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JOHDANTO 

 
Tein Morogorossa juttua Aamulehteen Tansanian paikallisvaaleista, viikon myöhässä. Kukaan ei 

tuntunut tietävän vaaleista mitään, ei edes poliisi. Ajattelin, että morogorolaiset eivät ole kovin 

kiinnostuneita politiikasta. Pääpuolueen toimistossa kuulin, että äänestys olikin juuri tuona päivänä 

alkamaisillaan. Väärinkäsitys johtui siitä, että kukaan ei hennonnut kertoa, että olin väärässä, kun 

kysyin ”viime viikon vaaleista”. Paikallisvaalit pidetään eri vaalipiireissä eri aikaan. (Tansania, 

syksy 1999) 

 

Vietin talven 1999–2000 vapaaehtoistyössä Tansaniassa ja tein sieltä myös lehti- ja radiojuttuja 

Suomen tiedotusvälineisiin. Huomasin pian, että reportterin työ ei ollut Tansaniassa kovinkaan 

helppoa: tietojen keruu ja varsinkin niiden tarkistaminen oli usein mahdotonta, kulkuyhteydet ja 

puhelinlinjat loistivat poissaolollaan, eivätkä ihmiset aina halunneet puhua tunkeilevia kysymyksiä 

esittävälle valkonaamalle mitään. Tansanialaisten tapa ilmaista asioita on suomalaiseen verrattuna 

epäsuora. Joskus lähdin haastattelus ta lehtiö täynnä muistiinpanoja mutta tietämättä, olinko 

ymmärtänyt asian ydintä.  

 

Samaan aikaan, kun yritin päästä kärryille Morogoron paikallisvaalien sijainnista, Suomessa jatkui 

vuosikymmeniä sitten alkanut kriittinen keskustelu kehitysmaajourna lismista. Lukuisat tutkimukset 

osoittavat, että kehitysmaista ei juuri tehdä juttuja – ja jos tehdään, aiheena on stereotyyppisesti 

negatiivinen ja ahdistava aihe kuten, luonnonkatastrofi, mojova vaalivilppi, tai se että monia ihmisiä 

kuolee nälkään. Tai sitten tehdään eksoottinen matkailujuttu, jossa puhutaan ”ystävällisistä 

paikallisista” etunimellä. Ilmiön voi todeta itsekin tiedotusvälineistä päivittäin.  

 

Tutkimuksista ja kritiikistä huolimatta tämä tapa kirjoittaa kehitysmaista säilyy sitkeästi 

tiedotusvälineissämme. Sama kävi itsellenikin: kun selasin Tansaniassa kirjoittamiani juttuja kotona 

jälkeenpäin, huomasin että ne toistivat kurjuus- ja eksotiikka-aihepiiriä, vaikka en suinkaan ollut 

sitä tavoitellut. Heräsi kysymys, mistä yksipuolinen kirjoittelu johtuu. Syyt ovat varmasti 

monimutkaisemmat kuin se, että jokainen vastaavanlaisen jutun tehnyt toimittaja olisi rasisti, 

tietämätön, laiska tai yksinkertaisesti huono ammatissaan. Kuten tämän kappaleen alun esimerkki 

kertoo, ulkomailla joskus pelkästään juttupaikalle löytäminen voi olla työn takana. 

 

Graduni käsittelee kolmen viikon juttukeikkaani Tansaniassa, Morogorossa talvella 2001. Lähdin 

gradua varten uudelleen Tansaniaan, koska halusin selvittää tieteellisin keinoin, minkälaista 



 4 

journalistinen työskentely vieraassa kulttuurissa on, ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että jutuista 

tulee usein stereotyyppisiä. Pohdin myös, voiko stereotyyppiseen journalismiin sortumista välttää.  

Tutkimuskohteena on journalistinen työprosessi ja sen kenttätyövaihe: näkökulman muotoileminen, 

haastateltavien etsiminen ja valinta, haastattelujen tekeminen ja sekä muu tiedonkeruu juttua varten. 

Aineistona on journalistisia haastatteluita sekä juttupäiväkirja, jota pidin muun muassa ajankäytöstä, 

lähteiden etsimisestä, haastatteluista, omista tunteistani, vuorovaikutuksen onnistumisesta ja sen 

epäonnistumisesta. Valmiit jutut ovat gradussa mukana liitteenä, mutta juttujen kirjoittamisvaihe ja 

jutut eivät ole mukana tutkimuksessa.  

 

Kenttätyön valitseminen tutkimuskohteeksi vaikutti selviöltä, koska tutkin vuorovaikutusta vieraan 

kulttuurin kanssa. Vuorovaikutus tansanialaisen kulttuurin kanssa tapahtuu juuri kenttätyövaiheessa. 

Juttukeikasta riippuu ketä tavataan, ketä ei tavata, ketä haastatellaan, ketä ei, onnistutaanko saamaan 

tietoa muiltakin kuin länsimaalaisilta avustustyöntekijöiltä. Juttukeikan onnistuminen vaikuttaa 

myös siihen, minkälaisin ajatuksin ja tuntein toimittaja lähtee juttuaan tekemään. Kenttätyön 

tutkiminen on perusteltua siinäkin mielessä, että suomalaisten toimittajien kokemukset Tansaniassa 

voivat olla jotakuinkin yhteismitallisia, kirjoittamisvaiheen mielenliikkeet taas eivät. Juttua 

kirjoittaessa Suomessa ei tapahdu vuorovaikutusta tansanialaisten kanssa.  

 

Graduni on tapaustutkimus, jossa on toimintatutkimuksen piirteitä. Olen itse läsnä tutkimuksessa ja 

lähestyn aihetta kriittisen reflektion kautta. Metodina käytän laadullista sisällön erittelyä. Etenen 

aineistolähtöisesti ryhmittelemällä aineistoa grounded-teorian avulla välttämällä väkivaltaisia 

tyypittelyjä ja yleistyksiä. Teoreettiseen viitekehykseen yhdistän journalismin tutkimuksen ja 

kulttuuriantropologian teorioita. Alkuoletukseni on, että Suomen ja Tansanian kulttuurierot 

vaikuttavat journalistisiin ratkaisuihin, ja että länsimaisen journalismin opit eivät välttämättä auta 

vieraassa kulttuurissa työskentelyä.  

 

Luvussa 5 esittelen länsimaisen näkemyksen oikeasta journalismista – ketä tämän näkemyksen 

mukaan kuuluu haastatella, kuinka paljon aikaa jutuntekoon saa käyttää, ja minkälainen juttu täyttää 

sekä journalistiset että eettiset kriteerit. Journalismin kriteerejä luovat ja ylläpitävät ainakin 

toimittajakunta, Julkisen sanan neuvosto, Suomen journalistiliiton journalistin ohjeet sekä 

journalististen oppikirjojen neuvot hyvästä haastattelukulttuurista. Pohdin myös, onko näiden 

hyveiden noudattaminen mahdollista Tansaniassa, ja onko niistä hyötyä vai haittaa. Pohdinnassa on 

mukana Gaye Tuchmanin kriittinen näkökulma siihen, miten journalismin rutinoituneet 
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työskentelytavat vakiintuneine lähteineen ja aikatauluineen vaikuttavat mediasisältöihin 

yksipuolistavasti. 

 

Journalistista työkulttuuria kuvaavien mallien lisäksi graduni teoreettinen anti koostuu vieraan 

kulttuurin ymmärtämistä käsittelevistä teorioista. Näitä esittelen luvuissa 4 ja 6. Esimerkiksi Geert 

Hofsteden mallin mukaan Tansania ja Suomi ovat varsin erilaisia ainakin kulttuurien 

kollektiivisuuden ja individualistisuuden sekä vallankäytön ja yhteisön jäsenten keskinäisen 

eriarvoisuuden sietämisen suhteen. Edward T. Hallin jako viestinnän suoruutta ja epäsuoruutta 

kuvaaviin korkean ja matalan kontekstin viestintätapoihin erottaa suomalaisen ja tansanialaisen 

keskustelutyylin toisistaan. Robert G. Hanveyn vieraan kulttuurin ymmärtämisen tasoja kuvaavan 

mallin mukaan vierasta kulttuuria on mahdollista ymmärtää ja pitää samanarvoisena älyllisellä 

tasolla, mutta kokonaisvaltainen toisen kulttuurin hyväksyminen ja ymmärtäminen vie kauan aikaa. 

Luvuissa 4 ja 6 on eri kulttuureja käsittelevien teorioiden lisäksi niitä kuvaavia esimerkkejä 

aikaisemmalta Tansanian-matkaltani.  

 

On oleellista, että vaikka juttukeikka tapahtuu Tansaniassa, kyseessä on länsimaisen journalismin 

toimintamallien tarkasteleminen. Tansania on tutkimuksessa tärkeä tapahtumapaikka, mutta ei 

tutkimuskohde. En tee ”Näin toimit oikein juttukeikalla Tansaniassa” -opasta vaan haluan 

tarkastella sitä, miten erilaiset olosuhteet voivat vaikuttaa journalistin tapaan raportoida ja hänen 

kykyynsä havainnoida ympäristöään. 

  

Gradun alkuvaiheessa olin kiinnostunut yksityiskohtaisten ja melko teknisten seikkojen, kuten 

kielen, käyttäytymistapojen, aikakäsityksen tai journalistisen kysymystekniikan merkityksestä. 

Oletin, että niiden hallitseminen on tärkein syy journalismin onnistumiselle tai epäonnistumiselle. 

Kulttuurieroilla ja kulttuurin tuntemuksella onkin suuri merkitys. Esimerkiksi tansanialainen tapa 

käyttää kiertoilmauksia johti usein siihen, etten yksinkertaisesti saanut selvää, mistä viestissä on 

kyse, vaikka sanat ymmärsinkin. Luvun alun esimerkki kuvaa tätä hyvin. Kiireeseen ja pikku 

painostamiseen perustuva journalistinen kulttuuri toimii Suomessa hyvin, mutta Tansaniassa se on 

nuorelle naiselle toimimaton lähestymisstrategia. Tansanialaista tällainen käyttäytyminen voi 

ärsyttää, eikä kukaan puhu silloin haastattelijalle mitään, ainakaan vilpittömästi.  

 

Tutkimuksen edetessä huomasin, että kulttuurin ”täydellinen” ymmärtäminen ei ole ratkaiseva asia. 

Journalismin tekeminen ei kaadu toimittajan ja haastateltavan välisiin kulttuurieroihin. 

Tansanialaiset tietävät kyllä, ettei ulkomaalainen voi hallita kaikkia käyttäytymiskoukeroita ja että 
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ulkomaalaiset käyttäytyvät ja puhuvat eri tavoin kuin he. Enemmän työskentelyä haittaavat 

toimittajan omassa päässä vaikuttavat seikat, kuten kulttuurishokki ja vieraan paikan aiheuttama 

epävarmuus. Lisäksi kulttuurishokki on voimakkaampi, kun ulkomailla on töissä, koska 

aikatauluista ja tekemisistä ei voi joustaa niin kuin lomalla. Journalismin konventioilla on suuri 

vaikutus toimittajaan, ja tuntemattomassa ympäristössä niiden merkitys tuttuna toimintatapana 

korostuu. Vailla tietotoimistoja, kollegoiden hyväksyntää ja saneltuja juttuaiheita tulee takerruttua 

kuluneisiin juttuaiheisiin ja perinteisiin työnteon rutiineihin paljon tiukemmin kuin oli suunnitellut, 

koska sellaiset ovat helppoja toteuttaa ja luovat illuusion siitä, että ollaan tekemässä arvovaltaista 

journalismia. Kriisit ja uhkat tuntuvat ”oikeammilta” kehitysmaa-aiheilta kuin vaikkapa ongelmitta 

sujuneet pormestarinvaalit, vaikka vaaleista kertominen voisi olla yleisön mielestä tuoreempaa ja 

kiinnostavampaa.  

 

Monipuolisen journalismin kannalta tärkeämpää kuin yrittää koko ajan miettiä käyttäytyykö 

vieraassa kulttuurissa oikein vai väärin, on pystyä muuttamaan hetkeksi omia rutiinejaan ja 

irtautumaan journalistisista konventioista. Silloin ympäristöstä vapautuu enemmän havainnoitavaa 

ja raportoitavaa. 

 

Stereotyyppiseen journalismiin puuttuminen on mielestäni 2000- luvulla entistä ajankohtaisempaa, 

koska matkailu ja turismi lisääntyvät jatkuvasti. Kun toimittajat lomailevat ulkomailla, he tekevät 

usein loman sivussa pari kohdemaata käsittelevää juttua, joiden kantava voima on siinä, että ne on 

tehty kaukaisesta eksoottisesta maasta, eikä niistä muuten saada materiaalia. Satunnaiset matkailijat, 

joilla ei ole erityistä tietämystä kohdemaan kulttuurista, eikä usein toimittajan työstäkään, tekevät 

suuren osan matkailujutuista. Hyvää tarkoittavissa, rennoissa matkailujutuissa tulee helposti 

pönkitettyä stereotypioita, jos asiaan ei kiinnitä huomiota. 

 

 

1. JOURNALISMIN SISÄLTÖJÄ TUTKITTU PALJON, TYÖPROSESSIA EI 

 

Sisällönanalyysit ulkomaanuutisista, kehitysmaajournalismista ja median suhtautumisesta 

ulkomaalaisiin osoittavat, että Afrikasta tehdään vähemmän juttuja kuin muista maanosista, ja että 

niiden määrä on vähentynyt 60- luvun jälkeen puoleen (Pietiläinen 1998, 89). Kun Afrikasta on 

juttuja, maat kuvataan stereotyyppisesti nälän ja kurjuuden tyyssijoiksi ja luonnonkatastrofien ja 

sodan uhreiksi, Ruandan sodassa räikeimmillään ruumisläjiksi (Kivikuru 1998, 209). Kun 

kehitysyhteistyöstä kirjoitetaan sanomalehdissä, kirjoitetaan pääasiassa humanitaarisesta ja 
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katastrofiavusta (Maasilta 2001, 15). Asiatietojen hankkimiseen haastatellaan ulkomaisen 

avustusjärjestön edustajaa sen sijaan, että asioista kysyttäisiin niiltä, joita maan tapahtumat 

ensisijaisesti koskevat, ja jotka todennäköisesti tietävät niistä eniten (Johansson 1995, 24). 

Silloinkin kun jutuissa tavoitellaan positiivista otetta, sävy on alentuva, vähättelevä. Sama pätee 

Suomessa asuviin ulkomaalaisiin ja maahanmuuttajiin, tyyliin: ”onneksi pääsin pakoon 

kehitysmaasta”. (Palosuo 2000, 37–39.) 

 

Ulkomaanjournalismin tekstien lisäksi kulttuurien välistä viestintää on tutkittu paljon. Alan suosio 

oppiaineena kasvaa maapalloistuvassa maailmassa, sillä erilaisten viestintätyylien ja kulttuur ierojen 

on huomattu aiheuttavan tahattomia väärinymmärryksiä esimerkiksi kansainvälisillä työpaikoilla ja 

neuvotteluissa ulkomailla (Lehtonen 1998, 301).  

 

Sen sijaan journalistisen työprosessin tutkimuksia on tehty varsin niukasti. Viestinnän 

tutkimuksesta vain pieni osa on journalismin tutkimusta. Merja Helle kuvaa työprosessin 

tutkimuksen puutetta mustaksi aukoksi tiedotustutkimuksessa (Helle 2002) ja arvelee, että tutkijat 

pitävät journalistisia työkäytäntöjä käsittelevää tutkimusta ”empiirisenä kuvailuna tai journalististen 

käytäntöjen hyväksymisenä ilman kyseenalaistamista” (Helle 2004, 2). Journalistisen työprosessin 

tutkimuksen vähyyteen viittaa myös Ullamaija Kivikuru. Hän epäilee, että toimittajille itselleenkin 

on epäselvää, miten journalistinen työprosessi etenee. Huonon ammatillisen itsetunnon takia 

toimittajilla on taipumus mystifioida ammattinsa käytännöt. (Kivikuru 1995, 97–108.)  

1.1. Työprosessin tutkimuksia 

 
Työprosessin tutkimusta kuitenkin löytyy. Merja Helle (2004) tutkii lisensiaatintyössään toiminnan 

teorian avulla journalistisia työskentelytapoja ja niiden muutosta Helsingin Sanomien tutkimus- ja 

kehittämishankkeessa. Muutoksen kohteena ovat esimerkiksi toimituksen paikalliset, historiallisesti 

muotoutuneet työkäytännöt sekä toimitusorganisaatio.  

 

Tuomo Mörän (1999) väitöskirjassa selvitetään, mistä johtuu, että Suomen valtalehdistön jutut 

myötäilivät ennen vuoden 1994 EU-kansanäänestystä voimakkaasti eliittien halua liittyä EU:hun. 

Mörä kuvaa juttujen sisältöihin vaikuttavia tekijöitä liaanimallin avulla. Journalismissa liaanin osia 

ovat toimittajien asenteet, mediarutiinit, toimitusorganisaatioiden kontrolli ja kulttuuri, toimittajien 

ja lähteiden vuorovaikutus sekä ideologia. EU-uutisoinnissa kaikki liaanin säikeet vaikuttivat tai 



 8 

suhtautuivat EU:hun liittymiseen myönteisesti, ja tämä näkyi toimittajien jutuissa puolueellisena 

journalismina.  

 

Gaye Tuchmanin frame-teoria (1978) käsittelee toimittajien ja toimitusten työrutiinien vaikutusta 

mediasisältöihin. Kehys eli frame on malli, jonka mukaan juttuaiheet ja työnteko organisoidaan 

toimituksissa jokapäiväisen uutisjutun tuottamisen varmistamiseksi. Tämä malli yksipuolistaa 

tiedotusvälineiden sisältöjä. Tuchmanin mukaan työn rutiinit ovat kuitenkin toimittajille tärkeitä, 

koska ne mahdollistavat jokapäiväisen jutun julkaisemisen ja näin toimittajan itsearvostuksen 

säilymisen.  

 

Frame-teoria osoittautui hedelmälliseksi omassa tutkimuksessani, kun tarkastelin sen vaikutusta 

käänteisesti. Tansaniassa journalistiset rutiinit puuttuvat, mikä vaikeuttaa jutuntekoa, koska jokaisen 

jutun tekeminen pitää aloittaa nollasta. Tuchmania soveltaen rutiinien puuttumisesta seuraa 

toimittajan itsearvostuksen romahtaminen, kun jokapäiväisen jutun tuottaminen käy ilman rutiineja 

lähes mahdottomaksi. Frame-teoriaa käsittelen tarkemmin luvussa 5.  

1.2. Journalistiset gradut vieraasta kulttuurista 

 
Eija Palosuo (2000) kutsuu kehitysmaita aliarvioivan ja vähättelevän journalismin lajityyppiä 

kehitysmaajournalismin genreksi. Genren ylivalta näkyy ulkomaanjournalismin lisäksi 

kotimaanjournalismissa, kun kerrotaan Suomessa asuvista maahanmuuttajista. Palosuo on tutkinut 

kehitysmaista ja kehitysmaiden ihmisistä raportointia journalistisessa pro gradu -työssään. Hän 

vietti gradua tehdessään Intiassa neljä kuukautta ja osoitti Intiaa ja intialaisia käsittelevällä 

juttusarjallaan, että kehitysmaajournalismin genrestä on mahdollista poiketa ilman, että 

journalismin kiinnostavuudesta joutuu tinkimään. Tosin tutkimuksen mukaan totutusta genrestä 

poikkeavia juttuja on vaikea saada kaupaksi jopa kehityskysymyksiin erikoistuneille lehdille, lehdet 

kieltäytyivät ostamasta niitä milloin milläkin verukkeella (mt., 84–86). 

 

Liisa Kyrölän (1997) journalistinen pro gradu käsittelee toimittajan työtä Japanissa 

samantyyppisestä näkökulmasta kuin tämä tutkielma. Kyrölän gradussa keskeisellä sijalla on 

Japania ja japanilaisia laajasti käsittelevä juttusarja. Kyrölä kuvailee juttusarjansa tekemisen 

yhteydessä ilmenneitä kulttuurieroja ja vieraasta kulttuurista raportoinnin vaikeuksia mutta toteaa, 

että vieraasta maasta on kohtalaisen lyhyenkin oleskelun jälkeen mahdollista tehdä monipuolista 
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journalismia. Hän luottaa lyhyelläkin juttumatkalla olevien toimittajien havaintokykyyn sekä 

tahtoon ylittää oman etnosentrisyytensä, kun he raportoivat vieraista kulttuureista (mt., 26).  

 

Kyrölän, Palosuon ja minun pro gradut käsittelevät vieraassa kulttuurissa työskentelyä yhden 

toimittajan näkökulmasta. Oleellinen kysymys näissä kaikissa on, miten yksilö voi osaltaan 

vaikuttaa siihen, että ulkomailta raportoidaan eettisesti. Yhden toimittajan vaikutusmahdollisuuksia 

mediasisältöjen muokkaamisessa on kuitenkin myös vähätelty. Esimerkiksi D. M. Whiten 

portinvartijateoria on sivuutettu toteamalla, etteivät individualistiset tutkimusotteet enää kykene 

selittämään tiedonvälitysprosessia, koska yksilöä enemmän sisältöjä määrittävät toimitusten 

käytettävissä olevat resurssit ja uutistoimistot. (Rosenberg 1995, 117–118.)  

 

Yksi toimittaja ei tietenkään pysty muuttamaan mediamaisemaa, mutta ainakin hän pystyy 

vaikuttamaan oman journalisminsa sisältöihin ja ehkä myös oman toimituksensa 

työskentelytapoihin. Edellä mainitut Kyrölän ja Palosuon pro gradut ovat kannustava esimerkki 

toimittajan vaikutusmahdollisuuksista. 

 

 

2. PERUSTIETOA TANSANIASTA  

 

Tansaniassa asuu yli 36,5 miljoonaa ihmistä, ja he kuuluvat yli 130 etniseen ryhmään. 

Tansanialaisista 35 prosenttia on muslimeja ja 30 prosenttia kristittyjä, 35 prosenttia tunnustaa 

paikallisia uskontoja. Afrikkalaisen väestön lisäksi maassa asuu intialaisia, arabeja ja valkoihoisia, 

joita on yhteensä yksi prosentti väestöstä.1 Viralliset kielet ovat suahili ja englanti, mutta suurin osa 

tansanialaisista puhuu suahilia vain kodin ulkopuolella ja kotonaan oman heimonsa kieltä. Englantia 

puhuvat harvat, lähinnä varakkaat tansanialaiset, joilla on mahdollisuus käydä kansainvälistä koulua 

sekä ne, jotka kävivät koulunsa Ison-Britannian siirtomaavallan aikana.  

 

Vaikka etnisiä ryhmiä on monta, ja ryhmät ovat erilaisia kielensä, varallisuutensa ja uskontonsa 

puolesta, tansanialaiset ovat yhtenäinen ja rauhaisa kansa. Yhtenäinen identiteetti on maan 

ensimmäisen presidentin Julius Kambarage Nyereren ansiota; hän yhdisti kansan maan 

itsenäistymisen jälkeen suahilin kielen avulla ja vahvisti tietoisesti tansanialaista kansallistuntoa. 

Sana suahili tulee arabian kielen sanasta rannikko. Suahilikulttuuri on syntynyt Afrikan 

                                                 
1 18.8.2004 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tz.html. 
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itärannikolle 900- luvulla arabialaisten ja afrikkalaisten pitkäaikaisen vuorovaikutuksen tuloksena. 

Arabien vaikutus näkyy selvästi muun muassa Tansanian rakennuksissa ja ruokalajeissa. Suahili on 

bantukieli, jossa on lainasanoja niin arabiasta ja hindistä kuin saksasta ja englannista (Siiriäinen 

138, 1995).  

 

Manner-Tansania eli Tanganjika itsenäistyi vuonna 1961, vuonna 1964 Tanganjikaan liitettiin 

Sansibarin saaristo, ja näistä yhdistynyt valtio sai nimekseen Tansanian tasavalta. Sitä ennen 

Tanganjika oli vuodesta 1884 Saksan ja ensimmäisen maailmansodasta lähtien Iso-Britannian 

siirtomaa. Eurooppalaisten ja afrikkalaisten tuolloisia valtasuhteita kuvaa hyvin se, miten Saksan 

siirtomaaherruus sai alkunsa. Liikemies Karl Peters solmi heimopäälliköiden kanssa sopimuksen, 

joka antoi muutamia vaatimattomia lahjoja vastaan alueiden täydet käyttöoikeudet saksalaisille.2  

 

Tansanian ilmasto vaihtelee paljon alueesta riippuen, sen pinta-ala on melkein kolminkertainen 

Suomeen verrattuna. Sisämaassa noin 200 kilometrin päässä Intian valtamerestä sijaitsevassa 

Morogorossa on kuumaa ja kosteaa ympäri vuoden, tammi-helmikuussa mittasin yli 40 astetta 

celsiusta. Ilman kosteus lisää kuumuutta huomattavasti, niin kuin saunassa, jossa lyödään löylyä.  

 

Tansania kuuluu YK:n kehitysyhteistyöjärjestön UNDP:n maailman vähiten kehittyneiden maiden 

joukkoon. Tansanian bruttokansantuote oli vuonna 2003 vain 600 dollaria henkilöä kohden3, mutta 

nekään dollarit eivät jakaudu tasaisesti, sillä suuri osa Tansanian taloudesta on intialaisten hallussa 

(Siiriäinen 147, 1995). Dar es Salaamissa on luksusalueita, joiden asukkailla on uima-altaat ja 

palvelijat, kun taas maasaiheimon nainen ei välttämättä käsittele rahaa montaakaan kertaa 

elämässään.  

 

Eri ryhmien asemaa yhteiskunnassa voi kuvata hyvin Morogorossa toimivien Universal Tobaccolle 

kuuluvien tupakkatehtaiden Tanzania Tobacco Processors Ltd ja Tanzania Leaf Tobacco Company 

Ltd avulla. Yhtiön johdossa ja markkinoinnissa oli vuosina 1999–2001 länsimaalaisia, muissa 

sisäsiisteissä töissä, kuten sihteereinä intialaisia, ja pölyisessä tehtaassa liukuhihnalla tupakka-

aineksen käsittelijöinä tansanialaisia. Eurooppalaiset eli mzungut ajavat Tansaniassa lähes 

kaikkialle autolla ja jalkautuvat harvoin köyhän kansan pariin (paitsi kirkasotsaiset 

vapaaehtoistyöntekijät, jotka yrittävät samastua todelliseen Tansaniaan). Siksi kävelevä tai 

                                                 
2 18.8.2004 http://www.undp.dk/jifunze/tans%20hissa.htm. 
3 18.8.2004 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tz.html#Econ. 
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pyöräilevä mzungu on riemastuksen ja kummastuksen aihe. Mzungu on suahilia ja tarkoittaa 

henkilöä, joka liikkuu paljon paikasta toiseen. Sana tulee verbistä kuzunguka: kierrellä, kuljeskella. 

 

Länsimaalaiset ovat tansanialaisiin verrattuna huikean rikkaita. Suomalaisten käyttämät 

vaellussandaalit maksavat enemmän kuin monella tansanialaisella on vuodessa rahaa 

käytettävänään. Tansanialaisten mielikuvissa länsimaalaiset ovat todellisuuttakin rikkaampia. Yritin 

vapaaehtoistyössä ollessani vakuuttaa naapureitani siitä, ettei kaikilla suomalaisilla ole suinkaan 

yhdysvaltalaisten tv-sarjojen esittelemiä linnoja koteinaan, vaan monet asuvat yksiöissä ja jotkut 

jopa kadulla, mutta he eivät uskoneet minua. Toisinaan ihmiset pyysivät minua ostamaan heille 

auton tai koko perheelle lentoliput Suomeen. 

 

Tansania on ollut todennäköisesti poliittisen vakautensa ja rauhallisuutensa takia Suomen 

ykköskehitysyhteistyökohde jo noin 40 vuotta ja on vuonna 2004 kolmanneksi suurin avunsaajamaa 

Mosambikin ja Kiinan jälkeen. 4 Tämä on jättänyt jälkensä, jos ei maan kehitykseen, niin ainakin 

siten, että suomalaiset kehitystyöntekijät jeeppeineen ovat tuttu näky. Morogorossa ei ole mitenkään 

harvinaista, että vastaantulija tervehtii suomeksi.  

 

 

3. KULTTUURIN KÄSITTEISTÄ 

  

Sana kulttuuri lienee yksi maailman monimerkityksellisimmistä. Arkikielessä kulttuurilla voidaan 

tarkoittaa lähes mitä vain yleissivistyksen hankkimisesta ja taidenäyttelyssä käymisestä jollekin 

alueelle tyypillisiin ruokalajeihin. Mutta myös yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa sanalla 

kulttuuri on monta merkitystä. Koska tässä tutkielmassa puhutaan ”vieraasta kulttuurista”, ”minun 

kulttuuristani” ja ”journalistisesta kulttuurista”, on paikallaan selvittää, mitä kulttuurilla tässä 

tutkielmassa tarkoitan. 

  

Kulttuurintutkijat jakavat moninaiset kulttuurin määritelmät karkeasti kahteen ryhmään; on ulkoista 

ja sisäistä kulttuuria. Ulkoisessa kulttuurissa korostuvat konkreettiset ja näkyvät asiat, kuten taide, 

elinkeinot, tapa jolla perhesuhteet järjestetään, rituaalit; sisäinen kulttuuri määritellään esimerkiksi 

yksilön ja ryhmän yhteisiksi ja tiedostamattomiksikin ajatuksiksi, mielipiteiksi sekä käsityksiksi 

itsestä ja omasta paikasta maailmassa. 

                                                 
4 18.8.2004 http://global.finland.fi/v2/suomi/tietopankki/tilastot.shtml. 
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Myös Geert Hofstede jakaa kulttuurin käsitteen ykkös- ja kakkoskulttuureihin (Hofstede 1997, 4–

6). Hofsteden ykköskulttuuri käsittää kulttuurin merkityksen ”kapeassa” mielessä: sivistyksenä, 

taiteena ja kirjallisuutena. Hofsteden mukaan kakkoskulttuuria ovat ihmisten tunteet ja reaktiot, 

tiedostetut ja tiedostamattomat käyttäytymismallit, mutta myös yhteiseen sopimukseen perustuvat 

asiat, kuten päivittäiset rituaalit ja käytöstavat. Kulttuuri kakkosesta Hofstede käyttää 

tietokonemetaforaa ohjelmisto (software), hän kuvailee: ”Kulttuuri on kollektiivinen mielen 

ohjelmisto, joka erottaa yhden ryhmän jäsenet tai tietyt kriteerit täyttävät ihmiset muista.” (Mt., 5.)  

Siinä missä persoonallisuus ja universaali inhimillisyys ovat Hofsteden mukaan perinnöllisiä 

ominaisuuksia, kulttuuri on aina opittua (mt., 6). Tästä johtuu, että kulttuurista pois oppiminen 

onkin vaikeampaa kuin siihen kasvaminen. Koska kulttuuri on opittua, samankaan kulttuurin 

ihmisillä ei voi olla täysin identtiset tiedot ja käsitys ympäristöstään. Käsitys on kuitenkin riittävän 

samankaltainen, jotta jokapäiväinen elämä voisi jatkua ilman suurta epävarmuutta omien tekojen 

oikeellisuudesta. Yhteiset säännöt vähentävät epävarmuutta ja vastaavasti niiden puute lisää sitä. 

 

Antropologi Roger M. Keesing määrittää kulttuurin samantyylisin termein: yhteisön yhteisiksi 

ideoiksi ja ajatuksiksi, käsitejärjestelmiksi, säännöiksi ja merkityksiksi, jotka vaikuttavat ihmisen 

toimintaan, ja joita ihminen ilmaisee olemisellaan ja olemuksellaan (Keesing 1998, 16). Myös 

Keesing pitää oleellisena sitä, että kulttuuri opitaan, ihminen ei toteuta sitä itsestään (mt., 24). 

