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Abstract
The aim of the thesis was to examine how Finnish mission organization missionaries, re-entering
Finland, produce meanings related to their re-entry and re-entry shock in research interview speech.
Textual data consisted of ten interviews conducted and transcribed by the researcher. Five of the
interviews were conducted as individual interviews and the interviewees were single female
missionaries. The rest of the five interviews were carried out as pair interviews and the informants
were married missionary couples.

I examined the textual data as a unit, I have named as missionary speech, which I have attempted
to reconstruct by using discourse analysis. The central concepts are discourse and interpretation
repertoire, and the rule of interpretation that conveys the relation between the two. The discourse is
constructed in the tension between the interpretation repertoires which were in an opposing
interactional relationship with each other.

In re-entry shock research, related to culture shock research, culture shock has been approached
from three different angles: as a mental crisis, as a learning experience, and as a crisis related to
multicultural identity. In this dissertation the crisis perspective was also the starting point of
interpreting culture shock, which the first discourse analytical interpretation rule was based on. The
series of other interpretation rules was derived from this rule. For interpretation of the results of the
analysis, I have used Milton Bennett's concept of intercultural sensitivity and the model of
multicultural identity, founded on the former. The model of multicultural identity contains a form of
multicultural identity crisis called internal culture shock which is one of the theoretical bases for my
research. The discourse called missionary speech, mentioned above, is interpreted in my research on
the basis of the concepts of Milton Bennett's six stage developmental model of intercultural
sensitivity. In the model, intercultural sensitivity is understood as sensitivity towards cultural
differences and difference in general. This sensitivity can be ethnocentric when cultural differences
are seen as negative or ethnorelativistic when cultural differences are experienced in a positive way.
The central foundation is Jane Bennett's interpretation of multicultural identity through the concepts
of constructive and encapsulated marginality. 

As the result of my research, I have established eight discourses: 1) geographical discourse, 2)
discourse of mode of speaking, 3) emotive and feeling-based discourse, 4) attitude, 5) value
discourse, 6) competence discourse, 7) discourse of intercultural sensitivity and 8) identity discourse.
Each discourse was construed by two interpretation repertoires controversial to each other.

The result of my research suggests that the multicultural identities, described by Milton Bennett
and Janet Bennett, could be interpreted as open possibilities or "options" dynamizing the identity
negotiation. Identity could thus be seen as a dynamic process by nature. On the basis of the results, I
suggest interpreting intercultural sensitivity in the identity theoretical framework by taking advantage
of the concepts of the model of intercultural sensitivity in a more multidimensional way, detached
from sequentiality of the value-bound developmental model and drawing attention to the complexity
and diverse nuances of intercultural sensitivity.

Keywords: Christian mission, culture shock, discourse analysis, intercultural learning,
international education, multicultural identity



Salakka, Markku, Suomeen palaavien lähetystyöntekijöiden paluuta koskevat
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Acta Univ. Oul. E 81, 2006
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Tiivistelmä
Väitöskirjassa tavoitteena oli tutkia, miten Suomeen palaavat suomalaisen lähetysorganisaation
lähetystyöntekijät tuottavat paluutaan ja paluusokkiaan koskevia merkityksiä
tutkimushaastattelupuheessa. Tekstimateriaali koostui kymmenestä tutkijan suorittamasta ja
litteroimasta haastattelusta. Informanteista viisi oli yksilöhaastatteluissa haastateltuja naimattomia
naislähettejä. Loput kymmenen informanttia olivat parihaastatteluissa haastateltuja lähettipuolisoita.

Haastattelujen tekstimateriaalia tarkastelin lähettipuheeksi nimittämänäni kokonaisuutena, jota
pyrin rekonstruoimaan käyttäen diskurssianalyysiä. Keskeistä diskurssianalyysin sovelluksessani on
diskurssin ja tulkintarepertuaarin välinen suhde sekä sen määrittävä tulkintasääntö. Diskurssi
rakentuu toisilleen vastakkaisessa vaikutussuhteessa olevien tulkintarepertuaarien jännitteessä.

Paluusokkitutkimuksessa kulttuurisokkia on lähestytty kolmesta näkökulmasta: psyykkisenä
kriisinä, oppimiskokemuksena ja monikulttuuriseen identiteettiin liittyvänä kriisinä.
Kriisinäkökulma muodostui myös tässä väitöskirjassa kulttuurisokin tarkastelun lähtökohdaksi,
jonka varassa rakentui ensimmäinen diskurssianalyyttinen tulkintasääntö. Tästä säännöstä edettiin
seuraaviin diskursseihin ja repertuaareihin. Analyysin tulosten tulkintaan käytin Milton Bennettin
kehittämää kulttuurienvälisen herkkyyden käsitettä sekä sen varaan rakennettua monikulttuurisen
identiteetin mallia, johon liittyvä 'sisäiseksi kulttuurisokiksi' kutsuttu monikulttuurinen
identiteettikriisi on yksi tutkimukseni keskeinen teoreettinen lähtökohta. Lähettipuheeksi nimettyä
diskurssia tulkitsen Milton Bennettin kulttuurienvälisen herkkyyden kuusivaiheisen kehitysmallin
pohjalta. Mallissa kulttuurienvälinen herkkyys ymmärretään herkkyydeksi kulttuurisille eroille ja
erilaisuudelle. Tämä sensitiivisyys voi olla etnosentristä, jolloin kulttuurinen erilaisuus mielletään
kielteiseksi, tai etnorelativistista, jolloin kulttuuriset erot koetaan myönteisiksi. Toinen tulkinnassa
käytetty keskeinen teoreettinen viitekehys on Janet Bennettin kehittämä monikulttuurisen identiteetin
tulkinta, jossa apuna ovat rakentavan ja eristyneen sivullisuuden käsitteet.

Tutkimukseni tuloksena syntyi kahdeksan diskurssia: 1) maantieteellinen diskurssi, 2)
puhetapadiskurssi, 3) tunne- ja tuntemusdiskurssi, 4) asennediskurssi, 5 arvodiskurssi, 6)
kompetenssidiskurssi, 7) kulttuurienvälinen herkkyysdiskurssi sekä 8) identiteettidiskurssi. Kukin
diskurssi rakentui kahdesta toisilleen vastakkaisesta repertuaarista.

Tutkimuksen tulos viittaa siihen, että Milton Bennettin ja Janet Bennettin kuvaamat
monikulttuuriset identiteetit voitaisiin tulkita identiteettineuvottelua dynamisoiviksi optioiksi ja
identiteetti dynaamiseksi prosessiksi. Tutkimuksen tuloksen pohjalta ehdotan kulttuurien välisen
herkkyyden tulkitsemista identiteettiteoreettisessa viitekehyksessä käyttämällä hyväksi ja
kehittämällä kulttuurienvälisen herkkyyden kehitysmallin käsitteistöä irrotettuna kehitysmallin
arvosidonnaisesta peräkkäisyyteen kytketystä rakenteesta. Samalla tulisi kiinnittää huomiota
herkkyyden eri osatekijöiden välisten suhteiden nyansseihin.

Asiasanat: diskurssianalyysi, kansainvälisyyskasvatus, kulttuurienvälisyys oppiminen,
kulttuurisokki, lähetystyö, monikulttuurisuus identiteetti
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Professori Rauni Räsäsen tarjotessa minulle mahdollisuutta toimia opetustyössä Oulun yli-
opiston opettajankoulutuslaitoksessa en osannut kuvitella, että tämä yhteydenotto lopulta
toisi mukanaan mahdollisuuden väitöskirjatyöhön. Tuolloin alkoi pitkä yhteistyö, jonka
eräs tulos tämä väitöskirjatutkimus on. On ollut ilo olla mukana Professori Räsäsen johta-
massa jatkokoulutusryhmässä. Hänen lämmin, rohkaiseva ja kaikessa diplomaattisuudes-
saan tiukan ja tinkimättömän kriittinen ohjauksensa on mahdollistanut tutkimukseni etene-
misen myös vaikeina hetkinä. Työskentely hänen kanssaan on haastanut tutkijan ammatil-
liseen kasvuun yhdessä muiden kanssa. Haluan kiittää valvojana toiminutta professori Lee-
na Syrjälää arvokkaasta ja lämpimästä tuesta työssäni.

KT Vappu Sunnarin palaute on ollut merkittävä kuten myös FT Maria Järvelän kollegi-
aaliset kommentit. Heille molemmille lämmin kiitos tuiki tarpeellisesta tuesta. Rauni
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avaaviksi leppoisiksi keskustelutilanteiksi, joissa sai laajemman joukon kanssa jakaa tut-
kijuuden eri puolia. Erityisesti haluan kiittää professori Ari Antikaista hänen tuestaan.

Työni esitarkastajille professori Liisa Salo-Leelle ja professori M’hammed Sabourille
olen kiitollinen heidän vaivannäöstään sekä hienovaraisesta mutta ja ammatillisen terä-
västä palautteestaan, jolla oli tärkeä osuus työni loppuvaiheen hionnassa. Professori
Markku Varis ja lehtori Eeva-Liisa Kronqvist toimivat työn esitarkastusseminaarissa
palautteen antajina. Heille haluan osoittaa lämpimät kiitokset. Tutkijakoulun puitteissa
sain tilaisuuden tutustua Intercultural Communication Institutea johtaviin FT Milton Ben-
nettiin ja FT Janet Bennettiin sekä tavata heidät Sveitsissä ja Yhdysvalloissa. Olen heille
molemmille hyvin kiitollinen noiden tapaamisten yhteydessä saamastani koulutuksesta
sekä työtäni koskevasta palautteesta, jonka merkitys on ollut erittäin tärkeä.

Keväällä 1999 otin yhteyttä Suomen Lähetysseuran lähetysopiston rehtoriin Matleena
Pinolaan. Hänen pitkäaikainen kokemuksensa lähetystyöntekijänä, lähettien kouluttajana



ja koulutuksen johtajana tekivät hänestä hyvän oppaan tutkijalle, joka pyrki ymmärtä-
mään lähetystyöntekijän kasvuun ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Tuona vuonna
osallistuin ensimmäistä kertaa Suomen Lähetysseuran Suomeen palanneille lähetystyön-
tekijöilleen järjestämään paluukoulutustilaisuuteen. Silloinen Suomen Lähetysseuran joh-
taja Seikku Paunonen käytti tuolloin koskettavan puheenvuoron, joka kotiutti tutkijaa
lähetysorganisaatioon ja antoi rohkeutta jatkaa eteenpäin. Lähetysjohtaja Seppo Rissasen
lämmin kiinnostus ja rohkaiseva tuki helpottivat toimimistani tutkijana Suomen Lähetys-
seurassa. Matleena Pinolan seuraajan Mari Pöntisen kanssa tehty yhteistyö sekä tutkimuk-
sen että koulutuksen saralla on ollut paitsi tärkeää myös luovaa ja hauskaa. Olen todella
saanut kokemusta siitä, mitä on hyvä yhteistyö. Lähetysseuran eri työntekijöitä kohdates-
sani olen saanut tuntea, että minut on otettu vastaan niin pienten kuin suurtenkin ongelmi-
eni kanssa.

Erityisesti haluan kiittää kaikkia Suomen Lähetysseuran lähettejä, jotka ovat suostu-
neet haastateltaviksi ja joiden kanssa olen saaneet yhdessä tutkia lähetin kansainvälistä ja
monikulttuurista elämää ja kasvua. Kiitän myös kaikkia niitä lähetystyöntekijöitä, joiden
kanssa olen saanut vaihtaa ajatuksia orientoitumispäivillä, lähetysjuhlilla, lähetyskurs-
silla tai muissa yhteyksissä.

Kielen kiemuroissa ja karikoissa saamastani avusta olen kiitollinen fil. yo Anna Leino-
selle ja FM Katariina Juntuselle sekä kasvatustieteen ylioppilaalle Jani Haapakoskelle.
Poikkitieteellisen törmäyskurssin on tarjonnut FL Seija Jalagin yhdessä ryhmän kanssa,
jota aloimme leikkisästi kutsua ”PoKSiksi”, poikkitieteelliseksi kulttuurisen sopeutumi-
sen tutkijaryhmäksi. Kiitos iloisen syvällisestä keskustelusta, jota olemme vuosien mit-
taan käyneet pyöriessämme lähetystyön liepeillä sadan vuoden jännevälillä. Lähettiystä-
väni Olavi ja Riitta Heino ovat opastaneet minua ymmärtämään kansainvälisen elämän
monia mutkia, mistä olen heille hyvin kiitollinen.

Jussi, Anna ja Leevi: Olette jaksaneet odottaa paluutani arkeen, kestäneet kotona työs-
kentelevää perheenisää, joka on ajoittain täysin uppoutunut tietokoneeseensa ja kir-
joihinsa. Olette antaneet voimia juuri silloin kun niitä olen eniten tarvinnut. Kiitos vas-
taanotosta ja kaikesta tuesta.

Anne. Olen matkannut paluusokissa viisi vuotta. Nyt olen palaamassa kotiin tältä mat-
kalta. Kiitos Anne. On juhlan aika.
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1 Johdanto

Kansainvälisen politiikan megatrendit, globalisaatio, Euroopan integraatio, poliittiset mul-
listukset Itä-Euroopassa sekä kansainvälisessä taloudessa tapahtunut muutos nostivat esiin
kansainvälistymisen ja monikulttuuriskumisen haasteet myös suomalaisessa yhteiskunnas-
sa. Tämä kehitys synnytti tarpeen arvioida uudelleen myös suomalaista kasvatus- ja koulu-
tuspolitiikkaa. Kansainvälisen muuttoliikkeen ja kanssakäymisen kasvu, vilkastuminen ja
tiivistyminen ovat olleet nähtävissä ja koettavissa laajalti myös suomalaisen yhteiskunnan
ja kulttuurin eri osa-alueilla. Eräs merkittävä, yhteiskuntaan pitkällä aikavälillä vaikuttanut
tekijä on ollut muuttoliikkeen suunnan kääntyminen. Maastamuutto oli Suomessa
1880-luvun puolivälistä aina 1980-luvun alkuun asti suurempaa kuin maahanmuutto, eli
muuttoliike oli väestötappiollista. 1980-luvulta lähtien se on kuitenkin kääntynyt maahan-
muuttovoittoiseksi. (Tilastokeskus 2002; Alitolppa-Niitamo 2004, 15; Kuosma 1992.)
Maahanmuuttajien osuuden kasvaminen väestössä lisää osaltaan tarvetta ottaa huomioon
kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden näkökulmia ja politiikkaa suomalaisen yhteis-
kunnan ja esimerkiksi sen kasvatusjärjestelmien toiminnan kehittämisessä.

Tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota muun muassa siihen, että näkökulma maahan-
muuttajiin on ollut voittopuolisesti negatiivisesti asentoitunut. Aluksi heidät on nähty
uhkana ja myöhemmin pelkästään taloudellisena ja työvoimaresurssina. Vasta viime vuo-
sina maahanmuuttajien ihmisoikeudet ovat nousseet selvemmin esiin, kun niihin liittyviä
ongelmia on tiedostettu ja käsitelty yhä lisääntyvässä määrin julkisuudessa ja tiedotusvä-
lineissä. (Alitolppa-Niitamo 2004, 15–16; Necef 2000; Forsander 2002.) Myös keskustelu
maahanmuuttajien ja valtaväestön välisestä suhteesta on julkisuudessa lisääntynyt.
Samoin maahanmuuttajien merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle ja kulttuurille on var-
sinkin viime vuosina tuotu enemmän esiin.

Vuonna 1999 käynnistynyt Suomen Akatemian tutkimusohjelma ”Syrjäytyminen, eri-
arvoisuus ja etniset suhteet Suomessa” (SYREENI) on osa tutkimuksen ja tieteellisten
instituutioiden pyrkimystä vastata omalta osaltaan kuvattuun kehityskulkuun ja sen aset-
tamiin haasteisiin. Ohjelman lähtökohtana olivat suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuu-
rissa ilmenevät eriarvoisuuden ja syrjäytymisen syntymekanismit ja prosessit.1 Tutkimus-
ohjelma tarjosi viitekehyksen myös Oulun yliopistossa toteutetulle tutkimukselle, jossa

1. http://www.joensuu.fi/syreeni/index_f.html. Tutkimusohjelma päättyi vuoden 2003 lopussa.
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keskityttiin maahanmuuttoon ja kansainväliseen liikkuvuuteen sekä niiden yhteydessä
esiintyviin syrjäytymistä tuottaviin tekijöihin. Tämän väitöskirjan teoreettiset kysymyk-
senasettelut kypsyivät, kun SYREENI-tutkimusohjelman ongelma-asettelun sovelluk-
sista keskusteltiin ja esiin nousi kysymys niiden yhteydestä pedagogiikan ja oppimisen
tutkimukseen. SYREENI:n osana Oulun yliopistoon syntyi TIP-projekti. Sitä seurasi
TILDA2-projekti, joka keskittyi tutkimaan kansainväliseen liikkuvuuteen, yhteistyöhön ja
monikulttuurisiin oppimisympäristöihin kytkeytyviä kysymyksiä. Projektin osallistujilla
oli yhteinen intressi tutkia oppimista pohjoisen ja etelän välisessä globaalissa kulttuurien-
välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkijoista kaksi keskittyi kulttuurienväliseen vuorovaiku-
tukseen ja oppimiseen afrikkalais-suomalaisessa yhteistyössä: he tarkastelivat oppimisen
ulottuvuuksia molempiin kulttuureihin sijoittuvissa oppimisympäristöissä.3 Minun tehtä-
väkseni tuli keskittyä erään mannertenvälisen muuttajaryhmän paluun yhteydessä ilmen-
neisiin monikulttuurisen identiteetin ja oppimisen kysymyksiin.

Tämän työnjaon pohjalta kohdistin tutkimukseni Suomeen palaaviin lähetystyönteki-
jöihin. Tutkimusjoukko, suomalaiset lähetystyöntekijät, edustaa verrattain pitkään vie-
raassa kulttuurissa asuneita, kansainvälisiä muuttajia. Tämän tutkimuksen lähetit kuuluvat
joukkoon, joiden kansallinen ja uskonnollinen tausta on suomalaisessa kulttuurissa.
Vaikka lähettien taustaorganisaatio, Suomen Lähetysseura, on kaksikielinen järjestö, jossa
ruotsin kieli ja suomenruotsalaisuus muodostavat erään toiminnallisen osakulttuurin, suu-
rin osa organisaation läheteistä puhuu ensisijaisena äidinkielenään suomea ja suomenkie-
linen kulttuuri on organisaation valtakulttuuri. Tässä tutkimuksessa kohteena olevat lähe-
tit ovat Suomessa syntyneitä, tosin jotkut heistä ovat viettäneet osan elämästään ulko-
mailla jo ennen kuin ovat itse lähteneet lähetystyöhön. He ovat pääosin suomalaisen kas-
vatusjärjestelmän kouluttamia ja sivistämiä sekä etnisesti verrattain yhtenäinen joukko.
Heidän muuttonsa viitekehys on keskeisesti uskonnollinen, ja luterilaisen lähetysjärjes-
tön työntekijöinä he edustavat protestanttista kristinuskon tulkintaa.

Valitsin lähetit tutkimuskohteeksi muun muassa siitä syystä, että lähetystyöntekijät
ovat verrattain vähän tutkittu ryhmä kansainvälisten muuttajien joukossa (Martin 1984,
Stringham 1991; Stringham 1993; Bennett J. 1993). Heitä on käsitelty rinnakkain kan-
sainvälisen politiikan, talouselämän ja sotilaspolitiikan ammattilaisten kanssa (Black &
Gregersen 1999; Storti 1997; Austin 1986) eli varsin miesvaltaisten alojen yhteydessä.
Tervetulleena tarkastelutapana lähettitutkimuksessa on noussut esiin naisnäkökulma
(Kena 2000; Helander 2001). Perspektiivi on tarpeellinen alalla, jolla toimivista valtaosa
on naisia. Esimerkiksi Suomen Lähetysseuran lähetystyöntelijöistä naisia on 2/3 (Helan-
der 2001, 12–15; Salko 1993, 21–25). Sukupuolen merkityksen huomioiva näkökulma ei
ole keskeisesti esillä tässä väitöskirjassa. Tämä ei kuitenkaan merkitse sen tietoista
sivuuttamista.4 Paluusopeutumiseen päätin keskittyä siksi, että myös sitä koskeva tutki-
mus on varsin niukkaa sekä kansainvälisesti (Bennett J. 1993; Martin 1984; Black & Gre-
gersen 1999, 1; Martin & Harrell 2004, 309) että Suomessa.

2. Transformative Intercultural Learning in Developmental Activities.
3. Projektissa työskennelleistä tutkijoista KM Hanna Alasuutari keskittyi kehitysyhteistyön kahdenvälisiin

suhteisiin ja toteutumiskäytänteisiin kolmannessa maailmassa (Alasuutari 2005a ja 2005b) ja KM Päivi
Pelkonen tarkasteli Karibuni-projektiin osallistuneiden suomalaisten ja kenialaisten opiskelijoiden oppi-
miskokemuksia Suomessa ja Keniassa (Pelkonen 2005a ja 2005b).
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Ennen varsinaisen tutkimustyöni alkua olen seurannut palaavia lähetystyöntekijöitä
erilaisista kulttuurisista ja ammatillisista positioista. Ensin aktiivisena seurakuntanuo-
rena, sitten seurakuntapapin työssäni ja edelleen opettajana toimiessani olen tavannut
lähetystyöntekijöitä, jotka kotimaanlomillaan tai pysyvästi palattuaan kertoivat lähetys-
työstä organisaatioidensa julistus- koulutus- ja rekrytointityön yhteydessä. Myöhemmin
seurasin vuosikausia ystävieni ja tuttavieni lähtemisiä ja palaamisia. Vuonna 1987 vierai-
lin kuukauden ajan lähetyskentällä. Seurasin ystävieni elämää ja toimintaa lähetystyössä
ja pidin matkapäiväkirjaa. Paluun ongelmallisuuteen havahduin vasta seuratessani muuta-
man ystäväni paluuta kotimaahan ja ihmetellessäni, miksi heillä oli Suomessa niin vai-
keaa. Juuri heidän kokemuksensa herättivät ajatuksen paluuta koskevan systemaattisen
tiedon kartoittamisesta ja aiheeseen liittyvän tutkimuksen tekemisestä. Julkisessa
puheessa lähetit usein viittaavat vaikeuksiin joita kokevat. Lähetin tapaa puhua vaikeuk-
sistaan kuitenkin rajoittaa hänen roolinsa lähetysorganisaationsa edustajana ja osana sen
kasvatus- ja rekrytointijärjestelmää.

Aloitin tutkimusaiheeni kartoituksen ja siihen tutustumisen syksyllä vuonna 1998. Sil-
loin kokosin tietoa Suomessa toimivista lähetysjärjestöistä kirjallisten dokumenttien,
haastattelujen ja vierailujen avulla. Päädyin keskittymään yhteen lähetysorganisaatioon,
jotta saisin tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa kuvaa lähettikulttuurin ja -koulutuksen
rakenteellisista tekijöistä.

Tutkimukseen osallistuneille läheteille paluun keskeinen kulttuurinen kehys on Suo-
men Lähetysseura, joka tarjoaa läheteilleen paluukoulutuksen. Se on osa lähetystyönteki-
jöiden koulutuspoluksi kutsuttua koulutus- ja ohjausprosessia. Koulutuspolun avulla
rakennetaan Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijän identiteettiä. (Peltola 2001; Pinola
1998; Pinola 1997.) Paluukoulutus kattaa erilaisia pedagogisia ja terapeuttisia interventi-
oita ja kehyksiä, joilla on tarkoitus tukea lähetystyöntekijän paluuta. Vuosina 1999–2005
toimin Suomen Lähetysseuran konsultoivana kouluttajana erityisesti paluukoulutuksessa
mutta myös lähtöön valmentavassa koulutuksessa. Olin tuona aikana myös ulkopuolisena
asiantuntijana mukana kehittämässä paluukoulutusta, joka aloitettiin SLS:ssa jo
1970-luvulla. Ideoita koulutuksen kehittämiseen ammensin toimintatutkimuksellisista
menetelmistä (Räsänen 1993; Räsänen 2002).

Lähetystyö on varsin laaja tutkimuksen alue. Lähetystyöntekijöiden erityiskysymyksiä
on lähestytty omana kokonaisuutenaan heidän sopeutumistaan valottavissa tutkimuk-
sissa, joissa on pyritty ottamaan huomioon lähetin spiritualiteetti ja uskonnollinen sitoutu-
minen. Kysymys lähetystyöntekijän identiteetistä on tutkimuskirjallisuudessa mielletty
valtaosin teologisesta näkökulmasta osana laajaa teologista keskustelua lähetystyöstä.
Myös lähetystyöhön keskittyvissä aikakausijulkaisuissa (Esim. Journal of Psychology and
Theology ja Journal of Theology and Mission) artikkeleiden painopiste on ollut teologi-
sissa kysymyksenasetteluissa, mutta lähetystyöntekijöiden monikulttuurisen sopeutumi-
sen psykologiset ja sosiologiset aspektit ovat saaneet yhä enemmän sijaa (Foye 1987;
Foye 1989; Jones & Jones 1994; Jordan 1992; Pirolo 1996).

4. Tutkimuksessa haastatelluista 2/3 oli naisia, ja heistä naimattomia oli 2/3. Sen sijaan tutkimuksen aikana
palanneita yhden hengen taloudessa eläviä miehiä oli niin vähän, että osoittautui liian hankalaksi tehtäväksi
estää heidän tunnistamisensa. Siksi päätin jättää heidän osuutensa tutkimuksesta pois. Heidän haastatte-
lunsa tarjosivat sinällään mielenkiintoisia näkökulmia kysymyksiin. Tässä tutkimuksessa sukupuoleen kyt-
keytyviä näkökulmia ei kuitenkaan nosteta tutkimuksen polttopisteeseen, vaikka niiden merkitystä ei ole
myöskään tarkoitus sivuuttaa tai peitellä.
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Sovitan tutkimuksessani lähetystyöntekijät kansainväliseen kehälliseen muuttoprofii-
liin (Adler 1981; Garner 1987) eli käsittelen heitä kansainvälisinä muuttajina, jotka palaa-
vat alkuperäiseen kotimaahansa. Näin heistä tulee myös paluumuuttajia. Tarkastelen lähe-
tystyöntekijöitä kansainvälisinä siirtotyöntekijöinä, jotka työskentelevät lähtömaassaan
sijaitsevan kansallisen organisaation, Suomen Lähetysseuran, palveluksessa. Tämä lähe-
tysorganisaatio on kuitenkin kansainvälisesti verkostoitunut ja orientoitunut, ja sen lähe-
tystyöntekijät toimivat organisaationsa palveluksessa ulkomailla.5 Kaikki haastateltavat
ovat Suomessa syntyneitä ja kasvaneita lähetystyöntekijöitä, joista osalla oli takanaan
useita paluita Suomeen.

Kansainvälisen kehällisen muuttoliikkeen myötä on noussut esiin kysymys siitä, mikä
merkitys maantieteellis-kulttuuristen siirtymien aiheuttamalla fyysisen läsnäolon ja pois-
saolon dynamiikalla on monikulttuurisen identiteetin muotoutumisessa. Suomalaisessa,
verrattain uudessa, tutkimuksessa tutkijat Wahlbeck, Alitolppa-Niitamo ja Malkki totea-
vat, että ylikansallinen muuttoliike ja muuttajuus ovat haastaneet problematisoimaan pai-
kallisuuden, kulttuurin, identiteetin ja identifikaation käsitteitä (Alitolppa-Niitamo 2003,
26; Alitolppa-Niitamo 2004; Malkki 1992; Wahlbeck 1999). Globaalia muuttoliikettä tar-
kastellessaan Wahlbeck (1999) ottaa esiin niin kutsutun aktuaalin paikallisuuden merki-
tyksen ja ruumiillisuuden sen lähtökohtana. Ihmisen primäärinen olemassaolo on yhtey-
dessä fyysiseen olemiseen, olemukseen ja tilaan. Rajanylitykset, sosiaaliset verkostot tai
koti-ikävä ovat yhteydessä fyysiseen olemiseen tietyssä paikassa. Paikallisuuden vaiku-
tus identiteettiin ei monipaikkaisuuden ja globaalien muuttoprosessien myötä näyttäisi
katoavan, vaikka sen merkitys identiteetin rakentumisessa muuttuukin. (Wahlbeck 1999;
Alitolppa-Niitamo 2003, 28.) Identiteetti muotoutuu läsnäolon ja poissaolon, paikallisuu-
den ja liikkuvuuden, kansallisuuden ja kansainvälisyyden sekä yksi- ja monikulttuurisuu-
den välisissä jännitteissä, mikä on yhteydessä kansainvälisen muuttajan mahdolliseen
marginalisoitumiseen paikallisissa kulttuureissa (Hall 1999; Bennett J. 1993). Paluu mer-
kitsee uudelleenpaikallistumisen haastetta, jossa lähetystyöntekijä kohtaa muuttuneen läh-
tökulttuurinsa ja joutuu sopeutumaan siihen uudelleen pitkän poissaolon jälkeen (Smith
2001).

Paluuta ja paluumuuttajalapsia käsittelevässä tutkimuksessaan Steve Pollock ja Ruth
van Reken käsittelevät ’kätkettyä maahanmuuttajuutta’ (hidden immigrant) eräänä paluu-
muuttajan identiteettinä. Se muodostuu osaksi sellaisten palaajien identiteettiä, jotka
ulkoisilta piirteiltään, kielellisesti ja kulttuuriselta habitukseltaan samaistetaan sen maan
pysyvään väestöön, johon he palaavat. Tutkimuksessaan, joka koskee niin kutsuttuja kol-
mannen kulttuurin lapsia, tutkijapari kiinnittää huomiota paluumuuttajalasten identiteetin
piiloon jäävään osaan, joka ei eri syistä pääse esiin paluun jälkeisessä sosiaalisessa ympä-
ristössä ja vuorovaikutuksessa. (Pollock & van Reken 1996, 154–156; Hall 1998.) Tämän
piiloon jäävän identiteettiin liittyvän monikulttuurisuuden voisi olettaa koskevan paluu-
muuttaja-aikuisiakin. Lähetystyöntekijöiden kansainvälisessä muuttoprofiilissa fyysisen
läsnäolon vaihtelu on keskeinen tekijän identifikaatiossa. Lähtö- tai kotimaan ja kenttä-

5. Suomen tilastokeskuksen määritelmän mukaan ”Siirtotyöläisiä tai vierastyöläisiä ovat henkilöt, jotka asu-
vat tilapäisesti työskennelläkseen kyseisessä maassa. Työskentely saattaa kestää vuosia, mutta siirtotyöläi-
set tai vierastyöläiset eivät saa vakituisesti maahan muuttavien siirtolaisten oikeuksia.” (http://www.stat.fi/
tk/tp/verkkokoulu/ktk/kaikki_index.html.) Lähetystyöntekijät saavat ulkomailla työskennellessään pitkäai-
kaiseen oleskeluun (permanent status) oikeuttavan maassaoleskeluluvan, joka kuitenkin on voimassa vain
rajoitetun ajan.
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tai ulkomaan merkitykset ovat osa fyysisen poissaolon ja läsnäolon dynamiikkaa. Paluu –
poissaolleen uusi läsnäolo – haastaa sekä palaajan että hänen kanssaan tekemisissä olevat
määrittämään itsensä ja toisensa uudelleen paluunjälkeisessä tilanteessa. Pitkän fyysisen
poissaolon aikana tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet molempiin osapuoliin, ja
molemmat joutuvat kysymään, mikä on tuttua ja entisellään ja mikä taas on muuttunut.
Myös ympäröivä yhteiskunta on monella tavoin muuttunut, ja palaaja joutuu kohtaamaan
tämän muutoksen. (Smith 2001; Storti 1999, 76–89.)

Väitöskirjatutkimukseni tarkoitus on tarkastella paluusopeutumiseen liittyvää kulttuu-
risokkia (Black & Gregersen 1999; Storti 1997; Austin 1986). Neljä vuosikymmentä sit-
ten John ja Jeanne Gullahorn (1963) toivat kulttuurisokkia koskevaan tutkimukseen käsit-
teen ’käänteinen kulttuurisokki’ (reverse culture shock) kuvaamaan ulkomailla asuneiden
paluukokemusta (Martin & Harrell 2004, 309; Gullahorn & Gullahorn 1963). Paluusokki
määritellään paluun yhteydessä koetuksi kulttuurisokiksi, jolla sen omista erityispiirteistä
huolimatta on tietyt yhtymäkohdat vieraassa kulttuurissa koettuun sokkiin (Storti 1997;
Black & Gregersen 1999). Paluukokemuksen tutkimus on ammentanut kulttuurisokkitut-
kimuksen lähestymistavoista (Furnham & Bochner 1994; Ward & Bochner & Furnham
2001). Paluusokkitutkimuksessa on jopa väitetty paluusopeutumisen olevan vaikeampaa
kuin vieraaseen kulttuuriin sopeutumisen (Smith 2001, 303; Storti 1997; Black & Greger-
sen 1999; Gullahorn & Gullahorn 1963). Tämä on melkoisessa ristiriidassa sen yleisen
ennakkokäsityksen kanssa, että kotiinpaluu on helpotuksen ja onnen aihe.

Janet Bennett puolestaan tarkastelee kulttuurisokkia laajemmassa viitekehyksessä eli
erilaisissa siirtymissä (transition) koettavan siirtymäsokin (transition shock) erityistapa-
uksena. Siirtymäsokille ovat ominaisia voimakkaat, selkeästi koetut fyysiset ja emotio-
naaliset reaktiot yhdistettynä tiettyihin käyttäytymisessä ilmeneviin piirteisiin. Siirtymä-
kokemuksissa tutun viitekehyksen häviäminen tai sen toimimattomuus merkityksen anta-
jana asettaa uskomukset, arvot, normit, käyttäytymisvalmiudet ja kokemisorientaatiot
uudelleenarvioinnin kohteiksi. Sopeutumis- ja oppimisresurssit osoittautuvat riittämättö-
miksi, mikä johtaa muun muassa kognitiiviseen ristiriitaan. Janet Bennett tulkitsee kult-
tuurisokin olevan reaktio tähän ristiriitaan sen emotionaalisine ja käyttäytymiseen heijas-
tuvine seurauksineen. (Bennett J. 1998, 217–218.)

Judith Martin ja Teresa Harrell nostavat paluusokkia koskevan tulkintansa yhteydessä
esiin neljä mallia: psyykkiseen terveyteen, odotuksiin ja odotusarvoon, kulttuuri-identi-
teettiin sekä oppimiseen liittyvä malli6 (Martin & Harrell 2004, 310–321).7 Kaksi vii-
meksi mainittua edustavat myös oman tutkimukseni kannalta keskeisiä näkökulmia. Kes-
kustelu monikulttuurisesta identiteetistä ja identiteettikriisistä on viime vuosikymmenien
saatossa laajentunut ja syventynyt sekä kansainvälisessä että suomalaisessa tutkimuksessa
(esim. Liebkind 1988; 1994; Kronqvist 1996; Mikkola 2001; Alitolppa-Niitamo 2003;
Salakka 2005). Paluumuuttajan jääminen pysyvästi tai pitkäksi aikaa kotimaahan haastaa
hänet jäsentmään kansainvälinen kokemuksensa osaksi elmäänsä koti- tai lähtökulttuu-
rissa. Palaaja joutuu tekemään lukuisia tietoisia ja tiedostamattomia päätöksiä: mikä mer-
kitys hänen ulkomaankokemuksellaan on hänelle itselleen ja ympäristölle ja miten se saa

6. Martin & Harrell 2004, 322-332 ‘the re-entry integration training model’. Viidenneksi kirjoittajat mainitse-
vat systeemiteoreettisen näkökulman, jonka pohjalta he kehittävät eheyttävän koulutuksen mallin.

7. Kulttuurisokin tulkintamalleja ja tutkimusnäkökulmia ks. Furnham & Bochner 1994; Ward & Bochner &
Furnham 2001.
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vaikuttaa ja näkyä hänen paluunjälkeisessä elämässään. (Smith 2001, 305.) Shelly Smit-
hin (2001, 307) mukaan paluumuuttajien kohtaamisessa vuorovaikutuksen ja monikult-
tuurisen identifikaation ehtona on muun muassa sen hyväksyminen, että ihmiset tuovat
identiteettiensä moninaisuuden osaksi vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksesta tulee kulttuu-
rienvälistä, kun siinä mukana olevat ottavat huomioon erilaiset kulttuuriset identiteetit.
Kansainvälisen muuttajan kulttuuristen identiteettien moninaisuus ja yhteys erilaisiin
kulttuureihin ja kulttuurisiin taustoihin käynnistää paluun yhteydessä monikulttuurisen
identiteettineuvottelun (Smith 2001; Cross 1991; Schaetti 2001; Bennett M. 1993; Ben-
nett J. 1993). Tutkimuksen kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat: Millaista tämä neuvottelu
on luonteeltaan? Missä määrin ja kenelle se on tiedostettua? Missä määrin ja kuka pyrkii
siihen tietoisesti vaikuttamaan?

Tutkimuksessani pyrin problematisoimaan paluusokin tulkintaa ja tarkastelemaan sitä
suhteessa monikulttuuriseen identiteettiin (Schaetti 2000; Smith 2001) nostamalla keskus-
telun polttopisteeseen tulkinnat sivullisuudesta (Bennett M. 1993; Bennett J. 1993; Yoshi-
kawa 1980, 1987; Pollock & van Reken 1996, 1999). Tutkimuksessa on tuotu esiin sivul-
lisuuden eli ’marginaalisuuden’ (marginality) tai ’rajallisuuden’ (liminality) käsitteet.
Turnerin mukaan esimerkiksi rajallisuudella (liminality) tarkoitetaan tilaa, joka mahdol-
listaa ihmisen määrittymisen sisä- tai ulkopuoliseksi. Ulkopuolisuuteen liittyy usein epä-
selvyyttä kulttuurisen paikan suhteen. (Turner 1967; Alitolppa-Niitamo 2003, 36.) Kult-
tuurinen sivullisuus on tulosta siitä, että yksilö elää kahden tai useamman erilaisen kult-
tuurin vaikutuksen alaisena. Yksilön identiteetti voi rakentua esimerkiksi eriytyen ja
etääntyen näistä kulttuurisista kehyksistä, tai hän voi pyrkiä synteesiin ja eheään kulttuu-
riseen identiteettiin. (Bennett M. 1993, 60–64; Bennett J. 1993; Bennett & Bennett 2002,
54.) Tällaisessa tilanteessa Bennett näkee mahdollisuuden joko monikulttuurisen identi-
teetin kriisiytymiseen tai sen positiiviseen rakentumiseen. Kansainvälinen muuttaja elää
ja muodostaa käsitystä itsestään ja identiteetistään näiden kahden mahdollisuuden luo-
massa jännitteessä. Sivullisuus voi olla luonteeltaan positiivinen voimavara, ja se voi olla
muuttajalle rakentava identiteetti (constructive). Toisaalta sivullisuus voi johtaa eristynei-
syyteen (encapsulated marginality). (Bennett & Bennett 2004, Bennett J. 1993, Bennett
M. 1993.)

Janet Bennettin käyttämien käsitteiden yksi viitekehys on Milton Bennettin luoma
kuusivaiheinen malli, joka kuvaa kulttuurienvälisen herkkyyden kehitystä. Se etenee
etnosentrisestä herkkyydestä etnorelativistiseen herkkyyteen ja lopulta kohti monikulttuu-
rista identiteettiä ja rakentavaa sivullisuutta (constructive marginality). Tällaisen identi-
teetin lähtökohta on mallin mukaan etnorelativistinen, integraatioksi (eheytyminen,
yhteensovittaminen) kutsuttu prosessi, joka tässä kehitysmallissa on kulttuurienvälisen
herkkyyden kuudes ja viimeinen kehitysvaihe. (Bennett M. 1993; Bennett & Bennett
2004, 157; Salakka 1998, Salakka 2005, Pelkonen 2005a, Pelkonen 2005b.)
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Kuvio 1. Kulttuurienvälisen herkkyyden kehitysmalli. DMIS developmental model of intercul-
tural sensitivity (Bennett, M. 1986, Bennett, M. 1993, Bennett, M. 2004).

Kulttuurienvälinen herkkyys tarkoittaa Milton Bennettin mukaan herkkyyttä kulttuurisille
eroille ja erilaisuudelle (Bennett 1986, 21; Bennett 1993, 21; Bennett & Bennett 2004,
156), ja se on luonteeltaan joko etnosentristä tai etnorelativistista. Ensiksi mainitun perus-
tana on oman kulttuurin paremmuuden korostaminen suhteessa muihin kulttuureihin, jotka
jo lähtökohtaisesti hahmotetaan kielteisesti. Jälkimmäisessä taas on kyse kulttuurien näke-
misestä suhteessa toisiinsa; myös oma kulttuuri hahmotetaan osaksi kulttuurista moninai-
suutta. Etnorelativistisessa herkkyydessä kulttuurinen erilaisuus ymmärretään sinänsä
myönteiseksi piirteeksi, vaikka sen eri ilmenemismuotoja voidaan arvioida kriittisesti.
(Bennett M. 1993, 54, 61–62; Bennett M. 1998, 26–27; Bennett & Bennett 2004, 156–157.)
Kulttuurienvälisen herkkyyden kehitysmallissa monikulttuurinen identiteetti nähdään
kehityksen lopputuloksena.

Sekä Milton että Janet Bennett nostavat esiin sisäisen kulttuurisokin (internal culture
shock) käsitteen (Bennett M. 1993, 61–62; Bennett J. 1993, 12–13). Se, mitä kulttuuri-
sokin sisäisyydellä tarkoitetaan, jää mallissa hieman hämäräksi, mutta se voisi viitata
kokemuksen subjektiiviseen luonteeseen, mikä kielii mallin yksilökeskeisestä näkökul-
masta. Milton ja Janet Bennett käsittelevät sisäistettyä kulttuurisokkia kaksi- ja monikult-
tuurisen identiteetin yhteydessä. Sisäisyys voi liittyä myös siihen, että kulttuurisokista
kärsivän yksilön identiteetin riippuvuus useista kulttuureista jää sosiaalisessa vuorovaiku-
tuksessa piiloon. Toisin sanoen, kun jokin kulttuuri mielletään vallitsevaksi, se peittää
alleen toisia kulttuureita. Näin on on todettu tapahtuvan niin kutsuttujen piiloon jäävien
vähemmistöjen kohdalla (Bennett J. 1993, 10–11). Ihmiset, joilla on suhde sekä ympäröi-
vään ja vallitsevalta näyttävään kulttuuriin että johonkin toiseen kulttuuriin, eivät voi
tuoda esiin suhdettaan jälkimmäiseen kulttuuriin. Sen merkitys jää ympäröivän valtakult-
tuurin vuoksi muilta piiloon. Steve Pollock ja Ruth van Reken käsittelevät paluusopeutu-
mista koskevassa tutkimuksessaan kätkettyä maahanmuuttajuutta: identiteettiä, jonka
monikulttuurisuus ja moniulotteisuus eivät näy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Pol-
lock & van Reken 1996; 1999; Hall 1998).

Milton ja Janet Bennettin tulkinta monikulttuurisesta identiteetistä perustuu ’rakenta-
van marginaalisuuden’ (constructive marginality) käsitteeseen. Rakentavuus identiteetin
peruselementtinä liittää tutkijaparin teoreettisesti sosiaaliseen konstruktionismiin (Berger
& Luckmann 1967, suom. 1994; Bennett M. 1993; 55–56; Bennett M. 1998, 26–27) ja
konstruktionistisesti suuntautuneisiin psykologisiin virtauksiin (Kelly 1963; Watshlawick
1976; 1984; Bennett M. 1993, 55–56; Bennett J. 1993; Bennett & Bennett 2004). Sosiaa-
linen konstruktionismi on noussut teoreettisen ja metodologisen keskustelun kohteeksi
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myös suomalaisessa sosiaalitieteiden, kuten psykologisen, sosiologisen ja sosiaalipsyko-
logisen tutkimuksen kentässä (Aittola & Rasila 1994; Nouko-Juvonen 1997; Willman
2001, 64–65). Tämä on vaikuttanut myös suomalaisen kasvatustieteen piirissä vuositu-
hannen taitteessa käytyyn metodologiseen keskusteluun. Konstruktionismin eri muotojen
nousu tieteellisen keskustelun kohteeksi viime vuosikymmeninä heijastaa postmodernin
tieteenkäsityksen kasvavaa vaikutusta sosiaalitieteiden kentässä. Tulkitseva struktura-
lismi, jossa tutkija on kiinnostunut merkitystä rakentavan prosessin luonteesta itsestään
enemmän kuin sen valtaan ja poliittisiin intentioihin kytkeytyvistä ulottuvuuksista, on tar-
jonnut tärkeitä elementtejä tutkimukseni metodisten ratkaisujen kehittämiseen ja toteutuk-
seen. Sen sijaan että tämän suuntauksen edustajat olisivatkiinnostuneita siitä, kuka hyötyy
tai on vastuussa todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta, he pyrkivät ymmärtämään
tapoja, joilla vakuuttavat, että tietty ilmiö saa syntynsä, vahvistuu ja oletetaan annetuksi
tai pysyväksi ja tuottaa todellisuutta. (Dunford & Jones 2000; Philips & Hardy 2002, 21.)

Olen asettanut tutkimukseni tavoitteeksi rekonstruoida puhetavat, joiden avulla lähetit
puhuvat paluustaan. Käytän välineinä lähettien puheessa rakentuvia repertuaareja ja dis-
kursseja. Analyysissa pyrin tulkitsemaan niiden repertuaarien ja diskurssien merkitystä
edellä kuvatussa teoreettisessa viitekehyksessä. Tavoitteeni on kuvata, millaiseksi lähet-
tien tutkimushaastattelupuheessa rakentuva paluukokemusdiskurssi muodostuu.

TILDA-projektin työnjako, oma aiempi tutkimukseni (Salakka 1991; Salakka 1997a,b;
Salakka 1998) ja edellä mainitut teoreettiset yhteydet sekä väitöskirjani metodologiset
ratkaisut saivat minut jatkamaan diskurssianalyysin alueella. Tällainen valinta vei pohti-
maan keskusteluanalyysin, sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin metodologista suh-
detta ja rajankäyntiä (Tesch 1992; Jokinen 1999). Diskurssianalyysin kenttä on jo itses-
sään varsin laaja, hajanainen ja moniulotteinen (Jokinen & Juhila & Suoninen 1993;
1998; Luukka 2000; Philips & Hardy 2002). Sen eri tulkintoja ja sovelluksia yhdistävät
niiden vahvat kytköksetkonstruktionistisiin ontologisiin ja epistemologisiin lähtökohtiin
(Burr 2000; 1995; Willman 2001), jotka näyttävät tarjoavan yhtymäkohtia Milton Bennet-
tin kulttuuriteoreettisiin taustaoletuksiin. Pyrin tässä työssäni kehittämään haastattelupro-
sessissa syntyneiden tekstien tutkimuksen ja tulkinnan välineitä nojautuen lähinnä niin
kutsutun relativistiseen epistemologiseen konstruktionismiin pohjautuviin diskurssiana-
lyyttisiin suuntauksiin (Edwards 1997; Antaki & Witticombe 1996; Burr 2000). Analyysi
perustuu interaktionaalisen diskurssianalyysin (Antaki & Witticombe 1996; Luukka
2000) pohjalta kehitetyille metodisille ratkaisuille ja sovelluksille. Diskurssin katson
rakentuvan tulkintarepertuaarien vastakkaisten merkitysten luomassa jännitteessä.

Väitöskirjani luvussa kaksi rakennan kuvaa Suomen Lähetysseurasta lähettiensä toi-
saalta etnisenä ja toisaalta kansainvälisenä kulttuurisena viitekehyksenä. Organisaation
”koulutuspoluksi” nimetty koulutusrakenne tarjoaa näkökulman kyseisen viitekehyksen
luonteen tarkasteluun. Tämän koulutusohjelman opetussuunnitelmassa ja eri käytänteissä
kiteytyvät tavoitteet ja arvot, joiden ohjaamina lähetin identiteettiä pyritään rakentamaan
ja muovaamaan. Koulutusrakenteessa näkyy myös lähetin kansainvälisen elämänkulun
kehällisyys, jonka merkitystä tarkastelen osana lähetin identiteetin rakentumista. Tätä
taustaa vasten pyrin kuvaamaan Suomen Lähetysseuran lähettiä paluumuuttajana. Tavoit-
teena on hahmotella lähetin identiteettikehys, jossa lähettiys ja kansainvälinen muutta-
juus muodostavat keskeisen tulkintanäkökulman identiteettiä rakentaville merkityksille.

Kolmannen luvun aloitan valottamalla paluu- ja kulttuurisokkitutkimuksen kehitystä
kriisinäkökulmasta ja etenen kohti oppimis- ja identiteettiteoreettisia tulkintoja. Ilmiön
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kriisiluonnetta pyrin edelleen jäsentämään hyödyntämällä Milton Bennettin kulttuurisen
herkkyyden kehitysmallin käsitteistöä ja keskittymällä etnosentrisen kulttuurienvälisen
herkkyyden erittelyyn. Tarkastelen etnosentristä herkkyyttä palaajan identiteetin muovaa-
jana identiteettineuvotteluvaihtoehtojen repertuaarin rakentamista silmällä pitäen.
Kokoan tätä teoreettista rakennelmaa Janet Bennettin monikulttuurisen kriisi-identiteetin
eli eristyneen sivullisuuden puitteisiin. Luvussa neljä pyrin hahmottamaan kahta kulttuu-
risokkitutkimuksen myöhempää ja tietyllä tapaa positiivisempaa näkökulmaa aiheeseen.
Kun Milton Bennett korostaa mallissaan kehitys- ja oppimisnäkökulmaa, Janet Bennett
pyrkii rakentamaan monikulttuurisen identiteetin mallia, jossa keskeisiä tekijöitä ovat
sekä kriisi että oppiminen. Eristyneelle sivullisuudelle (encapsulated marginality) hän
esittää myös vaihtoehedon, jota hän kutsuu rakentavaksi sivullisuudeksi (construcitve
marginality). Rakentava sivullisuus on tärkeä osa kulttuurienvälisen herkkyyden kehitys-
mallia, joka tarjoaa sille taustan ja käsitteistön. Neljännen luvun lopussa tiivistän sen ja
edeltävän luvun keskeiset sisällöt kuvaamalla sivullisuuksia identiteettineuvottelun strate-
gisina optioina.

Luvussa viisi käsittelen työn metodologisia lähtökohtia, relativistisen diskurssianalyy-
sin periaatteita sekä niihin perustuvan tilannekontekstia painottavan analyysin periaat-
teita. Luvussa kuusi tarkastelen tutkimushaastatteluja diskurssianalyysin näkökulmasta
tiedon tuottamisen välineinä ja kuvaan tutkimukseni aineistoa ja sen muodostumisen peri-
aatteita. Seitsämäs luku sisältää analyysin, johon liittyy myös tutkimuksen teoreettisten
lähtökohtien reflektointia. Työni viimeisessä luvussa esitän ensin lyhyesti analyysin
tulokset ja niiden teoreettisen tulkinnan, jonka tiivistän kuvioon 16. Lopuksi arvioin työn
teoreettisia ja metodisia lähtökohtia ja valotan esimerkkejä mahdollisista jatkotutkimus-
näköaloista.



