat”. Tällä hän viittaa siihen olettamukseen, että

valokuvadokumentarismi heijastaa maailmassa olevat faktat läpinäkyvällä tavalla,

vapaina monimutkaisista koodeista, joilla tarinat rakennetaan esimerkiksi fiktiossa.

Totuudellisuuden lisäksi, klassiseen valokuvadokumentarismiin on kuitenkin sisältynyt

myös eettinen ulottuvuus: kriittinen kantaaottavuus ja usko valokuvalla vaikuttamiseen.

Dokumentaaristen valokuvien tehtävä on ollut kiinnittää huomio sosiaalisiin ongelmiin ja

epäkohtiin. (Kukkonen & al 1992, 33; ks. myös Brusila 1997, 74.) Tämä piirre erottaa

valokuvadokumentarismin esimerkiksi suorasta valokuvauksesta (Brusila 1997, 73).

Brusilan (emt., 74) mukaan valokuvadokumentarismin eettinen realismi heijastaa

yhteiskunnassa vallalla olevia arvokäsityksiä ja arvoristiriitoja.

Brusila toteaa, että autenttisuus ja kriittinen kantaaottavuus on näkynyt

valokuvadokumentarismissa aiheen ja kuvauskohteen valinnassa, jopa aiheen

järjestelyssä, mutta ei fiktiivisten ilmaisukeinojen käytössä. Fiktiivisiä ilmaisukeinoja

ovat esimerkiksi konventioista poikkeava rajaus, optiset tehokeinot, digitaalinen kuvan

manipulointi sekä kuvan väritys ja toonaus. (Brusila emt., 74-75.)

Suomessa klassinen dokumentaarinen valokuva nousi yhteiskunnalliseksi projektiksi

1960-1970-luvuilla. Tähän dokumentaariseen suuntaukseen kuului myös Suomessa

fiktiivisten ilamisukeinojen välttäminen, esimerkiksi vääristäviä laajakulmia ja
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televaikutelmia ei saanut käyttää. Kuvista vedostettiin useimmiten tummia ja kontrastisia.

Kaikki muu kuvankäsittely oli kiellettyä. (Brusila emt., 75.)

Valokuvaaja Jan Kaila kuvaa väitöskirjassaan “dokumentarismin kriisiään”  tavalla, joka

osuu klassisen valokuvadokumentarismin ytimeen. Kaila ihmettelee, mistä on lähtoisin

hänen ajatuksensa “dokumenttivalokuvauksen alkuperästä puhtaana, ikään kuin

tyylittömänä ja osittain sen takia eettisenä todellisuuskuvauksena”. Jälkeenpäin hänestä

on tuntunut uskomattomalta, että hän valokuvasi niin pitkään noudattaen tiettyä teknillis-

ilmaisullista kaavaa. Tälläiseen kaavaan liittyi kuvaaminen Kodakin Tri-X filmillä, joka

herkkyytensä ansiosta mahdollisti kuvaamisen autenttisessa valaistuksessa, sekä kuvien

kehittäminen Emofine-hienoraekehitteellä, jolla saatiin kuvien rakeisuus kuriin.

Negatiivit vedostettiin jyrkille valokuvapapereille vahvojen kontrastien aikaansaamiseksi.

(Kaila 2002, 57-60.)

Price (2000, 77) toteaakin, että valokuvadokumentarismin takeena on pidetty

valokuvaajan ammattitaitoa ja toimintatapaa, teknisten välineiden luotettavuutta

kyseenalaistettaessa.

Suomessa valokuvadokumentarismilla on yleensä tarkoitettu pitkäjänteistä, vuosiakin

kestävää työtä eikä se ole ollut päiväkohtaista lehtityötä. Valokuvadokumentarismi on

kuitenkin ollut tärkeä suunnannäyttäjä päiväkohtaiselle lehtityölle. (Brusila emt., 75-76.)

4.1.2 Dokumentarismin kritiikki ja uudet käytännöt

Klassisen dokumentarismin idea alkoi herättää keskustelua jo toisen maailman sodan

aikana 1930- ja 1940-luvulla ja uudelleen 1970- ja 1980-luvuilla. Brusilan mukaan

dokumentarismi arvioitiin uudelleen 1980-luvulla varsinkin brittiläisessä

dokumentaarisessa koulukunnassa. Esimerkiksi brittiläinen valokuvaaja Martin Parr on

etsinyt 1980-luvulla valokuvalle uusia ilmaisumuotoja (Brusila 1997, 73). Kuitenkin jo

1930-luvulla alettiin kiinnostua representaation politiikasta ja toisaalta pohdittiin katsojan
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ja katsotun, subjektin ja objektin, välisen suhteen kysymyksiä. Kysyttiin esimerkiksi:

kuka sai kuvata ketä, missä tilanteessa, millä tavalla, miksi ja mihin tarkoitukseen?

Klassiseen dokumentarismiin liitettyä poliittisuutta on kritisoitu esimerkiksi toteamalla,

ettei itse kuva näytä syy-seuraus-suhteita tai selvennä miksi jotakin tapahtuu.

Tällöin myös kyseenalaistuu se vallankumouksellinen politiikka, jonka nimeen monet

valokuvadokumentaristit ovat vannoneet. Esimerkiksi amerikkalainen dokumentaarinen

liike on katsottu osaksi amerikkalaista reformistista politiikkaa, joka julisti liberaaleja

sosiaalisia arvoja. (Price 2000, 94.)

Toisen maailman sodan lopulla syntyi uusia ryhmiä, jotka kehittivät uudenlaisia

valokuvallisia käytäntöjä. Työläiset perustivat sekä Britanniassa että Yhdysvalloissa omia

ryhmiään ja kuvasivat itse työolosuhteitaan ja elämäänsä. Saksassa työläisten kuvaamia

kuvasarjoja julkaisi esimerkiksi kommunistien Arbeiter-Illustrierte Zeitung (AIZ), joka

oli perustettu vuonna 1921 ja jonka toiminta perustui työläiskuvaajien valokuvaukseen

(Vanhanen 1991, 70–73). Pricen (2000, 97) mukaan työläisten perustamat ryhmät eivät

kuitenkaan pystyneet haastamaan vallitsevaa valokuvadokumentarismin perinnettä tai

luomaan uusia kuvantekemisen tapoja.

Sen sijaan yksi merkittävimpiä uusia ryhmiä olivat konstruktionistit, joiden tarkoituksena

ei ollut enää kuvata asioiden pintaa ja sitä, miltä ne näyttävät todellisuudessa, vaan rikkoa

pinta uusien merkitysten synnyttämiseksi vanhoilla elementeillä. Tällaista uutta

lähestymistapaa kehitti esimerkiksi venäläinen maalari, kuvanveistäjä ja valokuvaaja

Alexander Rodchenko ja saksalainen dadaisti John Heartfield. (Price 2000, 97.) John

Heartfieldin propagandistisia julistemontaaseja julkaistiin myös AIZ:ssä (Vanhanen 1991,

70). Heartfieldin 1930-luvulla tekemät valokuvakollaasit olivat poliittisia kannanottoja,

jotka käyttivät natsien propagandakuvastoa heitä itseään vastaan. Heartfieldin valokuvat

eivät olleet realistisia vaan pikemminkin metaforisia. Käsittelen kuvien metaforista ja

metonymista ulottuvuutta tarkemmin tämän luvun lopussa.
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Uudeksi dokumentarismiksi nimetty suuntaus, jossa korostui subjektiivinen ote, yleistyi

sotien jälkeen 1950-luvulla. Maailmansotien jälkeinen kaupallisuuden lisääntyminen ja

television yleistyminen muutti olennaisesti yhteiskuntaa (Price 2000, 99). Uudet

dokumentaristit alkoivat kommentoida uudenlaista sosiaalista todellisuutta

valokuvateoksillaan, jotka muuttivat klassisen dokumentarismin lähestymistapaa. Price

(2000, 99) mainitsee tällaisista teoksista esimerkiksi Robert Frankin Amerikan kuvauksen

Les Américains/ The Americans (1958/1959), jonka Frank joutui ensin julkaisemaan

Ranskassa. Myös William Kleinin New York (1956) oli lähestymistavaaltaan uudenlainen,

subjektiivisuutta ja uusia lähestymistapoja yhdistelevä. Uuden subjektiivisen tradition

myötä valokuvaaja saattoi kiinnostua mistä tahansa maailman ilmiöstä. Beatkirjailija Jack

Kerouac kirjoitti Frankin teoksen esipuheessa: “Nämä kuvat nähtyäsi, et enää tiedä kumpi

on surullisempi ruumisarkku vai levyautomaatti”. (Price emt.)

Parr ja Badger (2004) ovat valokuvakirjoja käsittelevässä kirjassaan The Photobook,

History Vol I nimenneet 1950-luvulla syntyneen subjektiivis-intuitiivisen

valokuvaustyylin myös “tajunnanvirta” -tyyliksi ja “ei ratkaisevan hetken” -tyyliksi.

Tajunnanvirta-tyyli muuttui Parrin ja Badgerin mukaan vähitellen subjektiiviseksi

dokumentarismiksi ja tilannekuvaukseksi. Uusi tyyli oli ristiriidassa klassisen tyylin

valokuvalle asettamien kriteereiden kanssa. Kuvat olivat viimeistelemättömän oloisia, ja

ratkaisevan hetken etsimisen sijaan vaikutti usein siltä, ettei kuvaaja ollut kuvatessaan

edes katsonut kameran etsimen läpi. Kuvat olivat myös teknisesti rajojarikkovia:

epäteräviä, sumeita, vahvan kontrastisia ja rakeisia. Kuvia yhdisteltiin elokuvamaisesti, ja

graafinen suunnittelu oli radikaalin kokeilevaa. Myös suhde tekstiin muuttui, sitä ei enää

pidetty yhtä tärkeänä. Ajateltiin, että teksti saattoi liittää kuviin ylimääräisiä, niihin

kuulumattomia merkityksiä. Faktapohjainen teksti korvattiin usein myös fiktiivisellä

tekstillä. (Badger & Parr 2004, 232-265.)

Uusi subjektiivisuus vapautti dokumentarismin sen aiemmasta poliittisuudesta,

dokumentarismin traditionaalisista aiheista (köyhät, työläiset) ja dokumentaarisen

esittämisen konventioista (Price 2000, 100-102). Valokuvauksen uuden tyylin taustalla

vaikutti myös 1950-luvun New Yorkissa syntynyt uusi maalaustaiteen suuntaus, abstrakti
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ekspressionismi ja kirjallisuudessa vaikuttanut beat-eksistentialismi, jotka syrjäyttivät

lopullisesti realismin hallitsevan aseman taiteessa (Badger & Parr emt.).

Myös Suomessa 1980-luvulle tultaessa uusi subjektiivisuus, tekijän oma puhe, nousi

tärkeäksi dokumentaarisen koulukunnan keskuudessa. Kuvia ryhdyttiin manipuloimaan,

ja sisällöt etsittiin yksityisemmistä piireistä kuin aikaisemmin (Brusila 1997, 75).

Klassisen dokumentarismin kritiikin ohessa vaihtui tekniikka, värivalokuvaus syrjäytti

perinteiset mustavalkokuvat (Puranen 2000, 29). Kuitenkin monet valokuvaajat ovat

jatkaneet klassisen dokumentarismin perinnettä, kuten tavallisten ihmisten erityisyyttä

kuvaava Esko Männikkö, jolla mustavalkoisuus on ainoastaan vaihtunut väriin (Brusila

emt., 75; ks. myös Seppänen 2001, 167).

4.1.3 Kuvajournalismi ja modernit kuvalehdet

Moderni kuvajournalismi vakiinnutti paikkansa ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä

vuosikymmeninä erityisesti uusien, laajalevikkisten kuvalehtien myötä (Rosler 2000, 19).

Sitä aikaisempi kuvalehtien taitto perustui albumimaisuuteen tai ankaraan

symmetrisyyteen, eikä teksteillä ja kuvilla ollut välttämättä yhteyttä toisiinsa. Tarvittiin

uusi, laveampi kerronnan muoto, elokuva, ja uusia valokuvatarvikkeita, jotka rohkaisivat

lehtien kuvallista kerrontaa. Esimerkiksi pienikokoisen 50 mm objektiivilla varustetun

Leica-kameran tulo markkinoille vuonna 1925 mahdollisti uudenlaisen

valokuvakerronnan. (Salo 1999, 181.)

Vähitellen, kun ammattitaitoisten kuvajournalistien joukko kasvoi, he myös lakkasivat

samaistumasta kuvattaviensa etuihin (Rosler emt.,19). Noposen mukaan eettisellä

realismilla on kuitenkin pitkä perinne myös kuvajournalismissa, ja sen kritiikki on

kohdistunut esimerkiksi siihen, millä tavoin kuvajournalismi on pettänyt

yhteiskunnallisen tehtävänsä näyttäessään yhteiskunnallisen todellisuuden kaunisteltuna.

(Noponen 1996, 205.)
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Uusien kuvalehtien myötä syntyi klassiseksi kuvajournalismiksi kutsuttu valokuvaamisen

tyyli. Klassisen kuvajournalismin kultakaudeksi on kutsuttu uusien laajalevikkisten

kuvalehtien kukoistusaikaa, vuosia 1920-1960 (Vanhanen 2002, 96). Suomessa klassisen

kuvajournalismin kulta-aika oli vuosina 1950-1970, myöhäiseen syntyyn vaikuttivat

esimerkiksi taloudelliset tekijät. (Brusila 1997, 10 & 22.)

Uusia laajalevikkisiä kuvalehtiä olivat Life ja Look -lehdet Yhdysvalloissa, Illustrierte

Saksassa, VU Ranskassa ja Picture Post Englannissa. Picture Post oli Life ja  Look

-lehtien edelläkävijä, joka perustettiin vuonna 1933. Picture Post sai vaikutteita

edistyksellisistä saksalaisista kuvalehdistä, sillä sen tekijät olivat Hitlerin Saksasta

paenneita juutalaisia, jotka olivat aikaisemmin toimineet saksalaisessa Illustriertessä.

Hitlerin noustua valtaan vuonna 1933 saksalaisia valokuvaajia ja kuvatoimittajia siirtyi

myös Yhdysvaltoihin. (Price 2000, 88.)

Picture Postissa valokuvat saivat  tarkoituksen, jollaista niillä ei ollut aikaisemmin ollut.

Lehden tavoitteena oli  tehdä  näkyväksi koko yhteiskunta: konttoristit puvuissaan,

kotiäidit ostoksilla ja työttömät maleksimassa kadunkulmissa. Lähtökohta oli

populistinen, arjen ja elämän moninaisuuden kuvaamista pidettiin tärkeänä. Picture

Postissa kehitettiin valokuvaessee, dynaaminen valokuvakertomus, jossa

dokumentaaristen valokuvien ohella tärkeää oli myös layout, taitto. (Price 2000, 88.)

Vuonna 1936 perustettu Life vakiinnutti hienostuneella tavalla valokuvaesseet sivuillansa.

Yhdessä Look -lehden kanssa se hallitsi kuvalehtimarkkinoita Yhdysvalloissa 1960-

luvulle saakka. (Price, emt., 89.)

Kuvajournalismissa klassisella tyylillä tarkoitetaan esimerkiksi Lifen kuvareportaaseille

tyypillistä, erilaisiin sommittelusääntöihin perustuvaa asetelmallisuutta, estetismiä ja

ratkaisevan hetken korostamista. Vanhasen mukaan klassinen tyyli ei kuitenkaan nojaa

maalaustaiteesta omaksuttuun “piktorialismiin”, vaan sen lähestymistapa on

dokumentaarinen. (Vanhanen 2002, 101.) Brusilan mukaan Lifen klassisen

kuvajournalismin taustalla oli dokumentaarinen tyyli ja realismi, joka perustui tarkkoihin

markkinointilaskelmiin. (Brusila 1997, 19-20.)
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Meillä klassisen kuvajournalismin merkittävämpänä edustajana on pidetty

Viikkosanomat -lehteä, jonka esikuvina olivat eurooppalaiset ja amerikkalaiset

kuvalehdet (Brusila 1997, 22). Vuonna 1917 perustettua Suomen Kuvalehteä on myös

pidetty kuvalehdistön tiennäyttäjänä, jota muut suomalaiset kuvalehdet seurasivat (emt.,

21). Viikkosanomien lanseeraama tyyli vaikutti myös Suomen Kuvalehteen, joka 1950-

luvulla uudistetun Viikkosanomien mallia seuraten nykyaikaisti ilmeensä. Suomen

Kuvalehden kuvareportaasit kasvoivat kuitenkaan harvoin yli kahden aukeaman

mittaisiksi. (Brusila emt., 22; ks. myös Salo 1999, 184.)

Kuvalehtien suosio romahti 1960-luvulle tultaessa television yleistyessä kotitalouksissa ja

värikuvien tullessa sanomalehtiin. Picture Post lakkautettiin jo vuonna 1958 ja Life

vuonna 1972. (Price 2000, 89.) Viikkosanomat lakkautettiin vuonna 1975 (Salo emt.,

193).

Kuvalehtien kulta-ajan jälkeen kuvareportaasit siirtyivät päivälehtien sunnuntai-sivuille,

sanomalehtien viikonloppu-liitteisiin sekä kirjoihin. Aikakauslehden kuvareportaasin

perusformaatiksi vakiintui 80-luvulla näyttävä avausaukeama ja 1-3 lisäsivua. Kuva-

aukeama loi odotuksen kertomuksesta, joka kuitenkin typistyi hajanaiseen kuvasilppuun

seuraavilla sivuilla. Salon mielestä selvin muutos aikakaus- ja sanomalehtien

kuvareportaasien kuvankäytössä on ollut elokuvallisen ajattelun ja sarjallisuuden

väheneminen. Nykyisessä reportaasikerronnassa yksittäiset valokuvat ovat tärkeitä,

minkä vuoksi niihin kohdistuu entistä suuremmat odotukset. Uusmedia puolestaan on

mahdollistanut uusia kerronnan tapoja. (Salo 1999, 201-202.)

Kuvajournalismin muut alueet, uutiskuvat, kuvituskuvat ja henkilökuvat, ovat täyttäneet

sitä tilaa, joka lehdissä oli annettu kuvareportaaseille kuvajournalismin “kulta-aikana”.

(Salo emt.)
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4.1.4 Aikakauslehden erityispiirteitä

Toisin kuin esimerkiksi dokumentaarisen kirjan aikakauslehden on ilmestyttävä

säännöllisesti. Aikakauslehden kuvajournalismin ero esimerkiksi dokumentaariseen

kirjaan voidaan nähdä myös julkaisumuodon aiheuttamissa rajoituksissa.