”Kulttuuri…ei ole se mitä yksilö tietää ja ajattelee ja tuntee maailmastaan. Se on hänen teoriansa 

siitä, mitä hän ajattelee aikalaistensa tietävän, uskovan ja tarkoittavan, yksilön teoria 

käyttäytymiskoodista jota noudatetaan, pelin säännöistä…” (Gudykunst, Kim 1997, 16). 

 

Keesing paheksuu kulttuuri-sanan epätarkkaa käyttöä ja käyttää ahtaampaa kulttuurin määritelmää 

kuin Hofstede. Keesingin mukaan antropologisessa tutkimuksessa kulttuurin määritelmä tulisi rajata 

käsittämään vain yhteisten ajatusten ja ideoiden maailman – sosiokulttuurinen systeemi eli 

sosiaaliset sopimukset, kieli ja perhejärjestelmä eivät ole kulttuuria antropologisessa mielessä (mt., 

16). 

 

Tässä tutkielmassa tarkoitan kulttuurilla suurin piirtein samaa kuin Hofstede, kulttuuriin kuuluvat 

sekä ajatusten maailma että sosiokulttuurinen maailma. Laajennan kuitenkin kulttuurin 

määritelmääni vielä hiukan. Tansanian kulttuuriin liittyy nimittäin oleellisesti vielä muutama asia, 

jotka löytyvät Michael Argylen mallista viimeisenä. 

 

1. yhteinen kieli 
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2. yhteinen tapa kokea maailma 

3. yhteisesti hyväksytyt sanattoman viestinnän ja sosiaalisen vuorovaikutuksen muodot 

4. yhteiset säännöt ja tavat jotka kertovat mitä tehdä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa 

5. yhteisesti hyväksytty moraali ja muut arvot ja uskomukset 

6. aineellinen kulttuuri, teknologia  

 

(Argyle 1978, 78) 

 

Aineellinen kulttuuri ja teknologia tai niiden puute ovat materiaalisia, mutta toimittajan työn 

kannalta keskeisiä seikkoja, etenkin jos on kyse tekniikkaa vaativan tv- tai radiotoimittajan työstä. 

Aineellista kulttuuria ovat myös ilmasto, bussien kulkeminen ja etäisyys Suomessa. Kaikkiin näihin 

voi tottua tai olla tottumatta niin kuin paikalliseen elekieleen, ja ne voivat aiheuttaa tai olla 

aiheuttamatta yhtä lailla vaikeuksia kuin oudot tavat. 

 

Olen määritellyt kulttuurin tässä yhteydessä laajasti. Kulttuuri tarkoittaa ihmisten tapoja, 

tottumuksia, kieltä, yhteis tä tietoa sekä ilmastoa ja elinympäristöä jossain paikassa, esimerkiksi 

Tansaniassa. Mutta vierasta kulttuuria tutkiakseen ei tarvitse lähteä Tansaniaan asti, Tampereen 

yliopiston eri tiedekuntaan meneminen riittäisi. Sama t kulttuurien erojen ongelmat, kuten 

merkitysten ja kielen erot, tulevat esiin jo eri yhteiskuntaluokkien edustajien, eri alojen 

opiskelijoiden tai eri murteiden puhujien välillä. Sirkka Hirsjärven mukaan todellista 

väärinymmärtämistä onkin se, kun vaikkapa samassa kaupungissa asuvat ihmiset eivät tiedä, 

etteivät he ymmärrä toisiaan kulttuurierojensa takia (Hirsjärvi 1995, 48).  

 

Tässä tutkielmassa määrittelen vieraan kulttuurin yksinkertaisesti valtion rajojen perusteella. 

Vierasta kulttuuria edustavat kaikki tansanialaiset ja Tansanian kulttuuriin kuuluva, vaikka 

heidänkin välilleen voisi vetää satoja kulttuurierojen juopia, kuten minun ja muiden tiedekuntien 

opiskelijoiden välille. Seuraavassa luvussa kuva ilen tansanialaisen kulttuurin erityispiirtein 

kulttuurintutkijoiden näkemysten ja omien kokemusteni avulla. 

 

 

4. TANSANIAN KULTTUURISTA LÄNSITUTKIJOIDEN SANOIN 

 

Kehitysmaajournalismia ja kehitysmaista raportoinnin puutteita on mahdollista lähestyä ja selittää 

kulttuurienvälisen viestinnän teorioiden avulla. Kulttuurienvälisen viestinnän tutkimuksen 
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päämääränä on, että ihmiset eri puolelta maailmaa pystyvät ymmärtämään oman 

kulttuurisidonnaisuutensa vaikutuksen ajatteluunsa ja löytämään vieraan kulttuurin eksoottisen 

pinnan alta viestin oleellisen sisällön. Tosin näissäkin teorioissa on heikkoutensa. Esimerkiksi 

Edward. T. Hallin näkemys aikakäsitysten eroista vaikuttaa siltä, että mutkia on oiottu – ainakaan 

aikakäsitys ei ole kulttuurin pysyvä ominaisuus vaan muuttuu yhteiskunnan mukana. Länsimaihin 

monokronisuus iskostettiin 1700–1800- luvuilla, kun työläiset piti saada samaan aikaan tehtaaseen 

töihin. Eikä Suomessakaan tarvitse mennä kuin johonkin pohjoiseen pikkukylään, kun huomaa että 

asiat tapahtuvat omalla painollaan eivätkä kalenterin tai aikataulun mukaan niin kuin suurissa 

kaupungeissa. Kulttuureissa voikin olla yhtä aikaa sekä monokronisia että polykronisia piirteitä.  

 

Vaikka seuraavat teoriat eivät kuvaa tansanialaisuutta täydellisesti, niillä on kuitenkin tärkeä rooli 

tutkimuksessani. Ne ovat mukana konkretisoimassa ja antamassa nimen kohtaamilleni tapahtumille. 

Aion myös koetella niiden merkitystä, joten tutkimus siten myös testinä: tarkastelen, minkälaisissa 

tapauksissa teoriat sopivat Tansaniassa kohtaamiini tilanteisiin ja minkälaisissa eivät. Jos ne eivät 

selitä tilannetta tarpeeksi hyvin, syitä on etsittävä muualta. 

4.1. Polykroninen ja monokroninen aikakäsitys 

 
Edward T. Hallin mukaan aikakäsitys on yksi kulttuurin oleellisimmista määrittäjistä. Tärkein ero 

eri aikakäsitysten välillä on jako monokroniseen ja polykroniseen aikakäsitykseen (Hall 1989). 

Vaikka monessa kulttuurissa on piirteitä sekä polykronisesta että monokronisesta ajasta, voi 

länsimaiden sanoa kuuluvan yleisesti monokronisen ja Afrikan polykronisen ajantajun maailmaan. 

Monokroninen aikakäsitys on lineaarinen: aika on hyödyke, joka voi loppua kesken, joka kuluu ja 

jota voidaan mitata. Polykroninen aika puolestaan käsittää tapahtumat samanaikaisena aikojen ja 

tapahtumien verkostona tai kokonaisuutena, ja ihmiset ovat oleellinen osa ajan, hetken, tämän 

verkoston muovaamista. (Mt., 46.)   

 

Monokronisessa kulttuurissa asiat hoidetaan yksi kerrallaan ja työt voittavat tärkeysjärjestyksessä 

ihmissuhteet, polykronisessa suunnitelmia voidaan muuttaa joustavasti, tehtävät keskeytetään, jos 

ihmissuhteen ylläpitäminen sitä vaatii (Salo-Lee 1996, 61).   

 

Afrikan maissa vuosikymmeniä asunut toimittaja Ryszard Kapuscinski näkee polykronisen ajan 

elastisena ihmisen tekojen tuloksena: ”Aika ilmestyy tekemistemme seurauksena ja katoaa kun 

siihen ei kiinnitä huomiota. Kun (monokroninen) ihminen saapuu kokouspaikalle sovittuun aikaan 
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ja huomaa, ettei ketään muuta ole paikalla, hän kysyy ”milloin kokous alkaa”. Kysymys on järjetön, 

koska kokous alkaa silloin kun ihmiset saapuvat paikalle.”. (Kapuscinski 2001, 17 oma 

suomennos.) 

 

Polykronisessa kulttuurissa tapahtumapaikalla, vaikkapa autonrengasta korjaamassa, on paljon 

ihmisiä silloinkin, kun heillä ei ole varsinaisesti mitään tekemistä asian kanssa. Länsimaalaista 

huvittaa, koska näyttää siltä, että yhden asian hoitamiseen tarvitaan kymmenen tansanialaista ja 

ärsyttää, kun jokaista puuhaa tuijottaa kymmenen silmäparia. Kyse ei tirkistelystä tai siitä, ettei työ 

onnistuisi yksinkin, vaan siitä, että muut ihmiset ovat tunnelmassa mukana, osallistuvat.  

 

Tein Ylen radiouutisten Keskipäivän peiliin raportin Tansanian ex-presidentin Julius Nyereren 

hautajaisista. Olimme sopineet, että spiikkaan raportin puhelimitse 11:30, jolloin se ehtii 

lähetyksen ensimmäiseksi. Olin varannut reilusti aikaa puhelimen ääreen matkustamiseen, mutta 

dala dala eli minibussi päätti vaihtaa kesken kaiken reittiä, koska kyytiin ei ollut noussut tarpeeksi 

matkustajia. Kiertelimme lähipolkuja puolisen tuntia. Ainoa vaihtoehto oli yrittää rauhoittua ja 

ajatella, että ehdin jos ehdin. Ehdinkin, mutta en lähetyksen ykkösjutuksi vaan viimeiseksi – 

mitättömät 15 minuuttia myöhässä. (syksy 1999)  

4.2. Neljä kulttuurin pääluokkaa Geert Hofsteden mukaan  

 
Tansanian kulttuurit, kuten suuri osa Afrikan ja Aasian kulttuureista, ovat kollektiivisia. 

Kollektiivisessa kulttuurissa on tärkeää olla uskollinen yhteisölle eli perheelle, suvulle ja heimolle. 

Oman egon esille tuominen ja omien tavoitteiden puolesta kamppailu ovat ajatuksina vieraita, 

tärkeää on kokea asiat yhdessä ja lujittaa yhteisön harmoniaa käyttäytymällä normien mukaisesti. 

(Gudykunst, Kim 1997, 57.) Vastakohtana kollektiiviselle kulttuurille on individualistinen kulttuuri. 

 

Kollektiiviseen kulttuuriin kuuluu, että toisten asioista kannetaan huolta laajemminkin kuin vain 

ydinperheen piirissä. Tämä lujittaa ihmisten kuulumista johonkin joukkoon. Ihminen joka ei kuulu 

mihinkään joukkoon, on epäonninen. Kun kävelin Morogoron keskustassa, oli lähes varmaa, että 

seuraavana päivänä minulle ilmoitettaisiin, että jonkun setä, naapuri tai sisko oli nähnyt minut ja 

raportoinut tästä edelleen. Suomalaisen ajoittaista yksin olemisen kaipuuta ihmeteltiin, joskus tultiin 

kysymään, miksi liikuskelen ympäriinsä yksin.  
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Geert Hofsteden mukaan Itä-Afrikan maat (Kenia, Tansania ja Uganda) sijoittuvat kollektiivisuus – 

individualistisuus -janalla kohtaan 35 ja Suomi kohtaan 17, kun mukana on 53 maata ja ykkönen on 

asteikon individualistin maa. Ääripäissä yksilöllisyydessä on Yhdysvallat ja kollektiivisuudessa 

Guatemala. (Hofstede 1997, 53.) 

 

Yleisiä kollektiivisen kulttuurin normeja ovat muun muassa se, että ihmiset elävät jatketussa 

perheessä, johon kuuluu ydinperheen lisäksi isovanhemmat ja serkut sekä aviopuolisoiden 

sukulaiset. Yhteisön etu voittaa yksilön edut. Jatketut perheet ”tarjoavat turvaa siitä hyvästä että 

yhteisölle ollaan uskollisia” eli yhteisön normien noudattaminen ja tiiviiden perhesiteiden 

ylläpitäminen on ehto sille, että yksilö pidetään yhteisön jäsenenä, muuten hän joutuisi tulemaan 

toimeen itsekseen. Tämä on pahempi kohtalo kuin miltä individualistista saattaa kuulostaa. 

Kollektiivisessa kulttuurissa on tärkeää säilyttää harmonia joka tilanteessa, joten suoria yhteenottoja 

tulee välttää. Ihmissuhteet ovat arvokkaampia kuin suorittaminen. (Mt., 67.) 

 

Geert Hofsteden toinen asteikko koskee valtaetäisyyksiä. Tämä määritelmä kuvaa sitä, kuinka 

hyväksyttävää ihmisten eriarvoisuus on yhteiskunnassa, pidetäänkö selvänä, että parempiosaiset 

voivat käyttää valtaa huonompiosaisia kohtaan, ja että heillä on vallan ansiosta yhteiskunnassa 

enemmän oikeuksia kuin toisilla. Hofstede kutsuu tätä ominaisuutta valtaetäisyydeksi (power 

distance). Suuren valtaetäisyyden kulttuureissa käskyjä annetaan ja totellaan helposti ja luontevasti, 

kun taas pienen va ltaetäisyyden kulttuureissa edes pomo ei määrää työpaikalla tehtäviä, vaan niistä 

pyritään keskustelemaan alaisten kanssa. Suuren valtaetäisyyden maissa paljon ja vähän valtaa 

käyttävien välillä on riippuvuussuhde, jonka molemmat hyväksyvät. Valtaa pitävä tarjoaa 

huonompiosaiselle turvaa, minkä hintana tämä hyväksyy alhaisemman asemansa yhteiskunnassa. 

Tällä riippuvuussuhteella on yhtäläisyyksiä kollektiivisen kulttuurin ajattelutapaan ja usein nämä 

kaksi kulttuuriominaisuutta esiintyvätkin yhdessä. (Mt., 27–29.)    

 

Hofsteden mukaan Tansania kuuluu kohtalaisen suurten valtaetäisyyksien kulttuuriin ainakin 

Suomeen verrattuna: se on 53 valtion listalla jaetulla 21. sijalla, kun taas Suomi on muiden 

Pohjoismaiden ja Itävallan sekä Israelin kanssa häntäpäässä, sijalla 46. Suuren valtaetäisyyden 

kärkimaita ovat monet Aasian ja Latinalaisen Amerikan maat sekä arabimaat, mutta myös Ranska ja 

Belgia ovat kärjessä.   

 

Ikähierarkia on Tansaniassa tärkeä asia. Ikä on pelkästään kunnioitettava asia, ja kaikkia itseä 

vanhempia henkilöitä tervehditään kunnioittavasti, vaikka kyseessä olisi kaksi lasta, joista toinen on 
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viisivuotias ja toinen jo koulussa. Vanhempien ihmisten tervehtimiseen on oma fraasinsa – 

”Shikamoo” (tartun jalkoihisi) – johon vastataan ”Marahaba” (sinut on huomattu). 

 

Hofsteden neljäs kulttuurin ominaisuus eli epävarmuuden välttäminen (uncertainty avoidance) 

tarkoittaa nimensä mukaan sitä, kuinka tarkkaan ihmiset haluavat suunnitella ja ennustaa elämänsä 

kulun ja kuinka paljon heitä ahdistaa se, ettei ennustaminen ole aina mahdollista. Tyypillistä suuren 

epävarmuuden välttämisen kulttuureille on, että epävarmuus pyritään poistamaan elämästä 

teknologian, lainsäädännön ja uskonnollisten ohjeiden avulla (mt., 110). Pienen epävarmuuden 

välttämisen kulttuureissa odotetaan avoimemmin, mitä elämä tuo tullessaan, tuntematonta sekä 

erilaisuutta pidetään uteliaisuutta herättävänä eikä pelottavana. 

 

Suomi ja Tansania ova t melko samankaltaisia epävarmuuden sietokyvyn suhteen. Suomi on Iranin 

kanssa jaetulla 31. sijalla ja Tansania sijalla 36. Hofstede on kuitenkin arvioinut Suomen olevan 

kokonaisvertailussa hitusen keskimääräistä huonommin epävarmuutta sietävä kulttuuri kuin 

Tansania. (Mt., 129.) 

 

Tansanialaisen tapaisessa heikon epävarmuuden välttämisen kulttuurissa epävarmuus kuuluu 

normaaliin elämään ja päivät otetaan sellaisina kuin ne annetaan. Aggressiota ja tunteita ei näytetä, 

toisin kuin suuren epävarmuuden sietämisen maissa, joissa on oikeutettua suuttua siitä, etteivät asiat 

suju niin kuin on suunniteltu. Epävarmuutta hyvin sietävissä kulttuureissa auktoriteetti, kuten 

opettaja, voi myöntää tietämättömyytensä. (Mt., 129.) Valtiossa ja yhteiskunnassa heikon 

epävarmuuden välttäminen näkyy siinä, että lakeja ja sääntöjä on vähän, kansalaiset voivat 

kyseenalaistaa auktoriteetit ja yleinen ilmapiiri on suvaitsevainen ja maltillinen (mt., 134). 

 

Jotkut ominaisuuksista, kuten opettajan tasavertainen rooli oppilaiden kanssa ja kansalaisten 

rohkeus kyseenalaistaa auktoriteetteja, eivät itsestään selvästi kuulu tansanialaiseen kulttuuriin. 

Suvaitsevaisuus kuitenkin näkyy siinä, miten yli sata heimoa eri kulttuureineen ja uskontoineen on 

elänyt Tansaniassa rauhallisesti ja toisensa hyväksyen itsenäistymisestä lähtien. Sotaa käyvästä 

Burundista saapui juttukeikkani aikana päivittäin tuhatkunta pakolaista rajan yli Luoteis-

Tansaniaan, enkä tavannut ketään sanomasta, että pakolaisten tuloa pitäisi rajoittaa. Ulkomaalaiset 

matkailijat toivotetaan vilpittömästi tervetulleiksi. Pelottomuus epävarmuutta kohtaan näkyykin 

Tansaniassa selvimmin yksilöiden välillä. Aikataulut eivät ole niin pilkun päälle, ja tuntemattomiin 

ihmisiin suhtaudutaan avoimesti. Tällaisissa epämuodollisissa tilanteissa ero suomalaiseen 

epävarmuuden sietokykyyn on suurin. 
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Minut oli kutsuttu lounaaksi syömään. Arvelin, että vierailu kestää muutaman tunnin. Lukuisista 

yrityksistä huolimatta minun ei sallittu lähteä ennen seuraavaa päivää, koska perheen äidin 

mielestä kiireiset pyrähdykset eivät olleet mistään kotoisin. Kerta toisensa jälkeen vierailu pidentyi. 

Ensin selvisi, että myöhäisillaksi olikin suunniteltu lisää ohjelmaa, sitten minulle oli jo varattu peti 

ja yöpaita, ja aamulla piti vielä kuoria riisiä. Olin vähällä seota, koska en tiennyt, kuinka kauan 

vierailuni vielä jatkuisi, vaikka minulla ei olisi ollut mitään muuta välttämätöntä tekemistä. (syksy 

1999) 

 

Hofstede on saanut kritiikkiä termeistään feminiininen ja maskuliininen, eikä suotta, sillä hänen 

jaottelunsa on kliseinen. Mallissa sukupuolineutraalit ominaisuudet, kuten kilpailuhenkisyys tai 

sympaattisuus yhdistetään konkreettisiin sukupuoliin yleensä niin, että passiiviset ominaisuudet 

olisivat lähtökohtaisesti naisellisia ja aktiiviset miehisiä. Määritelmät ovat myös sekavia, koska 

riippuu kulttuurista, vuosisadasta ja yhteiskunnasta, mitä asioita pidetään naisellisena tai 

miehekkäänä. Hofstede kuitenkin ohittaa kritiikin kommentoimalla, että malli on tehty sen 

perusteella, millaisia naiset ja miehet sekä heidän roolinsa keskimäärin ovat, eikä sille, millaisia 

niiden halutaan olevan (Hofstede 1997, 107). Malli ei siis problematisoi naisten ja miesten 

ominaisuuksien keinotekoisuutta.  

 

Esittelen joka tapauksessa muutamia Hofsteden feminiinisiä ja maskuliinia kulttuurin piirteitä. 

Maskuliinisissa kulttuureissa kunnioitetaan kovia arvoja ja yritteliäisyyttä, mutta erityisesti miesten 

ominaisuutena, naisia ei kannusteta menestymään niin kuin miehiä. Feminiinisissä kulttuureissa 

kunnioitetaan toisista välittämistä ja yksilöiden välistä tasa-arvoa niin sukupuolten kuin 

yhteiskuntaluokkien välillä. Sekä miehiä että naisia kehotetaan vaatimattomuuteen, priimuksena 

esiintymistä pidetään kiusallisena itsekorostuksena. Maskuliinisissa kulttuureissa materiaalinen 

menestys on tärkeää. Naisten ja miesten roolit on tiukasti jaettu, perheessä isä käsittelee asiat, äiti 

tunteet. Pojat saavat tapella, tytöt eivät.   

 

Hofsteden listauksen mukaan Tansania ja Suomi ovat kummatkin melko feminiinisiä kulttuureja. 

Japani, Itävalta ja Venezuela ovat maskuliinisuuden ääripäässä, 53 valtiosta sijoilla 1-2-3, Tansania 

on sijalla 39 ja Suomi 47. Kaikkein feminiinisin maa on Ruotsi. Tansanian sijainti Hofsteden 

listassa vaikuttaa suurin piirtein oikealta. Kollektiivinen kulttuuri, jossa ihmissuhteita arvostetaan 

enemmän kuin menestymistä ja suorittamista sekä vaatimaton, konflikteja ja kilpailua karttava 

elämäntyyli vievät Tansaniaa kohti listan feminiinistä päätä. Toisaalta Tansaniasta löytyy 

maskuliinisuuteen viittaavaa hierarkkista vallankäytön sietämistä ja voima on valtaa -ajattelua. 
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Tansanian suurin ristiriita feminiinisyyden kanssa on naisten ja miesten roolijako ja naisten asema 

yleensäkin, nämä poikkeavat selvimmin feminiinisen kulttuurin määritelmistä.  

 

Tansanialaisten tyttöjen ja naisten paikka yhteiskunnassa avautuu selkeästi Marja-Liisa Swantzin 

kokoamissa tansanialaisten naisten elämäkertahaastatteluissa. Tytöille ja pojille on pienestä pitäen 

eri säännöt, tyttöjen elämä suuntautuu kotiin, miesten kodin ulkopuolelle. Monia tavanomaisia 

asioita, kuten viheltämistä ja jalat levällään istumista, pidetään tytöille sopimattomana, ja naisen 

seksuaalisuus ja biologia on hyvin kontrolloitua, perheriitit valmistavat tyttöä avioelämää varten. 

Naiset voivat kuitenkin periaatteessa osallistua Tansaniassa työelämään kuten miehetkin, ja 

periaatteessa heillä on mahdollisuus yhtä hyvään koulutukseen. Aatteena tasa-arvo on kaikkien 

huulilla: Tansaniassa on lukuisia naisjärjestöjä ja naisprojekteja, jotka pyrkivät edistämään naisten 

oikeuksia, hallituksen ohjelmassa naisten tasa-arvoisuuden edistäminen on yksi tärkeimmistä 

asioista. Käytännössä varsinkin köyhissä perheissä kuitenkin tytöt jäävät yleensä kouluttamatta. 

(Swantz, Vilmi 1998.)  

 

Nainen ”tekee” Tansaniassa peltotyöt ja lapset. Vaikka naisen sukupuolielämä on tarkkaan 

varjeltua, yksinhuoltajuus ei ole Morogorossa moraalinen ongelma tai paheksuttava asia. 

Mieluummin nainen ilman miestä kuin ilman lasta. Äitiys on Tansaniassa erityisen tärkeä instituutio 

ja naisen tärkein rooli: lapsen synnyttyä hänestä tulee jonkun ”Mama”. Nainen jolla ei ole lapsia, 

herättää ihmisissä hyvin surullisia ajatuksia, koska hänellä ei ole oman jälkikasvun luomaa perhettä, 

joukkoa, johon kuulua ja joka ajaa hänen etuaan. 

 

Itse en törmännyt räikeisiin sukupuolisiin ennakkoluuloihin, tai sitten en vain huomannut niitä. 

Perheettömyyttä ja lapsettomuutta ihmeteltiin, kuten kaikkien sukukypsien tyttöjen, mutta ei 

tuomitsevasti. Vain harvoin, en sen useammin kuin Suomessa, aistin että oman mielipiteen 

ilmaisemista pidettiin erityisen pahana kollektiivisen kulttuurin rikkeenä, koska olen nainen. 

Morogorossa käy paljon naisia kehitysyhteistyö- ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja vaikuttaa siltä että 

he saavat erilaisen, ihmettelevän mutta hyväksyvän suhtautumisen sellaisina kuin ovat. On totuttu 

siihen että länsimaiset naiset ovat ”hiukan erilaisia”. 
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4.3 Viestintä Tansaniassa  

Harmoniaan pyrkiminen ja kasvojen säilyttäminen 

Kollektiivinen kulttuuri vaikuttaa voimakkaasti viestintään. Viestintätilanteissa kollektiivisen 

kulttuurin edustaja arvostaa harmoniaa: viestintä pyrkii lisäämään osapuolten yhteenkuuluvuutta ja 

toisen kasvojen säilyttämistä. Suorat pyynnöt ovat huonoin strategia saada tahtonsa läpi. 

(Gudykunst 1997, 69.)  

 

Suahilin kielessä ei ole varsinaista sanaa ”ei”. Sana ei, la, on laina arabian kielestä. Sitä käytetään 

äärimmäisen harvoin, koska se on useimpiin tilanteisiin liian jyrkkä. Suahiliksi ”ei” esitetään 

ilmauksin hapana ”siellä ei ole” tai hamna ”hänelle ei anneta”. 

 

Kollektiivisessa viestinnässä yhteenkuuluvuuden tunne on viestinnän itseisarvo, jota tavoitellaan, ei 

vain keino luoda suosiollinen neuvo tteluilmapiiri omien tarkoitusperien saavuttamiseksi. 

Tansaniassa yhteenkuuluvuuden luominen alkaa heti tavattaessa. Tervehtimiseen ja perusteelliseen 

kuulumisten kyselyyn, joka sisältää myös lähipiirin kuulumiset, käytetään paljon aikaa. Tavattaessa 

nauretaan äänekkäästi ja sydämellisesti, millä osoitetaan, kuinka ilahtuneita tapaamisesta ollaan ja 

luodaan hyväksyvä ilmapiiri. Kuulumisten vastataan olevan aina hyviä, jotta kysyjä ei nolostuisi ja 

ilmapiiri ei lässähtäisi – huonot kuulumiset voidaan kertoa varovasti hieman myöhemmin. Ihmisistä 

puhutaan liittämällä heidät sukulaisiinsa ja ystäviinsä, ei läheskään aina etunimellä: he ovat jonkun 

siskoja tai veljiä, ystäviä, äitejä (esimerkiksi Mama Bea = Bean äiti), koska muut ihmiset 

muovaavat hänen identiteettiään vähintään yhtä paljon kuin hän itse.  

 

Kasvojen säilyttämisen tarve ja viestintätilanteen harmonian tarve ovat vahvoja elementtejä 

käyttäytymisessä ja voivat johtaa harhaan. Suahilin kielessä käytetään paljon metaforia ja 

sananlaskuja. Vaikka osaisi suahilinkielisen lauseen kaikki sanat, merkitys voi jäädä kielen 

koukeroita tuntemattomalle hämärän peittoon. Erityisesti silloin, kun asia on vakava tai sisältää 

vaativan pyynnön, piiloudutaan pitkien esipuheiden ja sananlaskujen taakse. Sanotaan ei, vaikka 

tarkoitetaan kyllä ja toisinpäin, ja keskustelukumppanin pitää ymmärtää jostain muusta vihjeestä, 

mistä todella on kyse. Suoraan asiaan meneminen, hoputtaminen tai negatiivisten tunteiden 

ilmaiseminen on julkeaa ja saa ihmiset pikemminkin sulkeutumaan kuin toimimaan ripeämmin.  

 

K: Onko sinulla puolisoa? 
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M: On, mutta en halua että minua rajoitetaan, poikaystävät eivät halua että kävisin diskoissa tai eri 

kaupungeissa, siksi on parempi olla vain kavereita, hyvä olla vapaa. 

K: Onko hän Morogorossa? 

M: -  

(Miriam Halifan haastattelu) 

Korkean ja matalan kontekstin viestintä 

Edward T. Hall tarkoittaa käsitteillään korkean ja matalan kontekstin viestintä (high and low 

context) sitä, kuinka eksplisiittisesti tai verhotusti sanoma ilmaistaan, ja kuinka paljon muut asiat 

kuin itse sanoma vaikuttavat merkitykseen. Korkean kontekstin puheessa suurin osa viestin 

sisällöstä on ladattu viestijään itseensä tai ympäristöön, matalan kontekstin kulttuurin oppinut 

ihminen sanoo asiat vuolaammin ja seikkaperäisemmin. (Hall 1989, 61.) Matalan kontekstin 

esimerkkimaita ovat individualistiset maat, erityisesti Saksa ja Sveitsi, korkean kontekstin maita 

kollektiiviset kulttuur it. Korkean kontekstin ääripäässä on Japani, heti perässä tulevat useimmat 

Afrikan maat Tansania mukaan lukien. Suomi on lähempänä matalan kuin korkean kontekstin 

kulttuuria, vaikka suomalaisesta kommunikaatiotyylistä löytyy myös vaikeaselkoinen ja 

vähäpuheinen puolensa. (Gudykunst, Kim 1997, 70.)  

 

Korkean kontekstin viestintä vaatii enemmän toisen huomioimista kuin matala, joka taas vaatii 

avoimuutta ja uskallusta puhua suunsa puhtaaksi. Korkean kontekstin kulttuurin ihmiset pitävät 

usein matalaa kontekstia heitä aliarvioivana ja vulgaarina, koska heille selitetään 

itsestäänselvyyksiä tai liian arkaluontoisia asioita ääneen. Matalan kontekstin ihmiset taas 

hermostuvat, koska heidän mielestään paljon kontekstia käyttävät ihmiset kiertelevät ja kaartelevat 

ja kertovat epäoleellisia saagoja menemättä itse asiaan.  

 

Neuvottelimme Pemban saarella kylänvanhimman kanssa siitä, voimmeko leiriytyä heidän 

valvonnassaan olevalle rannalle. Oli jo pimeä, mutta keskustelu venyi loputtomiin koska he 

korostivat sitä että heidän kylässään on ”tiettyjä sääntöjä”, joista emme päässeet selville. Sanoja 

”raha”, ”maksaa”, ”hinta”, ei käytetty, vaan he kieltäytyivät kun kysyin, haluavatko he rahaa. Vihdoin 

tajusin että he todella haluavat rahaa yöpymisestä, mutta ”lahjan” muodossa, ei varsinaisen maksuna. (talvi 

2000)  
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5. JOURNALISMIN OMA KULTTUURI 

5.1. Ammattilaisten neuvoja jutuntekoon 

 
”Hyvän journalistisen tavan perustana on kansalaisten oikeus saada oikeita ja olennaisia tietoja, 

joiden avulla he voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan maailmasta ja yhteiskunnasta”(Suomen 

Journalistiliitto).5 

 

Sitaatti journalistin ohjeista kertoo siitä, että journalismin, ja erityisesti uutisjournalismin, 

tiedonintressi on positivistinen: maailmasta on mahdollista saada oikeita tietoja, ja niitä on 

mahdollista välittää edelleen muille ihmisille. Tiedot voivat olla enemmän tai vähemmän 

totuudenmukaisia, mutta väärinkäsitystenkin takana piilee jonkinlainen konsensus totuudesta ja 

maailmasta. (Länsimainen) journalistinen toimintatapa on individualistisempi ja korostaa yksilön 

oikeutta toimia parhaaksi näkemällään tava lla vielä enemmän kuin suomalainen kulttuuri muuten.  