2 Lähetystyöntekijän etnisyys ja kansainvälinen 
muuttoprofiili 

Etnisyyden käsite kytkeytyy siihen miten yksilö tai yhteisö kokee ja määrittää kulttuurisen
alkuperänsä ja sitä kautta kulttuuri-identiteettinsä. Termillä ’etninen’ viitataan tapaan, jolla
yksilö määrittää kuuluvansa yhteisöön tai joukkoon ja itsensä samanlaiseksi muiden kans-
sa. Joukkoa voi yhdistää jaettu käsitys yhteisestä alkuperästä, joka voi olla todellinen tai
kuviteltu (myyttinen). Yhdistävä tekijä voi olla kansallinen, maantieteellinen, rodullinen,
uskonnollinen tai esimerkiksi kielellinen. (Mikkola 2001, 79–80; Salo-Lee 1996, 16–17.)
Etninen identiteetti on vain osa yksilön identiteettikokonaisuutta. Synty- tai alkuperää,
perinnettä ja tunnetta kuulumisesta kansaan on pidetty etnisyyden peruselementteinä.
(Mikkola 2001, 79.) Etnistä identiteettiä on pidetty myös sosiaalisen identiteetin etnisenä
komponenttina, pelkkänä minämäärittelynä, ryhmään kuulumisen ja sitoutumisen tunteena
sekä yhteisten arvojen ja asenteiden tai ryhmää koskevien asenteiden ilmentymänä. On
keskitytty myös kulttuurisiin aspekteihin: kieleen, käyttäytymiseen ja arvoihin. (Liebkind
1996, 32–33; Phinney 1990, 505–506.)

Edellä hahmottelin etnisyyttä tavalla, jota voidaan sanoa strukturalistiseksi näkökul-
maksi, mutta sittä voidaan tarkastella myös vaihtoehtoisesta, jälkistrukturalistisesta näkö-
kulmasta. Monet kirjoittajat näkevät etniset sisäpiirit tai kansalliset yhteisöt tukena ja suo-
jana, ja vaikka niihin sitoutumisen vahvuus vaihtelee, on sidos yleensä melko pysyvä
(Liebkind 1996, 20, 22–24; Mikkola 2001, 81). Yhtäältä etnisyyden kannalta tärkeää on
siihen liittyvä jatkuvuusnäkökulma, kuten korostus yhteisestä alkuperästä. Mutta samalla
etnisyys voi merkitä olemista koko ajan alttiina muutokselle. Tällöin etnisyys merkitsee
sitä, että ihmiset voivat määritellä uudelleen maailmassa olemistaan. Aikaisempaa identi-
fikaatiotaan hyödyntäen he voivat luoda ajankohtaisia elämäntapoja ja asennoitua omaan
ja muiden etnisyyteen tavoilla, jotka eivät välttämättä ole jäykästi sidoksissa mennee-
seen. (Weinreich 1989, 68–69.) Tällöin painottuvat etnisyyden dynaamiset tekijät ja etni-
syyttä voidaan tarkastella yksilön kannalta valinnaisena ja vapaaehtoisena identiteetin
määrittäjänä (Liebkind 1988, 67–69). Vaihtuvat kontekstit – hänen kulttuurinen positionsa
toisaalta ulkomailla ja toisaalta Suomessa – asettavat toisistaan poikkeavia sosiokulttuuri-
sia ehtoja lähetystyöntekijän identiteetin määrittämiselle.

Identiaalina etnisyys ulottuu persoonallisen, sosiaalisen ja kollektiivisen identiteetin
alueille. Kollektiivinen identiteetti on olemassa mielikuvina ja tunteina yksilöiden tietoi-
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suudessa, ja se synnyttää kokemuksen kuulumisesta yleisiin sosiaalisiin luokkiin. Pysyvä
ja riittävä me-tunne on ratkaiseva ehto, joka erottaa kollektiivisen identiteetin omaksi eri-
tyistapauksekseen subjektiivisessa sosiaalisessa identiteetissä. (Klapp 1973, 153; Lange
& Westin 1981, 231.) Kollektiivisen identiteetin ydintä ovat symboliset koodit, jotka
sisältävät sosiaalisesti jaettuja, yhteenkuuluvuutta ja yhteisöjen ominaisuuksia kuvastavia
tapoja. Ryhmät ja yhteisöt voidaan tunnistaa koodeistaan. Kollektiivinen me-identiteetti
voi olla kahdenvälinen tai ulottua miljoonapäiseen kansaan. Yksilöiden keskinäinen
samanlaisuuden tunne ja ominaisuuksien samanlaiseksi tulkitseminen luovat kollektiivi-
sen ja yksilöllisen identiteetin kosketuspinnan. Kysymykset ”Kuka minä olen?” ja ”Keitä
me olemme?” saavat samoja vastauksia. Ihmiset haluavat ja pystyvät näkemään symboli-
sissa ja kielellisissä ilmauksissa jotakin sellaista, joka koskee heitä itseään. (Kaunismaa
1997, 220–222; Mikkola 2001, 72.) Lähetystyöntekijän kohdalla ajatellen on kysymystä
jatkettava: ”Keitä me olemme ja missä?”. Toisin sanoen identiteetti on sidoksissa siihen
kulttuuriseen kontekstiin, jossa siitä neuvotellaan. Lähetin identiteettiä määrittävät ulko-
mailla erilaiset tekijät kuin kotimaassa. Yleensä hän edustaa uskonnollista vähemmistöä
ja maahanmuuttajavähemmistöä. Suomessa hänen tilanteensa on moniulotteisempi: luteri-
lainen lähetti kuuluu uskonnolliseen valtaenemmistöön, mutta paluumuuttajana hän kui-
tenkin edustaa pientä vähemmistöä, jonka identiteettiä rakentavat kansainvälinen elämän-
kokemus ja sen myötä mahdollisesti myös monikulttuurisuus.

Keskeistä monikulttuurisessa identifikaatiossa on se, jäsentyykö yksilö valtaväestöön
vai vähemmistöön ja millainen suhde hänellä on sellaisiin institutionaalisiin valtarakentei-
siin kuten kansakuntaan, valtioon. Kysymys etnisyydestä liittyy tätä kautta kansalaisuu-
den käsitteeseen, joka lisäksi käsittää sitoutumisen instituutioihin, kuten valtioon, ja terri-
toriaalisuuden eli suhteen maahan. Kansallisvaltio sekä tuottaa aktiivisesti kansallista
identiteettiä että myös edustaa sitä rahoineen, postimerkkeineen, lippuineen ja kansallis-
lauluineen. Valtiolliset seikat ovat sidoksissa luontoon ja perinteisiin. Etnisyys saattaa
ilmetä kytkeytyneenä kansallisuuteen, johon liittyvät käsitykset yhteisestä kulttuurista,
traditiosta tai yhteisestä alkuperästä. Nämä puolestaan voivat yhdistyä vahvasti tiettyyn
maantieteelliseen alueeseen tai valtioon. Selvärajainen maa-alue sitoo yhteen asuinpai-
kan, kielen, kansalaisuuden ja geneettisen polveutumisen sekä mahdollistaa jäsentyneen
ja konkreettisen paikan kokemisen. Vaikka etninen vähemmistöidentiteetti on yksilölle
merkittävä, tarjoaa kansallisvaltion jäsenyys erityistä tulevaisuuden turvaa. Kansallisen
identiteetin muovaamisessa tärkeät arvot, niiden kokonaisuus tai normisto, joka orientoi
ja muovaa kansallista tai valtiollista identiteettiä, voidaan kokea yhteisenä tai olettaa
yhteiseksi. Kansallisiksi mielletyt arvot, normit ja tavat ohjaavat kansalaisia ja heidän
yhteiskunnallisia ja kulttuurisia käytäntöjään. (Anttila 1997, 88–89; Mikkola 2001, 80.)

Suomen Lähetysseuran lähetin identiteettiä määrittävät jo järjestön nimessäkin koros-
tuvat kansallisuus ja ’lähettiys’, joka tässä yhteydessä viittaa uskonnolliseen identiteettiin.
Lähetystyöntekijän tai lähetin (missionary) identiteetin määrittäminen on uskonnollisesti
monitahoinen kysymys. Tässä yhteydessä lähetystyö tarkoittaa kristillisen kirkon tai tun-
nustuskunnan (denomination) lähetystyökseen määrittämää ja hyväksymää, ulkomailla
tapahtuvaa toimintaa, jota toteuttaa joko kirkko tai tunnustuskunta itse tai sen hyväksymä
virallinen yhteistyötaho yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Lähetystyönte-
kijäksi tullaan kyseisten periaatteiden määräämien käytäntöjen (kuten koulutuksen)
mukaan ja ohjaamina.
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Kuten edellä totesin, Suomen Lähetysseuran lähettien identiteettiä määrittävät kansal-
lisuus ja uskonnollinen ulottuvuus. He ovat suomalaisia, Suomen ulkopuolella vieraassa
kulttuurissa toimivia suomalaisen kristillisen organisaation työntekijöitä. Uskonnollinen
ja kansallinen ulottuvuus voidaan nähdä etnisenä, identiteettiä määräävänä tekijänä. Lähe-
tysseuran lähetin suomalaisuus ja luterilaisuus ovat merkittäviä hänen identiteettiään mää-
rittäviä tekijöitä sekä hänelle itselleen että ulkopuolisille sekä Suomessa että ulkomailla.
Vaikka nämä etnisen identiteetin ulottuvuudet ovat tietyllä tavalla pysyviä, niiden merki-
tys on luonteeltaan dynaaminen. Tämä dynaamisuus nousee esiin kansainvälisillä muutta-
jilla kuten läheteillä, koska heidän identiteettinsä määrittyvät monessa eri kulttuurissa.
Suomalaisuus ja Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijyys avautuvat eri näkökulmista
sen mukaan, missä kulttuurissa lähetti määrittää itsensä näihin positioihin. Etnisyyttä
käsitellessään Liisa Salo-Lee huomauttaa, että myös ryhmän ulkopuoliset tunnistavat ja
tunnustavat ryhmää yhdistävät ominaisuudet ja siten määrittävät yksilön etnisyyttä
(Salo-Lee 1996). Ryhmän tai yhteisön etnisen identiteetin määrittelyssä sen jäsenten ja
ulkopuolisten näkökulmat voivat olla ristiriidassa. Tällöin etnisyyteen liittyy dynaaminen
elementti: se on jatkuvan neuvottelun, kiistelyn ja (uudelleen)määrittelyn alainen. Etni-
syydellä voidaan viitata myös kompleksiseen sosiopsykologiseen prosessiin (Weinreich
1989, 61), joka merkitsee eri yksilöille eri asioita.

2.1 Suomen lähetysseura lähetystyöntekijän viitekehyksenä

Tutkimukseeni osallistuneet lähetystyöntekijät asettuvat suomalaisen, luterilaisen lähetys-
organisaationsa viitekehyksessä kansallisesti, uskonnollisesti ja kielellisesti suomalaiseen
identiteettikehykseen. Lähetysjärjestön toiminta-ajatus on kuitenkin kansain- ja kulttuu-
rienvälinen, mikä merkitsee etnisyyden määrittymistä kansainvälisessä, kulttuurienvälises-
sä ja monikulttuurisessa merkityskehyksessä. Järjestön pääkielet ovat Suomen valtion
viralliset kielet suomi ja ruotsi, ja se rekrytoi lähetystyöntekijöikseen Suomen kansalaisia.
Vaikka Suomen Lähetysseuran viitekehys on selkeästi kansalliseen identiteettiin pohjautu-
va ja vaikka sen työntekijät ovat pääosin suomalaisia ja suomalaisen kulttuurin primääri-
kulttuurikseen sisäistäneitä ihmisiä, on Lähetysseuran koulutukseen otettu myös muista
kulttuureista ja maista kotoisin olevia koulutettavia (Pinola 1998, 23.)8 Samoin Suomen
Lähetysseura on toiminut yhteistyötahona muista maista kotoisin olevien ihmisten koulu-
tuksessa ja sen tukemisessa. Järjestön kansainvälinen rakenne on suomikeskeisesti säteit-
täinen: sen toimintaa johtavat suomalaiset Suomesta käsin ja sen alkuperä ja identiteetin
historialliset juuret ovat suomikeskeiset. Järjestö on kuitenkin kansainvälinen toimintaver-
kosto, joka tekee lähetystyötä kahdessakymmenessä maassa (Suomen Lähetysseuran vuo-
sikirja 2004). Lähetystyöntekijät ovat organisaationsa ulkomaisimmassa identiteettikehyk-
sessä toimivia jäseniä, joiden identifikaation painopiste on aktiivisen lähettikauden aikana
juuri ulkomailla. He ovat ulkomaisissa kulttuureissa eläviä suomalaisia.

8. Viro, Latinalainen Amerikka, Afrikka (Pinola 1998, 23). On myös huomioitava, että Suomen Lähetysseura
on kaksikielinen ja tässä mielessä kaksikulttuurinen järjestö, jolla on oma ruotsinkielinen osastonsa. Ruot-
sinkielisyys ja sien myötä syntyvä organisaatiokulttuuri rakentavat Suomen Lähetysseuran sisään oman osa-
kulttuurinsa.
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Suomen Lähetysseura määrittää uskonnollista identiteettiään luterilaisuuden pohjalta.
Luterilaisuus ja Suomen luterilainen kirkko muodostavatkin organisaatiolle tärkeän viite-
kehyksen. Lähetysseura on organisoitunut itsenäiseksi järjestöksi, jolla on läheiset ja kiin-
teät suhteet Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon. Suomen evankelisluterilainen kirkko
hyväksyi Suomen Lähetysseuran kirkolliseksi lähetysjärjestöksi vuonna 1954. (Ahonen
2001.)9 Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Suomen Lähetysseura olisi kirkon sisäinen lähe-
tysjärjestö tai kirkon sisäisen hallinnon alainen organisaatio. Lähetysseuran työntekijät
eivät ole kirkon työntekijöitä, vaikka osa heistä on voinut toimia kirkon työssä ennen
lähetiksi ryhtymistään. Suomen Lähetysseura edellyttää lähetiltään uskonnollista identi-
teettiä, (Suomen) luterilaisen kirkon jäsenyyttä sekä tunnustautumista tämän kirkon
uskoon.10 Järjestön teologinen identiteetti pohjautuukin nimenomaan luterilaiseen tulkin-
taan kristinuskosta, joka konstituoi sekä organisaation että yksittäisen työntekijän identi-
teettiä. Luterilaisuuden merkitys hahmottuu lähettien aktiivikautena useimmiten vähem-
mistönäkökulmasta rajapinnalla, jolla kristinusko maailmanuskontona jäsentyy suhteessa
vieraan kulttuurin edustamaan maailmanuskontoon. Kristinusko kuuluu lähetysmaissa
useimmiten vähemmistökulttuuriin. Lähetystyöntekijä näyttäytyy siellä maahanmuutta-
jana ja maahanmuuttajauskonnon edustajana. Hänellä voi tässä kulttuurisessa paikassaan
olla kristillinen, vähemmistöuskonnollinen viitekehys tai hän voi olla suorassa suhteessa
vieraaseen enemmistöuskontoon ilman kyseistä kehystä.

Suomen Lähetysseuran lähetit, kuten muutkin Lähetysseuran keskeiset toimijat, voi-
vat olla lähtöisin erilaisista luterilaisista viitekehyksistä, kuten herätysliikkeistä, tai määri-
tellä uskonnollisen taustansa yleiskirkolliseksi (Helander 2001, 35–38). Lähetysseuran
identiteettiin kuuluu siis Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisäinen monikulttuurinen
ja heterogeeninen rakenne teologisine ja hengellisine nyansseineen. Koulutettavien eri
taustatekijät kuten ikä, sukupuoli, perhemuoto, koulutustaso ja -muoto sekä ammatilliset,
hengelliset ja uskonnolliset taustat vaihtelevat. Vaikka koulutettavilta edellytetään luteri-
laisen kirkon jäsenyyttä ja tietoista suhdetta omaan uskonnolliseen identiteettiinsä, lähetit
haastetaan kohtaamaan myös esimerkiksi erilaiset identiteetin kannalta merkittävät herä-
tysliiketaustat tai teologiset painotuserot. Suomen Lähetysseuran koulutuksessa heijastuu
muutos suhteessa luterilaiseen, etniseen ja monikulttuuriseen heterogeniaan. Aiemmin
koulutuksen järjestäjät näkivät tämän moniulotteisuuden enemmän haasteenomaisena
ongelmana, ja koulutuksen päämääränä oli hahmottaa kaikille yhteinen luterilainen näke-
mys. (Pesonen 1981; Pesonen 1986.) Tällä yhtenäistävä pyrkimys vaikutti merkittävästi
Suomen Lähetysseuran silloiseen koulutusrakenteeseen. ”Oikean” luterilaisen opin juur-
ruttaminen lähteviin lähetteihin näkyi teologisen aineksen suurena osuutena ja sen voi-
makkaana painotuksena. Myöhemmissä koulutustavoitteissa näkökulma on muuttunut:
luterilaisuuden sisäinen moninaisuus ja lähettien mahdollisuus ilmaista omia tulkintojaan
kristinuskon sisällöstä nähdään rikkautena ja resurssina. (Pinola 1998; Peltola 2001.)
Luterilaisuus merkitsee siis eräänlaista lähettien yhteistä identiteettikehystä, jossa suoma-
laisen luterilaisuuden osakulttuurit jäsentyvät yhteen.

9. On huomattava, että Suomen Lähetysseura ei silti ole Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetystyöelin tai
kirkon lähetysjärjestö tässä mielessä. Se on organisatorisesti itsenäinen kuten muutkin luterilaiset lähetysjär-
jestöt.

10. Suomen Lähetysseuran syntyyn vaikuttivat keskeisesti Suomen luterilaisen kirkon herätysliikkeet, joiden
piiristä järjestön lähetit pääasiassa ovat tulleet (Ahonen 2001).
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Suomen Lähetysseuran toiminta on luonteeltaan ekumeenista ja se perustuu kristinus-
kon yhteisen viitekehyksen tunnustamiseen. Sen periaatteena on ”osallistua kolmiyhtei-
sen Jumalan lähetykseen maailmassa toteuttamalla Kristuksen kirkolleen antamaa lähe-
tystehtävää ei-kristittyjen keskuudessa”.11 Suomen Lähetysseura sulkee tällä rajauksel-
laan pois niin kutsutun proselytismin eli kristillisen kirkon jäsenen käännyttämisen toisen
kristillisen kirkon kannattajaksi. Lähetystyön kohteita ovat sen sijaan ei-kristillinen maa-
ilma ja ei-kristityt ihmiset. Lähetysseuran toiminta on kansainvälistä myös yhteistyötaho-
jen suhteen: Suomen Lähetysseura ”toimii yhteistyössä kristillisten kirkkojen, kirkkoliit-
tojen sekä lähetys- että kehitysyhteistyöjärjestöjen” kanssa.12 Lähetystyö merkitsee tois-
ten kulttuurien kohtaamista ja elämistä suhteessa niihin. Tätä kohtaamista ohjaavat peri-
aatteet vaihtelevat myös Lähetysseuran sisällä. Joissakin maissa ja kulttuureissa sovelle-
taan niin kutsuttua ’läsnäolon teologiaa’ eli kristillisen sanoman avointa julistamista ei
syystä tai toisesta pidetä toimivana lähetysstrategiana. Tällöin lähetystyön strategiat ovat
lähempänä kehitysyhteistyön strategioita. Toisissa lähetystyön kohdemaissa ja -kulttuu-
reissa sovelletaan avoimemmin uskonnollisen julistuksen kristillisen evankelioinnin peri-
aatteita. (Suomen Lähetysseuran Vuosikirja 2005; Smedjebacka 1985; Ahonen 2001.)
Tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta käsitellä kysymyksen moniulotteisia teologisia ja
käytännöllisiä merkityksiä (Ahonen 2000, 173; Forsberg 1993; Bosch 1991; Pöntinen
1993).

Suomen Lähetysseura määrittää itseään myös kansalliset rajat ylittävässä uskonnolli-
sessa viitekehyksessä. Organisaation luonteeseen kuuluu ekumeenisuus, ja Lähetysseura
jäsennetään yleiskristillisessä, kristilliset tunnustuskunnat ylittävässä viitekehyksessä.
Tämä näkyy muun muassa tavassa, jolla SLS tulkitsee lähetystyötään globaalin kirkon
lähetystyön osaksi: ”Suomen Lähetysseura pitää perustarkoituksenaan osallistua kolmiyh-
teisen Jumalan lähetykseen maailmassa toteuttamalla Kristuksen kirkolleen antamaa lähe-
tystehtävää ei-kristittyjen keskuudessa. Tätä työtään seura tekee Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon tunnustuksen mukaisesti yhdessä kirkon ja sen seurakuntien kanssa sekä
Suomessa että ulkomailla.”13 Suomen Lähetysseura määrittää itsensä globaaliksi uskon-
nolliseksi toimijaksi. Termillä ’lähettäminen’ tarkoitetaan järjestön työntekijän siirtä-
mistä kansallisten rajojen yli ulkomailla sijaitsevaan työtehtävään. Ulkomailla tehtävä työ
on organisaation ydintoimintaa, jolle kaikki muu toiminta on alisteista. Suomen Lähetys-
seura voidaankin määritellä selkeästi ulkolähetystyötä tekeväksi järjestöksi erotuksena
sisälähetystyöstä. Suomessa on myös sellaisia kristilliseen julistustyöhön erikoistuneita
organisaatioita, jotka mieltävät itsensä sisälähetysjärjestöiksi.14 Lähetysseuran työnteki-
jöitä toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi kahdenkymmenen muun kansallisvaltion

11. http://www.mission.fi/osallistu/rekrytointi.html#kehittaminen.
12. http://www.mission.fi/osallistu/rekrytointi.html#kehittaminen. Vuonna 2004 Suomen Lähetysseura solmi

yhteistyösopimuksen Luterilaisen maailmanliiton (LML) kanssa, mikä vahvistaa yhtäältä Suomen Lähetys-
seuran luterilaista identiteettiä ja toisaalta LML muodostaa ylikansallisen ja kansainvälisen luterilaisen vii-
tekehyksen.

13. http://www.mission.fi/osallistu/rekrytointi.html#kehittaminen.
14. Tällaisia ovat esimerkiksi Kansan Raamattuseura, jonka toiminta Suomessa on itsenäistä, vaikka se kytkey-

tyykin amerikkalaiseen kansainväliseen Campus Crusade for Christ -järjestöön. Samoin esimerkiksi Suo-
men evankelisluterilainen kansanlähetys tekee myös sisälähetystyötä. Kysymys sisälähetyksen roolista on
käytännössä synnyttänyt Suomen Lähetysseuran lisäksi muita suomalaisia luterilaisia lähetysjärjestöjä, joita
on kaiken kaikkiaan kuusi. Lisäksi Suomessa toimii muita protestanttisia, ei-luterilaisia lähetysorganisaati-
oita kuten esimerkiksi FIDA.
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alueella, ja heidän työtään johdetaan ja koordinoidaan organisaation Suomessa sijaitse-
vasta keskuspaikasta käsin. Järjestössä on ulkomaanosasto, jonka vastuualueeseen kuu-
luu Suomen ulkopuolella tapahtuva toiminta, ja kotimaanosasto, joka vastaa järjestön toi-
minnasta Suomessa.

2.2 Suomen lähetystyöntekijä organisaationsa lähettinä

Lähetystyöntekijä säilyttää Suomen kansalaisuuden toimiessaan lähetysjärjestönsä palve-
luksessa ulkomailla. Hän kuitenkin siirtyy elämänvaiheeseen, jossa hänen kansallista iden-
titeettiään alkavat määrittää jäsentyminen useamman valtion ja kulttuurin viitekehyksessä
ja liikkuminen näiden viitekehysten välillä. Lähettiys muotoutuu transnationaalisessa pro-
sessissa, jossa tietyn valtion kansalaiset elävät maahanmuuttajina toisen valtion alueella
pyrkimättä saavuttamaan tuon valtion kansalaisuutta. Lähetit pitävät tässä mielessä kiinni
suomalaisuudesta transnationaalisena etnisenä identiteettinään.

Suomen Lähetysseuran työntekijät jaetaan kotimaan ja ulkomaan työntekijöihin. Ulko-
maan työntekijät ovat joko määräaikaisia työntekijöitä tai varsinaisia pitkäaikaisia lähe-
tystyöntekijöitä. Viimeksi mainitut muodostavat lähettikunnan, joka on organisaation
identiteetin kannalta keskeinen toimijaryhmä. Lähettien tärkeä merkitys pohjautuu Suo-
men Lähetysseuran itselleen määrittämään perustehtävään eli ulkolähetykseen, joka on
keskeinen osa Lähetysseuran identiteettiä ja sen historiaa. Suomen Lähetysseura on kou-
luttanut lähettejään 1800-luvun lopulta lähtien, ja tämä koulutuksen jatkumo liittää lähe-
tystyöntekijän organisaation historiaan tavalla, joka koskee vain harvoja muita työntekijä-
ryhmiä. Tämä näkyy paitsi tehtävämäärittelyssä myös koulutuksessa: Lähetysseuran
nykyinen koulutus pohjautuu sille historialliselle kehityslinjalle, jonka juuret ovat Suo-
men Lähetysseuran synnyn yhteydessä luodussa lähetyskoulussa ja -koulutuksessa.
(Pinola 1997; Pinola 2002)

Määräaikainen ulkomaantyöntekijä on työntekijätyyppi, joka on syntynyt vasta
1990-luvulla. Määräaikaiset ulkomaantyöntekijät lähetetään Lähetysseuran ulkomaan
työtehtäviin ja -kohteisiin kertaluonteisesti, ilman Suomen Lähetysseuran lähettikoulu-
tusta, ja heidän työjaksonsa on yleensä lyhyempi kuin neljä vuotta. Vaikka sekä määräai-
kaiset työntekijät että pitkäaikaiseen lähetystyöhön sitoutuneet lähetit ovat SLS:n ulko-
mailla toimivia työntekijöitä, jälkimmäisillä on erityisasema. Koulutuksen lisäksi lähetin
identiteettiä rakentavat paitsi teologiset myös tehtävää määrittelevät juridiset, viralliset ja
toisaalta epäviralliset sopimukset ja periaatteet, joiden puitteissa lähetti työtään tekee.
Keskeisiä identiteetin luojia ovat siirtymät kuten lähetin rekrytointi ja koulutus sekä teo-
logiset siirtymät kuten lähetystyöntekijäksi siunaaminen, joka tapahtuu kertaluonteisena.
Lähetysseuran järjestämän kesäjuhlan yhteydessä.15

15. Siunaustoimituksen viitekehyksenä on lähetysorganisaatio eli tässä tapauksessa Suomen Lähetysseura (Kir-
kollisten toimitusten kirja 1988, 164–172; Kirkollisten toimitusten kirja 2004, 165–188). Lähetystyöhön siu-
naaminen on kertaluonteinen tapahtuma, jonka viitekehyksenä on Suomen Lähetysseuran vuosittain järjes-
tämät lähetysjuhlat. Siunaustoimitusta johtaa yleensä piispa. Lähetystyöhön siunaamisesssa lähetit siunataan
ensimmäisen kerran lähetystyöhön Lähetysseuran palvelukseen. Lähetystyöntekijän matkaansiunaaminen
puolestaan on toimitus, joka toistuu aina lähetystyöntekijöiden lähtiessä uudelle työkaudelle. Matkaansiu-
naaminen tapahtuu yleensä nimikkoseurakuntien ehtoollisjumalanpalveluksen yhteydessä.
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Lähetystyöntekijän työsuhde on määritelty ”toistaiseksi voimassa olevaksi”. Määräai-
kaisuus merkitsee sitä, että lähetin ulkomailla tekemä työ jaksottuu työkausiin, joiden
pituus on aluksi 44 kuukautta mutta voi myöhemmin olla lyhempi, esimerkiksi 36 tai 24
kuukautta. Määräaikaistyöntekijän ulkomaan työjakso on pituudeltaan noin kaksi vuotta.
(Suomen Lähetysseuran ohjeisto 1.12.1998.) Lähetin työmääräys ja työnkuva perustuvat
kirjalliseen ja viralliseen sopimukseen. Sopimus on voimassa siinä mainitun työkauden
ajan määrätyllä työalueella, ja se pätee määritetyn tehtäväkuvan sisällä. Organisaation ja
työntekijän välisen työsuhteen sisältö ja luonne tarkistetaan kunkin työkauden alkaessa, ja
sitä muutetaan tarvittaessa. Lähetystyöntekijän kotimaajaksolla tarkoitetaan hänen koti-
maassaan viettämäänsä työkausien välistä aikaa, kotimaalomaa. Sen pituus voi vaihdella
muutamasta viikosta enintään kahteen vuoteen, minkä jälkeen hänen työntekijäsuhteensa
organisaatioon automaattisesti raukeaa. Mikäli työsuhdetta halutaan jatkaa, se tehdään
erillisellä sopimuksella. Myös silloin kun lähetystyöntekijä ei aio palata ulkomaantyö-
hön, hänellä on oikeus määräaikaiseen palvelussuhteeseen, jolloin Suomen Lähetysseura
on velvoitettu pitämään hänet palvelussuhteessa kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen-
sen mukaan, kuinka pitkään lähetti on toiminut ulkomaan työssä. (Suomen Lähetysseu-
ran ohjeisto 1.12.1998.)

Lähetystyöntekijän perusidentifikaatio on uskonnollinen, ja se perustuu uskonnolliseen
sitoutumiseen. Lähetystyöhön rekrytoitavalta lähetiltä edellytetään luterilaisen kirkon
jäsenyyttä sekä sitä, että hän tunnustaa tämän uskonsa. (Peltola 1986, 8–9; Pesonen 1981,
1986). Suomen luterilainen kirkko tarjoaa siis uskonnollisen merkitysjärjestelmän, joka
selittää yksityiselle lähetille hänen identiteettiään ja paikkaansa kulloisessakin sosiaali-
sessa kentässä ja joka toimii ihmisen elämäntilanteiden ja kokemusten tulkkina. Uskonto
ja Suomen luterilainen kirkko määrittelevät Suomen Lähetysseuran kautta lähetin paikan
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja sosiaalisissa organisaatioissa. (Helander 2001, 14.)
Tämä näkyy käytännössä muun muassa siinä, että Suomen Lähetysseuran uskonnollinen
toimintakulttuuri kytkeytyy vahvasti kotimaassa Suomen luterilaisen kirkon yhteyteen;
esimerkiksi lähetystyöntekijöiden työhön siunaaminen tapahtuu luterilaisessa teologisessa
viitekehyksessä. Samoin hallintoelinten työntekijöinä on luterilaisen kirkon jäseniä, piis-
poja ja pappeja.

2.3 Paluukoulutus osana Suomen lähetysseuran lähettikoulutusta  
“koulutuspolkua”

Suomen Lähetysseuran koulutusta on pyritty vuosien saatossa jäsentämään yhä kokonais-
valtaisemmin koulutusjatkumona, jota alettiin 1990-luvulla nimittää lähetystyöntekijän
koulutuspoluksi. Koulutuspolku tarkoittaa erilaisista Suomen Lähetysseuran pedagogisista
ja ohjauksellisista interventioista muodostuvaa koulutuskokonaisuutta, joka on keskeinen
tekijä organisaation lähetystyöntekijöiden identiteetin muodostumisessa. (Peltola 2001;
Pinola 1997; Pinola 2002) Koulutuspolku voidaan jakaa eri vaiheisiin monella tavoin. Yksi
jakoperuste on maantieteellinen: osa koulutuksesta tapahtuu Suomessa ja kuuluu siksi
SLS:n kotimaantoimintaan. Ulkomailla tapahtuva koulutus puolestaan kuuluu selkeästi
SLS:n ulkomaantoimintaan. Koulutusta voidaan jäsentää myös sen funktion perusteella
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kolmeen päätyyppiin: 1) varsinaiseen ulkomailla tapahtuvaan lähetystyöhön valmistava
koulutus, 2) lähetystyövaiheen aikana ulkomailla annettava koulutus sekä 3) paluuvaihee-
seen sijoittuva koulutus. Tästä pitkäaikaisten lähetystyöntekijöiden koulutuskokonaisuu-
desta erillisiä ovat määräaikaisten työntekijöiden lyhytkestoisempi koulutus ja rekrytointi-
toimintaan liittyvä koulutus, jota annetaan lähetystyöstä kiinnostuneille.

Suomen Lähetysseuran kotimaantoimintaan kuuluu rekrytointia: esimerkiksi lähetys-
työstä kertovat tilaisuudet siitä kiinnostuneille, lehti-ilmoittelu tai lyhytkestoinen koulu-
tus, jonka tehtävänä on antaa tietoa lähetystyöstä ja herättää sitä koskevaa kiinnostusta.
Rekrytoituminen puolestaan on aktiivista pyrkimystä siirtyä ulkomaille tai kansainvälis-
ten tehtävien etsimistä. Rekrytoinnin kautta siirrytään orientaatiovaiheeseen, joka val-
mentaa ja orientoi ulkomailla toimimiseen. Itsetuntemuksen ja identiteetin muutokseen
orientoidutaan jo perusteellisessa rekrytointiin kuuluvassa valmisteluvaiheessa. Lähetys-
kurssille hakeutuvat haastatellaan useaan otteeseen, ja haastattelujen pohjaksi muodoste-
taan käsitys hakijan elämäkerrasta. Ennen haastatteluja hakijat toimittavat rekrytointi- eli
kandidaattisihteerille hakulomakkeen lisäksi omaelämäkerran. Kandidaattisihteeri antaa
pyrkijälle ohjeet elämäkerran laadintaan. Ohjeissa elämäkerta määritetään ”hengelliseksi
matkakertomukseksi”, johon voi kytkeä muun muassa oman sukupuun osana identiteettiä
merkityksellistävää jäsennystä. (Pinola 2002, 3–4.) Kirjoitus on pohjana lähetyskurssille
pyrkijän haastattelulle. Kandidaattisihteeri haastattelee pyrkijät kaksi kertaa, ja haastatte-
lujen väli on noin kuukausi. Jälkimmäiseen haastatteluun osallistuvat psykiatri, seurakun-
nan sielunhoitotyötä tekevä asiantuntija, Lähetysseuran aluesihteeri ja toinen seuran työn-
tekijä, jonka on oltava teologi. Haastattelun pituus on 60–90 minuuttia. (Lähetystyönteki-
jäkoulutuksen neuvottelukunnan muistio 27.9.1994.) Edellytyksenä haastatteluihin osal-
listumiselle on lääkärintodistuksen pohjalta todettu riittävä fyysinen terveys. Jo aiemmin
psykologisissa testeissä on kiinnitetty huomiota kolmeen seikkaan: yleiseen mielenter-
veyteen, henkiseen kestokykyyn sekä sopeutumiskykyyn. (Peltola 1986, 8-9). Lisäksi
motivaatio, stressinsietokyky sekä yhteistyötaidot ovat testin eräitä painopistealueita (Pel-
tola 1986, 8–9; Niitamo & Uusitalo 1993; Peltola 2001).

Orientaatiovaiheen jälkeen seuraa ulkomailla vietetty jakso, johon kuuluvat toiminta ja
työ valmistelevine ja irrottavine siirtymineen. Lähetyskurssi eli lähetystyöntekijän perus-
koulutusjakso muodostaa ’transit hall’ -vaiheen, jossa siirtyminen uuteen kansainväliseen
toimintaympäristöön ja monikulttuuriseen identiteettiin on moninainen ja vivahteikas pro-
sessi (Pinola 2002, 4; Peltola 2001). Internaattimuotoisen koulutuksen on katsottu sopeut-
tavan yksilöä lähetti- ja työyhteisöön sekä siitä koituvaan stressiin (Pesonen 1986, 8–9).
Työyhteisö on nähty myös hengellisenä ja teologisena yhteisönä, joka mahdollistaa yksi-
lön hengellisen ja teologisen identifikaation ja kasvun lähetystyöntekijäksi (Pinola 2002;
Peltola 1996; Peltola 1969). Lähetystyössä oloaikaa edeltää lyhyempi tai pidempi tehtä-
vään valmentautuminen ja siihen siunaaminen, jonka jälkeen henkilöstä tulee uuden
yhteisön, lähettikunnan jäsen (Helander 2001, 12). Kurssilaiset joutuvat pohtimaan identi-
teettiään uudelleen: miten he mieltävät itsensä Suomen kirkon jäseninä ja edustajina?
Lähetysseuran lähetteinä he joutuvat jäsentämään identiteettiään suhteessa uskonnolliseen
ulottuvuuteen ja tulkitsemaan itseään hengellisen työn tekijöinä ja uskonnollisina toimi-
joina. Kolmas keskeinen ulottuvuus on heidän asemansa monikulttuurisen työyhteisön
toimivina ja työtä tekevinä jäseninä. (Pinola 2002, 3–4.) Leena Haavisto hahmotteli Suo-
men Lähetysseuran koulutuksen näkökulmia 1990-luvun alussa. Hän korosti työalueen
kulttuureihin liittyvän tiedon ja paikallisen kielen taitamisen merkitystä jo lähetin ulko-



36
maanvaihetta edeltävässä peruskoulutuksessa. Haavisto vertaa niitä moniulotteiseen kart-
taan, jonka avulla sopeutuminen uusiin olosuhteisiin ja oman paikan löytäminen huomat-
tavasti helpottuvat. Haaviston mukaan ”kurssilainen sukeltaa ja orientoituu uuteen maa-
hansa ja sen kirkkoon kurssin aikana – tällainen sydämen ja mielen valmius, uuteen
’oloutuminen’, on faktojen lisäksi välttämätöntä valmistautumista”. (Haavisto 1993.)

Edellä mainittuihin painotuksiin alkoi lähettien koulutuksessa kutoutua myös reflektii-
visen näkökulman kehitys – yhtäältä koulutuksen teologisessa diskurssissa ja toisaalta
yhä voimakkaammin esiin nousevassa psykologisessa diskurssissa (Pesonen 1981; Pinola
2002, 24). Tällä tarkoitettiin teologisen itsetuntemuksen ja hengellisen identiteetin merki-
tystä suhteessa muihin kirkollisiin ja uskonnollisiin viitekehyksiin. Tämä heijastuu siinä
tavassa, jolla koulutuksen kehitystä perusteltiin 1980-luvun alussa: ”kun lähetti on selvillä
oman kirkkonsa tunnustuksesta ainakin perusoppien osalta, hän voi turvallisesti työsken-
nellä erilaisista lähtökohdista olevien työtovereidensa kanssa” (Pesonen 1981; Pinola
2002, 24). Periaatteessa heijastuu kulttuuristen erojen merkitys yksilön oman teologisen
itsetuntemuksen perusteena. Samanaikaisesti alettiin kiinnittää huomiota psykologiseen
itsetuntemukseen, mikä näkyi 1980-luvulla koulutukseen yhä syvemmin punoutuneena
sielunhoidollisena näkökulmana. Kehitys pohjautui pyrkimykseen yhdistää teologinen ja
ajankohtainen psykologinen tapa tarkastella persoonallisuutta. (Pinola 2002, 27–29.) Jo
aiemmin oli alettu kiinnittää enemmän huomiota kurssille pyrkivien työ- ja ammatilli-
seen kokemukseen. Lähetyskurssille hyväksymisen ehdoiksi määritettiin kahden vuoden
työkokemus ja sopiva ammatti. Sopivuudella viitattiin sellaisiin ammatteihin, joihin liitty-
vää osaamista Lähetysseuran ulkomaankohteissa oli mahdollista hyödyntää. Ammatilli-
nen kompetenssi nähtiin olennaisena osana lähettiyttä, ja sen liittäminen lähetin perusteh-
tävään hengellisessä mielessä nousi esiin osana lähetin perusvalmentautumista. (Pinola
2002, 23.)

Ulkomaa- eli kenttävaiheen tärkeyttä lähetin uralla kuvaa Eila Helanderin mainitsema
lähetti-iän käsite, jonka avulla määritellään lähetin identiteetin eräs lähettikokemukseen
perustuva ulottuvuus. Lähetystyössä vietetyssä ajassa kysymys ei ole vain yhteen tiettyyn
biologiseen ikäkauteen kuten nuoruuteen, keski-ikään tai vanhuuteen sidotusta ajanjak-
sosta. Pitkään kestäessään henkilön lähettiura voi kattaa aikuisiän useat vuosikymmenet.
Työalueella oloaika muodostaa lähetin elämänkaaressa oman erillisen kokonaisuuden,
jossa yhteisö määrittelee muun muassa jäsentensä iän uudella tavalla. Lähetti-ikä määräy-
tyy kenttävuosien eli ulkomailla lähetystyössä vietetyn ajan pituuden – ei biologisen iän –
perusteella. Näin esimerkiksi 50-vuotias voi olla 40-vuotiaaseeen verrattuna nuori lähetti,
mikäli hän on vastikään aloittanut lähetystyön. Biologisen iän voidaan puolestaan katsoa
vaikuttavan siihen, miten lähetit mieltävät lähettinä olonsa. (Helander 2001, 13.)

Koulutuspolun mukaista jatkumoa rakennetaan työalueen orientoivan koulutuksen
avulla. Se on luonteeltaan syventävää jatkokoulutusta, jonka tavoitteena on perehdyttää
lähetystyöntekijä uuteen asuin-, toiminta- ja työympäristöönsä ja antaa hänelle tähän tar-
vittavia tietoja ja taitoja. Koulutuksen alkuvaiheessa painopiste on perehdyttävässä ohja-
uksessa sekä kielen opiskelussa. Kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaa koulutusta pyritään
silloittamaan siten, että vieraaseen kulttuuriin orientoituminen alkaa jo ennen työalueelle
saapumista. Työntekijä tutustuu kohdemaata koskevaan materiaaliin kuten työalueen
orientoivan koulutuksen ohjeisiin, informaatiokansioon, Lähetysseuran ulkomailla toimi-
ville työntekijöille suunnattuun ohjeistoon, yhteistyöjärjestön tai -tahon koulutusmateriaa-
liin sekä muuhun materiaaliin. (Muistio 21.4.1995; Peltola 2001.)
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Orientoivassa koulutuksessa paikallisen kielen opetuksella on tärkeä osansa. Vieraan
kielen opiskelu on aloitettu jo Suomessa; tällöin on kysymyksessä jokin maailman valta-
kielistä ja siirtomaakielistä (englanti, espanja, ranska, saksa), jotka mahdollistavat lähe-
tystyöntekijän ulkomaiset opinnot. Lähetyskurssin päätyttyä Suomessa suuri osa lähe-
teistä opiskelee näitä kieliä maissa, joissa ne ovat virallisina kielinä. Työ lähetyskoh-
teessa alkaa paikallisen kielen opiskelulla. Tähän kielenoppimiseen ja perehtymiseen
varattu aika vaihtelee eri työalueilla neljästä kuukaudesta puoleentoista tai kahteen vuo-
teen. Kun kielitaito on heikko, myös työhön perehtymisen ja koulutuksen mahdollisuudet
ovat pienet, mutta ne kasvavat kielellisen kompetenssin lisääntyessä. Toisaalta nämä asiat
kulkenevat käsi kädessä käytännön työssä: ei voida jäädä odottelemaan kovin pitkäksi
aikaa, että tietty kompetenssin taso katsotaan saavutetuksi, vaan kielitaito syvenee ja
paranee työn edetessä. Kielen opetuksen avulla pyritään takaamaan lähetin perusvalmiu-
det toimia ammattinsa edustajana. Vaadittavien valmiuksien hankkiminen ja saavuttami-
nen ovat kytköksissä paitsi työtehtävään myös käytettävän kielen vaikeuteen. Kielikoulu-
tuksen pituus vaihtelee kielen vaikeuden mukaan. (Muistio 21.4.1995.) Kielikoulutuksen
pituutta ei määrää niinkään yksittäisen lähetin kielenoppimiskyky, vaan tietyt standardit,
jotka vaihtelevat opittavasta kielestä riippuen.

Kielen opiskelu yhdistyy läheisesti työhön ja vieraaseen kulttuuriin perehdyttämiseen.
Kentällä tapahtuvassa koulutuksessa on mukana kolme näkökulmaa: kielikoulutus, kult-
tuurikoulutus sekä työhön perehdyttävä ja ohjaava koulutus. Läheisesti kielten opiskeluun
liittyvät kulttuurien välinen paralingvistinen viestintä (Bennett M. 1993, 55–58; Taft
1981), eli käytöstavat, pukeutuminen, elekieli jne., sekä perehtyminen kulttuurikonteks-
tiin: maan historiaan, kulttuuriin, uskontoihin ja toimintaympäristöihin. Koulutus pyrkii
orientoimaan laajemminkin paikalliseen kulttuuriin ja näin se toimii eräänlaisena lähetin
tukijärjestelmänä. Koulutuksella pyritään lisäämään kulttuurin ja paikallisten tapojen
ymmärtämistä ja tukemaan työntekijää hengellisen paineen tai stressin ja jaksamisen
kysymyksissä. (Muistio 21.4.1995.)

Maahanmuuttajan oman roolin ja paikan hakemista tai perhettä ja lapsia koskevat
kysymykset ovat myös osa koulutusta. Koulutuksen piiriin kuuluvat myös esimerkiksi
kansallisen kirkon tai yhteistyöjärjestön orientoitumiskoulutus ja työhön perehdyttämi-
nen sekä omaan työhön ja paikallisseurakuntaan tai -kuntiin tutustuminen, jota edistävät
paikallisen kirkon järjestämä koulutus tai harjoittelujaksot sekä perehdyttämiskoulutus.
Perehdyttämiseen kuuluvat myös esittäytymiset ja tutustumiset sekä tulojuhlat. Koulutus
työalueella rakentuu tutoroinnin ja mentoroinnin varaan Tutoroinnilla tarkoitetaan tässä
yhteydessä opintojen ohjausta ja mentoroinnilla puolestaan laajemmin neuvoa antavaa
ohjausta. Perehdyttävän koulutuksen jälkeen koulutetaan erityistehtäviin. Lisäksi on ole-
massa eriasteisia ja erilaisiin tehtäväkenttiin liittyviä tukihenkilöitä esimerkiksi kielen
opiskelussa. (Muistio 21.4.199 .) Kouluttajatahoja on monta: suomalaisina kouluttajina
voivat olla lähettikomitea, työalueen yhdyssihteeri, tutorina toimiva suomalainen työto-
veri tai vaikkapa suomalainen tukiperhe. Kouluttajana voi olla myös työtoveri muusta
ulkomaalaisesta lähetysjärjestöstä, mentorina toimiva paikallinen kirkon tai yhteistyöta-
hon työntekijä, paikallinen tukiperhe tai asiainhoitaja, joka huolehtii lähinnä käytännön
asioihin perehdyttämisestä. Lisäksi kouluttajana voi toimia yhteistyöjärjestön kuten kir-
kon tai jonkin paikallisen yhteistyöorganisaation nimeämä tukihenkilö. Omalla työalueel-
laan toimivaa lähettiä voi edelleen ohjata ja kouluttaa myös kotimaassa toimiva aluetyön-
sihteeri, kotimaan verkosto tai esimerkiksi työnohjaaja. (Peltola 2001.)
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Suomen Lähetysseuran koulutusrakenteessa ja toimintakulttuurissa paluuprosessin
ongelmallisuuden ymmärtäminen näkyy tukitoimien ja koulutusrakenteen kehittämisenä
ja tämän kehittämistarpeen tiedostamisena. Tämä on havaittavissa myös selkeän koulu-
tusrakenteen syntymisessä ja kehittämisessä 1970-luvulle tultaessa: organisaatiossa on
luotu lähetin paluuvaihetta tukevat tulohaastattelut, terveystarkastus, purkuryhmät, Orien-
toitumispäivät sekä tarvittaessa työnohjaus tai terapeuttiset erityistoimenpiteet kuten per-
heneuvonta tai terapia. Tulohaastattelut voivat liittyä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvoin-
tiin, jolloin haastattelijana on työterveyslääkäri, muu lääkäri, psykologi tai esimerkiksi
työterveydenhoitaja. Viimeksi mainittu henkilö kuuluu Suomen Lähetysseuran työnteki-
jöihin, kun taas edellä mainitut ovat yhteistyötahojen kuten työterveyslaitoksen tai vastaa-
vien tahojen työntekijöitä. Myös purkuryhmät kuuluvat paluusopeutumista tukevaan jär-
jestelmään: ne ovat pienryhmiä, joiden ohjaajana toimii tehtävään koulutettu henkilö,
työnohjaaja, pappi tai Lähetysseuran omassa koulutusjärjestelmässä koulutettu pienryh-
mäohjaaja. Ryhmät pyrkivät kokoontumaan säännöllisesti sopimuksen mukaan noin
yhden vuoden ajan, ja niiden tarkoituksena on jäsentää lähettien paluukokemusta
debriefing-tyyppisellä, psykososiaalisella tukitoimella.

Orientoitumispäivillä tarkoitetaan Suomeen joko väliaikaisesti tai pysyvästi palaaville
lähetystyöntekijöille järjestettyä nelipäiväistä yhtäjaksoista koulutustapahtumaa. Tämä
koulutusmuoto alkoi Suomen Lähetysseurassa vuonna 1970 Lähettien kotiuttamispäivät
-nimisenä (Orientoitumispäivien Ohjelmalehtinen vuodelta 1971).16 Vuodesta 1977 alet-
tiin käyttää nimitystä Orientoitumispäivät, (OrpOhj 1977) joka kuitenkin on aika ajoin
kyseenalaistettu (Muistio 14.11.1996)17. Termin ’kotiuttaminen’ riittämättömyys lienee
kytkeytynyt osallistujien toisistaan poikkeavaan orientaatioon: se viittasi pysyvään Suo-
meen jäämiseen eikä huomioinut väliaikaisorientoitumista niiden kohdalla, jotka palasi-
vat takaisin ulkomaantyöhön lähetyskentälleen. Osallistujajoukko voidaan karkeasti jakaa
kolmeen ryhmään: välittömästi eli 2–3 kuukauden kotimaanlomalta kentälle palaaviin,
väliaikaisesti mutta edellisiä pidemmäksi aikaa Suomeen jääviin sekä pysyvästi Suomeen
jääviin lähetteihin.