Aikakauslehdellä tarkoitetaan periodimaisesti ilmestyvää, yleensä kuvallista lehteä

(Brusila 1997, 17). Töyryn (2005, 23) mukaan aikakauslehden olemus vakiintui

Suomessa 1800-luvun lopulla, mitä ennen aikakauslehdistö miellettiin kirjallisuuden

osaksi. Aikakauslehtiä on luokiteltu ilmestymistiheyden, sisällön ja lukijakunnan sekä

muotoon liittyvien tekijöiden mukaan. Muodon eroavaisuuksia ovat esimerkiksi paperin

laatu ja sivuformaatin koko. Tiheimmillään aikakauslehti ilmestyy kerran viikossa,

harvimmillaan muutaman kerran vuodessa. Tyypillisimmillään aikakauslehdet on

luokiteltu niiden sisältämän aineistotyypin ja tavoitellun lukijakunnan mukaan neljään eri

luokkaan: yleisölehtiin, ammatti- ja järjestölehtiin, mielipidelehtiin ja asiakaslehtiin.

Tämä luokittelu on tehty esimerkiksi Aikakauslehtien liiton jäsenien keskuudessa.

Aikakauslehtiä on jaoteltu myös erikois- ja yleisaikakauslehtiin niiden sisällön ja

kohdeyleisön mukaan. (Brusila emt., 17.)

Jaottelua on tehty myös lehtien tehtävän mukaan, esimerkiksi tieteellisiin, poliittisiin,

artistisiin ja kaupallisiin lehtiin, mutta nämä tehtävät voivat olla myös päällekkäisiä.

Tässä jaottelussa yleisölehtien tehtävä on Brusilan mukaan kaupallinen. (Brusila 1997,

18.) Yleisölehdet, kuten Yhtyneiden Kuvalehtien Suomen Kuvalehti, ovat tietylle

kohdeyleisölle tarkoitettuja yleensä maksullisia tuotteita, joilla on niin sanottu

tavaraluonne. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen Kuvalehden on menestyttävä kaksilla

markkinoilla, sekä levikin alueella että mainostajien keskuudessa. (Brusila 1997, 17.)

Tämä ei ole mahdollista ilman sisällön ja ilmaisun etukäteissuunnittelua.

Sarjallinen ilmestyminen vaatii siis tietynlaista konseptia. Brusila nimittää konseptia

myös toimituskäytännöksi: journalistinen visuaalinen aines tuotetaan olemassaolevan

toimituksellisen käytännön mukaan (Brusila 1997, 14). Brusilan (emt., 15) mukaan
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jokaisella lehdellä on olemassa tietyt kuvitus- ja kuvankäyttötavat, typografiat ja

kuvajournalistiset ratkaisut. Hankittu ja valittu materiaali muotoillaan tähän

suunnitelmaan sopivaksi. Kivikurun (1996, 51) mukaan lehden konseptin tarkoitus onkin

löytää sellainen sisältökombinaatio ja ilmaisumuotojen valikoima, joiden yhdistelmä

“väräyttää” tavoiteltuja vastaanottajia tiettynä ajankohtana.

Konseptin näkyvä piirre on kuvien kaavamainen sisältö ja muoto, joka on myös

aineistossani silmiinpistävää. Aineistossani korostuvat esimerkiksi urakeskeskeiset

artikkelit ja sotahistorialliset reportaasit, joissa kuvien sommittelu ja asemointi sivuille on

hyvin samankaltaista.

Töyry (2005, 66) ja Kivikuru (1996) puhuvat myös formaatista lehden ulkoasun,

rakenteen ja sisällön noudattaessa vakiintunutta kaavaa. Tietty formaatti sisältää Töyryn

(emt., 67) mukaan vakiintuneita muotoja, kuten lehden numerosta toiseen samanlaisena

toistuvan sivukartan eli juttutyyppien ja aineistojen sijoittelun. Formaattiin kuuluvat

myös vakiintuneet sisältöjen aihepiirit ja nimenomainen, tietylle lehdelle ominainen tyyli.

Kivikurun mielestä konseptin käsite kuvaa kuitenkin paremmin lehtimaailmaa, kun taas

sähköiseen viestintään, esimerkiksi televisioon, formaatin käsite sopii paremmin.

Konsepti sallii enemmän muuntelua kuin formaatti, joka on astetta tiukempi. Esimerkiksi

moniin käännöslehtiiin formaatin käsite on kuitenkin osuva, sillä niiden sisältö ja muoto

on niin vakiintunut ja samanlaisena toistuva, että lehteä voidaan kopioida ja monistaa

(Töyry emt., 67).

Toisaalta, kuten Kivikuru toteaa, aikakauslehdet eivät ole yhtä tiukkoja konseptissaan

kuin esimerkiksi sähköiset viestimet. Tämä mahdollistaa vallitsevasta diskurssista

poikkeamisen. Seuraavaksi tarkastelen kuvia ja tekstiä erilaisina merkityksellisinä

järjestelminä, sekä näiden kahden suhdetta kuvajournalismissa ennen Suomen

kuvalehden kuvallisten diskurssien tutkimista.
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4.2 Kuvajournalismi analyysin kohteena

Seppäsen mukaan multimodaalisuus asettaa kuvajournalismin tulkitsijalle erityisen

haasteen, josta ei ole oikotietä. Tekstin ja kuvan yhteispelin analysointi vaatii harjoittelua,

tutkimusten lukemista ja kulttuuristen merkitysten tajua. (Seppänen 2005, 91-92.) Tässä

luvussa pohdin visuaalisen ja verbaalisen merkkijärjestelmän eroja.

4.2.1 Kuvajournalismi ja multimodaalisuus

Multimodaalisuudella tarkoitetaan erilaisten ilmaisutapojen eli moodien sekoittumista,

kuten tekstin visuaalisuutta ja verbaalisuutta. Moodi tarkoittaa siten erilaisia semioottisia

resursseja, esimerkiksi visuaalista tai verbaalista ilmaisutapaa (Kress & van Leeuwen

2001, 21-22). Kaikki tekstit ovat  kuitenkin jollaintavoin  multimodaalisia. Kieli ei

koskaan näyttäydy sellaisenaan, vaan kohtaamme sen jossakin materiaalisessa muodossa.

(Lehtonen 2001, 85.) Esimerkiksi tämä teksti ei ole olemassa ilman tietynlaista

typografiaa tai ilman tietynlaista tietokoneen näyttöä tai paperia. Myös puhetta saattelevat

kasvojen ilmeet, eleet ja asennot.

Teoksessaan Reading images, the grammar of visual design Gunther Kress ja Theo van

Leeuwen (1996) ovat pohtineet kuvien kielioppia (emt., 13). He kritisoivat teoksessaan

verbaalisen ja visuaalisen jyrkkää erottamista toisistaan. Tutkijat painottavat sitä, että

esittämismuodoilla on omat historiansa, mutta ne ovat myös yhteydessä toisten

esittämismuotojen historioihin. Erilaiset esittämismuodot vaikuttavat kaiken aikaa myös

toistensa sisältöihin. Esimerkiksi kirjoitusmerkit ovat kehittyneet vähitellen visuaalisista

merkeistä. (Kress & van Leeuwen emt., 18-21.)

Teoksessa Multimodal discourse: modes and media of contemporary communication

(2001) Kress ja van Leeuwen ovat pyrkineet lähestymään multimodaalisuutta

laajemmasta näkökulmasta. Tutkijat kritisoivat itseään siitä, että aiemmassa teoksessaan

he kuvatutkijoina kiinnittivät huomion erityisesti visuaaliseen kielioppiin ja jättivät

huomiotta representaatioiden muut moodit (emt., 1). Teoksessa tutkijat pyrkivät
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tarkastelemaan laajemmin multimodaalisia representaatioita ja kommunikaatiota. Tutkijat

lähestyvät multimodaalisuutta neljästä eri näkökulmasta, joita he kutsuvat kerrostumiksi

(strata) (emt., 4). Eri kerrostumia ovat diskurssi, design, tuotanto ja jakelu. Nämä kaikki

pitävät sisällään eri moodien ilmaisun ja tulkinnan (emt., 8).

Diskurssilla Kress ja van Leeuwen tarkoittavat sosiaalisesti tuotettua tiedon muotoa.

Design on diskurssien muotoilua, tapa yhdistää erilaiset moodit toisiinsa. Tuotanto viittaa

tekstin materiaaliseen ilmaisuun (esim. videokasetti) ja jakelu puolestaan tekniseen

uudelleen koodaukseen (esim. digitaalinen nauhoitus ja kaupallinen levittäminen

televisiossa). (emt., 20-21.) Kaikki kolme - diskurssi, design, tuotanto ja jakelu - tuottavat

siis tekstiin moninkertaisen artikulaation ja vaikuttavat myös tekstin tulkintaan (emt., 4).

Yhteiskunnissa, joissa esimerkiksi puhe oli vallitseva moodi, kysymysten – miten

sanotaan ja mitä sanotaan – välinen ero saattoi olla vaikea ymmärtää (emt., 10). Tällaisia

yhteiskuntia Kress ja van Leeuwen nimittävät “monomodaalisiksi”. Massamedian myötä

on tapahtunut muutos diskurssin, designin, tuotannon ja jakelun välisissä suhteissa.

Digitaalinen aika puolestaan on saanut aikaan sen, että yhden henkilön on mahdollista

kontrolloida kaikkia eri moodeja yhdellä käyttöliittymällä, kun tähän ennen tarvittiin

useita eri alojen spesialisteja (emt., 2). Digitaalinen media on mahdollistanut esimerkiksi

tekstiä, ääniä, kuvia, videoita ja animaatioita yhdistävän multimedian ja hypermedian

tuottamisen. Multimedian julkaisuympäristönä voi olla esimerkiksi cd-rom, internet,

tietokonepeli tai matkapuhelin.

4.2.2 Denotaatio, konnotaatio ja myytti

Valokuvatutkimuksessa keskeisiä käsitteitä ovat olleet denotaatio ja konnotaatio. Näillä

käsitteillä on mahdollista ymmärtää myös valokuva kulttuuriseksi konventioksi ja purkaa

sen itsestään selviä merkityksiä (Seppänen 2005, 117). Denotaatiolla ja konnotaatiolla on

pitkä historia, jonka mittaan niille on annettu erilaisia merkityksiä. Alun perin

tutkimukseen nämä käsitteet toi tanskalainen kielitieteilijä Louis Hjelmslev (Lehtonen

2000, 109). Roland Barthesia on kuitenkin pidetty ensimmäisenä teoreetikkona, joka loi
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järjestelmällisen mallin, jonka avulla on maerkitykset on analysoitavissa neuvottelu- ja

vuorovaikutusprosessina (Fiske 1992, 112). Barthes laajensi merkityksen, kielen ja

tekstin käsitteet verbaalisesta kielestä myös kuvien kieleen.

Englannin kielen sana denotation tulee latinan sanasta notare, joka tarkoittaa merkitä.

Connotation -sanan etymologiset juuret ovat latinan connotaressa, jonka merkitys on

“merkitä jotain jonkun kanssa”, “merkitä yhtä asiaa toisen lisäksi” (Hall 1984, 157).

Denotaatiolla tarkoitetaan siten merkin tai merkkikokonaisuuden ensisijaista,

“kirjaimellista merkitystä”, jonka ymmärrämme kulttuurisesti ilman erityistä tulkintaa.

Konnotaatiolla puolestaan tarkoitetaan niitä merkin tai merkkikokonaisuuksien

merkityksiä, jotka piilevät ensisijaisten merkitysten ja informaation takana ja joiden

ymmärtämiseen tarvitsemme erityistä tulkintaa ja tulkintakykyjä (Pietilä 1998, 13).

Konnotaatiossa on kyse esimerkiksi historiallisista, symbolisista tai emotionaalisista

seikoista, jotka merkin merkityksellinen yksikkö voi aktivoida. Denotaatio on yleensä

selvempi ja jaetumpi. (Lehtonen 2000, 110.)

Fisken mukaan valokuvauksesta puhuttaessa voidaan sanoa, että denotaatio on se, mitä

on kuvattu, kun taas konnotaatiolla tarkoitetaan sitä, kuinka on kuvattu (Fiske 1992, 114).

Esimerkiksi kuva Rolls-Roycesta denotoi autoa, mutta tällainen auto voi konnotoida

kulttuurissamme esimerkiksi vaurautta ja ylellisyyttä riippuen siitä, kuinka kuva on

rakennettu. Fisken (emt., 115) mielestä valokuvan konnotaatio on suuressa määrin

kulttuurisidonnaista, vaikka siihen liittyykin ikoninen ulottuvuus. Myös kuviin liitetyllä

tekstillä on tärkeä merkitys kuvan konnotaatiossa.

Barthesin mukaan erilaiset konnotaatiotavat tuottavat valokuvaan merkityksen, joka on

jollaintavoin läsnä kuvassa kuin se sisältyisi siihen denotaationa. Näin syntyy

tapahtumasarja, jossa kulttuurinen muuttuu luonnolliseksi. (Barthes 1977, 26.)

Lehtivalokuva valitaan, rajataan ja muokataan esteettisten ja ideologisten normien

mukaan, jolloin konnotatiivinen, koodattu, viesti kehittyy denotaation, koodittoman

sanoman, rinnalle (emt, 19). Tätä tapahtumasarjaa Barthes kutsuu valokuvan myytiksi.

Myös valokuvan tulkinta on aina historiallista, riippuvaista tulkitsijan tiedoista ja
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kulttuuritaustasta. Barthes kysyykin: “Kuinka valokuva voi siis olla yhtä aikaa

“objektiivinen”, “arvottava” (invested), “luonnollinen” ja “kulttuurinen?” (emt., 20).

Myytistä Barthes kirjoittaa teoksessaan Mytologioita, ja etenkin teoksen viimeisessä

esseessä Myytti tänään (1957). Barthesin tarkoittamassa mielessä myytti on sukua

Faircloughin ideologialle ja Foucault’n diskurssille. Stuart Hall pitää parempana puhua

diskurssista kuin ideologiasta, koska diskurssi sivuuttaa ideologian käsitettä koskevan

totuuden ja epätotuuden ongelman (Hall 1999, 10). Barthesin tarkoittamassa mielessä

myytti on kertomus, jonka avulla kulttuuri selittää tai ymmärtää luonnon tai todellisuuden

joitain puolia. Myytti on ajattelun, ymmärtämisen ja käsitteellistämisen tapa. (Fiske 1992,

116.)

4.2.3 Visuaalisen- ja verbaalikielen suhteet

Esseessä Myytti tänään (teoksessa Mytologioita, 1957, suom. 1994) Barthes

kirjoittaa: ”Kun merkityksellistämme kuvia, niistä tulee puhetta. Esineet muuttuvat

puheeksi merkitessään jotakin. Esimerkiksi nuoli, joka pannaan merkitsemään haastetta,

on myös puhetta”. Bathesin varhaisissa teksteissä valokuva on meille yhtälailla puhetta

kuin lehtiartikkeli (Barthes 1994, 174). Esseessä Sanoma valokuvassa (1977) Barthes

kuitenkin palaa kysymykseen, ovatko sellaiset havainnot mahdollisia, jotka eivät ole

jollakin tapaa verbaalisia. Emmekö voi nähdä sellaista, mitä ei kyetä nimeämään?

Valoisassa huoneessa (1985) Barthesia kiinnostavat enää valokuvan subjektiiviset

merkitykset ja merkitykset, jotka pakenevat merkityksellistämistä. Barthes esittelee

teoksessaan punctumin käsitteen, joka "hylkää kaiken tiedon, koko kulttuurin, kieltäytyy

perimästä mitään kenenkään muun katseelta” (Barthes 1985, 57). Myös Nordström

katsoo kuvassa olevan ainakin kolme eri tasoa: denotaatio, konnotaatio ja assosiaatio

(Nordström 1989, 344, Vanhasen 2002, 11 mukaan). Kuvista syntyvät assosiaatiot ovat

henkilökohtaisia merkityksiä.

Seppänen (2001, 92-123) on pohtinut valokuvan ja verbaalikielen eroja ja yhtäläisyyksiä

artikkelissaan Millainen kieli, sellainen kertomus. Valokuvalla on Seppäsen mukaan
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paljon samanlaisia semioottisia tehtäviä kuin verbaalikielellä. Näitä ovat esimerkiksi

denotaatio ja konnotaatio, paradigma ja syntagma, metonymia ja metafora sekä

symbolisuus.

Paradigmalla tarkoitetaan merkkijoukkoa, josta yksi valitaan käyttöön (Fiske 1992, 81).

Valokuvassa paradigmajoukkojen esimerkkejä voisivat olla rajaus, himmennys ja valaisu.

Paradigman kaikilla yksiköillä on oltava keskenään jotakin yhteistä (Fiske, emt.).

Rajauksen paradigmajoukon yksiköitä voisivat olla esimerkiksi erikoislähikuva, lähikuva,

puolilähikuva ja yleiskuva. Syntagma puolestaan on sanomaan valittujen merkkien jono

tai  yhdistelmä. Verbaalikielessä sanasto muodostaa paradigman ja esimerkiksi virke on

syntagma. Myös kirjaimet muodostavat paradigman, jolloin sana on syntagma.

Metaforisuus tarkoittaa sitä, että ilmaisussa tapahtuu paradigmaattisia siirtymiä kahden

eri merkitysjärjestelmän välillä. Metonymia puolestaan toimii syntagmaattisesti

assosioimalla merkityksiä samalla tasolla. (Fiske emt., 127.) Valokuva on jo luonteeltaan

metonyminen, siinä todellisuuden osa edustaa kokonaisuutta. Metafora ei ole

olemukseltaan realistinen, kuten metonymia, vaan vetoaa mielikuvituksen synnyttämiin

assosiaatioihin. Metafora venyttää tavanomaisia paradigmoja ja sisällyttää niihin uutta,

yllättävää ja luovaa. (Fiske emt., 130.)

Osittain samat semioottiset tehtävät eivät kuitenkaan tarkoita, että ne toimisivat samalla

tavalla valokuvassa ja verbaalikielessä. Toisin kuin verbaalikieli valokuva on ikoninen ja

indeksinen. Ikoninen siksi, että se muistuttaa kohdettaan, ja indeksinen valon filmille tai

muistikortille jättämien jälkien vuoksi. Ikonisuus ja indeksisyys antavat valokuvalle myös

sille ominaisen, poikkeuksellisen merkittävän merkityksellistävän tehtävän, realismin

vaikutelman (Seppänen emt., 98), johon viittasin jo edellä. Valokuvan ikonisuus ja

indeksisyys rajoittavat esimerkiksi paradigmaattisten siirtymien mahdollisuutta,

metaforisuus on mahdollista vain jos kuvauksen kohde sisältää metaforisia aineksia.