 

Esittelen länsimaisen journalistisen kulttuurin olemusta ja motiiveja vastapainoksi kollektiivista ja 

harmoniaan pyrkivää Tansaniaa kuvaaville teorioille. Tarkoitus on antaa kuva siitä, miltä 

suomalaisten toimittajien ja suomalaisten ihmisten käyttäytyminen ylipäänsä voi tansanialaisen 

näkökulmasta vaikuttaa. Äskeisen luvun lukemisen jälkeen suomalaistoimittajan toiminnan ja 

tansanialaishaastateltavan välinen kontrasti tullee selvästi esiin. Viestinnän epäonnistumiselle se 

antaa monta selitystä.  

 

Journalistinen työprosessi koostuu eri vaiheista. Joissain vaiheissa ollaan enemmän tekemisissä 

ympäröivän kulttuurin kanssa kuin toisissa. Jorma Miettinen jakaa jutun tekemisen vaiheet neljään 

osaan: Jutun lähtökohtiin (näihin kuuluvat aiheen valinta, idea ja näkökulma sekä painotus), 

aineiston hankintaan, jutun koostamiseen ja jutun hyväksyttämiseen (Miettinen 1988, 51). Tämän 

tutkimuksen kannalta oleellisia kohtia ovat aineiston hankinnan sekä aiheen valinnan ja 

näkökulman löytämisen vaiheet, joissa Tansania ja tansanialainen kulttuuri ovat eniten läsnä. 

Näkökulma 

Näkökulma on punainen lanka, jonka ympärille jutun elementit nivoutuvat. Näkökulmaksi riittää 

vaikkapa yksi ”miksi”-kysymys, johon jutussa halutaan löytää vastaus. Näkökulma on oleellinen 

apu journalistin arjessa, koska juttuaiheet toistuvat päivästä ja vuodesta toiseen. Hyvä näkökulma 

                                                 
5Journalistin ohjeet, voimaan 1.1.2005: http://www.journalistiliitto.fi/fi/johjeet/850. 
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tai idea on välttämätön, jotta kuluneeseen aiheeseen saadaan särmää, kiinnostusta ja ryhtiä. 

Ulkomaankirjeenvaihtaja Anu Nousiainen kuvaa näkökulmatonta juttua saippuapalaksi, josta sekä 

lukijan että kirjoittajan on vaikea saada otetta, ja joka unohtuu lukijalta nopeasti (Nousiainen 1998, 

129). Päätoimittaja Marjaana Toiminen, jonka lehteen myin yhden tässä gradussa käsitellyistä 

jutuista, pitää näkökulmaa ensisijaisena asiana erityisesti Imagen kaltaisen aikakausilehden 

henkilökuvissa. Näkökulma saa Toimisen mukaan muuttua jutunteon aikana montakin kertaa, 

kunhan jutuntekoon lähdettäessä ja juttua kirjoittaessa on koko ajan jokin näkökulma olemassa 

(Toiminen 2003). Jorma Miettinen kärjistää näkökulmattoman jutun puutteet säälimättä: ”Juttu 

ilman ideaa on tyhjänpäiväinen, ikävystyttävä, tylsä kurimus, joka saa vastaanottajansa tuntemaan 

vastenmielisyyttä koko välinettä kohtaan” (Miettinen 1988, 62).  

 

Näkökulman hakeminen liittyy siihen, että toimittajalla on jo jutun alkuvaiheessa käsitys siitä, 

minkälainen jutusta tulee, onko kyseessä uutinen vai reportaasi, ja onko juttu tarkoitettu 

lomalaiselle vai aamukiireessä töihin lähtijälle. Jos jutun aihe on toimittajalle outo, voi näkökulman 

löytäminen olla vaikeaa (mt., 70).  

Journalistinen vuorovaikutustilanne  

Kollektiivisessa kulttuurissa viestinnän ensisijainen tarkoitus on pitää yllä ihmissuhteita ja 

harmoniaa, mutta journalistinen viestintäkulttuuri on tarkoitushakuista. Viestintä on keino saavuttaa 

jotain: hyvä juttu, uutinen, skuuppi, tietoa tai sivu suun -lipsahdus. Antero Okkonen määrittelee 

haastattelun päämäärähakuiseksi, haastattelijan johtamaksi kyselytilaisuudeksi, jonka tavoite on 

tietojen saaminen, ja jolle ei pidä asettaa muita tavoitteita. Tässä muita tärkeitä elementtejä: 

 

- asiallinen, konstailematon, mahdollisimman selkeä ilmaisu 

- täsmällisyys niin ajassa kuin asiassa 

- kohtuullinen, ei pikkutarkka etiketin noudattaminen 

- pois jankutus, näsäily, hoputtelu, viivyttely 

- kohtuullinen haastateltavan myötäily, imartelukin 

- arvostelun välttäminen, äkkijyrkkien mielipiteiden välttäminen 

- ei pidä toimia tuomarina, ei pidä loukata toista 

- kun kysymyksen vastaukset ovat koossa, jutun tekijä lähtee, sillä haastattelu ei ole 

seurustelutilaisuus  

 

(Okkonen 1986, 150–153) 
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Vaikka monessa haastatteluoppaassa toimittajia kehotetaan olemaan kohteliaita ja ottamaan 

huomioon tilanteen psykologinen puoli – varoitetaan että haastateltava voi olla esimerkiksi ujo tai 

että hermostunut ilmapiiri voi vaikuttaa tulkintaan – pääpaino on itsevarman rohkealla ja suoralla 

lähestymisellä (Bruun, Koskimies, Tervonen 1986, Miettinen 1988, 106–114). Carole Rich 

kehottaa: ”Tutki taustat, määritä haastattelun päämäärä, suunnittele kysymykset…alussa käytä 

jäänsärkijäkysymyksiä, kysy seurantakysymyksiä, pidä rönsyily kurissa, toista kysymyksiä, jos et 

saa vastausta, käytä mykkäkäsittelyä, tai ota käyttöön ”syytä muita” - lähestymistapa (Rich 2000 

126–128). Sen sijaan Marketta Rentolan mukaan aggressiivinen ja besserwisser-tyyli ei johda 

hyvään haastatteluun, vaan hän korostaa suoraa kysymystekniikkaa vilpittömyyden ja aidon 

kiinnostuksen osoituksena: ”Jos et kysy tyhmiä kysymyksiä, et saa kiinnostavia vastauksia” 

(Rentola 1996).  

 

Jorma Miettinen esittää neuvoja haastattelukysymysten järjestyksestä: tarkoituksenmukaista on 

aloittaa helpoilla yleisluontoisilla kysymyksillä alkukankeuden hälventämiseksi ja säästää vaikeat ja 

arat kysymykset loppuun syventäviä lisäkysymyksiä unohtamatta. Haastateltavien valinta on tärkeä 

seikka. Ainoakaan haastateltava ei saa olla satunnainen tai perustelematon. Kolmas Tansania-keikan 

yhteydessä olennainen pointti on haastateltavien kiinnostuksen ylläpito: Miettinen huomauttaa, että 

hyvä tapa tuhota hyvin alkanut haastattelu on osoittaa suurta tietämättömyyttä aiheesta. On tärkeää 

olla valmistautunut haastatteluun ja hankkia perustiedot etukäteen. (Miettinen 1984, 107–112.) 

 

Näiden kelpo neuvojen taus talla väijyy kirjoittamaton ohje: vaikka toimittaja työskentelee päivittäin 

uuden asian parissa, hänen täytyy olla koko ajan kontrollissa sen suhteen, minkälaista tietoa 

halutaan, miten haastattelu etenee ja minkä tyylistä tarinaa ollaan kokoamassa. 

Hyvä kova ripeä toimittaja 

Oppikirjojen lisäksi yksittäisten journalistien työtapoja ja journalistisia arvoja ja kriteerejä luo 

toimitusorganisaatio. Toimituksissa on kirjoittamattomat säännöt siitä, minkälaisia aiheita ja 

tiedotusvälineessä käsitellään ja miten. Uutistoimituksessa on erilaiset käytännöt kuin kuukausittain 

tai viikoittain ilmestyvässä radio-ohjelmassa, puoluelehdessä erilaiset kuin sitoutumattomassa 

lehdessä. Nämä toimituksen ja talon säännöt vaikuttavat toimittajaan samoin kuin yhteiskunnan 

ideologia ja toimittajan oma arvomaailma. Omaan journalistiseen toimintaani vaikutti varmasti 

journalistinen kokemukseni uutistoimittajana, olin työskennellyt koko journalistisen urani 

pelkästään uutistoimittajana ja olin gradumatkani aikana vuonna 2001 free-toimittaja Yleisradion 

radiouutisissa. 
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Jotta Ylen ideologian mahdollinen vaikutus journalistisiin arvoihini tulisi ilmi, esittelen lyhyesti 

Yleisradion toimittajien näkemyksiä hyvästä journalismista ja journalistisista arvoista. Arvot käyvät 

ilmi Ylen radiotoimittajille vuonna 2003 pidetystä kehityskeskustelulomakkeesta. Lista on tehty 

kaksi vuotta aineistonkeruumatkani jälkeen, mutta oletan, että arvot eivät ole muuttuneet siinä 

ajassa radikaalisti. Ylen toimittajat ovat tuottaneet kriteerit enimmäkseen itse. Toimittajia arvioivat  

ominaisuudet on jaettu lomakkeessa yhdeksään ryhmään. Seuraavaan esimerkkiin olen ottanut 

jokaisesta ryhmästä kaksi ensimmäistä kriteeriä. Mukana on kriteereitä vain ryhmistä, joissa 

arvioidaan toimittajan arvoja ja persoonaan liittyviä taitoja, ei radiotekniikan hallitsemista tai 

kiinnostusta Yleisradion menestymiseen6.  

   

- Kysyy ohjelman kannalta oikeat kysymykset saadakseen tietoa. 

- Kokoaa ohjelmaa varten riittävät taustatiedot ja esittää ne selkeästi jäsenneltyinä. 

- Luo nopeasti myönteisen vaikutelman ja saa aikaan luontevan tunnelman esim. 

haastattelutilanteissa. 

- Omaa tilannetajua ja osaa käyttää huumoria tehokkaasti hyväksi, milloin siitä on hyötyä. 

- Ottaa vastuun omasta työstään tai projektistaan. 

- Pitää kaikessa toiminnassaan journalistiikan eettiset arvot ohjenuorinaan. 

- Osoittaa olevansa kiinnostunut muiden asenteista, näkemyksistä ja motiiveista sekä 

ymmärtävänsä niitä. 

- Havainnoi ja tulkitsee ihmisten toimintaa, tunnistaa muiden tunteet. 

- Sietää epävarmoja olosuhteita ja pysyy objektiivisena paineen alla. 

- Työskentelee tuottavasti stressaavassa ympäristössä. 

 

(Radiotoimittajan kehityskeskustelukaavake YLE 2003) 

 

Ajan puute tuo toimittajan työhön oman glamourinsa, ja kiireestä selviytymisestä ja tekemisen 

meiningistä kerrotaan tarinoita. Simo Sipola kuvailee taannoisen Uuden Suomen esimiehensä 

villiintymistä Neuvostoliiton vallankaappausuutisen tavoitettua toimituksen: ”Liljeström sytyttää 

tupakan. Näen, kuinka hän lähes tärisee innosta. Vanha sotaratsu on valmiina taisteluun…’Se on 

sitten ravia. Mä tilaan sämpylöitä ja kahvia, kun ehdin. Kusella saa käydä.’”. (Sipola 1998, 83–84.) 

 

                                                 
6 Suoritusta arvioivat otsikot ovat 1) Radioilmaisu 2) Tiedon keruu ja analysointi 3) Itsensä kehittäminen 4) 
Verkostoituminen 5) Oman työn suunnittelu ja johtaminen 6) Teknologian hyödyntäminen 7) Muutosmyönteisyys 8) 
Tiimityöskentely 9) Stressinhallinta. Esimerkit ovat kohdista 2, 4, 5, 8 ja 9. 
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Esko Salminen (1998) on tutkinut länsimaiden tiedotusvälineiden eri toimitusportaissa 

työskentelevien journalistien mielikuvia siitä, millainen hyvä toimittaja on. Jo tutkimuksen ja kirjan 

nimi, Oivaltava toimittaja, antaa osviittaa siitä millainen hyvä toimittaja on. Hänellä leikkaa, eikä 

hän tyydy sovinnaisuuksiin vaan etsii uusia tapoja tarkastella maailmaa. Länsimaisten journalistien 

listoissa mainittiin ensisijaisina ominaisuuksina uteliaisuus, rohkeus, kovuus, nopeus, 

kyynärpäätaktiikka, korkea stressinsietokyky, ennakkoluulottomuus, sitkeys, globaali liikkuvuus, 

nonkonformismi, hyvä terveys, ihmisrakkaus, hyvä yleissivistys, riippumattomuus ja kyky oiva ltaa, 

mikä on uutinen. (Mt., 187–233.) 

5.2. Kriittisiä näkemyksiä journalismin olemuksesta 

 
Niin jämeriltä ja itsevarmoilta kuin äskeiset toimittajuuden ideaalit vaikuttavat, journalismin 

sääntöjä voi lähestyä kriittisesti. Uutiskriteereistä kuulee sanottavan, että toimittajat noudattavat 

niitä vaistonvaraisesti, samoin kuin erityyppisten aiheiden jakamisen erilaisiksi juttutyypeiksi on 

sanottu tapahtuvan ilman tietoista valintaa. Ilkka Malmberg kirjoittaa siitä, miten Helsingin 

Sanomien toimittajat osaavat erottaa ”naaras- ja urosaiheet” sormituntumalla (Malmberg 1998, 45). 

Kuitenkin valtaosalla journalistisista instituutioista on hyvin vakiintunut uutiskriteeristö ja vahva 

hierarkian taju (Kivikuru 1995, 110). Ulkomaanjournalismin muoto ja sisältö ovat vielä 

hierarkkisempia ja stereotyyppisempiä kuin kotimaanuutisten (Kivikuru 1998, 205). 

  

Gaye Tuchman esittää, että journalismin käytännöt ovat niin vakiintuneita, että aiheiden ja 

haastateltavien valinta todella tapahtuu automaattisesti tai ainakin kyseenalaistamatta. Prosessia, 

jossa jutuista tulee tietynlaisia, Tuchman kutsuu kehykseksi (frame). Kehys on organisoiva idea, 

jonka avulla toimittajat tulkitsevat tiettyä tapahtumaa, ilmiötä tai yhteiskunnallista teemaa, ja 

toimivat sen raportoimiseksi. (Tuchman 1978, 2–3.)  

 

Frame määrittää mediasisältöjä kaikissa jutunteon vaiheissa: suunnittelussa, lähteiden hankinnassa 

ja kirjoittamisessa tai koostamisessa. Esimerkiksi uutistapahtumien ennakoinnilla on tärkeä rooli 

toimittajan elämän helpottajana. Suuri määrä tärkeinä pidetyistä jatkuvasti uutisoitavista 

tapahtumista on ennakoitavissa: vaalit, kongressin istunnot ja valtiovierailut, ja monista vähemmän 

tärkeistä pitävät uutistoimistot huolen. (Mt., 56–57.) Aiheen määrittely esimerkiksi kovaksi tai 

jatkuvaksi uutiseksi määrittää, kuinka paljon palstatilaa tai eetteriaikaa se saa (mt., 53–54). Sama 

pätee vakiintuneen haastateltavien ringin käyttämiseen. Uutisorganisaatio toimii yhteistyössä eliitin 

kanssa, toinen osapuoli tarvitsee juttuja lehden täytteeksi, toinen säännöllisesti ääntään julkisuuteen. 
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He ovat yhteistyökumppaneita, millä on seurauksensa tiedotusvälineiden sisältöjen 

yksipuolistumisena. (Mt., 19–20.) Jos aikataulu tai työvoimatilanne vaatii, erikoisuuksia (aikaa 

vieviä juttuja, oletan) karsitaan (mt., 67). Toinen tapa, jolla toimittajat huojentavat kiireistä ja 

vaativaa työtään, on siteerauskäytäntö, joka vapauttaa heidät tarkistamasta asiatietoja. Keskenään 

ristiriitaisten kommenttien ja tietojen julkaiseminen luo vaikutelman objektiivisuudesta. (Mt., 89–

94. 

 

Se että uutiset ovat lukijakunnan mielestä uskottavia, on journalismin olemassaolon tärkein ehto 

(mt., 83). Siten nämä journalistiset rituaalit ovat välttämättömiä, jotta toimittaja pystyy pitämän yllä 

vaikutelman juttujen objektiivisuudesta ja totuudenmukaisuudesta. Tärkeintä ei olekaan, että juttu 

on totuudenmukainen ja objektiivinen, vaan että journalismi kokonaisuudessaan luo tämän 

vaikutelman. Toisaalta toimittajat määrittelevät oman ammattitaitonsa sen perusteella, pystyvätkö 

he tuottamaan uutismateriaalia organisaation asettamien aikarajojen ja resurssien puitteissa. Kyse 

on toimittajan itsearvostuksesta. Journalistiset käytännöt ja rituaalit ovat osaltaan mukana 

tuottamassa toimittajille erilaisia kehyksiä avuksi maailman hahmottamiseen. Koska maailmassa on 

miljoonia erilaisia tapahtumia, niiden yksilöllinen käsittely veisi liikaa aikaa. (Mt., 65–66, 69.) 

 

Itsearvostus- ja uskottavuusasia on huomionarvoinen, sillä journalistit eivät välttämättä halua 

rimpuilla rutiineista irti; rutiinit auttavat jutuntekoa silläkin uhalla että juttuvirta tasapäistyy.  

Samoin kuin Tuchmanin kuvaamat toimituskäytännöt, tässä luvussa aikaisemmin mainitut 

toimintaohjeet pitävät yllä välillisesti tai suoraan tietynlaista muottia, joka voi tehdä 

tiedotusvälineiden sisällöistä samantyylisiä. Muotti vaikuttaa Suomessa ja varmasti myös 

ulkomailla.  

 

 

6. VIERAAN KULTTUURIN YMMÄRTÄMINEN JA VÄÄRINYMMÄRTÄMINEN 

 

”Toimittajan työ vaatii tarkkoja, mahdollisimman oikeita havaintoja ihmisistä” (Bruun, Koskimies, 

Tervonen 1986, 322).  

 

Tähän asti olen esitellyt tansanialaista kulttuuria ja journalistista työkulttuuria käsitteleviä teorioita 

omissa luvuissaan. Tansaniassa viestintä tapahtuu viestijöiden harmonian ja kasvojen säilyttämisen 

ehdoilla, Suomessa uutistoimittaja viestii päivittäisen jutun valmistumisen ehdoilla. Seuraava 

kysymys onkin, mitä tapahtuu kun kaksi näin erilaista ja eri lähtökohdista toimivaa viestintätyyliä 
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kohtaavat. Ristiriitaista on, että journalismi vaatii ”oikeita” havaintoja, mutta silti journalismiin 

sisäänrakennetut käytännöt estävät monipuolisten havaintojen tekemisen ja siten monipuolisten 

juttujen tekemisen. Tässä luvussa käsittelen sitä, miten vieraassa kulttuurissa ja tuntemattomassa 

ympäristössä oleilu vaikuttaa toimittajan havaintoihin. Sekä toimittajilla että antropologeilla on 

näkemyksiä ihmisen havaintokyvystä ja väärinymmärrysten syistä sekä niiden ehkäisykeinoista.  

6.1. Kulttuurishokki ja havaitseminen 

 
Kulttuurishokki on moniselitteinen tunne tai olotila, joka johtuu siitä, että ihminen viettää pitkähkön 

ajan vieraassa ympäristössä, jossa ei ole tarjolla mitään tuttuja symboleja tai sosiaalisen 

kanssakäymisen elementtejä. Ihminen ahdistuu, jos hän ei pysty ymmärtämään ympäristön 

logiikkaa eikä ennustamaan arkisiakaan tapahtumia. Kulttuurishokin oireet voivat ilmetä 

esimerkiksi masentuneisuutena, vihaisuutena, eristäytymisenä ”omien pariin” purnaamaan uuden 

kulttuurin käsittämättömyyttä, yksinäisyyden tunteena tai ärtymisenä pienimmästäkin 

vastoinkäymisestä. (Adler 1987, 24–26.)  

 

Kulttuurishokkia on verrattu jopa mielisairauteen tai mielenterveyshäiriöön, koska kaikille on 

tyypillistä, että ”potilas” voi huonosti, mutta ei tajua omaa tilaansa vaan kuvittelee ympäristön 

aiheuttavan oireet. Ihminen voi syyttää kulttuurishokin oireista muita tyyliin ”koska minulla on 

paha olla, tämä paikka on paha” (mt., 26). Vaikka kulttuurishokkia pidetään yleensä negatiivisena 

asiana, Adlerin mukaan sitä ei kuitenkaan tulisi pitää vain välttämättömänä pahana vaan 

hedelmällisenä oppimisprosessina, jonka tuloksena yksilö pystyy ymmärtämään itseään ja muita 

sekä erilaisuutta paremmin kuin ennen. (Mt., 29–35.) 

 

Kulttuurishokkia aiheuttavissa tilanteissa, tuntemattomia ihmisiä ja paikkoja kohdatessamme, 

epävarmuuden vähentäminen on ensimmäinen asia, johon pyrimme (Gudykunst, Kim 1997, 14). 

Epävarmuuden vähentäminen tapahtuu havaintojen totuudenmukaisuuden kustannuksella: yritämme 

saada tolkkua kokemuksillemme esimerkiksi kiinnittämällä liikaa huomiota niihin harvoihin 

seikkoihin, jotka tunnistamme ja antamalla tapahtumille itse keksimiämme ominaisuuksia, jotta 

niistä tulisi meille itsellemme ymmärrettäviä. Näiden keinotekoisten ominaisuuksien kiinnittämistä 

ihmisiin ja asioihin kuvataan attribuutioteorialla. Teorian mukaan väärät tulkinnat syntyvät, koska 

ihmisaivoilla on taipumus liittää ensimmäisen kerran tapaamiinsa henkilöihin ja paikkoihin 

mielessään ominaisuuksia, joilla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Omaa toimintaa pidetään 

esimerkiksi jonossa hermostuessa tilanteen eli jonottamisen syynä, kun taas ulkopuolisen henkilön 
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toiminnan syynä pidetään tämän henkilökohtaisia ominaisuuksia. (Mt., 173–178.) Se, että 

kehitysmaareissulla tehdään juttuja slummeista ja kurjuudesta, voi selittyä attribuutioteorialla: 

olemme oppineet, että Afrikan kaupungit ovat aaltopeltierämaita, ja aaltopeltiä me myös siellä 

näemme, koska aaltopellille löytyy aivoista valmis lokero. 

 

Tansanian suurin kaupunki Dar es Salaam vaikutti ensi kerran sen nähdessäni pölyn peittämältä 

aaltopeltikaupungilta. Myöhemmillä käynneillä huomasin, että kaupungissa on varsin kauniita 

rakennuksia, keskustassa ei ole yhtäkään aaltopeltihökkeliä, ja jonkin matkan päässä näkyy hieno 

meri. (syyskuu 1999) Kun keskustelin Tansanian-matkasta jälkeenpäin suomalaisen kokeneen 

ulkomaantoimittajan kanssa, joka oli käynyt Dar es Salaamissa pikaisesti, hän kuvaili kaupunkia 

”vastenmielisimmäksi paskalääväksi, missä on koskaan käynyt”. (talvi 2000)  

 

Robert G. Hanveyn nelitasoinen kaavio hahmottaa vieraan kulttuurin ymmärtämisen tasoja.  

 

1. Turistin tai matkailijan pinnallinen tietämys kulttuurista. Tason voi saavuttaa esimerkiksi 

turistina tai perehtymällä maata käsittelevään kirjallisuuteen. Kulttuuri nähdään 

eksoottisena, uskomattomana. 

 

2. Kulttuurishokkivaihe, jossa kulttuurin erilaisuus omaan verrattuna  huomataan, ja se alkaa 

häiritä ja pelottaa. Vieras kulttuuri tuntuu turhauttavalta, järjettömältä ja uskomattomalta. 

 

3. Erilaisuudesta ollaan tietoisia, mutta ihminen pystyy järkeilemällä ymmärtämään 

erilaisuuden takana piilevän logiikan, hyväksyy sen ja pitää uskottavana. 

 

4. Kulttuuri ja käyttäytymismallit tuntuvat itsestään selviltä, luonnollisilta ja järkeviltä, se 

pystytään ymmärtämään subjektiivisesti.  

 

(Hanvey 1987, 20) 

  

Oleellisinta vieraan kulttuuriin ymmärtämisessä on siellä vietetty aika. Hanveyn esimerkkitapaus on 

4-tasolle yltänyt yhdysvaltalainen vapaaehtoistyöntekijä, joka oli viettänyt Filippiineillä neljä vuotta 

oleskelemalla vuorokauden ympäri paikallisten seurassa (mt., 16–17). Toinen edellytys vieraan 

kulttuurin ymmärtämiselle on se, että pitää sitä varteenotettavana, uskottavana. Ilman sitä ei ole 
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mahdollista nähdä erilaisuutta aidosti yhdenvertaisena ja inhimillisenä. Tällaisen ymmärryksen 

saavuttaa tasoilla 3 ja 4.  

 

Väärinymmärrykset ja attribuutiot eivät ole aina negatiivisia. Ulkomaanvierailun alussa, etenkin jos 

oleskellaan miellyttävissä tehtävissä, kuten lomalla, ihminen voi nähdä ympäristön todellista 

ihanteellisempana eli tehdä positiivisia attribuutioita. Esimerkiksi kun nähdään eroja, nähdäänkin 

samankaltaisuuksia, koska mukaville asioille halutaan antaa tuttu, ymmärrettävä merkitys. Tämä on 

tyypillistä Hanveyn vieraan kulttuurin ymmärtämisen vaiheessa 1, joka on eräänlainen yksilön ja 

uuden kulttuurin kuherruskuukausi. Nämä tulkintavirheet saattavat olla toimittajallekin 

sudenkuoppa.  

 

Liisa Kyrölä toteaa, että Hanveyn tuomio siitä, että kulttuurin pystyy hyväksymään kunnolla vasta 

hyvin pitkän oleskelun jälkeen, on masentava (Kyrölä 1997, 26). Kyrölä on ollut journalistina 

Japanissa, missä raportoimista hänen gradunsakin käsittelee. Hänen mielestään toimittaja pystyy 

tekemään stereotypioista vapaata havainnointia, vaikka ei olisikaan maassa niin pitkää aikaa kuin 

Hanvey odottaa, kuten neljää vuotta, jota taso 4 mahdollisesti edellyttää. Olen Kyrölän kanssa 

samaa mieltä. On absurdia olettaa, että toimittaja voisi viipyä juttukeikalla neljää vuotta ja toisaalta, 

että kunnollista journalismia voisivat tehdä vain ne toimittajat, jotka perehtyisivät aiheeseensa 

vuosikaudet. 

 

Epäilen kuitenkin Kyrölän optimismia siinä, että toimittaja pystyisi tekemään lyhyillä juttukeikoilla 

kovinkaan monipuolisia havaintoja. Ainakin esimerkkini Dar es Salaamista sivulla 29 osoittaa, että 

havainnot voivat mennä vieraassa ympäristössä aivan pieleen. Eija Palosuo kuvaa 

ensivaikutelmaansa New Delhistä ja kertoo, kuinka mielettömältä juttujen tekeminen alussa tuntui, 

koska ympäristön tapahtumista ei löytynyt logiikkaa eikä niiden kuvailemiseen sanoja. Palosuon 

mukaan ei ole kummallista, että muutaman kerran paikan päällä vierailevat, visuaalisesti maailmaa 

havainnoivat journalistit voivat sokaistua maailmojen erilaisuudesta. Hänen ohjeensa on että 

länsimainen visuaalisessa maailmassa elänyt havainnoitsija lopettaisi ympäristön tulkitsemisen vain 

silmillään. (Palosuo 2000, 87–88.) 

6.2. Stereotypiat: journalistin ristiriitainen työkalu 

 
Filosofien, antropologien ja psykologien lisäksi myös journalistit ovat tietoisia objektiivisen 

havainnoinnin vaikeudesta ja stereotypioiden harhaanjohtavuudesta. Toimittajan havainnot voivat 
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olla jopa sattumanvaraisia (Miettinen 1984, 125). Journalistiliitto on kannanotoissaan varoittanut 

antamasta vieraista kulttuureista ja erilaisista ryhmistä yksipuolista ja stereotyyppistä kuvaa 

(Helminen 1996, 7). Jännittäminen voi pilata journalistisen havainnoinnin, silloin aivot välittävät 

viestit liian voimakkaina tai värittyneinä. Jos ihminen ei ole tietoinen omista tunteistaan, hän ei 

pysty erottamaan tunteita havainnoistaan. Myös ryhmä yhdenmukaistaa havaintoja. (Bruun et al. 

1986, 322–323.) Kummatkin tekijät, ryhmäpaine ja jännittäminen, korostuvat tuntemattomassa 

ympäristössä.  

 

Stereotypioista on löydettävissä positiivisiakin ominaisuuksia. Lohdullinen näkökulma on filosofi, 

hermeneutikko Hans-Georg Gadamerin näkemys siitä, miten ihminen ymmärtää maailmaa ainoasta 

mahdollisesta näkökulmasta, omastaan. Ilman rajattua näkökulmaa ei maailmasta ole mahdollista 

saada tolkkua. Gadamerin mukaan havainnointi ja ymmärtäminen ovat aina riippuvaista 

esiymmärryksestä eli tietyistä edeltävistä lähtökohdista, näitä Gadamer nimittää ennakkoluuloiksi. 

Negatiivissävytteisestä sanasta huolimatta hän ei pitänyt ennakkoluuloa pahana asiana. (Gadamer 

2004, 34.) 

 

Ymmärtäminen vaatii Gadamerin mukaan esioletusta, mutta kuitenkin myös esioletuksen mukanaan 

tuoman arvottamisen pidättelemistä. ”Vain se mikä on ensin hyväksytty omassa toiseudessaan, voi 

houkutella ymmärtämään” (mt., 38). 

 

Walter Lippmankaan ei tuomitse stereotypioita. Vaikka stereotypialla on Lippmanin mukaan 

vahingollinen vaikutuksensa, hän pitää stereotypioiden muodostamista ehtona sille, että ihminen 

pystyy ymmärtämään maailmasta yhtään mitään. Lippman näkee stereotypiat ihmisen puolustus- ja 

selviytymiskeinona uuvuttavan maailman surisevassa hämmennyksessä. Ne ohjaavat 

havaintojamme halusimme tai emme, me valitsemme ja huomaamme maailmasta ne asiat, mitkä 

kulttuurimme on jo määrännyt meidät huomaamaan. (Lippman 1965, 55.) Toimittajan työssä 

Lippman juhlii stereotypioita käyttökelpoisena työkaluna: ne ovat taloudellisia, sillä ne säästävät 

aikaa kiireisessä työssä (mt., 75). 