Nimensä mukaisesti Orientoitumispäivien tehtävänä on orientoida lähetti suomalaiseen
kulttuuriin päivittämällä hänen tietouttaan siitä. Koulutustapahtuman ohjelma koostuu
kolmesta pääalueesta: orientoituminen Lähetysseuraan, Suomen evankelis-luterilaiseen
kirkkoon sekä suomalaiseen yhteiskuntaan (Muistio 21.4.1995; Peltola 2001, 39). Lähe-
tysseuran johto ja työtekijät perehdyttävät osallistujat Lähetysseurassa tapahtuneisiin kes-
keisiin muutoksiin eri tavoin niin, että lähetit voivat myös esittää tulkintojaan muutosten
merkityksestä omassa työssään. Lähetysseuran työntekijöiden lisäksi kouluttajina toimi-
vat ulkopuoliset asiantuntijat käsittelevät kirkkoa tai yhteiskuntaa koskettaneita merkittä-
viä tapahtumia. Persoonallisuuden ja identiteetin kysymyksiä puolestaan käsittelevät kas-
vatusalan, perheneuvonnan, psykologian, terapian ja sielunhoidon asiantuntijat. Esillä
ovat olleet esimerkiksi perhe-elämän, lähetyslasten kasvun ja identiteetin kysymykset
sekä erilaiset yhteiskunnalliset ja suomalaiseen kulttuuriin liittyvät aiheet. Luentojen,
pedagogisten keskustelujen tai sosiodraaman lisäksi on käytetty pienryhmiä ja henkilö-
kohtaisia keskusteluja, joista ensin mainittujen antia on hyödynnetty suurryhmän opetuk-
sessa. Orientoitumispäivien lisäksi Suomeen palaaville läheteille on järjestetty hiippa-

16. Lyhenne OrpOhj viittaa Orientoitumispäivien Ohjelmalehtiseen.
17. Muistio 14.11.1996 sisältää kurssilaisten Orientoitumispäivien koulutuksesta antaman palautteen.
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kunta- tai seurakuntakohtaisia koulutustilanteita, joissa on paneuduttu paluutematiikkaan.
Orientoitumispäivien perusnäkökulmina ovat olleet kuusi orientaatiota: 1) hengellinen, 2)
psykososiaalinen ja sielunhoidollinen, 3) organisatorinen, 4) kirkollinen, 5) yhteiskunnal-
linen ja 6) kulttuurinen orientoituminen. Kolmella viimeksi mainitulla orientoitumisen
alueella on käsitelty omassa organisaatiossa, kirkossa ja yhteiskunnassa tapahtuneita
muutoksia. (Kuraattorin kirje 29.3.1976, Kuraattorin kirje 20.3.1987, Muistio
11.10.1990.) Lähetystyöntekijän perspektiivi suomalaiseen yhteiskuntaan avautuu toi-
siinsa kutoutuneiden perspektiivien läpi, joista lähin on lähetysorganisaatio. Seuraavaksi
keskeisin on kirkko, johon Lähetysseura luterilaisuutensa myötä kiinnittyy, ja laajimpana
edellisten taustalla vaikuttava ja niiden luonnetta sävyttävä suomalainen yhteiskunta ja
kulttuuri. Tässä viitekehyksessä lähetystyöntekijä uskonnollisesti orientoituneena paluu-
muuttajana jäsentää identiteettiään.

Edellä kuvatun koulutuksen lisäksi Suomen Lähetysseura pyrkii järjestämään erilaisia
tukitoimia kuten debriefing-tyyppisiä purkuryhmiä eli pienryhmiä, joissa koulutetun
ohjaajan vetämässä vertaisryhmässä lähetit voivat käydä läpi paluunsa ja siihen liittyvien
identiteettikysymysten kannalta tärkeitä tekijöitä. Organisaatiolla on tähän tarkoitukseen
omia työntekijöitä kuten työnohjaajia tai organisaation ulkopuolisia, joko hengelliseen tai
lääketieteelliseen viitekehykseen kuuluvia yhteistyökumppaneita ja asiantuntijatahoja.
Paluun tukitoimiin kuuluu myös yksilöllisiä tukitoimia kuten työnohjaus, sielunhoito ja
terapia. Näillä pyritään tukemaan lähettejä sekä psyykkisesti että hengellisesti. (Heikkilä
1998, 3–10.) Tämä tukitoiminta voi olla keskittynyt työnohjaukselliseen, kulttuuriorien-
toivaan tai psyykkiseen ja hengelliseen näkökulmaan. Käytännön ohjaustilanteissa eri
näkökulmat ovat läsnä esimerkiksi siinä, millainen asiantuntijataso valitaan: tapahtuuko
työnohjaus kirkollisessa vai sekulaarissa Suomen Lähetysseuran yhteistyötahon tarjo-
amassa viitekehyksessä? (Heikkilä 1998, 3–10.) Purkuryhmien yhteyteen on viime vuo-
sina kehitetty myös vertaisohjausjärjestelmää sekä koulutusta, jossa vetäjänä on voinut
toimia myös lähetti, jolla ei varsinaisesti ole pätevyyttä työnohjaukseen tai terapiaan.

Mikäli lähetti palaa uudelle ulkomaan työkaudelle, hän osallistuu paluuorientoivaan
koulutukseen Orientoitumispäivillä ja Lähetyskurssi II -nimiseen koulutukseen ennen
uudelle työkaudelle lähtöä. Kurssi käynnistyi Lähetysseurassa vuonna 1994, ja se on
toteutettu Kirkon Lähetystyön Keskuksen (KLK) koordinoimana luterilaisten lähetysjär-
jestöjen läheteille suunnattuna yhteisenä koulutuksena. (Muistio 31.10.1994.) Tämä kou-
lutus sisältää tulevaan työhön orientoivia, entistä syventävämpiä opintojaksoja. Lähetit
koostavat omasta työ- ja elämänkokemuksestaan tapauskertomuksia, joita sitten käydään
kurssilla läpi. (Peltola 2001) Sisällöt liittyvät lähetin identiteettiin, identifikaatioon sekä
vuorovaikutukseen (Lähetyskurssi II opetussuunnitelma 1994). Lähetyskurssi II on Lähe-
tyskurssi I:n tavoitteiden suuntaista syventävää lähtöorientoivaa koulutusta. Lähetysseura
pyrkii tukemaan lähetystyöhön liittyvää ammatillista täydennyskouluttautumista myöntä-
mällä eripituisia palkallisia opintovapaita. (Työalueen orientoivaa koulutusta koskeva
ohjeista 30.1.1995, 40–41; Peltola 2001.)

Tässä työyhteisöllisessä viitekehyksessä lähettiä koskevat myös juridiset periaatteet ja
sanktiot. Tutkimukseni kannalta keskeisiä tekijöitä lähetin ja lähetysorganisaation väli-
sessä suhteessa ovat:
1. Tiettyyn kansallisvaltioon ja sen kulttuuriin identifioitunut, säteittäisesti kansainväli-

sen uskonnollisen työnantajaorganisaation virallisesti määrittämä lähetystyöntekijän
kompetenssi.
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2. Kyseisen kompetenssin pohjana oleva koulutus, joka on lähetin statuksen saavuttami-
sen edellytys ja yksi pätevyyskriteereistä. Tässä tapauksessa sellaiseksi voidaan
ymmärtää Lähetyskurssi 1 Suomen Lähetysseuran lähetin peruskoulutuksena.

3. Kansainvälisiin tehtäviin ja niistä pois orientoivat siirtymät, jotka tapahtuvat organi-
saation määrittämissä puitteissa. Siirtymät liittyvät uskonnolliseen identiteetti- ja vii-
tekehykseen. Esimerkki siirtymästä on lähetystyöhön siunaaminen, jonka myötä
lähettiys vahvistuu virallisesti tunnustetussa ja osittain julkisessa interventiossa.

4. Työsuhdeluonteiset siirtymät kuten irtisanomis- tai eläkejärjestelyt jne.
5. Toimiminen organisaation (Suomen Lähetysseuran) ulkomaan työkohteessa tai työ-

kohteissa virallisena lähetystyöntekijänä, mikä muodostaa yksilön tai ryhmän lähetti-
yden ytimen ja mihin koulutus tähtää.

6. Työnantajan tai organisaation ja työntekijän, eli yksittäisen lähetin tai lähettiyhteisön,
välillä tehtävät viralliset ja juridiset työ- ja muut sopimukset.

2.4 Lähetti kansainvälisenä kehällisenä palaajana

Lähetti-identiteetin muotoutumista voidaan tarkastella prosessina, joka muodostuu kol-
mesta vaiheesta: esimissionaarisesta eli lähettiyttä edeltävästä, missionaarisesta eli lähetti-
yttä rakentavasta sekä jälkimissionaarisesta eli lähettiyden jälkeisestä elämänvaiheesta.
Lähetin elämän missionaarinen vaihe muodostaa lähetti-identiteetin keskuksen. Sen myötä
lähetistä tulee lähettiyhteisön jäsen ja hän omaksuu lähetystyöntekijän statuksen, ja roolin
ja identiteetin. Jälki- eli postmissionaarinen identiteetti eli jälkilähettiys tarkoittaa identi-
teettiä, jossa lähetti on irrottautunut lähetysjärjestönsä virallisesta lähettistatuksesta ja on
siis entinen lähetti. Postmissionaarinen siirtymä merkitsee kentällä toimivan lähetin identi-
teetistä luopumista. Lähetti voi edelleen toimia ulkomaanosaston työntekijänä, tai hän voi
siirtyä kotimaanosaston työntekijäksi. Hän voi myös kokonaan irtisanoutua lähetysseuran
palveluksesta. Hänellä on kuitenkin lähetystyöntekijän kokemus riippumatta siitä, miten
hän siihen itse suhtautuu. Jos hän pyrkii unohtamaan kokemuksensa tai kieltämään sen
merkityksen, se on osa hänen kätkettyä maahanmuuttajuuttaan. Toisaalta hän voi tuoda sitä
esiin identiteettinsä ja identiteettineuvottelujensa näkyvänä osana. Myös tämä jälkimissio-
naarisen identiteetin ulottuvuus rakentuu kuitenkin lähetin elämänkokemukselle. Kolmas
lähetti-identiteetin ulottuvuus rakentuu lähettiyttä edeltävän elämänvaiheen tarkastelusta
lähettiyden näkökulmasta. Tämän premissionaarisen vaiheen erottaa missionaarisesta vai-
heesta premissionaarinen siirtymä. Tärkeimmät tekijät tässä siirtymässä ovat rekrytointi,
koulutus ja siirtymärituaalit kuten esimerkiksi lähetystyöhön siunaaminen. Esimissionaari-
sessa vaiheessa lähetiksi pyrkivä tai vasta myöhemmin itsensä lähettinä näkevä yksilö
jäsentää menneisyyttään ja tulevaisuuttaan lähettiyden näkökulmasta. Tällöin lähetystyös-
sä toimiminen muodostuu elämänkulun merkityskeskiöksi, jonka kautta jäsentyvät sitä
edeltävä pre- eli esimissionaarinen ja sitä seuraava jälkimissionaarinen elämänkulku.
Lähetti-identiteettikehys voidaan tiivistää seuraavanlaiseksi:
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Kuvio 2. Lähetti-identiteetti elämänkerrallisena merkitysperspektiivinä.

Tutkijan kulttuurinen identiteettipositio sijoittuu missionaarisen viitekehyksen ulkopuolel-
le suomalaiseen kulttuuriin ja sen näkökulmiin. Lähettikulttuuriin, -yhteisöön ja organisaa-
tioon nähden olin alunpitäen ulkopuolinen: yliopiston ja tutkimuksen näkökulmaa edustava
tiedon kokoaja, joka sivustaseuraajana lähestyi lähettien tapaa kertoa paluustaan ja antaa
sille merkityksiä. Tutkijapositioni kuitenkin muuttui: vähitellen Suomen Lähetysseuran
kouluttajien kanssa tekemäni yhteistyön myötä minulle avautui muitakin näkökulmia
lähettikulttuuriin. En ole koskaan asunut ulkomailla, ja hahmotin lähettien puhetta pitkälle
turistin korvin. Haasteena olikin tiedostaa tästä syntyvä sivullisuuteni sekä varsinkin alussa
eksotisoitunut ja kulttuuriromanttinen tapani kuulla ja antaa merkityksiä kuulemalleni.
Näkökulma kuitenkin muuttui, kun erilaiset lähettipuheet kertautuivat ja tietyt kerronnan
kulut tulivat tutummiksi.

Lähetystyöntekijät määrittyvät kansainvälisyysnäkökulmasta kehällisiksi kansain- ja
mannertenvälisiksi muuttajiksi (Adler 1981, 343; Garner 1987, 342–343). He ovat kaksi-
kulttuurisia muuttajia, joille ovat ominaisia suuret maantieteelliset ja kulttuuriset välimat-
kat lähtöpisteen ja päämäärän välillä. (Furnham & Bochner 1994, 54; Ward et al. 2001,
26). Nancy Adler (1981, 343) on jäsentänyt tämän kansainvälisen kehällisen muuton seit-
senvaiheiseksi prosessiksi, joka alkaa lähtötilanteesta kotimaassa ja päätyy lopulliseen
paluuseen.

Lähetystyössä oleminen merkitsee kaksisuuntaista liikennettä syntymämaan ja kohde-
maan välillä. Lähetin työn virallisiin siirtymiin liittyy siirtymäriittejä, jotka kytkeytyvät
sekä uskonnolliseen että kansainväliseen ja monikulttuuriseen sosiaaliseen kehykseen.
Lähetin kotimaasta lähtö ja sinne palaaminen huomioidaan toistuvilla enemmän tai
vähemmän vakiintunutta kaavaa noudattavilla lähtö- ja tulojuhlilla. Lähetystyöntekijäksi
kasvamisessa eräs keskeinen taitekohta on lähetystyöhön siunaaminen. Siinä tiivistyy
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uskonnon merkitys lähetystyöntekijälle. Uskonto on merkitysjärjestelmä, joka selittää
yksityiselle ihmiselle hänen identiteettiään ja paikkaansa kulloisessakin sosiaalisessa ken-
tässä sekä toimii ihmisen elämäntilanteiden ja kokemusten tulkkina. (Helander 2001, 11–
14.)

Lähetystyöhön lähteminen ei merkitse sitä, että lähetti näin katkaisisi siteet syntymä-
ja kotikulttuuriinsa. Hän saa palkkansa Suomesta, ja lähettinä olemiseen kuuluu oleelli-
sesti yhteyksien vaaliminen kotimaahan. Lähetti on fyysisesti muualla mutta samanaikai-
sesti monella tavoin integroitunut suomalaiseen yhteiskuntaan. Hänen kotikielenään on
edelleen suomi tai ruotsi, ja hän säilyttää kansalaisuutensa. Liike koti- ja ulkomaan välillä
on jaksottaista ja rytmistä. Kun lähetti on Suomessa, hän kertoo seurakunnissa vierailles-
saan lähetystyöstä ja säilyttää siten mielessään lähetyskentän todellisuuden. Lisäksi lähe-
tillä on usein jonkinlainen mielikuva mahdollisesta paluusta takaisin kentälle kotimaan
jakson jälkeen. (Helander 2001, 11–14.) Lähetin kotimaanyhteyksien kannalta tärkeitä
yhteisöjä ovat nimikkoseurakunnat, joiden nimikkolähettinä toimiminen perustuu sopi-
mukseen Suomen Lähetysseuran ja seurakuntien välillä. Nimikkous merkitsee, että jotkut
seurakunnat sitoutuvat taloudellisesti tukemaan tietyn lähetin tai tietyn kohdemaan työtä.
Yksittäinen lähetti on tällöin nimikkoseurakuntansa nimikkolähetti, joka kotimaassa
ollessaan pitää yhteyttä erityisesti nimikkoseurakuntaansa tai useampaan sellaiseen.
Samoin seurakunnat sitoutuvat tukemaan lähettiään muutenkin kuin taloudellisesti.
(Lähetysseuran nimikkosopimusohjeisto 1998.) Lähetti pitää yhteyttä nimikkoseurakun-
tiinsa niin kutsutuilla kiertokirjeillä, joissa hän kertoo omasta työstään ja elämästään. Kir-
jeenvaihtoon kuuluu, että myös lähettäjät muistavat nimikkolähettiään oman aktiivisuu-
tensa mukaan. Lähetin luona vierailee suomalaisia, joista osa on nimikkoseurakunnista ja
osa lähetin omaisia. Tällainen kanssakäyminen on sotien jälkeen vuosi vuodelta tiivisty-
nyt ja monipuolistunut. (Helander 2001, 11–14.) Nimikkoyhteys rakentaa lähetin yhteyttä
seurakuntaansa yksilötasolla tunnistettuna persoonana. Lähetin ja nimikkoseurakunnan
aktiivisten yhteydenpitäjien välille muodostuu persoonallinen suhde.

Kuten aiemmissa luvuissa kuvasin, Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijöiden kan-
sainvälistymisprosessia pyritään tukemaan koulutuksen ja ohjauksen avulla. Kuvion 3
ylempi kehä kuvaa lähetystyöntekijän kansainvälistymisen ensimmäistä vaihetta perus-
koulutuksineen. Myöhemmin lähetin kotimaajaksoihin kuuluvat vain kotimaahan väliai-
kaisesti orientoiva vaihe sekä uudelleenorientointi uudelle työkaudelle ulkomailla, mitä
kuvion alempi kehä kuvaa. Suomen Lähetysseura käyttää myös sellaisia kasvatuksellisia
ja koulutuksellisia interventioita, jotka orientoivat pysyvämpään oleskeluun Suomessa tai
tänne pysyvästi jäämiseen. Lähettien kansainvälistä ja monikulttuurista elämänkulkua
sävyttää myös verrattain pitkäkestoinen suhde niihin maihin ja kulttuureihin, joiden kes-
kellä he elävät (Furnham & Bochner 1994, 54; Ward et al. 2001, 26).
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Kuvio 3. Kansainvälisen muuttajan muuttoliikekehä (Adler 1981, 343).

Varsinaisen paluuvaiheen käynnistää kenttävaiheesta irrottava ja paluuseen valmentava
siirtymä. Paluusiirtymävaihe kotimaassa pyrkii irrottamaan palaajan ulkomaavaiheen
todellisuudesta ja siirtämään hänet jälleen osaksi kotimaan kulttuuria ja elämänmuotoa.
Mikäli lähetti toimii Suomen Lähetysseuran palveluksessa useamman ulkomaan työjakson
ajan, hänen lähettiurallaan on useampia paluuvaiheita. Tällöin kotimaajaksot ovat väliai-
kaisia ja jaksojen lähetystyöntekijä orientoituu väliaikaiseen oleiluun Suomessa ikään kuin
turistina. Tämä kehällisyys tekee läheteistä myös liikkuvia muuttajia, joita on myös kutsut-
tu kansainvälisiksi paimentolaisiksi tai globaaleiksi nomadeiksi (Junkkari & Junkkari
2001; Schaetti 2001). Lähetystyöntekijöillä on yleensä kaksi ensisijaista leiripaikkaa. Jou-
kossa voi kuitenkin olla myös sellaisia muuttajia, joiden profiili on toisentyyppinen: joko
säteittäinen, jolloin ulkomaan asemapaikka vaihtuu usein kuten esimerkiksi diplomaateilla
tai joillain kansainvälisten yritysten työtekijöillä, tai peräkkäinen, jolloin muuttajat eivät
varsinaisesti koskaan palaa kulttuuriin jonka jättävät taakseen, vaan siirtyvät aina uuteen.

Lähettien mannerten- ja kahden maan välinen liikkuminen merkitsee välittömän ja
välillisen suhteen muodostumista kahteen kulttuuriin. Suhde kulttuureihin ja niiden ihmi-
siin vaihtelee välillisestä välittömään ja takaisin sen mukaan, onko kysymyksessä lähetys-
työjakso vai kotimaajakso.

1. Lähtötila ja -asema kotimaassa 

2. Rekrytointi ja valinta

7. Paluusopeutuminen  

5. Paluuseen valmistava ja sitä 
tukeva vaihe  

3. Orientointi ulkomaille (koulutus 
ja muu valmennus) 

4. Asemapaikka ulkomailla ja 
sinne jäsentyminen  
 

8. Jatko-orientointi ulkomaille 
(koulutus ja muu valmennus) 

6. Paluusiirtymävaihe kotimaassa 
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= välillinen suhde kulttuuriin oppimisympäristönä 
= välitön suhde kulttuuriin oppimisympäristön perustekijänä

Kuvio 4. Kulttuurikontekstin ja kulttuurikontekstuaalisen suhteen vaihtuminen kansainväli-
sen elämänkulun aikana.

Lähetystyöntekijän palaaminen Suomeen rakentaa hänessä monenlaista paluumuuttajuutta.
Ensinnäkin hänen Suomessa olemisensa jäsentyy paluulomien aikana väliaikaiseksi.
Samoin hänen Suomessa olemistaan määrittää lähetystyön aikana enimmäkseen fyysinen
poissaolo. Tänä aikana suhde lähtömaahan on välillinen, toissijainen. Paluu merkitsee
tämän asetelman kääntymistä: suhde syntymämaahan muuttuu uudelleen primääriksi ja
suhde lähetyskenttään sekundaariksi. Tällä dynamiikalla on monta ulottuvuutta identiteetin
rakentumisessa. Lähetin elämänkulun ulottuminen yli kansallisten rajojen liittää hänet kan-
sainvälisten muuttajien joukkoon. Paluu merkitsee hänelle uudelleenpaikallistumisen haas-
tetta. Uudelleenpaikallistuminen on erotettava primaarista paikallisuudesta, johon ihminen
syntyy. Sekundaari paikallistuminen tapahtuu, kun lähetti muuttaa vieraaseen kulttuuriin ja
asettuu sinne asumaan pidempiaikaisesti.

Paluu merkitsee tertiääripaikallistumisen haastetta. Ylikansallinen muuttoliike ja
muuttajuus ovat haastaneet problematisoimaan paikallisuuden, kulttuurin, identiteetin ja
identifikaation käsitteitä (Malkki 1992; Alitolppa-Niitamo 2003, 26). Kansainvälinen
kehällinen muuttoliike on nostanut esiin maantieteellis-kulttuurisiin siirtymiin kytkeyty-
vän fyysisen läsnäolon ja poissaolon dynamiikan monikulttuurisen identiteetin muotoutu-
misessa. Wahlbeck (1999) korostaa globaalia muuttoliikettä tarkastellessaan niin kutsu-
tun aktuaalin paikallisuuden merkitystä ja ruumiillisuutta sen lähtökohtana. Ihmisen ole-
massaolo on sidottu fyysiseen olemiseen, olemukseen ja tilaan. Sellaiset toiminnot kuin
rajanylitykset, sosiaaliset verkostot tai koti-ikävä eivät ole mahdollisia ilman ihmisen fyy-
sistä olemista paikassa, joka on toinen kuin näiden toimintojen kohdepaikka. Paikallisuu-
den vaikutus identiteettiin ei katoa globaalien muuttoprosessien myötä. (Wahlbeck 1999;
Alitolppa-Niitamo 2003, 28.) Pikemminkin voitaisiin sanoa, että kansainväliseen elämän-
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kulkuun liittyvän monipaikkaisuuden hahmottaminen osaksi omaa identiteettiä avautuu
paluuprosessin myötä uutena identiteettiä haastavana ilmiönä.

Lähettien työ- ja elämänkokemuksen myötä heidän identiteettinsä ovat rakentuneet
poissa- ja läsnäolevassa suhteessa suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan (Hall 1999,
11). Maantieteellisiä ja kulttuurisia siirtymiä leimaava kansain- ja mannertenvälinen jän-
neväli on osa lähetin elämänkokemusta, joka yhdistää vielä lähetysorganisaatiossa toimi-
vat lähetit sekä siitä ja työsuhteesta irrottautuneet entiset lähetit. Lähettiyhteisö on tästä
näkökulmasta laajempi, sillä se muodostuu sekä entisistä että nykyisistä läheteistä. Lähet-
tiys identiteettinä on laajempi käsite kuin lähettiys statuksena. Identiteetiksi ymmärretty
lähettiys kattaa lähettiyden yksilö- ja yhteisöulottuvuuden, statuksen, habituksen ja elä-
mänkokemuksen. Lähettiys ilmenee yhteisessä kulttuurisessa identiteettikehyksessä,
mutta samalla persoonallisena representaationa kunkin yksilön kohdalla. (Mikkola 2001,
75–56; Breakwell 1986, 18–26). 

2.5 Palaava lähetystyöntekijä kulttuurisessa identiteettipositiossa

Mikäli yksilö kokee olevansa primääristi ja vallitsevasti yhden kulttuurin jäsen, hänen
identiteettinsä voidaan ajatella rakentuvan etnisesti yhtenäiseksi monokulttuurisessa tul-
kintakehyksessä. Tällöin hänen kulttuurinen orientaationsa muodostuu monokulttuuriseksi
ja etnosentriseksi ja suhde toisiin kulttuureihin rakentuu kulttuurisessa erillisyydessä. Mil-
ton Bennett kuvaa tätä eristyneisyydeksi nimeämällään etnosentrisen herkkyyden asteella
tai muodolla (Bennett M 1993, 23–25). Joku muu kuin jäsenkulttuuri mielletään vieraaksi
ja oma paikka suhteessa tuohon kulttuuriin ulkopuoliseksi. Tilannetta kuvaa seuraava
kuvio:

Kuvio 5. Kulttuurien suhde monokulttuurisessa identifikaatiossa.

Kansainvälinen tai kulttuurienvälinen muuttajuus haastaa muutokseen yksilön suhteen
kulttuuriin, jonka hän mieltää omakseen, samoin kuin muihin, hänen toisiksi jäsentä-
miinsä kulttuureihin. Pitkäaikainen ulkomailla asuminen merkitsee muuttoa kulttuurista
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toiseen sekä fyysistä poissaoloa yhdestä ja läsnäoloa toisessa kulttuurissa. Suhde useam-
paan kuin yhteen kulttuuriin haastaa monikulttuuriseen identifikaatioon. Tähän liittyvät
myös kysymykset kulttuurisesta paikasta ja asemasta, aseman perifeerisyydestä ja keskei-
syydestä. Paikallisuuden sekä toisaalta liikkuvuuden ja rajojen ylityksen dynamiikkaan
kytkeytyvät sivullisuuden eli marginaalisuuden (marginality) tai rajallisuuden (limina-
lity) käsitteet. Turnerin mukaan tämä on tila, joka mahdollistaa ihmisen määrittymisen
sisä- tai ulkopuoliseksi. Tässä dynamiikassa ulkopuolisuuteen kytkeytyy usein epäsel-
vyyttä kulttuurisen paikan suhteen. (Turner 1967; Alitolppa-Niitamo 2003, 36.) Kulttuuri-
nen sivullisuus on monokulttuurista, mikäli yksilö kokee itsensä sivulliseksi omassa kult-
tuurissaan. Sivullisuus voi olla luonteeltaan myös monikulttuurista (Kuvio 6). Tällöin
yksilö mieltää itsensä sivullisena suhteessa kahteen tai useampaan erilaiseen kulttuuriin
yhtäaikaisesti. (Bennett M 1993, 61–62.)

Kuvio 6. Kulttuurienvälinen sivullisuus (Bennett & Bennett 2002, 51).

Kuviossa esitetty sivullisuus perustuu ajatukseen pysyvästä identiteettipositiosta, jonka
kehyksen muodostavat kulttuurien marginaalit. Yksilö mieltää identiteettinsä suhteet use-
ampaan kulttuuriin, mutta toisistaan erillisinä. Tällöin hän voi myös kokonaan eriytyä ja
etääntyä molemmista kulttuureista. (Bennett & Bennett 2002, 54.) Milton ja Janet Bennett
nostavat esiin dynaamisemman näkökulman. He kuvaavat monikulttuurista sivullisuutta
dynaamisena identiteettinä, joka määrittää ja prosessoi itseään vaihtuvissa kulttuurisissa
positioissa. Vaikka ne ovat sivullisen positioita, rakentava sivullinen kykenee käyttämään
kunkin kulttuurin antamat resurssit identiteettinsä moniulotteisuuden rakennusaineksina.
(Bennett M. 1993, 62–64; Bennett J. 1993 12–15; Bennett & Bennett 2002, 51–53) Seuraa-
vassa kuviossa havainnollistan tätä identiteettiin nivoutuvaa dynamiikkaa.

Kulttuuri A. Kulttuuri B.  
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Kuvio 7. Rakentava marginaalisuus (Bennett & Bennett 2002, 51).

Kuviossa 7 kuvataan monikulttuurisesti sivullisen identiteettiä prosessina, jossa yksilö
määrittää identiteettiään erilaisissa muuttuvissa ja dynaamisissa kulttuurisissa viitekehyk-
sissä. Liikkuminen viitekehyksestä ja perspektiivistä toiseen tekee myös yksilön suhteesta
itseensä ja erilaisiin jäsenkulttuureihinsa dynaamisen, luovan ja joustavan – toisin sanoen
rakentavan. Milton Bennett viittaa artikkelissaan Towards Ethnorelativism (1993, 60) pari-
kymmentä vuotta aiemmin käynnistyneeseen keskusteluun monikulttuurisesta persoonalli-
suudesta ja identiteetistä. Taustalla olivat ihmisten kokemus- ja elämismaailmojen ja maa-
ilmankuvien moniarvoistuminen (Schaetti 2000, 43)18 sekä kysymys uudenlaisesta tavasta
hahmottaa maailma maailmanyhteisönä ja ihmisen asema tämän yhteisön maailmankansa-
laisena (Adler 1974, 23–24; Bennett M. 1993, 21, 60; Schaetti 2000, 45; Sparrow 2000).
Maailmanlaajuinen liikkuminen kulttuurista toiseen on tuonut esiin uudenlaisia identiteet-
tiin liittyviä kysymyksiä. Kuuluminen johonkin paikkaan ei enää ole merkittävää identitee-
tin kannalta, vaan keskeisiksi ovat nousseet persoonan tai identiteetin joustavuus sekä yksi-
lön kyky neuvotella ja määrittää identiteettiään vaihtuvissa kulttuurisissa konteksteissa.
(Adler 1974, 34; Schaetti 2000, 46.) Monikulttuurista identiteettiä ja sivullisuutta koske-
vaan kysymyksenasetteluun yhdistyy myös kysymys monikulttuurisesta identiteettikriisis-
tä.

Kysymykset monikulttuurisesta sivullisuudesta ja identiteetistä sekä kulttuurisokista
identiteettikriisinä ovat osa kulttuurisokiksi kutsuttua psykososiaalista kriisiä koskevaa
keskustelua, esitän seuraavissa luvuissa kolme näkökulmaa. Kulttuurisokkitutkimuksen
etenemistä ja kehitystä noudattaen keskityn ensiksi tarkastelemaan kulttuurisokkia kan-
sainvälisten muuttajien paluun yhteyteen kytkeytyvänä kriisinä. Sen jälkeen tarkastelen
kulttuurisokkia oppimisteoreettisesta näkökulmasta, jolloin keskeiseksi nousee kriisissä ja
voimakkaassa muutoksessa oppiminen. Tämän jälkeen palaan monikulttuurisen sivulli-
suuden ja paluumuuttajalähetin identiteetin tarkasteluun ja pyrin tiivistämään mainitut
kolme näkökulmaa paluu- ja kulttuurisokkiin.

18. Berger et al. (1973, 1974) käyttämä käsite ’life worlds’.

Kulttuuri A. Kulttuuri B.  



3 Paluusokki – paluun psyykkinen kriisi

Jo 1920-luvulla kansainvälisillä muuttajilla havaittiin ongelmia, joita voidaan nykyter-
minologian mukaisesti nimittää monikulttuurisiksi identiteettiongelmiksi tai psykososiaa-
lisiksi kitkatekijöiksi. Edward Park totesi vuonna 1926 julkaisemassaan artikkelissa syrjäy-
tymisen, sivullistumisen ja marginalisaation koettelevan kansainvälisiä muuttajia (Park
1926). Vieraaseen kulttuuriin muuttavien sopeutumisongelmiin kiinnitettiin toisen maail-
mansodan jälkeen yhä enemmän huomiota, ja niitä alettiin lähestyä modernin psykologian
ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Sellaiset käsitteet kuin ’kulttuurisokki’ (DuBois
1951; Lysgaard 1955; Oberg 1963), ’kulttuurinen sivullisuus’ (Parks 1926) tai ’monikult-
tuurinen hybridi(-identiteetti)’ (Goldenberg 1941) nousivat vähitellen monikulttuurista
muuttoliikettä tarkastelevan psykologisen tutkimuksen kohteiksi (Bennett J. 1993, 12–13).
1960-luvulle tultaessa myös paluuseen liittyvät psyykkiset kriisitekijät alkoivat esiintyä
kansainvälistä muuttoliikettä koskevassa tutkimuksessa ja keskustelussa. Koti- tai lähtö-
maahan palaajien ongelmien tarkastelusta tuli osa monikulttuurisen sopeutumisen ja kult-
tuurisokin tutkimuksen kysymyksenasetteluita.

Paluumuuttajan elämänkulun kansainvälistyminen sekä kysymykset monikulttuuri-
sesta elämänhistoriasta, kokemuksesta ja niiden myötä muokkautuvasta identiteetistä
muodostivat yhden juonteen edellä mainittuun keskusteluun. Shelly Smith nostaa esiin
erään tärkeän näkökulman, johon Pollockin ja van Rekenin (1996, 154–156) käsite ’kät-
ketty maahanmuuttajuus’ myös viittaa. Paluu – poissaolleen uusi läsnäolo – haastaa sekä
palaajan että hänen kanssaan tekemisissä olevat määrittämään itsensä ja toisensa uudel-
leen tilanteessa, jota edeltää pitkä fyysinen poissaolo. Tuona aikana tapahtuneet muutok-
set ovat vaikuttaneet molempiin osapuoliin, ja he joutuvat pohtimaan, mikä on säilynyt ja
mikä taas on muuttunut. Kotimaahan saavuttuaan paluumuuttajat jäsentävät kansainväli-
sen kokemuksensa osaksi elämäänsä koti- tai lähtökulttuurissa. Palaaja joutuu etsimään
ratkaisuja moniin kysymyksiin, kuten mikä merkitys hänen ulkomaankokemuksellaan on
hänelle itselleen ja ympäristölle ja miten se saa vaikuttaa ja näkyä hänen paluunjälkei-
sessä elämässään. (Smith 2001, 305.) Smithin (2001, 307) mukaan paluumuuttajien koh-
taamisessa vuorovaikutuksen ja identifikaation monikulttuurisuuden ehtoja ovat mm. sen
hyväksyminen, että ihmiset tuovat identiteettiensä moninaisuuden osaksi vuorovaiku-
tusta. Vuorovaikutuksesta tulee kulttuurienvälistä, kun siihen osallistuvat ihmiset ottavat
huomioon erilaiset kulttuuriset identiteetit.
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3.1 Kulttuurisokkimallit ja paluuprosessi kriisinä

Kuitenkin myös paluusokkitutkimuksessa nousi ensin voimakkaasti esiin kriisinäkökulma,
jonka juuret ovat jo 1950-luvulla käynnistyneessä kulttuurisokkitutkimuksessa. Tutkimuk-
sessa nousivat esiin kansainvälisen muuton yhteydessä yksilöissä ilmenneet voimakkaat
reaktiot kuten hämmennys, ahdistuneisuus, voimattomuuden kokemus, aggressiivisuus,
regressiivisyys, masentuneisuus, erilaiset pelot, itseluottamuksen puute ja psykosomaatti-
set oireet (Oberg 1963; Marx 1999, 3–7; paluusokkitutkimuksessa Storti 1997, 57–60;
Black & Gregersen 1999, 47–63). Käsitteellä ’kulttuurisokki’ alettiin kuvata tiettyä oireyh-
tymää, johon edellä mainitut oireet ja tuntomerkit kuuluivat. Kulttuurisokin määritelmien
lukumäärä kasvoi sitä mukaa kun tutkimus eteni. Se yhdistettiin vieraassa kulttuurissa elä-
vien yksilöiden ja ryhmien stressireaktioihin, jotka ilmenivät, kun yksilö tai ryhmä kokee
vaikeaksi reagoida ja käyttäytyä ympäröivän kulttuurin kannalta asianmukaisella tavalla.
Samoin kulttuuristressiin yhdistettiin vaikeudet ennakoida oman käyttäytymisen seurauk-
sia tai sitä miten ihmiset vieraassa kulttuurissa siihen reagoivat. Kulttuurisokkia pyrittiin
tulkitsemaan eri tavoin kuten esimerkiksi roolisokkina, jolloin huomio kiinnittyi roolien-
hallinnan näkökulmaan, tai kielisokkina, jolloin taas korostettiin kielellisen inkompetens-
sin mukanaan tuomia ongelmia. (Furnham & Bochner 1994, 49–56, 156–158.) Tutkimuk-
sen edetessä keskeisiksi nousivat monikulttuuriseen oppimisympäristöön, oppimiseen ja
identiteettiin kytkeytyvät kysymykset, joita käsittelen hieman myöhemmin.

Kulttuurisokki määriteltiin kriisin kautta eteneväksi, uuteen ja vieraaseen kulttuuriin
sopeutumisen prosessiksi (Lysgaard 1955; Oberg 1963; Furnham & Bochner 1994) ja
paluusokki vastaavasti kriisin kautta eteneväksi kotikulttuuriin sopeutumiseksi paluun
yhteydessä (Gullahorn & Gullahorn 1963; Storti 1997; Storti 1999; Smith 2001, 306).
Vuonna 1963 ilmestyneessä artikkelissaan Kalervo Oberg oli kuvannut kulttuurisokin
oireita ja sen kulkua U-kirjaimen muotoisella kuvaajalla, U-käyrällä. Jo aiemmin (Lys-
gaard 1955) tutkimuksessa oli hahmoteltu kulttuurisokkia kolmivaiheisena prosessina.
Prosessin ensimmäinen vaihe oli 1) nk. kuherruskuukausivaihe eli välittömän alkusopeu-
tumisen jakso, jolle oli tyypillistä innostuneisuus ja jopa ylikorostuneen myönteinen suh-
tautuminen uuteen kulttuuriin. Sitä seurasivat 2) turhautumisvaihe eli kriisivaihe, joka
sijoittui U-kuvion pohjalle ja johon edellä kuvatut oireet kuuluvat, sekä 3) elpymis- ja
sopeutumisvaihe. (Furnham & Bochner 1994, 49–56.) Tätä kolmivaiheisuutta on tutki-
muksessa lähtökohtaisesti pidetty prosessin perusrakenteena, mutta sitä on pyritty kuvaa-
maan vivahteikkaammin (Furnham & Bochner 1994, 156–57, vaiheteoreettisten mallien
vaihtoehdoista). Esimerkiksi Salo-Lee, Weaver ja Brown ovat pyrkineet hahmottamaan
kulttuurisokin intensiteetin ja keston vaihtelua seuraavassa mallissa kuvatulla tavalla.
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Kuvio 8. Kulttuurisokki: prosessimalli (Salo-Lee 1996).

Mallin lähtökohtana on U-käyrän esittämä klassinen prosessikuvaus, jossa ihastuksen eli
kuherruskuukausivaiheen (1) kautta edetään kriisiin (2) ja sen jälkeen sopeutumisen (3a ja
3b) kautta edelleen tilanteen normalisoitumiseen (4). Voidaankin kysyä, kuvaako tämä pro-
sessi kulttuurisokkia vai vain stressaavaa kokemusta. Sen sijaan kuvaus 2a–2b, jossa käyrä
nopeasti nousee ja sen jälkeen laskee, edustanee kulttuurisokkia sanan varsinaisessa mer-
kityksessä. Siinä kokemus vaihtelee äärimmäisyydestä toiseen ja päättyy tilanteeseen, jos-
sa sopeutumista ei tapahdu ja kriisi on ylitsepääsemätön (2a). Tällöin kysymys on siitä, että
vieraaseen maahan tai kulttuuriin muuttanut henkilö joutuukin palaamaan kotiin ja/tai
luhistuu henkisesti. Kolmas vaihtoehto on, että ihminen sopeutuu ilman kulttuurisokkia.
Näitä vaihtoehtoja vertailtaessa on todettava, että ääriarvojen mukainen sopeutumisproses-
si ei ole kovin yleinen. (Salo-Lee 1996, 121; Brown 1990; Kaikkonen 1993; Weaver 1993.)

Vieraassa kulttuurissa koetun kulttuurisokin U-mallikuvauksen pohjalta kehittyi
W-muotoinen prosessikuvaaja mallintamaan paluumuuton yhteydessä koettua kulttuuri-
sokkia (Gullahorn & Gullahorn 1963.). Prosessi nimettiin paluusokiksi, millä viitattiin
kulttuurisokin kertautumiseen paluun yhteydessä (Esim. Gullnick & Montgomery 1990;
Furnham & Bochner 1994, 156). Kulttuurisokin tutkimuksessa paluusokilla tarkoitetaan
koti- tai lähtökulttuuriin palattaessa koettavaa kulttuurisokkia (Gullahorn & Gullahorn
1963; Martin 1984; Austin 1986), joka on sen tiettyjen erityispiirteiden vuoksi haluttu
erottaa ulkomailla koetusta kulttuurisokista. Paluun yhteydessä koettua kulttuurisokkia ja
sen kytkeytymistä ulkomaankokemuksen yhteydessä koettuun kulttuurisokkiin on kuvattu
W-muotoisella kuvaajalla (esim. Gullnick & Montgomery 1990; Martin 1984). Tutkijat
ovat pohtineet näiden kokemusten välistä suhdetta, ja on esitetty, että paluusokki olisi
kokemuksena vaikeampi kuin ulkomailla koettu kulttuurisokki. (Sussman 1986; Faulkner
& McGaw 1986; Srtingham 1990, 16–17; Black & Gregersen & Mendenhall 1992; Black
& Gregersen 1997, 7-8). Tutkimuksessa esiintyy myös pyrkimystä verrata paluukoke-
musta sitä edeltäneeseen vieraaseen kulttuuriin muuttoon. Niinpä esimerkiksi tutkijat
Black ja Gregersen toteavat tutkimuksessaan, että n. 65 % haastatelluista (71 % mukana
olleista suomalaisista) koki vaikeudet suurempina paluusopeutumisessa kuin vieraaseen
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kulttuuriin muutettaessa (Black & Gregersen 1998, 1–3; esimerkki vastaavanlaisesta ver-
tailusta esim. Martin 1984). Vertailun peruslähtökohtana on oletus, että on kysymys
samasta ilmiöstä, jonka eri puolet on verrattavissa keskenään. Tällainen ajattelu puoles-
taan perustuu jo tutkijapari Gullahornin (1963) omaksumaan tapaan olla erottelematta
näitä sopeutumistyyppejä toisistaan. W-malli vain laajensi U-mallissa kuvattua ilmiötä ja
loi näin vaikutelmaa, että molemmat sopeutumisen tyypit ovat samankaltaiset ja toisiinsa
verrattavissa (Onwumechili & Okereke-Arungwa 2001, 269).

Kulttuurisokin käsite nähtiin monella tavalla ongelmallisena. Ensiksikin tutkimuk-
sessa nousi kritiikki sokki-käsitteen käyttöä kohtaan, sillä se nähtiin kulttuurisokin koke-
nutta yksilöä patologisoivana. Termiä pidettiin yliampuvana ja liian intensiivisenä ilmai-
suna kuvaamaan kyseistä ilmiötä (Heyward 2001, 12–13; Berry et al. 2002, 362;
Furnham & Bochner 1994). Niinpä esimerkiksi Janet Bennett esitti tulkinnan, että kult-
tuurisokki edustaa erästä siirtymissä koettavan siirtymäsokin (transition shock) erityista-
pausta. Sille ovat ominaisia voimakkaat, selkeästi koetut fyysiset ja emotionaaliset reak-
tiot sekä tietyt käyttäytymisessä ilmenevät piirteet. Siirtymäkokemuksissa tutun viiteke-
hyksen häviäminen tai sen toimimattomuus merkityksen antajana nostaa esiin uskomus-
ten, arvojen, normien ja niihin perustuvien käyttäytymisvalmiuksien ja kokemisorientaati-
oiden uudelleenarvioinnin. Mikäli sopeutumis- ja oppimisresurssit osoittautuvat tällai-
sessa tilanteessa riittämättömiksi, se voi johtaa kognitiiviseen ristiriitaan. Janet Bennett
tulkitsee kulttuurisokin olevan reaktiota kyseiseen ristiriitaan sen emotionaalisine ja käyt-
täytymiseen heijastuvine seurauksineen. (Bennett J. 1998, 217–218.)

Jotkut tutkijat puolestaan nostivat keskusteluun monikulttuurisen akkulturaatiostressin
käsitteen. Sillä viitattiin yksilön tapaan vastata niihin tilanteisiin, joiden hän kokee ylittä-
vän psykososiaalisen kapasiteettinsa (Srtingham 1990, 12–13; Berry 2002, 362). Akkultu-
raatiota ja akkulturaatiostressiä tarkasteltiin yhdistyneinä monikulttuurisiin tilanteisiin eli
useamman kulttuurin välisiin kohtaamisiin (Berry et al. 2002, 362). Tällöin voidaan
puhua monikulttuurisesta tai kulttuurienvälisestä akkulturaatiosta tai akkulturaatiostres-
sistä ja siten erottaa nämä ilmiöt yksikulttuuriseksi mielletystä akkulturaatiosta ja stres-
sistä. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota kulttuurisokkitutkimukselle vaihtoehtoiseen
näkökulmaan, jonka mukaan akkulturaatiostressi voi olla myönteinen kokemus: se herkis-
tää yksilön ympäristölleen, herättää innostuneisuutta ja virittyneisyyttä sekä kohottaa
motivaatiota selviytyä tilanteesta. Tällöin kokemus on kasvuun suuntaava ja myönteinen.
(Berry et al. 2002, 362.)

Tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota paluuta koskevien odotusten merkitykseen.
Paluu käsitteenä viittaa siihen, että palataan tuttuun ja tunnettuun, vaikka ehkä ennakoitai-
siin myös ympäristössä tapahtuneita muutoksia. Sen, että paluu on tutkimuksen mukaan
koettu vaikeammaksi kuin vieraaseen kulttuuriin muuttaminen, (Black & Gregersen
1997; Martin 1984) on ajateltu kytkeytyvän toisaalta tuttuuteen ja toisaalta odotuksiin,
jotka kohdistuvat tapahtuneisiin muutoksiin. Paluusokin kokemukseen näyttävät kuulu-
van keskeisesti yllättävyys ja odottamattomuus (Martin & Harrell 2004, 313; Smith 2001,
315) sekä toisaalta se, että vähemmän paluuseen valmentautuneet kokivat sen vaikeam-
pana (Martin & Harrell 2004, 314). Ueharan (1986) on nostanut esiin paluuodotuksiin
yleisellä tasolla vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi ikä, ulkomaajakson pituus,
arvomuutokset, toive palata kotiin, kotimaasta saadun tiedon määrä, ulkomailla oloon ja
kotikulttuurissa asumiseen nivoutuva tyytyväisyys, aiemmat ulkomaanmatkakokemuk-
set, ulkomaanmatkailua koskeva motivaatio sekä persoonallisuuden piirteet. Tutkimuk-
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sessa on viitattu paluusopeutumisen erityisluonteeseen: sen kokemiseen vaikeampana
kuin sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin. (Onwumechili & Okereke-Arungwa 2001,
272). Merkittävin sopeutumisongelmia ennustava tekijä on arvomuutosten voimakkuus.
Myöhemmässä paluusopeutumistutkimuksessa mm. Sussman (1986), Rogers ja Ward
(1993) sekä Martin ja Nakayama (1997) ovat nostaneet esiin seuraavia tärkeitä paluun
yhteyteen nivoutuvia odotuksia koskevia näkökohtia:

– Palaajat eivät odota paluusopeutumisessa olevan mitään ongelmia.
– Palaajat ovat juuttuneet käsitykseen muuttumattomasta kotikulttuurista.
– Palaajat ovat usein tietämättömiä siitä, että he ovat itse muuttuneet.
– Läheiset, perhe, suku ja ystävät odottavat palaajan tulevan takaisin muuttumattomana.
– Kotona asuneilla on hyvin vähän jos lainkaan kiinnostusta palaajan kokemusta koh-

taan. (Onwumechili ja Okereke-Arungwa 2001, 272–274; Black & Gregersen 1999,
77–80.)

Smith korostaa tutkimuksessaan paluuseen nivoutuvien odotusten merkitystä. Hänen
mukaansa paluu ja ulkomaille muutto kulttuurienvälisinä siirtyminä eroavat kulttuurista
identiteettiä koskevilta oletuksiltaan ja odotuksiltaan sekä vuorovaikutuksessa ilmeneviltä
neuvottelusäännöiltään. Paluu eroaa vieraaseen kulttuuriin sopeutumisesta kolmessa suh-
teessa: 1) siirtymiseen liittyviä vaikeuksia koskevat odotukset, 2) palaajan tiedolliset sekä
käyttäytymistä ja affektia koskevat muutokset sekä 3) palaajan muutoksia koskeva tiedos-
taminen. (Smith 2001, 305.) Tämä on osa laajemminkin kulttuurisokkitutkimuksessa käy-
tyä, odotusarvoteorioiden pohjalta virinnyttä keskustelua, joka koskee odotusten merkitys-
tä kansainvälisessä muuttajuudessa. Odotusarvoteorioiden (Feather 1982) mukaan käyttäy-
tyminen on suoraan verrannollinen niihin odotuksiin, joita ihmiset pitävät yllä, sekä odo-
tustenmukaisten toiminnan seurausten henkilökohtaiseen arvoon (Furnham & Bochner
1994, 173).19 Odotusten kannalta keskeisiä tekijöitä ovat muutoksen suuruus, niiden toi-
vottavuus, kontrolloitavuus sekä uhkaavuus (Furnham & Bochner 1994, 180; Cochrane
1983).

Paluuta koskevien odotusten ja muutoskokemuksen väliseen suhteeseen liittyy keskei-
sesti, että muuttajat eivät välttämättä heti ymmärrä, kuinka paljon he ovat muuttuneet.
Muutosvalmius ja muutoksen odotus ovat ymmärrettäviä ja normaaleja tunteita, kun muu-
tetaan vieraaseen kulttuuriin. Tähän kytkeytyy esimerkiksi joko kielteisen tai – lähetys-
työntekijöiden ollessa kyseessä – usein positiivisen vahvistavan palautteen saaminen vie-
raassa kulttuurissa. Vertailu vieraan ja koti- tai lähtökulttuurin välillä on odotettavaa, kun
yksilö sopeutuu uuteen ympäristöön. Smithin mukaan paluu kotiin tuo ulkomailla viete-
tyn elämänvaiheen aiheuttamat muutokset ihmisen tietoisuuteen ja pakottaa hänet suh-
teuttamaan ne muuttuneeseen paluunjälkeiseen tilanteeseen kotimaassa sekä vertaamaan
ulkomaista asuinkulttuuria ja paluunjälkeistä kotikulttuuria toisiinsa. Tämä merkitsee
aiemmin tutun mutta yhtäkkiä vieraalta näyttävän ympäristön kohtaamista tai tulemista
tietoiseksi aiemmin tiedostamattomista kulttuurisista rakenteista ja odotuksista sekä siitä,
kuinka palaaja itse on muuttunut. Paluumuuttaja saattaa olla kriittinen sellaisia asioita
kohtaan, jotka hän on aikaisemmin hyväksynyt kyselemättä. (Smith 2001, 305–306.)