(Seppänen 2001, 95.)
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Hall (1984, 143) toteaa, että kaksiulotteisella valokuvalla ei tosiasiassa ole mitään

kolmiulotteisen kohteen ominaisuuksia. Myös ikoniset merkit ovat koodattuja, ne eivät

ole todellisuuden jäljennöksiä vaan sen muunnoksia. Valokuvassa kuitenkin toteutuu

ennalta-annetun maailman tunnistaminen, millä Hall tarkoittaa valokuvan ilmisisältöä,

denotaatiota.

Valokuvalta puuttuu myös verbaalikielen kielijärjestelmä, esimerkiksi monet kerronnan

muodot, kuten kielelle tyypilliset preesensin, futuurin ja konditionaalin aikamuodot

(Seppänen emt.). Valokuvan ja verbaalikielen ero nähdään myös niiden tarkkuudessa.

Sana auto voi tarkoittaa mitä tahansa autoa, kun taas valokuva autosta on kuva juuri

tietynlaisesta kulkuvälineestä.

Journalismissa valokuva selitetään eli sille annetaan kuvatekstissä ja tekstissä lukuohje

(Brusila 1997, 27). Barthesin (1977, 38-41) mukaan teksti voi toimia valokuvan

merkitysten ankkuroijana tai välittäjänä. Ankkuroimisella Barthes tarkoittaa sitä, että

kuvateksti tukee jotakin kuvasta välittyvää merkitystä. Ankkuroinnin päätarkoitus on

saada katsoja havaitsemaan kuvasta juuri oikeat asiat eli se ohjaa valitsemaan tietyn

merkityn ja ohittamaan toiset. Välittämisellä Barthes puolestaan tarkoittaa uusien

merkitysten tuomista kuvaan. Still -kuvissa teksti on yleensä ankkuroija, mutta liikkuvan

kuvan medioissa, kuten elokuvassa, välittäjä. Myös sarjakuvissa teksti toimii välittäjänä.

Joskus still -kuvan kuvateksti voi kuitenkin toimia myös välittäjänä, jolloin se antaa

kuvalle uusia merkityksiä, tai se voi olla kokonaan ristiriidassa kuvan kanssa tuottaen

kilpailevan tulkinnan. Valokuva itsessään on monitulkintainen ja ambivalentti.

Vanhanen (2002, 12) toteaa, että kuvien ja tekstin jännite syntyy tekstin lineaarisuudesta

ja kuvien simultaanisuudesta. Kuitenkin myös kuvallinen aines voi olla järjestyä

lineaarisesti. Esimerkiksi sarjakuvissa kuvat ovat tietyssä järjestyksessä, mutta yksittäisen

sarjakuvaruudun sisällä lineaarisuus rikkoutuu (Brusila 1997, 30).

Tekstin ja kuvan suhde on hankala kysymys, johon ei ole tyhjentävää vastausta. Koska

valokuva näyttäytyy journalismin ilmitasolla todellisuuden kuvana ja edustaa
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objektiivista kerrontaa, ei sen painotuksia ole välttämättä helppo havaita. Sami Noposen

mielestä tutkimuksessa arvioitavaksi onkin asetettava journalistiset säännöt, ei kuvaa

sinänsä. Valokuva on silti kuvaajan valintojen, journalistisen työn tulos. (Noponen 1996,

200-201.)

Esimerkiksi Life -lehden kuvaesseissä tavoitteena oli totaalinen viestintä, jossa kuvan ja

sanan yhteistyö tuotti halutun emotionaalisen vaikutuksen lukijassa. Lifen populaarit ja

helppolukuiset kuvakertomukset olivat selvästi joukkotiedotusta, ja kuvalehtien lukijat

tyypillinen massayleisö. Lifelle tyypillisen kerronnan muodon mukaansatempaavuus ja

helppolukuisuus oli kuitenkin myös lehden ideologisten sisältöjen verho. Kuvan ja tekstin

saumattomat kokonaisuudet olivat helposti ja nopeasti omaksuttavia, ilman että lukijat

välttämättä ymmärsivät niiden yhteiskunnallisia ja poliittisia viestejä. (Salo 2000, 102.)
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5 VANHUUS SUOMEN KUVALEHDESSÄ

Seuraavaksi siirryn Suomen Kuvalehdessä julkaistuihin vanhuuskuviin. Ensin kuvailen

analyysini eri vaiheet, kerron kuinka olen kerännyt aineistoni ja kuvailen sitä lyhyesti.

Tämän jälkeen siirryn analyysin ensimmäiseen vaiheeseen, jossa olen jaotellut artikkelit

erilaisiin ryhmiin niiden aihealueiden ja kuvaustavan perusteella. Jaottelu on

muodostunut samalla, kun olen pohtinut minkälaisia diskursseja kuvista on löydettävissä.

Ideana on ollut kiinnittää huomiota yhtäläisyyksiin eli samojen merkityssysteemien

toistumiseen sekä eroihin, erilaisiin merkityssysteemeihin (Jokinen & al 1993, 80).

Analyysin toisessa vaiheessa hahmottelen ja tulkitsen löytämiäni diskursseja. Viimeiseksi

pohdin aineistostani puuttuneita diskursseja.

5.1 Analyysin vaiheet ja aineiston kuvailu

Vakimo (2001, 16) tiivistää diskurssianalyysin kysymykseen: kuka ja mikä sanoo kenelle,

miten ja mitä? Fairclough neuvoo etsimään aineistosta erilaisia toiminta- ja

osallistujatyyppejä ja kysymään, kuinka toiminta ja osalliset kategorisoidaan ja

metaforisoidaan (Fairclough 1997, 266-267). Diskurssianalyysissä ei kuitenkaan ole kyse

pelkästään siitä, että tutkija havaitsee ja kuvailee erilaisia diskursseja, vaan niitä tulisi

myös pyrkiä selittämään ja tulkitsemaan. Parhaimmillaan diskurssianalyysi pyrkii

osoittamaan vaihtoehtoisia toiminnan malleja. Kiinnitän tähän huomiota pohtiessani

aineistosta puuttuvia diskursseja ja myös seuraavassa luvussa pohdin vaihtoehtoisia

lähestymistapoja.

Analyysin aluksi luokittelen aineiston erilaisten aihealueiden mukaan. Kysyn: Millaisissa

aihealueissa vanhuutta kuvataan ja minkä tyyppisiä kuvia jutuissa on käytetty?

(Henkilökuvia, toimintaa, vanhoja valokuvia, piirroksia?). Etsin kuvista ja niihin

liittyvistä teksteistä yhtäläisyyksiä ja eroja.
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Tämän jälkeen jaan aineiston vielä pienempiin osiin tarkentavien kysymysten avulla ja

pohdin voisivatko jotkut ryhmät muodostaa yhdessä diskursseja. Esitän aineistolleni

seuraavia kysymyksiä: Mikä yhdistää kuvia ja niiden lähestymistapaa? Miten kuviin

liittyvä teksti ohjaa kuvien merkityksiä? Lähestymistavalla tarkoitan sekä kuvien muotoa

että sisältöä.

Aineiston kuvailu

Tutkimukseni aineisto on vuoden 2004 Suomen Kuvalehdissä julkaistut jutut, joissa

vanhuutta kuvataan. Aineistoon ei ole otettu mukaan ilmoituksia tai mainoksia.

Aineistostani ei löytynyt yhtään kuvaa, jossa vanhuus olisi esillä muuten kuin

henkilövalokuvina. Esimerkiksi sellaisia artikkeleita vanhuudesta, joissa kuvituksena

olisi ollut piirros, ei löytynyt. Joihinkin teksteihin oli kuitenkin valokuvien oheen liitetty

karttoja tai reprottu kuva artikkelissa valokuvatun henkilön tekemästä

grafiikanvedoksesta. Olen valinnut aineistoni artikkelit sen perusteella, että kuvan lisäksi

tekstistä voi päätellä kuvissa olevan 65-vuotiaita tai vanhempia henkilöitä. Muutaman

aineistossa mukana olevan kuvatun iän voi päätellä vain lehtikuvasta, mutta olen

kuitenkin ottanut myös nämä artikkelit analyysiini.

Tarkoituksenani on huomioida vanhuuden visuaaliset representaatiot vuoden 2004

Suomen Kuvalehdissä, joten keräsin aineistoni kiinnittämällä huomiota ennen kaikkea

kuviin. En siis ole kerännyt aineistooni sellaisia artikkeleita, joissa ei ole ollut kuvia.

En ole analysoinut kuvia kuitenkaan irrallaan tekstistä, koska tekstillä on tärkeä merkitys

kuvien konnotaatioissa. Kuvien analysoinnissa huomioin kuviin liittyvät otsikot, ingressit,

kuvatekstit ja nostot. Olen myös lukenut kuvien leipätekstit ja liitän tekstiosia analyysiin

jos se on tulkinnan kannalta oleellista.

Aineistostani löytyy yhteensä 30 artikkelia, joiden kuvituksena on 65-vuotiaita tai

vanhempia henkilöitä. Analysoimieni artikkelien sivunumerot ja tarkemmat tiedot ovat

tutkielman liitteenä. 65-vuotias tai vanhempi mies on kuvattu yhteensä 22 artikkelissa,
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65-vuotias tai vanhempi nainen on kuvattu yhteensä 13 artikkelissa. 65-vuotiaita tai

vanhempia naisia ja miehiä on kuvattu yhdessä yhteensä viidessä artikkelissa. 65-

vuotiaiden tai vanhempien henkilöiden esiintyminen kuvissa sukupuolen mukaan on

esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1: 65-vuotiaiden tai vanhempien naisten ja miesten esiintyminen vuoden 2004

Suomen Kuvalehden artikkelien kuvituksessa, joissa 65-vuotiaita tai sitä vanhempia on

kuvattu.

Sukupuoli Artikkelien lukumäärä Osuus artikkeleista,

joiden kuvituksessa

esiintyy 65-vuotiaita tai

vanhempia (n = 30).

65-vuotias tai vanhempi mies

esiintyy artikkelin

kuvituksessa

22 73 %

65-vuotias tai vanhempi

nainen esiintyy artikkelin

kuvituksessa

13 43 %

65-vuotias tai vanhempi mies

ja nainen esintyvät yhdessä

artikkelin kuvituksessa

5 17 %

Kuudessa aineistoni artikkeleista esiintyy 65-70 vuotiaita ja seitsemässä 71-80-vuotiaita.

Viidessä artikkelissa on kuvattu yli 80-vuotiaita henkilöitä. Yhdessä artikkelissa esiintyy

myös yli 80-vuotias nainen, mutta yli 80-vuotiaita naisia ei ole kuvattu yksinään

yhdessäkään jutussa, kuten miehiä. Kuvissa esiintyvien henkilöiden tarkkaa ikää ei

mainita 12 jutussa.

Aiheet, joiden yhteydessä 65-vuotiaita tai vanhempia kuvattiin, jaoin viiteen ryhmään:

työura, sota, sukupolvet, sivurooli ja poikkeukset. Viidennen ryhmän nimesin
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poikkeuksiksi, koska tähän ryhmään kuuluvan artikkelin kuvat eroavat monin tavoin

muiden ryhmien kuvista. Sivuroolilla tarkoitan sitä, että kuvatut yli 65-vuotiaat tai

vanhemmat henkilöt ovat kuvissa ikään kuin vahingossa, yleensä heidän nimeään ei

myöskään mainita. Seuraavaksi käyn aineistoni läpi näihin ryhmiin jaoteltuna.

5.2 Artikkelien luokittelu

Työura

Ensimmäiseksi ryhmäksi nimesin uran, joka on ryhmistä selvästi suurin. Tähän ryhmään

kuuluu kaikkiaan 17 artikkelia, joissa yhtä lukuunottamatta esiintyy 65-vuotias tai

vanhempi mies. Kulttuuri- tai tiedehenkilöitä tässä ryhmässä on kaikkiaan yhdeksän, ja

talouden tai viihteen alalla vaikuttaneita yhteensä neljä. Kolme artikkelia käsittelee

valtion päämiehiä. Lisäksi reportaasi ”Vielä töissä!” kertoo poikkeuksellisesti iäkkäistä

naisista työelämässä.

SK:n Kohtaamiset -palstalla on neljä artikkelia kulttuuripersoonista (ks. kuvat 1 ja 2).

Näissä artikkeleissa on kuva 69-vuotiaasta (kuvanottohetkellä) näyttelijä Veikko

Sinisalosta sejä kirjailija Albert Cohenista, jonka tarkkaa ikää ei mainita. Jutun

tekohetkellä kummatkin olivat jo kuolleet. Lisäksi on kuva 84-vuotiaasta kuvataiteilijasta

Teuvo-Pentti Pakkalasta ja 82-vuotiaasta professori Heikki A. Reenpäästä. Hän -juttuja

kulttuuripersoonista on yhteensä kolme. Näissä artikkeleissa on kuvia Simo Salmisesta,

71, Pertti Lindforsista, 77, ja Bengt Ahlforsista, 66. Lisäksi aineistossa on yksi laajempi

henkilöhaastattelu kirjailija Veikko Huovisesta, 77, ja lyhyt vanhoista Hän -jutuista

kertova artikkeli, jossa on kuva professori Pentti Hémanuksesta, 69.
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KUVAT 1 JA 2: Kulttuuripersoona Bengt Ahlfors SK:n Hän -jutussa. Kuvissa näkyy Hän

-jutuille tyypillinen taitto ja kuvaustapa.

Talous- ja viihdealan henkilöitä käsitteleviä artikkeleita on yhteensä neljä (ks. kuvat 3 ja

4). Laaja henkilökuva kertoo 79-vuotiaasta kansainvälisen Pöyry -yhtiön

toimitusjohtajasta Jaakko Pöyrystä. Hän -juttu kertoo 72-vuotiaasta ”missikeisari”  Eino

Makusesta ja vanhoista Hän -jutuista kertovassa artikkelissa esiintyy jo mainitun

Hemánuksen lisäksi myös 67-vuotias ay-johtaja Pertti Viinanen. Kohtaamiset -palstalla

on artikkeli 70-vuotiaasta ”viinin ambassadorista” Coujan Roseniuksesta.
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Kulttuuripersoonia ja talouselämän vaikuttajia käsitteleville artikkeleille on yhteistä

kaavamainen taitto, joka on Hän -jutuissa, henkilöreportaaseissa ja Kohtaamiset -palstalla

hieman erilainen. Tämän ryhmän kaikissa kuvissa poseerataan kameralle, ja kuvat on

otettu arkistokuvia lukuun ottamatta haastatteluissa.

KUVAT 3 JA 4: SK.n henkilöreportaasi yritysjohtaja Jaakko Pöyrystä.

Valtion päämiehistä kertovat artikkelit ovat kolme tai neljä aukeamaa pitkiä, ja lähes

kaikissa oli käytetty myös vanhoja valokuvia. ”Presidentti ja meri”  käsittelee Viron
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entisen presidentin 74-vuotiaan Lennart Meren laivamatkaa Suomesta Viroon. Kuvat ovat

merimatkalta, ja kuvissa näkyy myös rouva Helle Meri. Artikkeli Kalevi Sorsasta kertoo

tammikuussa 2004 kuolleen valtiovarainministerin poliittisesta urasta. Kuvat ovat

pääasiassa mustavalkoisia valokuvia Sorsan uran varrelta, ja mukana on yksi uudempi

värikuva Irene ja Kalevi Sorsan 50-vuotis hääpäivästä, vuodelta 2003.

Kolmas valtion päämiehistä kertova ”Fidel Castro etsii vallanperijää” -artikkeli kertoo

Kuubaa hallinneesta Fidel Castrosta. Reportaasi alkaa poikkeuksellisesti käsitellyllä

kuvalla. Aloitusaukeaman toisella puolella on vanha Fidel Castro ja toisella puolella

hieman taka-alalle jäävä sikaria poltteleva nuorukainen. Myös Castron uran varrelta on

mustavalkokuvia: Castro on pitämässä puhetta tai Castro on esimerkiksi kuvattu yhdessä

Che Guevaran ja Nikita Hruštševin kanssa. Yhdelle aukeamalle on myös koottu värillisiä

kuvia Castron sukulaisista ja uskotuista, esimerkiksi hänen veljistään, pojistaan ja

tyttärestään.

Poikkeus uraa käsittelevien artikkelien joukossa on reportaasi ”Vielä töissä”. Reportaasi

käsittelee naisia, ”kuusikymppisiä työelämän kummajaisia”, joita ovat myyjätär Sirkka

Ahonen, 72, messinkikromaaja Riitta Haapanen, 61,  ja Ilmarinen Oy:n perintä- ja

maksuliikenneosaston päällikkö Marja-Liisa Alanne, 64. Myös nämä kuvat on ilmeisesti

otettu haastatteluissa, kuvattujen työpaikoilla. Alanne poseeraa kameralle kaiteeseen

nojaten, Ahonen keskustelee kuvassa ilmeisesti toimittajan kanssa, jota ei kuitenkaan näy

reportaasin kuvassa ja Haapanen Oraksen toimitusjohtajan Jari Paasikiven kanssa.

Valitsin reportaasin aineistooni, sillä yksi kuvatuista henkilöistä on 65-vuotias tai

vanhempi (ks. kuva 5).



61

KUVA 5: Aloituskuva SK:n reportaasille kuusikymppisistä naisista työelämässä.

Sota

Aineistosta löytyy seitsemän sota -ryhmään lajittelemaani artikkelia, joissa on kuvattu

65-vuotiaita tai sitä vanhempia henkilöitä. Toisaalta kahdessa tämän ryhmän artikkelin

kuvissa painottuu myös sukupolvet -teema. Kaikki artikkelit ovat pidempiä reportaaseja,

lähes neljä aukeamaa kukin. Myös sota -ryhmän reportaaseissa on käytetty vanhoja

valokuvia. Artikkeleihin liittyy usein myös taistelualueiden kartta.