  

Milloin stereotypia on siis hyvä, milloin huono? Stereotypia on huono, jos arvostelmista ei ole 

tietoinen, stereotypiat kohdistetaan yksittäisiin ryhmän jäseniin, niille annetaan liioiteltu arvo, eikä 

niitä muuteta, vaikka kokemus osoittaisi toista, ja varsinkin, jos ne ovat pääasiassa kielteisiä (Salo-

Lee 1996, 17–18). Ensimmäinen kohta, olla tietoinen, kuulostaa toimittamisen yhteydessä sopivalta, 

ja sointuu Journalistiliiton sanavalintaan, joka kannustaa toimittajia tiedostamaan oman 
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kulttuurisidonnaisuutensa. ”Jos toimittajana haluaa tiedostaa (vieraiden kulttuurien ymmärtämisen) 

rajojaan ja sidonnaisuuksiaan, on välttämätöntä analysoida, miten oma kulttuuritausta vaikuttaa 

työssä. Mitä enemmän sidoksiaan tiedostaa, sen vapaampana niistä voi toimia.” (Helminen 1996, 

9). 

6.3. Henkilökohtaiseen toimintaan liittyviä ohjeita ulkomailla 

 
Koska pääsyitä väärien attribuutioiden tekemiseen ovat epävarmuus ja sen aiheuttama ahdistus, 

epävarmuuden minimointi on tehokkaan viestinnän perusedellytyksiä. Ajan kuluessa tilanteet eivät 

tunnu niin ahdistavilta ja energiaa jää olennaisempien asioiden havainnoimiseen. Kuitenkin joiltain 

ihmisiltä vieraaseen kulttuuriin sopeutuminen sujuu paremmin kuin toisilta, ja näiden 

sopeutumiskykyjen eroihin on yritetty etsiä syitä yksilön luonteenpiirteistä ja asenteesta. Yksi 

näkemys liittyy kommunikatiiviseen kompetenssiin, joka on yksilön henkilökohtainen kyky käyttää 

tarkoituksenmukaisia toimintamalleja elämänsä vaikeuksista selviytymiseen (Lehtonen 1998, 313). 

Toisin sanoen se on kykyä lukea muita ihmisiä ja tilannetta ja sopeuttaa omaa viestintää näiden 

mukaisesti. Henkilö jolla tällainen ominaisuus on, pärjää paremmin tuntemattomassa ympäristössä 

kuin muut. Henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi kommunikatiivisen kompetenssin 

saavuttamiseksi vieraassa kulttuurissa henkilöltä vaaditaan kielen osaamista ja suuri määrä tietoa 

yhteiskunnasta. Vieraassa kulttuurissa toimijan on myös tunnistettava oman toimintamallinsa 

heikkoudet ja kyky nähdä oma kulttuuri ulkoapäin. (Mt., 314.) 

 

Myös seuraavat vieraassa kulttuurissa pärjäämiseen liittyvät teoriat liittyvät kommunikatiiviseen 

kompetenssiin. Hyvältä kommunikoijalta edellytetään muun muassa kykyä olla tarkkaavainen ja 

avoin, sietää epävarmuutta sekä kykyä rauhoittaa itseään ahdistavissa tilanteissä ja kyky tuntea 

empatiaa (Gudykunst, Kim 1997, 269). Brent D. Ruben pitää kaikkein tärkeimpinä tekijöinä 

päämääräkeskeisyyden ja egosentrisyyden sekä tuomitsemisen välttämistä. Lisäksi tarvitaan 

kunnioituksen ilmaisemisen kykyä ja sosiaalisen vuorottelun taitoja. (Ruben 1987, 40.)   

 

Ruben on keskittynyt erityisesti kehitysyhteistyöntekijöiden suorituksen tutkimiseen. Hänen 

mukaansa työntekijöiden ammattitaito omassa työssään ei takaa, että he suoriutuisivat hyvin 

tehtävästään kehitystyössä eli tiedon siirtämisessä. Rubenin mukaan monet  

pilaavat kehitystyö tehtävän liialla suorituskeskeisyydellä.  
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Käyttäytymiskoodeja on maailmassa miljoonittain, eikä kaikkia ole mielekästä luetella tässä, mutta 

seuraava yleisluontoinen malli sopii Suomen ja Tansanian kulttuurien tarkastelemiseen. 

Individualisteja kehotetaan huomioimaan kollektiivikulttuurin edustajien kanssa viestiessään 

seuraavat asiat:  

 

1. Kollektivisteille heidän ryhmäidentiteettinsä on erittäin tärkeä, huomioi se. 

2. Muista että heidän käytös muuttuu sen mukaan kuin heidän roolinsa ja viiteryhmänsä. 

3. Kollektivistit eivät kiusaannu vertikaalisista, epätasa-arvoisista ihmissuhteista. 

4. He näkevät kilpailun uhkaavana. 

5. He korostavat kasvojen säilyttämistä, auta heitä säilyttämään ne. 

6. Kollektivistit korostavat harmoniaa. 

7. He eivät erota kritiikkiä heidän persoonansa kritiikistä. 

8. Pidä yllä pitkiä ihmissuhteita. 

 

Ja vastaavasti pari individualistisen kulttuurin piirrettä, joiden ylitsepursuamista kannattaa pitää 

kollektiivisessa kulttuurissa silmällä: 

 

1. Individualistit ovat ylpeitä saavutuksistaan ja puhuvat muista negatiivisia asioita. 

2. He eivät aloita helposti pitkiä ihmissuhteita, eikä ystävällinen käytös tarkoita että he olisivat 

kiinnostuneita ihmissuhteesta. 

3. He pitävät yllä ihmissuhteita joista on heille enemmän hyötyä kuin haittaa. 

 

(Gudykunst, Kim 1997, 272) 

 

Nämä ohjeet auttavat erityisesti tilanteessa, jossa kaksi eri kulttuurista peräisin olevaa työskentelee 

pitkiä aikoja yhdessä, ja siksi niiden soveltaminen korkeintaan parin tunnin journalistiseen 

vuorovaikutustilanteeseen on aika vaikeaa. Tosin esimerkiksi kollektiivista kulttuuria kuvaavat 

kohdat 4 ja 5 kilpailun uhkaavuudesta ja kasvojen säilyttämisestä ovat tärkeitä ja mahdollisia 

huomioida lyhyessäkin tapaamisessa. 

 

Tähän mennessä olen tarkastellut kulttuurien eroja ja vieraan kulttuurin ymmärtämistä käsitteleviä 

teorioita sekä tutkimukseni taustaa. Seuraavassa luvussa kuvailen oman juttukeikkani keskeisiä 

tapahtumia kunkin juttuaiheen näkökulmasta. Sen jälkeen ryhdyn analysoimaan aineistoani ja sitä 

kautta journalistista työprosessia Tansaniassa.  
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7. KENTTÄTYÖSSÄ TANSANIASSA: VIISI ERILAISTA JUTTUKEIKKAA 

7.1. Rastafarit: juttukeikka, jolta en koskaan tehnyt juttua 

 
Tavoitteenani oli avata lukijoille Tansanian yhden toisinajattelijaryhmän näkemystä maailmasta ja 

elämästä kuvaamalla heidän arkeaan ja rastafari-uskonnon tunnustamiseen liittyviä tapahtumia. 

Haastateltavina olivat morogorolaiset rastafarit Ras Amina, Ras Dito ja Ras Netu. Kävin 

rastafarikommuunissa Dar es Salaamissa, joiden asukkaita haastattelin ohimennen. Yhteyshenkilönä 

minulla oli Mzee Mluge7, joka hoiti Morogoron rastafariverkostoja sen jälkeen, kun hänen rastafari-

uskontoa tunnustava poikansa, kuvataiteilija Johnson Mluge, oli muuttanut Suomeen. 

 

Rastafarijuttukeikassa vieraan kulttuurin ymmärtämisen ja siitä kertomisen problematiikka tuli 

esille eniten. Haastattelut eivät edenneet niin kuin suunnittelin. Tansaniassa tapaamani rastafarit 

ovat yleisesti ottaen hyvin ystävällisiä ja auttavaisia, ja kaikki kolme ehdokasta suostuivat 

haastatteluun oitis. Haastattelutilanteessa tunnelma oli avoin ja ystävällinen, mutta siitä huolimatta 

en saanut haastateltavistani irti juuri mitään konkreettista: he puhuivat yleisellä tasolla ja 

monimutkaisin vertauskuvin esimerkiksi siitä, miten tärkeitä asioita rauha ja rakkaus ovat 

rastafareille, tai miten ”rastafarimies ja -nainen ovat kuin alfa ja omega”. Oli vaikeaa täsmentää ja 

tarkentaa kysymystä, koska koko vastauksen idea oli minulle hämärän peitossa. Olisin halunnut 

kysyä: ”mitä haluat sanoa alfa&omega -vertauskuvalla, ja miten se liittyy mihinkään?” On 

mahdollista, että koska kysymäni asiat olivat haastateltaville itsestään selviä, he eivät uskoneet, että 

haluan todella niin arkisen vastauksen.  Siksi he heittivät vastauksiin lisämausteita, jotta 

keskustelun arvokkuus ja aiheen tärkeys tulisi ilmi. Tämä on kollektiivisen, korkean kontekstin 

puhetavan ominainen piirre. Arkisempi selitys epäonnistumiselle on, että minulla olisi pitänyt olla 

paremmat alkutiedot rastafarismista, jäsentyneemmät kysymykset sekä rastafarismia ymmärtävä 

tulkki. 

 

Tuntui oudolta, että rastafareilla ei ole mitään yhteisöllistä paikkaa tai kokoontumistuokiota, jossa 

uskontoa ja elämäntapaa harjoitetaan ja ylläpidetään. Yritin löytää toimintaa tai paikkaa, johon 

jutun voisi sitoa. Olin esimerkiksi kuullut ensimmäisellä Tansanian-kerrallani, että Morogoron 

ulkopuolella on rastafarikirkko, ja halusin käydä siellä. Käynti tyssäsi kuitenkin siihen, kun Mzee 

Mluge kertoi, että kyseessä on nykyään pelkkä peltotilkku ja talo, jossa asuu kaksi rastafaria. 

Useaan otteeseen kävi myös ilmi, että rastafarit haluavat auttaa köyhiä. Olin jo aikaisemmin kuullut, 

                                                 
7 Mzee on suahilia ja tarkoittaa herraa. 



 35 

että morogorolaiset rastafarit ovat perustaneet orpolasten keskuksen, joka tarjoaa mahdollisuuksia 

harrastaa musiikkia. Olin pyörällä päästäni, sillä en todellakaan saanut selville, missä ja miten tämä 

katulapsikeskus toimii, vai toimiiko se ollenkaan. Hämmentävää oli sekin, miten toisinaan 

seuraamme liittyi joku haastateltavan ystävä, jonka todettiin olevan myös rastafari, vaikka hän ei 

siltä näyttänytkään. Tiedän, että sillä haluttiin korostaa rastafarismin olemusta kenen tahansa 

hyväsydämisen ihmisen uskontona, mutta se vaikeutti aatteen ymmärtämistäni entisestään. Onko 

sen takana muuta kuin Bob Marleyn kuuntelu?  

 

Kaukaiset rastafaritoiminnan keskukset kuulostivat kiinnostavilta. Mzee Mlugen mukaan Pohjois-

Tansanian Tangassa on rastafaritila, jonne on saatu ruotsalaiselta järjestöltä traktorikin, joka toimii 

hyvin ja tuottaa rahaa, mutta se taas oli liian kaukana käytäväksi. Dar es Salaamissa kävin 

rastafarikommuunissa ja tapasin siellä muutamia asukkaita, yllättäen suomalaisenkin rastafarin. 

Talo toimi ihmisten kotina mutta siellä ei ollut muuta toimintaa.  

 

Asioiden tola paperilla ja käytännössä poikkeaa joskus Tansaniassa toisistaan roimasti. Tämä 

ilmenee esimerkiksi kansalaisjärjestöjen eli NGO:iden (non-governmental organization) vilkkaassa 

toiminnassa. Järjestöjä on joka kulmassa, kaikilla hienot kyltit, suuret organisaatiokaaviot ja monilla 

ulkomaalainen tukijajärjestö, ”donor”, mutta usein on epäselvää, minkälaista toimintaa niissä 

loppujen lopuksi on. Itseisarvo on se, että järjestö on perustettu. Sama ilmiö oli tunnistettavissa 

rastafarijuttukeikassa. Ihmiset kutsuvat itseään rastafareiksi, ja varmasti ovatkin sitä, mutta mitään 

siihen liittyvää tai sitä todistavaa toimintaa ei siihen tapaamillani tyypeillä liittynyt – tai 

vaihtoehtoisesti he eivät halunneet kertoa minulle siitä.  

 

Ilman näitä konkreettisia asioita, kuten järjestettyä toimintaa, kohtaamispaikkaa, en osannut tarttua 

aiheeseen jutuntekotarkoituksessa, koska en löytänyt sille sopivaa journalistista kehystä. Minulla oli 

paljon kommentteja eri henkilöiltä, jotka sisälsivät hyvin erilaista tietoa. Harkitsin kolmen erillisen 

jutun kirjoittamista, joista yksi käsittelisi Ras Aminaa ja Ras Ditoa, toinen Ras Netua ja kolmas Dar 

es Salaamin rastafarikommuunia. En kuitenkaan pystynyt kehittämään kokoamistani aineksista 

itselleni kelpaavaa näkökulmaa.  

 

Tässä näkyy selkeimmillään kahden eri maailman, journalismin tekemisen ja itselle vieraan, hyvin 

monipuolisen alakulttuurin, yhteismitattomuus. Tansanialaiset rastafarit käsittivät aatteensa ja 

määrittivät itsensä rastafarina kukin omalla tavallaan, heillä ei ole tarvetta muokata elämäntapaansa 

konformoituihin raameihin. Mutta journalismi vaatii stereotypian, jotta juttu voidaan tehdä. 
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Rastafarien haastattelun runnominen väkisin jonkin elämäntapajutun sabluunaan olisi tehnyt heistä 

stereotypian, mutta se olisi ollut journalistinen vääryys. Juttu olisi todennäköisesti antanut kuvan 

rastafareista pahimmanlaatuisina löysäilijöinä tai ainakin tuottanut faktojen vähyydessä 

epäinformatiivisen ja kritiikittömän oloisen jutun eli suvaitsevaisuusjournalismia ilmeisimmillään.  

7.2. Ihonvaalennus: asia, josta kaikki tietävät mutta kukaan ei halua puhua 

 
Toisen juttukeikan tavoitteena oli kuulla tansanialaisten ajatuksia ihonvaalennusasiasta: haastatella 

ihoaan vaalentavaa henkilöä, selvittää mitä aineet ovat ja mistä niitä saa, miksi tansanialaiset 

vaalentavat ihoaan sekä mitä Tansanian viranomaiset koko asiasta ajattelevat. Haastateltavina oli 

morogorolainen kauneussalongin omistaja Miriam Halifa, Tansanian terveysministeriön virkamies 

Joyce Sekimanga, iholääkäri Aaron John Masawe Dar es Salaamista sekä Suomen kuluttajaviraston 

erikoistutkija Eeva-Liisa Sainio ja kemikaalineuvoja David Ratcliffe Ison-Britannian kauppa- ja 

teollisuusministeriöstä.  

 

Vaikka ihonvaalennus on yleistä, haastateltavien löytäminen oli kiven alla. Kaikki ihmiset, joilta 

kysyin, tiesivät, että tansanialaiset vaalentavat ihoaan, ja lähes kaikki tiesivät jonkun, joka niin 

tekee. Kuitenkaan yksikään ihminen ei myöntänyt itse tai kenenkään lähipiiriinsä kuuluvan 

vaalentavan ihoaan saati suostunut ihoaan vaalentavana henkilönä lehtihaastatteluun.  

 

Koska ihonvaalentaminen on jonkinmoinen tabu Tansaniassa, hienotunteisuus ja tansanialaisten 

ilmaisutapojen ymmärtäminen osoittautuivat tämän aiheen yhteydessä erityisen tärkeiksi. Virhe, 

jonka tällä juttukeikalla tein, oli liian hätiköity ja röyhkeä lähestymistapa Morogoro Hotelin 

viranomaisseminaarissa. Asetin ministeriön virkamiehet vaikeaan tilanteeseen kysymällä heiltä 

yhtenä ryhmänä kommenttia ihonvaalennukseen. Onhan mahdollista, että joku ryhmän jäsenistä 

vaalensi ihoaan, jolloin yksi heistä ei olisi missään nimessä voinut julkisesti kritisoida tätä ilmiötä – 

ryhmän etuhan voittaa yksilön edun, näin edellisessä luvussa kollektivistien kanssa keskustelijoita 

muistutetaan. Onnistuin kuitenkin alkutöppäilyn jälkeen ihmisten tavoittamisessa hyvin 

yksinkertaisesti kävelemällä ihmisten luo ja antamalla keskustelun edetä heidän tahtiinsa.  

 

Aiheen arkuuden takia tämän jutun yhteydessä jouduin odottelemaan erityisen pitkiä aikoja 

haastateltavan löytymistä ja haastatteluissakin sitä, että päästäisiin itse asiaan. Olin hermostunut 

viivästyksistä ja epäilin jutun onnistumista siihen saakka kunnes Miriam Halifa löytyi. Juttukeikka 

oli myös fyysisesti rankka, koska keräsin tietoa vaalennusaineista ja mahdollisista haastateltavista 
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jalkaisin. Henkilökohtaisesti ihmisten luo meneminen oli kuitenkin palkitsevaa, koska onnistuin 

saamaan haastattelut, puhelimessa kieltäytyminen olisi ollut paljon helpompaa. 

 

Vaikka haastateltavien löytäminen oli vaikeaa, ihonvaalennusjutun tekeminen oli rastafarijuttua 

selkeämpää, koska aihe oli konkreettinen ja herätti ihmisissä paljon tunnekuohua. Kun vihdoin 

pääsin niin pitkälle, viranomaisilta irtosi spontaaneja ja suoria kannanottoja. Sen sijaan jutun 

yhteydessä tulee esille vakava eettinen kysymys: se ettei vaalea Halifakaan myöntänyt koskaan 

vaalentavansa ihoaan. Olen lähes varma siitä, että hän on tehnyt niin, mutta en voi olla täysin 

varma. Tosin mainitsen jutun lopussa, että Halifa kieltää vaalentamisen, mutta lause vaikuttaa 

melko epäuskottavalta. Selvää on, että Halifa suhtautuisi tällaisen jutun julkaisemiseen kielteisesti.  

 

Tansaniassa on paljon ”salaisuuksia”, asioita, joita ei kerrota mzunguille. Se, että minulle ei kerrota 

ihonvaalennusasioita ei tarkoita muuta kuin, ettei asian ei katsota kuuluvan minulle. Luotin 

kuitenkin omiin silmiini ja siihen, että morogorolaiset tietävät toistensa asiat, mutta ennen kaikkea 

tein ratkaisuni siksi, koska tarvitsin juttuun jonkun ihonvaalentajan. Sama asia toistui kuin 

rastafarijutussa, sain epätarkkaa informaatiota. Silloin jätin tekemättä, mutta ihonvaalennusjutun 

tein, vaikka en ollut sisällöstä aivan varma. Korrektia olisi ehkä ollut vaihtaa haastateltavan nimi, 

kuviahan juttuun ei tullut. Juttu julkaistiin Image-lehden numerossa 4/2001. 

7.3. Jumuiva Moreto: peloton ja vähäpuheinen lounasyrittäjä 

 
Maasaiheimoon kuuluvan naisen henkilöhaastattelussa tavoitteenani oli kuulla, mitä maasainainen 

ajattelee paikastaan maailmassa vanhoja perinteitä noudattavan heimon ja vähemmistön edustajana 

Tansaniassa. Halusin kuvata hänen arkeaan mahdollisimman neutraalisti, ilman eksoottisia 

kuvauksia primitiivisyydestä tai puutteesta. Haastateltavaksi sain lounasruokalan pitäjän Jumuiva 

Moreton. 

 

Haastateltavan hankkiminen kävi todella ripeästi, koska arvovaltainen tuttavani, Esther Chissunga 

eli vapaaehtoistyöpaikkani puheenjohtaja, johdatteli minut Jumuiva Moreton luo. Ilman häntä 

haastateltavan etsiminen olisi ollut vaikeaa, niin Chissunga kertoi. Chissunga sanoi jo ennen lähtöä, 

että Moreto varmasti suostuu haastatteluun vastapalvelukseksi siihen, että Chissunga on auttanut 

tätä paljon neuvomalla ja lainaamalla rahaa. Ehkä tämä asetelma oli yksi syy siihen, että haastattelu 

enemmän tai vähemmän runnottiin väkisin läpi – Moretolla ei ollut Chissungan edessä vaihtoehtoa 

kieltäytyä. En ole tottunut vaatimaan jotakuta tekemään minulle palveluksen suostumalla tunnin 
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mittaiseen haastatteluun noin vain siltä istumalta, ja tämä tuntui kiusalliselta ja epäeettiseltä. 

Viranomaiselta tai muulta vastuulliselta henkilöltä vaatiminen on eri asia. 

 

Journalistin ohjeissa8 ei suoraan mainita mitään haastateltavan painostamisesta, ohjeet ovat 

keskittyneet lähinnä siihen, ettei toimittaja saa painostuksen alla suostua sanomaan 

tiedotusvälineessään mitä tahansa, tai toisaalta vetämään sanomisiaan pois. Toisaalta journalisti voi 

hankkia tietoja tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, jos olennaisia seikkoja ei voida muuten 

selvittää. Ohjeiden mukaan tiedot on hankittava avoimesti ja journalistin on työskennellessään 

suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Haastateltavan oikeuksiin kuuluu tietää, missä yhteydessä hänen 

kommenttejaan käytetään, sekä halutessaan tarkistaa kommenttinsa, jos se on toimitusteknisesti 

mahdollista. Tämä haastateltavan tarkistamisoikeus on tietenkin merkityksetön etu, jos haastateltava 

ei tiedä tällaisen mahdollisuuden olemassaolosta mitään. 

 

Itse haastattelupaikalle meneminen oli parin tunnin bussikyydin ja tunnin kävelymatkan päässä. Se 

oli rankkaa paahtavassa helteessä mutta ei juuri haitannut, koska tiesimme että matkallamme oli 

tietty määränpää. Epävarmuuden sietokyvyn rajat eivät siis olleet koetuksella. 

 

Haastattelu häiritsi Moreton ruokalabisnestä, koska hänen piti pitää yllättäen yli tunnin tauko ruuan 

tarjoilussa takiani. En usko, että hän oli muutenkaan kovin ilahtunut siitä että joutui kertomaan 

yksityisasioitaan yhtäkkiä tuntemattomalle toimittajalle. Paikalle ilmestyminen oli kuitenkin ainoa 

tarjolla oleva tapa hoitaa haastattelu, sillä Chissunga olisi tuskin suostunut lähtemään kanssani 

kahta kertaa Kambalan kylään. 

 

Oma roolini vaativana toimittajana tuntui kiusalliselta ja julmalta. Moreton arkuus ja myöntyvyys 

vielä pahensivat asiaa. Hän vastaili hyvin lyhyitä melko vältteleviä kysymyksiä, eikä ollut 

kiinnostunut teemoistani kovinkaan paljon. Henkilökohtaiset ja laajat ”Mitä mieltä olet paikastasi 

maailmassa?” -kysymykset eivät herättäneet suuria intohimoja. Voikin sanoa, että määrätietoisen 

toimittajatyylin ansioista haastattelu ylipäänsä tehtiin, mutta samasta syystä sen sisältö jäi melko 

pinnalliseksi. Pitkän haastattelun saldona on kuitenkin välähdyksiä Jumuivan elämästä. Lyhyt juttu 

julkaistiin Kumppani- lehden numerossa 3/2001. 

 

                                                 
8 Journalistin ohjeet, voimaan 1.1.2005: http://www.journalistiliitto.fi/fi/850. 
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7.4. Kumppanin VOX-juttu: sitä itseään eli henkilökuva suomalaisesta kehitystyöntekijästä 

 
Lääkäri Pekka Nokso-Koiviston henkilöhaastattelun järjestäminen ja tekeminen sujui, kuten odottaa 

sopii kivuttomasti ja tehokkaasti, kehitysmaajournalismin genren perinteitä noudattaen. Idean hänen 

haastattelemisekseen sain aineistonkeruumatkaa edeltävällä Tampereen yliopiston opiskelijoille 

järjestetyltä kehitysyhteistyöekskursiolla, jossa Nokso-Koivisto esitteli tansanialaista AfriCafe-

kahvitehdasta. Aiheesta vihjaisi opettajamme Mari Maasilta. Puhelinnumero järjestyi saman tien, ja 

sovimme Nokso-Koiviston kanssa haastattelun ravintolaan Dar es Salaamissa. Tapasimme hänen 

kotonaan, josta lähdimme ruokapaikkaan tietenkin jeepillä. Tein muistiinpanoja samalla kun 

söimme, koko sessioon menin pari tuntia. Juttu julkaistiin Kumppani- lehden numerossa 2/2001. 

 

Kontrastin muiden juttujen tekemisprosessiin tuo tarkkuus, jolla Nokso-Koivisto halusi valmista 

juttua korjata. Nokso-Koiviston näkemykset ja tapa tehdä kehitysyhteistyötä ovat kaukana 

sovinnaisesta, ja kirjoitin niistä ilomielin juttuun. Nokso-Koivisto kuitenkin järkyttyi jutun 

luettuaan, koska kehitysyhteistyöstä on totuttu lukemaan samat jeesustelevat kommentit jutusta 

toiseen, eivätkä hänen kommenttinsa sopineet tähän diskurssiin. Aluksi hän vaati koko jutun 

kirjoittamista uudelleen, mutta pitkän kädenväännön jälkeen sain säilytettyä jutun suurin piirtein 

ennallaan. Tosin karsin ja silotin hänen pyynnöstään joitakin kohtia. Hyvä miettimisen aihe on, 

kuinka epätasa-arvoisessa asemassa tansanialainen ja suomalainen haastateltava olivat. Kelle 

muulle haastateltavalle tuli edes mieleen pyytää juttua luettavaksi? Ei ainakaan edellisessä 

kappaleessa esitellylle Jumuiva Moretolle.  

7.5. Morogoro–Tampere-juttu: eksoottista hupijournalismia aidoimmillaan 

 
Edellä kuvaamieni juttujen lisäksi halusin tehdä hassun, hyväntahtoisen ja helppolukuisen 

osoituksen Tampereen ja Morogoron yhtäläisyyksistä. Jutun tekemisen suurin motiivi oli sen 

helppous, sillä yksi huomio riitti: Morogoroa ja Tamperetta yhdistää sattumalta monta hyvin 

samanlaista asiaa, pienellä kaivelulla niitä löytyi lisää. Aineistonkeruuseen eli valokuvien 

näpsimiseen kului pari tuntia, ja juttu oli täydellinen Aamulehden Moro- liitteeseen, jossa esitellään 

milloin mikäkin ”moro”-sanan sisältävä paikkakunta tai vekotin. Jutun kertoja on lavastettu siinä 

mielessä, että olin puhunut morogorolaisen Stella Luogan kanssa vuotta aikaisemmin kaupungin 

halki virtaavasta pikku joesta! Tampereella juttua kirjoittaessa hänen kommenttinsa versioiminen 

ilman erillistä lupaa tuntui tehokkaalta vaihtoehdolta. Morogorossa varsinaisen 
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asiantuntijahaastateltavan etsiminen tähän juttuun ei ollut mielestäni tarpeellista. Juttu julkaistiin 

Aamulehden Moro-liitteessä 22.3.2001.  

 

 

8. JOURNALISTISEN KENTTÄTYÖN ANALYYSIMENETELMIÄ  

8.1. Laadullinen tutkimus, tapaustutkimus, toimintatutkimus  

 
Tutkielmaani ei ole mahdollista runnoa yhteen tai kahteen tutkimustraditioon tai -tyyliin 

kuuluvaksi, vaan olen yhdistänyt elementtejä monesta tutkimuksellisesta lähestymistavasta. 

Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus, jossa on toimintatutkimuksen piirteitä. Aineistoon kuuluu 

kahdenlaista materiaalia, haastatteluja ja juttupäiväkirja. Analyysin perustana on aineistolähtöinen 

grounded-teoria, jossa edetään ilman etukäteishypoteeseja ja strukturoituja luokitusrunkoja.  

 

Mikä tekee tutkimuksestani tapaustutkimuksen? Jokainen laadullinen tutkimus on tavallaan 

tapaustutkimus. Robert K. Yin määrittelee case- eli tapaustutkimuksen empiiriseksi tutkimukseksi, 

joka tarkastelee ”tiettyä nykyistä tapahtumaa tai toimintaa tietyssä rajatussa ympäristössä” (Yin 

1983, 23). Yinin mukaan tapaustutkimus soveltuu erityisesti ”miten” ja ”miksi” -kysymysten 

ruotimiseen, ei niinkään teorian luomiseen, sekä tutkimuksiin, joissa ilmiötä halutaan tarkastella 

reaaliympäristössä ja -ajassa. Tapaustutkimuksen voi jakaa kolmeen eri tyyppiin: selittäviin, 

kuvaileviin sekä tutkiviin, selvittäviin (exploratory). (Mt., 14.) Tutkielmani kuuluu lähinnä 

kuvailevaan tyyppiin, jossa käsitellään sekä sitä, ”miten” journalistien kenttätyö sujui Tansaniassa, 

että ”miksi” se sujui niin kuin sujui.  

 

Toimintatutkimukselle on tyypillistä käytäntöihin suuntautuminen, muutokseen pyrkiminen ja 

tutkittavien osallistuminen tutkimusprosessiin. Tutkimuskohde voi olla lähes mikä tahansa 

ihmiselämään liittyvä piirre, kunhan uuden tiedon tuottamisen lisäksi pyritään reaaliaikaisesti 

edistämään asiantiloja. (Kuula 1999, 10–11.) Näin tehdään esimerkiksi Merja Helteen 

lisensiaatintyössä, jossa Helle tarkasteli Helsingin Sanomien toimituskäytäntöjen muutokseen ja 

edistykseen pyrkivää muutoslaboratorio ta toimintatutkimuksen avulla. Toimintatutkimuksessa on 

kuitenkin pikemmin kyse erityisestä tavasta hahmottaa tutkimuksen ja tutkittavan todellisuuden 

välinen suhde kuin varsinaisesta metodista (Kuula 1999, 10). Toinen keskeinen lähtökohta on 

reflektiivisyys, jonka avulla pyritään ymmärtämään omaa toimintaa uudesta näkökulmasta ja sitä 
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kautta kehittämään toimintaa. Tutkija on subjektina mukana tutkimuksessa. (Heikkinen 2001, 175–

176.) Kriittinen reflektio on tutkimuksessani mukana analyysin viitekehyksenä ja näkökulmana.  

 

Aineistonhankintamenetelmäni on osallistuva havainnointi. Osallistuva havainnointi on 

Kluckhohnin mukaan ”tietoista ja systemaattista osallistumista…tutkittavien elämän toimintoihin ja 

joskus myös heidän kiinnostuksiinsa ja tunteisiinsa. Sen tarkoituksena on kerätä aineistoa suoran 

osallistumisen välityksellä eri tilanteista, joissa tutkijan vaikutus ulkopuolisena on pyritty 

minimoimaan.” (Grönfors 1982, 92). Tosin tähän tutkimukseen ei sovi ajatus siitä, että oma 

vaikutukseni olisi minimoitu – olenhan itse mukana tutkimuksessa vaikuttamassa tapahtumiin ja 

tutkimuksen kulkuun. Osuvampi termi onkin toimintatutkimuksen yhteydessä ja sen synonyyminä 

käytetty osallistava havainnointi, jossa tutkija tekee havaintoja kuin osallistuvassa havainnoinnissa, 

mutta näkyvänä toimijana, yrittämättäkään olla sivustakatsoja ilman vaikutusta. 