Shelly Smith nostaa esiin esimerkiksi kotiin kohdistuvia idealistisia odotuksia, joissa
ihmiset, paikat ja tapahtumat ovat säilyneet ennallaan (Smith 2001, 305). Myös tämä
idealisoitumisprosessi voi olla arvosisällöltään kahtalainen: odotukset voivat olla sekä

19. Furnham ja Bochner 1994, 173. Viittaa odotusarvoteorioiden tutkijoihin kuten Atkinson ja Tolman. 
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myönteisiä että kielteisiä. Myönteiset odotukset luovat ihannoituja kuvia ja muistoja,
mutta taakse jätetyt ongelmat ja niihin kytkeytyvien tunteiden ja mielikuvien intensiivi-
syys voivat yhtälailla kasvaa. (Furnham & Bochner 1994, 159–160; Smith 2001, 306–
307.) Tutkiessaan palaajien kotiinpaluuseen punoutuvia toiveita paluusopeutumisongel-
mia ennustavana tekijänä Adler (1981) totesi, että ne palaajat, joilla on erityisen vahva tai
heikko toive päästä kotiin, kokevat enemmän sopeutumisongelmia kuin ne, joilla on vain
lievä tarve palata kotimaahansa. Tätä voidaan mahdollisesti selittää sillä, että voimakas
paluumotivaatio lisää myös ennakkomielikuvien vahvuutta ja tietynlaista joustamatto-
muutta. Tähän voi yhdistyä toinen paluun muutoskokemuksen intensiteettiin liittyvä kes-
keinen seikka: palaajat eivät välttämättä ole tietoisia omasta muuttumisestaan. Paluun
yhteydessä todellisuus murtautuu esiin ja tuottaa pettymyksen. (Onwumechili & Oke-
reke-Arungwa 2001, 272.)

U- ja W-käyrämalleja vastaan on tutkimuksessa esitetty kritiikkiä, vaikka toisaalta
aivan viimeaikaisimmissakin tutkimuksissa on pohdittu mallin sitkeää säilymistä kulttuu-
risokin tulkinnan välineenä (Ward et al. 2001, 80–83). Paluukokemusta koskevan tutki-
muksen yhteenvedossaan Onwumechili ja Okereke-Arungwa toteavat, että suurin osa hei-
dän tutkimustaan on tehty ennen 1970-luvun loppupuolta ja että tuota ajanjaksoa hallitsi-
vat W-käyrähypoteesista johdetut oletukset (Onwumechili ja Okereke-Arungwa 2001,
271). Tutkimuksessa toisin sanoen lähdettiin liikkeelle siitä olettamuksesta, että prosessi
noudattaa malleissa luonnehdittua peruskulkua, ja tutkimuksessa toistettiin ja varioitiin
niiden oletuksia. Furnham ja Bochner (1994, 16–157; myös Onwumechili & Oke-
reke-Arungwa 2001, 271) toteavatkin, että U-käyrästä johdettiin prosessia yhä sofistikoi-
dummin kuvaavia useampivaiheisia malleja. Kritiikissä nostettiin esiin mm. se, että
empiirisissä tutkimuksissa mallille on löydetty vain hyvin heikko evidenssi (Martin &
Harrell 2004, 13; Church 1982; Klineberg & Hull 1979; Adler 1981; Brislin 1981.) Malli
vaikuttaa sitkeästi tutkimuksessa kritiikistä huolimatta, mikä on nähtävissä aivan uusim-
massakin tutkimuksessa. (Marx 2000; Black & Gregersen 1997; Storti 1998.)

U- ja W-mallien pohjalta kehitellyt hienojakoisemmat prosessikuvaukset johtivat tutki-
joita kysymään, kuinka pitkälle mallien prosessikuvaukset olivat ylipäätään yleistettä-
vissä kuvattaessa muuttajien sopeutumista vieraaseen kulttuuriin tai heidän paluusopeutu-
mistaan. Church (1982, 542) esitti kysymyksen siitä, onko malleissa esitettyjen vaiheiden
järjestys muuttumaton ja onko kaikkien vaiheiden kokeminen ja läpikäyminen välttämä-
töntä, vai voivatko jotkut muuttajat sivuuttaa joitain näistä vaiheista. Tähän liittyvät tutki-
mustulokset, joiden mukaan jotkut tutkimukseen osallistuneista eivät kokeneet kulttuuri-
sokkia (Church 1982; Martin 1984; Furnham & Bochner 1994, 157; Black & Gregersen
1998, 1-3). Landis ja Wasilewski (1999) herättivät pohtimaan kulttuurisokin ja paluusokin
keskinäistä suhdetta kysymällä, ovatko nämä kokemukset sittenkin hyvin erilaisia ja mil-
laista tämä mahdollinen erilaisuus olisi luonteeltaan. Taustalla oli kysymys siitä, voi-
daanko kulttuurisokkitutkimuksen malleja rinnastaa paluun yhteydessä koettujen psyko-
sosiaalisten prosessien tulkintaan ja päinvastoin. (Onwumechili & Okereke-Arungwa
2001, 269.) Kuten aiemmin jo todettiin, esimerkiksi Janet Bennett pyrkii puolestaan hah-
mottamaan kulttuurisokkia laajemmin muutoskriisinä. Eräät paluusopeutumiseen ja siihen
liittyviin kitkatekijöihin keskittyneet tutkijat (Brabant, Palmer ja Gramling 1990, 387)
painottavat tulkintaa päinvastaiseen suuntaan kuin Janet Bennett korostaessaan, että kult-
tuurisokki ei välttämättä ole kulttuureista riippumaton yleinen kokemus.
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Väitöskirjassani tarkoitukseni on tarkastella paluusokkia Milton ja Janet Bennettin
kulttuurienvälisen herkkyyden käsitteen tulkinnan yhteydessä. Kyseisessä mallissa herk-
kyys on joko etnosentristä tai etnorelativistista. Kulttuurienvälistä herkkyyttä ei mallin
yhteydessä voi irrottaa etnisyyttä koskevasta kysymyksestä. Pyrinkin valottamaan etni-
syyden ja etnosentrisyyden välistä suhdetta sekä niiden merkitystä Milton ja Janet Ben-
nettin mallin pohjana. Pyrin kuitenkin myös tarkastelemaan näitä käsitteitä kulttuurisokin
tulkinnan välineinä. Juuri etnosentrisyys on kulttuurienvälisen herkkyyden kehitysmal-
lissa nähty kulttuurien kohtaamisen kannalta ongelmana ja tekijänä, joka kriisiyttää moni-
kulttuurista vuorovaikutusta ja identiteettiä. Seuraavaksi tarkastelen etnisyyttä ja etno-
sentrisyyttä kulttuurienvälisen herkkyyden taustatekijöinä, minkä jälkeen erittelen tar-
kemmin etnosentristä kulttuurienvälisetä herkkyyttä. Luvun lopussa pyrin luomaan kuvaa
eristyneen sivullisen identiteetistä sekä etnosentrisen herkkyyden merkityksestä tämän
identiteetin taustatekijänä.

3.2 Etnisyys, etnosentrisyys ja kulttuurienvälinen herkkyys

Käsite ’etninen’ viittaa joukkoon, jonka jäsenet määrittelevät itsensä siihen kuuluviksi ja
kokevat toisensa samanlaisiksi tiettyjen yhdistävien seikkojen – esimerkiksi yhteisen alku-
peränsä – vuoksi. Yhteinen alkuperä voi olla todellinen tai kuviteltu. Yhdistävä tekijä voi
olla kansallinen tai maantieteellinen tai luonteeltaan rodullinen, uskonnollinen tai kielelli-
nen. Se voi olla myös kaikkien näiden yhdistelmä. (Salo-Lee 1996, 16–17; Mikkola 2001,
80–83.) Etnisyyteen kuuluu yhteenkuuluvuuden tunne, johon voi liittyä kielteinen konno-
taatio joko oman tai vieraan kulttuurin tai rodun epäsuotavuudesta (Fernando 1991, 5–6;
Mikkola 2001, 81). Sille vastakkaisena etnistä identiteettiä määrittävinä tekijöinä voidaan
erottaa etninen ylpeys (ethnic pride) ja etninen erottautuminen (ethnic differentiation).
Mikkolan (2001, 80) mukaan etninen ylpeys, joka yhdistyy usein vahvaan itsetuntoon, ei
edellytä eristäytymistä; voimakas etninen erottautuminen sen sijaan saattaa liittyä omassa
ryhmässä pitäytymiseen ja itsetunnon heikkouteen. (Valk 2000, 1–2.) Etninen ylpeys voi
olla luonteeltaan monietnistä ja moniulotteista, jolloin yksilön identiteetti on moniulottei-
nen ja yhteydessä moniin erilaisiin kulttuurisiin taustoihin. Se voi kuitenkin olla luonteel-
taan myös yksiulotteista, mikä merkitsee maailmankuvan dikotomista, voimakkaisiin kah-
tiajakoihin perustuvaa arvottamista. Milton Bennett käyttää käsitteitä ’etnosentrismi’ ja
’etnosentrinen’ kuvaamaan egosentrismille eli minäkeskeisyydelle rinnakkaista kulttuuris-
ta perusorientoituneisuutta, jolle nk. etnosentrinen herkkyys rakentuu. Tällöin omaksi ja
ainoaksi mielletty kulttuuri muodostaa todellisuuden, maailmankuvan ja maailmantulkin-
nan keskuksen, josta käsin kaikki muu saa selityksensä ja merkityksensä. (Bennett 1993,
30–31.) Paigen mukaan etnosentrismi on yleisinhimillinen piirre (Paige 1993, 6,). Sen
perusta on luontaisessa yksilö- ja itsekeskeisyydessä, millä maailmankuvatutkimuksessa
tarkoitetaan sitä, että ihmiselle maailma aukeaa vain hänestä itsestään käsin (Salakka 1998,
27–28; Envall 1989, 118; Schutz 1973; Kearney 1975, 248). Tällainen ”luontainen etno-
sentrismi” on syytä kuitenkin erottaa ideologisesta etnosentrismistä. Edellisestä ei välttä-
mättä ole seurauksena negatiivinen, tietoinen ja aktiivinen etnosentrinen orientaatio toisia
kulttuureita ja toiseutta kohtaan. (Bennett 1995, 22; Allport 1979.)
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Sosiologit Peter Berger ja Thomas Luckmann ovat tutkimuksessaan nostaneet esiin
reifikaatioksi kutsumansa ilmiön. Luonnollinen etnosentrisyys kytkeytyy lapsuudessa
tapahtuvaan primääriin sosialisaatioon sekä reifikaatioon, joka ohjaa primäärisosialisaati-
ossa syntyvän maailmankuvan muodostumista20. Primääri sosialisaatio on yksilön kehi-
tyksen varhaisvaiheessa hänen kulttuurista identiteettiään ensisijaisesti määrittävä vaihe.
Reifikaatiossa yksilö kokee kulttuurin tai kulttuurit annettuina. Toisin sanoen hän sisäis-
tää itselleen merkittävien auktoriteettien kulttuuriset arvot annettuina, ja hänen sosialisaa-
tionsa toteutuminen on noista (lähi)auktoriteeteista ja heidän kasvatuksestaan riippuvai-
nen. (Mikkola 2001; Berger & Luckmann 1994.) Berger ja Luckmann esittävät teokses-
saan Social Construction of Reality käsityksensä siitä, miten maailmasta tulee ihmiselle
tosi. Kirjassa esitellyn teorian keskiössä on reifikaatioprosessi, joka alkaa ilmiön ulkoistu-
misesta (eksternalisaatio) ja etenee kohteistamisen (objektivaatio) kautta sisäistämiseen
(internalisaatio). Ulkoistamisella kirjoittajat tarkoittavat jonkin uuden ja ennen kokemat-
toman ilmiön kielellistä ilmaisemista ja määrittämistä kielellisin käsittein. Kohteistami-
sessa on kysymys siitä, että aletaan kokea ja jäsentää luonnollisena ja itsestään selvänä,
kun sitä on toistettu riittävän pitkään ja kun se on kasvanut kiinni kulttuuriseen traditi-
oon. Tässä prosessissa ilmiön yhteys sen sosiaaliseen alkuperään häviää. Kun ilmiötä kos-
keva tulkinta omaksutaan kulttuuriin kuuluvaksi rakenteeksi ja sisäistetään osaksi tietoi-
suutta, on kysymys internalisaatiosta. (Berger & Luckmann 1966; Berger & Luckmann
1994; myös Jokinen 1999; Hall 1998.) Reifikaatio kytkeytyy olennaisesti etnosentrisyy-
teen, etnosentriseen kulttuurienväliseen herkkyyteen ja stereotypioihin, ja se mahdollis-
taa niiden voiman kulttuurisen erilaisuuden merkityksellistämisessä ja tulkinnassa. Etno-
sentrisyys vaikuttaa reifikaation vuoksi tiedostamattomasti ja on siksi vaikeasti hahmotet-
tava tekijä kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa.

Etnosentrisyys liittyy monistiseen ontologiseen oletukseen sekä siihen kytkeytyviin
tieto- tai arvoteoreettisiin perusoletuksiin, joka merkitsee dualistista tapaa hahmottaa
maailma vastakohtaisena ja vastakkaisuuksia sisältävänä (Bennett 1979, 408–411; Ben-
nett 1998; Perry 1970; Evans et al. 2000, 130). Tällöin lähtökohtana on oletus ihmisten
keskinäisestä samanlaisuudesta, joka perustuu olettajan kulttuurisiin, etnosentrisiin käsi-
tyksiin. Samanlaisuuden olettaminen myös toisen ihmisen maailmankuvan lähtökohdaksi
johtaa etnosentriseen tapaan havaita maailma ja rakentaa sitä koskevia merkityksiä.
Mikäli maailmankuvaan ylipäätään sisältyy erilaisuuden tai toiseuden hahmottamista,
etnosentrismi ilmenee dualismina eli dikotomisena, kahtiajakoisena ja vastakohtia koros-
tuvat tapana hahmottaa maailma. Omasta maailmankuvasta poikkeavien näkemysten
negatiivinen arviointi sekä sisä- ja ulkoryhmäjaottelut ovat tämän lähestymistavan tun-
nusomaisia piirteitä. (Bennett 1993, 30–31; Wahlström 1996, 74–75; Salakka 1998, 31.)

Milton Bennett katsoo etnosentrismiin nivoutuvan ”taipumuksen hahmottaa oma kult-
tuuri maailman keskipisteenä, todellisuutena, joka vaikuttaa kaikessa kulttuurien välisessä
kanssakäymisessä kattaen myös etniset suhteet” (Bennett 1993, 31; Bennett 1986). Etno-
sentrismi on leimaa-antavin piirre kulttuurikontekstin monistisessa samuuden oletuksessa
(Bennett 1979, 410). Porterin ja Samovarin mukaan etnosentrismiin yhdistyy taipumus
tarkastella ihmisiä niin, että käyttää tiedostamattaan omaa ryhmää ja tapoja arviointipe-

20. Myös Wahlströmin mukaan luokittelu meihin ja muihin kuuluu normaaliin toimintaan (Wahlström 1996,
78). Allport viittaa tässä yhteydessä tekijöihin, jotka aiheuttavat ihmisessä luontaisen taipumuksen sitoutua
tuttuun (Bennett 1995, 21, 23; Allport 1979b).
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rusteina. Mitä samanlaisempina ihmiset, ryhmät tai kulttuurit hahmotetaan sitä lähem-
mäksi itseä ja omaa kulttuuria heidät sijoitetaan, ja vastaavasti mitä erilaisempina ryhmät
tai ihmiset koetaan sitä kauemmaksi itsestä heidät sijoitetaan. Tämä perustuu taipumuk-
seen nähdä oma ryhmä ja kulttuuri parhaimpana ja eettisimpänä. Lojaalisuus omaa viite-
kehystä kohtaan kieltää minkään muun viitekehyksen ensisijaisuuden mahdollisuuden.
Suhde primääriin kulttuuriin perustuu absoluuttisuuteen, joka määrittää kulttuurisen tul-
kintaperspektiivin ja horisontin. Samalla se estää minkään toisen kulttuurin pitämisen
samalla tapaa ensisijaisena. (Porter & Samovar 1976; Bennett 1993, 25; Salakka 1997a,b;
Salakka 1998, 27–28.)

Olennaista etnosentrisyydessä on se, että vastakohtien merkitys rakentuu kulttuuri-
sesta epätasa-arvon ja epäsymmetrian näkökulmasta (Salakka 1997b; Gerle 1993). Lähtö-
kohtana on oman näkökulman absoluuttinen oikeuttaminen eettisen arvioinnin pohjaksi.
Tällainen absolutismi ilmenee taipumuksena nähdä maailma kahden vastakkaisen ääri-
vaihtoehdon muodostamana suljettuna järjestelmänä. (Bennett 1993, 30–31.) Dualistinen
etiikka merkitsee maailmankuvan mustavalkoista jakoa hyvään ja pahaan, oikeaan ja vää-
rään. Nämä ääripäät ovat toisistaan erillään niin, että paha nähdään omasta kulttuurista ja
omasta itsestä irrallisena ja luetaan sen sijaan toiseuteen ja vieraaksi koettuun kuulu-
vaksi. Dualistisen moraalin peruslähtökohtia ovat sen kyseenalaistamattomuus ja kyseen-
alaistamattomiin malleihin perustuminen, ristiriitojen välttäminen sekä niihin liittyvien
moraalisten ongelmien reflektoimaton yksinkertaistaminen. (Perry 1970.)

Dualistiselle moraaliselle orientaatiolle perustuvat yleistykset johtavat helposti stereo-
typioihin (Bennett & Bennett 2004, 151–152), jotka ovat etnosentrisyyden eräs keskei-
nen tekijä. Stereotypiat ovat luonteeltaan perustelemattomia, jäykkiä ja muuttumattomia
yleistyksiä, jotka pohjautuvat ennakkoasenteisiin ja tukevat niitä. (Sue & Sue 1990, 47–
48; Mikkola 2000, 114; Salo-Lee 1996, 17; Lehtonen 1990). Niiden taustalla ovat kulttuu-
risesti rutinoituneet tavat antaa ilmiölle merkitys. Stereotypioiden tehtävänä on epävar-
muuden vähentäminen, ennustettavuuden ja järjestyksen aikaansaaminen sekä muuttu-
viin tilanteisiin ja olosuhteisiin sopeutumisen helpottaminen. (Dahl 1995; Adler 1991;
Salo-Lee 1996, 17). Oma kulttuuri ja todellisuuskäsitys koetaan ja arvotetaan ylivoimai-
seksi ja normatiiviseksi verrattuna muihin (Berger & Luckmann 1994; Mikkola 2001,
115). Liisa Salo-Leen mukaan etnosentrisyys-termillä viitataan tiedostamattomaan taipu-
mukseen pitää omaa kulttuuria normina ja siitä eroavaa kulttuuria vieraana ”toisena”.
(Salo-Lee 1996, 17). Vaikka stereotypioilla voidaan nähdä olevan myös positiivinen funk-
tio (Brown 1995, 82; Mikkola 2001, 114), niillä on yleensä negatiivisia seurauksia – eten-
kin jos niistä ei olla tietoisia. Näin ollen ne ovat luonteeltaan pysyviä ja arvottavat erilai-
suutta negatiivisesti (Salo-Lee 1996, 117; Dahl 1995; van Dijk 1987, 19; Mikkola 2001,
114). Stereotypiat ovat joko auto- tai heterostereotypioita: ensiksi mainitut kohdistuvat
omaan ryhmään tai kulttuuriin, jälkimmäiset toiseksi koettuun ryhmään tai kulttuuriin
(Lehtonen 1990, 19–20). Yleensä vieras ryhmä nähdään omaa ryhmää homogeenisem-
pana eikä kontaktien puute tai niukkuus anna mahdollisuutta havaita tuossa ryhmässä
ilmeneviä yksilöllisiä vaihteluja (Argyle 1991, 218–229; Mikkola 2001, 114–115).



57
3.3 Etnosentriset identiteettistrategiat sivullisuuden synnyttäjinä

Millton Bennett hahmottaa kulttuurienvälisen herkkyyden kahta tyyppiä, joista etnosentri-
seen herkkyyteen liittyy taipumus nähdä vieras kulttuuri kielteisesti ja antaa sille kielteinen
merkitys. Toinen kulttuuri nähdään uhkaavana, jolloin etnosentrinen herkkyys voi ilmetä
pyrkimyksenä päästä siitä eroon. Bennettin mallissa etnosetrisellä kulttuurienvälisellä
herkkyydellä on kolme ilmenemismuotoa: erilaisuuden kieltäminen, erilaisuutta vastaan
puolustautuminen sekä erilaisuuden merkityksen kutistaminen, vähättely tai minimointi.
(Bennett & Bennett 2004, 153–154; Bennett M. 1993, 23–51.) Milton Bennett jäsentää
kulttuurienvälistä herkkyyttä kuvaamalla sen kehitystä etnosentrisestä etnorelativistiseen
herkkyyteen kuusivaiheisen kehitysmallin avulla. Etnosentrinen kehitys jaetaan kolmeen
päävaiheeseen, jotka puolestaan käsittävät 2–3 osavaihetta:

Kuvio 9. Etnosentrisen herkkyyden kehitysprosessi (Bennett M. 1986, 1993).

Käsittelen tässä yhteydessä kulttuurienvälistä herkkyyttä ja sen eri ilmentymiä painotta-
matta kehitysmallin edellyttämää jatkumoa. Sen sijaan pyrin jäsentämään etnosentristä ja
etnorelativistista herkkyyttä sen fenomenologisen eron pohjalta, jonka Milton Bennett
tekee etnosentrisen ja etnorelativistisen herkkyyden välillä. Jako perustuu siihen, miten eri-
laisuuden kohtaamisen merkitys jäsentyy kulttuurienvälisen herkkyyden eri ilmentymien
puitteissa. Toisin sanoen Bennettin malli on tutkimuksessani väline, jolla erittelen kulttuu-
rienvälisen herkkyyden käsitettä.

3.3.1 Erilaisuuden kieltämisen ja poissulkemisen strategiat

Erilaisuuden tai kulttuuristen erojen kieltäminen (denial) ilmenee kahdella tavalla: eristy-
neisyytenä (isolation), josta kulttuuristen erojen tai toisten kulttuurien kokeminen puuttuu
kokonaan, tai eristäytymisenä (separation), jossa kulttuuriset erot suljetaan nopeasti pois
tietoisuudesta niitä kohdattaessa. Ensiksi mainittu on luonteeltaan syvempää eristyneisyyt-
tä (Bennett M. 1993, 30–31; Salakka 1998, 29–31). Etnosentrisyyden ilmeneminen eristy-
neisyytenä merkitsee sitä, että kulttuuriset erot ja niitä koskevat kategoriat puuttuvat maa-
ilmankuvasta kokonaan eikä niitä siksi havaita lainkaan. Kulttuurisia eroja voidaan myös
käsitellä käyttämällä vain hyvin laajoihin yleistyksiin perustuvia kategorioita (”afrikkalai-
set”, ”ne”). Tätä tilaa Bennett nimittää eristyneisyydeksi (isolation). Koska erilaisuutta ei
havaita, siitä ei myöskään yritetä päästä eroon. Kategorioiden puuttuminen estää eroja kos-
kevien skeemojen syntymisen tai erilaisuuden hahmottumisen osaksi maailmankuvaa.
(Bennett 1993, 32–34; Bennett 1995, 67–70; Bennett & Bennett 2004, 153.) Etnosentrinen
erillisyys perustuu siihen, ettei yhteyttä erilaiseksi koettuun ole olemassa. Ilman yhteyttä
erilaisiin kulttuureihin ihmiseltä puuttuu mahdollisuus havaita niihin liittyviä uusia reali-
teetteja. Hänen alkuperäinen maailmankuvansa pysyy, ja hän näkee oman kulttuurinsa
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todellisuuden myös toisessa kulttuurissa. (Adler 1974; Yoshikawa 1987.) Eristyminen on
passiivista ja tiedostamatonta ja se tapahtuu huomaamatta. Eristyneisyyden äärimuodossa
sen edellytyksenä on monistinen ja yksiulotteinen maailmankuva, josta vastakohtien todel-
lisuus puuttuu tai sen halutaan puuttuvan. (Bennett M. 1993, 193–194.) 21

Eristäytyminen (separation) on erilaisuuden kieltämisen toinen, aktiivisempi muoto.
Kulttuurisen toiseuden vaikutus koetaan ja siihen reagoidaan ja samalla ollaan vuorovai-
kutuksessa toisen kulttuurin kanssa. Tavoitteena on kuitenkin välttää toiseuden kohtaa-
mista yksinkertaisesti sivuuttamalla se ja kääntymällä siitä poispäin. Tämä johtaa heiluri-
liikkeeseen eristyneisyyden ja eristäytymisen välillä: pyrkimyksenä on palata eristynei-
syyden tilaan. (Bennett M. 1993, 32–34.) Eristäytymiselle on ominaista näennäinen,
naiivi hyväntahtoisuus ja pinnallinen kohteliaisuus erilaisuutta kohtaan (benign the diffe-
rence). Tämä ilmenee pikemminkin lapsellisina kuin kielteisinä stereotypioina (Bennett
M. 1993, 32–34; Salakka 1998, 30). Eräs separaation ilmenemismuoto on nurkkakuntai-
suus (parochialism). Sille on tyypillistä kulttuurissa ilmenevän toiseuden poissulkeminen
maailmankuvasta kaunistelemalla ja harmonisoimalla sitä niin, ettei erilaisuutta havaita.
Toiseutta ei vastusteta, mutta kääntymällä siitä poispäin kohti tuttua toiseuden olemassa-
olo sivuutetaan. (Bennett M. 1993, 32–34; Bennett 1995, 67–70.) Tämä voi tapahtua esi-
merkiksi niin, että toiseen kulttuuriin suhtaudutaan näennäisen hyväntahtoisesti, jotta siitä
päästäisiin eroon (Bennett M. 1993, 32–34). Tällaisessa erottautumisessa on siis kysy-
mys nopeasta, refleksinomaisesta tavasta sivuuttaa koetut erot ja erilaisuus sekä paluusta
eristäytymisen tilaan. Kieltämisenä ilmenevän kulttuurienvälisen herkkyyden kääntöpuo-
lena on segregaatio eli erilleen joutuminen. Segregaation kokee eristämisen kohteeksi
joutunut ihminen, mutta aiheuttajaltaan se jää yleensä hahmottamatta silloin, kun
kyseessä on kieltämisorientaatioon perustuva eristäminen. (Bennett 1995, 88;
Alitolppa-Niitamo 1993, 33; Salakka 1998, 30.)

Breakwellin mukaan (1986, 81–82) yksilö kokee identiteettinsä olevan uhattuna, kun
monikulttuurisista identifikaatioista neuvotellaan. Hän lähteekin rakentamaan kuvaa
defensiivisistä identifikaatiostrategioista, joissa yksilö soveltaa identiteettineuvottelussaan
sisäisiä, uhan mitätöimiseen tähtääviä strategioita. Niitä ovat kieltäminen, tilapäinen
depersonalisaatio, uhan liittäminen epäaitoon minään, kuvitelmat ja tilanteen uudelleen
hahmottaminen sekä identiteettitekijöiden uudelleenarvottaminen. Yksilö voi kohdata
uhan neljällä tasolla: hän voi a) kieltää uhkaavan tapahtuman, b) hyväksyä tapahtuman
mutta kieltää siihen liittyvän uhan tai c) hyväksyä tapahtuman ja uhan mutta kieltää jatku-
vuutensa, yksilöllisyytensä tai arvonsa kärsineen millään tavalla tai d) kieltää identiteetti-
sisällön muutoksen aiheuttaman tunteen. (Breakwell 1986, 81–82.) Identifikaatiostrategi-
oilla on yhteys akkulturaation eri tyyppeihin sekä herkkyystyyppeihin, jotka on kuvattu
kulttuurisen herkkyyden kehitysteorian vaiheina.22

Breakwellin esiin ottamat identifikaatiostrategiat näyttäisivät edustavan eristäytymi-
sen eri muotoja ja nyansseja. Breasell toteaa kuitenkin, että kulttuuristen erojen ja erilai-
suuden vallitsemassa maailmassa kieltämisen strategialla voi ainoastaan voittaa aikaa. Se

21. Bennett M. (1998, 193–194) käyttää monistiseen ontologiaan perustuvasta oletuksesta nimitystä ’single
reality theory’.

22. Mikkola 2001, 83 nostaa Breakwelliin (1986) pohjaten esiin mm. erilaisuuden tai erojen kieltämisen tai nk.
unifikaation. Jälkimmäinen näyttäisi lähestyvän Bennettin etnosentristä yleismaailmallistamista (universa-
lism), joka liittyy erojen minimointiin (minimizaton). Näistä enemmän myöhemmin.
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häiritsee yksilön todellisuusorientaatiota ja estää ongelman selvittämisen muilla keinoin.
Subjektiivinen kieltäytyminen negatiivisesta identiteetistä ei kuitenkaan saa tukea ympä-
ristöstä ja jää ohimeneväksi. Voimakas uhka saattaa johtaa yksilön tilapäiseen depersona-
lisaatioon, joka kieltämisen tavoin viivyttää identiteetin muutostarpeen tunnustamista.
Minää uhkaavat piirteet voidaan yhdistää määrättyyn tilanteeseen, jolloin ne eivät koske
nk. oikeaa minää. Uhkaava todellisuus voidaan korvata kuvitelmilla tai sen syyt voidaan
hahmottaa uudelleen niin, etteivät ne kosketa identiteettiä. (Breakwell 1986, 83–93.)
Yksilö voi rajata ja eristää muuttuneen identiteettiaspektin ja estää sen vaikutuksen identi-
teetin kokonaisuuteen. Uhkaavan muutoksen voi myös korvata vähemmän uhkaavalla.
Alistuminen jatkuvuuden katkeamiselle, ainutlaatuisuuden vähenemiselle ja huonommuu-
den tunteelle voivat ilmentää pyrkimystä poistaa ristiriitoja tai koettua uhkaa. (Breakwell
1986, 98). Eristäytyminen, kieltäytyminen, teeskentely ja myötäily ovat vuorovaikutus-
strategioita. Eristäytyminen on usein yhteydessä todellisuuspakoiseen uhan kieltämiseen,
ja sen avulla voi välttää uhan sosiaalisia seurauksia. Kieltäytymisstrategia kuuluu usein
lapsuuden ja nuoruuden kehityskausiin ja vanhuuteen, mutta se on aina mahdollinen ja
tarpeellinen identiteetin tasapainottaja. Hallitsematon kieltäytyminen voi johtaa uusiin
uhkiin: yleiseen kielteisyyteen tai minäkielteisyyteen. (Mikkola 2001, 84.)

Identiteettiä uhkaavan position jättäminen on ilmeinen ulospääsy tilanteesta. Koska
tämä mahdollisuus ei useinkaan ole todellinen, yksilö voi turvautua teeskentelyyn. Voi-
daan rakentaa uusi tavoiteltavia piirteitä sisältävä, uskottava julkisivu ja salata haitallinen
piirre. (Breakwell 1986, 109–116.) Voidaan luoda sovelias omaelämäkerta, jopa muuttaa
nimeä tai ottaa käyttöön de- tai von-etuliite. Todenmukainen elämäntarina on salattava.
(Harre 1983, 275.) Teeskennelty identiteetti merkitsee elämistä valheessa, takertumista
(hyperaffiliation) uuteen viiteryhmään ja ennakkoluuloja kätkettyä viiteryhmää kohtaan
(Breakwell 1986, 117). Goffman (1972, 13) erottaa häpeällisen ja häpäisevän identitee-
tin. Salattu identiteetti on häpeällinen, mutta sen haitta vain potentiaalinen. Näkyvä haitta
tuottaa välittömän vahingon, häpäisevän identiteetin (Mikkola 2001, 85). Teeskentely
saattaa lisätä identiteetin uhkaa, koska paljastuminen voi johtaa myös kaiken teeskente-
lyllä saavutetun menettämiseen. Sosiaaliset edut saavutetaan psyykkisten etujen kustan-
nuksella. Mikäli valheellisuus kohdistuu vain julkiseen identiteettiin ja yksilöllinen toi-
minta on sille vastakkaista, voi identiteetti jakautua kahteen yhteensopimattomaan osaan.
Uhka kuitenkin säilyy, ja sisäisiä strategioita tarvitaan. (Breakwell 1986, 117–121.)
Myöntymisen strategia vastaa Goffmanin 'roolin ottamista': odotusten mukaista käyttäyty-
mistä uhkaavassa asemassa (Breakwell 1986, 121; Goffman 1972, 138). Esimerkiksi liian
avun myötä opittu avuttoman rooli voi olla tietoinen keino saavuttaa hyväksyntä uhkaa-
vassa tilanteessa, tai ihminen voi salata todelliset taitonsa ja tietonsa säilyttääkseen ase-
mansa (Breakwell 1986, 124; Mikkola 2001, 84).

Myöntymisstrategia ei edellytä identiteettirakenteen muutosta ainakaan silloin, kun
roolin noudattaminen on todellisen minän kannalta epäolennaista. Toisaalta sosiaalista
hyväksyntää tuovan, menestyksellisen myöntymisstrategian toistaminen tekee rakenne-
muutoksesta erittäin todennäköisen. Yksilö toimii ideologisessa ja sosiaalisessa raken-
teessa vallitsevien sosiaalisten representaatioiden, atribuutioiden ja moraalikoodien puit-
teissa. Koska yksilöiden väliset identiteetin hallintastrategiat eivät vaikuta uhattua identi-
teettiä rajaaviin sääntöihin, ne ovat riittämättömiä. (Breakwell 1986, 127; Mikkola 2001,
85.) Hyväksymisstrategiana voi olla myös jatkuvuuden, ainutlaatuisuuden ja arvostuksen
periaatteiden uusi priorisointi. Jatkuvuuden katkeaminen voidaan hyväksyä korostamalla
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itsearvostusta ja identiteetin ainutlaatuisuutta. (Breakwell 1986, 98.) Hyväksyessään iden-
titeettirakenteen muuttumisen yksilö pyrkii minimoimaan haitan hyväksymisstrategioilla.
Uudelleenstrukturointi on mahdollinen, mikäli uhat tunnetaan etukäteen eivätkä ne tuhoa
itsearvostusta. (Mikkola 2001, 83.)

3.3.2 Puolustautuminen ja erojen minimointi osaksi etnosentristä 
maailmankuvaa ja tulkintakehystä

Puolustautuminen etnosentrisen herkkyyden muotona ilmenee kolmena erilaisena orien-
taationa tai strategiana, joista Milton Bennett käyttää käsitteitä ’mustamaalaus’ (denigrati-
on), ’ylimielisyys’ (superiority) sekä kolmantena ’kääntyminen’ ensisijaista jäsenkulttuu-
ria vastaan (reversal). Viimeksi mainittua voitaneen nimittää myös ’käännynnäisyydeksi’
tai vaikkapa ’takin kääntämiseksi’. Puolustautuminen eroaa erilaisuuden kieltämisestä sii-
nä, että se on luonteeltaan interaktiivista ja edellyttää kulttuurien välistä kontaktia. Tietyssä
mielessä se on ymmärrettävissä kulttuurienväliseksi vuorovaikutukseksi. (Bennett M.
1993, 35, 38; Salakka 1998, 31–32.) Interaktiota leimaa kuitenkin toisen osapuolen nega-
tiivinen perusarvottaminen. Puolustautumisherkkyys edellyttää monistisen maailmanku-
van laajenemista dualistiseksi (Bennett M. 1993, 193–194), jolle on luonteenomaista etno-
sentrinen epäsymmetria (Salakka 1998, 31; Gerle 1993, 14–15).

Mustamaalaus (denigration) tai vääristely on yleisin puolustautumisstrategia, jonka
avulla vieraasta kulttuurista muodostetaan kielteinen kuva. Siihen liittyy joko peitetty tai
avoin vihamielisyys toisia kulttuureita ja niiden edustajia kohtaan. Taustalla on stereoty-
pioihin ja ennakkoluuloihin perustuva, joskus rationalistiseksi naamioituva eli ”järkeis-
tävä” toisten kulttuurien vähättely. (Bennett M. 1993, 37–38; Bennett 1986; Salakka
1998, 31.) Vieraasta kulttuurista muodostetaan negatiivisia, ennakkoluuloihin perustuvia
kaavamaisia kuvia eli stereotypioita, joihin kielteiset ominaisuudet voidaan heijastaa, ja
ne yleistetään koskemaan jokaista kyseiseen kulttuuriin kuuluvaa. Stereotyypittelyyn voi
yhdistyä rationaalistettu aliarvioiminen tai vähättely: toisen kulttuurin vähempiarvoisuu-
delle omaan verrattuna pyritään löytämään erilaisia perusteluja. (Bennett M. 1993, 37–38;
Bennett 1986; Salakka 1998, 31.)23

Toinen puolustautumisen muoto on ylemmyydentunto (superiority). Kulttuurit eriar-
voistetaan nostamalla oma kulttuuri korostetusti toisten yläpuolelle ja niiden mittapuuksi.
Samalla toisten kulttuurien arvoa alennetaan. (Bennett M. 1993, 37; Gerle 1993, 14–15;
Salakka 1998, 30–32.) Nämä asiat yhdistyvät kulttuurisessa ylemmyydentunteessa: toista
kulttuuria negatiivisesti arvottamalla pyritään korostamaan oman kulttuurin paremmuutta
ja positiivisuutta (Wahlström 1996, 74). Kulttuuriset erot nähdään uhkaavina ja toisia
kulttuureita sekä niiden edustajia pidetään alempiarvoisina (Bennett M. 1993, 37; Paige
1993, 6).

Kolmas puolustautumisen muoto ilmenee kahdelle aiemmin mainitulle puolustuatumi-
sen muodolle päinvastainen suhtautuminen vieraaseen kulttuuriin, mhin Bennettin käyt-

23. Tutkimuksessa on erotettu toisistaan etnosentrinen, asenteellisuuteen ja ennakkoluuloihin perustuva yleistä-
minen sekä rationaalinen, dialektiseen päättelyyn perustuva ja analysoinnin pohjalle rakentuva yleistys
(Mikkola 2001, 114–117; Hall 1999, 190–192; Illman 2000, 23–24; Mikkola 2001, 115).
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tämä termi ”reversal” eli käänteisyys viittaa. Tämä etnosentrisen herkkyyden ilmemis-
muoto muistuttaa Timo Latomaan käyttämää etnoromantiikka-käsitettä (Latomaa 1996,
207–208). Se on etnosentrisen mustamaalauksen käänteinen muoto: aiempi jäsenkult-
tuuri nähdään negatiivisessa valossa ja uusi jäsen- ja samalla viitekulttuuri nähdään posi-
tiivisessa valossa. Mustamaalaus kohdistuu aiemmin omaksi miellettyyn jäsenkulttuuriin,
ja samaistuminen uuteen viitekulttuuriin ilmenee usein ylikorostuneena alkuperäisyyden
ja aitouden kritiikittömänä arvostamisena (”going native”). Kyseisen kulttuurin alkuperäi-
set jäsenet tunnistavat tällaisen asenteen ja kokevat sen ylikorostuneeksi ja itselleen vie-
raaksi. (Bennett M. 1993, 33–34; Salakka 1998, 32.) Käsitteen kuvaama suhtautuminen
omaan aiempaan kulttuuriin kääntyy päälaelleen; se nähdään nyt mustavalkoisesti koros-
tuneen negaviisisena. Muuttunut suhde vieraaseen kulttuuriin on korostuneen ja yksipuo-
lisen positiivinen ja kritiikitön. Tästä etnosentrisen herkkyyden muodosta voisi näin ollen
käyttää myös nimitystä ’käännynnäisyys’.

Etnosentrismin kolmannessa ilmenemismuodossa välttämistendenssi ilmenee pyrki-
myksessä kutistaa ja minimoida kulttuurienvälisten erojen merkitys (minimization) (Ben-
nett & Bennett 2004, 153). Se rakentuu etnosentriselle, oman maailmankuvan keskiöstä
lähtevälle tavalle rakentaa merkityksiä havaitulle todellisuudelle. Tästä orientaatiosta
nouseva kulttuurienvälisen samanlaisuuden ja yhtäläisyyden korostus peittää alleen kult-
tuuristen erojen merkityksen ja vivahteikkuuden. Nämä erot trivialisoituvat eli yksinker-
taistuvat, ja vaikka niiden merkitys nähdään positiivisena, ne koetaan vähäarvoisiksi ver-
rattuna kulttuuristen yhtäläisyyksien ja samanlaisuuden korostamiseen. (Bennett M. 1993,
41.) Minimointi ilmenee sympatiaorientaatiossa sekä yleismaailmallistamisessa. Sympa-
tia tarkoittaa tässä yhteydessä kuvitteellista toisen ihmisen osaan asettumista: kuvitellaan,
että toinen ihminen kokee tilanteen samoin kuin olettaja itse. Nimenomaan kokemuksen
olettaminen samanlaiseksi on Bennettin mukaan sympatiassa keskeistä. (Bennett 1979,
414–415; Bennett M. 1993, 197–198.)24 Yleismaailmallistaminen perustuu eräänlaiseen
yleistettyyn sympatiaan. Oletetaan, että kaikki maailman ihmiset kokevat asiat samalla
tavalla ja tuntevat samalla tavoin ja että kaikilla on samat tarpeet. Oletetaan myös, että
kaikki ihmiset pohjimmiltaan sekä rakentavat että arvottavat maailmaa ja sen merkityksiä
samalla tavoin. (Bennett M. 1993, 41–42.) Tämä etnosentrisyyden muoto heijastuu usein
ideologioina, jotka sisältävät ja tarjoavat universaaleja selitysmalleja. (Bennett 1993, 42–
45; Salakka 1998, 35–36).25 Tämä lähtökohta peittää tai sulkee pois ihmisten välillä val-
litsevan erilaisuuden ja erojen merkityksen.

24. Empatiassa perusoletus on, että toinen ihminen kokee asiat toisin kuin olettaja itse, jolloin kokemusten ver-
tailussa korostuu niiden välinen ero. Eläytyminen toisen asemaan merkitsee itselle uutta, erilaista ja outoa
kokemusta. (Bennett 1998, 207–213; Bennett 1979.) Tästä myöhemmin empatian yhteydessä enemmän.

25. Bennett käsittelee tarkemmin nk. transendentaalisen ja fyysisen universalismin lajeja, joista jälkimmäinen
rakentuu tuonpuoleiselle ontologiselle perusoletukselle, ensin mainittu puolestaan tämänpuoleiselle vastaa-
valle oletukselle (Salakka 1998, 34–35).
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3.4 Eristynyt sivullisuus – monikulttuurinen kriisi-identiteetti

Eristyneisyys ja sivullisuus ovat etnosentrisyyden ja etnosentrisen identiteetin keskeisiä
lähtökohtia. Erilaisuus sellaisenaan nähdään kielteisenä, ja erojen merkitys pyritään sulke-
maan pois tai minimoimaan. Sivullisuus voi kuitenkin muodostua ongelmaksi myös moni-
kulttuurisen identiteetin omaavalle yksilölle. Janet ja Milton Bennett liittävät monikulttuu-
risen identiteetin rakentumisen kulttuurienvälisen herkkyyden kehitykseen. He nostavat
esiin kaksi tähän prosessiin kytkeytyvää kehityssuuntaa. Ensimmäisessä on kysymys nii-
den kulttuurien ja kasvuympäristöjen tai viitekehysten määrän lisääntymisestä, joihin yksi-
lön elämänkulku ja -kokemus punoutuvat. Tässä yhteydessä on viitattu kulttuurien moni-
naisuudesta johtuvaan hämmennykseen (multiphrenia) tai arvoristiriitoihin (multiplicity),
jotka jäsentyvät osaksi identiteettiristiriitoja. (Bennett M.1993, 61–62; Bennett J. 1993,
13.)

Edward Park kiinnitti jo 1900-luvun alkupuolella huomiota tähän identiteettien moni-
naisuuteen. Hän vertasi monessa kulttuurissa kasvaneen ihmisen moniulotteisuutta pala-
pelimäiseen yksilöidentiteettiin, jota on myöhemmin tutkimuksessa luonnehdittu ’hybri-
diys’-käsitteellä. Park viittasi kulttuurisesti hybridiin yksilöön, joka on läheisessä suh-
teessa toisistaan erillään olevien ihmisten kulttuuriin, elämään ja perintöön. Hän ei kos-
kaan ole täysin valmis katkaisemaan suhteitaan mihinkään näistä kulttuureista, vaikka se
olisi hänelle sallittua ja mahdollista. Hän ei myöskään ole täysin hyväksytty siinä uudessa
yhteiskunnassa, johon hän yrittää päästä mukaan ja jossa hän pyrkii löytmään paikkansa.
Hän elää kahden kulttuurin ja yhteiskunnan laita-alueilla, marginaalissa, eikä hän koskaan
täysin sulaudu tai pääse sisään näihin kulttuureihin. (Park 1926, 92.) Hybridiys on peruut-
tamaton, pysyvä, läheinen ja merkittävä suhde, joka yksilöllä on useampaan kulttuuriin
yhtäaikaisesti. Välitön, läsnäoloon perustuva jäsenyys yhdessä kulttuurissa tuottaa tällöin
poissaoloon tai sivullisuuteen perustuvan suhteen toiseen kulttuuriin. (Park 1926, 92;
Bennett J. 1993, 111–112.) Lähtökohtana sivullisuudessa eli marginaalisuudessa on, että
se viittaa elämäntyyliin kulttuurien rajapinnoilla, joissa vähintään kaksi kulttuuria kohtaa-
vat. Suhde näihin kulttuureihin voi olla joko eristynyt tai rakentava. (Bennett J. 1993,
114). Eräs elementti tässä sivullisuuden kokemuksessa on se, että ihminen kokee kuulu-
vansa kahteen, sinällään toisiinsa sovittamattomaan kulttuuriseen viitekehykseen ja pitää
niitä molempia ominaan (Bennett J. 1993, 111; Goldenberg 1941, 52).

Myös kulttuurisokkia on tarkasteltu suhteessa niin kutsuttuun monikulttuuriseen per-
soonallisuuteen. Tällöin on kysymys siitä, että yksilö mieltää itsensä useista identitee-
teistä rakentuvaksi. Nämä identiteetit voidaan hahmottaa myös toisistaan erillisiksi, jol-
loin niiden välillä on vain vähän jos lainkaan yhteyttä. Yksilön merkittäväksi kokema
yhteys kuhunkin identiteettiin tekee mahdolliseksi hallita erikseen niiden kaikkien koo-
distot, mutta näiden identiteettien keskinäinen suhde hahmottuu heikosti. Vaikka kaikkia
näitä identiteettejä arvostettaisiin, yksilö kokee niiden sulkevan toisensa pois. Identiteet-
tien välillä vallitsee joko-tai-suhde. (Schahetti 2000, 50.) Tämä voi johtaa identiteettiristi-
riitoihin ja esimerkiksi ”halvaantuneisuudeksi” kuvattuun tilaan, jota leimaavat identiteet-
tikehysten ristiriitaisuus ja niiden törmääminen toisiinsa (Schaetti 2000, 50; Hicks 1995,
3). Hybridiyden luonnetta on pohdittu myöhemmässä tutkimuksessa kuvaamalla sitä mm.
palapelimäiseksi, saarekkeiseksi ja kerrokselliseksi (Schaetti 2001, 53–54).

Monikulttuurista oppimista koskevat tutkimukset viittaavat siihen, että tällaisissa tilan-
teissa ihmiset reagoivat eri tavoin. Yhtäältä on niitä, jotka kokevat sopeutuvansa hyvin
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tällaisiin tilanteisiin eivätkä koe sitä erityisenä kriisinä (Furnham & Bochner 1994, 133–
134).26 Toisaalta muuttaminen kulttuurisesta ympäristöstä toiseen ei välttämättä johda
sopeutumaan kulttuuriseen erilaisuuteen (Furnham & Bochner 1994; Ward & Furnham &
Bochner 2001). Kulttuurista toiseen muuttavien ihmisten tilannetta on tutkimuksessa poh-
dittu jo 1900-luvun alussa. Esimerkiksi jo 1940-luvulla M. Goldenberg kiinnitti huo-
miota sivullistumiseen todetessaan: ”Kun yksilö, joka on kasvanut yhden kulttuurin kes-
kellä, siirtyy joko muuton, kasvatuksen, avioliiton tai muun tällaisen myötä pysyvään
kontaktiin erisisältöisen vieraan kulttuurin kanssa tai kun yksilö syntymästään lähtien
jäsennetään kahteen tai useampaan historialliseen perintöön, traditioon, kieleen, poliitti-
seen näkemykseen, moraalijärjestelmään tai uskontoon, on todennäköistä, että hän joutuu
kaikkien kyseisten kulttuurien laita-alueille, marginaaliin eikä saavuta kyseisten kulttuu-
rien jäsenyyttä.” (Goldenberg 1941, 52.) Goldenbergin erottelu lapsesta lähtien monikult-
tuurisessa ympäristössä ja elämäkulussa sosiaalistuneiden ja vasta aikuisena vastaavanlai-
seen monikulttuuriseen elämänkulkuun suuntautuneiden välillä on noussut yhä selvem-
min tutkimuksessa esiin. Termillä ’satunnainen sivullisuus’ (accidental marginality; Ben-
nett J. 1993, 11; myös Bennett M. 1993, 59) Janet Bennett viittaa jo lapsena monikulttuu-
riseen identiteettiin kasvaneisiin lapsiin eli nk. kolmannen kulttuurin lapsiin, joita kos-
keva tutkimus on viime vuosikymmeninä kasvanut (Schaetti 2001).