”Isän hetki”  kertoo Ihantalan taistelun veteraanien muistopäivästä, jonne Timo

Närhinsalo on lähtenyt muistelemaan isäänsä. Jutun aloituskuvassa Timo Närhinsalo on

poimimassa kukkia pellolta, jonne hänen isänsä kaatui. Jutun muut kuvat ovat

sotaveteraaneista, lipuista ja kunniamerkeistä. Yhdessä kuvassa vanha nainen ja mies

istuvat päät painuksissa ja yhdessä kuvassa vanha nainen ottaa kuvaa Ihantalassa

taistelleesta Arvo Rasimuksesta, naisen nimeä ei mainita. Kuvissa on kesäinen, arvokas ja

surullinen mutta etäinen tunnelma.

”Israelin lapsen murhe”  kertoo Victor Shem-Tovin, 88, perheen vaiheista, ja samalla

artikkeli kytketään osaksi Israelin ja Palestiinan konfliktia (ks. kuva 6). Artikkeli alkaa
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aukeaman kokoisella lähikuvalla Victor Shem-Tovin kasvoista. Lähikuva tuo kasvojen

rypyt lähelle katsojaa. Muut kuvat muistuttavat  edellisten lehtikuvien asetelmia: Victor

poseeraa tyttärentyttärensä kuvaa esitellen, ja kuvissa hänen lapsensa ja lapsenlapsensa

hymyilevät kameralle. Reportaasin viimeinessä kuvassa vanha mies kävelee poispäin

kamerasta kädet selän takana. Artikkelissa on myös Israelin ja Palestiinan konfliktiin

liittyviä mustavalkokuvia. Näiden vanhojen valokuvien taitto muistuttaa valtion

päämiehistä kertovien reportaasien taittoa.

KUVA 6: SK:n reportaasi Victor Shem-Tovin perheestä ja Israelin ja Palestiinan konfliktista.

”Volgan veljet” kertoo kahdesta Stalingradin taisteluun osallistuneesta veteraanista, Ivana

Svidrovista ja Hamlet Dallakinista, 84. Reportaasi muistuttaa taitoltaan ja kuviltaan

edellä mainittua reportaasia Victor Shem-Tovista ja hänen perheestään. Artikkeli alkaa

aukeaman kuvalla Mamajevin kukkulalla olevasta mauseleumista, jossa toimittaja

valokuvaaja ovat ilmeisesti käyneet Svidrovin ja Dallakinin opastamana. Reportaasi

päättyy aivan samalla tavalla kui edellä mainittu reportaasi Victor Shem-Tovista. Palstan

kokoisessa kuvassa vanhat miehet kävelevät poispäin kamerasta, karvalakit päässä ja

kepit kädessä. Reportaasissa on myös muita, pienempiä kuvia aloitukuvan tilanteesta sekä
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taistelupaikan kartta. Vanhasta valokuvasta on myös otettu kuva, siinä ovat

kranaatinheitinryhmän nuoret toverukset.

”Andres ja Mari” kertoo vielä työssä käyvän Andresin ja eläkkeellä olevan Mari

Tarandin perheestä, vanhemmista, isovanhemmista, lapsista ja lapsenlapsista Viron

poliittisten ”säärintamien”  keskellä. Heidän tarkkaa ikäänsä ei mainita. Artikkeli alkaa

palstaa pienemällä kuvalla kuin edellä esittellyt reportaasit. Kuvassa Andres ja Mari

istuvat vierekkäin kotonaan, takana näkyy osa seinällä olevasta kartasta ja kehystettyjä

vanhoja valokuvia. Myös tähän reportaasiin on palstan kokoiseksi taitettu nuoruuskuva,

Andreksen ja Marin hääkuva. Artikkelissa on myös käytetty vanhoja mustavalkokuvia

sukupuuksi taitettuna. Pienet värilliset kuvat perheen pojista on ilmeisesti otettu samalla

haastattelureissuilla kuin avauskuva. Kaikissa haastatteluissa otetuissa kuvissa henkilöt

poseeraavat kameralle, paitsi yhdessä kuvassa Mari on kuvattu kumartuneena

kirjoitupöydän ääreen.

Lotta-elokuvan tekemisestä kertovassa reportaasissa "Haluatko Suomen lotaksi?” on

pieni yhteiskuva lottamuseon oppaina toimineista lotista Riitta Hakkilasta,Terttu

Valorinnasta ja Mailis Kortteisesta poseeraamassa yhdessä Lotta-elokuvaan valittujen

näyttelijöiden kanssa. Artikkeli kertoo elokuvan tekemisestä.

Kahdessa reportaasissa on vanhan naisen kuva sodan keskeltä. Iranilaisen vanhuksen

kuva on SK:n kannessa otsikolla: ”Ihme. SK Iranissa, näin teräsvanhus pelastettiin

Bamin raunioista”. Kansikuvan vanhuksella on huivi päässä ja hän katsoo vällyjen seasta

kameran ohi. Toinen tapaus, jossa vanha nainen on kuvattu sodan keskeltä on Beslanin

koulukaappauksesta kertova reportaasi. Kuvassa siniseen mekkoon pukeutunut

harmaahiuksinen, huivipäinen nainen pitelee kauhistuneena käsiään suun edessä, taustalla

näkyy puistoa ja ihmisiä seisoskelemassa (ks. kuva 7).
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KUVA  7: Kuva kauhistuneesta naisesta, reportaasissa Beslanin koulukaappauksesta.

Sukupolvet

Vanhukset esiintyvät äidin tai isovanhemman roolissa yhteensä neljässä jutussa. Tähän

teemaan lajittelemissani artikkelissa toimijoina on joko naisia, tai naisia ja miehiä on

kuvattu yhdessä. Aineistoni ainoa 65-vuotias tai vanhempi Hän -jutun nainen on Eila

Roine. Aloituskuva ja teksti korostavat kuitenkin isovanhemmuutta eivätkä hänen

näyttelijänuraansa. Jutun pääkuvassa Roine poseeraa Tampereen työväenteatterissa

lapsiryhmän kanssa (ks. kuva 8).

”Turvakodin ovi on aina auki” -artikkelissa iäkäs äiti on tullut tapaamaan tytärtään

Nurania naisten turvakotiin, josta reportaasi kertoo. Kaksi muuta artikkelia ”Israelin

lapsen murhe” ja ”Andres ja Mari”, joissa vanhuutta kuvataan myös sukupolvet -teemaan

liittyen, mainitsin jo edellä.
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KUVA 8: Eila Roine oli ainoa iäkäs Hän-jutun nainen SK:ssa vuonna 2004.

Sivurooli

Sivuroolissa 65-vuotias tai vanhempi nainen tai mies esiintyy yhteensä kolmessa

artikkelissa, tällöin henkilön nimeä ei yleensä mainita kuvatekstissä, ja henkilö on

kuvissa ikään kuin sattumalta. Iäkäs nainen on sivuroolissa artikkelissa ”Venäjän pako

vapaudesta”, jossa iäkäs karvalakkiin ja talvitakkiin pukeutunut nainen laittaa

äänestylippua laatikkoon. Kuvatekstissä ei kerrota naisen nimeä, ainoastaan, että

venäläiset äänestivät Putinin uudelle kaudelle maaliskuussa 2004. ”Arki koitti AKT:lle” -

artikkelissa on kuva bussin sisältä. Kuvassa rahastaja on rahastamassa bussissa istuvaa

Timo Rätyä, joka on myös artikkelin haastateltava. Miehen takana seuraavalla

penkkirivillä istuu vanha nainen pipo päässään. ”Vanha Valamo nousee unohduksesta”

-artikkelissa on kuva Valamon luostarin keittiöstä, jossa vanha mies kuorii punajuuria.

Kuvatekstissä kerrotaan, että entinen suutari, munkki Andrei, on näppärä käsistään.

Poikkeukset

Tähän teemaan luokittelin kuuluvaksi artikkelin, jonka kuvat on otettu toimituksellisen

työn ulkopuolella. Artikkelia voisi myös nimittää portfolioksi, koska siinä kuvat ovat
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pääroolissa ja kuvitus on Rosemarie Särkän Turun Taideakatemiassa tehdystä

lopputyöstä. Vanhuus tulee tämän artikkelin kuvissa eritavoin esiin kuin muiden ryhmien

kuvissa. Särkkä on kuvannut artikkelissa isovanhempiaan hyvin läheltä. Kuvissa näkyy

esimerkiksi vaarin kuolema sairaalassa, ja artikkeli alkaa mummon ja vaarin

alastonkuvalla.

”Ja suurin niistä on rakkaus” -artikkeli kuvailee valokuvaajan näkökulmasta hänen

isovanhempiensa Aarno ja Kerttu Särkän elämää ja arkea, vaarin kuolemaa sekä kuvaajan

ja isovanhempien välistä suhdetta. Särkän ottamat kuvat ovat vuosien varrelta: vaari istuu

jouluna nojatuolissa kuusen alla; vaari poimii marjoja pää alas taipuneena; mummo pesee

vaarin selkää; kuva vaarin kuolemasta sairaalassa ja kuvia mummosta, 86,  ja

Rosemariesta, 24, tanssimassa niityllä valkoisissa yöpaidoissa (kuva 13). Vaarin

kuoleman kuvassa  näkyy sairaalan sänkyä ja letkut vaarin nenässä, vaarin pää on

kääntynyt hieman ylöspäin ja suu on auki (ks. kuvat  9, 10 ja 13).

KUVAT 9 & 10: Reportaasi Aarno ja Kerttu Särkästä.
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Kuva 10.

5.3 Vanhuuden mediakuvia

Lajiteltuani ensin aineistoni edellä esittelemiini ryhmiin aloin pohtia näitä eri ryhmiä

diskursseina. Mietin, mikä voisi yhdistää ryhmiä ja minkälaisia merkityksiä jutut ja kuvat

yhdessä muodostavat. Koska diskurssit risteävät kuvissa ja menevät usein keskenään

päällekkäin, ei kuvista ollut helppoa nimetä jotakin tiettyyn diskurssiin kuuluvaa piirrettä.

Aloin tämän vuoksi pohtia kuvajournalismin ja dokumentarismin historiaa, jota selvitän

luvussa neljä.  Kirjoittaessani lukua neljä, aloin hahmottaa erilaisia diskursseja, jotka

risteilevät kuvissa. Nimesin löytämäni diskurssit toden diskurssiksi, tulkinnan

diskurssiksi, merkittävyyden diskurssiksi ja tapahtumadiskurssiksi. Tässä luvussa

kuvailen ja tulkitsen näitä diskursseja.

Pohdin diskurssien eroja, yhtäläisyyksiä ja päällekkäisyyksiä ja mietin, millaisissa

suhteissa diskurssit ovat keskenään. Ovatko diskurssit toisiinsa nähden hallitsevia,

rinnakkaisia vai  kyseenalaistavia? Hallitsevasta diskurssista tulee hegemoninen ja

samalla osa arkijärkeä. Vastadiskurssit lisäävät hallitseviin diskursseihin esimerkiksi

joitakin uusia piirteitä, kun taas vaihtoehtoisille diskursseille on tyypillistä poiketa
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kokonaan hallitsevasta diskurssista (ks. diskurssien välisistä suhteista myös s. 32–33).

Sanna Valtosen mukaan aineistolle kannattaa esittää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

-Miten diskursiivisissa käytännöissä tuotetaan erilaisia, keskenään ristiriitaisia tai

kilpailevia todellisuuksia?

-Millaisia ovat näiden todellisuuksia tuottavien diskurssien sisäiset ja väliset valtasuhteet?

-Miten diskurssista tulee hegemoninen?

-Miten hegemoniaa ylläpidetään diskurssijärjestyksessä? (Valtonen 1998, 102.)

Olen kuvannut jokaista diskurssia aineistoni kuvien ja tekstikatkelmien avulla, mikä

mahdollistaa tulkintojeni uudelleenarvionnin.

5.3.1 Toden diskurssi

Aineistosta nimeämistäni diskursseista on löydettävissä päällekkäisyyksiä, joista

tärkeimpänä pidän sitä, että ne kaikki hyödyntävät toden diskurssia. Toden diskurssi

näkyy kuvissa realistisena lähestymistapana. Tällä tarkoitan kuvien denotaatiota eli sitä,

että valokuvat on otettu olemassaolevista ihmisistä ja tapahtumista. Tämän lisäksi toden

diskurssi näkyy myös realistisuuteen viittavina koodeina, erilaisina konnotaatioina.

Koodit varmistavat sen, että totuudellisuuden vaikutelma säilyy, vaikka suurin osa

aineistoni kuvista on otettu lavastetuissa tilanteissa, haastatteluissa. Schwartz (1992) on

eritellyt artikkelissaan To Tell the Truth: Codes of Objectivity in Photojournalism

tällaisia realistisuuteen viittaavia koodeja.

Realistisuuden koodit perustuvat erilaisten symbolisten keinojen hallintaan, jotka

perustuvat muodon ja sisällön väliseen suhteeseen. Tätä suhdetta Schwartz nimittää

valokuvan dualismiksi. Vaikka Schwartz käsittelee artikkelissaan pääasiassa uutiskuvaa,

hänen mainitsemiaan uutiskuvan piirteitä voi aineistoni perusteella pitää myös

aikakauslehden kuvajournalismia määrittävinä tekijöinä.

Toden diskurssille on tyypillistä valokuvan dualismi. Valokuvan dualismilla Schwartz

tarkoittaa kuvajournalistista kuvaustapaa, jossa objektiivisuus välitetään taitavalla
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sommittelulla, niin että huomio keskittyy kuvan sisältöön eikä sen muotoon tai tekijään.

Näin saavutettu realismi häivyttää tekijän ja intentionaalisuuden kuvasta. Schwartzin

mukaan kuvajournalistin on tunnettava ne symboliset koodit, jotka määrittävät sen, mitä

kuvaan tulee sisällyttää ja mitä jättää pois. Ammattitaitoinen valokuvaaja ja toimittaja

tietävät, kuinka realismi rakennetaan.

Aineistossani tämä näkyy esimerkiksi siinä, ettei kuvaaja esiinny kuvissa, eikä

kuvaustilannetta mainita kuvatekstissä tai leipätekstissä. Tämä onnistuu, kun kuvat ja

teksti rakennetaan niin, ettei katsoja kiinnitä lavastamiseen huomiota. Aineistossani

kuvatekstit olivat keskeisessä roolissa realismin rakentajina.

Esimerkiksi artikkelin “Pylkkänen saattaa Konstan kotiin”  kuvissa näkyy toden

diskurssille tyypillinen dualismi (kuvat 11 ja 12):

KUVAT 11 & 12: Veikko Huovinen on kuvattu Kiimisjärven Kallioniemellä.



70

Kuva 12.

Maisemakuvan kuvatekstissä lukee:

“Sininen ajatus vaatii syntyäkseen vaaran lakisen ja järven selän, joka tapauksessa

vähimmilläänkin jomman kumman.”

Ja Veikko Huovisen kuvan yhteydessä sanotaan:

“Kiimisjärven Kallioniemi on ollut Huovisen lomamaa vuosikymmeniä. Nyt mökkiniemellä

kesäilevät lapset lapsineen.”

Aloituskuvassa ei ole kuvatekstiä, joten lukija lukee kuvan vieressä olevan jutun otsikon

“Huovinen saattaa Konstan kotiin”. Leipätekstin ja otsikon luettuaan lukija yhdistää

maiseman Huovisen persoonan lisäksi hänen romaanihahmoonsa Konsta Pylkkäseen,

ikään kuin kuvattu maisema olisi myös Huovisen kirjassa ja jutussa kuvattu “Havukka-

ahon”maisema. Yhteys on kuitenkin epäselvä eikä jutusta ilmene, miksi Veikko

Huovinen on kuvattu juuri tässä paikassa, kesämökkinsä lähistöllä. Toisen aukeaman

kuvat ja kuvatekstit jättävät edelleen kuvanottotilanteen ja kuvien välisen yhteyden

katsojan arvailtavaksi. Lukijalle on epäselvää, kuka kuvateksteissä puhuu: kuvattu,

toimittaja vai kuvaaja.
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Toden diskurssi näkyy aineistossani myös tulkinnan diskurssin sisällä. Tulkinnan

diskurssia voi mielestäni pitää toden diskurssia haastavana, mutta se ei kuitenkaan ole

hegemoniselle toden diskurssille vaihtoehtoinen. Käsittelen tulkinnan diskurssia

tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Esimerkiksi kuvassa, jossa Rosemarie Särkkä on

kuvannut mummoaan ja itseään aamuvoimistelemassa näkyy toden diskurssin

hegemonisuus, vaikka tulkinnan diskurssi onkin sitä haastava (ks. kuva 13).

KUVA 13: Kuvissa niityltä toden ja tulkinnan diskurssit sekoittuvat.

Äärimmäisenä vasemmalla olevassa kuvatekstissä lukee:

Vihreällä niityllä, 2003. “Mummo, 86, ja minä, 24. Myös vaari oli nähnyt unta vihreästä niitystä

ennen kuolemaansa. Unessa ystävä oli kysynyt, koskas tulet. Kun ruoho kasvaa, vaari oli

vastannut.”

Kuvateksti oikealla sivulla olevan kuvan yhteydessä:

Liikeharjoitelmia aamuvoimistelusta, 2002. “Mummon sisältä alkoi virrata kauniita ja rauhallisia

liikkeitä. Löysin mummosta performanssitaiteilijan.”
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Vaikka kuvateksteissä (ja yhdessä kuvassa) valokuvaaja tulee selkeästi esiin (minä-

pronominissa ja yksikön ensimmäisessä persoonassa taivutetussa verbissä löysin) ja

tekstissä kerrotaan kuvausprosessista, kuvatekstit vahvistavat toden diskurssia. Tämä

johtuu siitä, että kuvateksti toimii jo astettelunsa puolesta tavanomaisen tulkinnan

mukaisesti eli se toistaa kuvan, toisin sanoen osallistuu kuvan denotaatioon. Kuvatekstin

konnotatiivinen vaikutus on vähemmän ilmeinen kuin otsikon tai artikkelin, sillä otsikko

ja artikkeli eroavat selvästi kuvasta, otsikko silmäänpistävyytensä ja artikkeli etäisyytensä

takia. (Barthes 1984, 131.)

Toden diskurssin ohella kuvista on löydettävissä myös tulkinnan diskurssi, joka haastaa

toden diskurssia. Tulkinnan diskurssi rikkoo toden diskurssin realistisuutta. Toden

diskurssin hegemonisuus tulee kuitenkin esiin esimerkiksi juuri kuvateksteissä.

Kuvatekstien vaihtoehto olisi voinut olla esimerkiksi niiden poisjättäminen, kuten

seuraavassa luvussa esittelemissäni dokumentaarisissa kirjoissa on tehty (ks. luku 6).