8.2. Analyysin kulku raaka-aineistosta havainnoiksi ja tutkimustuloksiksi  

 
Tutkin journalistista työprosessia juttupäiväkirja- ja haastatteluaineistosta tuottamieni havaintojen 

kautta. Aineisto koostuu kahdenlaisista teksteistä. Ensinnäkin aineistoon kuuluu juttupäiväkirja, 

johon olen kirjannut havaintojani ja huomioita siitä, miten vuorovaikutustilanteet etenivät, toiseksi 

aineistoani ovat nauhoitetuista haastatteluista litteroidut tekstit. Juttupäiväkirjaan olen merkinnyt 

sekä subjektiivisia tapahtumia, kuten omat tunteeni ja näkemykseni haastattelutilanteiden kulusta, 

että merkintöjä minusta riippumattomasta todellisuudesta, esimerkiksi ajankulusta ja siitä mitä 

haastateltavat sanovat ja tekevät. Litteroidut haastattelut ovat peräisin kolmesta nauhoitetusta 

henkilöhaastattelusta: Ras Aminan ja Ras Diton, Jumuiva Moreton sekä Miriam Halifan 

haastattelusta. Mukana ovat kaikki kysymykseni ja kaikki haastateltavan ja tulkin vastaukset. 

Tutkin näitä erilaisia aineistoja samojen menetelmien avulla, mutta erilaisuutensa takia niistä 

ilmenee erilaisia asioita. Juttupäiväkirjassa korostuvat toiminta ja omat mielipiteeni. Haastattelujen 

avulla vuorovaikutusta on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisesti, miten haastateltavat reagoivat 

erilaisiin kysymyksiin ja aiheisiin, ymmärränkö heidän vastauksiaan, ja ymmärtävätkö he minun 

kysymyksiäni. Nämä aineistotyypit on helppo erottaa toisistaan, koska haastatteluaineistot ovat 

dialogin muodossa, juttupäiväkirja omaa kerrontaani.  

 

Esimerkkejä juttupäiväkirjamerkinnöistä koostuvasta aineistosta: 
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Päivä 9: Simonia ei näkynyt toimituksessa, vaikka meillä oli diili. Olin pettynyt. Haastattelin Ras 

Netua puolisen tuntia hänen ateljeessaan, jossa hän maalasi hienoa tinga-tingataidetta. Keskustelu 

oli juohevaa, mutta uutta tietoa ei juuri herunut.  

 

Päivä 21: …odotin noin 45 minuuttia, sillä välin vieressäni istuva herrasmies ehti kysyä minulta 

kaikki itsestäni, työstäni ja opinnoistani. Herrasmies kertoi olevansa ihospesialistin hyvä ystävä ja 

korkeassa virassa Tansanian hallinnossa. Kuuntelin ja vastailin kärsivällisesti edelleen. Hän jatkoi, 

että koska olin osoittanut ’liikuttavan suurta kiinnostusta’ Tansaniaa ja suahilin kieltä kohtaan, hän 

päästää minut kiitokseksi vuorollaan lääkärin pakeille…  

 

Esimerkkejä litteroidusta haastattelumateriaalista koostuvasta aineistosta: 

 

Kukka: Pitävätkö miehet enemmän vaaleista naisista? 

Miriam (Nasoro): Riippuu miehistä, jotkut pitävät luonnollisista. Mutta kun näkee jonkun vaalean, 

ihmiset ajattelevat että hänellä on rahaa. Nyt on paljon voiteita kaupassa ja nyt kun on rahaa, 

pakko ostaa.  

(Miriam Halifan haastattelu) 

 

Kukka: Miten elämäsi on muuttunut 30 vuodessa, näen että et ole kovin perinteinen maasainainen, 

perhesuunnittelu ja kaikki?(Esther selittää kysymystä kauan) 

Jumuiva (Esther): Hän meni kouluun. Vanhemmat lähettivät hänet. Kun hän tuli koulusta takaisin, 

hän ei pukeutunut maasaipukuun, vaan jatkoi koulussa käyttämiensä vaatteiden pitämistä. Hänen 

isänsä yritti muuttaa vaimojensakin elintapoja. Mutta kun Jumuiva meni naimisiin, hän pukeutui 

taas maasaipukuun. Mutta Jumuiva ei voinut hyvin tässä puvussa…tiedäthän että heidän täytyy 

pitää yllään noita juttuja. 

(Jumuiva Moreton haastattelu) 

 

Suluissa oleva nimi tarkoittaa tulkkia. Koska tulkit eivät kääntäneet jokaista vastausta, 

haastateltavien vastaukset on merkitty joskus pelkästään heidän itsensä sanomana ilman sulkeita. 

Samasta syystä haastateltavien vastaukset ovat joskus ensimmäisessä, joskus kolmannessa 

persoonassa. Tulkit jättivät kääntämättä pääosin sellaiset vastaukset, jotka ovat niin helppoja, että 

ymmärrän ne suahiliksi itsekin. 
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Vaikka analyysini ja aineistonkeruumenetelmäni ovat laadullisia, suhtaudun aineistoteksteihin 

positivistisesti, toisin sanoen otan aineistoon ”faktanäkökulman”. (Alasuutari 1999, 90–113.) En 

siis ole kiinnostunut tekstistä itsessään tutkimuskohteena, en diskursseista enkä piilomerkityksistä, 

vaan pidän aineistoa kuvauksena siitä mitä (minun näkökulmastani) Tansanian juttukeikalla 

tapahtui. Näkökulma sopii journalistiseen graduun – journalismin maailmahan perustuu siihen, että 

on olemassa todellisuus josta voi välittää yleisölle enemmän tai vähemmän totuudenmukaisen 

kuvan.  

 

Juttupäiväkirja ja haastattelut tarjoavat jo sellaisenaan empiirisiä havaintoja siitä, millaista työnteko 

vieraassa kulttuurissa on. Pelkkä tapahtumien raportointi ei kuitenkaan tarjoa vielä vastaus ta siihen, 

miksi toimittajat tuottavat tietynlaisia juttuja raportoidessaan ulkomailta. Juttupäiväkirjaa ja 

haastattelumateriaalia voikin kutsua tutkimuksen raaka-aineeksi. Varsinainen aineisto koostuu vasta 

niistä huomioista ja havainnoista, joita olen sisällön erittelyn avulla raaka-aineistosta tuottanut.  

Sisällön erittely on kirjava joukko tapoja luokitella ja järjestää laadullista aineistoa (Eskola, 

Suoranta 2001, 160, kursiivi TF). Luokittelemisen ja järjestämisen tarkoituksena on tuottaa 

havaintoja, joiden avulla yritetään nähdä aineiston ilmisisällön taakse ja voidaan löytää lähtökohtia 

analyysin tekemiselle. Aineiston järjestämisessä olen käyttänyt grounded-teoriaa eli 

aineistolähtöistä analyysiä. Grounded-teorian mukaan tekstistä etsitään ilman luokitusrunkoa 

erilaisia tyyppitapauksia, ensin väljin otsikoin, sitten luokituksia tarkennetaan, kuitenkin niin että 

jokaiseen lokeroon tulee useampi kuin yksi tapaus. (Alasuutari 1999, 93–94.)  

 

Tutkimuksessa kysyn aineistolta ensin avoimia, yleisluontoisia kysymyksiä ja tarkennan sitten 

luokituksia : ensin ”mitä teen”, sen jälkeen ”mitä tarkemmin ottaen teen ja miten teen” ja ”mitä 

haastateltavat tekevät ja miten”. Ryhmittelyn avulla nousseita tyypittelyjä ja havaintoja käsittelen 

seuraava luvussa.  

 

 

9. ODOTTAMATTOMIA JA ODOTETTUJA HAVAINTOJA 

 

Aineiston ryhmittely auttaa näkemään metsää puilta eli paljastamaan aineistosta toistuvuuksia ja 

ristiriitaisuuksia, jotka voisivat jäädä huomaamatta kun tekstiä lukee tavalliseen tapaan. Esimerkiksi 

päiväkirjassa selitän, miksi olen niin pessimistinen työnteon suhteen, ja ahdistumiseni vaikuttaa 

ymmärrettävältä. Mutta jos ahdistusmerkintöjä vertaa merkintöihin juttukeikkojen onnistumisesta, 

huomaa että on ihan sama, onnistunko vai en, merkinnät ovat silti ahdistuneita. Ja miksi 
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tansanialainen tulkkini hoputtaa minua pit ämään kiirettä, vaikka Edward T. Hallin 

aikakäsitysnäkemyksen mukaan tilanteen pitäisi olla päinvastainen? Miksi haastateltavani suostuvat 

haastatteluun, jos he eivät halua kommentoida mitään? 

9.1. Ensimmäinen eli väljin tyypittelyseula 

 
Aineistolähtöisen analyysin koodauksessa kategoriat ovat väljät, jotta ne eivät rajaisi aineistosta 

pois tärkeitä elementtejä. Ensimmäisillä lukukerroilla tekstistä kumpuaa kolmenlaista tekemistä, 

kun siltä kysytään: ”Mitä teen, mitä tapahtuu?”  

 

- odottelua 

- paikasta toiseen siirtymistä 

- työn tekemistä (haastatteleminen ja tiedonkeruu sekä muu oleellisesti toimitustyöhön liittyvä 

toiminta, kuten tulkkien järjestäminen ja haastatteluista sopiminen)  

 

Tämä kolmen tekemisen ryhmä on kiinnostava ajankäytön kokonaiskuvan saamiseksi. Mihin aika 

juttukeikalla Tansaniassa kuluu, kuinka nopeasti jutunteko etenee? Tämän perusteella rakennan 

kuvaa journalistisen työprosessin muodosta. Ensisilmäyksellä vaikuttaa siltä, että sekä odotteluun 

että paikasta toiseen siirtymiseen menee enemmän aikaa kuin varsinaiseen työntekoon.  

 

Jo ilman jaotteluja tai ryhmittelyjä aineistosta huomaa erään alkuoletuksesta poikkeavan seikan. 

Kovin räikeitä kulttuurinvälisen viestinnän ristiriidoista johtuvia sattumia ei aineistosta löydy, 

ainakaan jos niitä vertaa luvussa 4 esittelemiäni ensimmäisen Tansanian-reissuni kommelluksiin. 

Tämä huomio rajaa pois ilmeisiä ja herkullisia selityksiä vaikkapa korkean kontekstin merkityksestä 

juttukeikan onnistumisessa tai epäonnistumisessa. Sen sijaan aineistosta nousee enimmäkseen 

melko tyypillisiä suomalaisen toimittajan rutiineihin kuuluvia asioita. Hypoteesiani kulttuurierojen 

vaikutuksesta koetellaan siis heti.  

Odottelu  

Odottaminen on yksi silmiinpistävä juttupäiväkirjan elementti, odottamisesta on merkintä 8 

päivänä. Itse asiassa suuri osa juttukeikkani kolmea viikkoa on odottamista, vaikka ei tietenkään 

aktiivista sellaista vaan teen samanaikaisesti muitakin asioita. Odottamista on aineistossa 

pääsääntöisesti kahdenlaista: sellaista, jossa on syy luottaa siihen että odotettava asia 

todennäköisesti tapahtuu ja sellaista, jossa lopputulos ei ole lainkaan varmaa. Esimerkiksi 

juttukeikan päivästä 2 päivään 10 jatkunut Jumuiva Moreton haastattelemisen odotus on 
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suhteellisesti varman tapahtuman odottamista, koska haastateltava on tiedossa ja Esther Chissunga 

on luvannut lähteä tulkiksi, vaikka päivämäärää ei olekaan lyöty lukkoon.  

 

Toista on päivästä 2 päivään 13 jatkuneen ihonvaalennussalongin omistajan löytymisen odottelu. 

Aluksi odotan kollega Simon Beregen tapaamista, sitten sitä löytääkö hän sopivan haastateltavan. 

Odottaminen ei kestä aina pitkään. Esimerkiksi juttukeikan viimeisenä eli 21. päivänä epävarmaa 

odottamista kesti ihotautilääkärin vastaanottohuoneessa 45 minuuttia. Piinaavimpana tekstissä on 

kuvattu epävarmuudessa odottamista. Kun ihonvaalennushaastateltava oli löytynyt, muut 

viivästykset tuntuivat lasten leikiltä. 

 

Päivä 13: Haastattelu oli sovittu Lila Beauty Saloniin kello 10:ksi ja aamulla piti vielä löytää 

tulkki. Tapasin kadulla Nasoron, hyvin englantia puhuvan kundin joka on töissä keskustan Sofia-

hotellissa. Tiesin hänet koska hän moikkaili aina kun ajoin polkupyörällä hotellin ohi. Nasoro lähti 

tulkkaamaan ja lähdimme saman tien Lilaan. Halifa ei ollut paikalla vaan hänen poikansa kertoi 

että iltapäivä sopii paremmin, koska nyt Halifa on rukoilemassa. Palasimme Nasoron kanssa kello 

15, ja tavoitimme Halifan. Haastattelu meni mukavasti, mutta valokuvia Halifa ei halunnut 

itsestään otettavan, koska hänen tukkansa oli niin huonossa kunnossa. Minua pyydettiin tulemaan 

seuraavana päivänä. 

 

Odottamisen paljous johtuu todennäköisesti siitä, että en pysty solmimaan kontakteja itse vaan olen 

muiden ihmisten sosiaalisten verkostojen ja ehtimisen varassa. Erityisesti arkaluontoisesta asiasta, 

kuten ihonvaalennuksesta tietävän ihmisen löytämiseen näyttää tarvittavan paikallisen ihmisen 

apua, jotta haastateltava saadaan suostumaan. Odottamiseen vaikuttaa tietenkin myös 

puhelimettomuus. Suomessakin on tavallista, että haastateltavan löytymiseksi joutuu soittamaan 

kymmeniä puheluita ja siihen kuluu paljon aikaa, mutta Tansaniassa ihmisten löytyminen ja 

taustatietojen kerääminen muuttuu tuntien ja päivien odottamiseksi koska kyselyt pitää tehdä itse 

paikalle menemällä. Kun suunnitelmiin tulee muutosta, ei voida soittaa, ja siksi paikalle mennään 

usein turhaan. Tämä tekee odottamisesta ja mahdollisesta kieltäytymisestä dramaattisempia asioita 

kuin ne ovatkaan. Haastattelupaikkaan meneminen liittyykin oleellisesti seulan kakkosryhmään. 

Siirtyminen paikasta toiseen 

Aikaa vievää paikasta toiseen siirtymistä on aineistossa paljon, siitä on merkintä 5 päivänä. 

Toimintana se liippaa läheltä odottelu-kohtaa, mutta poikkeaa odottelusta siksi, että siihen sisältyy 

pyrkimys ja mahdollisuus saada tietoa tai haastateltavia eli se on jutun etenemisen kannalta 
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merkityksellistä toimintaa. Tätä kohtaa voisi vielä täsmentää sanalla ”jalkaisin”, mutta käytän kyllä 

myös minibusseja ja taksia joten se ei aivan vastaa totuutta. Kävelyllä eli paikasta toiseen 

menemisellä on tavallaan sama funktio kuin Suomessa puhelimella soittelulla – usein se ei johda 

mihinkään, mutta toisinaan tietoa löytyy helpostikin.  

 

On helppo käsittää, kuinka paljon kauemmin kestää saman asian selvittäminen paikan päälle 

menemällä kuin soittamalla. Kävelemiseen menee työpäivästä riippuen neljäkin tuntia, joka päivä 

muutama. Hidas siirtyminen paikasta toiseen tuskin hidastaa jutuntekoa valtavasti, koska juttukeikat 

sovitaan joka tapauksessa seuraaviksi päiviksi, mutta on väsyttävää. Todennäköisesti kävelemisen 

rankkuus vaikuttaa innokkuuteen ottaa asioista selvää. 

 

Isoin ristiriita itsenäisenä toimittajana toimimisen ja ryhmässä työpestillä toimimisen välillä 

ilmenee, jos vertaa kummankin etuja ja haittoja. Itsenäisesti on mahdollista saada kiinnostavampia 

ja erilaisia haastateltavia, koska niitä on aikaa etsiä ja odottaa, mutta toimittajamatkalla on sentään 

mahdollista päästä haastateltavien luo, vaikka ne olisivatkin iänikuisia kehitystyöntekijöitä, ilman 

suunnatonta vatvomista ja rakkoja jaloissa. 

 

Päivä 10: Lähdin kello 8 aamulla kävelemään tulkkini Esther Chissungan luo. Hänen luotaan 

jatkoimme bussipysäkille joka lähti matkaan bussin täytyttyä kello 10 tietämissä. Noustuamme 

bussista kävelimme kapeahkoa tietä noin neljä kilometriä, mihin meni noin tunti. Tie oli poikki 

useasta kohtaa tulvivan joen takia, ja riisuimme niissä kohdissa kengät ja kahlasimme vetisten 

kohtien poikki. Kylään päästyäni oli nääntynyt janosta eikä juttelu tuntemattoman kanssa olisi 

voinut vähempää kiinnostaa…. Jossain vaiheessa käveltyämme (paluumatkalla) saimme autokyydin 

takaisin Morogoroon. Mama Chissunga jutteli koko matkan ajan kuljettajan kanssa, olin 

helpottunut kun minun ei tarvinnut osallistua hetkeksi mihinkään. 

 

Päivä 21: Yritin saada (Dar es Salaamin) Aga Khan -sairaalasta lääkäriä kertomaan lisää siitä, 

miten voiteet vaikuttavat. Paikalla ei ollut sopivaa lääkäriä, joten minua kehotettiin jatkamaan 

matkaa jonkun ihospesialistin luo, jolla on oma vastaanotto Darissa. Kuten yleensä, sain pienelle 

paperinpalaselle kirjoitetun nimen, John Masawe, ja epämääräisen kartan kulkuohjeeksi. 

Luovuttaminen tuntui mahdottomalta ajatukselta siinä vaiheessa kuin olin jo kiertänyt Darissa 

tuntikausia, joten kävelin taas melkein tunnin porottavassa kuumuudessa paperinpalakarttaa 

tulkitessani. 
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Kuvauksia työnteosta 

Päivä 21: Koulutusvastaava Joyce Sekimanga istui jykevän kirjoituspöytänsä takana 

arvovaltaisessa ja karussa toimistossaan. Yritin näyttää niin vaarattomalta ja opiskelijamaiselta 

kuin mahdollista, sillä opiskelijoihin ja opettajiin suhtaudutaan hyvin myönteisesti. Kerroin, että 

olen kuullut tällaisesta järkyttävästä asiasta, että tansanialaiset vaalentavat ihoaan ja että teen 

ilmiöstä lehtijuttua, tai oikeastaan haluan vain vähän taustatietoja.  

 

Myös litteroitu haastatteluaineisto on mukana tässä ryhmässä. Tosin olen merkinnyt sen Moreton, 

Halifan ja Ras Aminan haastattelun myös juttupäiväkirjaan, joten ne haastattelut eivät tuo 

tutkimukseen lisäarvoa vielä tällä seulalla mitattuna.  

9.2. Toinen eli tarkempi seula 

 
Seuraavat lukukierrokset on tehty yksityiskohtaisemmalla seulalla. Sen lisäksi, mitä juttukeikalla 

tapahtuu, on kiinnostavaa mitä odottaessa, paikasta toiseen mennessä sekä työskennellessä eli 

ihmisiä tavattaessa tarkemmin ottaen tapahtuu, miten tapahtuu.  

 

Juttupäiväkirjani aineiston teksti on onnistumiskeskeistä eli tekstin sisällöstä pääosa kuvaa sitä, 

onnistunko löytämään haastateltavan ja saamaan haastateltavan sanomaan jotain kiinnostavaa. 

Lisäksi mukana on paljon näistä asioista riippuvien tuntemusten kuvailua. Koska yksi gradun 

tarkoituksista on tarkastella, miten viestintä länsimaisen journalismin ideaalikäyttäytymisen ja 

tansanialaisen kulttuurin ideaalin välillä sujuu, kiinnitän huomiota juuri vuorovaikutustilanteisiin, 

jotka voi jaotella seuraavasti: 

 

- Työnteko tai kommunikaatio sujuu 

- Työnteko tai kommunikaatio ei suju: henkilö kieltäytyy haastattelusta, tunnelma on kireä 

- Minulla luottavainen olo työn etenemisen suhteen: tekstissä maininta 

- Olen ahdistunut, työn etenemisen suhteen tai jostain muusta Tansaniaan liittyvästä syystä, 

tästä tekstissä maininta 

 

Vuorovaikutustilanteiden muutoksia voi tarkastella kulttuurien kohtaamisen ja journalismin 

teorioiden näkökulmasta. Toiminko länsimaisten ohjeiden mukaan ja jos toimin, minkälainen 

vaikutus sillä on itseeni ja muihin? Löytyykö merkkejä luvuissa 4, 5 ja 6 esitettyjen teorioiden 

vaikutuksesta, joko negatiivisesti tai positiivisesti? Miksi ahdistuneisuutta on niin paljon, miksi 
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haastatteluista kieltäydyttiin? Kenties negatiivisilla tapauksilla, kuten haastatteluista 

kieltäytymisillä, on jokin yhteinen tekijä.  

Tapaaminen sujuu hyvin 

Määrällisesti arvioituna valtaosa kohtaamisista tietolähteiden kanssa onnistuu hyvin. Kaikki kolme 

tulkkia suostuvat auttamaan minua, ja suurin osa haastateltavista kertoo toimittajalle mielellään sen 

mitä asiasta tietää, ilman epäröintiä. 

 

Päivä 8: Kävin haastattelemassa lääkäriä vaalennusasiasta. Aga Khan -lääkäriasemalla jonotin 

muiden potilaiden seassa ja minut otettiin vuorollani vastaan muitta mutkitta, vaikka asia oli ihan 

toinen kuin taudin parantaminen. Lääkäri Margaret Augustinolla oli paljon kokemusta potilaista 

joilla on ihonvaalennuksen aiheuttamia vammoja. Augustino kertoi miten ihonvaalennuksen 

huomaan käytännön hoitotyössä, kun hauras iho ei esimerkiksi kestä ompelia. Tiedonkeruu sujui 

hyvin, kommunikaatiovaikeuksia ei ollut.  

 

Päivä 21: Odotin (ihotautispesialisti John Masawen odotushuoneessa) noin 45 minuuttia, sillä 

välin vieressäni istuva herrasmies oli ehtinyt kysyä minulta kaikki perheestäni, työstäni ja 

opinnoista. Herrasmies kertoi olevansa ihospesialistin hyvä ystävä ja korkeassa virassa Tansanian 

hallinnossa. Kuuntelin ja vastailin kärsivällisesti edelleen. Hän ilmoitti että koska olin osoittanut 

”liikuttavan suurta kiinnostusta” Tansaniaa ja suahilin kieltä kohtaan, hän päästää minut 

kiitokseksi vuorollaan lääkärin pakeille. 

 

Tähän luokkaan sopivat myös ne juttukeikat, joilla en haastatellut tansanialaisia : 

 

Päivä 16: Tänään keräsin materiaalin helppoon ja hilpeään Morogoron ja Tampereen 

yhtäläisyydet -juttuun, jota kehitysmaajournalismin kurssimatkalla ideoimme Aamulehden Moro-

liitteeseen. Ajelimme mzungu-tuttavaani Mr. Patin kanssa yhden iltapäivän ajan ympäriinsä 

valokuvaamassa mahdollisia kuvituskuvia, eikä juttuun oikeastaan muuta tarvittaisikaan.  

 

Litteroituja haastatteluja tarkastellessa huomaa, että ”työnteko sujui hyvin” silloin, kun kysyn 

haastateltavalle mieluisasta ja hänen elämänsä kannalta merkityksellisestä asiasta.  

 

Kukka: Rastafareille afrikanismi on tärkeä aate. Ovatko Afrikka ja afrikkalaisuus tärkeitä teille? 
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Ras Dito (Linda): Rastafarismin juuret on Afrikassa, ja hänelle rastafarismi symboloi 

afrikkalaisuutta. Ennen kuin sakset tulivat Afrikkaan, afrikkalaiset eivät juuri leikanneet tukkaa, 

joten lyhyet hiukset ovat tuontitavaraa. Mitä enemmän tukkaa hänellä on, sitä viisaammaksi hän 

tulee. Se symboloi sitä miten hyvin aivot toimivat, siitä tulee kruunu ja hän on ylpeä siitä. 

Tapaamisessa on takaiskuja, joku kieltäytyy haastattelusta 

Takaiskujen huomaaminen voi tosin olla hankalaa. Kollektiivisen viestintäkulttuurin harmoniassa 

kieltäytymiset ovat verhottuja ja kielteisten vastauksien saaminen unohtuu helposti, koska 

vastaukseen sisältyy paljon muuta tarinaa. Seuraavissa on kyse selvästä ja jopa epäkohteliaasta 

kieltäytymisestä. 

 

Päivä 15: …soiteltuani Kepan toimistosta muutamaan hotelliin sain selville missä seminaari 

pidetään ja lähdin kävelemääni sinne… Saavuin kävelyn jälkeen melko rähjäisenä hotellille, mutta 

hotellin ovimikko vei mitään kyselemättä tien seminaarilaisten suureen luentosaliin… 

Puheenjohtaja hymähti ja totesi että hänellä ei ole mitään tietoa tällaisesta naisten 

kauneudenhoitoon liittyvästä asiasta, eikä motivaatiota puida niin triviaalia asiaa. Malaria on 

suurempi ongelma Tansaniassa… Pian minulle ilmoitettiin että lounastauolla tai sen jälkeen joku 

voisi kertoa minulla asioita. Lähdin itsepäisesti istuskelemaan ja odottelemaan lounassalonkiin, 

mutta kuten aavistelinkin, kukaan ei tehnyt elettäkään kertoakseen yhtään mitään. Kun kysyin, asia 

kuitattiin sillä, ettei ketään hyvää vastaajaa ollut löytynyt. Lähdin tyhjin käsin pois. 

 

Päivä 12: Kävin jälleen toimituksessa ja yllättäen Simon oli paikalla ja sanoi löytäneensä jonkun… 

Saavuimme kampaamoon jonka terassilla hyvin vaaleaihoinen tyttö istui. Saman tien kun hän 

huomasi meidät, hän pomppasi ylös ja häipyi talon taakse piiloon. Simon jäi selittämään asiaa 

kampaamoon jääneelle naiselle, mutta jouduimme lähtemään tyhjin käsin pois. Simon mainitsi 

uudestaan, että vaalennettuja naisia pidetään prostituoituina. 

Tunnelma on pettynyt tai ahdistunut  

Jutunteon sujumattomuus ahdistaa minua päiväkirjamerkintöjen mukaan kahdeksana päivänä, jo 

ennen töiden aloittamista. Se on paljon, kun ottaa huomioon että merkintöjä oli ylipäänsä 17 

päivältä. Vaikka työnteko onnistuu päiväkirjamerkintöjen mukaan tasaisesti joka toinen päivä, siitä 

huolimatta työnteon tunnelma on lähes päivittäin epävarma sen suhteen, tuleeko jutunteko loppujen 

lopuksi onnistumaan vai ei.  

 



 50 

Päivä 6: En ole saanut mitään konkreettista aikaiseksi, internet ei toimi, ihmiset huomauttelevat 

painostani, ihonvaalennusasiassa ei ole edes haastateltavaa. Jaloissa isot rakot jatkuvasta 

kävelemisestä. Tiedonkeruu on vaikeaa. Kaikki tietävät aiheesta mutta kaikki vähän eri tavalla, 

mistään ei saa muut kuin kuulopuheita.. 

 

Päivä 14: Ehkä en sittenkään saanut tarpeeksi hyvää haastattelumateriaalia. Toista haastateltavaa 

en kuitenkaan edes harkitse hankkivani, niin työlästä on ollut. Illalla olin nääntynyt, ja ajatus siitä 

ettei minulla ollut ensi käden tietoa VIRANOMAISELTA, vaivasi. 

9.3. Haastatteluaineistosta tekemiäni huomioita 

 
Näitä litteroitujen haastatteluiden perusteella kummunneita kategorioita ei ole mielestäni oleellista 

eikä mahdollista vertailla määrällisesti, sillä ne eivät ole yhteismitallisia. Niistä on äskeisellä 

seulalla aika vaikea saada mitään konkreettista irti – on makuasia, pitääkö joitakuita haastatteluja 

sujuneina vai ei. En siis ole merkinnyt tähän, kuinka monta kertaa joku vastasi yhdellä tavalla tai 

kuinka montaa kertaa toisella. Kategoriat on kuitenkin tehty sen mukaan, minkälainen 

vuorovaikutus vaikuttaa tyypilliseltä, otsikoiden alle sopii monenlaista materiaalia. Kiinnostavinta 

on tutkia niitä laadullisesti, kukin tilanteen mukaan, lukujen 4, 5 ja 6 teoriat mielessä pitäen.  

 

- Haastateltava kertoo lyhytsanaisesti, välttelevästi 

- Haastateltava kertoo vuolaasti, asiasta 

- Yhteisymmärrystä ei löydy, vaikka yritys olisi kova 

- Haastateltavan kiinnostus herpaantuu, keskustelu rönsyilee, tai keskustelu häiriintyy 

- Tulkki osallistuu keskusteluun eikä minulla ole mitään jakoa, keskustelu rönsyilee 

- Haastateltava vastaa lyhyitä tai välttelevän oloisia vastauksia 

 

Paraatiesimerkki välttelevän oloisesta vastaustyylistä on koko Kambalan kylässä tehty Jumuiva 

Moreton haastattelu: 

 

Kukka: Pelkäätkö mitään elämässä? 

Jumuiva (Esther): En pelkää mitään, ei ole mitään mitä pelkäisin. Ainoa ongelma on köyhyys. 

Hänellä ei ole lehmää. 

Kukka: Onko totta että maasait ovat hyvin rohkeita, olen kuullut että se kuuluu maasaikulttuuriin? 

(Jumuivan puotiin ilmestyy kiinnostuneita maasaisotureita kuuntelemaan)  
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Esther: Nämä miehet kuuntelevat ja katselevat, hän ei halua sanoa mitään. Mitä odotatte? 

Välipalaa? (nämä lähtevät pian) 

Jumuiva: Se on totta. 

Kukka: Joten ehkä siksi et pelkää mitään mitä tapahtuu? Esther naurahtaa. 

pitkä tauko 

Kukka. Voisitko muuttaa pois täältä? 

Jumuiva: En. 

Esther: Miksi? 

Jumuiva: Olen syntynyt täällä, olen kasvanut ja asunut täällä. EHKÄ jos minulla on onnea, voisin 

opiskella jossain muualla. 

Kukka: Montako lasta sinulla on? 

Jumuiva: Kolme. 

Kukka: Minkä ikäisiä, pieniäkö? 

Jumuiva: Pieniä, ensimmäinen on 13, toinen on syntynyt vuonna 91 ja kolmas 94. 

Kukka: Onko harvinaista että on vain kolme lasta? 

Jumuiva: On. 

 

Ja vielä : 

 

Kukka: Onko teillä usein juhlia? Mistä juhlista pidät eniten? 

Jumuiva: -  

Esther: Juhlitaan kun tytöt tulevat sukukypsiksi, He tanssivat, syövät, juovat, eikö? 

Kukka: Mitä juhlaruokia on? 

Jumuiva: Riisiä. 

Esther: Ja lehmänlihaa vai? 

Jumuiva: Kyllä. 

Haastateltava puhuu mielellään, kunnolla 

Haastateltavat vastaavat vuolaasti, kun onnistun kysymään heitä koskettavan kysymyksen: 

 

Kukka: Oletko tyytyväinen elämään Tansaniassa? 

Miriam: Nuori ihminen, kuten minä, on kiinnostunut Euroopasta, Lontoosta, Amerikasta, Italiasta, 

mutta mitä tässä voi tehdä. Tarvitsee rahaa, että saa lipun, että pääsee lentokoneeseen…mutta en 

usko että hän onnistuisi elämään siellä onnellisesti. hänen täytyisi myydä kampaamonsa, ja sitten 
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kun hän menisi sinne, hänellä ei olisi mitään ja hän olisi myynyt kaiken täällä. Jos joku kaveri 

auttaisi häntä, sitten tietysti ok. 