Kulttuurien keskinäiseen yhteensovittamattomuuteen ja erillisyyteen rakentuvassa suh-
teessa jäsenyys toisessa kulttuurissa merkitsee syrjäytymistä toisesta. Samaten kulttuuri-
nen keskiö toisessa kulttuurissa merkitsee syrjäytymistä tai jopa kokonaan eristäytymistä
toisesta kulttuurista. Tällainen jäsentäminen edellyttää kulttuurien merkityksen rakentu-
misen tavalla, jossa ne nähdään yhteen sovittamattomina. Kulttuurien näkeminen toisiinsa
etnosentrisesti orientoituneina, toisensa poissulkevina tai toisiinsa varautuneesti ja defen-
siivisesti suhteutuvina voi johtaa identiteettiin, joka rakentuu kulttuurisen eristyneen
sivullisuuden varaan. (Bennett J. 1993, 112–113; Bennett M. 1993, 61–62.) Janet Bennett
liittää tähän yhteyteen mm. lojaliteettiristiriidat eli kokemuksen siitä, että yhteen kulttuu-
riin sitoutuminen ja sen arvostaminen merkitsevät päinvastaista asennetta toiseen kulttuu-
riin, johon yksilö myös samaistuu (Bennett J. 1993, 114–115). Rajojen kokeminen hämä-
riksi tai epäselviksi vaikeuttaa yksilön identiteetin hahmottamista, mikä voi ilmetä mm.
ongelmina päätöksenteossa ja valinnoissa: kulttuuritaustojen tarjoamat ratkaisut nähdään
toisensa poissulkevina. Tällöin ratkaisut voivat Janet Bennettin mukaan perustua yri-
tys-erehdys-periaatteeseen. Yksilö yrittää tyydyttää ensin yhden ja sitten toisen kulttuurin
identiteettiinsä kohdistamat vaateet. Tämä voi johtaa suojattomuuden ja vieraantumisen
tunteeseen, johon liittyy voimattomuutta, tarkoituksettomuutta, normittomuutta, kulttuu-
rista vieraantumista, vieraantumista itsestä, sosiaalista eristäytymistä, anomiaa eli arvo-
tyhjiötä, ja ahdistuneisuutta. (Bennett J. 1993, 114–115.) Tämän tyyppiseen ristiriitaan
viittaavat myös Milton ja Janet Bennett käsitteellään ’sisäinen kulttuurisokki’, joka joh-
taa eristyneisyyden ja sivullisuuden kokemukseen. Tästä nousevaa identiteettiä Janet ja
Milton Bennett kutsuvat eristyneeksi tai kapseloituneeksi sivullisuudeksi, jonka piirteitä
ovat edellä mainitut yksittäiset tekijät. (Bennett J. 1993, 114; Bennett M. 1993, 61.)27

26. Black & Gregersen (1999) viittaavat määrällisissä kvantitatiivisissa kartoituksissaan siihen, että kaikki
eivät koe kulttuurisokkia sopeutuessaan vieraisiin kulttuureihin.

27. ’Internal culture shock’.
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Kapseloituneet sivulliset ovat yleensä kasvaneet jäsentymään ainakin kahteen eri kult-
tuuriin ja sisäistämään niiden maailmankuvat, mutta heillä on vaikeuksia jäsentää ja mer-
kityksellistää näiden maailmankuvien vaikutusta toisiinsa sekä niiden yhteisvaikutusta
heihin itseensä. Eristyneisyys syntyy yksilön tunteesta, ettei hän kuulu mihinkään jäsen-
kulttuuriin. Tähän johtaa kyseisten yksilöiden tapa nähdä itsensä ”parantumattomasti
ainutkertaisina” – niin ainutkertaisina, että he ovat kyvyttömiä löytämään viiteryhmää
johon liittyä. Heille näyttää myös vaikealta ellei mahdottomalta ratkaista tätä ongelmaksi
koettua tilaa. Janet Bennettin mukaan kapseloituneisuus viittaa tällaisten yksilöiden koh-
dalla heidän sulkeutuneeseen itsetietoisuuteensa, tietynlaiseen itseensä uppoutumiseen.
Yksinäisyyden tunteeseen ja kokemukseen kuuluu irrallisuus kaikista viiteryhmistä, jol-
loin yksilöt kokevat olevansa pakotettuja ratkaisemaan ongelmansa yksin. Vaikka heille
olisi mahdollista hakea tukea jommankumman oman kulttuurinsa jäsenistä, eivät he
useinkaan onnistu löytämään tovereita, jotka ovat valinneet samanlaisen kulttuurisen
sopeutumisen muodon kuin he. (Bennett J. 1993, 116.)

Eristynyt sivullisuus on tulosta siitä, että yksilö kokee kulttuurienvälisen ristiriidan ja
siihen liittyvät jännitteet ylivoimaisina itselleen. Hän ei pysty määrittämään eikä hallitse-
maan henkilökohtaisia rajojaan tai identiteettipositioitaan, ja hän kokee vieraantuvansa
kaikista viiteryhmistä. Tällainen yksilö kokee olevansa aina koditon. (Bennett & Bennett
2002, 54; Bennett J. 1993, 114–115.) Kyseiselle tilalle on tyypillistä moniulotteisessa
maailmankuvassa vallitsevat jännitteet ja ristiriidat sekä yksilön kyvyttömyys ratkaista
niitä. Moninaiset viitekehykset eivät muodosta yksilön identiteetin kannalta mielekästä
kokonaiskuvaa, vaan maailma jäsentyy hajanaisena. (Bennett M. 1993, 61–62; Bennett J.
1993, 113.)28 Tilaa on verrattu identiteetin moninaisuuden ansaan joutumiseen (Hicks
1995; Schaetti 2000, 50), johon yhdistyy kulttuuristen viitekehysten jäsentyminen keske-
nään riippumattomiksi ja jopa vastakkaisiksi. Jännite viitekehysten välillä vaikeuttaa
valintoja ja päätöksentekoa. (Bennett J. 1993, 114; Hicks 1995; Schaetti 2000, 51.) Sivul-
liseksi itsensä kokevat ovat oppineet katsomaan maailmaa ja kulttuureita, joissa ovat syn-
tyneet ja kasvaneet, vieraan ja muukalaisen silmin. Heidän identiteettiään leimaa vaihtu-
vien kulttuuristen viitekehysten keskinäisen merkityksellisen jatkumon tai yhteyden puut-
tuminen. Tämän hajallaan olemisen kokemuksen intensiteettiin vaikuttavat hyvin monen-
laisten tekijät, joita ovat mm. erilaiset tilannetekijät, aiemmat kokemukset tai se, miten
yksilö mieltää kulttuuristen rajojen luonteen. Yksilön tapa kokea yksilöiden kulttuurissa
määrittyvä välimatka ja sitä koskevat kulttuuriset arvostukset ja niiden suhde henkilökoh-
taiseen kokemistapaan vaikuttaa siihen, miten yksilö mieltää itseään tässä kulttuurisessa
kehyksessä ja kontekstissa. Muita tärkeitä tekijöitä ovat sukupuoli, sukupuolinen orien-
taatio, etnisyys, rotu, kieli ja valtapositio. (Bennett J. 1993, 114.)

Lisäksi tärkeitä ryhmäidentiteettiin kuuluvia tekijöitä ovat erilaiset identiteettiä raken-
tavat tukijärjestelmät. Eristynyttä sivullisuutta leimaa kuitenkin vaikeus hahmottaa viite-
ryhmää, jonka puitteissa voisi rakentaa omia arvojaan ja identiteettiään. Sen sijaan myö-
hemmin käsiteltävään rakentavaan sivullisuuteen kuuluu kyky löytää viiteryhmiä. Usein
tällaisiksi viiteryhmiksi muodostuvat toisten sivullisten ryhmät. (Bennett J. 1993, 113–
114.) Breakwell viittaa viiteryhmädynamiikkaan käsitellessään identiteettiä uhkaavia teki-
jöitä. Paljon riippuu siitä, millaisiksi sivulliset mieltävät omat ryhmäidentiteettinsä.
Yhtäällä ovat ryhmän identiteettiä myönteisesti rakentavat tekijät, jotka saavat yksilön

28. Schaetti 2000.
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liittymään viiteryhmän jäseneksi. Mikäli ryhmän identiteettiin vaikuttavat etnosentriset
identiteettiä muovaavat tekijät, tilanne on toinen. Tällöin uhka liittyy usein ryhmien väli-
seen ja ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen eli ryhmädynamiikkaan. Ryhmän määritteet
nähdään osana yksilöä, ja uhka kohdistuu häneen ryhmän jäsenenä eikä niinkään yksilöl-
lisenä persoonana. Jos ryhmää pidetään poikkeavana, on siihen kuuluva yksilö voimaton
ja alistettu ja hänen itsetuntonsa on uhattuna. Ryhmädynamiikkaan yhdistyy useita eri
tasoilla toimivia hallintastrategioita. Jos yksilön sosiaalinen verkko on laaja, hän on jäse-
nenä lukuisissa eri ryhmissä. Yhteen ryhmään kohdistettu uhka vaikuttaa tällöin yksilöön
huomattavasti lievempänä. Toisten asenteet leimautuvaa yksilöä kohtaan voivat lientyä
ratkaisevasti, kun hänen muut ryhmäsidoksensa tunnetaan. (Breakwell 1986, 128–129.)

Ratkaisevaa on, lievenevätkö asenteet pysyvästi vai vain ohimenevästi tai pelkästään
tietyssä kontekstissa. Mikäli jonkin toisen ryhmän jäsenyys jo sellaisenaan vahvistaa
identiteettiä, on leimaavan ryhmän aiheuttama uhka identiteetin sisältö- ja arvodimensi-
oilla lievempi. Ryhmään identifioituminen ei välttämättä ole selkeä dikotominen luokitte-
luprosessi. On mahdollista samaistua ryhmään joillakin dimensioilla mutta samanaikai-
sesti erottautua ryhmästä muilla dimensioilla. (Liebkind 1979, 41.) Ryhmään liittyessään
yksilö depersonalisoi itsensä tietyn sosiaalisen luokan osaksi. Yksilölliset identiaalit taas
korostavat ainutlaatuisuutta ja yksilöllisten piirteiden perusteella erottumista. (Turner
1987, 50.) Identifikaation dynamiikka muodostuu yksilön jatkuvassa vuoropuhelussa
yhteiskunnan kanssa sisäistämisen, projektion ja luokittelun keinoin (Liebkind 1979, 42).
Positiiviset viiteryhmät edustavat yksilön ihanneminän ominaisuuksia ja arvoja ja negatii-
viset viiteryhmät äärimmäisen ei-toivottuja ominaisuuksia (Liebkind 1988, 70; Mikkola
2001, 85). Identiteettineuvottelun kannalta näyttää siltä, että sivullisuuden vaihtoehtojen
mieltäminen osaksi identiteettiä vaikuttaa syrjäyttäviin tai yhteisöihin ja yhteiskuntaan
integroiviin tekijöihin.

Eristyneisyys sekä jäsenyys- ja riippuvuussuhde moneen kulttuuriin luovat yksilölle
ristiriitaisia paineita. Heille voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta identifioitua näihin kult-
tuureihin oletetuilla tavoilla. Kulttuurista valtaa ja valtapositiota koskevasta näkökul-
masta eristyneet sivulliset näyttävät sulautuvan valtakulttuuriin. (Bennett J. 1993, 115.)
Tällaiseen identifikaatioon näyttäisi viittaavan Nancy Adlerin mallissaan kuvaama passii-
vinen sopeutuminen, jossa kulttuurikontekstille vieraat identiteetin elementit pyritään pai-
namaan taka-alalle tai unohtamaan (Adler 1981, 353–354; Smith 2001, 308–309). Steve
Pollock ja Ruth van Reken käyttävät nk. kätketyn maahanmuuttajuuden käsitettä kuvaa-
maan tilannetta, jossa paluumuuttaja ei tuo esiin vieraassa kulttuurissa oppimiaan seik-
koja, vaan pyrkii jättämään ne taka-alalle sekä sulautumaan ja sopeutumaan uudelleen
kulttuuriin, johon palaa (Pollock & van Reken 1996, 151–154).29 James Berry puoles-
taan viittaa tähän kulttuuriseen assimilaatioon kuvatessaan tilannetta, jossa monikulttuuri-
sen elämänkokemuksen omaava yksilö valitsee vain yhden kulttuurin viitekulttuurikseen
ja jättää toiset vaihtoehdot taka-alalle. Tällöin hänen identifikaatiossaan keskeistä on pyr-
kimys sulautua ympäröivään kulttuuriin. (Berry 1988.) Nancy Adlerin mukaan tilanteensa
tällaisena hahmottavat yksilöt eivät ole tietoisia muutoksesta, joka heissä on monikulttuu-
risen identiteetin suhteen tapahtunut. He tuntevat itsensä vieraantuneiksi, irrallisiksi ja
paikattomiksi kulttuurisessa ympäristössään, mutta eivät kykene erittelemään tunteidensa
syitä. Tämän seurauksia voivat olla myös sosiaalinen eristyneisyys ja emotionaalinen

29. Pollock & van Reken 1996, 151–154; Pollock & van Reken 2000;’hidden immigrant’. 
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vivahteettomuus. (Adler 1981, 353–354; Smith 2001, 308–309.) Janet Bennett nostaa
esiin tällaiseen identiteettiin yhdistyvän epäaitouden tunteen: ihminen kokee, että kaiken-
lainen sitoutuminen yhteiskuntaan on vain roolinottoa ja roolileikkiä. Eristyneet sivulliset
eivät koskaan koe olevansa kotona missään ympäristöissä vaan mieltävät itsensä koditto-
miksi ja irrallisiksi. (Bennett J. 1993, 114.)

Eristyneen sivullisen identiteettiä näyttäisivät rakentavan monokulttuuriseen ja etno-
sentriseen eristyneisyyteen perustuvat tavat jäsentää omaa identiteettiä sekä tulkita kult-
tuuria ja antaa sille merkityksiä. Tätä sivullisuutta eritellessään Janet ja Milton Bennett
viittaavat kapseloituneeseen sivullisuuteen kriisi-identiteettinä. Se voi johtaa sisäiseen
kulttuurisokkiin (internal culture shock), jossa yksilö ei kykene päättämään omaa identi-
teettiään koskevasta tulkinnasta ja prosessista kuten edellä on kuvattu. Tähän punoutuu
edellä käsitelty minää, identiteettiä ja arvojen moninaisuutta koskeva kriisi. Sivullisuu-
den eri muotojen yhteydessä on syytä käsitellä lähemmin etnorelativistista kulttuurienvä-
listä herkkyyttä ja sen osatekijöitä, joihin monikulttuurinen identiteetti Milton ja Janet
Bennettin teoreettisessa konstruktiossa perustuu. Keskeisiksi käsitteiksi muodostuvat
etnorelativistisen herkkyyden ilmentymät, jotka kulttuurienvälisen herkkyyden kehitys-
mallissa jäsentyvät jatkumoksi: erilaisuuden hyväksyminen (acceptance), siihen sopeutu-
minen (adaptation) sekä yhteensovittaminen/eheytyminen (integration). Etnorelativisit-
sen herkkyyden ilmentymän yhteydessä Milton ja Janet Bennett kuvaavat sivullisuuden
muotoa, jota he nimittävät rakentavaksi marginaalisuudeksi. Tätä sivullisuuden muotoa
tarkastelen tarkemmin luvussa 4.2.



4 Paluun kriisit ja haasteet identiteetin muutokselle ja 
oppimiselle

Paluukokemusta ja siihen liittyvää kulttuurisokkia on tarkasteltu paitsi kriisinä tai oppimis-
kokemuksena myös identiteettiä koskevana ilmiönä identiteettiteoreettisesta näkökulmas-
ta. Tässä esille nostettevista malleista kolme on kahden perusmuuttujan keskinäisen suh-
teen pohjalta rakennettua nelikenttämallia. Nancy Adler (1981) pyrki mallinsa avulla kar-
toittamaan, kokivatko palaajat ympäristönsä myönteisenä vai kielteisenä ja tiedostivatko he
itsessään tapahtunutta muutosta. Pollock ja van Reken (1996) pyrkivät selvittämään palaa-
jien kokeman itseään koskevan sosiaalisen palautteen ja heidän itse itsestään tekemän tul-
kinnan suhdetta. Berry ja Kim (1987) puolestaan kysyivät, millaisena kansainväliset muut-
tajat kokivat eri kulttuurien merkityksen itselleen.

Uusimmissa paluukokemusta lähestyvissä tutkimuksissa on nähtävissä pyrkimys hah-
mottaa identiteettiä prosessimaisena ilmiönä, joka on kiinteästi sidoksissa ihmisten väli-
seen vuorovaikutukseen. Esimerkiksi Shelly Smith määrittelee identiteetin yhtäältä kult-
tuurisen sopeutumiskyvyn ja toisaalta kulttuurinvälisen vuorovaikutuksen näkökulmia
yhdistävänä tekijäksi. Hänen mukaansa yksilön käyttäytymisellä on seurauksensa sosiaa-
lisen vuorovaikutuksen kentässä. Käyttäytymistä koskevan palautteen perusteella hän
rakentaa käsitystä omasta identiteetistään. Identiteettiä koskeva ja siihen vaikuttava vuo-
rovaikutus, identiteettineuvottelu, on keskeinen identiteettiä muovaava prosessi. Tässä
prosessissa tärkeitä tekijöitä ovat mm. identiteettiin kohdistuvat odotukset ja muutokset.
Identiteetin kannalta on myös olennaista, mitkä tekijät nousevat neuvottelunalaisiksi ja
mitkä jätetään tai jäävät tämän neuvottelun ulkopuolelle. (Smith 2001, 305–306, 311.)
Tutkimuksessa on myös nostettu esiin kysymys identiteetinneuvottelun luonteesta ja mer-
kityksestä identiteetille ja sen muotoutumiselle. (Breakwell 1987; Liebkind 1988; Tajfel
1982.)

Paluun ja monikulttuurisen identiteetin tutkimuksessa erilaiset mallit sisältävät
kriisi-identiteeteiksi ja kriisi-identifikaatiostrategioiksi tulkittavia vaihtoehtoja. Seuraa-
vissa luvuissa esittelen akkulturaatio- tai identifikaatiostrategiamalleja, jotka ovat raken-
teeltaan keskenään samanlaisia (Adler 1981; Berry 1988). Mallit sisältävät kukin neljä
strategiaa joista kolme rakentuu kriisialttiille ja ongelmallisiksi hahmotetuille proses-
seille ja identiteeteille. Kyseiset mallit rakentuvat toisiinsa nähden jännitteisistä teki-
jöistä. Tässä tutkimuksessa identiteetti hahmottuu toisilleen jännitteisten tekijöiden leik-
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kauspisteeseen sijoittuvana dynaamisena ilmiönä (Bloom 1990, 25–54; Mikkola 2001,
83–84). Identiteetin määrittyminen kytkeytyy poissaolon ja läsnäolon kysymyksenasette-
luihin (Hall 1999, 11) ainutlaatuisuudesta ja yhteisyydestä, jatkuvuudesta ja sen katkea-
misesta sekä arvoista ja niitä haastavista tekijöistä (Breakwell 1986; Mikkola 2001, 83–
84). Tässä mielessä tutkimukseni heijastelee jo Erik Eriksonin tekemää hahmotelmaa,
jossa identiteetti rakentuu prosessina vastakohtaisten käsitteiden avulla rakennetun pola-
riteetin jännitteessä (Erikson 1982, 1968; Schaetti 2001 18–19; Bennett M. 1993; 60–62;
Bennett J. 1993, 12–16).

Nancy Adler jäsentää paluunjälkeistä tilannetta kaksiulotteisen nelikentän avulla. Pys-
tysuora ulottuvuus kuvaa yleistä asennoitumista, joka tarkoittaa tässä yhteydessä sitä,
miten palaajat asennoituvat ympäristöönsä: myönteisyys merkitsee optimistista asennetta
ja kielteinen kokemus pessimististä asennoitumista. Vaakasuorasti kuvattu toiminnan
ulottuvuus puolestaan viittaa siihen, kuinka palaajat tiedostavat itsessään tapahtuneen
muutoksen ja sen merkityksen toiminnassaan. Aktiivisuus merkitsee sitä, että palaajat tie-
dostavat muutoksensa ja näkevät sillä olevan merkitystä toimintaansa. Passiivisuus puo-
lestaan viittaa muutoksen tiedostamattomuuteen, jolloin sen toiminnallinen ulottuvuus ja
seuraukset jäävät palaajilta hahmottamatta. (Adler 1981, 353–35.) Nelikenttään muodos-
tuvat seuraavat neljä identiteettivaihtoehtoa: uudelleen sosiaalistuneet, vieraantuneet,
edistävät aktivistit ja kapinalliset.

Kuvio 10. Palaajien selviytymismallit (Adler 1981).

Uudelleen sosiaalistuneet ovat asenteeltaan optimistisia kuten aktivistitkin, mutta toimin-
nallisesti he ovat passiivisia. He sopeutuvat takaisin kotikulttuuriinsa, ja heidän vuorovai-
kutuksensa siinä asuneiden kanssa on palkitsevaa. Ulkomailla oppimansa mahdollisia vai-
kutuksia paluunjälkeiseen elämäänsä ja vuorovaikutukseen he tiedostavat heikosti, jolloin
opitun merkitys peittyy. Toisin sanoen he ovat harmittomia ja sosiaalisia sopeutujia, joiden
erilaisuus jää piiloon. (Pollock & van Reken 1996, 1999.) Heidän uudelleenkotoutumisen-
sa on tietyllä tapaa yksipuolista: he pyrkivät sopeutumaan kotikulttuuriinsa ja irrottautu-
maan siitä vieraasta kulttuurista, jonka keskeltä he tulevat. 

Uudelleen- 
sosiaalistuneet eli 
passiiviset  
optimistit  

passiivinen 

optimistinen 

aktiivinen 

pessimistinen 

Edistävät aktivistit eli 
aktiiviset optimistit 

Passiiviset eli 
vieraantuneet 
pessimistit  

Kapinalliset eli aktiiviset 
pessimistit  
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Vieraantuneet ovat passiivisia toiminnan tasolla ja pessimistisiä asennetasolla, ja he
pyrkivät eristäytymään kotikulttuuristaan ja organisaatiostaan. Vieraantuneet eivät ole
kovinkaan tietoisia siitä muutoksesta, joka heissä on tapahtunut. He tuntevat itsensä vie-
raantuneiksi, irrallisiksi ja paikattomiksi kotikulttuurissaan ja -ympäristössään mutta eivät
kykene – toisin kuin kapinalliset –erittelemään syitä. He vetäytyvät sosiaalisesti ja/tai
emotionaalisesti ja kokevat vuorovaikutuksen ympärillään olevien kanssa ongelmalli-
seksi. (Adler 1981, 353–354; Smith 2001, 308–309.) Tämä voi liittyä myös Berryn mal-
lissa mainittuun syrjäytymiseen riippuen siitä, millainen merkitys ulkomaankokemuk-
sella on heille itselleen. 

Nancy Adlerin malli erittelee tarkemmin aktiivisuudessa ilmeneviä asenne-eroja.
Adlerin kuviossa oikealle sijoittuvat palaajat, jotka pyrkivät aktiivisesti yhtäältä sopeutu-
maan ympäröivään kulttuuriin ja toisaalta tekemään näkyväksi ulkomaankokemustaan.
Oikean yläkulman ”edistävät aktivistit” osoittautuvat asenteeltaan myönteisiksi ja toimin-
nassaan aktiivisiksi. He pyrkivät integroimaan monikulttuurista kokemustaan eli koti-
maan ja ulkomaan kokemuksiaan kokonaisnäkemykseksi. He sopeutuvat helposti takai-
sin kotikulttuuriinsa ja tiedostavat muutoksen merkityksen niin, että se hahmottuu heille
positiiviseksi voimavaraksi. Heille ulkomaankokemus on resurssi, jota voi paluun jäl-
keen hyödyntää. Kapinalliset puolestaan ovat toiminnallisesti aktiivisia, mutta asenteel-
taan pessimistisiä. He ovat tietoisia itsessään ja kotikulttuurissa tapahtuneista muutok-
sista ja etsivät aktiivisesti mahdollisuutta tuoda sitä esiin ja muuttaa kotikulttuuriaan niin,
että sen edustajat omaksuisivat heidän näkökulmansa. Kriittinen asenne näyttää kuitenkin
vieraannuttavan heidät ympäröivistä ihmisistä ja heidät nähdään negatiivisina, mistä joh-
tuu heidän luonnehdintansa ”pessimisteiksi”. (Adler 1981, 353–354; Smith 2001, 308–
309.) Mallin tarkastelussa sekä Shelly Smithiltä että Nancy Adlerilta jää vähäiselle huo-
miolle kysymys aktiivisen muutokseen pyrkivän toiminnan ja kriittisyyden välisestä suh-
teesta. Tilanteessa, jossa palaajien arvot ja asenteet törmäävät ympäröivän yhteiskunnan
vastarintaan, tutkimus voisi pyrkiä nostamaan esiin vuorovaikutuksen ja identiteetin
dynamiikan moninaisuutta ja nyansseja.

Vaikka Nancy Adlerin käytti mallinsa pohjana olevassa tutkimusasetelmassa myös
muiden palaajista antamaa palautetta, sen merkitys ei näy mallin lopullisessa tulkinnassa.
Vastaanottajien palautteen merkitys tulee selvemmin esiin Steward Blackin ja Hal Greger-
senin (1999, 77–80) tutkimuksessa, jossa he erittelevät sitä palaajien kokemusta siitä,
miten vastaanottajat ovat heihin suhtautuneet. Esiin nousee neljä tekijää, jotka ovat syn-
nyttäneet ongelmia paluumuuttajien ja heidän kanssaan vuorovaikutuksessa olevien vas-
taanottajien välillä. Näitä ovat kiinnostumattomuus, yhteisen kokemuksen puute, maahan-
muuttajien kokeminen uhkana sekä loukkaantuneisuus. Kiinnostumattomuuden pohjana
on kokemus siitä, että molemmat osapuolet ovat etääntyneet omiin suuntiinsa ja erilleen
toisistaan. Toinen keskeinen seikka on jommankumman osapuolen kokemus toisen jäl-
keenjääneisyydestä ja vastapuolen edistyksestä. Yhteisen kokemuksen ja yhteisen sosiaa-
lisen tarttumapinnan puuttuminen yhdistyy siihen, että osapuolet mieltävät kokemustensa
erilaisuuden liian suureksi. Erojen ylittäminen koetaan tällöin mahdottomaksi.

Kolmannessa vaihtoehdossa vastaanottajat mieltävät palaajat ja heidän välittämänsä
kokemuksen uhkaavaksi tai epäadekvaatiksi. Steward Black ja Hal Gregersen tulkitsevat
taustalla olevan epävarmuuden omasta identiteetistä ja minuudesta, jolloin kaikki poik-
keavaksi koettu koetaan uhkaavana. Neljännessä vaihtoehdossa palaajien suhtautuminen
tai tapa välittää kokemuksiaan koetaan loukkaavana. Black ja Gregersen viittaavat tässä
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yhteydessä palaajien ”epäherkkyyteen” ja itsekeskeisyyteen sosiaalisessa vuorovaikutuk-
sessa (Black & Gregersen 1999, 77–78). Herkkyyden puutteen ja narsistisen itseensä kes-
kittymisen Smith katsoo liittyvän palaajien terveeseen tarpeeseen käydä läpi kasvu- ja
muutosprosessia ja löytää sille henkilökohtainen merkitys (Smith 2001, 311). Paluuta
koskevassa tutkimuksessa ei yleensä näytä paljonkaan nousseen esiin vuorovaikutuk-
sessa mukana olevien vastaanottajien kokemusta valottavia ongelmanasetteluita tai näkö-
kulmia, joiden kautta olisi kartoitettu prosessissa kohtaavien osapuolien yhtäaikaista
kokemusta.

Nk. kolmannen kulttuurin lapsia koskevassa tutkimuksessaan Steve Pollockin ja Ruth
van Reken esittävät yksilön monikulttuurista identiteettiä ja sen muotoutumista käsittele-
vän mallin. Siinä prosessiin vaikuttaa kaksi tekijää. Ensimmäinen näistä on henkilökoh-
tainen kokemus itsestä. Kysymys on tällöin yksilön henkilökohtaisesta omaa identiteettiä
koskevasta käsityksestä ja tulkinnasta. Toiseksi prosessiin vaikuttaa se, millaisena yksilö
näkee toisten mieltävän hänet. Yksilö voi kokea itsensä samanlaisena tai erilaisena kuin
häntä ympäröivä kulttuuri ja yhteisö ovat. Samoin hän voi kokea, että toiset mieltävät
hänet joko samanlaiseksi tai erilaiseksi. Yksilön oma käsitys ja hänen saamansa sosiaali-
nen palaute voivat olla samansuuntaiset tai ristiriidassa keskenään. Tässä vertailussa kes-
keisiksi nousevat identifikaattorit eli sellaiset identiteettiä luovat tekijät kuin ihonväri ja
ulkonäkö, kieli, vaatteet, tavat tai toimintamuodot. Nämä identifikaattorit tekevät hänestä
joko samanlaisen tai erilaisen kuin ympäröivässä kulttuurissa olevat muut. (Bell 1996,
169.) Tässä dynamiikassa muodostuu neljä identiteettiä, jotka Pollock ja van Reken ovat
nimenneet käsitteillä ’peili’ (mirror), ’mukautunut’ (adopted), ’vieras’ (foreigner) ja ’pii-
lomaahanmuuttaja’ (hidden immigrant) (Pollock ja van Reken 1996, 206; Reken 1999,
53–54).

Taulukko 1. Kätketty maahanmuuttajuus sosiaalisen palautteen ja henkilökohtaisen koke-
muksen muodostamana identiteettinä (Pollock & van Reken 1996, 53–54). 

Peili-identiteetti rakentuu, kun yksilö mieltää itsensä saamansa palautteen ja oman koke-
muksensa perusteella samanlaiseksi kuin ympäröivän kulttuurin ihmiset. Itsensä kokemi-
nen vieraaksi syntyy, kun vastaavat palautteet saavat hänet näyttämään erilaiselta ja ympä-
ristöstään poikkeavalta. Mukautuneen identiteetti syntyy, kun muut kokevat yksilön poik-
keavaksi ja erilaiseksi mutta hän mieltää itsensä heidän kanssaan samanlaiseksi ja samoin
kokevaksi. Kätketyssä maahanmuuttajuudessa (piilomaahanmuuttaja) yksilö näyttää ulkoi-
sesti samanlaiselta kuin muut, jolloin hänen oletetaan myös kokevan ympäristönsä ja kult-
tuurinsa muiden tavoin. Hän kuitenkin kokee itsensä erilaiseksi, mikä jää muilta havaitse-

Sosiaalinen palaute
Samanlainen Erilainen

Henkilökohtai-
nen kokemus

Samanlainen PEILI 
näyttää samanlaiselta
kokee samoin

MUKAUTUNUT
näyttää erilaiselta 
kokee samoin

Erilainen PIILOMAAHAN-
MUUTTAJA
näyttää samanlaiselta
kokee eri tavoin

VIERAS

näyttää erilaiselta
kokee erilailla
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matta. Näin hänelle syntyy kätketyn erilaisuuden identiteetti. (Pollock & van Reken 1996,
206; 1999, 53–54.) 

Sekä Nancy Adlerin että Steve Pollockin ja Ruth van Rekenin malleissa on havaitta-
vissa kolme perusdynamiikkaa, joihin identiteetin muotoutuminen ja sitä koskeva neuvot-
telu perustuu. Adlerin mallin passiivisuuteen perustuvien strategioiden lähtökohtia ovat
kotikulttuuriin sulautuminen ja ulkomaankokemukseen perustuvan identiteetin kätkemi-
nen. Pollockin ja van Rekenin ”peili-identiteetti” perustuu vastaavasti sulautumiseen,
kuten myös ”kätkeytyvän maahanmuuttajan identiteetti”, jossa toiseus piilotetaan. Adle-
rin mallin ”kapinalliset” sen sijaan tuovat esiin erilaisuuttaan edes pyrkimättä sopeutu-
maan. Pollockin ja van Rekenin mallissa ”mukautuneen” ja ”vieraan” näkyvä erilaisuus
erottaa heidät ympäröivän kulttuurin toisista. Vieraan identiteettiä erilaisuus määrittää,
jolloin se rakentuu vieraana ja outona. Mukautuneen yksilön identiteetti on kahtalainen.
Yhtäältä hän itse kokee olevansa samanlainen ympäristönsä kanssa ja mieltää identiteet-
tinsä samanlaisena kuin muiden. Toisaalta toiset kokevat hänet erilaisena; syystä tai toi-
sesta hän eroaa ympäristönsä sosiaalisen identiteetin kriteereistä. Vieraan kokemuksessa
oma kokemus ja sosiaalinen palaute ovat yhdensuuntaisia. Mukautuneen kohdalla sosiaa-
linen palaute rakentaa erilaisuutta ja on ristiriidassa hänen henkilökohtaisen samanlaisuu-
den kokemuksensa kanssa.

J. W. Berry ja Y. Y. Kim tarkastelevat paluunjälkeistä monikulttuurista akkulturaatiota
ja sen eri vivahteita kolmen käsitteen avulla. Käytetyt termit ovat ’vetäytyminen’ (withd-
rawal), ’vastareaktio’ (reaction) sekä ’sopeutuminen’ (adaptation). (Berry et al. 1987, 62–
64.) Vetäytyminen tarkoittaa ympäristöstä eristäytymistä ja vuorovaikutuksesta vetäyty-
mistä. Tämä voi olla palaajan oman toiminnan tulos tai sen voivat aiheuttaa toiset, jolloin
kysymyksessä on eristäminen (vrt. segregation, Bennett 1995). Sulautumisessa samaistu-
taan ympäristöön ja annetaan periksi ympäristön samanlaistavalle sosiaaliselle paineelle.
Tällöin palaaja kieltää ulkomaankokemuksensa vaikutuksen itseensä ja identiteettiinsä.
Vastareaktiossa on kysymys taistelusta mukautumista vastaan. Palaaja pyrkii vastusta-
maan ympäristön muuttavaa, sopeuttavaa painetta ja haluaa säilyttää ulkomaankokemuk-
sensa merkityksen muuttamatta ja tulkitsematta sitä uudelleen paluunjälkeisessä tilan-
teessa ja kontekstissa. (Berry et al. 1987, 62–64.)

Keskeiseksi prosessissa nousee palaajan suhtautuminen niihin kulttuureihin, joiden
keskellä hän on elänyt ja jotka ovat vaikuttaneet hänen identiteettiinsä ja sen mahdolli-
seen monikulttuurisuuteen. Berryn ja Kimin malli rakentuu kahdelle indikaattorille, jotka
liittyvät seuraaviin kysymyksiin: 1) kokeeko palaaja ulkomaankokemuksensa perustana
olevan vieraan viitekulttuurin merkittävänä vai ei ja 2) kokeeko hän paluun jälkeisen kon-
tekstikulttuurinsa eli lähtö- tai kotikulttuurinsa merkittävänä vai ei? Molempien kulttuu-
rien kokeminen tärkeiksi ja mielekkäiksi johtaa niiden yhteensovittamiseen. Mikäli
palaaja kokee molemmat merkityksettöminä tai kielteisinä, seurauksena on syrjäytymi-
nen (marginalization) paitsi kotikulttuurista myös aiemmasta vieraasta kulttuurista. Jos
yksilö kokee vain kotikulttuurinsa tärkeäksi ja kieltää aiemman ulkomaankokemuksensa
merkityksen, hän pyrkii sulautumaan (assimilation) kotikulttuuriinsa. Jos hän taas kieltää
kotikulttuurinsa ja pyrkii sisäisesti pitäytymään aiemmassa ulkomaankulttuurinsa koke-
muksessa, seuraa siitä eristyminen (isolation) kotikulttuurista. 



72
Taulukko 2. Asennoituminen paluukulttuuriin ja ulkomaakulttuuriin (Sovellus Berry et al.
1987).

Esitellyt nelikenttämallit tuottavat kolme kriisi-identiteettiä ja niiden vastapainoksi yhden
myönteisesti arvottuneen identiteetin (Adler 1981, edistävät aktivistit; Berry et al. 1987,
integraatio; Pollock & van Reken, kätketty maahanmuuttajuus, jonka myönteinen arvottu-
neisuus on kyseenalaisempi kuin esimerkiksi Adlerin mallin tai esimerkiksi myöhemmin
Milton Bennettin mallissa esiteltävä rakentava marginaalisuus). Sivullisuuden, syrjäytymi-
sen, eristäytymisen ja eristämisen sosiaaliset mekanismit nousevat esiin omana kokonai-
suutenaan. Samoin yhteensovittamiseen, eheytymiseen ja integraatioon punoutuvat tekijät
hahmottuvat kokonaisuudeksi. Ne kuitenkin sijoittuvat malleissa identiteettiä tuottavien
jännitteisten vastakohtien kenttään. Tähän jännitteeseen liittyvät yhtäältä kriisin ja toisaalta
muutoksen ja kasvun ainekset.

4.1 Transformatiivinen syväoppiminen monikulttuurista identiteettiä 
muovaavana prosessina

Paluuprosessin tarkastelussa nousee esiin kolme keskeistä näkökulmaa, jotka ovat muodos-
taneet kulttuurisokkitutkimukseen eräänlaisen historiallisen jatkumon (Heyward 2002, 12–
13; Onwumechili & Okereke-Arungwa 2001; myös Sparrow 2002). Paluuseen liittyvä
sopeutumiskriisi on hahmotettu kolmevaiheisena prosessina, joka etenee kriisin kautta
uuteen sopeutumiseen. Myös yksilöä koskeva muutos on pyritty hahmottamaan kriisinä, ja
sen myötä oppimisteoreettiset tulkinnat ovat kehittyneet kohti kriisioppimisen ja transfor-
matiivisen oppimisen näkökulmia (Taylor 1994, 1999).

Oppimisteoreettisesti kulttuurisokkia lähestyvässä tutkimuksessa on kysytty, millai-
nen oppimiskokemus kulttuurisokki on, mitä sen kokeminen kertoo kulttuurisesta sopeu-
tumisesta ja miten se muuttaa sokin kokeneita (Furnham & Bochner 1994, 49). Steve
Furnham ja Adrian Bochner ovat käsitelleet kulttuurisokin merkitystä oppimisen näkökul-
masta. He tarkastelevat sitä sosiaalisten taitojen oppimisen teoreettisessa viitekehyksessä
ja korostavat vuorovaikutusdynamiikkaan kytkeytyvien sosiaalisten taitojen merkitystä.
Lähtökohtana tässä näkökulmassa on ajatus, että yksilöt ovat sosiaalistuneet tiettyyn kult-
tuuriin siihen sisältyvän sosiaalista käyttäytymistä ja vuorovaikutusta koskevan koodis-
ton ohjaamina. Tähän kuuluvat myös ne sanalliset ja ei-sanalliset normit, jotka ohjaavat
vuorovaikutusta sinänsä. Vieraassa kulttuurissa nämä tekijät voivat olla erilaisia, mikä
johtaa kulttuurisokkiin ja sosiaalisiin vaikeuksiin. Mielekäs ja sosiaalisesti hyväksyttävä
toiminta vieraassa kulttuurissa edellyttää siihen kuuluvien sosiaalisten taitojen oppimista.

ASENNE 1. Koetaanko henkilökohtaiseen kult-
tuuri-identiteettiin ulkomailla omaksuttujen piirtei-
den ilmentäminen ja säilyttäminen tärkeänä? 
Kyllä Ei

ASENNE 2.
Koetaanko paluu- eli kotoutumis-
kulttuurin piirteiden elvyttäminen ja 
omaksuminen tärkeänä? 

Kyllä Yhteensovittaminen
Integration

Sulautuminen
Assimilation

Ei Eristäytyminen
Separation

Syrjäytyminen
Marginalization
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(Furnham & Bochner 1994, 201–217; Martin & Harrell 2004, 315.) Shelly Smith on
soveltanut tätä ajatusta paluusopeutumiseen. Hän on kiinnittänyt huomiota siinä ilmene-
vään sosiaalisten taitojen uudelleenoppimisen haasteeseen. Smithin mukaan yksilö jou-
tuu paluun yhteydessä oppimaan uudelleen jotkut ulkomailla unohtamistaan sosiaalisista
taidoista ja normeista. Palaajat kertovat sosiaalisissa ja työhön liittyvissä tilanteissa tunte-
mastaan ahdistuksesta, joka syntyy kun he tajuavat unohtaneensa joitakin sosiaalisia sään-
töjä ja protokollaa. (Smith 1998; Martin & Harrell 2004, 315.) 

Oppimisteoreettiset ja myöhemmin identiteettiteoreettiset tulkinnat avasivat uusia
näköaloja kulttuurisokin tulkintaan. Kokemuksen stressaavuutta ei kielletty, mutta sillä
alettiin nähdä olevan syvempiä ja myönteisempiä puolia: syntyi laaja keskustelu kulttuu-
risokista oppimis- ja identifikaatiokokemuksena. (Heyward 2002, 14–15; Sparrow 2000;
Bennett J. 1993; Bennett & Bennett 2004.) Shelly Smith (2001, 306) toteaa puolestaan,
että paluu vaikuttaa palaajaan usealla eri tasolla, joilla palaaja peilaa muutoksia. Näitä
tasoja ovat – kuten edellä on todettu – vieraan ja kotikulttuurin välisen vertailusuhteen
vaikutuksesta esiin nousevat muutokset, muutokset kotikulttuurin ihmisissä ja paikoissa
sekä kolmanneksi palaajassa itsessään tapahtuneet muutokset. Tästä syystä palaajat voivat
soveltaa eri tilanteissa erilaisia käyttäytymisvaihtoehtoja. Ne eroavat toisistaan siinä, kyt-
keytyvätkö ne ulkomaille lähtöä edeltäviin tilanteisiin, ulkomaavaiheeseen vai paluuvai-
heessa tehtyihin havaintoihin. Muutosten suuruus ja palaajan rajallinen kyky vastata kaik-
kiin muutoksiin ja muutosvaatimuksiin voivat aiheuttaa turhautumista, hämmennystä tai
vihaa. Paluun tekee haastavaksi oppimiskokemukseksi se, että siinä on ensinnäkin sopeu-
duttava muuttuneisiin olosuhteisiin kotimaassa, toiseksi löydettävä vieraassa kulttuurissa
koetun merkitys tässä muuttuneessa kontekstissa sekä kolmanneksi miellettävä uudelleen
ulkomaille lähtöä edeltäneen kokemuksen merkitys paluunjälkeisessä tilanteessa. Smit-
hin mukaan paluukokemukseen ja siitä oppimiseen liittyvät yhtäältä kivun ja toisaalta
kasvun mahdollisuudet (Smith 2001, 305), mikä kuvaa oppimiskokemuksen yhteyttä kult-
tuurisokkitutkimuksessa alusta asti esillä olleeseen traumanäkökulmaan.

Paluukokemuksen sokkiluonteeseen liittyen on kysyttävä, mikä merkitys kokemuksen
intensiteetillä ja sen vaihtelulla on oppimisessa. Jo aiemmin mainittu Church (1982, 542)
viittaa tulkinnassaan siihen, että kaikki kulttuurista toiseen muuttavat ihmiset eivät koe
kulttuurisokkia. Tämä nousee esiin myös Steward Blackin ja Hal Gregersenin (1998, 1–3;
myös Martin 1984) paluusokkia koskevassa tutkimuksessa, jossa kulttuurisokin kokenei-
den määrä otoksissa vaihteli 60–80 % välillä. Church (1982, 542) nostaa esiin myös sen,
että kaikki eivät koe kuherruskuukausivaihetta vaan ovat heti alun pitäen masentuneita ja
ahdistuneita. Toiset taas eivät koe lainkaan kriisivaihetta, vaan sopeutuvat uuteen kulttuu-
riin vaivattomasti. Cleveland (et al. 1960) esittää kaksi kulttuurisokkiin liitettyä äärim-
mäistä reaktiotapaa: Toiset käyttäytyvät niin kuin eivät olisi koskaan lähteneetkään min-
nekään ja ”ovat kuin kotonaan”, eli he eivät koe kulttuurisokkia. Toisen tyyppiset muutta-
jat puolestaan alkavat matkia vastaanottavan kulttuurin elämänmalleja. (Furnham &
Bochner 1994, 132.) 

Tällaisen oppimiskokemuksen on arveltu kielivän siitä, että kulttuurinen vieraus ja toi-
seus jäävät pinnallisiksi tai kokonaan hahmottamatta. (Furnham & Bochner 1994, 133–
134; Weaver 1993). Jotkut ovatkin kiinnittäneet huomiota siihen jo aiemmin mainittuun
kulttuurisokkitutkimuksen kritiikkiin, jonka mukaan kulttuurisokin traumatisoivan puo-
len painottaminen saattaa stigmatisoida sen kokevat ihmiset. Esimerkiksi Hawes ja Kea-
ley (1989, 84) ovat esittäneet, että ne, jotka kokevat kulttuurisokin vaikeampana, ovat
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myös kulttuurisesti pätevämpiä ja vaikuttavampia. Toisin sanoen kyseessä olisi intensiivi-
nen oppimiskokemus, joka vaikuttaa ja muuttaa kokijaansa syvästi. Tämä käsitys asettaa
kulttuurisokin kulttuurienvälisen kokemuksen ytimeen. Grove ja Thorbjörn (1993) esittä-
vät, että kulttuurinen oppiminen on mahdollista vain siinä määrin kuin yksilön viiteke-
hystä ja maailmankuvaa on todella haastettu muutokseen. Tämä merkitsee voimakasta ja
syvälle käyvää muutosta, joka on aina tietyllä tavalla kriisi. Tässä yhteydessä on viitattu
myös siihen, että kotiinpaluulla voi olla ihmiseen voimakkaampi vaikutus kuin vieraaseen
kulttuuriin liittyvällä kokemuksella (La Brack 1993; Smith 2001, 309).

Kriisissä oppimisen teema on läsnä Milton ja Janet Bennettin kehittämässä pedagogi-
sessa ajattelussa ja koulutusajattelussa, joiden pohjana on kulttuurisen herkkyyden kehi-
tysmalli. Bennettit ehdottavat, että mallissa kuvatuissa vaiheissa käytettäisiin muutosta
tukevia (supporting) tai uuteen vaiheeseen siirtymiseen haastavia (challenging) pedagogi-
sia interventioita. Tukea antavien pedagogisten toimien funktiona on hallita oppijan mah-
dollista sopeutumis- ja muutoskriisiä. (Bennett 1986, 1993; Bennett & Bennett 1998,
2002.) Milton ja Janet Bennett katsovat, että kehitysmallissa kuvattu kulttuurisen herk-
kyyden kehityksen syveneminen johtaa monikulttuurisen identiteetin muotoutumiseen.
Heidän tulkintansa sivullisuudesta sisältää kaksi identiteettioptiota: rakentavan ja eristy-
neen sivullisuuden. Näistä viimeksi mainittuun kytkeytyy identiteettikriisin aineksia, joi-
den ratkaisuiksi hahmottuvat arvot ja tavoitteet nivoutuvat vaihtoehtoisen, myönteisen
identiteetin, rakentavan sivullisuuden muovautumiseen. Bennettin esittämää mallia on
kritisoitu sen tavasta esittää kulttuurienvälisen herkkyyden kehitys liian suoraviivaisena.
Esimerkiksi Y. Y. Kim esittää mallin, jossa kehitys etenee stressin ja sopeutumisen väli-
senä spiraalimaisena prosessina (Kim 2003, 2004).

Myös Edward Taylor (1998 ja 1994; Pelkonen 2005b; Räsänen 2005, 207–216; Räsä-
nen 2002) käsittelee oppimisen ja psykososiaalisen kriisin välistä suhdetta. Hän lähestyy
kulttuurisokkia oppimiskokemuksena, jonka hän määrittelee transformatiiviseksi oppimi-
seksi. Taylor rakentaa oppimista koskevan tulkintansa Jack Mezirowin kehittämän trans-
formatiivisen oppimisen mallin pohjalle. Mallin keskeisiä elementtejä ovat 1) oppimisen
perustuminen kriisikokemukseen, 2) tämän kokemuksen kriittinen reflektio, tarkastelu ja
uudelleentulkinta sekä 3) rationaalinen diskurssi, joka mahdollistaa mainitun reflektion.
(Mezirow 1991; Taylor 1998.) Verrattuna David Kolbin kokemuksellisen oppimisen teo-
riaan (Kolb 1984; Fitzgibbon 1999) Mezirowin ja Taylorin tulkinnassa korostuu koke-
muksen intensiteetin merkitys. Tietynlainen käänteentekevyys on ominaista myös kult-
tuurisokin kokemuksen tulkinnalle. Taylorin ja Mezirowin käsite ’perspektiivin kääntymi-
nen’ (ympärikääntyminen tai muljahtaminen) viittaa prosessiin, jossa tullaan kriittisesti
tietoiseksi siitä, kuinka ja miksi maailmankuvaa koskevat esioletukset ja perusperiaatteet
vaikuttavat havaitsemisen, ymmärtämisen, tuntemisen ja maailmaa koskevien merkitys-
ten rakentumisen tapoihin. Tähän yhdistyy myös tiedostamattomien, tottumukseen perus-
tuvien odotusten muuttaminen. Transformatiivisessa oppimisessa on lopulta kysymys
myös arvojen, valintoja ohjaavien taipumusten sekä käyttäytymisen ja toiminnan muutok-
sesta. (Mezirow 1991, 167, 1995, 8–9; Taylor 1994, 394–395; Taylor 1998.) Perspektiivin
kääntymisen vaiheittaista etenemistä on kuvattu seuraavasti:
1. Disorientoiva, yksilöä järkyttävä ristiriita (kulttuurisokki).
2. Syyllisyyteen ja häpeään liittyvä itsetutkiskelu.
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3. Kriittinen tiedollisten, sosiokulttuuristen ja psyykkisten ennakko-oletusten uudelleen-
asettaminen.

4. Toisten ihmisten samanlaisten ongelmien huomaaminen.
5. Uusien roolien, suhteiden ja toimintamallien mahdollisuuksien kartoittaminen.
6. Uuden toimintatavan suunnitteleminen.
7. Em. toimintatapoja mahdollistavien tietojen ja taitojen hankkiminen.
8. Uusien roolien kokeilu uudelleen hahmotetussa tilanne- ja merkityskontekstissa.
9. Uuteen rooliin ja siitä rakentuviin suhteisiin perustuvan pätevyyden ja itseluottamuk-

sen rakentaminen.
10. Uuden perspektiivin määrittäminä merkityksellistyvien olosuhteiden uudelleen sovit-

taminen osaksi yksilön elämää ja hänen kokemustaan. (Mezirow 1991, 168–169;
Mezirow 1995; Taylor 1994, 394–396; Taylor 1998.)

Transformatiivisen oppimisen näkökulma tuo esiin oppimisen syvämerkityksen yksilön
kannalta: taitoihin ja sosiaalisiin taitoihin kytkeytyvät, esimerkiksi mallioppimista korosta-
vat tulkinnat ovat tärkeitä mutta riittämättömiä. Transformatiivisessa oppimisessa on kysy-
mys yksilön identiteetin muutoksesta uudessa tilanteessa. Tämä on hyvä ottaa huomioon
oppimisen tulkinnoissa. Identiteettiin syvästi ja kokonaisvaltaisesti vaikuttavan oppimis-
prosessin merkitystä onkin tarkasteltu tilanteissa ja ympäristöissä, joissa ryhmän tai yksi-
lön identiteetin moniulotteisuutta ja monikulttuurisuutta on uhannut yksilön ei-toivotuksi
mieltämä muutos.