Edellä mainitun dualismin ohella toden diskurssille on tyypillistä kerronnan luominen

kuvilla, esimerkiksi kuvien sarjallisuudella ja erilaisia variaatioita ottamalla samasta

tilanteesta (ks. Schwartz 1992). “Presidentti ja meri” -reportaasi (ks. kuvat  14, 15, 16 ja

17) on tästä malliesimerkki. Reportaasissa samasta tilanteesta on otettu erilaisia

variaatioita ja sarjallisuus on rakennettu siten, että matkan eri vaiheista on otettu kuvia.

Katsoja sijoittaa automaattisesti aloituskuvan matkan alkuun ja lopetuskuvan matkan

loppuun, koska leipäteksti ja kuvatekstit saavat lukemaan kuvia kronologisesti.
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KUVAT 14, 15, 16 & 17: Lennart Meren laivamatkasta kertovassa jutussa näkyy toden

diskurssille tyypillinen kerronnan luominen kuvilla.

Myös kuvakerronnan avulla toden diskurssin dualismia voidaan vahvistaa. Lähtökohtana

edellä mainituille symbolisille strategioille, dualismille ja kerronnan luomiselle,

Schwartz (emt., 98) pitää oletusta, että kuvajournalismi tuotetaan suurelle

epäammattimaiselle yleisölle, massoille. Kuvissa on tämän vuoksi oltava yksinkertainen
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kompositio, selkeästi erotettava pääkohde ja ihmisten on oltava pääasiallisia

kuvauskohteita. Koska merkitysten on oltava ymmärrettäviä suurelle yleisölle,

henkilökohtaiset merkityksenannot eivät ole mahdollisia. Seuraavaksi pohdin tarkemmin

tulkinnan diskurssia, jossa kohdetta kuvataan toden diskurssia haastavasta,

subjektiivisesta näkökulmasta.

5.3.2 Tulkinnan diskurssi

Tulkinnan diskurssi on toden diskurssin vastadiskurssi, se haastaa toden diskurssia

kolmella tavalla. Ensinäkin valokuvaaja ja kuvaustilanne tuodaan esiin siten, että katsoja

ymmärtää kuvaustilanteen rakennetuksi eikä jonkin tapahtuneen heijastukseksi. Toiseksi

tulkinnan diskurssissa valokuva voi saada tavallisesta poikkeavia tulkintoja eli sillä on

tällöin metaforisia ulottuvuuksia. Näiden lisäksi tulkinnan diskurssissa näkyy erityinen,

henkilökohtainen suhde kuvattuun asiaan.

“Ja suurin niistä on rakkaus” -artikkelin kuvateksteissä, leipätekstissä ja ingressissä

valokuvaaja tulee esiin. Ingressissä sanotaan:

“Kerttu ja Aarno Särkkä elivät yhdessä yli 50 vuotta. Heidän liitossaan välittäminen näkyi arjen

rutiineissa, selän pesussa ja hyvän yön toivotuksissa. ROSEMARIE SÄRKKÄ teki

isovanhempiensa rakkaudesta koskettavan kuvasarjan.” (Valokuvaajan nimi on kirjoitettu

KAPITEELILLA myös jutussa)

Kuvateksteihin kuvaajan kommentteja on liitetty lainausmerkein. Kuvateksteissä

kommentoidaan esimerkiksi sitä, milloin kuvat on otettu ja mitä asioita kuviin liittyy:

“Ensimmäinen alastonkuva isovanhemmistani Kerttu ja Aarno Särkästä”;  “Vaari oli jouluihminen,

jolle lahjat olivat tärkeitä. Arvokkuus on tallella vaikka hän joutui sairaalaan vain kaksi päivää

kuvanoton jälkeen.”

Kuvaustilanne tuodaan esiin myös Simo Salmisesta kertovassa Hän -jutussa. Hän-juttujen

formaattiin kuuluu jutun loppuun liitetty, haastatellusta otettu vanha valokuva, jota



75

haastateltava on itse saanut kommentoida (ks. kuva 18). Simo Salmisen kuvan

kuvatekstissä kerrotaan poikkeuksellisesti kuvan synnystä ja puututaan kuvattavan rooliin

kuvaustilanteessa:

“Suomen Kuvalehti teki vuonna 1966 kiertohaastattelun otsikolla Sellaisena kuin minä itseni

halusin (SK 44/1966). Siinä haastateltavat saivat itse suunnitella roolin ja siihen liittyvän

valokuvan. Simo Salminen asetti kasvoilleen suuret viikset ja halusi taustalle syksyn keltaisia

lehtiä.”

KUVA 18: Simo Salmisesta kertovan Hän-jutun lopussa on kuva viiksipäisestä, 34-vuotiaasta

Salmisesta. Kuvattava sai itse päättää kuvauspaikan, ja kuvan taustaa selvitetään kuvatekstissä.

Tulkinnan diskurssi on toden diskurssia haastava myös sen suhteen, että valokuvat

toimivat tässä diskurssissa metaforisella tasolla. “Ja suurin niistä on rakkaus” -

artikkelissa on kuvia isoäidistä tanssimassa valkoisessa yöpaidassa niityllä (ks. kuva 14).

Kuvien metaforisuus syntyy siitä, että kuvissa tiettyyn paradigmaan kuuluvia yksikköjä

on yhdistetty toiseen paradigmaan. Esimerkiksi mummon yöpaita ja niitty on tällainen

yhdistelmä, joka ei vastaa totuttua ja vetoaa siksi mielikuvitukseen. Kuvat toimivat
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runollisella, symbolisella ja assosatiivisella tasolla, jolloin oleellista ei ole kuvien suhde

todellisuuteen vaan kuvien taiteellinen ilmaisuvoima. Esimerkiksi runoudessa siirtymät

paradigmoilta toisille ovat yleisiä. (ks. tästä Fiske 1992, 135-137; myös Nichols 2001)

Myös jutun aloituskuvassa (ks. kuva 10) tapahtuu poikkeavia siirtymiä. Vanha ja

ryppyinen alastomuus poikkeaa julkisissa diskursseissa totutusta kuvauksesta.

Tulkinnan diskurssissa kuvattavaa asiaa tarkastellaan toden diskurssista poiketen

subjektiivisesta näkökulmasta. Subjektiivisen näkökulman vuoksi myös hyvin intiimien

asioiden kuvaaminen oli tulkinnan diskurssissa mahdollista. Esimerkiksi iäkkäiden

ihmisten alastomuutta ja kuolemaa kuvataan aineistossani vain tässä diskurssissa. Myös

toden diskurssissa kuoleman kuvaaminen voi olla mahdollista, esimerkiksi sotauutisissa.

Tulkinnan diskurssi eroaa toden diskurssista kuitenkin siinä, että kuolleeseen muodostuu

henkilökohtainen suhde. Tulkinnan diskurssissa Rosemarie Särkkä on voinut kuvata

vanhan vaarinsa kuoleman sairaalassa (ks. kuva 14).

Tulkinnan diskurssista on löydettävissä interdiskursiivisia piirteitä. Diskurssi lainaa

ilmaisutapoja taidevalokuvaukselta ja dokumentaariselta elokuvalta, joiden keskinäiset

rajat eivät myöskään ole selvärajaiset.

Tulkinnan diskurssista on löydettävissä vaikutteita esimerkiksi elokuvan

dokumentaarisilta tyyleiltä. Nichols (2001, 32–75) on jakanut dokumentaarisen

lähestymistavan viiteen eri moodiin, jolla hän viittaa erilaisiin esitystapoihin. Tällaisia

dokumentaarisen elokuvan moodeja ovat esittävä, havainnoiva, interaktiivinen,

refleksiivinen ja performatiivinen moodi.

Dokumentaarisen elokuvan varhaisemmassa perinteessä puhuttiin ”heistä meille”, tietoa

välitettiin marginaaleista valtakulttuureille. Performatiivinen moodi mursi Nicholsin

mukaan tämän asetelman. Alettiin ennemminkin puhua ”meistä meille” tai ”meistä

heille”. Refleksiivinen ja performatiivinen moodi heijastavat jälkimodernille ominaista

representaation kriisiä. (Helke 2006, 87–88.)
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Refleksiivisen dokumentaarisen elokuvan Nichols on liittänyt ensisijaisesti 1980-luvulla

tapahtuneisiin murroksiin. Tällaisissa dokumentaareissa ohjaajat purkavat avoimesti

tekijyyttään sekä välineen ja dokumentaarisen lajin problematiikkaa. (Helke emt., 88.)

Performatiivisessa dokumentaarisessa elokuvassa keskeistä on siirtyminen

todellisuudesta tekijään ja katsojaan ja suostuttelevasta argumentaatiosta eläytymiseen.

Performatiivisessa dokumentaarissa ”postmoderni skeptisyys” on sulautunut osaksi

tekijöiden tietoisuutta. Performatiivinen dokumentaari ilmaisee murrosta poliittisuuden

ja ”sosiaalisen itsen” esittämisen konventioissa. Poliittinen esitetään henkilökohtaisen,

paikallisen ja subjektiivisen kokemuksen kautta. Helken mukaan performatiivisissa

dokumentaareissa ilmaisu ei ole alisteista selvyyden ja vakavuuden diskurssille. (Helke

emt., 86–89.)

Elokuvan ohella myös taidevalokuvauksessa subjektiivisesta ja henkilökohtaisesta

lähestymistavasta on kehittynyt 1990-luvulla selkeästi erottautuva uusi tyylisuunta.

Kuitenkin esimerkiksi Dziga Vertovin ja Sergei Eisensteinin varhaiset elokuvat ja 1960-

luvun amerikkalaista avantgardea edustaneet elokuvat voidaan myös nähdä

performatiivisina (Helke emt., 90).

Tulkinnan diskurssissa näkyy tällainen elokuva- ja valokuvataiteen subjektiivinen

lähestymistapa. Tällaiselle lähestymistavalle on tyypillistä myös se, että tekijä on itse

vahvasti läsnä ja kohteet esiintyvät tietoisina kamerasta ja esiintymisestään (vrt. Helke

emt., 91). Ulkopuolelta tulevat diskurssit sisällytetään kuitenkin Suomen Kuvalehden

hegemoniseen toden diskurssiin.

Koska tulkinnan diskurssissa kuvattavaan on henkilökohtainen suhde, voi tälle

muodostua myös yksilöllinen identiteetti. Esimerkiksi Kerttu Särkkä on isovanhemman ja

puolison lisäksi kuvattu performanssitaiteilijana.
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5.3.3 Merkittävyyden diskurssi ja tapahtumadiskurssi

Merkittävyyden diskurssi ja tapahtumadiskurssi ovat aineistossani hegemonisia ja

keskenään rinnakkaisia. Näissä diskursseissa jutut, joissa vanhoja ihmisiä on kuvattu,

liittyivät tiettyihin aihepiireihin, joita olivat ura, sota, isovanhemmuus tai vanhukset ovat

artikkeleissa sivuroolissa. Näissä diskursseissa käytetään henkilökuvien lisäksi usein

historiallisten tapahtumapaikkojen karttoja, vanhoja valokuvia, ja usein jutuissa oli kuvia

haastateltujen lapsista, lapsenlapsista ja lapsenlapsenlapsista.

Näissä diskursseissa ikäihmisille tarjotaan stereotyyppisiä identiteettejä. Kuvatuille

rakentuu tässä diskurssissa joko isoäidin, isoisän tai sotaveteraanin identiteetti. Näissä

diskursseissa on myös tyypillistä aikaisemmassa tutkimuksessa esiin tulleen ei-

vanhuuden kuvaaminen, jolloin henkilölle muodostui aktiivisen, yhä työelämässä mukana

olevan seniorin identiteetti. Diskursseissa ei tällöin kuvata esimerkiksi eläkkeellä oloa,

elämää kotona tai palvelutalossa, vaan työelämää ennen eläkkeelle siirtymistä. Ikäihmiset

on usein kuvattu esimerkiksi työpaikoillaan ja kuvissa näkyy virallinen, julkinen minä.

Esimerkiksi Pakarinen (2004) nimittää tutkimuksessaan tällaista lähestymistapaa

olemattoman vanhuuden diskurssiksi.

Merkittävyyden diskurssissa kuvatut henkilöt ovat joko julkisuuden henkilöitä tai

yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa. Talouselämän henkilöt poseeraavat kameralle

puvussa ja kravatissa. Kulttuuripersoonat sen sijaan ovat pukeutuneet rennommin takkiin,

lippalakkiin, villapaitaan tai flanellipaitaan (ks. kuva 19). Valtionpäämiehet ovat myös

puvut päällä: Castro on kuvissa pukeutunut vihreään sotilaspukuun, ja Lennart Meri on

jopa laivamatkalla kravatti kaulassa. Naisista työelämässä kertovassa artikkelissa

valokuvatut ovat myös pukeutuneet jakkupukuun tai työvaatteisiin. Silmiinpistävää on

miesten suuri osuus, ja artikkelien keskittyminen juuri työuraan. Yli 80-vuotiaita naisia ei

kuvattu merkittävyyden diskurssissa ollenkaan, kun taas yli 80-vuotiaita miehiä mukana

on neljä (ks. kuva 20).
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KUVA 19: Kulttuuripersoonilla asu oli talouseliittiä vapaampi. Kuvassa filosofi Pertti Lindfors.

KUVA 20: Merkittävyyden diskurssissa kuvattiin vain yli 80-vuotiaita miehiä, kuvassa

professori Heikki A. Reenpää, 82.

Tapahtumadiskurssissa henkilöt liitetään johonkin merkittävään tai ajankohtaiseen

tapahtumaan, ja diskurssille on tyypillistä kerronnan luominen kuvilla (ks. kuvat 14,15,16

&17 sivulta 73). Samasta tilanteesta on otettu kuvia eri kuvakulmasta tai eri polttoväleillä.

Tapahtumadiskurssin vanhuuskuvissa painottuu sota- ja sukupolvet -teema. Usein

tapahtumadiskurssissa näkyy isänmaallisuuden konnotaatioita. Artikkeleita on kuvitettu

esimerkiksi kartoilla, arvomerkkienn kuvilla ja kuvilla lipuista.
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Tapahtumadiskurssi ja merkittävyyden diskurssi sekoittuvat usein, esimerkiksi valtion

päämiehiä käsittelevissä artikkeleissa. Tapahtumadiskurssissa esiintyy kuitenkin myös

tavallisia vanhuksia eikä pelkästään yhteiskunnallisesti merkittäviä tai julkisuuden

henkilöitä. Tavalliset ihmiset on kuitenkin liitetty johonkin merkittävään, yleensä

historialliseen, tapahtumaan, muuten heidän pääsynsä lehden sivuille ei ole mahdollista

tässä diskurssissa.

5.3.4 Diskurssit puntarissa

Toden ja tulkinnan diskurssit juontavat juurensa valokuvadokumentarismin historiaan.

Luvussa neljä toin esiin sen, kuinka toden ja tulkinnan diskurssit ovat rakentuneet osaksi

valokuvadokumentarismia.

Modernin kuvajournalismin alkuaikoina valokuvadokumentarismiin liitettiin vahvasti

käsitys autenttisesta ja todenmukaisesta informaatiosta sekä valokuvalla vaikuttamisesta.

Jo termin lanseerannut John Grierson puhui kuitenkin myös “todellisuuden luovasta

tulkinnasta” luonnehtiessaan elokuviaan. Jo 1930-luvulla ja uudelleen 1980-luvulla

dokumentarismin autenttisuus ja eettisyys asetettiin kyseenalaiseksi, mikä näkyi etenkin

taidevalokuvauksen piirissä. Alettiin painottaa subjektiivista näkökulmaa sekä pohtia

valokuvaa representaationa. Tähän liittyy myös murros maalaustaiteessa ja

kirjallisuudessa. 1950-luvun New Yorkissa syntyi abstrakti ekspressionismi, joka

ammensi vaikutteita esimerkiksi dadaismista ja surrealismista ja syrjäytti lopullisesti

realismin maalaustaiteessa (ks. Badger & Parr 2004, 232–265). Vanhuuskuvien

analyysissä käy ilmi, että kuvajournalismissa toden diskurssin hegemonia on kuitenkin

pysynyt vahvana.

Myös Seppänen (2001, 164–187) on pohtinut toden ja tulkinnan diskursseja Esko

Männiköstä jukaistuja lehtikirjoituksia analysoidessaan. Artikkelissa Dokumentarismin

nollapiste Seppänen hahmottaa nämä kaksi kehystä, jotka määrittelevät  valokuvasta

käytävää puhetta. Toden diskurssilla Seppäsellä viittaa siihen, kuinka kirjoituksissa
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rakentuu käsitys valokuvasta: valokuvan ajatellaan esittävän itsensä ulkopuolista

todellisuutta. Tulkinnan diskurssi puolestaan viittaa käsitykseen valokuvasta

valokuvaajan luovan työn tuloksena. Vaikka Seppänen on muodostanut nämä diskurssit

lehtikirjoitusten perusteella, ne muistuttavat monelta osin löytämiäni diskursseja.

Valokuvan totuus kiinnittyy kuvajournalismin ja dokumentarismin lisäksi myös muihin

käytäntöihin, kuten esimerkiksi lääketieteeseen ja antropologiaan, jotka ovat vahvistaneet

sen arvoa totuudellisena esityksenä (Seppänen 2001, 172). Seppäsen mukaan valokuvan

totuuden kysymykset liittyvätkin kuvan institutionaalisiin ehtoihin, poliittisiin ja

kulttuurisiin tilanteisiin, joissa usko valokuvan totuuteen on tärkeää.

Toisaalta toden diskurssin kaipuu voi myös selittyä paljon yleisemmällä tasolla, joka

perustuu tapaamme havainnoida “todenmukaisesti” maailmaa (vrt. Seppänen 2001, 174).

Toden diskurssin voi ajatella liittyvän modernin kauden hegemoniseen näkemisen tapaan.

Lehtosen mukaan tällainen näkeminen liittyy renessanssissa kehittyneeseen käsitykseen

perspektiivistä sekä filosofiassa René Descartesin (1596-1650) ajatuksiin subjektiivisesta

rationaalisuudesta. Tätä näkemisen tapaa on myös kutsuttu kartesiolaiseksi

perspektivismiksi. Kartesiolaista perspektivismiä luonnehtii se, että siinä yksinäinen

silmä tarkastelee itsensä ulkopuolella olevaa todellisuutta, jossa se ei ole itse osallisena.

Kartesiolaisessa perspektivismissä näkeminen ei ole liikkuvaa katselemista, vaan

pysäytettyä katsetta. Se on ikuistettua, ei-ruumiillista, abstraktin kylmää, ei-osallista

katsetta. (Lehtonen 1994, 18.)