Kukka: Mitä tärkeitä asioita sinun vanhempasi ovat opettaneet sinulle, filosofiaa tai arvoja? 

Jumuiva (Esther): Isä kertoi aina että pitää elää rauhassa muiden kanssa, auttaa toisia. Mutta ei 

koskaan varastaa. Se oli hyvin erityistä isän opetuksissa lapsilleen, älkää koskaan varastako. Ja äiti 

opetti kunnioittamaan muita ihmisiä, erityisesti vanhempia ihmisiä. Ettei kuvittele että isäsi on 

ainoa ihminen joka on sinut saattanut maailmaan. Kaikki vanhat ihmiset ovat isiäsi, joten heitä 

pitää kunnioittaa ja voit saavuttaa paremman elämän. 

Yhteisymmärrystä ei löydy, vaikka yritys on kova  

Toisinaan en tajua viestiä sanojen takana, vaikka ymmärrän sanat. Näin tapahtuu erityisesti Rasin 

haastattelussa: 

 

Ras Dito (Linda): Haluamme että ihmiset oppivat mikä asenteemme on. Usein kun he kokoontuvat 

ylistämään jumalaa ja kun ihmiset näkevät heidät, nämä ajattelevat , että kyseessä on 

pilvenpolttelusessio eivätkä kiinnostu. 

Kukka: Kerro lisää tästä kokoontumisesta, milloin niitä on? 

Linda: Lauantaisin 

Kukka: Missä? 

Linda: He vain tapaavat taivasalla, heillä ei ole tiettyä paikkaa, lauantaisin aina jossain, he 

laulavat ja tanssivat. Mutta ihmiset luulevat että siellä käytetään banghia tai kokaiinia. Dito 

haluaisi, että viesti menisi perille sillä heitä syrjitään, esimerkiksi koska he ovat köyhiä, heidän 

lapsensa menee valtion kouluun. Mutta sinne ei pääse rastafarilapsia jos heillä on rastatukka, ja 

kalliit yksityiskoulut ottavat kaikenlaisia mutta sinne ei pääse.. 

Kukka: Siis valtion kouluun ei pääse.. 

Linda: Juuri niin! Siksi he yrittävät vakuuttaa ihmiset… 

 

Kukka: Mutta isäsi halusi tulla tänne, miksi, mitä hän alkoi tehdä? 

Esther: Hän kertoi jo että lukemaan (korottaa äänensä) 

Kukka: Tännekö? 

Jumuiva: Ei vaan toisessa maassa hän luki ja luki ja luki. 

Esther: No ymmärsitkö? 
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Kukka: Ymmärrän että hän tuli tänne sen jälkeen kun opiskeli. Mutta miksi hän tuli tänne vaikka 

kaikki muut olivat lähteneet? ...”(haastateltava ei ymmärrä kysymystä, tulkki joutuu selittämään 

kysymyksen) 

Kukka: Mitkä ovat sinulle tärkeimpiä asioita elämässä, mitkä asiat tuottavat iloa? 

Esther: Mitä tarkoitat?  

Kukka: Tärkeitä asioita voi olla vaikka työ, tai ihmiset, joku tapaus jota ei koskaan unohda. 

Jumuiva: En ole varma… 

Esther: Oikeastaan hänen mukaansa elämä on normaalia, mutta perinteisten elämäntapojen 

mukaan naiset eivät voi tehdä paljon mitään, koska miehet ovat aina tekemässä kehitystehtävät. 

Nainen on keittiöihminen, ei hän saa mennä ulos, liittyä muiden kanssa. On olemassa naisryhmiä, 

mutta he eivät ole auttaneet häntä saavuttamaan paljon, joten ehkä jos miehet muuttuvat, naisetkin 

voivat. Mutta heidän on kunnioitettava vanhempiaan.. 

Tulkki ottaa ohjat käsiinsä haastattelussa 

Kukka: No miksi Tansaniassa ei siten ole enemmän naisrastafareja? 

(Linda yltyy taas pitkään suahilinkieliseen keskusteluun Rasin ja Ras Dito kanssa) 

Ras (Linda): Jos valitsee rastaelämän, valitsee vaatimattoman elämän, sitä ei haluta. 

  

Kukka: Miten rastafarien asema Tansaniassa on muuttunut 10 vuodessa? 

Linda ja Ras Dito keskustelevat pitkään, 2–3 minuuttia. 

Ras Dito (Linda): Rastafareja on enemmän kuin viisi vuotta sitten, moni on liittynyt aatteeseen. 

 

 

10. TULOKSIA: JOURNALISMI JA TANSANIA TÖRMÄYSKURSSILLA 

 

Edellisen luvun alussa kerroin ”miksi”-kysymyksista, joita ryhmittelyiden ja niistä nousseiden 

havaintojen perusteella heräsi. Aineistossa on sekä sisäisiä ristiriitaisuuksia, työ onnistuu hyvin 

mutta silti ahdistaa, että ristiriitaisuuksia teorioiden kuvaaman toiminnan välillä, minulla on 

kulttuurishokin oireita, vaikka tunnen Morogoron melko hyvin. Etenen analyysissä niin, että 

tarkastelen näitä havaintoja pitäen mielessä teoreettisen viitekehykseni, kulttuurienväliset teoriat 

sekä oman työn reflektion. Aluksi pohdin havaintoja kulttuurienvälisen viestinnän teorioiden 

näkökulmasta. Joissain tapauksissa lukujen 4 ja 6 teoriat pystyvät selittämään aineiston tapahtumat, 

joissain niiden merkitys on juttukeikkani sujumisessa aivan olematon, tai asiat etenivät jopa 
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päinvastoin kuin mallien mukaan pitäisi. Luvun loppupuolella käsittelen luvussa 5 esiteltyjen 

journalismiin liittyvien mallien ja teorioiden vaikutusta juttukeikkaan.  

10.1. Kulttuurienväliset teoriat käytännössä 

Kollektiivinen kulttuuri helpottaa tiedonkeruuta 

Juttukeikalla oli yleensä helppo saada tansanialaisilta haastatteluita ja apua journalistisessa työssä. 

Jokainen, jota pyysin tulkkaaman, suostui muitta mutkitta lähtemään avukseni, Linda Ngido pienen 

taivuttelun jälkeen jopa kirkkopäivänä sunnuntaina, koska haastateltava Ras Aminalle ei muu päivä 

sopinut. Varsinaisia haastattelusta kieltäytymisiä ja takaiskuja oli vähän, muutama kolmen viikon 

aikana. Tulos on sikäli yllättävä, että muistikuvieni perusteella ihmisten taivuttelu oli hankalaa.  

 

Kollektiivisen kulttuurin merkitys ilmeni aineistossa niin, että haastattelujen ja avun saaminen 

onnistui joka kerran, kun mukanani oli joku haastateltavan tuttu, tai jos itse tunsin haastateltavan 

edes jotenkuten: esimerkiksi silloin, kun etsimme Simonin kanssa ihonvaalennushaastateltavaa 

(päivä 12) tai kun hankin tulkkeja (päivä 2). Esther Chissunga mainitsi suhteiden tärkeydestä 

maasaikylään lähtiessämme. Hän piti itsestäänselvyytenä, että en olisi yksin saanut Jumuivaa 

puhumaan minulle mitään, mutta että hänen seurassaan se onnistuisi varmasti (päivä 10).  

 

Sama ajatus suhteiden tärkeydestä esiintyi morogorolaisten toimittajien kommenteissa siitä, ettei 

ihonvaalennushaastateltavaa kannata lähteä suin päin yksin etsimään, vaan että on parempi että joku 

tulee kanssani. Käänteisesti teoria osoittautui todeksi Morogoron terveysviranomaisten 

kieltäytyessä haastattelusta, kun olin yksin liikkeellä enkä ollut heille entuudestaan tuttu (päivä 15).  

 

Ihmissuhteista on apua pienemmässäkin mittakaavassa. Haastateltavan kanssa ei tarvitse olla 

yhteistä pitkäaikaista tuttua vaan riittää, että on jakanut jonkin hetken yhdessä tämän viiteryhmässä. 

Esimerkki tällaisesta minulle vieraiden tansanialaisten tekemästä ”saattamisesta” tai ”suosituksesta” 

sattui ihotautilääkäri Aaron John Masawen odotushuoneessa. Kun olin keskustellut avoimesti 

asiastani 45 minuuttia koko odotushuoneen kanssa, en enää ollut ulkopuolinen nuuskija vaan olin 

saanut muut puolelleni hankkeessani. Siitä, että pääsisin tekemään juttuani ennen lentokoneen 

lähtemistä Suomeen, oli tullut odotushuoneessa istuville yhteinen tehtävä, jonka ratkaisemisessa he 

näyttivät kykynsä. Vieressäni istuva virkamies päästi minut omalla vuorollaan haastattelemaan 

Masawea (päivä 21). Omaa vuoroa odottaessa aikaa olisi kulunut useita tunteja.  
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Ihmissuhdeverkostoista on paljon hyötyä Suomessakin, esimerkiksi juttuaiheiden ja sopivien 

haastateltavien jäljille pääsemisessä. Tansaniassa kyse on kuitenkin enemmän siitä, että jonkun 

tunteminen auttaa haastateltavan luottamuksen herättämisessä ja hänen suostuttelemisessaan 

haastatteluun.  Kuten totean luvussa 3, kulttuuri ja käyttäytymismallit ovat opittuja, eivät 

synnynnäisiä. Siten kollektiivisen kulttuurin aikaansaamaa avuliaisuutta kannattaa hyödyntää myös 

mzungujen kanssa, jotka ovat oppineet olemaan Tansaniassa huomattavasti kiireettömämpiä ja 

avuliaampia kuin Suomessa. Ulkomaalaisia yhdistää tunne kaukana kotoa olemisesta, joten apua 

kannattaa pyytää reippaasti myös heiltä, kuten Moro-jutun aineistonhankinta osoittaa (päivä 16).  

Epävarmuuden sietokyky tärkeämpi tekijä kuin aikakäsitys 

Polykronisen ja monokronisen aikakäsityksen merkitys ei tullut aineistosta selvästi esille. Totta on, 

että juttujen etenemiseen kului paljon aikaa. Asioiden hidas eteneminen voi viitata polykroniseen 

aikakäsitykseen, mutta sen voi selittää myös mekaanisesti resurssien, kuten puhelimien, puutteen 

syyksi. Sillä kun jostain asiasta sovittiin, aikataulut pitivät, kuten Jumuiva Moreton 

haastattelumatkalla. Haastattelupaikalla haastattelun tekemisessä ei viivytelty (esimerkiksi Joyce 

Sekimanga, päivä 21). Itse asiassa tulkkini Esther Chissunga alkoi hoputtaa minua, kun hänen 

mielestään haastattelu oli venymässä liian pitkäksi (päivä 10). Aikataulut ovat Tansaniassa 

joustavampia kuin Suomessa, mutta odottamisessa ja joustamisessa on kyse enemmänkin puolen 

tunnin – tunnin venymisestä. Tämä on tietenkin oleellinen aika deadlinen paineessa työskentelevälle 

uutistoimittajalle, mutta ei niinkään ajatonta featurea tekevälle toimittajalle. Jos deadline on tarkka, 

kannattaa tapaamisiin ja paikasta toiseen siirtymisiin varata runsaasti ylimääräistä aikaa, mutta 

aikataulujen venymistä ei pidä liioitella.  

 

Toimittajan työssä tansanialaista aikakäsitystä enemmän odottamisen piinaavuuteen vaikuttaa 

epävarmuudensietokyky: jos ihminen kärsii jokaisesta sekunnista, jolloin bussin tuleminen tai 

haastattelun saaminen on epävarmaa, vartin tai puolen tunnin viivästys järkyttää mielenrauhaa 

varmasti. Turhaan pessimismiin on viittauksia monena päivänä. Länsimaiselle toimittajalle olisikin 

hyödyllistä luopua ”kontrollifriikkeydestään” ja luottaa muiden ihmisten kykyyn hoitaa asioita, 

vaikka toimintatavat ovat erilaisia ja kestävät päivän-pari pidempään. 

Kulttuurishokki yllättää vuoden jälkeen 

Kontrollin tarve, tai ainakin kontrollin puutteesta johtuva ahdistus on aineistossa näkyvästi esillä. 

Mainintoja työnteon sujumattomuudesta johtuvasta ahdistuneisuudesta on seitsemänä päivänä, niitä 

on jopa ennen juttukeikan aloittamista, sekä niinä päivinä, jolloin jutunteko etenee hyvin.  
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Ahdistusmerkintöjä on niin paljon, että lannistumistunnelman syytä pitää pohtia. Epäuskolla on 

suuri vaikutus juttujen tekemiseen. On esimerkiksi harmi, että en tehnyt rastafariaiheesta uskon 

puutteessa juttua, sillä jälkeenpäin tutkiessa materiaali vaikuttaa kiinnostavalta, ainakin haluaisin 

itse mielelläni lukea Tansanian rastafareja käsittelevän jutun.  

 

Ahdistus ja epävarmuus ovat todennäköisesti merkkejä kulttuurishokista. Ajatus tuntuu oudolta, 

koska olin tutussa paikassa, luokittelen itseni Hanveyn asteikolla ainakin tasolle 3, eikä 

kulttuurishokki kourinut vapaaehtoisaikanakaan alkuaikojen jälkeen juuri lainkaan. Lisäksi osaan 

suahilia sen verran, että tulen toimeen päivittäisissä keskusteluissa, ja osa tapaamistani henkilöistä 

on ennestään tuttuja.  

 

Kulttuurishokki tulee ymmärrettäväksi, jos sitä ajattelee erilaisen roolini kautta. Toimittajana 

päämääräni ja asennoitumiseni asioiden sujumiseen ovat aivan toiset kuin vapaaehtoistyössä. 

Vapaaehtoistyössä työ tehdään paikallisen kaavan mukaan, eikä sen edistymisestä tarvitse olla 

tilivelvollinen kenellekään Tansanian ulkopuolella. Motiivina on tutustua paikalliseen kulttuuriin, 

joten odottamattomatkin tilanteet ja epäonnistumiset ovat opettavaisia ja palkitsevia, eivät missään 

nimessä turhauttavia. Sen sijaan työssä epäonnistuminen on suurempi asia. Jos mukaan liittää vielä 

individualistien suorituskeskeisyyden ja journalismin erityishyveet, kuten ripeyden ja tehokkuuden 

ristiriita todellisuuden ja ideaalin välillä kasvaa.  

 

Robert G. Hanveyn luokitusta vieraan kulttuurin ymmärtämisestä pitäisikin tulkita sen mukaan, 

minkälaisissa tehtävissä vieraassa kulttuurissa on. Vaikka henkilö olisi yhdessä roolissa sopeutunut 

kohdemaahan hyvin, uudessa roolissa voi olla tasolla 2 tai peräti 1, koska siinä törmää uusiin 

kulttuurishokin aiheuttajiin. Esimerkiksi journalistista työtä joutuu tekemään, ei vain erilaisessa 

paikassa, vaan myös eri ehdoin ja eri tahtiin kuin on kotimaassa oppinut. Asiat joihin on 

vapaaehtoisroolissa tottunut, kuten bussien harhaileminen eri reiteille, muuttuvat 

merkityksellisemmiksi, kun on oikeasti kiire johonkin. Erilaista journalistista kulttuuria on sekin, 

että joutuu kävelemään paikasta toiseen ja on siksi rasittunut ja vihainen. Tilivelvollisena oman 

kaukaisen maansa suorituspaineiselle organisaatiolle, ristiriita ilmenee selvemmin. Tämä on 

konkreettinen esimerkki ilmiöstä josta oli puhetta luvussa 7 siitä, etten saanut kehystettyä Tansanian 

elämää samalla tavalla juttuformaattiin ja uutiskriteereihin sopiviksi kuin Suomessa. Ihminen on 

toinen jalka kiireisessä Suomessa ja toinen kävelemällä etenevässä Tansaniassa, mutta työn tulos 

pitäisi olla sama. 
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Kulttuurienvälinen kompetenssi tipotiessään 

Tärkeimpiä kulttuurienvälisen kompetenssin elementtejä ovat joustavuus, epävarmuuden sietokyky, 

taito viestiä kunnioitusta sekä liiasta suorittamisesta irtautuminen. Aineiston perusteella käyttäydyn 

juuri niin kuin tutkijoiden mukaan ei pitäisi, suorituskeskeisesti ja epäkunnioittavasti. Sen sijaan 

että yritän irtautua suorittamisesta, yritän runnoa asiat läpi. Tämä on epäedullista sekä työni 

edistymisen että haastateltavien kasvojen säilyttämisen kannalta. Vaikka ymmärsin Miriam Halifan 

kiertelyn tarkoittavan sitä, että hän ei halua tulla valokuvatuksi, vonkasin häntä suostumaan 

kuvaamiseen yhä uudestaan. Hän pyysi minua tulemaan päivä toisensa jälkeen seuraavana päivänä 

uudestaan. Sen sijaan että olisin jättänyt hänet rauhaan, ajattelin sadistisesti, että koska hän ei saa 

kakistettua totuutta ulos, menisin sinne kiusallanikin uudestaan. Suorittamisen huumassa on tärkeää 

kysyä itseltään, mitä on valmis tekemään lehtijutun eteen varsinkin, kun valokuvan voi helposti 

korvata muulla kuvituksella, kuten jutussa tehtiinkin.  

Valtaetäisyys sekä korkean ja matalan kontekstin viestintä aineistossa 

Tansaniassa ollaan tarkkoja valtion tilojen, kuten lentokenttien, poliisiasemien, vankiloiden ja 

virastojen valokuvaamisesta ja niihin menemisestä. Siitä huolimatta en törmännyt juttukeikalla 

byrokraattisiin esteisiin. Sekä käyntini terveysministeriössä Dar es Salaamissa että Morogoro 

Hotelissa sujuivat mutkattomasti: minut päästettiin kyselemättä sisään paikkoihin, jotka eivät 

yleisölle kuulu, vaikka minulla ei ollut sovittua tapaamista. Helppoa etenemistä virastosta, 

sairaalasta ja seminaarihotellista toiseen lienee kiittäminen valkoihoisuutta. Valkoinen iho on, karua 

kyllä, passi lähes mihin tahansa julkiseen tai yksityiseen rakennukseen ja lisää varmaan myös 

viranomaisten motivaatiota vastata kysymyksiini. Tämä on erinomainen asia, sillä 

haastattelutilanteista tulee vapautuneempia, kun ihmisten puheille pääsee yksin, eikä vain virallisten 

delegaatioiden mukana.  

 

Tässä on yhtymäkohta Hofsteden valtaetäisyys-termiin. Tansaniassa vallan epätasa-arvoiseen 

jakautumiseen suhtaudutaan hyväksyvästi. Enemmistö valkoihoisista on varakkaampia ja siksi 

heillä on enemmän valtaa ja oikeuksia kuin suurella osalla tansanialaisista. Koska eri ryhmiin 

kuuluvien ihmisten välinen eriarvoisuus hyväksytään olemassa olevana tosiasiana, sitä ei 

kyseenalaisteta yksittäisen paljon valtaa omaavan tunnusmerkit täyttävän henkilön yhteydessä. 

 

Vaikka valkoisuudesta on suurten valtaetäisyyksien kulttuurissa hyötyä käytännön asioiden 

järjestelyssä, henkilöhaastatteluissa valkoihoisuudesta (lue: varakkuudesta, vallasta) on myös 

haittaa, sillä mukaan tulee ajatus siitä, että valkoihoisen kanssa juttelemisesta ja hänen 



 58 

neuvomisestaan voi hyötyä. Voi vaikuttaa tökeröltä, että joku antaa haastattelun päätteeksi 

toimittajalle pankkilokeronsa numeron, jotta lukijat voisivat avustaa häntä, mutta näin Ras Amina 

tekee (päivä 11). Suurten valtaetäisyyksien kulttuurissa asiaan kuuluu, että vähempiosaiset ovat 

riippuvaisia parempiosaisista, ja heidän välillään vallitsee jonkinlainen yhteistyö- ja 

almunantosopimus. 

 

Rastafarihaastattelussa meidän epätasa-arvoisuutemme vaikeuttaa haastattelun tekemistä, koska 

rahan pyytämiseen käytetään korkean kontekstin ilmauksia eli he ujuttavat vihjaukset rahan 

tarpeesta muihin vastauksiin. Näyttää siltä, että Ras Dito ja erityisesti Ras Amina yrittävät arvailla, 

minkälaisia vastauksia minä ja mahdolliset rahanlahjoittajat haluavat heidän suustaan kuulla. Kun 

yhdistetään rastafarien arvailu ja rahansaantipyrkimykset siihen, lopputuloksena on todella 

vaikeaselkoista haastattelumateriaalia – on vaikea sanoa, ovatko seuraavat lauseet pelkkää säälin 

keräämistä vai vilpitöntä kerrontaa siitä, kuinka vaikeaa heillä on ollut: 

 

Kukka: Oliko lapsuudessa mitään iloista? 

Ras Amina (Linda): Vaikka isäni juopotteli ja äitini oli siksi vaikeuksissa, olen niin iloinen, että 

äitini jaksoi siitä huolimatta raataa niin että pystyin käymään koulua.  

 

Kukka: Kuka kertoi sinulle rastafarismista? 

Ras Amina (Linda): Hänen heimonsa on nyatura, joka on samanlainen kuin maasait. Hänen 

isoäitinsä eli luonnonmukaisesti ja oli kertonut tyttärelleen vanhoista tavoista. Mutta nyt haluaisin 

että tyttäreni pääsisi kunnon kouluun ja löytäisi sponsorin, joka voisi rahoittaa hänen 

koulunkäyntinsä loppuun asti. Sitten hän voisi olla hyvin koulutettu, ei niin kuin minä, mutta se 

vaatii sponsorin. 

 

Haastattelun loppupuolella kysyn Ras Netulta ja Ras Aminalta, onko se, että rastafarit eivät 

seurustele tai solmi avioliittoja mzungujen kanssa ”tietoista pro-afrikkalaisuutta”. Vastaus 

hämmästyttää: ”Jos Rasille sattuisi jotain, voi olla että sitten ottaisin valkoisen naisen”.  

Kuvittelivatko he, että kysyn tätä siksi, että minulla olisi joku potentiaalinen kumppani tiedossa ja 

toivon myöntävää vastausta tai että loukkaantuisin jos he ilmoittaisivat kieltäytyvänsä mzungu-

kumppanista? Oletin nimenomaan, että he vastaavat eri tavalla kuin ne tansanialaiset, jotka 

tavoittelevat mzungu-avioliitoilla rahaa, että he eivät haluaisi valkonaamaa puolisokseen.   
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Korkea konteksti eli kiertoilmaukset ovat käytössä Tansaniassa, kuten useimmissa maissa, silloin 

kun puhutaan noloista tai ikävistä asioista. Kuulijan pettymistä ja kasvojen menetystä pitää välttää 

esimerkiksi teeskentelemällä että kaikki on hyvin vaikka sydäntä pakottaa. Pettymyksen tuottamista 

voi välttää myöntymällä haastatteluun, vaikka ei halua antaa vieraalle ihmiselle mitään tietoja 

itsestään. Huvittavia analogioita ikävien asioiden välttämiseen näkyy Tansaniassa jokaisen tien 

varrella: rähjäisten rievulla katettujen kauppakojujen ja -hökkeleiden kylteissä lukee nimiä tyyliin 

”High Class Hotel” tai ”Imperial Elite Supermarket”. Tämä muistuttaa Ras Netun kanssa käymääni 

outoa keskustelua: hän puhuu vaikeaselkoisin sanakääntein alfasta, omegasta ja siitä miten elämässä 

tarvitaan oikeamielisyyttä, ja minä teeskentelen ymmärtäväni mitä hän sanoo (päivä 9). Tunnelma 

välillämme on hyvä, mutta juttumateriaaliksi haastattelusta ei ole. 

 

Työstä ei tule mitään, jos kaikilla osapuolilla ei ole yhteistä käsitystä haastattelun tarkoitusperistä: 

jos haastateltava haluaa puhua toimittajalle köyhyydestään tai osoittaa hallitsevansa sivistyssanoja, 

ja toimittaja taas haluaa tietää rastafarien elämänfilosofiasta. Huonolla suahililla ja huonolla 

englannilla on mahdollista päästä yhteisymmärrykseen ja hyvään tunnelmaan, mutta journalistiseen 

haastatteluun tarvitaan järeää kielitaitoa. Epäselvää viestintää ja huonoja haastatteluja välttääkseen 

pitää haastattelun motiivi tehdä haastateltavalle mahdollisimman selväksi: kyse ei ole vain 

rupattelutuokiosta. Kohteliaan käytöksen Tansaniassa on kiusallista hylätä innokas haastateltava 

esimerkiksi huonon englannin kielen taidon takia, mutta sen verran selkärankaa pitää toimittajalla 

olla. 

 

Rahan pyytäminen saattaa aluksi järkyttää, mutta se on arkipäivää. Rahaa pyydetään muiltakin 

tansanialaisilta, se ei ole röyhkeää laskelmointia niin kuin Suomessa. Haastatteluissa vastauksilla 

kikkailua rahan toivossa voi kutsua kyvykkääksi median käytöksi, onhan haastattelujen antajilla 

useinkin enemmän tai vähemmän itsekäs motiivinsa. Ja toimittaja tienaa elantonsa toisten 

elämäntarinoita myymällä. Tunsinkin itseni haastateltavia vaivatessani toisinaan varsinaiseksi 

verenimijäksi, etenkin Jumuivan luona kun haastattelu vei häneltä selvää bisnesaikaa, eikä hän 

hyötynyt haastattelusta millään tavalla. Siitä huolimatta en antanut haastateltaville juttukeikan 

yhteydessä rahaa, Ras Aminalle tosin myöhemmin pienen lahjan (päivä 18). Anu Nousiainen 

muotoilee: ”journalismi kaivaa maata altaan, jos haastateltavat parantelevat kertomuksiaan siinä 

toivossa, että saavat rahaa” (Nousiainen 1998, 135). Mielestäni tämä on perusteltu näkemys.  
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10.2. Muita kuin kulttuuriteorioilla selitettäviä vuorovaikutustilanteiden piirteitä 

Marssijärjestys 

Haastattelujen onnistumista auttoi se, että minulla oli suostutellessa mukana joku tansanialainen, 

mutta myös se, kun etenin pyynnöissäni haastateltavan tarjoaman marssijärjestyksen mukaan.  

Tutustuminen muihin vastaanotolle odottajiin on kollektiivisuuden osoitus ja merkki 

kunnioituksesta korkea-arvoista tai iäkkäämpää haastateltava kohtaan. Jos tie haastateltavan 

pakeille käy monenlaisen ”saattajan” filtterin läpi, tulee haastattelun tärkeys ja haastateltavan 

arvovalta selvästi esille. Eteneminen omin luvin kyseenalaistasi haastateltavan asiantuntijan roolin 

ja rikkoisi yhteisöllisen tunnelman. Marssijärjestys on siis tärkeä, kun lähestyn itseäni vanhempaa 

tai sosiaalisessa hierarkiassa korkealla olevaa henkilöä. 

 

Marssijärjestys on huomattavissa myös itse haastattelutilanteessa. Onnistuneiden haastatteluiden 

haastateltavat, kuten terveysviranomainen Joyce Sekimanga tai lääkäri John Masawe, eivät vastaa 

kysymyksiini suoralta kädeltä vaan vasta sitten, kun heidän mielestään on oikea aika. Esitän 

kysymykseni, mutta kumpikin pitää ensin oman puheenvuoron asiaan epämääräisesti liittyvästä 

aiheesta: Sekimanga kyseenalaisen tarinan siitä, että valkoihoisille tyypilliset pisamat olisivat 

todistetusti ihosairaus, ja Masawe päiväntasaajan ja napapiirialueiden auringonvalon erilaisista 

lankeamiskulmista. Kun olen kuunnellut tarinat loppuun, saan luvan esittää kysymyksiä (päivä 21). 

Epämuodollisuuden merkitys haastattelujen onnistumisessa 

Epämuodollisuuden merkitys on kahtalainen. Yksin liikkumisesta on suurta etua, koska silloin on 

joustava muuttamaan suunnitelmia sekä vähemmän virallinen ja siten vähemmän pelottava. Kuten 

totesin, liikkuminen on vapaata, ja ilmestyminen haastateltavan luo omana itsenään, ei minkään 

delegaation jäsenenä, on tuonut sisällöllisesti paremmat haastattelut. Hierarkkisuus ja pitkät 

muodollisuudet vieraskirjojen kirjoittamisineen ovat asia, jota ei Tansaniassa tärkeiden vieraiden 

kanssa jätetä väliin, ja ne korostuvat, jos väkeä on paljon. Minulla on kokemusta myös virallisella 

vierailulla olemisesta Tansaniassa, ja toimittajavierailut jos mitkä, tapahtuivat ne kuinka 

vaatimattomasti tahansa, ovat omiaan pilaamaan mahdollisuudet ihmisten kohtaamiseen ja aitojen 

kommenttien saamiseen. Olen kuullut Suomen ulkoministeriön järjestämistä toimittajamatkoista 

kehitysmaihin, joissa todellisten juttuaiheiden pariin ei ehditty vastaanottajamaan juhlaillallisista ja 

suurlähettiläiden tapaamisilta juuri lainkaan.  
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Mutta yksin liikkumisessa on arvovallan menettämisen riskinsä. Kävellessä tulee rähjäiseksi, ja 

siistiä ulkomuotoa arvostetaan Tansaniassa enemmän kuin Suomessa. Ryhmä tuo uskottavuutta ja 

arvovaltaa ja saattaa siten helpottaa pääsyä haastateltavien pakeille, koska vierailu vaikuttaa 

tärkeämmältä. Epämuodollisuuden suosiminen on osin makuasia. Minulle ihonvaalennusasiasta 

kysyminen olisi ollut vaikeampaa suomalaisdelegaatiossa.   

 

Valkoisella iholla on varmasti vaikutus virastoihin pääsemisessä, mutta kyse voi olla siitäkin, että 

epämuodollinen look ja sukupuoleni tekevät vaarattoman vaikutelman. Kenties moni ei ajatellut että 

kävellen kulkeva ”tyttö” on niin tärkeä vieras, että hänen viisumiaan kannattasi alkaa kysellä 

ministeriön portilla. Ainakin valokuvaaja Carina Appel toteaa, että Lähi- idästä raportoidessa yksin 

liikkuminen ja nuhjuisuus helpottavat selvästi työntekoa verrattuna aikaisempaan tyyliin, siihen että 

hän vyöryisi Land Roverin ja kuvauspatteriston kanssa haastattelupaikalle (Reikko 2003, 6). 

Pieni ryhmä helpottaa haastattelun onnistumista 

Silloin kun haen tietoja muista kuin haastateltavaa itseä koskevista asioista, ei haastateltavan 

sukupuolella näytä olevan vaikutusta haastattelun onnistumiseen. Kuitenkin henkilöhaastatteluita 

tehdessä pelkästään naisseurassa haastatteleminen parantaa vastauksia. Jumuiva Moreto vastailee 

useimpiin kysymyksiini lyhyesti ja vastahakoisesti, mutta silloin kuin haastattelupaikalle tulee 

hänen kylänsä miehiä kuuntelemaan, Moreto ei halua puhua ollenkaan.  

 

Kukka: Onko totta maasait ovat hyvin rohkeita, olen kuullut että se kuuluu maasaikulttuuriin? 

Esther: Nämä miehet kuuntelevat ja katselevat. Hän ei halua sanoa mitään. Mitä odotatte? 

Välipalaa? (miehet lähtevät) 

 Jumuiva: Se on totta. 