Edward Taylor ei erittele transformatiivisen oppimisen kontekstuaalisia edellytyksiä,
vaikka hän näyttääkin viittaavan niihin. Taylor viittaa mahdollisesti tuki- ja vertaisryh-
miin tärkeinä kriisissä oppimista edistävinä osatekijöinä. Teoksessaan Threatened Identi-
ties (1986) Breakwell käsittelee tarkemmin verkostojen merkitystä tilanteessa, jossa
yksilö kokee identiteettinsä uhatuksi. Tukiryhmien merkitys on Breaksellin mukaan suuri.
Tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta eritellä kysymystä tarkemmin, mutta otan esiin
muutaman Breakwellin esiin nostaman tekijän. Käsitellessään ryhmän merkitystä identi-
teettikriisissä olevalle yksilölle Breakwell toteaa, että identiteettinsä uhatuksi kokevat
yksilöt voivat yhdistyä tuki- tai tiedostusryhmiksi. Näissä ryhmissä voidaan jakaa koke-
muksia ja tietoa. Spontaanisti muodostuvat ryhmät toimivat jäseniensä ehdoilla ja lieven-
tävät identiteettirakenteeseen kohdistunutta uhkaa. Järjestyneemmän toiminnan tavoit-
teena voi olla jäsenten käsityksen muuttaminen ja oman aseman uudenlainen tiedostami-
nen. Kokemusten ja tunteiden jakaminen turvallisessa ryhmässä vähentää uhkaa ja toimii
katarttisesti. Naisten, etnisten vähemmistöjen, vammaisten, uskonnollisten vähemmistö-
jen tai muiden ryhmien uhkaa kokevia jäseniä opastetaan ymmärtämään omaa käyttäyty-
mistään ja tunteitaan sekä sosiaalisia rakenteita ja ideologioita, jotka määrittävät heidän
asemaansa ja sen historiallista taustaa. Uhka selittyy uudella tavalla ryhmän jäsenten val-
veutuneessa tietoisuudessa, ja he saavat toimintaohjeet uhan käsittelyyn. Valinnan vapaus
kapenee, mutta sitä ei uhkatilanteessa ehkä kaivatakaan. Itsetunnon säästyminen koetaan
uhrauksen arvoisena. Ryhmässä saavutettu oman aseman ymmärtäminen edellyttää uuden
konstruktion legitimointia, jonka ympäröivä yhteisö voi estää ja mitätöidä siten sen vai-
kutukset yksilön identiteetille. Tukiryhmät toimivat uhattujen yksilöiden persoonallisen
muutoksen ja yhteisön sosiaalisen muutoksen raja-alueella. Kun sosiaalinen asema määri-
tellään uudelleen, sen vaikutukset identiteettirakenteeseen muuttuvat. Ryhmät synnyttä-
vät hyväksyntää tarjoavia tukiverkostoja, jotka vahvistavat yksilön emotionaalisia voima-
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varoja. Ne antavat tilaa saavutuksille ja sitoumuksille sekä arvokasta tietoa henkilökoh-
taisten tavoitteiden ja toimintastrategioiden muuttamiseksi. Tämä synnyttää persoonalli-
suuden muutoksen, joka suuntautuu identiteetin jatkuvuuteen, ainutlaatuisuuteen ja itsear-
vostukseen. (Breakwell 1986, 132–135; Mikkola 2001, 86.) 

Yksilön muuttuminen ja identiteetin uhan torjuminen voivat edetä toimintaan ryhmien
välillä. Sosiaaliset liikkeet tai painostusryhmät pyrkivät muuttamaan niiden ominaisuuk-
sien arvoa, jotka liitetään heidän edustamiinsa ihmisiin. Ominaisuuksiensa sosiaalista
arvoa kohottamalla ryhmä parantaa suhteellista asemaansa muihin ryhmiin nähden ja nos-
taa jäsentensä itsearvostusta. Sosiaaliset liikkeet tai painostusryhmät pyrkivät muutta-
maan tietyn tiettyyn sosiaaliseen identiteettiin kuuluvia piirteitä. Julkiseen kuvaan voi-
daan lisätä arvostettuja piirteitä tai siitä voidaan poistaa negatiivisia piirteitä. Muutokset
vaikuttavat suoraan yksilön itsetuntoon. Ryhmätoiminnan tuloksien tulisi vakuuttaa sekä
ryhmän jäsenet että ulkopuoliset. Ulkopuolisten ryhmään liittämä stereotyyppi voi muut-
tua, mutta jäsenten kokemat uhat vaihtelevat yksilöllisesti eivätkä kaikki ehkä hyväksy
muutoksia henkilökohtaiseen identiteettiinsä. Mahdollista on myös, että uhattu identiteet-
tiryhmä vakuuttuu muutoksesta mutta suuri yleisö ei sitä tunnusta. Tämä johtaa alakult-
tuurin – rajatun sosiaalisen kentän – syntymiseen. Alakulttuurissa identiteetin jatkuvuu-
den, ainutlaatuisuuden ja itsearvostuksen kehittäminen on mahdollista, vaikka laajemman
yhteiskunnan asenteet olisivat uhkaavat. (Breakwell 1986, 141; Mikkola 2001, 86.)

4.2 Rakentava sivullisuus – dynaaminen monikulttuurinen identiteetti

Eristyneen sivullisuuden kohdalla on kyseessä tietynlainen kulttuurinen halvaantuminen:
kyvyttömyys dynaamiseen kulttuurienväliseen suhteeseen ja kulttuuriseen identifikaatio-
prosessiin. Identiteetin dynaamisuutta, joustavuutta tai muuttuvuutta on tutkimuksessa
puolestaan pyritty kuvaamaan esimerkiksi sellaisten käsitteiden avulla kuin ’hybridisyys’
(sekoittuneisuus; Werbner 1997), ’kreolisaatio’ (Hannez 1992) tai ’diasporinen identiteetti’
(Safran 1991; Clifford 1997; Hall 1990; 1999). Kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuk-
sessa on käytetty käsitteitä ’diasporisuus’ ja ’diasporinen tietoisuus’, jotka kuvaavat omana
ja primäärinä mielletyn lähtömaan sekä siihen kytkeytyvän diasporisen identiteetin merki-
tystä. Taakse jätetty on keskeistä, ja sen myötä rakentuu diasporisuus poissa- ja muualla-
olona – aina suhteessa siihen, mistä ollaan pois tai lähdetty. (Alitolppa-Niitamo 2003, 27;
Safran 1991, 83–84). Milton Bennettin mallissa dynaamiseen, eri kulttuureihin kytkeytyviä
tekijöitä yhteensovittavaan identiteettiin viittaa käsite ’integraatio’ (integration), jota Janet
ja Milton Bennett käyttävät kulttuurienväliseen etnorelativistiseen herkkyyteen liittyen.
Käsite voidaan suomentaa tässä yhteydessä esimerkiksi sanoilla ’eheytyminen’, ’eheyttä-
minen’ tai ’yhteensovittaminen'.

Keskustelussa monikulttuurisen identiteetin myönteisestä merkityksestä on nostettu
esiin tiettyjä ominaisuuksia, joita liikkuminen kulttuurista toiseen vaatii. Tällainen on esi-
merkiksi kyky sovittaa yhteen erilaisia kulttuurisia näkökulmia luovassa kulttuurisyntee-
sissä (Bochner 1981) samoin kuin kyky joustaa ja mukautua psyykkisesti jatkuvan muu-
toksen keskellä. Lisäksi vaaditaan kykyä hallita omakohtainen muutos, eheyttää itseään
muutosten ja eri suuntiin vetävien kulttuuristen paineiden keskellä, määritellä itsensä
joustavasti sekä kestää epämääräisyyttä tässä prosessissa. (Adler 1974, 29; Scahetti 2000,
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46–47.)30 Myöhemmin tutkijat ovatkin korostaneet persoonallisuuden tai identiteetin
joustavuutta painottavia näkökulmia (Schaetti 2000, 47). Tutkimuksessa on pohdittu
kykyä tiedostaa itseään tavalla, joka mahdollistaa neuvottelun omaa identiteettiä koske-
vista merkityksistä sekä suhteesta niihin kulttuureihin, joiden kokee olevan merkitykselli-
siä identiteetilleen. Monikulttuurista persoonallisuutta hahmottaessaan Peter Adler viittaa
yleisempään psyykkiseen joustavuuteen tärkeänä identiteetin dynaamisuuden osateki-
jänä. (Adler 1974, 25, Schaetti 2000, 25.)

Rakentava marginaalisuus -käsitteen avulla Milton ja Janet Bennett pyrkivät esittä-
mään yhden tulkinnan monikulttuurisesta identiteetistä ja persoonallisuudesta. Keskuste-
lua on käyty vilkkaasti kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen tutkimuksen kentällä, jossa
on yritetty kehittää tutkimuskohdetta kuvaavia käsitteitä, kuten ’monikulttuurinen ihmi-
nen’ (Adler 1974, 1998)31 tai ’välittäjäpersoonallisuus’ (Bochner 1981; Taft 1981; Yoshi-
kawa 1987 1980; Bennett M. 1993; Bennett J. 1993).32 Tutkimuksen edetessä kysymys
monikulttuurisen persoonallisuudesta ja sille läheisestä monikulttuurisesta identiteetistä
on laajentunut ja käynyt vivahteikkaammaksi. Vetäessään yhteen tätä keskustelua Barbara
Schaetti viittaa erilaisiin käsitteisiin, joilla on yritetty kuvata tällaista identiteettiä ja tuoda
samalla esiin identiteetin tiettyjä piirteitä tai erilasia näkökulmia monikulttuurisuuden
kokemukseen (Schaetti 2000, 54).33 Schaettin näkemystä identiteetin moni-ilmeisyydestä
lähestyy kulttuurihybridin käsite, jolla viitataan monikulttuurisen identiteetin palapeli-
luonteeseen: se muodostuu erilaisista elementeistä, jotka eivät välttämättä ole sulautetta-
vissa tai sovitettavissa toisiinsa (Bennett J. 1993, 112–113). Monikulttuurisen yksilöiden-
titeetin tarkastelussa on noussut esiin kaksi vastakkaista näkökulmaa, joiden luomassa
jännitteessä tutkimus on edennyt. Yhtäältä on huomioitu erilaiset tavat hahmottaa moni-
kulttuurisen identiteetin irrallisuutta ja sivullisuutta.34 Toisaalta on nostettu esiin kulttuu-
rienväliseen identiteettiin kytkeytyvä välittäjyys, jota on luonnehdittu esimerkiksi sanalla
’luova yhdistäjä’35, tai sellaisilla käsitteillä kuten ’dynaaminen välilläolo’,36 ’rakentava
sivullisuus’37 tai ’sekoittunut välittäjyys’38

Rakentavan sivullisuuden keskeinen piirre on sen prosessiluonteisuus, eräänlainen jat-
kuvan neuvottelun tila. Siinä erilaisten, toisilleen ristiriitaistenkin maailmankuvien ja
identiteetin välinen suhde johtaa jatkuvaan prosessiin. (Bennett M. 1993, 61; Bennett J.

30. Tähän kytkeytyy keskustelu monikulttuurisesta kompetenssista (’intercultural competence’, esim. Kealey
1996).

31. ’Multicultural man’. Tätä käsitettä käytti Edward Parks jo 1920-luvulla (Parks 1928, ks. Bennett 1993, 60).
32. ’Mediating person’.
33. Schaetti 2000, 54. Käsite ’half and half’ tai ’doubles’eli ’puolikkaat’ viittaa identiteetin kahtiajakoisuuteen,

’varieties’ eli ’moninaiset’ sen moniulotteisuuteen. ’Oreos’ (suomessa joskus käytetty ’dominokeksimalli’)
viitaa yhtäältä identiteetin kerroksellisuuteen ja toisaalta näiden kerrosten erilaiseen luonteeseen, esimer-
kiksi väriin tai rodulliseen identiteettiin, jossa toinen jää piiloon ja toinen on esillä. Termi ’prismat’ (’prism
lives’) viittaa monikulttuurisen ihmisen kokemusten moniulotteisuuteen tai -perspektiivisyyteen, ja samaan
tähtäävät sellaiset kielikuvat kuin ”kolmannen kulttuurin lapset” (tai aikuiset) ja ”globaalit paimentolaiset”
(Suomessa esim. Junkkari 2000).

34. Bennett (1993, 60) viittaa jo viime vuosisadan alussa käynnistyneeseen keskusteluun sivullisesta (’marginal
man’, Parks 1928) sekä siitä myöhemmin kummunneisiin tapoihin tarkastella tähän liittyvää eristynei-
syyttä.

35. Adler 1974, ‘creative syntethizer’.
36. Yoshikawa 1980, 1987, ‘dynamic in betweenness’.
37. Bennett J. 1993 ja Bennett M. 1993, ‘constructive marginality’.
38. Malkki 1995; Krulfeld 1994, ‘betwixt and between’.
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1993, 14–15; myös Schaetti 2000, 25, 48.) Rakentavassa sivullisuudessa identiteetin kes-
kiöön nousee kyky tunnistaa identiteetti prosessiksi, kulttuurisena liikkeenä, jolloin yksilö
aistii tämän muutoksen ja virran luonteen. Milton Bennett määrittääkin etnorelativistista
integraatiota kulttuurisena herkkyytenä siten, että se on jatkuvaa irrottautumista jostakin
ja liittymistä johonkin. (Bennett M. 1993, 61–62.) Hän viittaa japanilaisen monikulttuuri-
suusteoreetikko Mundeo Yoshikawan käsitteeseen ’dynaaminen välilläolo’ (Yoshikawa
1980; 1987, 143) luonnehtiessaan rakentavan marginaalisuuden kokemusta. (Bennett J.
1993, 118). Yoshikawan tavoin myös M. Bennett mieltää etnorelativistisena yhteensovit-
tamisena ilmenevän kulttuurienvälisen herkkyyden jatkuvaksi ja miellyttäväksi liikkeeksi
kulttuurisesta kehyksestä toiseen ja takaisin. Tässä prosessissa integroitunut monikulttuu-
rinen identiteetti rakentuu. Yoshikawa käyttää käsitettä ’Möbiuksen silmukka’, joka viit-
taa kaksisuuntaiseen liikkeeseen kulttuurisesta viitekehyksestä toiseen ja tämän prosessin
yhteydessä toteutuvaan identiteettiin. (Yoshikawa 1987, 143). Viitekehysten suhde voi
olla ristiriitainen tai jopa toisilleen vastakkainen; integraatiolla, sivullisuuden rakentavuu-
della tai dynaamisella välissä ololla (dynamic in betweenness, Yoshikawa 1980, 1987)
viitataan siihen, että viitekehysten jännitteisestä keskinäisestä suhteesta huolimatta niiden
merkitys pohjautuu näiden kehysten hedelmälliselle, jatkuvalle ja rakentavaksi mielletylle
vuorovaikutussuhteelle. (Bennett J. 1993, 117–118; Bennett M. 1993, 63–64; Yoshikawa
1987, 143.)

Tietoisuus elämisestä vähintään kahden kulttuurin reuna-alueilla eliminoi ilmeisen
identiteetin riippuvuuden vain yhdestä kulttuurista. Yksilöt, joilla on rakentavan sivulli-
sen identiteetti, ovat taipuvaisia kokemaan identiteettinsä kokonaisvaltaisena. He sovitta-
vat yhteen, tunnistavat ja arvostavat identiteettiensä kaikkia puolia. Näiden välisen suh-
teen kokeminen eheäksi on jatkuva kehitysprosessi. (Poston 1990, 154; Bennett J. 1993,
118.) Muutoksen merkitys on heille positiivinen, ja se assosioituu tapaan nähdä kulttuurit
sinänsä prosessin kaltaisina, muuttuvina tekijöinä. Metaforisesti asian voisi ilmaista siten,
että kysymys on kyvystä saada kiinni ”yhteisestä tanssista” eli aistia kulttuuriprosessin ja
muutoksen luonne ja saada näin ote tästä kulttuurisesta liikkeestä – ”oppia uusia tans-
seja”. Tähän nivoutuu rakentavien sivullisten kokemus, että he eivät ole koskaan täysin
kodittomia maailmassa. Rakentavilla sivullisilla on silti myös viiteryhmä, johon he identi-
fioituvat, nimittäin toiset rakentavat sivulliset. Heitä yhdistävä kokemus on, että erilaisista
taustoista ja viitekehyksistä huolimatta he kokevat löytävänsä enemmän yhteistä keske-
nään kuin määrättyihin kulttuurisiin viitekehyksiin identifioituvien ihmisten kanssa.
Edellä mainitut yhtäältä muutokseen ja toisaalta jäsenyyteen perustuvat tekijät liittyvät
yksilön kykyyn tiedostaa omia rajojaan ja hallita niitä. (Bennett J. 1993, 118.)

Janet Bennett pitää irrottautumista kritiikittömästä ja reflektoimattomasta suhteesta
auktoriteetteihin rakentavan sivullisuuden tärkeänä edellytyksenä. Tähän liittyy keskei-
sesti yksilön kyky sietää epämääräisyyttä, kunnioittaa toisten ja toisena koetun kulttuurin
edustamia, omastaan paljonkin poikkeavia näkökulmia. Edellä mainittuun kytkeytyy
myös kyky määrittää oma viitekehyksensä ja suhteensa noihin poikkeaviin näkökulmiin.
Kun kapseloituneessa sivullisuudessa oman monikulttuurisen identiteetin eri puolet koe-
taan ratkaisua vaativana ongelmana, merkitsee rakentava sivullisuus niiden näkemistä
resurssina. (Bennett J. 1993, 119.) Tähän yhdistyy myös yksilön aktiivisuus suhteessa
omaan muutokseen, mitä voidaan luonnehtia identiteettineuvotteluksi. Barbara Schaetti
mainitsee neljä erilaista tapaa asettaa näitä neuvotteluehtoja. Monikulttuuriseksi itsensä
mieltävä ihminen voi joko antaa viiteryhmän asettaa ehdot tai valita tekevänsä aktiivi-
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sesti identiteettityötä ja identiteettiä koskevia ratkaisuja. Hän voi myös omaksua identi-
teettejä yksilönä ja yksilöllisesti kunkin kulttuurisen kontekstin kannalta mielekkääksi
katsomallaan tavalla. Neljäs mahdollisuus on painottaa eri identiteettien välistä yhteyttä ja
moninaisuutta ja sovittaa tämä moninaisuus kaikenkattavaksi kokonaisuudeksi. Tämä dia-
logiseksi diskurssiksi (Hicks 1995, 8) nimitetty identiteettineuvottelun muoto mahdollis-
taa monikulttuurisen persoonallisuuden tietoiset ja itsenäiset valinnat identiteettiä koske-
vien ratkaisujen tekemisessä. Tällainen identiteetti on avoin kasvuprosessille, joka perus-
tuu sekä-että-asenteelle eli identiteettejä yhteen sovittavalle asenteelle. (Scahetti 2000,
51.) 

Yksilön aktiivisuus maailmankuvan ja kulttuurin tulkinnan rakentamisessa koskee
myös arvoja. Arvovalinnoissa korostuvat yksilön kyky ja mahdollisuus rakentaa ja luoda
omia arvojaan sekä käsitys henkilökohtaisesta vastuusta valintoja tehtäessä. Kyky tehdä
valintoja on keskeinen tekijä kulttuurisessa maailmankuvassa etenkin silloin, kun muo-
dostetaan rajoja kulttuuristen viitekehysten runsauden keskellä. Tässä ei ole kyseessä
niinkään yksilön riippumattomuuden korostus, vaan pikemminkin päinvastainen konteks-
tiriippuvuus, jonka yksilö tiedostaa ja johon hän on reflektiivisessä, tiedostavassa suh-
teessa. (Bennett J. 1993, 117; Bennett M. 1993, 61–62.) 

Rakentavaan sivullisuuteen yhdistyy kyky hahmottaa viite- ja jäsenryhmiä ja päättää
niiden merkityksistä yksilölle itselleen. Rakentavan sivullisuuden tunnistaminen osaksi
omaa identiteettiä auttaa yksilöä myös tunnistamaan rakentavien sivullisten muodostamia
viiteryhmiä ja yhteisöjä omiksi viiteryhmikseen. (Bennett J. 1993, 13–14.) Identiteetin
hahmottaminen prosessiksi ja kyky kontekstiherkkään arvottamiseen ja arvioimiseen mer-
kitsevät myös dynaamista ja itsenäistä suhdetta ryhmän jäsenyysehtoihin sekä tietoi-
suutta ryhmän ja jäsenyyden vaihtuvista merkityksistä yksilön identiteetille. Myönteisen
sosiaalisen identiteetin tavoittelussa oman ryhmän tulee erottua positiivisesti muista.
Yksilö pyrkiikin liittämään viiteryhmäänsä positiivisia tunnusmerkkejä. Mikäli ryhmän
jäsenyys tuottaa epätyydyttävän identiteetin, hän pyrkii eroon ryhmästä psykologisesti tai
tosiasiallisesti yhdistyäkseen myönteisempään ryhmään tai yrittää muuttaa alkuperäisen
ryhmän tunnusmerkkejä myönteisemmiksi. (Turner 1987, 30.) Kognitiiviseen tietoisuu-
teen ryhmäjäsenyydestä ja sen sisällöstä liittyy läheisesti evaluatiivinen komponentti.
Arviot ryhmästä vaikuttavat minän liittämiseen ryhmään. Samoin ryhmän liittäminen
minään vaikuttaa ryhmän arvostamiseen. Arvodimensiot eivät sellaisenaan vielä sisällä
vertailua. Vasta niiden soveltaminen arvokonstruktioon luo hierarkkisen (parempi kuin)
tai ei-hierarkkisen (yhtä hyvä kuin) arvoasetelman. (Liebkind 1979, 38.) Ryhmäjäsenyyk-
siä vertaillessaan yksilö manipuloi niitä arvojen suhteen tarkoituksiinsa sopiviksi. Yhte-
näistämisen (unification) strategiassa yksilö minimoi ryhmien sisällöt yhtä arvokkaiksi
jättämällä erot huomioimatta. Jatkuva yhtenäistäminen voi vähitellen häivyttää kahden
ryhmän välillä koetut sisältöerot kokonaan. Erilaistaminen taas maksimoi pienimmätkin
erot, jotta ryhmät voidaan havaita arvoltaan erilaisina. (Liebkind 1979, 39; Mikkola 2001,
85–86.)

Rakentavaksi sivullisuudeksi mielletyn monikulttuurisen identiteetin taustalla vaikut-
taa syvä maailmankuvaa, kulttuuria ja merkityksen rakentumista koskeva muutos, joka
pohjautuu taustalla vaikuttavaan konstruktionimiin ja siitä nouseviin kulttuuri- ja identi-
teetinteoreettisiin lähtökohtiin. Seuraavaksi kuvaan etnorelativistista kulttuurienvälistä
herkkyyttä ja sen osatekijöitä. Luvun lopussa tarkastelen niitä filosofisia, eettisiä ja psy-
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kososiaalisia taustatekijöitä, joiden varassa edellä tässä puheena oleva monikulttuurinen
identiteetti rakentuu.

4.2.1 Etnorelativistinen kulttuurienvälinen herkkyys rakentavan 
sivullisuuden edellytyksenä

Kulttuurienvälisen herkkyyden perusta on ylipäätään erilaisuuden kokemisessa ja sen mer-
kitysten rakentamisessa. Kulttuurienvälinen herkkyys tarkoittaa Milton Bennettin ajatte-
lussa tapaa, jolla yksilöt tai ryhmät rakentavat kokemansa kulttuurisen erilaisuuden ja sii-
hen liittyvien kulttuuristen erojen merkitystä. (Bennett M. 1993, 24.) Kokemus on Milton
Bennettin mallin ymmärtämisessä keskeistä: kysymys on siitä, miten ihmiset kokevat kult-
tuurienväliset erot ja millaisen merkityksen he tämän kokemuksensa myötä antavat kult-
tuurienväliselle erilaisuudelle ja eroille. Bennettin fenomenologisen lähtökohdan taustalla
on, että kokemus on sen suhteen funktio, jonka ihminen muodostaa kokemaansa ilmiöön ja
että tämä suhde määrää ilmiötä koskevan merkityksen muodostumista. (Bennett M.1993,
24; Pilotta 1983; Kelly 1963, 73.) Karkeasti ottaen kysymys on erilaisuutta välttelevästä tai
siihen suuntautuneesta psykososiaalisesta orientoitumisesta; ensiksi mainittua Milton Ben-
nett nimittää etnosentriseksi39 ja jälkimmäistä etnorelativistiseksi40 kulttuurienvälisen
herkkyyden muodoksi (Bennett & Bennett 2004, 153; Bennett M. 1993). Kuten edellä on
todettu, kulttuurisesti erilaisena koettuun kohdistuva välttämisorientaatio, etnosentrinen
herkkyys, ilmenee kolmessa perusmuodossa: kulttuurisen eron ja erilaisuuden kieltämisenä
(denial), sitä vastaan puolustautumisena (defence) tai vähättelemällä tai minimoimalla sen
merkitys ja tärkeys (minimization). Etnorelativistinen kulttuurisiin eroihin ja erilaisuuksiin
myönteisesti suuntautunut ja niihin primääristi orientoituva herkkyys puolestaan ilmenee
kulttuuristen erojen ja erilaisuuden merkityksen perustavanlaatuisena hyväksymisenä. Täl-
löin yksilö voi omaksua toisistaan poikkeavia perspektiivejä osaksi omaa maailmanku-
vaansa. Hän voi myös määritellä identiteettiään useasta toisistaan poikkeavasta maailman-
kuvallisesta näkökulmasta ja liittää näin syntyneitä tulkintoja osaksi omaa identiteettiään.
(Bennett & Bennett 2004, 153.)41

Etnorelativistinen herkkyys poikkeaa etnosentrisestä herkkyydestä monessa suhteessa.
Keskeisintä siinä on, että erilaisuus ja kulttuuriset erot koetaan hyväksyttävinä ja että nii-
den kokemisen lähtökohtana on erojen periaatteellinen oikeutus, lähtökohtaisesti myön-
teinen merkitys ja hyväksyminen. Etnorelativistiseen herkkyyteen liittyvä myönteinen
suhtautuminen erilaisuuteen ja kulttuurisiin eroihin erottaa sen etnosentrisestä herkkyy-
destä, jossa kulttuurisesti erilainen koetaan lähtökohtaisesti negatiivisena ja ongelmalli-
sena. (Bennett 1993, 25; Bennett & Bennett 2004, 156.) Etnorelativistinen herkkyys
ilmenee myönteisenä suhtautumisena toisisten kulttuurien monimutkaisuuteen, outouteen
ja vierauteen. Ihmiset koetaan ja nähdään tasa-arvoisina ja heidän erilaisia näkökohtiaan

39. ‘Ethnocentric intercultural sensitivity’.
40. ‘Ethnorelative intercultural sensitivity’.
41. “The ethnorelative stages are ways of seeking cultural difference either by accepting its importance, by

adapting a perspective to take it into account, or by integrating the whole concept into a definition of iden-
tity.”
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kunnioitetaan, vaikka niihin ei välttämättä yhdytä tai niistä ei välttämästä pidetä. (Ben-
nett & Bennett 2004, 156.) Tähän liittyy edelleen kulttuurisen integriteetin eli itseisarvoi-
suuden kunnioittaminen (Bennett M. 1993, 51), mikä on koko etnorelativistisen herkkyy-
den syntymisen ja muovautumisen kannalta keskeistä. Kyky kokea ja hahmottaa joitain
todellisuuden puolia tai niiden merkityksiä toisin kuin miten oma jäsen- ja kasvukulttuuri
on ehdollistanut, on merkittävää etnorelativistisessa herkkyydessä. Tähän kytkeytyy vielä
se, että yksilö kykenee mieltämään tämän erilaisuuden ja poikkeavuuden omalla kohdal-
laan. (Bennett M. 1993, 53.) Jo edellä viitattiin siihen arvoteoreettiseen näkökohtaan, että
kaikki arvot ja uskomukset sekä niihin pohjautuva käyttäytyminen organisoituvat kulttuu-
risen kontekstinsa periaatteiden mukaan. 

Etnorelativistinen herkkyys ilmenee kolmessa eri muodossa, joita voidaan nimittää
kulttuurisen erilaisuuden hyväksymiseksi (acceptance), siihen sopeutumiseksi (adapta-
tion) ja sen integroitumiseksi osaksi omaa identiteettiä (integration). Kehitysmallissaan
Milton Bennett jäsentää näiden välisen suhteen kehitykseksi, jossa hyväksyminen on
ensimmäinen vaihe ja joka edelleen etenee sopeutumisen kautta yhteensovittamisen vai-
heeseen. Kaikki kolme etnorelativistisen herkkyyden muotoa sisältävät myös osateki-
jöitä, joiden kautta kehitys etenee (Kuvio 11). 

Kuvio 11. Etnorelativistisen herkkyyden kehitysprosessi (Bennett M. 1986, Bennett M. 1993). 

Hyväksymisherkkyys ilmenee kahdessa eri muodossa: ulkoisten sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen muotojen ja käyttäytymisen erojen kunnioittamisena sekä näiden pohjana toimivien
kulttuuristen arvoerojen kunnioittamisena. Ensiksi mainittu hyväksymisen muoto kohdis-
tuu kulttuurien ulkoisiin eroihin, joita voidaan havaita esimerkiksi käyttäytymisessä. Arvo-
erojen hyväksyminen merkitsee ulkoisten erojen syiden ja perusteiden kunnioittamista ja
itseisarvoisuuden myöntämistä. (Bennett M.1993, 48–50; Bennett & Bennett 2004, 155–
156.) Tällainen kulttuurista toiseutta ja erilaisuutta kunnioittava asenne on yhteydessä ling-
vistiseen relativismi ja siihen kytkeytyvään sosiaaliseen konstruktionismiin. Kieltä ei pide-
tä todellisuutta kuvaavana välineenä, vaan se on aktiivinen todellisuutta tuottava ja sitä
rakentava tekijä, mikä liittyy keskeisesti edellä mainittuun konstruktionistiseen ontologi-
seen oletukseen todellisuuden luonteesta. Sosiaalisen vuorovaikutuksen laajempi hahmot-
taminen kytkeytyy ei-sanallisen viestinnän merkityksen hahmottamiseen kulttuurienväli-
sen vuorovaikutuksen eräänä keskeisenä tekijänä. Keskeistä etnorelativistisesti herkässä
kulttuurien kohtaamisessa on haptisen, visuaalisen tai kineettisen sosiaalisen viestinnän
merkitys sekä näiden viestinnällisten ulottuvuuksien eri vivahteiden ja kulttuurisen vaihte-
lun avautuminen. (Bennett M. 1993, 49.) 

Arvojen hyväksymiseen liittyy niiden kulttuurisidonnaisuuden ja suhteellisuuden
havaitseminen. Maailmankatsomuksellisten ja arvo-orientaatioiden välisten erojen hyväk-
syminen on kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen lähtökohta. Konstruktionistisessa onto-
logiassa ihminen nähdään aktiivisena maailmankuvansa rakentajana. Tämä koskee paitsi
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omaa maailmankuvaa myös vuorovaikutuksen muita osapuolia, joille annetaan tasapuoli-
nen ja tasa-arvoinen oikeutus maailmaa koskeviin tulkintoihin. (Bennett M. 1993, 49, 56;
Berger & Luckmann 1967; Berger & Luckmann 1994.) Maailmaa ei nähdä annettuna eikä
ihmistä passiivisena maailmaa koskevien merkitysten tuottamisessa. Päinvastoin ihminen
aktiivisesti prosessoi, muodostaa ja käyttää kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä.42

Etnorelativistisen herkkyyden sopeutumisena (adaptation) ilmenevä muoto merkitsee
kykyä hahmottaa maailma omalle kulttuuriselle maailmankuvalle vaihtoehtoisella tavalla,
ikään kuin toisin silmin. Tällöin yksilö voi muuttaa käyttäytymistään ja vuorovaikutusta-
pojaan toisen kulttuurin kannalta mielekkäämmiksi. Sopeutumisherkkyys ilmenee kah-
della tavalla: kulttuurisena empatiana (cultural empathy; Bennett & Bennett 2004, 156;
Bennett M. 1998) ja pluralismina (Bennett & Bennett 2004, 157–158; Bennett 1993, 54–
58).

Empatia eroaa hyväksymisherkkyydestä siinä, että se merkitsee oman perspektiivin
muutosta ja koskettaa henkilökohtaisempaa kulttuurisia erojen ja erilaisuuden koke-
musta. Aiemmassa tuotannossaan Milton Bennett määrittelee empatian kuvitteelliseksi,
älylliseksi ja emotionaaliseksi osallistumiseksi toisen ihmisen kokemukseen (Bennett
1979, 418; Bennett 1972; Bennett 1977; Katz 1963.) Empatia liittyy Bennettin ajattelussa
toisessa kulttuurissa elämiseen ja siihen sopeutumiseen. Sopeutuminen alkaa välittö-
mästä kognitiivisen kehyksen vaihtumisesta, jolloin yksilö yrittää omaksua toisesta kult-
tuurista avautuvan näkökulman osaksi omaa maailmankuvaansa. Maailmankuvaa ajatel-
len empatia tarkoittaa yritystä jäsentää kokemustaan sellaisten rakenteiden mukaan, jotka
ovat luonteenomaisempia toiselle kuin omalle kulttuurille. (Bennett & Bennett 2004,
156.) Bennett selventää etnorelativistisen ja etnosentrisen herkkyyden välistä eroa asetta-
malla vastakkain sympatian ja empatian. Artikkelissaan ”Overcoming the Golden Rule”
Milton Bennett (Bennett & Castinglioni 2004) erottaa empatian käsitteen sympatian käsit-
teestä. Sympatian kokemisen lähtökohtana on oletus siitä, että toinen kokee jonkin tietyn
tilanteen samalla tavalla kuin olettaja itse. Toisen kokemukseen eläytyminen perustuu
tälle oletukselle, jonka mukaan ihmiset kokevat tilanteet samalla tavoin taustojen ja lähtö-
kulttuurien erilaisuudesta huolimatta. Sympatia määrittyy orientaatioksi, jossa suhdetta
toiseen kulttuuriin leimaa samanlaisuuksien etsintä ja kulttuurisen samuuden kokemisen
ja tunnistamisen päämäärä. Bennettin mukaan tällainen samanlaisuuden oletus ilmentää
etnosentristä orientaatiota. (Bennett 1979; Bennett 1998; Bennett 1993, 41, 52; Wahl-
ström 1996, 77.)

Empaattisen kokemuksen outous, vieraus ja kuulumattomuus henkilön aiempaan koke-
mukselliseen repertuaariin erottavat sen sympatiasta. Tämän vuoksi se edellyttää kykyä
kuvitella se, miten toiseen kulttuuriin kuuluva ihminen kokee tai rakentaa maailmaa kos-
kevia merkityksiä. Bennettin konstruktiossa empatian lähtökohtana on yksilön kyky hah-
mottaa itsensä uudesta ja oudosta näkökulmasta jopa hänelle itselleen vieraaksi tai
ymmärtää itseä koskeva, vieras näkökulma. Tämä on lähtökohta sille, että ihminen voi
kuvitella toisen ajatusten ja tunteiden erilaisuuden sekä sen erilaisen näkökulman, johon
ne ovat kytkeytyneet ja jossa ne syntyvät. Samalla tämä lähtökohta mahdollistaa yksilön

42. Bennett M. 1993, 55–56 viittaa tässä yhteydessä Peter Bergerin & Thomas Luckmannin (1966; 1994, 190–
194) käyttämään reifikaation käsitteeseen. Reifikaatio merkitsee todellisuuden olettamista annetuksi niin,
että ihmisen aktiivisuus todellisuuden merkityksellistämisessä peittyy (myös Hall 1976, 23–28; Jokinen
1997, 27–28). Reifikoitunut orientaatio todellisuuteen on etnosentirsen herkkyyden eräs osatekijä.
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kuvitteellisen oman näkökulman ”vaihtamisen” toisen ihmisen erilaisena avautuvaan
näkökulmaan.(Bennett 1979, 419.) Tähän kuvittellisuuden avulla tuotettuun kokemuk-
seen sisältyy oman perspektiivin ja viitekehyksen laajentamis- ja vaihtamiselementti
(Bennett M. 1993, 53).

Etnorelativistisen empatian kokemisen lähtökohtana on oletus mahdollisuudesta arvi-
oida todellisuutta myös muun kuin oman kulttuurin näkökulmasta. Empatiassa yritetään
katsella asioita toisen näkökulmasta (Bennett 1979, 418–419; Bennett 1993, 53). Bennett
määrittää empatian koodinvaihdoksi, jossa henkilö kykenee hahmottamaan toisen kult-
tuurin merkityskoodiston erilaisuuden sekä asettumaan itse vieraalta tuntuvaan ja outoon
näkökulmaan. Empatiaan yhdistyy myös kyky vaihtaa tietoista kulttuurista käyttäytymis-
koodia, jolloin itselle vieraassa kulttuurisessa ympäristössä voidaan käyttäytyä mielek-
käällä ja sopivalla tavalla. (Bennett & Bennett 2004, 156–157; Bennett M. 1993, 51–52;
Bennett 1979, 418–419.) Samoin esimerkiksi Peter Adler viittaa empatia-käsitteen yhtey-
dessä kykyyn kokea joitain todellisuuden aspekteja tavalla, joka poikkeaa oman kulttuu-
rin antamasta, kulttuurissa luonnollisesti omaksutusta mallista. Empatiassa orientoidu-
taan kokemaan joitain todellisuuden elementtejä toisin kuin oma kulttuuri edellyttäisi,
mikä johtaa tulkintaperspektiivissä ”eri kuin minulla” -elämykseen. (Adler 1974; myös
Yoshikawa 1987.) Empatia merkitsee oman näkökulman muutosta kohti erilaisuuden
ymmärtämisen kokemusta. Näkökulman ylitys edellyttää halua osallistua toisen koke-
mukseen ainakin siinä määrin, että yksilö pyrkii käyttäytymään toisen näkökulman kan-
nalta mielekkäällä tavalla.

Empatiassa viitekehyksen laajennus rajoittuu kuitenkin vain johonkin osaan vierasta
viitekehystä ja on luonteeltaan ajallisesti rajoitettua, hetkellistä, jolloin on kyseessä tilan-
nesidonnainen käyttäytyminen. (Bennett & Bennett 2004, 156). Se on luonteeltaan kuin
matka, joka tehdään omasta kulttuurisesta viitekehyksestä toiseen. Bennettin tulkinnan
mukaan molemmat piirteet erottavat empatian pluralismista, jossa toiseuden kokemus on
pysyvä osa kokijan identiteettiä ja minäkuvaa. Empatia eroaa kulttuurisensitiivisyyden
muotona pluralismista siinä, että se on luonteeltaan hetkellinen kokemus. (Bennett
M.1993, 53.) Sille on ominaista myös, että se on tietoista ja että sitä edeltää henkilön tie-
toinen päätös toimia kyseisellä tavalla. Empatia on luonteeltaan tietyllä tavalla tahdon-
alaista (cognitive frame shifting) ja tiedostettua sekä ajallisesti rajoitettua (Bennett &
Bennett 2004, 156–157; Bennett & Castinglioni 2004, 257–259.) 

Milton Bennettin kehitysmallissa empatiaa seuraa astetta syvempi, pluralismiksi nimi-
tetty etnorelativistisen herkkyyden muoto. Ero pluralismin ja empatian välillä on siinä,
että pluralismista puuttuu empatialle tyypillinen kokemuksen väliaikaisuus sekä tiedos-
tettu roolinotto ja perspektiivin vaihtaminen ja muuttaminen. Pluralismi merkitsee pysy-
vää, henkilökohtaisesti merkittävää sisäistettyä suhdetta useaan kulttuuriseen viitekehyk-
seen. Nämä viitekehykset koetaan omina ja niiden moninaisuudesta on tullut pysyvä osa
henkilön identiteettiä. Tämä heijastuu siinä, että kunkin kulttuurin kunnioitus merkitsee
henkilölle myös itsekunnioitusta, koska kyseiset kulttuuriset viitekehykset ovat osa hänen
kaksi- tai monikulttuurista identiteettiään. Kun empatiassa on kyse eläytymiseen perustu-
vasta koodinvaihdon kyvystä, on pluralismi luonteeltaan syvempää ja pysyvämpää viite-
kehyksen vaihtumista. Pluralismille on luonteenomaista viitekehysten vaihtuminen auto-
maattisesti ja huomaamatta, luontevalla ja joustavalla tavalla. (Bennett 1993, 55–56; Ben-
nett & Bennett 2004, 157.) Tällöin vaihtoehtoisiin kulttuureihin liittyvien viitekehysten
tunteminen (feeling) ja välitön aistiminen ilmenee mielekkäänä käyttäytymisenä (Bennett
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& Bennett 2004, 156; Bennett & Castiglioni 2003). Kun empatiassa on kysymys pitkälle
tiedostetusta koodin vaihdosta, pluralismissa relevantin käyttäytymisen ja aistimisen läh-
tökohtana on, että se tuntuu oikealta, tutulta ja omalta. Keskeinen tekijä pluralismina
ilmenevässä herkkyydessä onkin käyttäytymisen aitous, autenttisuus ja tietty spontaa-
nius. Yksilö mieltää erilaisiin kulttuurisiin viitekehyksiin kytkeytyvän käyttäytymisensä,
identiteettinsä ja identifikaationsa osaksi itseään. Hän myös kokee nämä eri viitekehykset
omikseen ja tärkeiksi henkilökohtaiselle identiteetilleen. (Bennett M. 1993, 55–56; Ben-
nett & Bennett 2004, 157; Bennett & Gastinglioni 2004, 257–259.) Juuri tässä moneen
kulttuuriseen viitekehykseen kutoutuneessa identiteetissä piilee monikulttuurisen kulttuu-
risokin ja monikulttuurisen identiteettikriisin mahdollisuus, joka johtaa edellä kuvattuun
eristyneeseen sivullisuuteen.

4.2.2 Etnorelativismi etnorelativistisen herkkyyden taustatekijänä

Milton Bennett luonnehtii kehitysmallissaan hahmottelemaansa kulttuurienvälisen herk-
kyyden perusmuotojen välistä eroa paradigmaattiseksi. Etnosentrinen ja etnorelativistinen
kulttuurienvälinen herkkyys ovat toisilleen vastakkaiset ja yhteen sovittamattomat.
(Bennett M. 1993, 47; Salakka 1998, 36) Ensiksi mainittua voi luonnehtia kulttuurienväli-
sen herkkyyden puutteeksi, sen eriasteiseksi ilmenemismuodoksi. Etnorelativistista herk-
kyyttä voi puolestaan kutsua sekä kulttuurienväliseksi (intercultural) että monikulttuurisek-
si (multicultural) herkkyydeksi, jolle on ominaista herkkyys kulttuurienvälisen suhteen laa-
dulle (Salakka 1998, 36). Tässä mielessä se onkin luonteeltaan kulttuurienvälistä, minkä
lisäksi siihen kytkeytyy läheisesti herkkyys havaita kulttuurienvälisiä eroja ja niiden nyans-
seja. Viimeksi mainitun ominaisuutensa vuoksi etnorelativistinen herkkyys on luonteeltaan
monikulttuurista (multicultural).

Monikulttuurisuusnäkökulma liittyy kulttuurisen herkkyyden pohjalla olevaan plura-
lismiin. Tätä käsitettä Bennett käyttää kahdella tavalla: sekä monikulttuurisen herkkyyden
muotoa merkitsevänä että arvofilosofiseen lähtökohtaan ja moniarvoisuuteen viittaavana
käsitteenä. Tällöin pluralismin eräs keskeinen lähtökohta on kulttuurisen erilaisuuden
palautumattomuus, jolla pyritään sulkemaan pois etnosentrisen minimoinnin taustalla ole-
vat erilaiset monistiseen ontologiseen perusoletukseen rakentuvat universalismin muo-
dot. Etnosentrisyyden taustalla olevat oletukset lähtevät liikkeelle monistisesta ontologi-
sesta perusoletuksesta, jonka mukaan kaiken kulttuurisen moninaisuuden takana on
lopulta yhteinen perusta tai alkuperä. (Bennett M. 1993, 41–42.) Oletus kulttuurisen eri-
laisuuden palautumattomuudesta yhteiseen alkuperään perustuu päinvastaiseen periaattee-
seen: siinä korostetaan kulttuurien lähtökohtaista erilaisuutta (mutiple reality, Bennett
1979, 415–417; 1998, Allport 1979), jonka pohjalta voidaan pyrkiä rakentamaan yhtei-
seksi vähitellen hahmottuvaa päämäärää ja tulevaisuutta. Tätä Bennett nimittää ekvifinali-
teettiperiaatteeksi (Bennett 1979, 415–417; Bennett M. 1998; Littlejohn 1978). Kulttuu-
rien erilaisuuden pohjana on niiden kontekstuaalisuus, ympäristöön sitoutunut tarkoituk-
senmukaisuusorientaatio. Tällöin kulttuurit nähdään kontekstissaan mielekkäinä järjestel-
minä ja kulttuuria voi selittää ja ymmärtää vain yhteydessä näihin kontekstuaalisiin teki-
jöihin. Samoin kulttuurin osa-alueita voi pohjimmiltaan ymmärtää vain osana sitä koko-
naisuutta, johon ne kuuluvat tai jonka ne muodostavat. Tätä periaatetta Milton Bennett
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nimittää kontekstisidonnaiseksi arvottamiseksi ja arvioinniksi. (Bennett M. 1993, 60–62,
1998, 27.)

Moniarvoisuuden tunnustamisen lähtökohtiin liittyy läheisesti kulttuurien integriteetti
eli kulttuurin itseisarvoisuudesta nousevan loukkaamattomuuden periaate (integrity
Bennett M. 1993, 51). Tietyn kulttuurin mukaista käyttäytymistä tai muita tuon kulttuurin
piirteitä voidaan ymmärtää vain sen omassa ympäristössä ja osana sen muodostamaa kult-
tuurista kokonaisuutta. Arvioijan tai havaitsijan oma kulttuuri ei ole ainoa ja kyseenalais-
tamattomasti oikea lähtökohta, kun vieraiden kulttuurien ilmiöitä arvotetaan ja arvioi-
daan ja kun niille annetaan merkityksiä. (Bennett M. 1993, 46.) Etnorelativismi tuleekin
lähelle kulttuurirelativismia, jonka Bennett määrittelee pyrkimykseksi ymmärtää tapahtu-
mia ja arvioida niitä osana niiden omaa kulttuurista kontekstia (Bennett M. 1993, 62).
Tämän on katsottu erottavan kulttuuri- ja etnorelativismin filosofisesta absoluuttisesta
relativismista, joka puolestaan ilmenee kaiken eteen tulevan hyväksymisenä (Bennett M.
1993, 62; Mikkola 2001, 113). Etnorelativistinen kulttuurienvälinen herkkyys on luon-
teeltaan kontekstisensitiivistä, kun kulttuuri hahmotetaan ihmisten toiminnan, käyttäyty-
misen ja habituaalisten mallien dynamiikan summana. Tämän dynamiikan kannalta kes-
keistä on reflektiivisyys ja kyky tiedostaa reaktioidensa, motiiviensa, halujensa ja toivei-
densa kulttuurisidonnaisuus. Tähän kuuluu myös kyky hahmottaa kulttuurit dynaamisina,
moniulotteisina ja vivahteikkaina prosessiluontoisina entiteetteinä. Kulttuurien dynaami-
suuden ja yksilöllisen vaihtelun ymmärtäminen on olennaista monikulttuurisuuden ja
kulttuurirelativismin läpäisemässä asenteessa. (Peltonen 1994, 117; Mikkola 2001,
114.)43

Bennettin kulttuuriteoreettiset olettamukset perustuvat Kluckhornin ja Murrayn käsi-
tykseen kulttuurista. Sen mukaan kulttuuri merkitsee valmiiksi ehdollistuneita ja ehdollis-
tettuja malleja ja kaavoja, joiden ohjaamana kulttuurin jäsenyksilö maailmaan orientoituu
(Kluckhorm & Murray 1965, 273; Hall 1998). Bennett kutsuu tätä välitöntä vaikutusta
kulttuuriseksi vaistoksi44 (Bennett 1972, 21–22). Kulttuurin omaksuminen perustuu pri-
määrisosialisaatiossa tapahtuneeseen ja sen ohjaamaan reifikaatioon, jossa kulttuuri miel-
letään annettuna ja pysyvänä, itsestään selvänä. Kulttuuri ei ontologisesti ole esineen-
omainen, ”a thing”. (Bennett M. 1993, 56–57, 62–63.) Kulttuuria essentialisoivassa dis-
kurssissa se kuitenkin hahmotetaan staattisena, puhtaana, asian tai esineenomaisena,
rakenteellisena ilmiönä, jonka ihmiset ikään kuin omistavat. Näistä lähtökohdista nouse-
vat etnosentrismin taustalla olevat monistiset ja dualistiset, essentiaaliseen ontologiseen
lähtökohtaan perustuvat oletukset todellisuuden staattisuudesta.45

Vaihtoehtoisesti kulttuuri voidaan nähdä prosessiivisempana ja joustavampana moni-
ulotteisena muutosrepertuaarina sekä tyylinä tai tapana oppia, kokea, käyttää, tehdä, kom-
munikoida ja neuvotella. (Abu-Lughod 1991; Bennett M. 1993; Jenkins 1996; Webner
1997; Alitolppa-Niitamo 2003, 21.) Tällöin kulttuurit hahmottuvat vuorovaikutusproses-

43. Peltonen (1994, 112) viittaa tässä yhteydessä kognitiiviseen relativismiin, jonka mukaan tiedolliset väitteet
ovat päteviä vain suhteessa ennalta määriteltyyn kulttuuriseen käsitekehykseen. Tällöin ihmisten kognitiivi-
set, moraalis-eettiset ja esteettiset toimintaperusteet tulee nähdä vai eräänä mahdollisena kulttuurin määrit-
tämänä näkökulmana.

44. Bennett 1972, 21–22; ’cultural instinct’.
45. Milton Bennett (1993, 56–58, 1998) viittaa Peter Bergerin ja Thomas Lucmannin (1967) reifikaation käsit-

teeseen, jossa kulttuuria ja sitä koskevia merkityksellistämisiä tuotetaan eksternalisaation, internalisaation
ja objektivaation kautta (Berger & Luckmann 1994; suomennos Juhila 1999, 171).
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seiksi, joissa ihminen on jatkuvasti muuttumassa, tulossa joksikin sekä eroamassa josta-
kin ja liittymässä johonkin toiseen (Bennett M. 1993, 62–63; Kelly 1963). Kulttuurien
määritys ja merkityksellistäminen on dynaaminen prosessi, jossa osallistujat ovat keske-
nään jatkuvasti neuvotteluksikin kutsutussa (Tajfel 1982; Breakwell 1986) vuorovaikutus-
suhteessa. Identiteettiä ja kulttuuria koskevien merkitysten katsotaan muotoutuvan jatku-
vasti uudelleen päättymättömässä prosessissa. Etnorelativismin käsite viittaa suhteellisuu-
teen, joka voidaan tässä yhteydessä nähdä kulttuurisen suhteen ja sen dynaamisuuden
korostumisena. Bennettin mukaan kulttuureita voikin ymmärtää vain suhteessa toisiinsa.
(Bennett M. 1993, 46.) Etnorelativismin pohjana on ajatus, että kulttuuri on sosiaalisesti
rakennettu todellisuus, joka on riippuvainen tämän rakentamisen prosessiin ja prosessei-
hin liittyvistä dynamiikoista sekä havaitsijan ja havaitun välisestä suhteesta ja sen vuoro-
vaikutuksellisuudesta (Bennett M. 1993, 24–25; Berger & Luckmann 1967). 