Perspektiivin keksiminen liittyi sellaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa

uskonnollisen maailmankuvan tilalle alkoi syntyä tieteellinen maailmankuva.

1450–1600-luvulla tapahtuneen tieteellisen vallankumouksen myötä tiede ja siihen liitetty

rationaalinen havainnointi kehittyi hallitsevaksi maailman ymmärtämisen tavaksi

(Sturken & Cartwright 2001, 115). John Craryn mukaan “Camera obscurasta tuli malli

siitä, kuinka havainnointi johtaa totuudenmukaisiin päätelmiin ulkoisesta maailmasta”

(Crary 1998, 31 Seppäsen 2001, 174 mukaan).
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Stuart Hall on esittänyt uutisvalokuvalle (uutisjutulle tai uutisreportaasille) kolme

löytämiäni merkittävyyden diskurssia ja tapahtumadiskurssia muistuttavaa peruskriteeriä:

valokuva liittyy, tai sen pitää olla liitettävissä tapahtumaan, sattumaan tai tapaukseen,

jonka on oltava tapahtunut äskettäin ja tapahtumalla ja henkilöllä on oltava “uutisarvo”.

Uutiskuvat käsittelevät Hallin mukaan toimintaa, ajallista äskettäisyyttä ja

“uutisarvoisuutta”. Tällaiset kuvien valintoja ohjaavat normit ovat osa kuvan

sisäänkoodauskäytäntöjä ( Hall 1984, 174). Hallin mukaan yksi kaikkein silmiinpistävin

käytännöllinen “uutisarvo” on väkivalta (Hall emt., 178).

Julkisuuden arvostamat henkilöt puolestaan ovat uutisarvoisia heidän hallussaan olevan

institutionaalisen ja poliittisen vallan takia. Julkisuuden henkilöt toimivat roolimalleina ja

suunnannäyttäjinä koko yhteiskunnalle. “Eliittihenkilöt” pääsevät lehteen, koska valta,

asema ja kuuluisuus ovat monopoleina yhteiskuntamme institutionaalisessa elämässä.

(Hall 1984, 176.) Aineistoni hegemonisissa diskursseissa nämä ominaisuudet liitetään

selvästi useammin iäkkäisiin miehiin kuin iäkkäisiin naisiin.

Kuvat myös luokittelevat maailmaa välittömien poliittisten ja moraalisten arvojen

mukaan. Tämä selittää sitä, että aineistoni hegemonisissa diskursseissa korostuvat

isänmaallisuus ja perhekeskeisyys (ks. Hall 1984, 183). Yhteiskunnassa vallitsevat arvot

selittävät myös vanhojen miesten näkyvyyttä julkisessa elämässä, ja vanhojen naisten

näkyvyyden rajoittumista isoäidin rooliin tai miehensä rinnalla oloon.

Länsimaiselle ajattelulle on myös ominaista, että nuoruutta arvostetaan ja vanhuutta

pidetään epämiellyttävänä. Bauman (1992) toteaa, että länsimaisen kulutusyhteiskunnan

yksi peruspiirre on vanhenemisen ja kuoleman kieltäminen. Tämä näkyy esimerkiksi

merkittävyyden diskurssin hegemoniana vanhuuskuvissa. Suomen Kuvalehden sivuilla

näkyvimmän roolin saivat aktiiviset, yhä työelämässä olevat seniorit.

Suomen Kuvalehden diskursseja voisi selittää myös lehden linjalla. SK:n internetsivujen

mediakortissa lehteä mainostetaan ajankohtaisena, luotettavana ja asiallisena. Ilmoittajille

todetaan: “Suomen Kuvalehden arvovalta ja uskottavuus ovat myös ilmoittajiemme



83

käytössä.” Suomen Kuvalehden linjassa painotetaan juuri ajankohtaisuutta ja arvovaltaa.

Lukijoiden ikää tai koulutustasoa ei mainita, mutta heitä kuvaillaan vaativiksi. Brusila

(1997, 82–83) luonnehtii Suomen Kuvalehteä elitistiseksi yleislehdeksi. Eliitillä

tarkoitetaan yhteiskunnallisessa hierarkiassa joko kulttuurisesti taloudellisesti, poliittisesti

tai muussa yhteiskunnallisessa mielessä ylempänä olevia (emt., 83).

Aikaisemmissa tutkimuksissa esiin noussut diskurssi, joka on usein nimetty

ongelmadiskurssiksi, ei aineistossani esiinny. Vuoden 2004 Suomen Kuvalehdissä ei

käsitelty esimerkiksi sairautta tai muita vanhuuden tuomia muutoksia tai ongelmia kuvien

kanssa. Vakimo mainitsee ongelmadiskurssin aladiskursseiksi esimerkiksi vanhuus

sairautena, vanhuus köyhyytenä, liiallisena määränä, yksinäisenä, hoidettavana ja joskus

myös kuolevana diskurssit. Aikaisemmissa tutkimuksissa (ks. esim. Vakimo 2001)

painotettiin, että ongelmadiskurssissa vanhukset eivät itse päässeet ääneen ja vanhuus

määrittyi tässä diskurssissa yleensä uhkana.

Aineistoni artikkelissa “Kunnes kuolema meidät erottaa” myös kuolemaa on kuvattu,

mutta kuolema näkyy tulkinnan diskurssissa poikkeuksellisesti läheisenä, jokapäiväisenä

ja meitä jokaista koskettavana (ks. tästä myös Vakimo 2001, 172). Tämä on kuitenkin

mahdollista vain tulkinnan diskurssin sisällä, joka on aineistossani marginaalissa. Tämän

artikkelin kuvat on otettu Turun taideakatemian lopputyötä varten, ja artikkelista on

löydettävissä interdiskursiivisia piirteitä.

Suomen Kuvalehden jutuista ei myöskään löytynyt diskurssia, jonka ominaispiirteenä voi

pitää dokumentarismin historiasta perittyä valokuvalla vaikuttamisen ajatusta. Tällaista

diskurssia voisi kutsua esimerkiksi nimellä yhteiskunnallinen diskurssi. Aikakauslehtien

visuaalisuutta käsittelevässä tutkimuksessaan Brusila toteaa, että aikakauslehtien

kuvamateriaalista puuttuvat yhteiskunnan kuvalliset tabut. Tällaisia kuvallisia tabuja ovat

hänen mukaansa sairaudet ja kuvamateriaali, joka tuottaa mielikuvia elämän

rajallisuudesta ja kärsimyksestä. Brusilan mukaan aikakauslehdissä ahdistavat aiheet

kuvataan estetisoiduin tyylein, jolloin lukemisen miellyttävyys säilyy. (Brusila 1997, 151.)
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Yhteiskunnallinen diskurssi on kuitenkin löydettävissä esimerkiksi valokuvakirjasta

Vanhuksia (Savolainen 1982). Teos pureutuu vanhusten asemaan 1970- ja 1980-luvun

Suomessa (ks. kuvat 21 ja 22). Teoksessa esitellään lukijalle luettelomaisesti tietoja

esimerkiksi vanhainkotien ja kotona asuvien vanhusten määrästä ja vanhusten

toimeentulosta. Myös vanhukset itse pääsevät ääneen. Tekstissä on käytetty useita

vanhusten sekä vanhustenhuollossa työskentelevien haastatteluja. Vanhukset on kuvattu

sosiaalisina tyyppeinä, osana ympäristöään: maaseudulla ja kaupungeissa, kotona,

sairaaloissa ja vanhainkodeissa.

Kuvat 21 ja 22: Teos Vanhuksia kiinnittää huomiota vanhuksien asemaan yhteiskunnassa.
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6 OMA  KUVAREPORTAASI – ARKINEN VANHUUS

Tässä luvussa siirryn diskurssianalyysistä tekijän näkökulmaan, ja esittelen oman

kuvausprojektini. Tekemäni kuvareportaasi on kuvattu toimituksellisen työn

ulkopuolella ja siinä tarkoituksena oli haastaa vallitsevia käytäntöjä kuvaamalla

ikäihmisten arkea ja käyttämällä kuvaamiseen toimituksellista käytäntöä enemmän

aikaa. Kerron kuvareportaasin tekoprosessista sekä pohdin kuvausprosessin ongelmia ja

onnistumisia, joissa olen käyttänyt apuna muistiinpanojani ja käymiäni

sähköpostikeskusteluja reportaasityöpajan ohjaajien kanssa. Mietin myös muita

vaihtoehtoisia lähestymistapoja kuvaamiseen tuomalla esiin vanhuksista kertovien

dokumentaaristen valokuvakirjojen tapaa kuvata kohteensa. Tutkielmani lopuksi nostan

esiin kuvajournalismin uusia suuntia.

6.1 Ideasta kuvareportaasiksi

Kuvausprojektini tarkoituksena oli kuvata vanhusten arkea, ja halusin, että kuvattavat

olisivat yli 80-vuotiaita. Kuvauskohteeksi valikoituivat 83-vuotiaat tamperelaiset, Meeri

ja Arvo Suvela. Kuvasin pariskuntaa heidän kotonaan Tampereen Tammelassa.

Aloitin kuvausprojektini ennen tutkielman kirjoitusprosessia ja Suomen Kuvalehden

kuvien analyysiä, mutta olin pro gradu -seminaaria varten perehtynyt kuitenkin jo hieman

tutkimuskirjallisuuteen. Minulla oli siis kuvaamaan ryhtyessäni jo jonkinlainen käsitys

siitä, ettei myöhäisvanhuus, jolla tarkoitan yli 80-vuotiaita vanhuksia, näy

mediajulkisuudessa. Tämä vaikutti näkökulmaani. Olin myös selaillut joitakin edellä

mainittuja valokuvakirjoja vanhuksista, mutta löysin myös uusia teoksia tutkielman

teoriaosuutta kirjoittaessani.

Opiskelukaverini, toimittaja Jessica Ristimäki innostui heti aiheesta ehdottaessani sitä

hänelle kesällä 2005. Keskustelimme jonkin verran aiheesta sähköpostitse kesällä ja

aloimme projektin tekemisen varsinaisesti kuvareportaasi-työpajassa visuaalisen

journalismin maisteriohjelmassa syyskuussa 2005. Olimme Jessican kanssa yhtä mieltä



86

siitä, että emme halunneet kuvata vanhuutta ongelmalähtöisesti. Jessica ehdotti

kirjoituksen näkökulmaksi jonkinlaista selviytymistarinaa: kuvaisimme sitä, miten

vanhukset suhtautuvat vanhuuteen ja sen aiheuttamiin muutoksiin. Työpajan vetäjä,

valokuvaaja Markus Jokela, painotti kuitenkin sitä, että kuvareportaasi on

silminnäkijäkertomus, joten lähestymistapa oli mietittävä sen mukaan. Otin kuviini

lähtökohdaksi arjen ja sen kuvaamisen. Myös opettajamme Marketta Rentola kehotti

lähestymään aihetta tarkkailemalla.

Aluksi tarkoituksenamme oli etsiä kaksi vanhusta, vanhainkodissa ja kotona asuva.

Jessicalla oli aluksi mielessään nainen, joka asui Tampereen lähellä omakotitalossa,

mutta hän ei lopulta suostunut kuvattavaksi. Reportaasityöpajan ohjaajat olivat myös sitä

mieltä, että reportaasissa pitäisi olla vain yksi kohde, jonka kanssa pystyisi viettämään

enemmän aikaa. Aloin soitella eri paikkoihin, joista voisin löytää kuvareportaasin

kohteeksi sopivan vanhuksen. Pohdimme myös, että pariskunta voisi sopia hyvin

kohteekseemme. Ajattelimme, että ehkä kahdestaan olisi ehkä helpompaa olla

kuvauskohteena. Tampereen Kotipalvelusta sain aika nopeasti 83-vuotiaiden Suveloiden

puhelinnumeron. Minulle kerrottiin, että Kotipalvelun työntekijät käyvät pariskunnan

luona neljä kertaa päivässä ja että he ovat jo alustavasti lupautuneet kuvattaviksi ja

haastateltaviksi. Kuvauskohteiden etsintä sujui yllättävän vaivattomasti, ja olin innoissani,

löytäessämme aiheeseemme juuri sopivalta vaikuttavan pariskunnan.

Kuvausreportaasi valmistui loka-marraskuun vaihteessa 2005. Noin kolmen kuukauden

työrupeamasta osa kului jutun ideointiin, kohteiden etsintään, taittoon sekä kuvien

valintaan ja käsittelyyn. Kävin pari kertaa viikossa kuvaamassa noin puolentoista

kuukauden aikana. Kuvaamisen välillä suunnittelin seuraavia kertoja ja sain jonkin verran

palautetta työpajan ohjaajilta ennen seuraavia kuvauskertoja. Työparini Jessican kanssa

pohdin jonkin verran kuvareportaasia tehdessä ilmenneitä kysymyksiä. Lähetin Jessicalle

ottamiani kuvia sähköpostilla, ja Jessica lähetti kirjoittamaansa tekstiä. Pohdimme

keskenämme myös sitä, miten Meeri ja Arvo suhtautuisivat kuvareportaasiimme sen

valmistuttua.
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Esittelimme Jessican kanssa valmiin työn Tampereen yliopiston reportaasipäivillä

marraskuussa 2005. Tämän jälkeen aloitin tutkimuskirjallisuuden lukemisen. Yritin myös

saada reportaasin julkaistua Suomen Kuvalehdessä, mikä ei kuitenkaan onnistunut.

Reportaasi oli heidän mielestään liian “kevyt” vaikka ansiokas arkipäiväisyydessään.

Työpajan vetäjä Markus Jokela myös ehdotti, että voisin kysyä, olisiko Helsingin

Sanomien Sunnuntai -sivujen kuvatoimittaja kiinnostunut jutusta. Otin Sunnuntai

-sivujen toimitukseen yhteyttä, mutta ajoitus oli huono. Samaan aikaan oli ilmestynyt jo

monta vanhuksista kertovaa artikkelia. Yritin saada reportaasia vielä Apu -lehteen, mutta

sain vastauksen vain lehden valokuvaajalta, joka oli parhaillaan kuvaamassa

Olympialaisia. Hän rohkaisi minua ottamaan yhteyttä Avun toimituspäällikköön.

Toimituspäällikkö ei kuitenkaan vastannut viesteihini. Jutun julkaisuidea jäi taka-alalle

tämän jälkeen aloittaessani kesätyöt ja pro graduni teoriaosuuden kirjoittamisen.

6.1.1 Ongelmia ja onnistumisia

Kuvareportaasimme työtapa poikkesi normaaleista toimituksellisista käytännöistä, koska

se tehtiin harjoitustyönä toimituksellisen työn ulkopuolella. Työpajan ohjaajat jopa

tähdensivät, että kuvaisimme ja kirjoittasimme siten, että teemme kuvareportaasia

pöytälaatikkoon, emme varsinaisesti mitään lehteä varten. Tarkoituksemme oli lähestyä

aihetta miettimättä mitään valmista sapluunaa jutulle tai kuville.

Kuvareportaasin oli tarkoitus poiketa perinteisestä sanomalehti- tai aikakauslehti-

aineistosta myös sen suhteen, että toimituksellisesessa työssä kohteen kanssa vietetään

yleensä vain muutamia tunteja. Reportaasityöpajassa oli keskeistä oli se, että kuvattavien

kohteiden kanssa vietettiin mahdollisimman paljon aikaa. Ohjaajat olivat myös sitä mieltä,

että kuvaajan ja toimittajan voisi olla järkevää käydä paikanpäällä sekä yhdessä että

erikseen. Kävin kuvaamassa pääasiassa yksin, vaikka ensimmäisellä kerralla menimme

Jessican kanssa yhdessä tapaamaan Meeriä ja Arvoa.

Markus Jokela kannusti minua oleskelemaan Meerin ja Arvon luona ja katsomaan, mitä

tapahtuu. Tämä oli reportaasin teossa ehdottomasti haastavinta, koska ihmiset olivat
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minulle vieraita. En tiennyt, mitä he oikein ajattelivat minusta ja kamerasta, joka ilmestyi

heidän olohuoneeseensa, keittiöönsä ja makuuhuoneeseensa. Yritin vaivihkaa kuitenkin

tiedustella, kuinka he asiaan suhtautuivat.

Työtapa oli raskas ja monenlaisia tunteita herättävä. Projekti oli paljon työläämpi kuin

esimerkiksi aikakausledelle kuvaamani reportaasit. Kuvatessani pohdinkin paljon, miten

kuvareportaasia pitäisi tehdä ja minkälainen tapa sopisi minulle parhaiten. Usein mieleen

nousi myös ajatus: onko tässä mitään järkeä? Miksi tällaisia kuvia tarvitaan? Tarvitaanko

niitä? Kannattaako kuvata?

Kuvauksen tarkoitusta tuntui myös vaikealta perustella kuvattaville ja voittaa heidän

luottamuksensa. Koin kuvaamisen ja läsnäoloni aluksi tungettelevaksi. Halusin täysin

erilaisia kuvia kuin Meeri ja Arvo aluksi luulivat. Aluksi Meeri ja Arvo istuivat

vierekkäin sohvalla ja odottivat, että ottaisin kuvan ja kyselivät, kuinka he kuvaan nyt

oikein asettautuisivat. Aluksi otinkin paljon poseerauskuvia, esimerkiksi sellaisia, joissa

Meeri istuu pyörätuolissa, ja Arvo seisoo pyörätuolin takana heidän keittiönsä ovella.

Tilanne muuttui vähitellen itsestään helpommaksi Meerin ja Arvon tottuessa minuun ja

läsnäolooni. Kuvaamaan mennessäni vein joka kerta aikaisemmin ottamiani kuvia

mukana, mikä mielestäni helpotti kuvaamista ja sen perustelemista. Puhuimme kuvista

yhdessä ja Meeri kommentoi esimerkiksi: “oonpas mää vanha!”.  Meeri ja Arvo

vaikuttivat kuitenkin tyytyväisiltä kuviin. Arvo alkoi myös esitellä minulle maalaamiaan

tauluja, josta saimme paljon yhteistä puhuttavaa.