 

Myös Ras Aminan haastattelussa olemme aluksi naisseurassa. Jonkin ajan kuluttua hänen miehensä 

Ras Dito tulee paikalle, jolloin Ras Amina alkaa ensin esittää pyyntöjä tyttärensä koulunkäynnin 

avustamisesta ja myöhemmin antaa enimmäkseen Ras Diton hoitaa kysymyksiin vastaamisen. 

Toisaalta, Miriam Halifan haastattelu on ainoa jossa tulkkina on mies, ja tämä haastattelu sujuu 

hyvin. Nasoron läsnäolo ei näytä häiritsevän Halifaa niin kuin maasaisoturit ja Ras Dito Moretoa ja 

Ras Aminaa. Tuttujen henkilöiden läsnäolo herpaannuttaa enemmän kuin tuntemattoman tulkin 

osallistuminen, ehkä ei ole väliä nämä ovatko tutut ihmiset sitten miehiä tai naisia, puoliso tai muita 

kyläläisiä. 
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10.3. Kaksi casea: mikä meni vikaan kulttuuriteorioiden näkökulmasta? 

Morogoro Hotel 

Morogoro-hotellin epäonnistunutta terveysministeriön viranomaisten haastattelua on mahdollista 

pohtia marssijärjestys-näkökulmasta. Yritin saada Morogoro-hotellissa seminaaria pitäviltä 

terveysministeriön virkamiehiltä tietoja ihonvaalennuksesta Tansaniassa, mutta noin 30-henkinen 

virkamiesryhmä kieltäytyi enemmän tai vähemmän yksimielisesti vastaamaan mihinkään asiaa 

koskeviin kysymykseen (päivä 15). Ilmestyin paikalle yksin ja esitin suoran kysymyksen koko 

auditoriolliselle väkeä. Tilanne vaiettiin kuoliaaksi kommentoimalla ainoastaan, että heillä on 

tärkeämpiäkin aiheita mietittävänään kun naisten kauneusjutut. 

 

Selityksiä voi hakea sekä kollektiivisen että suurten valtaetäisyyksien kulttuurin vastaisesta 

toiminnasta. Latelen tälle ryhmälle ensitapaamisella vaatimuksia ja kysymyksiä ristiriitaisesta ja 

hämmentävästä aiheesta. Minun ja asiantuntijaryhmän suhdetta ja hierarkkisuutta ei määritellä tai 

ainakaan en noudata hierarkiasääntöjä, jos sellaisia meidän välillämme on. Myös nuhjuinen 

vaatetukseni ilmentää kunnioituksen puutetta. On mahdollista, että terveysministeriön virkamiehistä 

joku vaalentaa ihoaan, eikä asiaan ole siinä tapauksessa mahdollista ottaa kasvonsa säilyttäen 

julkisesti kantaa. Tilanne pitäisi pedata hitaammin: kysellä onko ylipäänsä mahdollista jutella 

aiheesta jonkun henkilön kanssa, ja jos on niin milloin.  

 

Sattumaa tai ei, kaikki onnistuneet haastattelut tapahtuivat kahdenkeskisissä tilanteissa, tämä ainoa 

fiasko sattui, kun lähestyin haastateltavia ryhmänä. Ajatus siitä, että virkamiesten paljous on yksi 

syy tilanteen epäonnistumiseen, on kiinnostava ja mahdollinen. Jos yksittäisetkin haastateltavat 

haluavat selvästi hoitaa haastattelun oman marssijärjestyksensä mukaan, on loogista, että monen 

ihmisen joukko haluaa vielä vähemmän asettua yhden henkilön vaatimusten edessä 

selitysvelvolliseksi.  

 

Kuten luvussa 6 mainitsen, individualistien pitää muistaa kollektiivisten kulttuurien ihmisten 

seurassa erityisesti heidän ryhmäidentiteettinsä ja tarpeensa harmonian ja kasvojen säilyttämiseen. 

Myös kritisoinnin välttäminen on tärkeää, sillä kulttuurin kritiikki kohdistuu väistämättä myös 

yksilöön. Kritiikistähän ihonvaalennusjutussa oli kyse. Ajatuskin 5-luvun suosittamista 

”jäänsärkijäkysymyksistä” ja ”mykkäkoulu”- sekä ”syytä muita” - lähestymistavasta vaikuttaa 

naurettavalta. 
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Kambalan kylä, Jumuiva Moreton haastattelu  

Jumuiva Moreton tapausta käsittelin jo luvussa 7. Kuten mainitsin, Moreton vastaukset eivät ole 

mitään ryöppyävää virtaa. Kollektiivisessa kulttuurissa palveluksesta eli tässä tapauksessa 

haastattelusta kieltäytyminen on kiusallista ja epäkohteliasta. Moreton tapausta voi ajatella myös 

valtaetäisyyksien kannalta. Estherillä on isona pamppuna oikeus vaatia palveluksia ihmisiltä joita 

auttanut ja Moreto joutuu vastaamaan. Tällaisesta seuraa tilanteita, joissa haastatteluja antavat 

ihmiset jotka eivät oikeastaan halua puhua ulkomaalaiselle toimittajalle.  

 

Niukoista vastauksista voi syyttää myös ”onko”-kysymyksiäni, jotka antavat oivallisen 

mahdollisuuden vastata pelkästään ”kyllä” tai ”ei”. Yritin puhua haastattelussa mahdollisimman 

paljon suahilia osoittaakseni tuntevani Tansaniaa jonkin verran. Pitkillä ”Olen kuullut että maasait 

ovat hyvin rohkeita, onko se totta” -tyyppisillä halusin osallistua itsekin keskusteluun, etteivät 

kysymykseni tuntuisi kuulustelulta. Tämä metodi ei oikein toiminut. Suorien kysymysten 

tyrmäävää vaikutusta voisi keventää esittämällä kysymykset sivulausein ja käyttämällä 

konditionaalia esimerkiksi näin: ”Jos sinulta kysyttäisiin, mitä toivot eniten elämältä, mitä 

vastaisit?” Haastattelu muuttuisi kuulustelusta keskustelevammaksi ja antaisi vastaajalle enemmän 

tilaa. 

 

Jutussa halusin kuvata positiivisessa valossa sitä, miten Tansaniankin kaltaisessa maassa on erilaisia 

alakulttuureita. Ikävä kyllä en edes kyennyt selittämään Tansanian alakulttuurin edustajalle, mitä 

kysymyksilläni haen. 

 

Jos haastateltavalla ei yksinkertaisesti ole mitään sanottavaa länsimaiselle journalistille, onko jutun 

tekemisessä mitään järkeä? Asetelma on hurskasteleva ja lattea, jos kehitysmaajournalismin 

itseisarvo on, että maasainaiselta kysytään jotain ja hän vastaa jotain. Juttupäiväkirjan alussa 

voivottelen, että juttujeni aiheet kalskahtavat ”suvaitsevaisuusjournalismilta”, varmastikin skuupin 

kaipuussani osaksi turhaan, mutta tämän jutun yhteydessä voivottelu on ehkä tarpeen. Pelkästään 

suvaitsevaisuustarkoituksessa tehdyt jutut voivat vetää maailmaa avartavalta missiolta mattoa alta, 

koska niiden tarkoitusperä on niin ilmeinen ja äänensävy lässyttävä. Esimerkiksi Pentti Raittila 

huomauttaa, että suomalaislehtien sympaattisia suvaitsevaisuusjuttuja leimaa luontevan 

vuorovaikutuksen puute haastateltavien ja ympäröivän yhteiskunnan sekä suomalaisten välillä 

(Raittila 2002, 50). Haastateltavat näyttäytyvät erillisinä kummajaisina vailla omaa paikkaa ja 

funktiota yhteiskunnassa. 
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Jos vaihtoehtona on suvaitsevaisuusjournalismin tekeminen, on ehkä hyväksyttävämpää, että 

kehitysmaissa haastatellaan suomalaista kehitystyöntekijää. Hänen kanssaan toimittaja on ainakin 

samalla aaltopituudella ja kehitysyhteistyöntekijän työ ja tekemiset ovat relevantteja Suomessa 

käydyn julkisen keskustelun kannalta. 

10.4. Tansaniassa joutuu työskentelemään ilman journalistisia rutiineja  

Aineiston perusteella työpäivät poikkeavat toisistaan selvästi. Yhtenä päivänä en tee mitään, toisena 

asiat etenevät vauhdilla. Myös puhelimettomuus, autottomuus ja yksinäisyys määrittävät 

juttukeikkaa. Työntekoon tulee epämääräinen tunnelma, kun informaatio ja haastateltavat ovat siellä 

täällä internetin ja puhelimen saavuttamattomissa, ja on tavallaan sattuman varassa, törmääkö niihin 

tai heihin vai ei. Toinen Tansanian juttukeikkaa määrittävä asia on, että kun jotain tapahtuu, asiat 

etenevät yhtäkkiä. Vaikka aineistonkeruumatkani on yleisesti ottaen hidastempoinen, juttukeikalle 

lähdetään äkkiä, jotta haastattelumahdollisuus ei menisi sivu suun. Tästä esimerkkinä sekä 

Morogoro-hotelliin että Jumuiva Moreton luo meneminen. Ilmestymme Moreton luokse ilman, että 

siitä olisi kerrottu etukäteen mitään. Sen lisäksi että tällainen paikalle tupsahtaminen on 

häkellyttävää haastateltaville, se vaikuttaa myös toimittajan työhön, sillä juttukeikalle lähdetään 

yhtäkkiä, ilman taustatietoja siitä ketä on tarkoitus haastatella.  

 

Päivä 10: ”Tilanne oli outo siinä mielessä että en tiennyt haastateltavastani muuta kuin hänen 

heimonsa, en edes nimeä, eikä Chissunga ollut tietenkään sopinut Moreton kanssa mitään 

haastattelusta. Kylässä Esther aikoi kysyä ensin kylänvanhimmalta lupaa haastatteluun. Tämä ei 

ollut paikalla, mutta saimme kuitenkin joltakulta tärkeältä henkilöltä luvan. Meidät vietiin 

Jumuivan Moreton luo, joka lupautui haastatteluun hieman nihkeän oloisesti. Voi vain kuvitella, 

kuinka ”innoissaan” hän on ollut kun tuntematon tyyppi tulee yhtäkkiä pyytämään haastattelua.”  

 

Päivä 10: ”Olin hieman pettynyt kun tapasin Moreton, sillä hän ei täyttänyt ollenkaan niitä 

maasain ominaispiirteitä joita olin pitänyt itsestäänselvyytenä. Näitä eksoottisia ominaispiirteitä 

olisin voinut sitten jättää sankarillisesti kuvailematta ”liian seikkaperäisesti”. Muistin silloin että 

Esther oli kyllä kertonut kävelymatkalla että Moreto oli lopettanut maasaitraditioiden 

noudattamisen, vaikka asuikin kotikylässään, mutta se viesti ei ollut ilmeisesti mennyt kovin hyvin 

perille. Vaikka perinteen keskellä epäperinteisenä eläminen on kiinnostava näkökulma, pidin 

ensisijaisesti sitä pettymyksenä, koska jutusta ei tulisi sellaista kuin olin suunnitellut”. 
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Rutiinien puuttumisen voi havainnollistaa myös Jorma Miettisen näkemyksellä haastattelun 

tekemisen etenemisestä:  

 

1. Haastateltavan valinta 

2. Yhteyden saanti ja haastattelun järjestely  

3. Hyväksytyksi tuleminen  

4. Kiinnostuksen herättäminen ja ylläpito 

5. Kysymysten muotoilu ja asettelu 

6. Haastateltavien itsetunnon säilyttäminen  

 

(Miettinen 1984, 106–122.)  

 

Ei ole tarkoitus, että Miettisen listaa noudatetaan orjallisesti, tai että sitä ylipäänsä aina noudatetaan, 

mutta se antaa kankeudessaan oivan kontrastin siihen, miten vähillä (tai epämuodollisilla) eväillä 

juttukeikka oli mahdollista hoitaa Tansaniassa. Kohta 1 eli haastateltavan valinta on juttukeikallani 

aina pakon sanelemaa, eli haastattelen ensimmäistä joka löytyy. Kohta 2, haastattelun järjestely, 

tapahtuu omalla painollaan, ilmestymällä paikan päälle. Yhteyttä haastateltavaan ei yleensä ole 

ennen haastattelua, eikä kohdasta 3, hyväksytyksi tulemisestakaan, ole varmuutta ainakaan niissä 

tapauksissa, joissa suostumus haastatteluun saadaan arvovaltaisen henkilön taivuttelun ansioista. Jos 

haastateltava ei edes halua puhua, on vaikeaa herättää kohdan 4 vaatima kiinnostus, samoin sen 

ylläpito, kun haastateltaville vieraista aiheista tulkin avulla keskustelemiseen kuluu tuntikausia. 

Kohta 6 eli haastateltavien itsetunnon säilyttäminen on paljolti kiinni siitä kuinka paljon he 

uskaltavat itse puuttua tilanteen kulkuun. Esimerkiksi terveysviranomainen Joyce Sekimanga 

uskaltaa ottaa ohjat käsiinsä ja kertoa ihonvaalennuksesta omin sanoin, mutta Moreto vastailee 

kysymyksiin tietämättä kuka oikeastaan olen, ja mitä hänen kylässään teen.  

 

Haastattelujärjestyksen noudattaminen ei ole välttämätöntä jutun tekemisen vaan nopeasti 

valmistuvat bulkki-jutun tekemisen kannalta. Tässä kohdassa tulee ajankohtaiseksi pohtia 

työskentelyn vaikeutta ja lannistunutta asennettani Gaye Tuchmanin teorian kautta.  

 

Journalistiset käytännöt muodostavat toimittajan turvaverkon. Turvaverkko on Tuchmanin mukaan 

välttämättömyys, koska erityisesti radiotyössä, mutta myös päivälehtityössä ajan puutteesta johtuvat 

paineet eivät salli muunlaisen lähestymistavan toteuttamista. Toimittajan pätevyys mitataan sen 
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mukaan, pystyykö hän tuottamaan jutun joka päivä (Tuchman 1978, 66–68.). Tansaniassa 

juttumateriaalia kertyi kolmessa viikossa neljään juttuun ja tuskailin usein hidasta etenemistäni.  

On omituista, että ajan kuluminen ja uskottavuuskysymykset stressaavat, vaikka ei ole ketään 

sanomassa milloin jutun pitää olla valmis. Voisihan toimittaja kerrankin kun ei ole deadlinen orja, 

sen sijaan että kehittää asioiden venymisestä itselleen ahdistuksen, käyttää jutun tekemiseen 

ylimääräisen tunnin tai kaksi päivää, joka aina uupuvat, kun deadline koittaa. Hegemonia toimii 

hyvin, sillä minut on saatu noudattamaan kurinalaisia ohjeita ilman paimentajaa. 

 

Päivänä 16 pohdin juttujen merkitystä niiden vaatimaan vaivannäköön nähden. Fyysisen 

ponnistelun ja odottelun takia työnteko tuntuu ylimitoitetulta suoritukselta, joiden takia juttujen 

tarkoitus unohtuu ja niiden aiheet alkoivat tuntua tyhjänpäiväiseltä ripellykseltä. 

Ihonvaalennusjuttua tehdessä pohdin, että aihe pitäisi ehkä kuopata koska juttumateriaalin 

hankkimiseen menee niin kauan aikaa. Ikään kuin yksi jutun tai juttuaiheen onnistuneisuuden 

kriteeri olisi se, että se voidaan toteuttaa kiireessä ja nopeasti. Mutta näin uutistoimituksessa usein 

onkin. Erityisen hankalaa on työn tekeminen ilman ajan tasalla pysymisen ja tiedon oikeellisuuden 

ja relevanttiuden illuusiota, minkä siteerauskäytännöt, uutistoimistojen ja muiden tiedotusvälineiden 

seuraaminen ja säännölliset toimituspalaverit länsimaiseen työntekoon tuovat. Vaikka Gaye 

Tuchman sanoo journalismin uskottavuuden (uskottavuuden illuusion) olevan yleisölle journalismin 

tärkein elementti, se on sitä myös toimittajalle. Ilman strategisia käytäntöjä toimittajan on itsekin 

vaikea pitää omaa journalismiaan uskottavana.  

 

Suomessa journalismin keinotekoisen olemuksen sivuuttaa kevyesti, kun valmiina tarjolla olevat 

rutiinit tekevät konventioiden noudattamisesta helppoa, mutta tämä ei tarkoita, että kotimaassa tehty 

journalismi olisi sen objektiivisempaa. Vaikka jotkut toimittajat väittävät ja kamppailevat sitä 

vastaan, kaikki tietävät, että journalismi on mitä suurimmassa määrin ”tiettyjen järjestäytyneiden 

laitosten ja intressien” äänitorvi ja niiden julkisuustarpeiden täyttäjä. (Kunelius 2000, 18–19.) 

Suomessa jutun tekemisen perusteeksi ja jopa näkökulmaksi voi riittää, että jokin arvovaltainen 

taho järjestää tiedotustilaisuuden. Sama tilanne kuin deadlinejen puuttumisen kanssa: Tansaniassa 

olisi kerrankin mahdollista tehdä journalismia itsenäisesti, mutta siellä toimittajalle tulee pr-

koneistoa ikävä, koska jutunaiheet pitää päättää ja valita itse. 

 

Nämä asiat tiedostaen ei ole mikään ihme, että kehitystyöntekijöiden haastattelut ja katastrofiaiheet 

ovat tervetulleita, ne tarjoavat takuuvarman jutun epämääräiseen aihevalikoimaan ja tuovat 

monenlaista lohtua. Rutiinien puuttumisesta aiheutuva hämmennys onkin hyvä asia toimittajan 
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itseymmärryksen kannalta. Tansaniassa on vaikea olla tajuamatta, että journalismi on keinotekoinen 

konstruktio, kun juoksee hiki hatussa kilometrejä vain saadakseen uskottavuussyistä valokuvan 

yhteen juttuun. Kuva todistaa, että ihoaan vaalentava nainen oikeastikin tosi vaalea, ja sitä kautta 

osoitetaan, että journalismin antama kuva maailmasta on totta.  

10.5. Journalistinen frame ei kohtaa Tansaniaa – mikä neuvoksi? 

 
Kuten luvussa 5 totesin, näkökulma on monen toimittajan mielestä reportaasin A&O, mutta vaatii 

hyvää ennakkotietoa reportaasin aiheesta. Tansanian juttukeikalla näkökulmaa oli vaikea muotoilla, 

koska en voinut tietää, minkälainen haastateltava vastaan tuli, ja sopisiko minun toivomani 

näkökulma tähän henkilöön ja hänen tapaansa puhua – tärkeintä oli että joku haastateltava löytyi. 

 

Sen lisäksi, että olosuhteet vaikeuttavat juttujen suunnittelua, näkökulmien tekemistä ja niissä 

pysymistä, Tansanian maailma ja journalismin näkökulmittamisen mekanismit eivät muutenkaan 

kohtaa. Esimerkiksi Jumuiva Moreton henkilöhaastattelussa kysymykseni hakevat vastauksia aivan 

toisenlaisesta todellisuudesta kuin mihin vastaajalla. Länsimaisissa henkilökuvissa ihmisistä 

tuotetaan ilmiöitä, lifestylejen noudattajia, joiden elämäntapa voidaan jutussa kehystää kuvailemalla 

vaikkapa heidän kulutustottumuksiaan: mielikirjailijaa, lempiväriä, autoa tai vakiopunttisalia. En 

löydä tansanialaisista tällaisia konkreettisia asioita, joilla heistä olisi voinut rakentaa kuvaa 

rastafareina tai modernina maasainaisena. Vai onko kyse siitä että en halua jakaa heitä tällä tavalla, 

luopua heistä turmeltumattomina afrikkalaisina?  

 

Kukka: Mikä vuodenaika on sinusta kivoin?  

Jumuiva: Mitä tarkoitat kivoin? 

Kukka: No voi olla mitä tahansa syitä, että on helppo olla. 

Jumuiva: Kaikki on hyviä, kun sataa, saamme vettä. Kaikki on hyviä. 

 

Perinteisen maasaielämän jättänyt nainen on eri juttu kuin elämäntapamuutoksen tehnyt 

suomalainen uranainen muuttaessaan sukutilalleen maaseudulle ja aloittaessaan voimajoogan. Ei 

Jumuiva puhu tästä tällaisin lifestyle-termein kuin meikäläiset. Veikkaan, että jokainen suomalainen 

tietää, miten lehtihaastattelussa kerrotaan tympääntymisestä elämän onttouteen ja siitä, miten uusi 

elämä löytyi arvomaailmaa tuulettamalla tai kirkkaan värisiin vaatteisiin pukeutumalla. Korkean 

kontekstin viestintäkulttuuriin ei kuulu se, että syvimmistä henkilökohtaisista tunno ista puhutaan 

julkisesti, saati sitten tuntemattomalle toimittajalle. 
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Vaikka länsimaisessa journalismissa vannotaan näkökulman nimeen, minua kiinnostaa ajatus siitä, 

että näkökulmattomuus voisi saippuapalamaisuudestaan ja ahdistavuudestaan huolimatta olla 

vieraassa kulttuurissa toimittamisessa myös etu. Se liittyy kykyyn mennä tilanteeseen hieman 

vapaampana ennakkokäsityksis tä. Onhan näkökulma stereotypia ja jopa tuotteistamista, näin 

rohkenen Walter Lippmania tulkiten sanoa. Erityisesti rastafarijutussa muotti tai näkökulma, jolla 

olin aikonut ennen matkalle lähtöä kuvata heidän rastafari-elämäntapaansa, ei sovi ollenkaan näihin 

ihmisiin, jotka kommentoivat aatettaan aivan eri termein. Mielestäni näkökulman etsiminen ja 

median käyttämä tapa rakentaa henkilöistä ilmiöitä loi asiasta nimenomaan vääränlaisen 

stereotypian Tansaniassa, vaikka näkökulmien ottaminen ja niiden vaihtaminen ja sovittaminen on 

normaali käytäntö Suomessa työskennellessäni.  

 

Ongelmallisimmin näkökulman sovittaminen käy sen kanssa, miten rastafarit puhuvat omasta 

aatteestaan, mainitsin tästä aikaisemminkin. Puhetapa on irrallaan konkretiasta: rastafareilla ei ole 

erityistä kokoontumispaikkaa, ei juuri muita symboleja kuin rastafaritukka, ei jameja, eikä 

kuitenkaan varsinaista näyttöä siitä että heitä olisi syrjitty. Kysymys tyttären Witin tukkaongelma ei 

sekään oikein ratkea. Ensin Ras Dito kertoo, että rastatukkalapsia ei päästetä valtion kouluun, mutta 

on vaikea saada selvää, miten rastatukkaan loppujen lopuksi suhtaudutaan, kun Ras Aminan ja Ras 

Diton tytär Witi kuitenkin käy valtion koulua. Vaikka en löytänyt konkretiaa rastafarien toimintaan, 

tiedän että he vastustavat länsimaiden kritiikitöntä ihailua ja kannustivat afrikkalaisia olemaan 

ylpeitä itsestään. Mutta miten tehdä henkilöjuttu, jossa ei ole muuta kuin haavekuvia? Taasko yksi 

kehitysmaajuttu jossa toiverikkaat köyhät haaveilevat paremmasta tulevaisuudesta, ja siitä että 

saisivat äänentoistolaitteet juhliinsa?  

 

Eija Palosuo mainitsee, miten vaikeaa Intiasta oli välittää sanoin kokonaiskuvaa ihmiselle joka ei 

ole siellä käynyt (Palosuo 2000, 87) sekä siitä, miten Intiasta raportoiminen alkoi tuntua jossain 

vaiheessa turhalta ihmisille jotka asuvat maapallon toisella puolella (mt., 88). Juttuaiheet joita 

Suomessa pohdin, alkoivat tuntua Tansaniassa merkityksettömiltä, kun huomasin, miten pieni osa 

kokonaisuutta aiheet olivat. Mitä hyötyä yhden tai kahden jutun tekemisestä on, kun Tansaniasta 

kertomiseen pitäisi käyttää monia vuosia ja kirjoittaa tuhansia juttuja?  

 

Vaikka näkökulma rajaa pois osan aiheesta, jonkinlainen näkökulma on juttuun otettava. Tämänkin 

voi tehdä karkeasti ja siloisesti. Karkeaa on, jos näkökulman muodostaa Suomessa, ennen kuin 

tietää kohdemaasta ja ihmisistä omakohtaisesti mitään. Omaa ja kollegoideni työtä seuratessa olen 

huomannut, että kehitysmaajuttu tehdään usein niin kuin muutkin uutisjutut : Suomessa kuullaan 
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vaikkapa jostain kiinnostavasta Sambiassa olevasta aiheesta, taustatyö ja kysymyksenasettelu 

tehdään täällä ja Sambiassa käydään napsimassa kuvituskuvat ja etsimässä oikeat ihmiset sanomaan 

tv-kameraan toimittajan hypoteesia vahvistavat kommentit. Silloin ei näkökulman tarkistamiseen ja 

vaihtoehtoisen ääneen esille tuomiseen ole mitään mahdollisuutta vaan näkökulma määrittää jutun 

sisällön. 

10.6. Kaukaisen maan demoralisoiva vaikutus  

 
Kielivaikeudet, vieraan kulttuurin käyttäytymissääntöjen osaamattomuus, kulttuurishokki ja 

journalismin rutiinien ylivalta vaikuttavat kaikki osaltaan työn tekemiseen Tansaniassa. Mutta 

aineistosta ilmenee vielä yksi seikka, josta missään kirjassa ei mainittu mitään. Kaukana kotoa, 

poissa lehtien ilmestymispaikasta ja radioiden kuuluvuusalueilta journalistin moraali rapistuu. 40 

asteen helteessä, itselle ja muille suomalaisille oudossa ympäristössä tuntuu merkityksettömältä, 

muistanko haastateltavan nimen täsmälleen oikein, tai oliko kyseessä juuri N.N, joka kommentoi 

sanoi näin, vai sittenkin hänen naapurinsa. Asia selviäisi kysymällä, mutta esimerkiksi 

ihonvaalennusjutussa en niin tee. En viitsi ponnistella, vaikka gradun tekemisen takia tiedän 

joutuvani tekemisistäni ennemmin tai myöhemmin käpälälautaan. 

 

Toisenlainen todiste moraalin rappiosta on valokuvan vonkaaminen Miriam Halifalta. Tapaus on 

samanlainen, mutta lievempi kuin karsea tilanne ensimmäisellä Tansanian-keikallani: riitelin 

vanhuksen kanssa hänen radionsa lainaamisesta saadakseni 5 sekuntia ääniefektiä Julius Nyereren 

hautajaisjuttua varten. Vanhus oli odottanut pyynnöstäni puoli tuntia soittoa Yleisradiosta, jotta he 

voisivat äänittää hänen radiostaan surulaulua jutun taustaksi. Ylen soittoa ei vain kuulunut, ja 

vanhus halusi lähteä kotiin. Riuhdoimme radiota edestakaisin, kun en suostunut päästämään siitä 

irti. Loppujen lopuksi onnistuin lähettämään musiikkia muutaman sekunnin verran. Kuuntelin jutun 

Suomessa ja totesin että ääntä oli käytetty alle viisi sekuntia. En tekisinkö näin kenellekään 

Suomessa, enkä kehtaisi maanitella ketään valokuvaankaan niin sinnikkäästi kuin Halifaa. 

 

Journalistin ohjeiden kohdassa 17 todetaan, että haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa 

ennen julkaisemista on yleensä syytä suostua, jos se toimitusteknisesti on mahdollista. Juttujen 

faksaaminen Tansaniaan ei ole mahdollista, joten en rikkonut tätä ohjetta, mutta kohtaa 16, jonka 

mukaan haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen 

lausumaansa käytetään, en tullut ajatelleeksikaan.9  

                                                 
9 http://www.journalistiliitto.fi/fi/johjeet/850. 
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Nämä infrastruktuurin puutteen ja epäselvän viestinnän aiheuttamat lipsahdukset ovat silti 

toissijainen ongelma verrattuna välinpitämättömyyteen, jota Tansaniassa aloin tuntea tietojen 

tarkkuutta kohtaan ylipäänsä. Esimerkiksi Stella Ndolehela, mkorogoa Miriam Halifalta hakenut 

nainen kävi pahaa aavistamatta salongissa, kun kyttäsin valokuvaa Halifalta, enkä älynnyt siinä 

tilanteessa kysyä häneltä itseltään mitään asiaan liittyvää. Silti liitin hänet Suomessa sumeilematta 

mukaan juttuun. Minulla olisi ollut aikaa jäljittää hänet Miriam Halifan avulla, kysyä lupaa ja 

kenties hankkia lisätietojakin, mutta Morogorossa en harkinnut hänen käyttämistään jutussa. Tässä 

kohta 27 eli yksityiselämään kuuluvan arkaluontoisen asian paljastaminen on vaakalaudalla.  

 

Journalistin ohjeiden mukaan tällainen yksityiselämän asian julkaiseminen on mahdollista vain jos 

asian yhteiskunnallinen merkitys on poikkeuksellisen suuri. Ndolehelan nimen paljastaminen ei 

olisi ollut lainkaan oleellista. Vielä juttua kirjoittaessa olisi ollut luontevaa muuttaa hänen nimensä 

juttuun, mutta sivuutin ongelman ajattelemalla, ettei kukaan suomalainen tule kuitenkaan koskaan 

tietämään, kenestä on kyse, eikä kukaan tansanialainen tule lukemaan tätä juttua. Tällainen ajattelu 

on harhaa, sillä Suomessa asuvat tansanialaiset ja Tansaniassa asuvat suomalaiset seuraavat 

varmasti, mitä Tansaniasta kerrotaan suomalaistiedotusvälineissä.  

10.7. Metodin arviointia 

 
Gradu, jonka tutkimuskohteena on oma työ ja menetelmänä monimuotoinen laadullinen analyysi, ei 

ole helppo tutkielmatyyppi. Kenties juuri haasteellisuutensa takia jotkut tutkijat ihailevat bricoleur-

tyyppistä eri metodeja yhdistävää tutkimusta laadullisen tutkimuksen ideaalina. Aineistoon 

tuottamani teksti ja tutkijan ajatukseni olivat usein sekoittua muistikuviini juttukeikalta. 

Hämmästyin, kun olin unohtanut parin vuoden takaisia tapahtumia ja juttupäiväkirja toi ne jälleen 

mieleen, tai kun muistin asiat aivan toisin kuin aineistot kuvaavat. Mietin tuhat kertaa, onko 

tällainen omien muistikuvien sävyttämä tutkiminen tiedettä ollenkaan, ja olisiko sittenkin pitänyt 

tehdä määrällinen analyysi, tai ainakin lähteä Afrikkaan tutkimuksellisen luokitusrungon kanssa. 

Siten olisin voinut lokeroida tekemäni havainnot helposti ristiintaulukoitaviksi tuloksiksi ja todeta 

tutkimukseni olevan taatusti objektiivinen.  

 

Jari Eskola ja Juha Suoranta varoittavat valitsemasta liian läheistä tutkimusaihetta, jotta 

tutkimukseen saa riittävää etäisyyttä ja riittävän monipuolisen tarkastelukulman. Tutkielman 

objektiivisuutta ei kuitenkaan määrää aihe vaan objektiivisuus syntyy tutkijan omasta teoreettisesta 

pohdinnasta ja lukeneisuudesta sekä siitä, että aineistoa tutkitaan käsitteellistyksien ja menetelmien 



 71 

avulla. (Eskola, Suoranta 2001, 35.) Minunkin on myönnettävä, että vaikka pystyin pitämään 

tutkijanluentani erillään omista, se ei estänyt ajoittaista nolostumista, joka syntyi kun luin millaista 

epävarmaa jahkailua juttukeikkani oli ollut. Ärsyynnyin, kun luin reppanamaisia näkemyksiäni – 

miten onnistuinkin olemaan noin avuton?  