Milton Bennettin kulttuuriteoreettiset juuret juontavat sosiaalisen konstruktionismin
(Berger & Luckmann 1967) lisäksi toiseen filosofiseen sitoumukseen, jonka hän määritte-
lee ’radikaaliksi konstruktionismiksi’ (Watzlawick 1984; Bennett 1977). Näissä molem-
missa konstruktionismin tulkinnoissa peruslähtökohtana on antiessentialistinen ontologi-
nen oletus siitä, että todellisuuden tulkinta on sidoksissa tulkinnan tekijään ja hänen
tapaansa rakentaa tämä tulkinta. Todellisuus rakentuu tämän tulkinnan mukana ja myötä.
(Burr 2000; Gergen 1984.) Tämän filosofisen sitoumuksen pohjalta syntyy myös Bennet-
tin sosiaalista ja psykologista kokemusta koskeva tulkinta, jossa ihmisen merkitysmaail-
maa ja merkityksiä koskeva aktiivisuus pyritään tekemään näkyväksi (Berger & Luck-
mann 1994, 192–193; Kelly 1963, 47–48; Bennett M. 1998, 27; Bennett 1993, 24, 56,
61–63). Konstruktionismiin perustuva ajattelu tulee selvimmin esille Bennettin kehitys-
mallissa, jonka viimeiseen vaiheeseen sijoittuvaa monikulttuurista identiteettiä hän kuvaa
luonteeltaan rakentavaksi eli konstruktionistiseksi (constructive). Lisäksi hän käyttää
kyseiseen identiteettiin liittyvästä kulttuurienvälisestä herkkyydestä yhteensovittamiseen
sekä eheytymiseen ja eheyttämiseen viittaavaa termiä ’integraatio’ (integration).

Prosessiiviset kulttuuri- ja identiteettiteoreettiset sitoumukset näkyvät myös Milton
Bennettin lingvistiseen relativismiin pohjautuvassa kommunikaatioteoreettisessa perus-
tassa. Siinä lähtökohtana on kielen, havaitsemisen ja vuorovaikutuksen suhteen korosta-
minen. Tästä näkökulmasta kielet hahmotetaan ennemmin todellisuuden muovaajina kuin
vain keinoina, joilla todellisuutta kuvataan. (Bennett 1993, 47.) Lingvistinen relativismi
ja havaitsemista koskeva psykologinen konstruktionismi ovat keskeisiä tekijöitä vuoro-
vaikutuksen eri puolia koskevien kulttuuristen erojen hahmottamisessa. Eri kulttuureista
lähtöisin olevien ja esimerkiksi erikielisten ihmisten kokemukset ja tulkinnat todellisuu-
desta rakentuvat kielen kautta perustavalaatuisesti erilaisiksi. Todellisuuden tai maailman
kokeminen ja tulkinta ovat sidoksissa havaitsemis- ja kommunikaatiotapojen moninai-
suuksiin. Havaintostrategiat, merkityksenanto ja sen rakentuminen sekä vuorovaikutusta
ohjaavat näkyvät ja näkymättömät, lausutut ja lausumattomat säännöt ja periaatteet raken-
tavat kulttuurista merkitystä sekä kulttuurien ja niiden edustajien välisiä suhteita. Samoin
nämä tekijät ovat merkityksellisiä kulttuuria koskevien tulkintojen syntymisessä. (Bennett
M. 1993, 55–57; Kelly 1963, 46–50, 73–74.)

Havainto itsessään vaihtelee huomattavasti – erityisesti kulttuurien välisissä tilanteissa
– ja vuorovaikutussäännöt näyttävät vielä monimuotoisemmilta (Bennett M 1993, 47;
Bennett 1977; Kelly 1963). Näin ollen kulttuurit hahmottuvat pikemminkin prosesseiksi
kuin pysyviksi. Se, millaisina kulttuurit koetaan, on sidoksissa kulttuuriseen vuorovaiku-
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tusprosessiin, jossa kulttuureita koskevaa merkitystä tulkitaan tai muokataan. Kun toisen
kulttuurin kohtaamisessa tai sen hahmottamisessa ilmenee ongelmia, ne eivät palaudu
tähän kulttuuriin itseensä vaan ongelmiin kulttuurien välisessä suhteessa. Siinä koettu
todellisuus rakennetaan vaihtelevien kulttuuristen mallien mukaan. Erot ilmenevät teki-
jöissä, jotka sisältyvät yrityksiin ymmärtää ja välittää kulttuurista kokemusta eri kulttuu-
rien edustajien välillä. (Bennett 1993, 57–58; Worf 1956; Hall 1973.) 

Käsitellessään etnorelativistista hyväksymisherkkyyttä Bennett nostaa esiin nonver-
baalisen käyttäytymisen ja viestinnän kulttuurisidonnaisuuden merkityksen hahmottami-
sen tärkeyden kulttuuristen erojen ymmärtämisessä. On tärkeää tiedostaa sekä vieraan
kulttuurin ja siihen kuuluvien ihmisten että oman käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen
kulttuuri- ja kontekstisidonnaisuus. Tällöin nousee esiin kulttuuriin kuuluvien ihmisten
käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen mielekkyys ja tarkoituksenmukaisuus heidän kult-
tuurisessa kontekstissaan. (Bennett M. 1993, 48–49, 61–62.) Tässä yhteydessä otetaan
usein esiin esimerkiksi se, että vuorovaikutus on joissakin kulttuureissa vallitsevasti line-
aarista ja toisissa kehällistä. Ensiksi mainitulla viitataan asiakeskeiseen vuorovaikutuk-
seen, jossa kulttuurinen konteksti jätetään huomioimatta. Jälkmmäisessä vuorovaikutus-
tyylissä myös konteksti huomioidaan. Vuorovaikutuksessa tärkeitä tekijöitä ovat myös
ei-sanallisen viestinnän osatekijät, kuten kehon kieli tai kielet sekä keskinäiseen etäisyy-
teen ja sen kokemiseen, kosketukseen sekä muihin käyttäytymisen ja sosiaalisen viestin-
nän kategorioihin kytkeytyneet kulttuuriset merkitykset. (Bennett M 1993, 47–49; Barn-
lund 1998; Hall 1973; Jensen 1985.)

Kontekstiriippuvuuden huomioimisen ja kontekstiherkkyyden yhteydessä on kysymys
myös arvoista ja etiikasta sekä relativismin suhteesta eettisyyteen. Milton ja Janet Bennet-
tin arvoteoreettisen näkökulman lähtökohtana on arvokriisi eli nk. yksilön sisäisen moni-
arvoisuuden46 tila, joka liittyy sopeutumisherkkyyteen ja sisäistyneeseen kulttuurisokiin.
Tälle yksilö- ja henkilökohtasielle moniarvoisuuskriisille on leimallista hämmennys eri-
laisten, toisiinsa nähden ristiriitaisten arvojen ja arvopäämäärien suhteen. Se voi johtaa
arvonihilismiin, kyvyttömyyteen tehdä eettisiä ja moraalisia valintoja ja siten myös
moraaliseen toimintakyvyttömyyteen. Milton ja Janet Bennettin arvoteoreettiset lähtökoh-
dat pohjautuvat William Perryn (1970) eettisen kehityksen malliin. He erottavat konteks-
titietoisen relativismin47 tiedostavasti sitoutuneesta relativismista48. Edellinen ilmenee
yksilön kykynä sisäistää eri kulttuurikonteksteissa mielekkäitä moraalisia koodeja ja toi-
mintatapoja. Tiedostava relativismi merkitsee kontekstitietoisuuden lisäksi kykyä tiedos-
taa yksilön omaa osuutta moraalista toimintaa ohjaavien eettisten toimintaperiaatteiden
muodostamisessa ja soveltamisessa, eli on kyse eettisestä itsereflektiosta. (Mezirow 1995;
Taylor 1989; Taylor 1995; Broad 1985.) 

Kontekstisidonnainen relativismi merkitsee kykyä toimia eri konteksteissa niissä päte-
vien moraalisten periaatteiden mukaan. Keskeistä tällaisessa eettisessä toimintaperiaat-
teessa on toisaalta kyky reflektoida ja arvioida erilaisia moraalisia lähtökohtia ja ratkai-
suja, mutta samalla se voi edelleen johtaa kyvyttömyyteen toimia moraalisesti ja rakentaa

46. ‘Multiplicity’, ks. Bennett M. 1993, 61–62; Bennett J. 1993, 14–15; Bennett & Hammer 2004; Perry 1970.
47. ’Contextual relativism’, ks. Bennett M. 1993, 61–62; Bennett J. 1993, 14–15; Bennett & Hammer 2004;

Perry 1970.
48. ’Committed relativism’, ks. Bennett M. 1993, 61–62; Bennett J. 1993, 14–15; Bennett & Hammer 2004;

Perry 1970.
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toimivia moraalisia ratkaisuja. Sitoutunut relativismi merkitsee moraalisen ratkaisukyvyn
kehittymistä niin, että yksilö pystyy luovasti rakentamaan ja arvioimaan moraalista toi-
mintaansa ja sen perusteita mielekkäällä tavalla. Hän kykenee tekemään valintoja ja ole-
maan itsenäinen, valinnoistaan vastuullinen ja moraalisesti toimintakykyinen eettinen
yksilö, joka ottaa huomioon yhteisön ja kontekstin merkityksen moraalisessa päättelys-
sään ja toiminnassaan. Tämä edellyttää, että yksilö tiedostaa itsensä vastuulliseksi ihmi-
seksi, jonka arvojen yksilöllisesti koettu sisältö ja siihen perustuva toiminta, valinnat ja
vaikuttaminen ovat hänestä itsestään riippuvaisia eivätkä annettuja ja tässä mielessä val-
miita. Yksilö näyttäytyy tästä näkökulmasta myös arvojensa suhteen vastuullisesti aktiivi-
sena. (Perry 1970; Hammer & Bennett 2004; Bennett M. 1993, 61–62; Bennett J. 1993,
14–15.) 

4.3 Yhteenveto: kulttuurienvälinen herkkyys identiteettineuvottelun 
dynamiikassa

Luvussa 3 tarkastelin paluun yhteydessä koettua kulttuurisokkia kriisinä. Luvussa 4 olen
pyrkinyt laajentamaan ja monipuolistamaan tarkastelua ottamalla huomioon tutkimuksessa
esiin nousseet oppimis- ja identiteettiteoreettinen näkökulmat. Kulttuurisokkia oppimisteo-
reettisena ilmiönä lähestyvät tutkijat ovat painottaneet oppimis- ja kriisikokemuksen väli-
sen yhteyden selvittämisen tärkeyttä. Jotkut ovat nähneet sopeutumiskriisin oppimisen
kannalta ongelmallisena, toiset puolestaan ovat pitäneet kriisielementtiä tärkeänä moni-
kulttuurista oppimista edistävänä tekijänä. Kulttuurisokin ja monikulttuurisen oppimisen
välisen suhteen pohdinnassa on noussut esiin kolmas tärkeä näkökulma, joka liittyy kysy-
myksiin monikulttuurisesta identiteetistä ja identiteettikriisistä sekä sitä koskevan muutok-
sen luonteesta ja merkityksestä. 
Väitöskirjani viitekehys perustuu ajatukselle, että vieraasta kulttuurista palaaminen koti-
maahan ja -kulttuuriin haastaa yksilön määrittämään suhteensa siihen uudelleen. Kulttuu-
risokkiteorioiden mukaan prosessia leimaa kriisi, jonka pohjana on itseä, ympäristöä ja
sosiaalisia ja kulttuurisia suhteita sekä niiden tulkintaa koskeva muutos. Palaajan tilanne
on ristiriitainen: paluu sisältää jo sanana paluun vanhaan, tuttuun ja turvalliseen ja kuiten-
kin muutosta voi olettaa tapahtuneen sekä palaajassa itsessään että paluuympäristössä.
Kansainvälisen muuttamisen tutkimuksessa on havaittu monia kulttuurista toiseen muut-
tamiseen kytkeytyviä psyykkisiä stressi- ja muutostekijöitä. Näillä on todettu olevan mer-
kitystä yksilön identiteetistään tekemälle tulkinnalle. Pitkäaikaiseen poissaoloon liittyy
marginalisoivia ja eristäviä tekijöitä, joiden pohjalta yksilölle voi rakentua sivullisuuteen
pohjautuva identiteetti. Paljon riippuu siitä millaisen merkityksen tämä sivullisuus saa:
mielletäänkö se myönteisenä vai kielteisenä, kasvuksi vai taantumiseksi, onko se voima-
vara vai uhkatekijä? Milton ja erityisesti Janet Bennett ovat jäsentäneet sivullisuuden
myönteisiä ja voimavaroiksi miellettäviä tai sivullisuutta ja syrjäytymistä tuottavia teki-
jöitä kahden identiteettikehyksen avulla. Heidän identiteettitulkintansa keskeiset tekijät
voidaan tiivistää esimerkiksi seuraavaan luetteloon: 1) itsensä määrittely kulttuurisessa
viitekehyksessä, 2) päätöksentekokyky, 3) omien rajojensa tiedostaminen, 4) tietoisuus
itsestään (minäkuva), 5) minäkäsitys, 6) suhde jäsenkulttuureihin, 7) viiteryhmän tunnis-
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taminen, 8) tunnesuhde kontekstiin, 9) kyky sitoutua, 10) suhde ristiriitoihin, 11) suhde
moniarvoisuuteen ja arvokonflikteihin sekä 12) suhde ontologisiin peruslähtökohtiin.
Kullakin näistä tekijöistä on tärkeä mutta erilainen merkitys riippuen siitä, kuuluvatko ne
rakentavan vai eristyneen sivullisuuden identiteetin piiriin. Eristynyt sivullisuus rakentuu
eräänlaisena identiteettikriisi- ja kulttuurisokkioptioina tai -mahdollisuuksina. Rakentava
sivullisuus puolestaan hahmottuu myönteisinä identiteettioptioina.

Taulukko 3. Kapseloituneen ja rakentavan marginaalisuuden keskeiset tekijät ja niiden
liittyminen toisiinsa: tiivistys perustuu Janet Bennettin artikkeliin (Bennett J. 1993, 113).

Tässä tutkimuksessa tarkoitus on myös tutkia tulkintaa, jossa kulttuurienvälisen herk-
kyyden – sekä etnosentrisen että etnorelativistisen – eri muotoja lähestytään ’identiteet-
tioptioina’, jotka nähdään monikulttuurisen identiteettin rakentamisen ja sitä koskevien
neuvottelujen resursseina. Palaavat lähetystyöntekijät neuvottelevat identiteettiään ja suh-
dettaan suomalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja ympäristöön vuosia kestäneen poissa-
olon jälkeen. Tämän tutkimuksen kannalta keskeinen kysymys on se, millaisena tämä

Ominaisuus Eristynyt sivullisuus Rakentava sivullisuus
Itsensä määrittely kulttuuri-
sessa viitekehyksessä

Kulttuuristen viitekehysten 
yhteensovittamattomuus

Kyky itsensä määrittelyyn kussakin kulttuuri-
sessa viitekehyksessä (kulttuuristen viitekehys-
ten merkitys itsensä määrittelylle)

Päätöksentekokyky Vaikeus tehdä päätöksiä Itsensä tiedostaminen päätöksen tekijäksi
Omien rajojensa tiedosta-
minen

Kokemus rajojen hallinnan 
menettämisestä ja rajattomuu-
desta; toisten roolit rajojen 
asettajina korostuvat 

Kehittynyt kyky kontrolloida rajojaan, päättää 
niistä ja asettaa niitä

Tietoisuus itsestään (minä-
kuva)

Tietoisuus itsestään persoo-
nana  

Tietoisuus itsestään toimivana, valintoja teke-
vänä subjektina

Minäkäsitys Muihin sulautuva, epäselvä 
minuus

Autenttisuus; käsitys omasta identiteetistä ja sen 
kontekstuaalisesta merkityksestä

Suhde jäsenkulttuureihin Vieraantunut, dikotominen; 
kulttuurit hahmotetaan pysy-
västi toisilleen vastakkaisina

Kyky dynaamiseen välittäjyyteen, neuvottelu-
kyvyn hallinta ja tiedostaminen, kyky nähdä 
suhde dynaamisena ja prosessiluonteisena

Viiteryhmän tunnistaminen Viiteryhmän tunnistamatto-
muus ja epäselvyys

Marginaalien viiteryhmä sekä sen kontekstuaa-
linen merkitys

Tunnesuhde kontekstiin Kodittomuus, joko–tai Ei koskaan täysin koditon; sekä–että
Kyky sitoutua Kyvyttömyys sitoutua, irralli-

suus
Sitoutunut suhteellisuuteen ja arvojen neuvotte-
lunalaisuuteen sekä arvolähtökohtien periaat-
teelliseen kunnioittamiseen ja ymmärtämiseen 
neuvottelulähtökohtina

Suhde ristiriitoihin Kyvyttömyys kestää ristirii-
toja

Viehättynyt monimutkaisuudesta ja ristiriitati-
lanteista; kyvykkyys kestää paineita ristiriitati-
lanteissa sekä sitoutuneisuus niiden 
ratkaisupyrkimyksiin

Suhde moniarvoisuuteen ja 
arvokonflikteihin

Arvojen moneus hämmentä-
vänä tekijänä; vaikeudet koh-
data ja ratkaista arvoristiriitoja

Kokemus itsenäisyydestään arvoja koskevien 
kysymysten ratkaisijana ja myönteinen aktiivi-
suus suhteessa arvoristiriitojen kohtaamiseen ja 
ratkaisemiseen

Suhde ontologisiin perus-
lähtökohtiin

Essentialistinen Antiessentialistinen, konstruktivistinen
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neuvottelu rakentuu tutkimushaastattelun puitteissa ja sen antamissa mahdollisuuksissa.
Väitöskirjatutkimukseni metodologisten ratkaisujen perustana on ollut kysymys siitä,
miten lähetit tuottavat paluutaan koskevia merkityksiä tutkimushaastattelussa ja miten
tätä haastattelupuhekokonaisuutta voidaan tulkita paluusokkia ja monikulttuurista identi-
teettiä koskevana puheena.



5 Tutkimusmenetelmä: diskurssianalyysi

Kuten etnorelativismia koskevassa luvussa todettiin, Milton ja Janet Bennettin teoreettisen
ajattelun juuret ovat psykologian, sosiologian ja sosiolingvistiikan kentässä vaikuttavissa
konstruktionismin eri virtauksissa. Samoin heidän käsityksensä monikulttuurisen identitee-
tin luonteesta ja Milton Bennettin kehitysmallin pohjana oleva käsitys etnorelativismista
kasvatuksellisena arvona pohjautuvat konstruktionistiseen ontologiseen ja epistemologi-
seen näkökulmaan. Väitöskirjassani pyrin tekemään metodologisen kokeilun valitsemalla
metodiksi diskurssianalyysin, jota olen soveltanut jo aiemmassa tutkimuksessani. Tällä
kertaa tavoitteenani on kokeilla diskurssianalyysin käyttöä kasvatustieteellisessä ja -psyko-
logisessa tutkimuksessa ja testata sen käyttökelpoisuutta haastatteluaineiston tiheässä ana-
lyysissä.

Lähden tässä luvussa liikkeelle diskurssianalyysin yleisistä teoreettisista taustasitou-
muksista sosiaalisen konstruktionismin ontologisiin ja epistemologisiin perusoletuksiin ja
pyrin hahmottamaan metodisia valintojani ja paikkaani diskurssianalyyttisessä kentässä.
Olen pyrkinyt rakentamaan metodisen toimintaperiaatteeni nk. episteemiseen konstruktio-
nismiin pohjautuvan relativistisen diskurssianalyysin varaan, jonka käytänteitä olen
soveltanut interaktionaalisen diskurssianalyysin yhteyteen. Relativistisen diskurssianalyy-
sin pääperiaatteet rakentuvat relativismin ja antiessentialismin periaatteille. Jälkimmäi-
nen tapa hahmottaa diskurssianalyysiä liittyy menetelmän laajempaan soveltamiseen sosi-
aalitieteissä. Intertekstuaalisuus, relativismin ja antiessentialismin ontologinen merkitys-
teoreettinen lähtökohta, liittyy läheisesti tärkeäksi nähtyyn kontekstuaalisuuden merkityk-
sen tiedostamiseen ja sen myötä tutkijan kontekstitietoisuuteen eräänä tutkimuksen luotet-
tavuuden perustana. Luvun viimeisessä alaluvussa pyrin hahmottamaan tutkimuksen kes-
keisiä periaatteita, kuten merkitysten rekonstruktio, aineistovetoisuus ja reflektiivisyyden
eri aspektit.

5.1 Diskurssianalyysin suhde sosiaaliseen konstruktionismiin

Sosiaalisen konstruktionismin historialliset juuret on sijoitettu symboliseen interaktionis-
miin, pragmatismiin sekä wittgensteinilaiseen kielifilosofiaan (Schwandt 1997, 19;
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Willman 2001, 64). Philips ja Hardy (2002) viittaavat diskurssianalyysiä käsittelevässä
teoksessaan sosiologisen konstruktionismin merkitykseen diskurssianalyysin synnyn taus-
tatekijänä. Heidän mukaansa Wittgenstein (1967) ja Winch (1958) nostivat esiin ajatuksen,
että kieli on enemmän kuin vain todellisuuden heijastaja tai kuvaaja. Kieli käsitettiin todel-
lisuutta konstituoivana ja rakentavana tekijänä eikä niinkään sitä heijastavana ja esittävänä.
(Wood & Kroger 2000.) Tämä vaikutti eri teoreetikkojen – esimerkiksi Berger ja Luck-
mann (1967) tai Geertz (1973) – konstruktionistiseen tulkintaan sosiaalisesta ilmiökentäs-
tä. (Philips & Hardy 2002.) Sosiaalisen konstruktionismin eri suuntauksille on katsottu ole-
van yhteistä, että niissä ihminen nähdään keskeisesti kielellisenä, kommunikatiivisena,
kulttuurisena ja sosiaalisena olentona (Slife & Williams 1995; Willman 2001, 64).

 Sosiaalista konstruktionismia onkin luonnehdittu yleiseksi monitieteelliseksi lähesty-
mistavaksi, jossa painotetaan kieltä keskeisenä sosiaalista todellisuutta rakentavana,
muuttavana, järjestävänä ja uusintavana tekijänä. Samoin tämän suuntauksen edustajat
korostavat sosiaalisten konstruktioiden merkitystä ilmiöiden tulkinnassa. (Gergen 1985;
Komulainen 1998; Willman 2001, 64.) Tällaisessa ajattelussa nähtiin tarpeellisena ihmis-
tieteiden peruskäsitysten johtaminen sosiaalisista prosesseista, kuten kielestä ja ihmisten
välisistä vuorovaikutussuhteista sekä niihin kytkeytyvästä vallan ja vuorovaikutuksen
dynamiikasta. Kielellä katsotaan tässä suuntauksessa olevan ratkaiseva sosiaalista todelli-
suutta rakentava ja luova rooli. Kieli ei ole sosiaalisesta tai kulttuurisesta vuorovaikutuk-
sesta ja niiden osatekijöistä irrallaan määrittyvä ilmiö. (Willman 2001, 64–65; Burr 2000,
6.) Kieli ei myöskään ole irrallaan vallasta, sosiaalisista suhteista tai historiallis-kulttuuri-
sesta kontekstistaan. Maailmaa koskevat ymmärtämisen prosessit ja tavat ovat sidottuja
toisiin ihmisiin, menneisyydessä tai nykyisyydessä. Samoin kielen käsitteet ovat sidok-
sissa käyttökontekstiinsa ja intentioihin. (Burr 2000, 6.) Myös tietoa koskevat perusole-
tukset määrittyvät siten, että tieto kytkeytyy ihmisten välisiin kielellisiin, kommunikatii-
visiin ja valtasuhteisiin: ihmiset keskustelevat ja neuvottelevat merkityksistä dynaami-
sessa suhteessa toisiinsa ja ympäristöönsä, jolloin todellisuuden rakentava tulkinta on
tässä mielessä jaettua. (Slife & Williams 1995, 82; Willman 2001, 64.)

Sosiaalisen konstruktionismin taustalla olevat episteemiset perusoletukset puolestaan
pohjautuvat käsitykseen, että tietäminen muodostuu ihmisten vuorovaikutuksellisessa
verkossa ja siinä vaikuttavien toimijoiden ja tulkitsijoiden keskinäisissä dynaamisissa
suhteissa. Tieto on hermeneuttista siten, että se ilmenee ja rakentuu tiedoksi tehdyissä tul-
kinnoissa. (Slife & Williams 1995; Willman 2001, 64.) Konstruktionistisen tiedonkäsityk-
sen taustalla on antiessentialistinen epistemologinen perusoletus. Sen mukaan tieto muo-
dostuu eri tahojen välisessä vuorovaikutuksessa ja syntyy tulkintojen vaikutussuhteessa.
Tiedon luonne on mainituista tekijöistä riippuvaista ja sen vuoksi tieto on luonteeltaan
dynaamista ja relativistista. Tieto, sen luotettavuus, uskottavuus ja ontologinen vahvuus-
aste muotoutuvat ja argumentoituvat sekä saavat uskottavuutensa sosiaalisessa proses-
sissa, josta tieto myös on ratkaisevasti riippuvainen. (Willman 2001, 64–65; Burr 2000,
3–4.) Tieto kietoutuu laajemmin ottaen myös historiallisiin, kulttuurisiin ja yhteiskunnal-
lisiin valtasuhteisiin ja on niistä riippuvaista. Tässä mielessä tieto on luonteeltaan poliit-
tista. (Burr 2000, 4–6; Philips & Hardy 2002; Willman 2001, 64–65; Burr 2000, 5–6.)

Tieto ja tietäminen ovat sidoksissa tietävien subjektien historialliskulttuuriseen taus-
taan ja siihen liittyvään historiallis-yhteiskunnalliseen prosessiin. Vivian Burr viittaa tässä
yhteydessä perustuvaan tiedon absoluuttisuuden ja objektiivisuuden kieltämiseen silloin,
kun objektiivisuudella tarkoitetaan asioiden ja ilmiöiden riippumattomuuttta niiden
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yhteiskunnallisesta ja historiallisesta kontekstista. Tietoon liitetyssä tulkinnassa on otet-
tava aina huomioon tämän tulkinnan sidonnaisuus johonkin perspektiiviin. Burr pitääkin
tässä yhteydessä antirealismia ja absoluuttista relativismia tiedon ja sen tulkinnan lähtö-
kohtina. (Burr 2000, 6.) Konstruktionistiseen tiedonkäsitykseen yhdistetään läheisesti
kriittinen suhtautuminen merkitystä, maailmaa ja maailmankuvaa rakentaviin väitteisiin,
jotka saavat maailman näyttämään annetulta (Burr 2000, 3). Asioilla itsellään ei konstruk-
tionistisesta näkökulmasta katsoen ole ihmisten tulkinnasta riippumatonta olemusta, vaan
niiden olemassaolo ja luonne ovat vahvasti sidoksissa niistä tehtyihin tulkintoihin ja näi-
den tulkintojen synnyn dynamiikkaan. Taustalla on toisin sanoen läpikotaisin hermeneut-
tinen antiessentialistinen ontologinen perusoletus. (Burr 2000, 5–6; Willman 2001, 64–
65.)

5.2 Kieli, sen käyttöfunktio ja valta tutkimusta haastavina tekijöinä

Diskurssianalyysin kehittämisen ympärillä käytyä metodologista keskustelua on jäsennetty
mm. jaottelemalla metodologista kenttää ontologiseen konstruktionismiin pohjautuvaan
realistiseen diskurssianalyysiin ja sille vaihtoehtoiseen epistemologiseen konstruktionis-
miin perustuvaan relativistiseen diskurssianalyysiin. Ontologisessa konstruktionismissa
lähtökohta on se, että tutkimuskohdetta ei kokonaisuudessaan palauteta vain kieleen vaan
kielen ulkopuolella on ei-diskursiivisia maailmoja – esimerkiksi instituutioiden tai mielen
maailmoja. Diskurssianalyysin tehtävänä on tällöin pohtia, miten näitä ei-diskursiivisia
maailmoja rakennetaan diskursiivisesti erilaisissa kielellisissä käytännöissä, sekä pohtia
ei-diskursiivisten maailmojen ja diskursiivisten käytäntöjen välistä vastaavuutta. Maltilli-
semman, relativismiin pohjautuvan diskurssianalyysin perusajatus on, että tekstien ulko-
puolella on olemassa ontologinen todellisuus vaikka siitä ei voida saada suoraa tietoa.
(Juhila 1999, 162–163.)

Realistiseen ontologiaan perustuvaa diskurssianalyysiä edustava Ian Parker49 näkee
yhteyden ontologisen perustan ja sitä koskevan merkityksenannon välillä luoteeltaan tie-
tyllä tavalla epäsuorana. Kyseinen yhteys on Parkerin mukaan sidottu kielessä tapahtu-
vaan merkityksellistämiseen ja näin ollen kielenkäyttöön, mutta tämä yhteys on olemassa.
Konstruktionismissa eron tekeminen ontologisen ja episteemisen välillä perustuu ajatuk-
seen, että merkityksellistyessään diskurssissa ontologinen todellisuus siirtyy epistemolo-
giselle alueelle. Parkerin mukaan ”ontologinen status” pitäisi myöntää kaikille vakiintu-
neina merkityksellistyville ilmiöille. (Parker 1992, 23–41.) Ontologisen statuksen omaa-
vat kategoriat ovat se materiaalinen maailma tai sosiaalinen rakenne, jonka varassa ihmi-
set diskurssien välityksellä rakentavat ymmärryksensä maailmasta ja itsestään (Burr
1995, 85–89; Burr 2000, 86–88). Diskurssit ovat osa yhteiskunnassa ilmenevää kivetty-
nyttä, korkeampaa ja legitimoitua järjestystä, jossa tieto, valta ja totuus ovat liittoutuneet
keskenään (Foucault 1980; Dreyfus & Rabinow 1986; Juhila 1999, 163–164). Ian Parke-
rin mukaan tietyn yhteiskunnan ja kulttuurin jäsen on ontologisoituneiden totuusdiskurs-
sien ympäröimä ja käyttää niitä myös rakentaessaan esimerkiksi omaa identiteettiään.

49. Esim. Juhila (1999, 162–163 ja Burr 2000, 183–185) katsovat Parkerin kannan edustavan realistista ontolo-
giaa.
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Hänen vapautensa rakentaa merkityksiä on rajattua, sillä ontologisoituneet diskurssit
tukevat yhteiskunnassa vaikuttavia valtarakenteita ja instituutioita merkityksiä luovina
toimijoina. Diskurssianalyysin tehtäväksi Parker näkee sen selvittämisen, mikä on kyseis-
ten valtarakenteiden perusta ja millä tavoin niiden realisoituminen tapahtuu: mitä instituu-
tioita diskurssit vahvistavat, mitä vaientavat ja kuka hyötyy kyseisestä prosessista? (Par-
ker 1992, 17–20.) 50

Ontologisen konstruktionismin mukaan yksittäisten puhetilanteiden tai tekstien rajat
voidaan ylittää suhteuttamalla aineistossa konstruoituvat merkitykset laajempiin yhteis-
kunnallisiin rakenteisiin, ihmismieleen, kokemuksiin tai ruumiillisuuteen (Juhila 1999,
163). Yksittäisissä tilanteissa tuotetut merkitykset eivät siten voi olla koskaan ainutkertai-
sia, vaan aina sidoksissa puheiden ja tekstien ulkopuoliseen maailmaan. Kielellisten
aineistojen rajat tulee pyrkiä ylittämään, sillä puheet ja tekstit heijastavat instituutioihin ja
valtaan sidottua jatkuvuutta silloinkin kun asettuvat sitä vastaan. Ihmiset eivät luo maail-
maa vapaasti: toisinkin toimiessaan he ainoastaan uusintavat vallitsevaa materiaalis-sosi-
aalista rakennetta tai muovaavat sitä toisenlaiseksi. (Parker 1992, 17–20.)

Kieli elää ja muotoutuu historiallisesti konkreettisessa kielellisessä kanssakäymisessä,
ei yksilöllisessä psyykessä eikä kielen muotojen abstraktissa lingvistisessä järjestel-
mässä. Merkitysten rakentuminen on – Parkerin (1992, 3–4) ideaa lainaten – ymmärrettä-
vissä, kun asetetaan sanat lainausmerkkeihin ja koetetaan sen jälkeen selittää toiselle,
mitä tarkoitetaan käyttämättä itse sanaa. Sanoihin sisältyy paljon enemmän merkityksiä
kuin niiden käyttäjä tiedostaakaan, ja kielellisissä viesteissä on paljon erilaisia implisiitti-
siä oletuksia. Nämä oletukset mahdollistavat nopean ja tarkoituksenmukaisen viestinnän,
mutta niiden ymmärtäminen vaatii sosiaalista, kontekstisidonnaista ja kulttuurista tietoa.
Käsitys siitä, että yhteisön tai kulttuurin jäsenet ymmärtävät toisiaan ja toimivat sen poh-
jalta, kytkeytyy kahteen muuhun yhteyden kokemusta rakentavaan tekijään. Ensimmäi-
nen näistä on jaettu käsitys siitä, että kulttuuriset käytännöt ovat yhteisiä. Toinen tärkeä
tekijä on kulttuuriin kuuluvien käsitys tai sinänsä reflektoimaton kokemus siitä, että kult-
tuuriset viitekehykset ovat tehneet ihmisistä sellaisia kuin he ovat. Tällainen kokemus
myös vahvistaa heidän käsitystään yhdistävästä ja yhteiseksi koetusta kulttuurisesta
perustasta. (Dreyfus & Rabinow 1982, 125.)

Episteemistä konstruktionismia painottavat diskurssianalyytikot korostavat, kuinka tär-
keää tutkijan on tiedostaa roolinsa ja toimintansa yhteiskunnalliset ja poliittiset funktiot ja
merkitykset. Jotkut heistä ovat kritisoineet ontologiseen realismiin nojaavia kollegoitaan
ja korostaneet painokkaammin kielen, kielenkäytön ja tiedonmuodostuksen yhteyttä val-
taan ja vallankäyttöön. Kielenkäytön ja vallankäytön suhteen ja dynamiikan tarkastelu on
noussut diskurssianalyysissä keskeiseen asemaan. Tällöin on tärkeää kiinnittää huomiota
asioita koskeviin perusteluihin sekä suhteuttaa niitä kulttuurisesti vahvoihin diskurssei-
hin, joille on ominaista niiden kulttuurinen ja yhteiskunnallinen perustelemattomuus. Dis-
kurssianalyyttisessa tutkimuksessa on tärkeää kysyä, mitkä diskurssit ovat niin voimak-
kaita ja hallitsevia, että niitä halutaan selittää tai perustella tai toisaalta peittää kielenkäy-

50. Burr (2000, 159–183) erittelee diskurssianalyysin suuntauksia. Diskurssin analyysi (analyse of discourse)
lähestyy lähtökohdiltaan realistista ontologiaa edellyttäviä diskurssianalyyttisiä suuntauksia. Siihen Burr
sijoittaa mm. Ian Parkerin. Vastakohtaista diskurssianalyyttistä suuntausta Burr nimittää diskurssianalyy-
siksi, jossa lähtökohtana ovat relativistisen diskurssianalyysin epistemologiseen ontologiaan perustuvat ole-
tukset.
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tön keinoin. (Juhila 1999, 53; Burr 2000, 88–89.) Myös kysymykset siitä, miten kielen-
käytön avulla oikeutetaan mielipiteitä, miten niitä vastustetaan, miten ne todistetaan oike-
aksi tai miten niitä vastaan väitetään (vastatodistelut) kuuluvat diskurssianalyyttisiin tut-
kimusintresseihin. (Willman 2001, 77.) Vallan genealogiaa käsitellessään esimerkiksi
Michel Foucault (1980, 1986) esittää, että valta ja tieto ovat sidoksissa toisiinsa, jolloin
myös tieteellinen tutkimus on vallankäyttöä. Sulkusen mukaan esimerkiksi selitykset,
jotka eivät ota huomioon todellisuuden sosiaalista määrittelyprosessia ja siihen liittyvän
määrittelyvallan kysymyksiä, hämärtävät olennaisesti valtasuhteita (Sulkunen 1998, 152).
Valtasuhteet rakentuvat vuorovaikutuksessa, joka määrittää sekä toimintamahdollisuuk-
sia että identiteettiä. Valta ei siis ole staattinen järjestys, vaan dynaaminen voimakenttä.
Se ei luonteensa vuoksi ole täysin löydettävissä vain yhteiskunnan makrotasolla, jossa se
ehkä kuitenkin on helpommin havaittavissa. Valta punoutuu hienojakoisesti myös yhteis-
kunnan mikrotasolle ja dynamisoi sitä. (Willman 2001, 76; Burr 1995, 76–80.) Diskurssi-
analyyttinen valtateoreettinen näkökulma merkitsee laajemmin ottaen sitä, että vallan
nähdään olevan läpäisemättömästi läsnä kaikilla sosiaalisilla tasoilla yhteiskunnan erias-
teisissa ja -tasoisissa konteksteissa (Wodak 1996).

Episteeminen konstruktionismi ei ota kantaa kysymykseen, onko kielen ulkopuolella
todellisuutta. Mielenkiinto kohdistuu siihen, miten puheet ja tekstit rakentavat maailmaa
ja tuottavat sitä koskevia totuuksia. (Edwards 1997, 47-48; Potter 1996.) Yksittäisten
tilanteiden merkitykset aukeavat suhteessa toisiin tilanteisiin, teksteihin ja puheisiin.
Kysymys on intersituationaalisuudesta eli merkitysten liikkumisesta tilanteista toisiin,
joissa merkitykset kuitenkin aina realisoituvat ainutlaatuisella tavallaan. (Juhila 1999,
53.) Yksittäisissä tilanteissa tuotettua todellisuutta on mahdollista suhteuttaa muihin teks-
teihin ja puheisiin, ja tällä tavoin voidaan muodostaa institutionalisoitunutta jatkuvuutta
koskevia käsityksiä. (Edwards 1997, 52.) Relativistisessa diskurssianalyysissä keskity-
täänkin kontekstuaaliseen ja kielelliseen toimintaan. Tutkijoilla on pääsy ensisijaisesti
puheisiin ja teksteihin, jotka ovat konkreettisesti olemassa olevia sosiaalisia käytäntöjä.
Puheiden tai tekstien taakse näkeminen on tämän suuntauksen periaatteiden mukaan mah-
dotonta. Eroa diskursiivisen ja ei-diskursiivisen välillä ei siten myöskään voida tehdä.
(Juhila 1999, 53; Burr 2000, 88–89; Gergen 1989, 74–75.)

Derek Edwardsin mukaan (1997, 51) ontologinen tai ei-diskursiivinen maailma on se,
joka sellaiseksi kielenkäytössä aktiivisesti kuvataan, selitetään tai rakennetaan. Todelli-
suus on näin seurausta diskursiivisista käytännöistä – ei niinkään jotain, mikä edeltäisi
näitä käytänteitä. Faktat tuotetaan sosiaalisissa käytännöissä, jolloin vallan tai instituutioi-
den selittäminen ei-diskursiivisiksi on yksi todellisuuden tuottamisen ja vallankäytön stra-
tegia. Relativistisessa diskurssianalyysissä tutkimuskohteena on se, mitä ihmiset teksteil-
lään ja puheillaan kulloinkin tekevät ja miten he ontologisoivat maailmaa rakentaessaan
ja käyttäessään sitä koskevia kategorioitaan. (Potter 1996, 146.) Myöskään tutkijalla ei
ole hallussaan tietoa ontologisesta maailmasta, johon hän voisi verrata analysoimiaan
puheita tai tekstejä. Instituutioista ja vallasta kiinnostunut tutkija pääsee teemoihinsa
käsiksi analysoimalla kielenkäytön tapoja ja tilanteita. Tiettyjen tulkintojen ontologisoi-
misessa on kyse kielellisestä vallankäytöstä. (Willman 2001, 77–78.)

Sitoutumisesta relativismiin seuraa Vivian Burrin mukaan, että tutkimusta tekevän täy-
tyy hyväksyä muiden tulkintojen, näkökulmien ja vaihtoehtojen oikeutus (Burr 2000,
162). Objektiivisuus käy mahdottomaksi, koska mikään tarkastelunäkökulma ei sellaise-
naan takaa objektiivisuutta eikä edusta sitä sen enempää kuin jokin toinenkaan. (Burr
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2000, 160.) Objektiivisuudesta puhutaan tässä yhteydessä vallankäytön näkökulmasta eli
kysymys on siitä, kenellä on valta määrittää objektiivisuutta, miksi tämä taho sen tekee ja
mihin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin tarkoitusperiin objektiivisuutta käytetään sosiaali-
sen vuorovaikutuksen dynamiikassa. Diskurssianalyysin pohjautuessa relativistiseen
totuusteoriaan lähtökohtana on lukutapojen erilaisuuden lähtökohtainen hyväksyminen ja
tunnustaminen. Diskurssianalyyttisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerinä voidaankin
nähdä tuotettujen lukutapojen perusteltavuus sekä niiden periaatteiden eksplikointi, loogi-
suus ja seurattavuus. Kysymys on näin ollen luku- ja tulkintaohjeistosta, jossa tutkija
ilmaisee tutkimuksensa aineiston tuottamisperiaatteet. Näin hän tekee käyttämiensä tul-
kintasääntöjen ja periaatteiden arvioinnin mahdolliseksi muille. (Willman 2001, 77–78;
Burr 2000, 16.) Tutkimuksessa on tässä yhteydessä nostettu esiin kysymys aineistokeskei-
syydestä ja sen merkityksestä. Aineistokeskeisyys merkitsee aineistosta nousevien tulkin-
tojen ja tulkinnan sääntöjen johdonmukaista ja perusteltua esittämistä ja ilmaisemista.
Aineistosta syntyvä käsitys on riippuvainen aineiston tulkinnasta samoin kuin sen vivah-
teikkuus on riippuvainen tulkintaperiaatteista. Aineistossa tutkimuksen tuloksena esiin-
tyvä varianssi, ristiriidat tai erilaiset jännitteet ovat tulosta aineistoanalyysistä (Wetherell
& Potter 1988, 174–175). Käsite ’tulkintarepertuaari’ viittaakin nähdäkseni juuri tähän
tulkinnalliseen rikkauteen, siinä ilmenevien sävyjen runsauteen ja hyvään tuottamiseen.

Diskurssianalyysin konstruktionististen lähtökohtien vuoksi keskustelua on herättänyt
kysymys tutkijan roolin ja merkityksen esiintuomisesta sekä se, miten hän nämä tiedos-
taa omassa toiminnassaan. Tutkijaa ei ole nähty niinkään totuuksien paljastajana tai löytä-
jänä kuin tulkinnan rakentajana tai totuuksien tuottajana. Tutkijalla ei ole pääsyä sosiaali-
sen todellisuuden ulkopuolelle eikä mahdollisuutta irrottautua historiallisesti diskursiivi-
sesta järjestyksestä. (Dreyfus & Rabinow 1982, 124–125, 132; Burr 2000, 160–163, 181–
183; Willman 2001, 77–70.) Tällöin häneltä edellytetään kontekstiriippuvuuden ja kon-
tekstuaalisuuden sekä oman aktiivisen roolinsa tiedostamista. Hänen tulee nähdä, että hän
työskentelee esiymmärryksensä ja etukäteisorientaationsa varassa. Tutkijan subjektiposi-
tion tiedostaminen merkitsee huomion kiinnittämistä tutkijan ja tutkittavan ilmiön suhteen
välimatkan luonteeseen. (Willman 2001, 77.) Tutkimuksen luotettavuuskriteeriksi tulee
näin ollen tutkijan kyky tiedostaa ja ilmaista subjektipositionsa ja suhteensa tutkimustoi-
mintaan, merkityksenantoprosessiin ja näiden kautta tutkimuksensa kohteeseen.

Diskurssin analyysiä koskevassa keskustelussa on kiinnitetty huomiota siihen, että sen
lähtökohtiin sitoutunut tutkimus pyrkii kriittiseen, edistävään ja poliittiseen totuuden tul-
kintaan (totuusteoriaan). Tutkimus pyrkii myös tekemään näkyviksi niitä diskursiivisia
tekijöitä, jotka pitävät yllä yhteiskunnan sortavia valtasuhteita, ja näin lisäämään syrjäyty-
vien diskurssin esiintuloa. Diskurssin analyysin periaatteisiin nojautuva tutkija pyrkii näin
nostamaan esiin ja jopa puolustamaan yhteiskunnan valtajärjestelmää tukevien diskurs-
sien peittämiä tai marginalisoimia diskursseja. Hän pyrkii analyysissään esittämään vah-
voille diskursseille vaihtoehtoisia näköaloja ja nostamaan esiin heikkosignaalisten dis-
kurssien oikeutusta ja olemassaoloa työstämällä ja korostamalla kunkin diskursiivisen vii-
tekehyksen seurauksia. Tutkijan rooliin yhdistyy tässä mielessä tietoisuus siitä, että hän
voi tulla edistäneeksi alisteisia ja syrjäytyneitä diskursseja (’valtauttaminen’, ’äänen anta-
minen’). Tähän problematiikkaan liittyvässä keskustelussa tutkijat ovat kuitenkin nosta-
neet esiin erään ongelman. Kun relativismi on tutkijan teoreettinen perussitoumus, nouse-
vat tutkimuksen haasteeksi kysymykset: Kuinka jokin näkökulma voidaan oikeuttaa ja
mihin tämä oikeutus perustuu? Kuinka voidaan väittää toista kantaa etuoikeutetuksi tai
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vallitsevaksi? Millä tavoin akateeminen status ja subjektipositio tai näkökulma oikeutta-
vat ratkaisemaan sen, mikä diskurssi pitää valtauttaa? (Burr 2000, 172–173.) Tässä kes-
kustelussa on nostettu esiin kontekstuaalisuuden ja tutkijan kontekstitietoisuuden sekä
intertekstuaalisuuden ja siihen kytkeytyvän vuorovaikutus- ja valtadynamiikan merkitys
tutkimuksessa ja tutkijan toiminnassa.

5.3 Intertekstuaalisuus ja kontekstuaalisuus

Diskurssianalyysiä leimaa terminologinen hajanaisuus, moninaisuus tai hedelmällinen
heterogeenisyys sen mukaan, millaisena tämän moninaisuuden merkitys nähdään. Moni-
naisuus johtuu ainakin osittain siitä, että sitä on kehitelty hyvin erilaisilla tieteenaloilla: esi-
merkiksi kielentutkimuksessa, kirjallisuudentutkimuksessa, psykologiassa, sosiologiassa,
antropologiassa, filosofiassa sekä kommunikaatiotutkimuksessa. Väljästi ottaen voidaan
sanoa, että diskurssianalyytikkoja yhdistää mielenkiinto merkitystä, kieltä ja kielen käyttöä
kohtaan. Vivian Burr pitääkin diskurssianalyysiä metodologisena väljänä kokonaisuutena,
”sateenvarjona”, jonka alle sijoittuu suuri määrä erilaisiin teoreettisiin taustoihin kytkeyty-
viä ja erilaisiin päämääriin pyrkiviä tutkimuskäytänteitä. Hän mieltääkin diskurssianalyy-
sin lähinnä metodologisena lähestymistapana, joka kattaa suuren metodologisten sovellus-
ten kirjon (Burr 2000, 163). Toisaalta Wetherell ja Potter edustavat käsitystä, jossa diskurs-
sianalyysi nähdään tiukemmin metodisia periaatteita sisältävänä työkalupakkina. Mainitut
analyytikot tarjoavatkin tutkijoille vaihe vaiheelta etenevän diskurssianalyysin toteuttamis-
mallin (Potter & Wetherell 1987; Burr 2000, 163). Wetherell ja Potter yhdessä eräiden mui-
den tutkijoiden kanssa ovatkin pyrkineet kokoamaan periaatteita, jotka yhdistävät diskurs-
sianalyysiä harjoittavia ja soveltavia tutkijoita (Wetherell & Potter 1987; Wetherell & Pot-
ter 1988; Jokinen & Juhila & Suoninen 1993, 17–18; Burr 2000; Salakka 1998, 48–49).
Näitä ovat:
1. oletus merkitysten rakentumisesta kielessä
2. oletukset kielen käytön sekä sosiaalista todellisuutta rakentavasta eli funktionaalisesta

että toisaalta seurauksia tuottavasta luonteesta
3. oletus useiden rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien merkityssysteemien (tulkinta-

repertuaarien) olemassaolosta
4. oletus diskurssien ja toiminnan kontekstisidonnaisuudesta.

Merkitysten ei nähdä olevan valmiina teksteissä, vaan ne muodostuvat tulkinta-, ymmärtä-
mis- ja lukemistapahtumassa (Lehtonen 1996). Merkitys rakentuu prosessissa ja kytkeyty-
neenä ilmiöiden väliseen suhteeseen.

Tekstin merkityksen rakentumisessa tärkeitä tekijöitä ovat funktionaalisuus, interteks-
tuaalisuus ja kontekstuaalisuus. Diskurssianalyysin intertekstuaalisuuden periaatteen
mukaisesti tekstejä tarkastellaan ja tulkitaan suhteessa toisiin teksteihin (Willman 2001,
77). Diskurssiin (’tekstiin’) voidaan soveltaa erilaisia lukutapoja. Analyysin tavoitteena
on selvittää, miten merkityksiä tuotetaan. Huomio kiinnittyy pikemmin eri lukutapojen tai
merkityksen tuottamistapojen välisiin suhteisiin kuin kysymykseen diskurssin tai tekstin
ja siinä ilmaistun todellisuuden suhteesta (Eskola 1991; Salakka 1998, 48–49). Diskurssin
käsitteen taustalla on ajatus siitä, että diskurssi ymmärretään läpeensä intertekstuaalisuu-



98
teen sidotuksi. Käsitteellä viitataan yhteiskunnassa tai kulttuurissa vallitseviin puhumisen
ja kirjoittamisen käytänteisiin, jotka määrittävät ja rajaavat, mitä eri aiheista voidaan
sanoa ja kenellä on auktoriteetti ja valta sanoa se. Analyysillä pyritään saamaan esiin
myös se, kenellä on valta tuottaa diskurssi tai diskursseja (Willman 2000, 67).