Kun olin käynyt kuvaamassa muutamia kertoja, aloin viettää aikaa Meerillä ja Arvolla

normaalin päivärytmin mukaan. Aamulla selasimme lehtiä, päivällä söimme ja joimme

kahvia, ja illalla katselimme yhdessä televisiota. Joinakin päivinä menin paikalle aamulla

ja joskus taas illalla. En kuitenkaan missään vaiheessa tuntenut oloani täysin

rentoutuneeksi, vaikka Meeri ja Arvo alkoivat jopa lopuksi kutsua minua “ihan kuin

omaksi tytöksi”. Arvo halusi myös kokeilla kameraani ja kuvata minut Meerin kanssa

muistoksi heille.
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Kysymyksiä ei oikeastaan herättänyt itse kuvaaminen, vaan kuvattavien kohtaaminen ja

minulle uuteen maailmaan tunkeutuminen. En ihmettele sitä, miksi valokuvaajat usein

tekevät vastaavia kuvausprojekteja jo valmiiksi tuntemistaan ihmisistä tai heille

omimmista elämänalueista.

Kaikista epäilyksistä huolimatta koin onnistuneeni monessa asiassa ja loppujen lopuksi

aiheen valinta kannatti. Olin tyytyväinen lopputulokseen, ja projektin aikana eteenpäin

kannustivat etenkin onnistuneet kuvat. Syksy oli todella aurinkoinen ja kaunis. Pelkäsin,

että en saa ollenkaan valoa kuviini, sillä Meerin liikuntarajoitteiden vuoksi jouduimme

olemaan koko ajan sisällä asunnossa. Suurimmaksi osaksi kuvauspäivät olivat kuitenkin

niin valoisia, että sain valaistua kuvat haluamallani tavalla ilman salamaa.

Etenkin pidän kuvasta, joka on reportaasini lopussa. Kuvassa valo tulee selkäni takana

olevasta keittiön ikkunasta Meerin kasvoille (ks. liite). Toinen suosikkikuvani ei ole

lopullisessa reportaasissa, siinä Arvo kaataa vettä keittiön ikkunan edessä.

Onnistuin mielestäni tavoittamaan kuvissani pysähtyneen tunnelman. Kuvasin sitä, ettei

tapahtunut mitään. Markus Jokela kommentoi alussa ottamiani poseerauskuvia tympeiksi:

“kuvat, joissa katsotaan kameraan ja hymyillään, ovat vähän tympeitä ja sellaiset kuvat

helposti tappavat hienon hiljaisen tunnelman”. Tämä kommentti rohkaisi minua

jatkamaan kuvaamista silloin, kun pieniä asioita tapahtui, esimerkiksi kun Arvo ryhtyi

kaatamaan vettä lasiin. Aluksi tosin olin huolissani siitä, ovatko kuvat jotenkin tylsiä, kun

mitään ei tapahtunut. Kuvausten välillä saamani kommentit olivat tärkeitä, ainakin

minusta tuntui, että tulin täysin sokeaksi omille kuvilleni.

Kuvareportaasisamme pitäydyttiin realistisessa lähetymistavassa. Jälkeenpäin ajatellen

olisin voinut laajentaa lähestymistapaani. Emme pohtineet työpajassa vaihtoehtoisia

lähestymistapoja, joten pidin itsestään selvänä, että kuvaustapani olisi aktiivinen

havainnointi paikan päällä. Luulen, että seuraavassa isomassa kuvausprojektissani

haluaisin kuitenkin kokeilla toisenlaista, kuvan pintaa rikkovaa lähestymistapaa.
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Aiheen valinnaltaan ja ajan käytöltään kuvareportaasi kuitenkin poikkesi tutkimastani

toimituksellisesta aineistosta. Suhde kuvattaviin muodostui lopulta aika läheiseksi, muttei

kuitenkaan intiimiksi. Reportaasi ei sopinut analysoimaani kuvajournalistiseen

diskurssiin, koska kuvat eivät olleet journalismia kiinnostavista merkittävistä henkilöistä,

tai tapahtumista. Ehkä siksi sen julkaiseminen ei onnistunut.

Itsestäni tuntui usein kuvareportaasia tehdessäni, että tapani esittää Meeri ja Arvo ei

välttämättä ollut sellainen, minkälaisena kuvattavat itsensä halusivat nähdä. Myös tekstin

kirjoittanut Jessica mietti paljon omaa tekstiään tästä näkökulmasta. Sontag (1984) on

pohtinut vallan problematiikkaa henkilökuvissa: “Kuvattavalle ihmiselle tehdään

väkivaltaa, sillä hänet nähdään silloin tavalla, jolla hän ei itse koskaan itseään näe;

hänestä tiedetään jotain sellaista, jota hän ei itse koskaan voi tietää.” Tämä kuvaa

osuvasti omaa kokemustani siitä, etten oikein tiennyt, kuinka minun pitäisi kuvattavani

esittää.

Hämmästykseksemme saimme kuitenkin Meeriltä ja Arvolta paljon positiivista palautetta

käytyämme lukemassa heille jutun ääneen ja näyttämässä lopulliset kuvat. Tämä myös

puolustaa lähetymistapaamme. Mielestäni kuvausprojektissani aktiivisessa

havainnoinnissa pitäytyminen oli perusteltua. Kuvattavillani ei myöskään ollut mitään

sitä vastaan, että kuvareportaasi julkaistaisiin jossakin lehdessä. Minulla oli kuitenkin

mahdollisuus käyttää kuvaamiseen paljon enemmän aikaa kuin aikakauslehden

reportaaseissa on yleensä mahdollista. Tästä näkökulmasta lähestymistapani muistuttaa

dokumentaaristen kirjojen tapaa lähestyä kohdettaan. Tällöin valokuvaamisen on

mahdollista käyttää pitkiä aikoja, jopa vuosia.
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6.2 Vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja uusia avauksia

Seuraavaksi  pohdin, mitä muita vaihtoehtoisia lähestymistapoja olisin voinut hyödyntää

kuvausprojektissani. Tässä otan avukseni vanhuutta käsitteleviä dokumentaarisia kirjoja,

joita valokuvaajat ovat tehneet. Näissä tapauksissa valokuvaajat ovat työskennelleet

toimitusten ulkopuolella. Lopuksi nostan esiin kuvajournalismin mahdollisia uusia

suuntia.

6.2.1 Dokumentaariset kirjat

Suomessa on ilmestynyt useita vanhusten elämästä kertovia dokumentaarisia

valokuvakirjoja, joiden kuvat poikkeavat ainakin osin Suomen Kuvalehden

kuvajournalistisesta diskurssista. Tällainen on esimerkiksi jo mainitsemani Mikko

Savolaisen (teksti ja kuvat) ja Ismo Höltön (kuvat) klassikoksikin nimitetty Vanhuksia

(ks. kuvat 21 ja 22, s. 83). Myös Natalia Baerin, Anna-Liisa Haavikon ja Liisa Vihmasen

Mummokirja (Baer 2004) ottaa kantaa vanhan naisen näkyvyyteen yhteiskunnassa. Nina

Korhosen (2004) Anna: Amerikan mummo ja Rosemarie Särkän (kuvat) ja Satu Mannisen

(teksti) Mummo ja vaari (Särkkä 2005) poikkeavat näistä teoksista subjektiivisella

näkökulmallaan. Rosemarie Särkän teoksen kuvista SK julkaisi analysoimani artikkelin

“Ja suurin niistä on rakkaus”.

Mummokirja on poikkeuksellinen dokumentaarinen valokuvakirja sen suhteen, että

teoksen kirjoittajat pohtivat mummoutta sekä tieteellisten teorioiden että omien

kokemusten ja fiktiivisten tekstien valossa. Natalia Baerin kuvat liittyvät kirjan teksteihin

ainoastaan aihepiiriltään. Kuvat ovat pääasiassa mummojen henkilökuvia kotona,

vieraisilla, kavereiden kanssa tai harrastusten parissa. Vanhat naiset on kuvattu

pikemminkin yksilöinä kuin sosiaalisina tyyppeinä kuten Mikko Savolaisen ja Ismo

Höltön valokuvien vanhukset. Teoksessa rikotaan stereotyyppistä vanhuskuvaa, jolloin

vanhuus saa yksilölliset kasvot: mummo polttaa tupakkaa, mummo voi olla myös

romaninainen tai mummo voi maleksia ystäviensä kanssa kadunkulmassa (ks. kuvat 23 ja

24).
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Kuvat 23 & 24: Mummokirjassa mummojen henkilökuvat ovat monipuolisia.

Rosemarie Särkän teoksessa Mummo ja vaari on puolestaan rikottu valokuvaajan ja

kuvattavan välistä valta-asetelmaa. Särkkä on kirjassaan antanut kameran myös

kuvaamilleen isovanhemmille. Särkän vaari on esimerkiksi kuvannut kirjassa olevat

kuvat mummon ja vaarin kotipihalta. Myös taidekasvatuksen opiskelija Miina Savolainen

(2005) on päätynyt omassa lopputyössään “Maailman ihanin tyttö” valta-asetelmia

rikkovaan ratkaisuun. Savolaisen kuvaamat nuoret tytöt ovat itse saaneet valita

Savolaisen ottamista kuvista itselleen mieluisimmat. Savolainen on myös jakanut kuvien

tekijänoikeuden sekä itselleen että kuvattavilleen. Miina Savolaisen kuvista on keväällä

2007 myös ilmestymässä valokuvakirja.
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Kuvareportaasin teossa olisimme voineet pohtia myös enemmän kuvien, tekstin ja taiton

yhteispeliä. Taiton yhteydessä mietimme etenkin kuvatekstien käyttöä ja päätimme, ettei

kuvatekstejä käytetty valokuvissa. Tämä valinta muistuttaa kaikkien edellä mainitsemieni

dokumentaaristen valokuvakirjojen tapaa liittää tekstiä kuviin.

Rosemarie Särkän Mummo ja vaari -valokuvakirjassa tekstiä on kuitenkin käytetty

joidenkin kuvien yhteydessä kuvatekstejä muistuttavalla tavalla. Tekstit ovat lyhyitä

pätkiä kuvan viereisellä sivulla. Tekstit eivät kuitenkaan toimi ankkuroijina, vaan lisäävät

kuviin uusia asioita eli ne toimivat välittäjänä. Tekstit liittyvät kuviin vain epäsuorasti,

niissä kuvaillaan esimerkiksi jotakin kuvaan liittyvää muistoa tai tunnelmaa. Tällöin

tekstit lisäävät kuviin assosiaatioita. Useiden kuvien yhteyteen ei kuitenkaan ole liitetty

tekstiä.

Se, että valokuvakirjoissa ei käytetä kuvatekstejä aiheuttaa epätäsmällisyyttä, eikä

välttämättä ole perusteltua kuvajournalismissa. Salo on todennut, että valokuvakirjoissa

kokonaiselle sukupolvelle on jäänyt päälle “frankilainen” kapinallisuus ja usko kuvan

itseriittoisuuteen reportaasitradition uudistamisen ja hyödyntämisen kustannuksella.

Valokuvakirjoissa valokuvaajien itsenäinen kertojapositio toteutuu Salon mukaan

konservatiivisen taidejulkaisutradition mukaisena, vaikka tarjolla ovat olleet kaikki

mahdolliset kuvan, tekstin ja taiton yhdistelmät. (Salo 2000, 125.)

Rosler (2000, 19) toteaa, että luopuminen erityisyydestä ja tarkkuudesta tyhjentää kuvan

informaatiosta ja edistää taidemaailman suosimaa estetisointia ja universalisointia, mikä

ei ole omiaan esittämään suunnitelmia tai kommentteja asiantilasta.

Suomen Kuvalehdessä kuvatekstit jätettiin aineistossani pois vain jutun pääkuvasta,

jolloin otsikko ja ingressi korvasivat kuvatekstin. Osoitin analyysissäni, että

kuvateksteillä on myös tärkeä rooli toden diskurssin vahvistamisessa.
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6.2.2 Kuvajournalismin uusia suuntia

World Press Photo -säätiön julkaisemassa kuvajournalismin katsauksessa Things as they

are, photojournalism in context since 1955  Mary Panzer (2005, 9–33) mainitsee

esimerkkinä “uudesta valokuvajournalismista” tarinan kertomista vastustaneen Magnum-

kuvatoimiston kuvaajien muodostaman kuvajournalistien ryhmän, jota on johtanut

Magnumin valokuvaaja Gilles Peress. Tämä ryhmä on Panzerin mukaan pyrkinyt

luomaan “uutta valokuvajournalismia”.

Panzerin mukaan Peressin vaikutus on ollut huomattava nykypäivän kuvajournalistien

keskuudessa. Esimerkiksi huomiota herättävä kehystys kuvan etualalla olevia asioita

korostamalla on Panzerin mukaan juuri Peressin kuville tyypillistä. Hänen vaikutuksena

on ollut suuri niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. (Panzer 2005, 28.)

Peressin johtaman kuvajournalistisen ryhmän vaikutus näkyy Panzerin mukaan

valokuvaajien selkeämpänä esiintulona. Mary Ellen Mark on ilmaissut tämän

näkökulman seuraavasti: “In the kind of social documentary I do, you are never a fly in

the wall. You are as much a part of the scene as your subjects.” (Panzer emt., 28.) Mary

Ellen Markin kuvissa aihetta tarkkaillaan hyvin läheltä. Tämä vaatii kuitenkin pitkien

aikojen viettämistä kuvauskohteiden kanssa. Panzer (emt., 32) toteaa, että sellaiset

kuvareportaasit, joihin käytetään rahaa ja aikaa jäävät kuitenkin lehdistössä

ajankohtaisten uutisten, rikosjuttujen, onnettomuusuutisten, merkkihenkilöiden ja

urheilutapahtumien taka-alalle.

Myös Boot (teoksessa Panzer 2005, 378) toteaa, että lehdistön imperatiiviksi on noussut

kaupallinen hyöty, lukijoiden aliarvioimisen kustannuksella. Kaupallisuuden ylivallan

seurauksena kuvajournalismin sisällöissä korostuu pinnallisuus ja keskinkertaisuus. Boot

huomauttaa kuitenkin, että kuvajournalistien ja julkaisijoiden suhde on aina ollut vaikea.

Esimerkiksi Lifen valokuvaaja W. Eugene Smith riitaantui julkaisijansa kanssa ja lopetti

kuvaamisen lehteen. Bootin mukaan on kuitenkin selvää, että nykypäivän

kuvajournalismi on jonkinlaisessa kriisissä. (emt., 378–379.)
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Mary Panzerin (2005, 32–33) mukaan digitaalisen ajan kuvajournalismin merkittävin

muutos on valokuvaamisen demokratisoituminen. Panzer mainitsee tästä esimerkkinä

www-sivuston Here is New York (2002), New Yorkin World Trade Centeriin tehdystä

iskusta 11.9. vuonna 2001. Sivustossa on käytetty sekä ammattivalokuvaajien että

amatöörien ottamia valokuvia. Amatöörivalokuvaajien ottamat kuvat ovat olleet

keskeisessä roolissa myös muissa viime ajan kriiseissä. Amatöörien kuvat Abu Ghraibista

paljastivat yhdysvaltalaisten joukkojen harjoittamat laittomat kidutukset ja väkivallan

Irakissa. Myös "tsunami" -hyökyaallon aiheuttamaa onnettomuutta Sumatran

länsirannikolla vuonna 2004 käsitelleiden artikkelien yhteydessä julkaistiin lukuisia

amatöörien ottamia valokuvia, joissa näkyi juuri kriittinen hetki aallon lähestyessä rantaa.

(Panzer emt., 374.)

Digitaalisen ajan rajaton mediamaailma onkin pakottanut journalistit arvioimaan

uudelleen tekijöiden, julkaisijoiden ja lukijoiden välisiä suhteita. Myös tämä voi tehdä

kuvajournalismia tasavertaisemmaksi kuvattavien ja kuvaajan, lukijoiden ja julkaisijoiden

välillä. (Panzer emt., 33.)

Myös ammattivalokuvaajien on kamerapuhelimien ja internetin aikakaudella mahdollista

etsiä uusia keinoja todellisuuden kuvaamiseen. Panzer (emt.) toteaa, että amatöörien

ottamat kuvat osoittavat, että digitaalisen ajan kuvajournalismi on taitekohdassa, jolle ei

vielä ole annettu nimeä.
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7 LOPUKSI

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut erilaisia diskursseja, joiden puitteissa valokuvat

vanhuudesta, vanhuuskuvat, ovat rakentuneet Suomen Kuvalehdessä. Alkusysäyksen

tutkimukselleni antoi kuvaamani kuvareportaasi 83-vuotiaista Meeri ja Arvo Suvelasta.

Tutkielman aluksi esittelin  konstruktionistista tietoteoriaa sekä

kulttuurintutkimuksellisen ja diskurssianalyyttisen lähtökohdan tutkimukseen, jossa

valokuvat nähdään tuotettuina teksteinä, merkityksiä muodostavina representaatioina.

Vanhuuskuvien analyysissä luokittelin ensin vuoden 2004 Suomen Kuvalehdistä

poimimani artikkelit erilaisiin ryhmiin sekä kuvien että tekstin perusteella. Ryhmiä

muodostui yhteensä viisi: ura, sota, sukupovet, sivurooli ja poikkeukset. Jaoteltuani jutut

ryhmiin aloin miettiä ryhmiä diskursseina. Pohdin, mikä voisi yhdistää artikkelien kuvia

ja niiden lähestymistapaa aiheeseen ja kiinnitin huomiota myös kuvien ja tekstin

suhteeseen.

Diskurssianalyysi osoittautui haastavaksi menetelmäksi etenkin sen suhteen, että

analyysini kohteena oli kuvien ja tekstin yhteismerkitykset. Jouduinkin välillä palaamaan

takaisin teoriaan ja pohtimaan enemmän kuvien ja tekstin suhdetta sekä kuvajournalismin

ja dokumentarismin historiallisia juuria (luvussa neljä) ennen diskurssien nimeämistä.

Nimesin aineistosta löytyneet diskurssit toden diskurssiksi, tulkinnan diskurssiksi,

merkittävyyden diskurssiksi ja tapahtumadiskurssiksi.

Aineistoni perusteella vanhuus näkyy Suomen Kuvalehdessä suurimmaksi osaksi

merkittävyyden diskurssin ja tapahtumadiskurssin sisällä. Nämä diskurssit ovat

aineistossa hegemonisia ja ne ovat myös toisiaan täydentäviä. Diskurssit tarjoavat

stereotyyppisiä vanhuusidentiteettejä. Tapahtumadiskurssissa tyypillisiä ovat

isovanhemman ja sotaveteraanin identiteetit. Nämä identiteetit jakautuvat kuitenkin

sukupuolen mukaan siten, että miehiä oli kuvattu useammin sotaan liittyen, kun taas

naisille tarjotaan isovanhemmuutta.
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Merkittävyyden diskurssille on tyypillistä ei-vanhuuden kuvaaminen, jolloin ikäihmisiä

on valokuvattu vain heidän uraansa liittyen. Kuvissa näytetään virallinen, julkinen minä

ja kuvattavilla on usein puku päällä ja kravatti kaulassa. Kuvat ovat yleensä työpaikalta

tai jostakin tapahtumasta. Tässä diskurssissa eläkkeellä oloa kotona, vanhainkodissa tai

palvelutalossa ei kuvata. Tällöin ikäihmisille muodostuu aktiivisen, urallaan menestyneen

seniorin identiteetti, joka kuului lähes poikkeuksetta vain miehille.