 

Journalistisen gradun tarkoitus on tarkastella omaa työtä tieteellisesti, ja siihen sopii erinomaisesti 

aineistolähtöinen, reflektiivinen toimintatutkimus, jossa tutkijan rooli on ilmaistu selkeästi. 

Piiloutuminen taulukoinnin ja ”sanojen laskemisen” taakse vaikuttaa huonolta idealta 

tapaustutkimuksessa, jossa aineisto ja kysymyksenasettelu ovat lähtökohtaisesti tutkijalle 

omakohtaisia. Myös osallistuvan havainnoinnin kantava ajatus siitä, että tutkijan vaikutus 

tutkittaviin tapahtumiin olisi minimoitu, tuntuu tällaisessa tutkimuksessa tarpeettomalta ja jopa 

huvittavalta. Grounded-teoria puolestaan avasi uusia ovia. Jos olisin määritellyt tutkimushypoteesin 

ja aineiston luokitusrungon etukäteen, en olisi havainnut aineistossa niitä ristiriitaisuuksia, jotka 

auttoivat kiinnittämään huomion journalismin konventioihin. Olisin voinut jäädä erilaisten 

kysymys-vastaustekniikoiden ja räyhäkän journalismin puhetavan ja hienovaraisen tansanialaisen 

puhetavan erojen tuoman vastakkainasettelun tasolle. Näitähän vastauksia alun perin tutkimukselta 

ounastelin. 

 

Pääpiirteittäin menetelmäni toimi tässä tutkielmassa hyvin, mutta ei joka vaiheessa. 

Aineistolähtöinen puhtaalta pöydältä -lähestymistapani oli hyvä ratkaisu havaintojen tuottamiseen 

ja niiden analyysiin, mutta aineiston keruuseen puhtaalta pöydältä lähteminen on liian 

epämääräinen. Jos lähtisin tekemään samaa tutkimusta uudestaan, strukturoisin tai teemoittelisin 

minua kentällä kiinnostavat aiheet tarkemmin. En tarkoita, että lähtisin kentälle lomakkeen kanssa, 

vaan että pitäisi olla tietoisempi siitä, että monenlaiset havainnot voivat olla merkityksellisiä. Nyt 

olin kiinnostunut epämääräisesti vaikkapa ”vuorovaikutustilanteista”, ”ristiriidoista” tai 

”haastattelun etenemisestä”. Koska olin tutkijana enemmän tai vähemmän 24 tuntia vuorokaudessa, 

havaintoja sateli koko ajan. Jonkinlainen strukturointi olisi ollut paikallaan, jotta havaintojen tulva 

olisi muodostunut selkeämmäksi ja aineisto yhtenäisemmäksi ja johdonmukaisemmaksi. 

 

Entä miten tämä kaikki liittyy gradun alussa esittelemääni harvinaiseen työprosessin tutkimukseen? 

Merja Helteen lisensiaatintyö on toimintatutkimus termin tiukan määritelmän mukaisesti, siinä 

pohditaan ja kehitetään ryhmän toimintaa samalla kun sen toimintaa tutkitaan. Gaye Tuchmanin ja 

Tuomo Mörän työprosessin tutkimukset taas on tehty teemahaastatteluiden avulla. Ne hahmottavat 

työprosessin vaiheita toiminnan ulkopuolelta, ilman osallistumista. Tässä tutkielmassa on piirteitä 
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molemmasta tyylistä: toisaalta olen mukana tutkimuksessa mutta en toimi osana ryhmää, toisaalta 

selvitän työprosessin kulkua, mutta lähteenä eivät ole haastattelulähteet vaan itse tuottamani 

aineisto.  

 

Journalistisen työprosessin tutkimus on vähäistä, mihin on varmasti syynsä. Kentällä mukana 

oleminen ja jatkuva itsen reflektointi sekä oman tutkijanroolin hygieenisyyden valvominen on 

työlästä. Syytökset epätieteellisyydestä tuskin helpottavat toimintatutkimuksen valitsemista 

lähestymistavaksi (Kuula 1999, 184–189), tutkijat tuskailevat usein toimintatutkimustensa 

legitiimiyskysymysten kanssa (mt., 199). Mielestäni kritiikin riski kannattaa kuitenkin ottaa, aidon 

toiminnan tutkimisessa on varmasti etunsa keinotekoisten tutkimusasetelmien tarkasteluun 

verrattuna.  

 

 

11. YHTEENVETO 

 

Palaan lopuksi alkuun: kehitysmaajutut antavat usein stereotyyppisen kuvan kehitysmaista ja niiden 

ihmisistä. Suuri osa toimittajista tietää tämän, joten on kiinnostavaa, miksi moni silti valitsevat 

juttuaiheikseen ja näkökulmikseen stereotypioita tukevia tapahtumia ja ajatusmalleja. 

Tutkielmassani olen käsitellyt kahdenlaisia syitä stereotyyppisten juttujen tekemiseen: 

kulttuurieroja ja journalismin konventioita, joista jälkimmäistä pidän merkittävämpänä syynä. 

Kummankin vaikutusta on mahdollista lieventää. Uskon, että oman kulttuurisidonnaisuutensa 

tiedostaminen on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Omasta kulttuurisesta identiteetistä ei 

tietenkään ole mahdollista tai toivottavaa luopua kokonaan, mutta pienistäkin ohjeista voi olla 

hyötyä, kuten kulttuurishokin oireiden tunnistamisesta ja journalismin tyypillisen päiväjärjestyksen 

kyseenalaistamisesta. 

 

Kulttuurieroihin ei kannata hukkua. Ihmisten elämässä on kyse samoista asioista, toiveista ja 

ongelmista, ei maa tai kulttuuri sitä muuta. Jotkut kulttuurin erityispiirteet kannattaa silti opetella, 

sillä suomalaisen toimittajan ja tansanialaisen haastateltavan välinen suhde ei ole neutraali. Heidän 

vuorovaikutukseensa vaikuttavat niin köyhän ja rikkaan maailman edustajien välinen juopa kuin 

haastattelutilanteen roolijako. Ei ole tansanialaisen tavan mukaista, että keski- ikäistä arvokasta 

virkamiestä vaaditaan vastaamaan nuoren naistoimittajan kysymyksiin. Ikä- ja arvovaltahierarkian 

kunnioittaminen on Tansaniassa perusasia, joka pitää tuntea. On oleellista, kellä on oikeus esittää 

kysymyksiä. Haastatellessa tulee huomaamattaan vaatineeksi, tivanneeksi tai sanelleeksi, joten 
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vastakkainasettelu kunnioituksen osoittamisen ja journalistin kärkkäyden välillä pitää ratkaista 

jotenkin. Joskus on käännettävä koko asetelma päälaelleen ja edetä haastateltavan 

marssijärjestyksen mukaan. Tärkeää on joustavuus ja kyky muuttaa suunnitelmia kesken kaiken. 

 

Toinen keskeinen kulttuurieroista johtuva haaste on haastateltavien pyrkimys vastata kysymyksiin 

niin kuin he olettavat kysyjän haluavan tai niin kuin he olettavat saavuttavansa heidän kannaltaan 

parhaan mahdollisen lopputuloksen. Varsinainen keskustelun tai haastattelun rinnalla voi kulkea 

täysin toinen keskustelu, jonka päämäärä on itseltä hämärän peitossa. Tansaniassa on paljon asioita, 

jotka eivät mzunguille kuulu. Totta puhuen, vaikka moni haastateltava kertoi minulle elämästään ja 

ajatuksistaan, en voi olla varma, vastasivatko he kysymyksiini aina totuudenmukaisesti.  

 

Haastattelun sanavalintoihin keskittymisen sijaan on hedelmällisempää muistaa, että 

henkilökohtaisia kysymyksiä esittävä toimittaja voi olla häkellyttävä kokemus ihmiselle, joka ei ole 

koskaan antanut haastatteluja. Monet tansanialaiset eivät ole tottuneet kertomaan mielipiteitään tai 

tunteita muille, saati vieraille ihmisille. Henkilöllä, joka lukee lehtiä harvoin tai ei koskaan, ei 

myöskään voi olla käsitystä siitä, minkälaisia vastauksia kysymyksillä haetaan ja miksi kysymyksiä 

esitetään. Tässäkin on huimia eroja Tansanian sisällä. Suurempi kuin ero suomalaisen ja 

tansanialaisen välillä ylipäänsä, voisi olla vaikkapa kulttuuriero tansanialaisen lääkärin ja 

syrjäisessä kylässä asuvan ravintoloitsijan välillä. Kannattaa kertoa haastattelun tarkoitusperät 

haastateltavalle mahdollisimman selvästi, jotta oikeiden vastausten arvaileminen jää niin minimiin 

kuin on mahdollista. 

 

Näiden ja monen muun tutkielmassani esitellyn käyttäytymismallin ymmärtämisestä on varmasti 

hyötyä Tansaniassa. Mikään ohje ei voi kuitenkaan päteä kaikkiin tilanteisiin kaikkialla 

maailmassa, ja siksi vieraassa kulttuurissa työskentelevän toimittajan pitää ymmärtää omaa 

toimintaansa: sitä miten kulttuurishokki vaikuttaa havaintokykyyn ja viihtyvyyteen, miten kaukana 

kotoa oleminen vaikuttaa työnteon huolellisuuteen ja tarkkuuteen, ja miten oman ammatin rutiinit 

vaikuttavat aiheiden valintaan ja koko työprosessiin. Kuten mainitsin, ulkomaanjournalismi on vielä 

vahvemmin rutinoitunut lähteiden käytöltään ja toimintaperiaatteiltaan kuin muu journalismi. 

Olemme seuranneet samankaltaisia ulkomaanjuttuja koko ikämme, joten käsityksemme 

”uskottavasta” ulkomaanjournalismista on kapea-alainen. Tansaniassa tulikin toisinaan olo, että 

kävelee aikaisemmin näkemiensä uutisaiheiden keskellä. Siellä on houkuttelevaa tehdä samanlaista 

sankarijournalismia kuin mihin on tiedotusvälineissä tottunut. Sama ”uskottavan” journalismin 

havittelu pätee kirjoittamisvaiheeseen, Tansaniassa käyminen ikään kuin velvoittaa lisäämään 
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juttuun pari stereotyyppistä makupalaa kaikista ihmeellisyyksistä. Miksi mennä Tansaniaan, ja 

tehdä ihan yhtä tavallisista ja ymmärrettävistä asioista juttuja kuin Suomessa?  

 

Omat odotukset ”uskottavasta journalismista” ovat siis suuri syy stereotyyppisen journalismin 

tekemiseen. Odotukset voivat liittyä mihin tahansa työn teon osaan, aiheiden valintaan, 

haastateltavien valintaan, näkökulman valitsemiseen, ajankäyttöön. Itse surin jo ennen ensimmäisen 

jutun aloittamista sitä, tulisiko jutuista riittävän ”journalistisia” eli asiantuntijoiden kommentteja 

sisältäviä ja perinteisin uutiskriteerein mitattuna kiinnostavia. Peik Johanssonin 

laskuvarjoreportterisyndrooma taas syntyy kiireestä, kun vieraaseen kulttuuriin lähetetään 

toimittajia ”jonnekin tekemään juttu nopeasti jostain helposti raportoitavasta, niin ettei tarvitse 

kauheasti paneutua” (Johansson 1996, 23). Välttääkseen kurjuutta korostavia mässäilyjuttuja 

toimittajan pitää luottaa omaan arvostelukykyyn sen sijaan että turvautuu tutuilta vaikuttaviin, 

nopeisiin tai kohauttaviin aiheisiin. Juttukeikan hitaasta edistymisestäkään on turha häkeltyä. Pitää 

ymmärtää, että juttu per päivä -tyyppinen suorittaminen ei yleensä ole mahdollista, eikä 

tavoiteltavaa. 

 

Samalla, kun laskuvarjoreportterin paineet kasvavat, toimittajan etiikka löystyy näennäisesti 

turvallisen etäisyyden päässä Suomesta. Tulee monia houkuttavia tilanteita viitata kintaalla faktojen 

tarkistamiselle ja lisätietojen hankkimiselle, koska se on niin vaivalloista ilman puhelinta. Silloin on 

helppo hakea informaatiota niiltä, joilla on matkapuhelimet ja vakituiset työajat toimistossa – 

useimmiten ne ovat juuri kehitystyöntekijöitä tai muilta länsimaalaisia. Joskus tekee mieli ryydittää 

juttua lisäämällä siihen mehukkaita sitaatteja ja tapahtumia, jotka voisivat periaatteessa olla 

mahdollisia, ja tekisivät jutusta kiinnostavamman. Se on kestämätön tie, ja jos se ei muuten tunnu 

väärältä, ainakin siitä on helppo jäädä kiinni. Aina löytyy joku, joka on ollut samassa paikassa ja 

seuraa sen alueen uutisia, ja huoma heti, jos juttu on tehty hataralle pohjalle.  

 

Kaikkien ”miten tehdä oikein” -pohdintojen jälkeen haluan huomauttaa, että näidenkin ajatusten ja 

ohjeiden yläpuolella vaikuttaa tutkijoiden näkemys ”oikeanlaisesta” kehitysmaajournalismista. 

Tämä näkemys on sekin hyvin länsimainen. Kentällä raportoivat toimittajat ajattelevat maailmaa 

länsimaiden näkökulmasta, mutta niin tekee kehitysmaajournalismin kritiikkikin. Kritiikki on myös 

hyvin tekstikeskeistä. Se ei ymmärrä tai ainakaan ilmaise ottavansa huomioon työprosessin 

haasteita: erilaisia työskentelyoloja, vieraan kulttuurin kohtaamisen aiheuttamia sekaannuksia tai 

sitä, että maapallon nykyisestä maailmankylämäisestä luonteesta huolimatta Tansaniasta 

raportoidessa on kyse hyvin erilaisesta yhteiskunnasta ja todellisuudesta.  
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Maailmojen erilaisuuden hämmentävyyttä käsittelin erityisesti rastafarijutun yhteydessä, jolloin 

jokainen näkökulma ja käsittelytapa oli mukamas väärä ja typisti haastateltavat afrikkalaisiksi 

sätkynukeiksi. Tansanian-keikkani jälkeen en pidäkään kehitysmaajournalismin genreen 

syyllistymistä kovin ihmeellisenä. Pidän ihmeellisempänä, että lyhyellä juttukeikalla vieraassa 

kulttuurissa saa ylipäänsä juttuja aikaan, sillä yhden naisen voimin stereotyyppisenkin 

kehitysmaajutun aikaansaaminen on vaivalloista. Ja mitä enemmän vaivaa päätään hyvin ja 

huonosti tekemisen problematiikalla, sitä vaivalloisemmaksi työsarka käy. Joskus ajattelin, että olisi 

parempi, ettei Tansaniasta tekisi yhtään juttua, koska vierasta kulttuuria ei kumminkaan voi 

ymmärtää riittävän hyvin, ja kaikki tansanialaisuudesta tehdyt tulkinnat ovat väkivaltaa.  

 

Kulttuurierojen ajattelemiseen siis todella voi hukkua, mutta pyrkimys välttää stereotyyppistä (sana, 

joka on tutkielmassani usein vaihdettavissa sanaksi negatiivinen) kehitysmaajournalismia voi 

kääntyä toisellakin tavalla itseään vastaan. Uutiskriteerien kaavamainen noudattaminen luo 

yksipuolista katastrofiuutisointia, mutta kriteerien täydellinen hylkääminen johtaa hymistelevään 

suvaitsevaisuusjournalismiin tai eksotiikan ällistelyyn. Onhan totuuden vääristelyä välttää 

mainitsemasta jutuissa mitään negatiivista. Tansania kuuluu UNDP:n maailman vähiten 

kehittyneisiin maihin, joten sieltä löytyy paljon köyhyyttä, sairautta ja kouluttamattomuutta.  

 

Paitsi tekstikeskeistä ja läns imaalaista, kehitysmaajournalismin kritiikki on hyvin tieto-

orientoitunutta. Olen itsekin lähestynyt asiaa hyvin tieto-orientoituneesta näkökulmasta, pohtien, 

antaako journalismi kehitysmaista oikean vai väärän kuvan, ja onko Tansaniasta välitetty liian 

negatiivinen vai liian hymistelevä kuva. Kuitenkin vääriä tapoja kuvata jotain paikkaa on 

lukemattomia, eikä mikään tapa tavoita yleisössä takuuvarmasti samaa ajatusta, jota jutun tekijä itse 

tavoit telee. 

 

Journalismilla voi ajatella olevan neljä tehtävää: tiedon välittäminen, tarinoiden kertominen, 

keskustelun herättäjänä toimiminen sekä ”julkisoiden” hyväksikäytettävissä oleminen eli julkisena 

resurssina oleminen. (Kunelius 2000.) Kehitysmaakirjoittelussa, kehitysmaajournalismin kritiikissä 

ja tässäkin tutkielmassa journalismin rooli tiedon välittäjänä on korostunut muiden tehtävien 

kustannuksella. Ainakin kakkostehtävälle, tarinoiden kertomiselle, voisi panna 

kehitysmaajournalismissa enemmän painoa, silloin oikean tai väärän tiedon pohtimisen loputon suo 

ei enää jyräisi hyviäkin juttuideoita alleen. Tarinoita voi kertoa kaikenlaisista tapahtumista, 

arkisista, virallisista, hirveistä sekä hienoista. Uskon, että tilanteisiin menevä, läsnä oleva raportointi 

tuottaa oivaltavampia ja monipuolisempia kuvauksia Tansaniasta kuin sellainen, jossa ollaan koko 



 76 

ajan kontrollissa ja pyritään tietämään, miten asiat ovat. Näiden maailmanpalojen avulla voi myös 

tiedotusvälineiden yleisöllä olla enemmän tilaa muodostaa vaihtoehtoisia näkemyksiä siitä millaista 

elämä toisella puolella maapalloa on.  

 

Myös kansalaisjournalistisen otteen soveltaminen suomalaisessa kehitysmaajournalismissa herättää 

kiinnostavia ajatuksia. Mitä tapahtuisi, jos kaikki Suomessa ilmestyneet Tansania-jutut pitäisi 

julkaista tai lähettää myös Tansaniassa? Muuttaisiko se juttujen sävyä ja sisältöä? Minkä asioiden 

mainitsemisen toimittaja jättäisi pois kertoessaan tarinaa henkilölle, joka tietää Tansaniasta paljon? 

Varmaa on, että suomalaistoimittajan juttujen julkaiseminen vaikkapa Morogoron paikallislehdessä 

herättäisi paljon journalismikriittistä keskustelua. 

 

”Eettisesti kestävän” kertomuksellisen jutun lähtökohta voisi olla se, että toimittaja tekee juttuja 

jotakuinkin samoin kriteerein kuin Suomessa. Jos jokin henkilö, tapahtuma tai ilmiö on kiinnostava 

muutenkin kuin eksoottisuusarvonsa takia, juttu kannattaa tehdä. Vieraassa maassa on paljon uutta 

ja ihmeellistä, ja arkisistakin asioista on helppo tehdä sirkustemppumainen esitys. Mämmin rumasta 

ulkonäöstä ei tehdä Suomessa juttuja, miksi mainita Tansaniasta kertovassa jutussa siitä, että 

arkiruokaa ugalia syödään käsin. Matkakertomukset voivat olla hyvä tapa raportoida vieraasta 

kulttuurista, varsinkin jos haastattelee paratiisisaaresta kertovaan matkailujuttuun bungalow’n 

työntekijää (niiden omistajat ovat ikävä kyllä usein länsimaalaisia) tai vuorikiipeilyjuttuun 

paikallista opasta. Tällöin matkailureportaaseista ei tule vain turistin silmin kerrottuja elämys- ja 

eksotiikkapaloja vaan toiminta kiinnitetään osaksi paikallista osaamista ja kulttuuria. Yksittäistä 

reportaasia tai juttua onkin vaikeampi liittää päivälehden ulkomaanosaston kokonaisuuteen, jos sillä 

ei ole varsinaista uutisarvoa. Silloin kannattaa tehdä juttusarja, jossa kokonaisuus puoltaa itse 

juttujen olemassaoloa. Esimerkiksi juttusarja Morogoron arjesta vaikkapa eri- ikäisten ja eri alojen 

ihmisten kautta tehtynä on jutun myymisen kannalta perustellumpi kokonaisuus kuin irrallinen juttu 

morogorolaislasten ensimmäisestä koulupäivästä.  

 

Kuten johdannossa totean, tutkielmassani ei loppujen lopuksi ole kyse Tansaniassa työskentelyn 

vaan suomalaisten journalististen konventioiden tutkimuksesta. Oman työni reflektiossa esille 

tulleet seikat journalististen konventioiden ja työrutiinien vaikutuksesta työn lopputulokseen pätevät 

Suomessa yhtä vahvasti kuin ulkomailla. Herääkin kysymys, pitääkö matkustaa 8000 kilometrin 

päähän ja opiskella sivukaupalla vieraan kulttuurin koukeroita, jotta voisi kohdistaa katseen itseensä 

ja omaan toimintaansa ja huomata niissä piilevät kaavamaisuudet. Kyllä pitää. Etäisyyden 

ottaminen helpottaa oman kulttuurin ja siten myös muiden kulttuurien ymmärtämistä.  
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Paljon matkustavien toimittajien pitäisikin hyödyntää tätä oman ja vieraan kulttuurin 

yhtäläisyyksien ja erojen ymmärtämisen tuomaa etua. Ensimmäisellä ulkomaanmatkallaan oleva 

ihminen pystyy Tansanian Sansibarin saarella tuskin keskittymään muuhun kuin eksoottisuuksiin, 

mutta jos hän on jo kolunnut Kaukoidän ja Latinalaiset Amerikat, voi ensikertalainen saada 

Tansaniassa haastateltavistaan hyvinkin paljon irti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

LÄHTEET 

KIRJAT JA ARTIKKELIT: 
 
Adler, Peter S. (1987) Culture Shock and the Cross-Cultural Learning Experience. Teoksessa Luce, 
Louise Fiber, Elise C. Smith (toim.) Toward Internationalism. Cambridge Massachussetts: 
Newbury House Publishers. 
 
Alasuutari, Pertti (1999) Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino. 
 
Argyle, Michael (1978) Social Interaction. London: Methuen & Co. Ltd. 
 
Bruun, Mikko, Ilkka Koskimies & Ilkka Tervonen (1986) Uutisoppikirja. Helsinki: Tammi. 
 
Eskola, Jari, Juha Suoranta (2001) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. 
 
Gadamer, Hans-Georg (2004) Hermeneutiikka. Ymmärtäminen tieteissä ja filosofiassa.  
Tampere: Vastapaino. 
 
Grönfors, Martti (1982) Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Helsinki: WSOY. 
 
Gudykunst, William B, Young Yun Kim (1997) Communicating with Strangers. An Approach to 
Intercultural Communication. Boston, Massachusetts: McGraw-Hill. 
 
Hall, Edward T. (1989) The Dance of Life. The Other Dimension of Time. New York: Anchor 
Books.  
 
Hanvey, Robert (1987) Cross-Cultural Awareness. Teoksessa Luce, Louise Fiber, Elise C. Smith 
(toim.) Toward Internationalism. Cambridge Massachussetts: Newbury House Publishers. 
 
Heikkinen, Hannu L. T. (2001) Toimintatutkimus – toiminnan ja ajattelun taitoa. Teoksessa Aaltola, 
Juhani, Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: 
virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus.  
 
Helle, Merja (2002) Journalistisen työn tutkimus: musta aukko tiedotustutkimuksessa. 
Tiedotustutkimus 4/2002. 
 
Helle, Merja (2004) Journalistit käytännön mankelissa. Tutkimus- ja kehittämishanke 
uutistoimituksessa. Lisensiaatintyö. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos. 
 
Helminen, Marjut (1996) Hyvä tahto voi sekin viedä harhaan. Teoksessa Helminen, Marjut (toim.) 
Etniset vähemmistöt – maahanmuuttajat – ulkomaalaiset. Kuinka raportoida? Suomen 
Journalistiliitto: Mediakriittinen julkaisusarja 4. 
 
Hirsjärvi, Sirkka, Helena Hurme (1995) Teemahaastattelu. Helsinki: Yliopistopaino. 
 
Hofstede, Geert (1997) Cultures and organizations. Software of the Mind. New York: Mc Graw-
Hill. 
 
Johansson, Peik (1996) Jos suomalaisilla on väärä kuva Afrikasta, on meillä myös tänne tulevista 
afrikkalaisista väärä käsitys. Teoksessa Helminen, Marjut (toim.) Etniset vähemmistöt – 



 79 

maahanmuuttajat – ulkomaalaiset. Kuinka raportoida? Suomen Journalistiliitto: Mediakriittinen 
julkaisusarja 4. 
 
Kapuscinski, Ryszard (2001) The Shadow of the Sun: My African Life. London: Allen Lane. 
  
Keesing, Roger M, Andrew J. Strathern (1998): Cultural Anthropology: A Contemporary 
Perspective. Fort Worth, Texas: Harcourt Brace & Company. 
 
Kivikuru, Ullamaija (1998) Epilogi. Koskaan et muuttua saa? Teoksessa Kivikuru, Ullamaija,  
Jukka Pietiläinen (toim.) Uutisia yli rajojen. Ulkomaanuutisten maisema Suomessa. Helsingin 
yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 
 
Kivikuru, Ullamaija (1995) Journalismin tutkimus. Teoksessa Sana, Elina (toim.) Tieto-opista 
mediapeliin – journalismin tutkimuksen näkökulmia. Helsinki: WSOY. 
 
Kunelius, Risto (2000) Journalismi nelijalkaisena otuksena. Tutkimuksen näkökulmia, ongelmia ja 
haasteita. Tiedotustutkimus 3/2000. 
 
Kuula, Arja (1999) Toimintatutkimus. Kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Tampere: Vastapaino.  
 
Kyrölä, Liisa (1997) Journalistina Japanissa. Artikkeleita japanilaisten naisten elämästä ja pohdintaa 
toimittajan työstä itselle vieraassa kulttuurissa. Journalistinen pro gradu -tutkielma. Tampereen 
yliopisto, tiedotusopin laitos. 
 
Lehtonen, Jaakko (1998) Kansainvä linen viestintä. Monikulttuurisen dialogin mahdollisuus? 
Teoksessa Kivikuru, Ullamaija, Risto Kunelius (toim.) Viestinnän jäljillä. Näkökulmia uuden ajan 
ilmiöön. Helsinki: WSOY. 
 
Lippman, Walter (1965) Public Opinion. New York: The Free Press. 
 
Maasilta, Mari (2001) Kehitysyhteistyökirjoittelu 90-luvun suomalaisessa lehdistössä.  
Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö.  
 
Malmberg, Ilkka (1998) Uroot ja naaraat – journalismin kaksi tiedonintressiä. Teoksessa Kantola 
Anu, Tuomo Mörä (toim.) Journa lismia! Journalismia? Porvoo: WSOY.  
 
Miettinen, Jorma (1988) Toimitustyö. Journalistiksi suuntautuvan oppikirja. Helsinki: 
Yliopistopaino. 
 
Mörä, Tuomo (1999) EU-journalismin anatomia. Mediasisältöjä muokanneet tekijät ennen 
kansanäänestystä 1994. Helsingin yliopisto, viestinnän laitos. 
 
Nousiainen, Anu (1998) Reportaasin renessanssi. Teoksessa Kantola Anu, Tuomo Mörä (toim.) 
Journalismia! Journalismia? Porvoo: WSOY. 
 
Okkonen, Antero (1986) Toimittajan työ I. Hämeenlinna: Karisto. 
 
Palosuo, Eija (2000) Kehitysmaajournalismin genre ja sen vaihtoehdot.  
Journalistinen pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos. 
 



 80 

Pietiläinen, Jukka (1998) Ulkomailta Suomeen: määrällinen analyysi. Teoksessa Ullamaija 
Kivikuru, Jukka Pietiläinen (toim.) Uutis ia yli rajojen. Ulkomaanuutisten maisema Suomessa. 
Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 
 
Raittila, Pentti (2002) Etniset aiheet, vähemmistöt ja niiden suhteet suomalaisessa journalismissa 
vuonna 2000. Teoksessa Raittila, Pentti (toim.) Etnisyys ja rasismi journalismissa. Suomen 
Journalistiliitto: Mediakriittinen julkaisusarja 6. 
 
Rich, Carole (2000) Writing and Reporting News: A Coaching Method. Belmont, California: 
Wadsworth. 
 
Rosenberg, Jyrki (1998) Uutislähteet päiväjärjestyksen rakentajina ja portteina. Teoksessa Kivikuru, 
Ullamaija, Jukka Pietiläinen (toim.) Uutisia yli rajojen. Ulkomaanuutisten maisema Suomessa. 
Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 
 
Ruben, Brent D. (1987) Guidelines for Cross-Cultural Communication Effectiveness. Teoksessa 
Luce, Louise Fiber, Elise C. Smith (toim.) Toward Internationalism. Cambridge, Massachusetts: 
Newbury House Publishers.  
 
Salminen, Esko (1998) Oivaltava toimittaja. Toimitustyön uudet mallit ja vaatimukset.  
Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Ajatus. 
 
Salo-Lee, Liisa (1996) Ei-kielellinen viestintä. Teoksessa Salo-Lee, Liisa, Raija Malmberg & 
Raimo Halinoja (toim.) Me ja muut. Kulttuurienvälinen viestintä. Jyväskylä: Gummerus. 
 
Siiriäinen, Ari (1995) Ihmisen ja talousmuotojen kehitys Afrikassa. Teoksessa Hurskainen Arvi, Ari 
Siiriäinen (toim.) Afrikan kulttuurin juuret. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. 
 
Sipola, Simo (1998) Lisää koskettavuutta – miten käy uutisen? Teoksessa Kantola Anu, Tuomo 
Mörä (toim.) Journalismia! Journalismia? Porvoo: WSOY.  
 
Swantz, Marja-Liisa, Ulla-Maija Vilmi (1998) Kasva, tyttäreni: Tansanian naiset kertovat. Helsinki: 
Suomen lähetysseura. 
 
Tuchman, Gaye (1978) Making News: A Study in the Construction on Reality. New York: The Free 
Press. 
 
Yin, Robert K. (1983) Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills: Sage. 
 
 
SANOMALEHDET: 
 
Reikko, Leena: Ammanissa taisteltiin turhautuneisuutta vastaan. Journalisti 8/2003. 
 
 
MUUT LÄHTEET:  
 
Olkkonen, Katriina: Kehityskeskustelu 2003. YLE: Radion kompetenssiprojekti, Radiotoimiala. 
 
Rentola, Marketta : Luovan kirjoittamisen työpaja, Tampereen yliopisto, marraskuu 1995. 



 81 

Toiminen, Marjaana: Luento, Tampereen yliopisto 11.10.2003. 
 
 
http://global.finland.fi/v2/suomi/tietopankki/tilastot.shtml 18.8.2004. 
 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tz.html. 18.8.2004. 
 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tz.html#Econ 18.8.2004. 
 
http://www.journalistiliitto.fi/fi/johjeet/850/. 18.8.2004. 
 
http://www.undp.dk/jifunze/tans%20hissa.htm. 18.8.2004. 
 
 
 
LIITTEET 
 
 
LIITE 1: Juttupäiväkirja 
 
LIITE 2: Jumuiva Moreton haastattelu 
 
LIITE 3: Ras Aminan ja Ras Diton haastattelu 
 
LIITE 4: Miriam Halifan haastattelu 
 
LIITE 5: Morogorossa kuin kotona Tampereella. Aamulehti, Moro 22.3.2001. 
 
LIITE 6: Vain ennakkoluuloton voi löytää tansanialaisen sielun. Kumppani 2/2001. 

 
LIITE 7. Peloton lounasyrittäjä. Kumppani 3/2001. 
 
LIITE 8. Vitosella valkoihoiseksi. Image 4/2001. 
 
 
 