Myös toden diskurssi on aineistossa hegemoninen. Toden diskurssille on tyypillistä

realistisuuteen viittaavat koodit. Tällaisia realistisuuden vaikutelmaa ylläpitäviä koodeja

ovat esimerkiksi valokuvaajan häivyttäminen kuvasta sekä kerronnan luominen kuvilla

sarjallisuuden ja erilaisten kuvakulmien avulla.

Tulkinnan diskurssissa henkilökohtaiset merkityksenannot ovat mahdollisia. Tämä

diskurssi haastaa edellä mainittuja diskursseja, mutta ei ole niille kuitenkaan

vaihtoehtoinen. Tulkinnan diskurssissa valokuvien konstruktio-luonne voitiin tuoda

kuvissa esiin esimerkiksi siten, että valokuvaaja asettuu valokuvaan kuvattavan kanssa tai

siten, että valokuvattava on saanut itse määritellä sen, missä ja miten hänet kuvataan.

Toinen tulkinnan diskurssin piirre on henkilökohtainen suhde kuvattuun asiaan. Tällöin

myös vanhuus näyttäytyy läheisenä ja jokapäiväisenä. Arkista elämää eläkkeellä kuvattiin

vain tulkinnan diskurssin sisällä. Vakimo (2001, 173) toteaakin vanhojen naisten

mediarepresentaatioiden tutkimuksessaan, että representaatioiden tuottamat merkitykset

vaihtelevat nähtävästi sen mukaan kuvaavatko ne ikääntyneitä yleensä vai tuttuja ja

yksittäisiä ikääntyneitä. Vaikka mielikuvat vanhuksista ovat ryhmänä usein negatiivisia,

saattaa ihmisillä samanaikaisesti olla hyvinkin positiivisia käsityksiä yksittäisistä

iäkkäistä ihmisistä. Iäkäs henkilö voi yksittäiselle ihmiselle olla esimerkiksi äiti, veli,

puoliso tai lapsuudenystävä. Tällöin henkilölle rakentuu yksilöllinen identiteetti, eikä hän

ole enää ensisijaisesti vanhus. (vrt. Vakimo emt.)

Pohdin myös aineistostani puuttuvia diskursseja, joita ovat esimerkiksi ongelmadiskurssi

ja yhteiskunnallinen diskurssi. Aikaisemmassa tutkimuksessa esiin tullut
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ongelmadiskurssi, jossa vanhukset eivät itse pääse ääneen, ei näkynyt aineistoni kuvissa.

Olisikin mielenkiintoista tietää, ilmeneekö ongelmadiskurssi useammin vanhuutta

käsittelevissä kirjoituksissa kuin kuvissa? Suomen Kuvalehdistä ei myöskään löytynyt

sellaista diskurssia, jossa olisi kuvien kautta tuotu esiin esimerkiksi vanhusten hoitoon

liittyviä yhteiskunnallisia epäkohtia.

Merkittävyyden- ja tapahtumadiskurssin hegemoniaa Suomen Kuvalehden

vanhuuskuvissa voi selittää Suomen Kuvalehden linjalla, joka painottaa arvovaltaa ja

ajankohtaisuutta. Valta, asema ja kuuluisuus ovat myös monopoleina yhteiskuntamme

institutionaalisessa elämässä. Arki ja tavalliset vanhukset tai vanhustenhoito eivät tästä

näkökulmasta ole kiinnostavia. SK:n kuvat myös luokittelevat maailmaa hegemonisten

poliittisten ja moraalisten arvojen mukaan, mikä selittää sitä, että aineistoni

hegemonisissa diskursseissa korostuvat ura, isänmaallisuus ja perhekeskeisyys.

Yhteiskunnassa vallitsevat arvot selittävät myös vanhojen miesten näkyvyyttä julkisessa

elämässä, ja vanhojen naisten näkyvyyden rajoittumista isoäidin rooliin tai miehensä

rinnalla oloon. Tässä on varmasti tapahtumassa myös muutoksia, kun yhä useammat

merkittävän uran tehneet naiset jäävät eläkkeelle.

Tutkielman lopuksi esittelin kuvaamani kuvareportaasin ja pohdin vaihtoehtoisia

kuvaustapoja. Oman kuvausprojektini liittäminen tähän työhön on ollut mielekästä ja

nivonut yhteen mielestäni turhaa käytännön ja teorian välistä kuilua. Kuvareportaasini ei

sovi SK:n hegemoniseen kuvajournalistiseen diskurssiin, koska kuvat eivät ole

journalismia kiinnostavista merkittävistä henkilöistä tai tapahtumista. Ehkä tämän vuoksi

myöskään reportaasin julkaiseminen Suomen Kuvalehdessä ei onnistunut.

Pohdin myös vaihtoehtoisia kuvaustapoja esittelemällä dokumentaaristen

valokuvakirjojen tapaa kuvata vanhoja ihmisiä. Kirjoista nostin esiin esimerkiksi erilaisia

mahdollisuuksia rikkoa kuvaajan ja kuvattavan välisiä valtasuhteita. Digitaalisen ajan

kuvajournalismia ylipäätään on kuvattu valokuvan demokratisoitumisen ajaksi. Tästä

hyviä esimerkkejä ovat syyskuun 11. tapahtumista ja "tsunami" -katastrofista lehtien

julkaisemat lukuisat amatöörien ottamat valokuvat. Myös internet tarjoaa
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kuvajournalismille uusia mahdollisuuksia. Panzerin mukaan (emt.) yksi merkittävä

esimerkki internetin mahdollisuuksista on New York Timesin julkaisema Magnum

-kuvatoimiston valokuvaajan Gilles Peressin online-reportaasi “Bosnia: Uncertain Paths

to Peace” (1996).

Aineistostani löytyy monia kiinnostavia seikkoja, joihin ei ole tämän tutkielman

puitteissa mahdollista paneutua tarkemmin. Kiinnostavaa olisi tutkia tarkemmin

esimerkiksi sitä, miten ikä ja sukupuoli kytkeytyvät toisiinsa valokuvissa (ks. tästä myös

Halonen 2002, Vakimo 2001, 174).

Ruumiillisuuden pohdinta toisi myös kiinnostavia näkökulmia vanhuuskuvien analyysiin.

Millainen ruumis saa näkyä aikakauslehden sivuilla ja millainen ruumis loistaa

poissaolollaan ja missä yhteydessä? Mike Featherstonen mielestä kulutuskulttuuri on

luonut ihmiselle uudenlaisen suhteen ruumiiseensa. Vanhuus ja kuolema näyttäytyvät

kulutuskulttuurissa negatiivisina, koska ne muistuttavat vääjäämättömästä rappiosta, jota

edes jatkuvalla ruumiin kunnossapidolla ei voida estää. Tämä ei sovi siihen

populaarimedian ja mainostajien huomioon, että “looking good, feeling great” -viesti on

myyvä hyödyke (Featherstone 1991/1982, 186–187).

Viime aikoina joitakin 40+ -lehtiä on tullut lisää markkinoille. Tästä esimerkki on yli

nelikymppisille suunnattu A-lehtien Madame, joka vaihtoi nimensä Jadeksi. Jaden

nettisivuilla todetaan: “Jade kertoo, miten voit hidastaa ikääntymistä ja korostaa parhaiten

säilyneitä piirteitäsi. Jade vaalii aikuisen naisen terveyttä ja hyvinvointia

hormonimyllerrysten keskellä. Laadukasta muotia esittelevät 40+ mallit”.

Olisi kiinnostavaa tietää, miten esimerkiksi Jaden ja yli viisikymppisille suunnatun ET-

lehden vanhuuskuvien diskurssit poikkeavat Suomen Kuvalehden diskursseista ja

millaisia ikä-asemia nämä lehdet tarjoavat. Näkyvätkö yli kuusikymppiset näiden lehtien

sivuilla useammin ja monipuolisemmin kuin Suomen Kuvalehdessä? Vaikuttaa siltä, että

40+ ja 50+ -lehtien visuaalisessa diskurssissa yli nelikymppiset nähdään potentiaalisena
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kuluttajaryhmänä, jolle tarjotaan mitä erilaisempia vanhenemisen torjumisen

kulutuskeinoja.

Tulevaisuudessa vanhuuden kuvaamisen kysymykset tulevat varmasti yhä

merkittävämmiksi. Ainakin julkisessa ja poliittisessa keskusteluissa ikääntyneiden

suhteellisen osuuden kasvua ja yhteiskunnan ikärakenteen muutosta on pidetty

länsimaisen yhteiskunnan nykytilaa ja tulevaisuutta leimaavina piirteinä (ks. Kangas &

Nikander 1999, 10).

Tutkielmani alkoi kysymyksellä henkilökuvaamisen problematiikasta. Olen lopulta

kiertänyt kehän ja palannut alkuun. Kun pohdin valokuvia vanhuudesta, minulle

hahmottui monella tapaa myös henkilökuvaamisen problematiikka kuvajournalismissa.

Erityisesti tätä kysymystä olisi kiinnostavaa syventää jatkotutkimuksessa.
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Kunnes kuolema
      meidät erottaa
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Taitto ELINA SAARIKOSKI



K odin seiniä värittävät Arvon maa-
laamat taulut. Ensin oli ruskea kau-
si, sitten sininen. Nyt Arvo ei enää 

maalaa. Meerin tekisi mieli leipoa, mutta hal-
vaantunut puoli kehosta ei suostu tarvittavaan 
yhteistyöhön. Vanheneminen on ennen kaik-
kea sopeutumista. Nekin, jotka eivät sopeudu, 
vanhenevat ja myös kuolevat aikanaan. Arvo 
ja Meeri Suvela ovat tyytyväisiä siihen, mitä 
heillä on. 

– Minä olen niin tottunut siihen, että olen 
vain tässä pyörätuolissa, Meeri toteaa. Hän ei 
edes osaa ajatella, mitä tekisi ilman liikkumis-
rajoituksia.

Oman asunnon, jälkikasvun ja menneisyy-
den lisäksi heillä on toisensa. Arvo herää joka 
aamu pitämään Meeristä huolta. Meeri taas on 
seurana Arvolle ja nauraa tämän tarinoille. 

– Kun toinen meistä kuolee, niin varmaan 
kuolee toinenkin hyvin pian perään, Arvo ar-
velee. Heidän mielestään elämässä on hienoin-
ta, että saa olla kotona ja yhdessä toistensa 
kanssa. Aikaisemmin Meeri huolehti kaikesta 
kotiin liittyvästä.

– Nyt on vähän outoa, kun minä huolehdin 
asioista. Eikä Meeri oikein osaa antaa vastaus-
ta, jos  mä kysyn että miten joku asia tehdään, 
Arvo pohtii. Vaikeimmat asiat jätetään koti-
avustajan huoleksi.

Meerin kasvoissa näkyy selvästi samat piir-
teet kuin 60 vuotta sitten. Arvo puolestaan 
on muuttunut enemmän. Hiukset ovat tulleet 
hennommiksi ja kasvojen muodot voimak-
kaammiksi.

– Ihastuin Meerin iloiseen luontoon ja sil-
miin. Meerillä oli isot silmät, vaikka nyt ne 

on pienentyneet, Arvo kertoo. Meeri ei oikein 
osaa kuvailla, että mistä piirteistä Arvossa pi-
tää eniten. Aika on tehnyt suhteesta niin arkea, 
että erityisiä valopilkkuja on vaikea eritellä.

– Kyllä siihen voi luottaa ainakin. Se tekee 
mitä lupaa ja sanoo aina mihin lähtee.

Vanhuusvuosina suhteessa on korostunut 
huolenpito ja riippuvaisuus toisesta. Arvo ja 
Meeri ovat kasvaneet tiukasti yhteen. Toinen 
täydentää toisen lauseita ja toinen muistaa ne 
asiat, mitä toinen unohtaa. Rakkaus on muut-
tunut jonkinlaiseksi yhteenkasvamiseksi.

– Sellaiseksi huolehtivaisuudeksi. Vaikka ei 
se tarkoita sitä, että se olisi mitenkään rasi-
tukseksi tullut se huolehtiminen, Arvo kiireh-
tii lisäämään. Elämä rytmittyy yksinkertaisen 
ympärille, kun kaikki ylimääräinen jää pois. 
Kodinhoitaja käy heillä neljä kertaa päivässä. 

Aamulla Meeri saa apua pukeutumisessa ja 
vessakäynnillä. Arvo keittää sillä aikaa puuroa 
ja kahvin. Kotiavustaja Petri lajittelee lääkkeet 
lokerikkoon ja siivoilee ohimennen. Aamupäi-
vällä Arvo ja Meeri lukevat lehtiä. 

– Tarja Halonen on saanut ihailijan talk 
show:n juontajasta, Arvo tavailee iltapäiväleh-
den kannesta. Sitä ennen on Aamulehti luet-
tu tarkkaan. Päiväruoka tulee muoviastioissa 
varttia vaille yksitoista. Samalla tuodaan ilta-
ruoka jääkaappiin odottamaan. 

– On nämä ihan hyviä. Joskus on vähän lii-
kaa mausteita, kun ei me olla sellaiseen totut-
tu. Ei me käytetä mitään ketsuppia tai sinap-
pia, Arvo selittää. 

– Ainut mitä kaipaisi, on kunnon muusia ja 
nakkeja. Sitä toivoisin.

– Silloin ennen leivoin ja laitoin itse kaikki. 

Arvo ja Meeri 
menivät 
naimisiin 
vuonna 1946.





Vain ruisleipä ostettiin, Meeri muistelee. 
Arvo ja Meeri tapasivat viettää melkein kai-

ken vapaa-aikansa mökillään kalastellen. Ka-
laa syötiin usein ja ylikin jäi. Nyt pöydässä on 
tuotujen ruokien seurana purkkisilakkaa.

– Mehän aina kun töistä päästiin, mentiin 
suoraan mökille. Silloinkin kun ei ollut vielä 
edes mökki valmis, tontti vaan, Meeri hymyi-
lee. Nykyään heidän on vaikea liikkua, joten 
aika kuluu enimmäkseen kotona. 

11.30 kotiavustaja tulee laittamaan Meerin 
päiväunille. Arvokin menee hetken kuluttua 
perässä sänkyyn levolle. Riittävä lepo on Mee-
rille tärkeää, ettei veritukos aivoissa uusiudu. 
Arvo tarvitsee vähemmän unta, joten aikaa jää 
omaan puuhailuun. Kahden aikaan iltapäiväl-
lä Arvo ja Meeri juovat kahvia. Silloin tällöin 
heillä piipahtaa vieraita. Yleensä heidän poi-

kansa Jussi tai sitten joku Jussin lapsista perhei-
neen. Vierailut tuovat vaihtelua arkeen, mutta 
toisaalta ne myös vievät voimia. Pari tuntia ju-
tellen menee ihan mukavasti, mutta sitten Ar-
vo ja Meeri kaipaavat jo lepoa ja omaa rauhaa. 
Kello 16 tulee jälleen kotiavustaja ja vie Mee-
riä vessaan ja avustaa tarvittaessa iltaruoan lai-
tossa. 

– Mielellään minä miehen mukaan lähden, 
Meeri kääntää avuttomuutta huumoriksi. 

Ilta kuluu tv-ohjelmien äärellä. Arvo ja Mee-
ri katsovat kaikki uutiset iltaviidestä lähtien.

– Jos katselisi noita sarjoja, niin ei tietäisi 
mistään mitään. Aika menee hukkaan, kun ne 
on satuja kaikki nuo sarjakuvat, Arvo moittii. 
Salattuja Elämiä he kyllä katsovat, mutta Kau-
niit ja Rohkeat ovat Arvon mielestä roskaa.

– Meerillä oli aluksi vaikeuksia lopettaa 

Kauniiden ja Rohkeiden katsominen, mutta 
ihan vapaaehtoisesti se sen teki. Seitsemän jäl-
keen kodinhoitaja autttaa Meerin yökuntoon 
ja nostaa sänkyyn. Arvo jää hienotunteisesti 
katsomaan televisiota.

– Hyvin meillä menee. Mua ei särje ollen-
kaan. Se on ihme, kun olen kuullut kun moni 
sanoo, että särkee paikkoja, Meeri myhäilee. 

– Silloin menee hyvin, kun ei tapahdu pal-
joa. Niin se nykyään menee, Arvo sanoo. Suu-
rin osa 83-vuotiaan pariskunnan ystävistä ei 
ole enää edes elossa. Syyskuun 7. päivä heillä 
tuli täyteen 59 vuotta naimisissa. 

– Ensi vuoteen jos päästään, niin tulee 60. 
Koitetaan tällä vanhalla mallilla mennä. Vaik-
ka kyllä se on äkkiä mennyt, herranjestas! 
Meeri päivittelee. Arvo ja Meeri korostavat si-
tä, että he eivät juuri koskaan tappele. 

– Ne pitää puhua kahdestaan ne asiat, eikä 
pitää mielessä ja aina sitten nälviä. Ne pitää so-
pia yhdessä, Meeri opastaa.

– Niin ja onhan sellaisia pareja, jotka pitää 
mykkäkoulua, mutta ei siitä mitään tule. Jos 
joku ärsyttää, se pitää sanoa rehellisesti. Rehel-
lisyys on avioliitossa a ja o, se me ollaan huo-
mattu, Arvo vahvistaa. Vaikka toisaalta Arvo 
on myös sitä mieltä, että jotain voi jättää ker-
tomattakin, jos se vain turhaan huolestuttaa 
toista. Elämänkumppanin merkitys konkre-
tisoituu viimeistään silloin, kun joutuu eroon 
toisesta. Kun Arvo joutui lonkkaleikkauk-
sen vuoksi sairaalaan, oli aika todella raskasta 
kummallekin. Arvo ja Meeri soittelivat päivit-
täin, mutta sekään ei tuntunut riittävän. 

– Jos vain saataisiin olla yhdessä, vaikka sit-
ten jouduttaisiin sairaalaan! Meeri toivoo.

Kotiavustaja 
käy
neljä kertaa
päivässä.



Silloin on hyvin,
kun ei tapahdu
mitään.