Tutkimuksen eteneminen ei määräydy välttämättä valmiiden jäsennysten mukaan,
vaan jäsennys syntyy teksti- tai materiaalivalintojen sekä materiaaliin sisältyvien yksit-
täisten kokonaisuuksien intertekstuaalisessa dynamiikassa. Aineiston käsitteiden välille
rakentuu käsitekategorioiden verkon (Jokinen & Juhila 1991, 65; Salakka 1998, 49–51).
Analyysissä onkin keskeistä kertoa julki tämän verkon kudontasäännöt eli se, miten ana-
lyysin ja tulkinnan pohjana oleva kokonaisuus rakentuu ja miten se määritellään. Tekstin
ja kontekstin välisen suhteen määrittäminen on keskeinen analyyttinen työväline inter-
tekstuaalisten merkityssuhteiden esiintuomisessa. Sekä ’intertekstuaalisuus’ että ’kon-
tekstuaalisuus’ viittaavat tekstejä yhdistäviin tekijöihin ja tekstien väliseen vaikutukseen
ja yhteyteen (Willman 2001, 69–79). Keskeistä on tällöin kysyä, mitä tekstillä ja konteks-
tilla tarkoitetaan ja miten määrittyy näiden välinen suhde ja raja. Teksti voidaan määri-
tellä esimerkiksi niiden merkityssuhteiden kokonaisuudeksi, jotka antavat tapahtumalle
sen erityislaadun. Tekstillä ymmärretään tässä tutkimuksessa kokonaisuutta, jonka muoto
ja merkitys määritetään tulkintasääntöjen perusteella. Näihin tulkintasääntöihin perustaen
teksti myös erotetaan kontekstistaan. Teksti kytkeytyy kontekstiin ja saa merkityksensä
suhteessa siihen. Teksti toisin sanoen merkityksellistyy merkityssuhteessa kontekstiin,
jossa se esitetään ja johon se viittaa. (Salakka 1998, 49–60).

Intertekstuaalisuus viittaa eri tekstien välillä vallitsevaan suhteeseen, joka voidaan
ymmärtää paitsi viittaus- myös jossain määrin riippuvuussuhteena (Heikkinen 1996, 47–
48). Pelkän viittaussuhteen esiin nostava analyysi voi olla sokea valtakysymyksille,
mikäli se pyrkii näkemään tekstit merkitykseltään tasalaatuisena. Sen sijaan riippuvuus-
suhteen esiin tuova analyysi näkee tekstien valtasuhteen mahdollisesti hierarkkisena ja
usein myös epäsymmetrisenä. Tällöin analyysin tavoitteena on paljastaa tekstien välisen
valtasuhteen luonne. Fairclough (1992) liittää intertekstuaalisuuden tekstien kykyyn siir-
tää ja herättää uudelleen olemassa olevia sosiaalisia ja kulttuurisia konventioita. Tällöin
on tärkeää kysyä, mikä on näiden konventioiden merkitys kullekin tekstin tuotantoproses-
sissa mukana olevalle. Bourdieun (1990) käyttämä sosiaalisen kentän käsite viittaa kielen
potentiaaliin ja kykyyn luoda erilaisia sosiaalisia tiloja ja rakenteita. Merkityksellinen
keskustelu tai kommunikaatio edellyttää merkityskontekstin jonkinasteista jakamista.
Kontekstin jakaminen merkitsee myös vallan jakamista ja jakautumista tässä prosessissa.

Kysymykseen merkityksistä ja vallasta liittyy keskeisesti keskustelu tekstin funktio-
naalisuudesta. Funktionaalisuuden käsite yhdistetään ajatukseen, että tekstit ovat synty-
neet tiettyä tarkoitusta varten ja tiettyyn tilanteeseen ja kuitenkin niitä käytetään useisiin
tarkoituksiin erilaisissa tilanteissa. Tekstit ovat luonteeltaan arvo- ja normisidonnaisia. Ne
välittävät tietoja implisiittisistä tai eksplisiittisistä normeista ja arvoista, joiden kautta
tekstit ovat tunnistettavissa. Näihin liittyen tekstit myös legitimoivat itsensä: niiden pitää
olla sellaisia kuin ne ovat. (Savolainen 1998, 15.) Tämän vuoksi tutkijalle nousee haas-
teeksi niiden reunanehtojen pohtiminen, joiden vallitessa tutkimusaineisto on tuotettu.
Tämä tulee huomioida tutkimuksen lähtökohtien muotoilussa, aineiston valinnassa ja
kysymyksen asetteluissa. (Jokinen et al. 1993, 35.)

Diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa tehdään kontekstia määriteltäessä ero vuorovai-
kutuskontekstin ja kulttuurikontekstin välillä. Kulttuurikontekstin kohdalla tulkinnan läh-
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tökohtana on ajatus siitä, että tekstit ovat osa kulttuuria ja niiden tulkinta on samalla osa
kulttuurin tulkintaa. Kulttuuristen kontekstien huomioiminen ja hyväksi käyttäminen dis-
kurssianalyysissä edellyttää tutkijalta kohteena olevan ilmiön tai siihen ja sen merkityk-
seen liittyvien kulttuuristen tapojen, stereotypioiden tai yleisen yhteiskunnallisen ilmapii-
rin tuntemusta ja sen kykyä hyödyntää näitä tekijötä tutkimuskessaan. (Silvermann 1985,
37–39; Wooffitt 1993, 302; Jokinen et, al. 1993, 32; Suoninen 1997, 53.) Tutkijan tulee
pohtia, millaisia kulttuurisia konventioita tekstin tuottaja, esimerkiksi puhuja tai kirjoit-
taja, hyödyntää ja millä tavalla tämä sen tekee (Suoninen 1997, 53). Kulttuurikonventi-
oilla tarkoitetaan yhteisiä sosiaalisia sääntöjä, tapoja, toimintamalleja ja normeja, joihin
puheessa avoimesti tai peitetymmin viitataan (Willman 2001, 69–79).

Minna-Riitta Luukka (2000, 139–142) jaottelee diskurssianalyysin formalistiseen ja
funktionaaliseen analyysityyppiin. Kielen funktionaalisen luonteen tutkimisessa lähtö-
kohtana on kysymys siitä, miten todellisuutta aktiivisesti rakennetaan kielenkäytön avulla
(Potter & Wetherell 1989, 15). Analyysin tarkoituksena on pyrkiä jäljittämään näitä toisi-
naan selkeitä, mutta useimmiten piileviä ja ristiriitaisia kielenkäytön seurauksia (Jokinen
et al. 1993, 43). Kielenkäytön funktiot voivat olla joko tarkoituksellisia tai tahattomia. Eri
puhetapojen avulla pyritään saamaan aikaan erilaisia vaikutuksia, esim. vahvistamaan tai
kumoamaan, vertailemaan tai erottelemaan asioita. Kulttuuri ja yhdessä jaettu sosiaalinen
toiminta luovat sen pelikentän, jolla vaikuttaminen tapahtuu. Analyysissä voidaan keskit-
tyä tarkastelemaan, mitä tilannekohtaisia funktioita kielellä tai teoilla kulloinkin on (Pot-
ter & Wetherell 1989, 32–33; Suoninen 1997, 60). Kieli on käyttöyhteyksiensä ja funkti-
oidensa mukaan organisoitunut diskursseiksi tai tulkinnallisiksi repertuaareiksi. Näillä
puolestaan on merkitystä sille, miten ihmiset kokevat todellisuuden ja miten he käyttäyty-
vät. Kieli sisältää ne peruskategoriat, joita käytetään itsen ymmärtämiseksi joksikin ja
siten kulttuurin ja identiteetin luomisessa. Kielen käytön tulkinnassa ei pyritä selittä-
mään, mitä merkitysten takana on, vaan kuvaamaan, miten merkitykset tuotetaan tietyssä
kontekstissa tapahtuvan toiminnan ja sen tulkintojen kautta. (Burman & Parker 1993;
Willman 2001, 66.)

Charles Antaki ja Sue Widdicombe tarkastelevat diskurssin psykososiaalista funktiota
ja kytkevät diskurssin sosiaaliseen interaktioon, vuorovaikutukseen (Antaki & Widdi-
combe 1996, 4). Tämä näkyy mm. siinä, että he määrittävät keskustelu- ja diskurssiana-
lyysin välistä suhdetta.51 Antakin ja Witticomben mukaan keskustelu- ja diskurssiana-
lyysi käsittelevät molemmat sitä, miten ihmiset luokittelevat itseään tai toisia eri tilan-
teissa. Varsinainen analyysi kuitenkin painottuu suuntauksissa eri tavoin. Pelkistetysti pai-
nopiste-eron voi sanoa olevan sellainen, että diskurssianalyysi tutkii merkitysten rakentu-
mista vuorovaikutuksessa ja keskustelunanalyysi puolestaan vuorovaikutuksen rakentu-
mista. Diskurssianalyysissa ei siten olla kiinnostuneita analysoimaan vuorovaikutuksen
organisoitumisen säännönmukaisuuksia sinänsä, vaan sitä, miten tulkinnat eli merkityk-
set rakentuvat vuorovaikutusketjussa. (Nikander 1998; Willman 2001, 67.) Ero näiden
menetelmien välillä näkyy esimerkiksi siinä, miten tutkija asettaa ja valitsee ehdot, joilla
luokitteluprosessissa ilmenevää vaihtelua tutkitaan ja tulkitaan (Turner 1987, 44; Antaki
& Widdicombe 1996, 4).

51. Tässä metodologisen ajattelun taustalla ovat minä-kategorisointiteoriat (Taifel 1982, Turner 1987, Antaki &
Widdicombe 1996, 16).
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Diskurssianalyyttinen lähestymistapa merkitsee, että tutkija tulkitsee tilannekohtaista
luokitteluehtojen vaihtelua puheen ominaisuutena ja painottaa sen merkitystä sosiaali-
sena toimintana. Puhe on perustavanlaatuisesti vuorovaikutuksellisena ja retorisesti orien-
toituneena tilannesidonnainen valtaan liittyvä teko. Puhe saa merkityksen tilannesidon-
naisesti samalla kun luo tilanteelle merkityksen. (Garfinkiel & Sacks 1970; Heritage
1984a; Antaki & Widdicombe 1996, 18.) Diskurssi on tässä yhteydessä tekijä, joka tuotet-
tujen kategorioiden avulla rakentaa tapahtumien ja tilanteiden merkitystä. Samoin se tuot-
taa ja perustelee merkitykseen yhdistyvää mielekkyyttä tai esimerkiksi tarkoituksenmu-
kaisuutta tekemättä välttämättä näkyväksi mielekkyyden tai tarkoituksenmukaisuuden
syytä. Diskurssin näkyväksi tekemiseen eivät välttämättä riitä kategoriat, joilla tilan-
teessa tapahtuvaa toimintaa jäsennetään luokittelemalla sen osatekijöitä. (Antaki & Wid-
dicombe 1996, 18.)

Diskurssianalyyttinen lähtökohta vaikuttaa myös identiteettiteoreettisiin lähtökohtiin ja
kysymykseen siitä, miten identiteetti nähdään ja miten sen merkitys määrittyy. Diskurssi-
analyyttisessä tutkimuksessa katsotaan identiteetin olevan luonteeltaan prosessiivinen.
Identiteetti muotoutuu identiteettityöksi tai -neuvotteluksi kutsutun prosessin seurauk-
sena. (Burr 2000, 51–54, Antaki & Witticombe 1994, 4, Harre 1989, Gergen 1989.) Iden-
titeettityö on identiteettejä koskevaan neuvotteluprosessiin osallistuvista riippuvainen ja
neuvotteluehtoihin sidottu. Neuvottelu on luonteeltaan seuraamuksellista eli seurauksia
tuottavaa, mikä tekee siitä valtasidonnaista. (Antaki & Widdicombe 1996, 4). Tämä ei tar-
koita, että kaikki neuvotteluun osallistuvista tai kukaan heistä olisi välttämättä tietoinen
prosessin ja sen ehtojen luonteesta. Antakin ja Witticomben mukaan identiteettien analy-
sointiin vaikuttavat ne ehdot, joiden alaisena vuorovaikutus tapahtuu. Kun jokin ominai-
suus nimetään ihmisen ominaisuudeksi (ihminen leimataan tietynlaiseksi), se johtuu siitä,
että hänen tekojaan selitetään hänen identiteetistään käsin: ”Hän tekee niin, koska on sitä
ja sitä.” Toisin sanoen identiteetin rakentuminen kytkeytyy vuorovaikutukseen ja sen seu-
raamuksiin tietyssä tilanteessa. (Antaki & Widdicombe 1996, 5.)

Vuorovaikutustilanteessa tapahtuva identiteetin tuottamisprosessiin kytkeytyvä esiinty-
mis- tai puhetavan vaihtelu syntyy, kun mainittuja tapoja sovitetaan toisen henkilön
ilmentämiin vastaaviin prosesseihin. Tilannekohtainen tarkoituksenmukaisuus johtaa sii-
hen, että identiteetti on luonteeltaan hybridinen ilmiö. Se, miten ihmiset eri tilanteissa ja
konteksteissa ajattelevat oman merkityksensä, synnyttää hybridisyyden. Hybridisyydessä
heijastuu se, kuinka eri identiteetit eri tilanteissa ilmenevät. Antakin ja Witticomben käyt-
tämä käsite ’diskurssi-identiteetti’ viittaa vuorovaikutusprosessin dynamiikkaan ja identi-
teetin tunnistamiseen vaadittavaan ”pys(ä)yttämiseen”. Vuorovaikutukseen osallistuvat
tuottavat diskursiivisia identiteettejä tehdessään oletuksia siitä, kuinka he liittyvät vaihte-
leviin ja peräkkäisesti organisoituihin toimintoihin esimerkiksi puhujana ja kuulijana,
tarinan kertojana ja vastaanottajana tai kysyjänä ja vastaajana. Diskursiiviset identiteetit
ovat materiaalia, josta rakentuvat laajemmat, tunnistettavat sosiaaliset identiteetit tai insti-
tutionaaliset identiteetit, joiden aikajatkumo on pidempi. Vuorovaikutuksessa puhuja
ilmaisee identiteettinsä sisällyttäen siihen viittaussuhteet toisiin identiteetteihin. (Antaki
& Widdicombe 1996, 10–11; Gergen 1989, Harre 1989.)

Identiteettineuvotteluun ja identiteetin prosessiiviseen luonteeseen liittyen diskurssi-
analyysin piirissä on noussut esiin toinen kontekstia koskeva käsite. Termi ’vuorovaiku-
tuskonteksti’ viittaa mikrotasolla ilmenevään merkitysten ja niitä muodostavien proses-
sien moninaisuuteen ja heterogeniaan. Tälle moninaisuudelle vastakkainen on kulttuuri-
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kontekstin makrotason tarkastelussa ja analyysissa rakentuva yhtenäisyys. Vastakkaisuu-
destaan huolimatta nämä kontekstityypit ovat yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi vuorovai-
kutuskontekstilla voidaan tarkoittaa myös laajemmin sitä sosiaalista ja institutionaalista
kontekstia, josta tulkinnan kohteena oleva teksti on peräisin. (Wodak 1996, 8.) Näin aja-
teltuna se on lähempänä kulttuurikontekstin käsitettä. Wodak korostaakin makro- ja mik-
rotason välistä yhteyttä. Hänen mukaansa yhteiskunnallisen makrotason diskurssit tun-
keutuvat mikrotason vuorovaikutusdiskursseihin. Valta ei näin ole yksilön tai ryhmän
ominaisuus, vaan se näyttäytyy nimenomaan diskursseissa. Identiteetit eivät tässä dyna-
miikassa ole sinänsä pysyviä, vaan niiden rakentaminen on jatkuvaa taistelua tai neuvot-
telua vallitsevien diskurssien tuottamien identiteettien ja niistä poikkeavien marginaalis-
ten tulkintamahdollisuuksien välillä (Burr 1995, 76; Burr 2000, 51–54). Termi ’identiteet-
tineuvottelu’ on hieman harhaanjohtava siinä mielessä, että neuvottelun käsitteen konno-
taatiossa on tiettyä harmoniaa: se viittaa hallittuun prosessiin, jossa ollaan tietoisia neu-
votteluehdoista ja jossa niitä tietoisesti rakennetaan. Kysymys on kuitenkin laajemmin
identiteettejä koskevasta kommunikaatiosta, joka ylittää neuvottelun käsitteen konnotaa-
tiot. (Breakwell 1986.)

Antaki ja Witticombe nostavat esiin kaksi yksilön identiteetin kannalta keskeistä teki-
jää. Ensimmäinen niistä on yksilön identiteetin tilannesidonnaisuus eli temporaaliseen
ulottuvuuteen kytketty aikasidonnaisuus. Toinen tärkeä tekijä on kontekstuaalisuus eli
identiteetin paikkasidonnaisuus. Identiteettiä koskevat merkitykset syntyvät molempiin
mainittuihin tekijöihin kytkeytyneenä. Kieli mahdollistaa sen, että yksilö voidaan kuvata
järkevästi lukuisten kategorioiden, kuten paikkojen ja tilanteiden, jäsenyydessä. Tässä
prosessissa keskeisiä kieleen nivoutuvia tekijöitä ovat identiteetin kategoriajäsenyys,
tilannesidonnaisuus ja merkitysriippuvuus. Kielessä esiintyvien merkitysten mielekkyys
on tilanne- ja kontekstisidonnaista. Kategoriajäsenyys liittyy keskeisesti merkityskonteks-
tin luonteeseen. Mikä tahansa ilmaisu ja sen osat esiintyvät vain riippuvuussuhteessa
johonkin muuhun ilmaisuun. Tilannesidonnaisuus syntyy siitä, että merkityksen kulttuuri-
nen sidonnaisuus on osa sitä kantavan ilmaisun tuotanto-, luomis- ja käyttötilannetta.
Kategoriajäsenyys viittaa identiteetin ulottuvuutena varsin laajaan tekijään, johon sidot-
tuna tuotetaan ihmisen elämän merkityksiä. Kysymys on pikemminkin siitä, että yksilöt
mielletään aktiivisiksi identiteettiään itselleen ja toisilleen tilannesidonnaisesti työstä-
viksi ja luoviksi. Identiteetti ja sille annettu merkitys ovat tästä prosessista, identiteetti-
neuvottelusta eli identiteettityöstä, riippuvaisia. Identiteetit voidaan luoda sekä yksilöä
itseään varten että toisia varten suhteessa heidän identiteetteihinsä. Tässä prosessissa
kategoriajäsenyys voidaan ilmaista tai kieltää, esittää avoimesti tai peittää ja se voi olla
tunnistettavaa tai kätkettyä. Yksilö ei varsinaisesti omista identiteettiä tai kuulu johonkin,
mikä sitten saisi aikaan tunteita tai toimintaa. (Antaki & Widdicombe 1996, 4.) Sen sijaan
hän voi neuvotella ja itselleen – tietoisesti tai tiedostamatta esimerkiksi ”omistajan” iden-
titeetin tai jonkin kiinteäksi mieltämänsä, määrittämänsä tai kokemansa identiteetin.

Diskurssianalyytikolle eri kontekstit ovat analyyttisiä apuvälineitä, ja tutkija joutuu
tapauskohtaisesti vetämään niiden välisen eron tarkastelemalla oman aineistonsa erityis-
piirteitä (Suoninen 1997, 53). Kontekstin hahmottelu vaatii tutkijalta erityistä harkintaa
laajuutensa vuoksi. Aineiston onnistunut tulkinta edellyttää sen onnistunutta kontekstiali-
sointia. Kielellinen toiminta on sen kontekstin luomista, jonka puitteissa kommunikoi-
daan. (Wahlström 1992, 34.) Keskeiseksi kysymykseksi tämän tyyppisessä tutkimuksessa
nousee tekstien kontekstuaalisuus ja sen määrittäminen, mikä konteksti on validi eli tutki-
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musasetelman kannalta mielekäs ja merkityksellinen lukukonteksti. Burr näkee diskurssi-
analyyttisen tutkimuksen kentässä kaksi toisilleen vastakkaista pyrkimystä. Burrin
mukaan tekstuaalisuuteen painokkaammin suuntautuneet diskurssianalyytikot ovat vaa-
rassa irrottaa tekstin ja tutkimuksen yhteiskunnallisista, historiallisista ja poliittisista
yhteyksistään ”pelkkien tekstien” tutkimukseksi tai irrallisten yksilöiden tutkimukseksi.
Tämä on näkynyt pyrkimyksenä sulkea tekstit lukuohjeiden avulla tiettyyn tulkintakehyk-
seen, (Burr 2000, 181) jolloin korostus on ollut tässä mielessä semanttistekninen kuten
formaalisessa diskurssianalyysissä. (Luukka 2000, 139–142.)

5.4 Diskurssi ja tulkintarepertuaari interaktionaalisessa 
diskurssianalyysissä

Kielen käytössä muodostuvia merkityssysteemejä on tutkimuksessa kutsuttu sekä diskurs-
seiksi (Foucault 1986; Parker 1992) että tulkintarepertuaareiksi (esim. Wetherell & Potter
1992). Koska näiden käsitteiden on nähty olevan keskeisiä ja merkitykseltään hyvin lähellä
toisiaan, diskurssianalyyttisen tutkimuksen kentässä on katsottu tärkeäksi korostaa, miten
nämä kaksi käsitettä kussakin tutkimuksessa määritellään. Wetherellin ja Potterin (1992,
89–93) mukaan termillä ’diskurssi’ viitataan institutionaalisesti paikannettaviin kielenkäy-
tön tapoihin, minkä tulkinnan yhteydessä he viittaavat Michell Foucault’n määritelmään
diskurssin käsitteestä (Foucault 1986). Mainittujen englantilaistutkijoiden mukaan tulkin-
tarepertuaarit puolestaan kytkeytyvät sosiaalisissa käytännöissä tapahtuviin, kulttuurista
vuorovaikutusta ja merkityksen muodostumista määrittäviin prosesseihin. Käsitteen ’dis-
kurssi’ käyttö viittaa myös realistiseen ontologiaan pohjautuvaan tulkintaan, ja tulkintare-
pertuaari viittaa episteemisen konstruktionismin relativistisesti orientoituneisiin filosofi-
siin lähtökohtiin ja sitoumuksiin. (Juhila 1999, 175.) Näin ajatellen diskurssi-käsitteen
käyttö viittaa kiinnostukseen, joka kohdistuu kulttuurisen jatkumon representoitumiseen
kielessä. Tulkintarepertuaari puolestaan viittaa enemmänkin tilannesidonnaiseen kielen-
käytön strategiaan kohdistuvaan intressiin.

Diskurssin käsite esiintyy (ainakin tiettyjen kielien kuten ranskan ja englannin) yleis-
kielessä. Ranskankielinen käsite discours samoin kuin englannin kielen discourse pohjau-
tuvat latinankielen sanaan discursus, joka konkreettisimmillaan merkitsee ympäriinsä
juoksemista tai juoksentelemista. Ranskankielen discours on käännetty suomeksi sanoilla
’puhe’, ’esitelmä’, ’juttelu’ tai ’jaarittelu’, englannin kielen sana discourse taas on suo-
mennettu mm. esitelmäksi, puheeksi, saarnaksi, esitykseksi, tutkielmaksi tai keskuste-
luksi. (Pesonen 1997, 66.) Potter ja Wetherell (1987, 6) katsovat diskurssin käsitteen mää-
rittyvän nykyaikana pitkälti sen kautta, miten tiedotusvälineet sitä ovat hyödyntäneet.
Yhteistä määrittelytavoille on se, että diskurssi liittyy aina jotenkin kieleen ja kielen käyt-
töön tai jollain tavoin yhtenäiseen tapaan käyttää kieltä (Pesonen 1997, 66).

Yleiskielessä diskurssi määrittyy esimerkiksi keskusteluksi kahden ihmisen välillä tai
laajemmin ymmärrettynä tietyllä tavalla painottuneeksi merkityksen tuottamisen dyna-
miikaksi jonkin sosiaalisen ryhmän tai instituution piirissä. Olennaista on, että vuorovai-
kutukseen kätkeytyy sellainen diskursiivinen tekijä tai piirre, joka määrittää sen olemuk-
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sen. Tällöin voidaan puhua diskurssista tai puhe- ja vuorovaikutuslajista, kuten esimer-
kiksi uskonnollisesta tai poliittisesta diskurssista. (Pesonen 1997, 66.)

Diskurssiin liittyvät keskeisesti merkitystäyteisyyden ja interaktiivisuuden oletukset.
Diskurssi on luonteeltaan vuorovaikutuksellista: esimerkiksi puhetta, keskustelua ja ker-
rontaa tai puhuttua tai kirjoitettua koodia (Karsson 1994, 222). Jotkut tutkijat määrittele-
vät diskurssin hyvin laajasti tai väljästi tarkoittamaan kaikkia puheen, kirjoittamisen ja
vuorovaikutuksen muotoja (Potter & Wetherell 1987 6–7). Diskurssin käsitteellä viitattai-
siin yhtäältä vuorovaikutukselliseen prosessiin, jossa merkityksiä tuotetaan. Toisaalta sillä
voitaisiin tarkoittaa tämän prosessin lopputulosta.52 Merkitykset ovat luonteeltaan dynaa-
misia ja joustavia ja ne tuotetaan diskursseihin kytkeytyneinä. Niin diskurssit, merkityk-
set kuin merkitysjärjestelmätkin ovat luonteeltaan sosiaaliseen, historialliseen ja institu-
tionaaliseen kontekstiinsa erottamattomasti kytkeytyneitä. Nämä tekijät ovat ratkaise-
vassa asemassa niiden ehtojen muodostumisessa, joiden ohjaamana kielen rajattomien
merkitysmahdollisuuksien valinta tai käyttö tapahtuu. Tätä prosessia säätelevät ja vakiin-
nuttavat tiettynä aikana tietyssä paikassa vallitseva sosiaalisten suhteiden verkosto sekä
vallankäytön dynamiikka, joka representoituu diskurssien välityksellä (Lehtonen 1996,
69–70).

Diskurssilla voidaan tarkoittaa myös merkitysten kokonaisuutta, joka rakentaa tulkin-
nan jostain ilmiöstä. Tällöin termillä viitataan merkitysten luomiin kokonaisuuksiin, rep-
resentaatioihin, kielikuviin, kuviin, kertomuksiin, esityksiin jne., jotka jollain tavalla
yhdessä rakentavat tietyn ilmiötä koskevan tulkinnan. Tämän tulkinnan valossa syntyy
ilmiön merkitys. (Parker 1992, 5; Burr 2000, 48.) Merkitys muotoutuu kuitenkin jostain
näkökulmasta. Diskursseille on ominaista niiden sitoutuminen johonkin näkökulmaan,
perspektiiviin, jolloin ne tuottavatkin erilaisia ilmiötä koskevia näkökulmia.

Diskurssit rakentavat erilaisia julkilausumattomia ehdotuksia paitsi ilmiöiden tulkin-
noiksi myös tulkintojen seurauksiksi. Jokainen diskurssi ehdottaa/väittää eri vahvuusas-
teella, millainen ilmiön pitäisi olla, eli diskurssi pyrkii tuottamaan tai pitämään voimassa
ilmiötä ja niiden merkitystä koskevan totuuden. Diskurssianalyysissä puhutaankin totuu-
dellistamisen, vakuuttamisen tai totuuden tuottamisen dynamiikasta. Tämä tulkinta dis-
kurssin käsitteestä liittyy läheisesti puheaktiteoreettisiin lähtökohtiin, joissa puhutaan dis-
kurssin performatiivisuudesta. (Burr 2000, 47–49.) Tekstien (informaatiokokonaisuuk-
sien tai koodien) sisällön ja diskurssin performatiivisuuden välinen suhde merkitsee, että
diskurssi liittyy sisällön tietynlaiseen vakuuttavuuteen: diskurssille on ominaista pitää
sisältö merkittävänä. Diskurssi myös vaikuttaa merkityksen intensiivisyyteen ja sitä
kautta merkityksen tuottamisen dynamiikkaan sekä merkityksenannon valtaan. Diskurs-
siin yhdistetään vallan ja merkityksen tuottamisvallan dynamiikkaa, jota kieltä tai puheta-
paa tuottavat tahot käyttävät ja johon he diskurssillaan ja diskurssissaan joko tietoisesti
pyrkivät tai tiedostamattomasti ajautuvat (Burr 2000, 47–49). Diskurssissa piilevä sosiaa-
linen vaikutusvoima perustuu siihen, että ihmiset mieltävät ja kokevat diskurssin yhtenäi-
senä ja todellisena. Nämä ominaisuudet ovat osa diskurssin kykyä vakuuttaa ja tehdä
uskottavaksi, totuudellistaa. Tälle vastakkainen diskurssin piirre on, että sen voima ja

52. Diskurssianalyysin suhteesta sisällönanalyysiin ja keskustelunanalyysiin (ks. Tesch 1992, 60–63; Jokinen
1997, 43–45; Antaki & Witticombe 1996; 4–11). Lopputulokseen painottuva diskurssianalyysi lähenee
sisällönanalyysiä kun taas prosessiin keskittyvä diskurssianalyyttinen tutkimusote lähestyy keskustelu-
analyyttistä tutkimusta.
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vakuuttavuus nousevat sen epätäydellisyydestä, epämääräisyydestä, vastakohtaisuudesta
ja ristiriitaisuudesta.

Erityisesti relativistiseen konstruktionismiin sitoutuneessa diskurssianalyysissä keski-
tytään tutkimaan prosesseja, joiden myötä maailmaa koskevat merkitykset rakennetaan ja
pidetään voimassa (Phillips & Hardy 2002, 2; Berger & Luckmann 1967). Philips ja
Hardy tarkoittavat diskurssilla toisiinsa suhteessa olevien tekstien kokonaisuutta sekä nii-
den tuottamisen, levittämisen (julkistamisen) ja vastanottamisen prosessien kokonai-
suutta. Diskurssissa rakentuvat ilmiöt saavat merkityksensä näiden prosessien myötä ja
niihin erottamattomasti kytkeytyneinä. Philipsin ja Hardyn mukaan diskurssianalyysissä
tutkitaankin sitä, miten tekstit tehdään merkittäviksi em. prosesseissa ja kuinka ne vahvis-
tavat sosiaalista todellisuutta samalla kun luovat sille merkitystä. (Philips & Hardy 2002,
4, 9.) Tästä näkökulmasta näyttäisi siis siltä, että merkitykset edellyttävät tekstien voi-
massa- ja ylläpitoa, joka on luonteeltaan kulttuurinen, yhteiskunnallinen ja poliittinen
prosessi.

Jotkut diskurssianalyytikot käyttävät diskurssi-käsitteen sijasta mieluummin termiä
’tulkintarepertuaari’. Gillbertin ja Mulkayn mukaan käsitteellä on tutkimuksessa viitattu
rajattuihin kielen alueisiin, jotka esiintyessään sulkevat toisenlaisiin tulkintasääntöihin
perustuvia näkökulmia ja kategorisointitapoja pois. Eräs ominaisuus, josta repertuaarit voi
tunnistaa, on niiden toistuvuus. Ne ovat toistuvasti käytettyjä termisysteemejä, joiden
avulla rakennetaan toimintoja, tapahtumia ja muita asioita luonnehtivia kielellisiä konst-
ruktioita, kielellisiä kuvia. (Gillbert & Mulkay 1984.) Potter ja Wetherell (1987) näkevät
tulkintarepertuaarit kielellisinä resursseina (devices), joita ihmiset ottavat käyttöönsä
muotoillessaan tapahtumia koskevia selontekojaan. Toisin sanoen tulkintarepertuaarit voi-
daan nähdä kokonaisuuksina, joita niiden tuottajat käyttävät vuorovaikutusdynamiikassa
muodostaessaan versioitaan ilmiöistä. (Wetherell & Potter 1988, 172; Burr 2000, 116.)
Tulkintarepertuaari on näin ollen ymmärrettävissä eräänlaiseksi merkitysresurssien muo-
dostamaksi työkalupakiksi, jota ihmiset käyttävät tarkoituksiinsa, tavoitteidensa saavutta-
miseen ja rakentaessaan selontekoaan (Burr 2000, 117, 176).

Analyysissä kiinnitetään huomiota tekniikoihin, joilla ihmiset esimerkiksi oikeuttavat
toimintaansa, syyttävät, peruvat tai pyytävät anteeksi (Burr 2000, 177). Repertuaarille on
ominaista joustavuus. Se on osiensa kokonaisuus, jossa osien väliset suhteet voivat mää-
rittyä joustavasti – aivan kuten baletissa yksittäiset liikkeet, liikekokonaisuudet ja -sarjat
voivat yhdistyä toisiinsa (vain) tämän tanssilajin repertuaariin kuuluvin ja sen tunnistami-
sen mahdollistavin ehdoin. Repertuaareihin nojaava tutkija pyrkii löytämään tutkimistaan
selonteoista esimerkiksi kielikuvia, metaforia, kieliopillisia rakenteita ja puheenlajeja,
joita selonteon implikoineet ihmiset sen yhteydessä käyttävät. Tai hän voi pyrkiä käsit-
teellistämään tekstimateriaalista konstruoimiaan puherakenteiden ja metaforien toistumi-
siin liittyviä yhteyksiä ja tarkastella niiden kesken syntyviä variaatiota repertuaarin eri
muotoina ja ilmentyminä. Keskeistä on huomioida sekä repertuaarissa ilmenevä vaihtelu
että toisto ja pyrkiä hahmottamaan näiden välinen suhde. Haastattelussa voi esimerkiksi
ilmetä vaihtelua, jota yksilö pyrkii käyttämään eri tarkoituksiin. Eri haastatteluissa ilme-
nevä toistuvuus puolestaan kielii yliyksilöllisestä tekijästä repertuaarissa. Viimeksi mai-
nittu seikka voi kieliä kulttuurisesta tai sosiaalisesta diskurssin tasosta. Vivian Burrin
mukaan tulkintarepertuaarin käsitettä käyttävät mieluummin diskurssin analyysiksi (ana-
lyse of discourse) kutsuttuun suuntaukseen sitoutuneet tutkijat. Tulkintarepertuaarit
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ymmärretään tällöin yksittäisistä ihmisistä riippumattomiksi. Sen sijaan ne ovat sidok-
sissa konteksteihin, joissa niitä käytetään. (Burr 2000, 174.)

Tällainen tapa nähdä tulkintarepertuaarien ja diskurssien suhde nostaa diskurssit sekä
niiden väliset suhteet ja konfliktit tutkimuksen keskiöön ja intressien kohteeksi. Tekstikat-
kelmat tai erilaiset näytteet ovat tutkimuksen kannalta mielekkäitä vain siinä määrin kuin
ne sisältävät diskurssiin yhdistyviä tekijöitä: vihjeitä, joiden kautta diskurssit noissa näyt-
teissä vaikuttavat. Potter huomauttaa Parkeria kritisoidessaan, että vaikka tällainen lähes-
tymistapa voi olla hedelmällinen, se samalla estää näkemästä mitä diskurssin tuottajat
tekevät kielenkäyttötavallaan. Toisin sanoen se konstruktiivinen prosessi, johon kielen
käyttäjä ja kielen käyttö itse ovat sitoutuneet, vaihtelee sosiaalisen kontekstinsa mukaan.
Potter ajattelee, että on virheellistä tulkita tuotettuja tekstejä siten, että ne eivät ole muuta
kuin diskurssin ilmentymiä. Tekstin vaikutusvoiman tavoittamiseksi on välttämätöntä
ymmärtää, mihin poliittiseen tai sosiaaliseen kontekstiin se kytkeytyy ja missä se synny-
tetään, mihin tarkoitukseen sitä käytetään ja mitä käytännöllisiä keinoja tämä diskurssi
ajaa. (Burr 2000, 174.)

Repertuaareihin on tutkimuksessa liitetty tiettyjä tuntomerkkejä. Ensinnäkin ne koos-
tuvat rajallisesta määrästä termejä tai käsitteitä, joita kuuluu käyttää tietyn tyylin ja kieli-
opin mukaisesti. Potterin ja Wetherellin mukaan repertuaari koostuu ilmiöiden luonneh-
dinnassa ja arvottamisessa toistuvasti käytetyistä käsitteistä, kielikuvista tai metaforista.
Ne muodostavat eräänlaisen käsitesysteemin tai sanakirjanomaisen merkityskokonaisuu-
den, joka on repertuaarin tunnistamisen kannalta tärkeä. Repertuaariin kuuluvat käsitteet
saavat merkityksensä toisiinsa kytkeytyneinä. Repertuaarit saattavat olla johdettuja
yhdestä tai useammasta avainmetaforasta tai kielikuvasta, ja ne voivat olla tunnistetta-
vissa tietynlaisesta puhe- ja ilmaisutavasta. (Potter & Wetherell 1987, 149; Wetherell &
Potter 1988, 172; Burr 2000, 116; Willman 2001, 70.)

Repertuaari voi siis vaikuttaa hyvin yhtenäiseltä, mutta se ei kuitenkaan ole suljettu ja
yhtenäinen käsitejärjestelmä tai kieliopin kaltainen looginen muodostuma, jotka edellyt-
täisivät deduktiota ja loogista päättelyä (Jokinen 1997, 39; Burr 1995, 18). Diskursiivi-
suudelle, joka tekee mahdolliseksi diskurssin tunnistamisen, on kuitenkin ominaista, että
käsitteiden välillä on ristiriitaisuuksia ja jännitteitä (Foucault 1986, 34–35). Eri repertuaa-
rit voivat näin ollen olla keskenään ristiriitaisia ja vaihtoehtoisia, mutta repertuaari on
sisäisesti suhteellisen johdonmukainen kokonaisuus. (Potter & Wetherell 1987, 149; Will-
man 2001, 70.) Tulkintarepertuaarien (tai diskurssien) moninaisuuden oletus johtaa sii-
hen, että merkitykset ovat tulkinnanvaraisia ja niiden painoarvo on tällöin neuvottelun-
alainen. Tutkimuksen kohteena oleva todellisuus merkityksellistyy aina jostain näkökul-
masta. (Jokinen 1997, 39; Burr 1995, 18.)

Tulkintarepertuaareja ei voi paikantaa yksilöön tai hänen ominaisuuksiinsa. Ne ovat
sosiaalisia resursseja, jotka ovat mahdollisia kaikille niille, jotka jakavat keskenään yhtei-
sen kielen ja kulttuurin tai merkityskehyksen. Tulkintarepertuaarit ovat merkityksellisen
vuorovaikutuksen ja siihen kytkeytyvän merkityksenannon kannalta välttämätön kielelli-
nen ja kulttuurinen työkalupakki. (Burr 2000, 118.) Repertuaareja käyttämällä ihmiset
mahdollistavat itselleen jonkin aseman sosiaalisen vuorovaikutuksen dynamiikassa.
Repertuaarien funktio voi olla esimerkiksi arvioiva, oikeuttava, kiistävä, anteeksipyytävä
tai kritiikkiä välttävä. (Burr 2000, 117.)

Diskurssit ja tulkintarepertuaarit, joita tekstinäytteissä tunnistetaan, riippuvat jossain
määrin siitä, minkä lajin tekstistä (selonteosta) on kysymys. Sherrard (1991) kiinnittää
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huomiota tekstin tuottajan jäsenyyteen tietyssä puheyhteisössä ja historiallisessa tilan-
teessa. Jäsenten merkityksenantamisen resurssit sekä mahdollistavat että rajoittavat hei-
dän mahdollisuuttaan puhua, ymmärtää ja tulkita niitä ilmiöitä, joille he antavat merkityk-
siä. Esimerkiksi käsitteiden, kielikuvien tai puhetapojen valintaan ei välttämättä liity tie-
dostettua, tarkoituksellista retorista intentionaalisuutta, vaan se perustuu tiettyyn kulttuu-
riseen ja yhteisölliseen tapaan puhua tai muodostaa merkityksiä. Tutkimuksessaan dis-
kurssianalyytikko tunnistaa kielenkäytön muotoja, joita hän liittää osaksi konstruoimiaan
tulkintakehyksiä eli repertuaareja. Tähän yhdistyy tietoinen merkityksen uudelleen raken-
taminen. Yksittäinen tutkimus voidaan nähdä tiettyihin tarkoituksiin tuotettuna selonte-
kona. Tällöin tutkijan haasteena on ottaa huomioon mahdolliset lingvistiset vaihtoehdot ja
merkitysresurssit, joita tutkittava käyttää tuottaessaan merkitystä. (Burr 2000, 182.) Tut-
kimuksessa on tärkeää huomioida siihen osallistuvien ihmisten näkökulmat. Niin kut-
suttu lingvistinen evidenssi kytkeytyy aineiston käyttöön, sen esittämiseen ja autenttisuu-
teen. Aineistopohjaisessa analyysissä tärkeässä roolissa ovat alkuperäiset tekstikatkelmat
ja niiden merkityskontekstit. Tekstikatkelmien esittämisellä ja niiden valinnan perustele-
misella tutkija pyrkii kuvaamaan analyysinsä periaatteita ja prosessin kulkua. (Potter &
Wetherell 1987, 172–173.)

5.5 Diskurssianalyysin luotettavuuden kriteerit

Laadullisen tutkimuksen luotettavuudessa tärkeää on tutkijan tekemän tulkinnan perustel-
tavuus, mikä on ominaista hermeneuttiselle tutkimusotteelle (Slife & Williams 1995; Will-
man 2001, 64). Kysymys on siitä, miten hyvin tutkija on pystynyt aineistollaan perustele-
maan tulkintansa ja miten hän eksplikoi lukijalleen nämä perusteet, ratkaisujensa logiikan
ja valintansa. Lukijan on pystyttävä seuraamaan tutkijan tulkintaprosessiin kytkeytyvien
ratkaisujen perusteita ja periaatteita sekä arvioimaan niiden johdonmukaisuutta ja pitävyyt-
tä. Kysymys on tulkinnan johdonmukaisuudesta ja sen logiikan arvioinnista ja seuraamisen
mahdollisuudesta (Willman 2001, 78). Steinar Kvale erottelee toisistaan sisäisen ja ulkoi-
sen validiteetin. Ulkoinen validiteetti viittaa empiirisen aineiston ja teoreettisten johtopää-
tösten välisen suhteen relevanssiin. Sisäinen validiteetti puolestaan riippuu käytettyjen
käsitteiden johdonmukaisuudesta. (Kvale 1996, 240–241.) Nämä seikat voidaan nähdä
yleisemminkin tutkimukselle asetettavina laatukriteereinä, kun niillä tarkoitetaan teorian ja
sen soveltamisen johdonmukaisuutta. Tämä voi kuitenkin muodostua ongelmalliseksi
tavoitteeksi laadullisessa tutkimuksessa yleensäkin. Tätä kysymystä tarkastellaan tässä väi-
töskirjassa kuitenkin diskurssianalyysin soveltamisen näkökulmasta.

Kun sovelletaan merkitystä dekonstruoivia ja rekonstruoivia menetelmiä, tutkijan
aktiivinen osuus alkaa hänen manipuloidessaan tutkittaviaan tai kokoamaansa aineistoa.
Jo perusvalinnoissaan hän määrittää tutkittavien ja aineiston sopivuuden. Tärkeää onkin,
että tutkija toimii tietoisesti ja aktiivisesti sekä ilmaisee toimintansa periaatteet lukijoil-
leen mahdollisimman hyvin ja selkeästi. Luotettavuus kytkeytyy kahden kysymyksen
ilmentämään jännitteiseen suhteeseen: Kuinka hyvin tutkija onnistuu käyttämään aineis-
toaan tulkintansa luomisessa? Vai käyttääkö aineisto tutkijaa hyväkseen? Yhtäältä tutkija
pyrkii vahvaan tulkintaan, toisaalta hän pyrkii saamaan kuuluviin aineiston nk. äänen
(Willman 2001, 79). Menetelmien ja strategioiden valintaan vaikuttaa pyrkimys tutki-
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muksen luotettavuuteen, johon liitetään sellaisia tekijöitä kuten koherenssi, johdonmukai-
suus, tulkinnan hedelmällisyys ja rikkaus (Willman 2001, 77). Diskurssianalyyttisessa tut-
kimuksessa johdonmukaisuutta haastaa jatkuvasti sille tyypillinen tapa rakentaa esiin
ihmisten vuorovaikutuksen moniulotteisuutta, jännitteisyyttä, siinä ilmeneviä merkitys-
neuvotteluja jännitteisinä kiistoina ja taisteluina merkityksistä (Burr 2000. 51–54; Burr
1995, 76; Antaki & Widdicombe 1996, 4–11).

Tutkimukseni perusideana on pyrkimys moniäänisyyden rekonstruktioon (Highlen &
Heather 1996, 182; Denzin & Lincoln 1994). Tutkija elää kahden vastakkaisen haasteen
välillä. Yhtäältä hänen olisi tutkimuksellaan pystyttävä tuomaan esiin tutkittavien asioille
antamia merkityksiä eli antmaan ääni tutkittaville. Tutkimuksen olisi siis tehtävä oikeutta
aineistolleen (Willman 2001, 79) ja näin ollen tutkimuksen toisten osapuolten eli tutkitta-
vien näkökulmille. Aineiston vaikutus voidaankin nähdä eräänlaisena kitkatekijänä, joka
vastustaa tutkijan tekemiä tulkintoja ja hänen vapauttaan tulkita aineistoaan omien intres-
siensä mukaisesti. Aineistovetoisuuden, tulkinnan aktiivisuuden ja manipulatiivisuuden
välisessä jännitteessä syntyy tutkimuksen hedelmällisyys, joka on eräs luotettavuuskri-
teeri. Tällöin kysymys on siitä, miten tutkija on pystynyt luomaan uusia ja relevantteja
näkökulmia ja selityksiä kohdeilmiölle. (Willman 2001, 79.) Hänen on oltava teoreetti-
sissa ja metodisissa ratkaisuissaan looginen ja johdonmukainen. Tämä ei kuitenkaan näh-
däkseni voi merkitä sitä, että tutkija harmonisoi aineistoaan ja tuo siihen logiikkaa, jota
siitä mahdollisesti hänen näkemyksensä mukaan puuttuu. Sen sijaan tutkijan tehtävänä on
nostaa esiin aineiston ristiriitaisuus. Jos ja kun hän tuo siihen johdonmukaisuutta, on
tämän rekonstruoidun logiikan säännöt tuotava esiin ja samalla jätettävä näkyviin aineis-
ton epäjohdonmukaisuus ja ristiriitaisuus, jotta ulkopuolinen lukija voi arvioida tutkijan
(johdonmukaistamis- tai harmonisointi-)periaatteita.

Eräs luotettavuusongelma liittyy diskurssin tunnistamiseen. Burrin mukaan tutkijaa
uhkaa tutkimuksen myötä irrottautuminen arkiajattelusta ja sen kategorioista (Burr 2000,
174–175). Parker korostaa, että nähdäkseen yhteen kuuluvat ja samaa diskurssia edusta-
vat seikat tutkija käyttää kulttuurisesti mielekkäitä merkitysresursseja ja nojaa siihen,
mitä kulttuurissa pidetään keskeisenä (Parker 1990). Jo olemassa olevat kulttuurisesti
vahvat ideat, kohteet ja instituutiot synnyttävät assosiatiivisia diskursseja, ja tutkija voi
päätyä kulttuurisesti tuttuun diskurssiin. Tutkija voi pitää diskursseina kaikenlaisia arki-
ajattelulle ominaisia kategorioita, jolloin hänen perusteensa kyseenalaistaa kulttuurisesti
hyväksyttyjä diskursseja heikkenevät. Tämän vuoksi mm. Vivian Burr näkee tärkeäksi,
että tutkija pyrkii mieltämään tulkintansa väliaikaisiksi silloinkin, kun väittää niiden ole-
van tutkimuksellisesti luotettavia. Väliaikaisuuden ja suhteellisuuden tiedostaminen on
tärkeää tutkijan oman kulttuurisen ja kontekstuaalisen sidonnaisuuden vuoksi. (Burr
2000, 174–175.)

Postmodernin tutkimuksen piirissä luotettavuutta lähestytään yhtenäisyyden ja erojen
sijasta vaihtoehtojen runsauden näkökulmasta. Siinä on kyse todellisuuden pienimmissä
osissa vallitsevasta rikkaudesta ja sen hyvästä kuvauksesta, jolloin tavoitteena on toisaalta
tulosten tulkinnallisen suhteellisuuden osoittaminen ja toisaalta todellisuuden mikro-
tasolla rakentuvan rikkauden ja monipuolisuuden esiintuominen. Tutkija pyrkii tunnista-
maan valmiit, lähtökohtanaan olevat perusoletukset sekä niiden vaikutuksen tutkimusma-
teriaalia koskeviin jäsennyksiin. Reflektio on tässä keskeinen väline. (Willman 2001, 79.)
Diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa onkin viitattu erityisesti kriittisen diskurssianalyy-
sin yhteyksiin toimintatutkimukseen ja sen käytänteisiin (Burr 2000, 183). Diskurssiana-
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lyyttisen tutkimuksen piirissä on nostettu esiin reflektiivisyyden vaatimus eräänlaisena
akateemisena itsereflektiona. Analyysin on toisin sanoen kohdistuttava myös akateemi-
seen tutkimusprosessiin itseensä: esimerkiksi sen kielenkäyttöön ja tutkijayhteisön jäse-
nyyteen. (Phillips & Hardy 2002, 2; Berger & Luckmann 1967, 1994.)

Erityisesti diskurssin analyysiksi kutsuttu relativistinen diskurssianalyysin suuntaus
korostaa tarvetta tiedostaa tutkijan ja tutkittavan välinen suhde valtasuhteena (Parker &
Burman 1993; Burr 2000, 167–175). Tutkijan tietoisuus valta-asemastaan ja sen merki-
tyksestä tulisi johtaa reflektion ja refleksiivisyyden tiedostamiseen osana tutkimustoimin-
taa, datan tuottamista ja sen analysointia. Samoin näissä tutkimuksen ja analyysin eri vai-
heissa on pyrittävä tiedostamaan mahdollinen eriarvoisuus, tutkijan rakenteellinen yli-
valta tutkimuksellisessa viitekehyksessä. (Burr 2000, 180–182.) Pyrkimys tutkijan ja tut-
kittavien tasa-arvoiseen tutkimukselliseen statukseen sekä toisaalta tietoisuus sitä jatku-
vasti uhkaavista tekijöistä edellyttävät muun muassa sitä, että tutkittaville on pyrittävä
luomaan tilaisuuksia kommentoida ja reflektoida syntyviä tulkintoja ja prosessin kulkua
(Sherrard 1991; Burr 2000, 181). Kysymys eri intressiryhmien, tutkijan ja tutkittavien
lukutapojen painoarvosta on tässä keskeistä. Marks (1993) kiinnittää huomiota näennäis-
demokraattisen lähestymistavan vaaraan, jolla pyritään peittämään tutkijan ja tutkittavien
välisen tulkintavallan epäsymmetrian ongelma. Refleksiivisyyden vaatimukseen liittyen
Sherrard (1991) on nostanut esiin erään keskeisen ongelman kiinnittämällä huomiota sii-
hen, että tutkimustoiminnassaan tutkijat osallistuvat diskurssia tuottavaan vuorovaikutuk-
seen. Sherrard huomauttaakin, että diskurssianalyytikot usein epäonnistuvat nostamaan
esiin osuutensa diskurssin rakentamisessa, kun he sivuuttavat vuorovaikutusdynamiikan
kuvaamisen ja sen merkityksen diskurssin synnyssä. (Burr 2000, 181.)

Analyysin intensiivisyysasteeseen liittyvät keskeisesti diskurssin tulkinnan taso ja
kysymys siitä, miten diskurssi tekstissä rakentuu. Kun diskurssi sijoitetaan arkipuheen
tiettyihin sisältöihin, pitää myös päättää yleistettävyystasosta, jolla diskurssin ajatellaan
olevan mahdollista tunnistaa. Tunnistettavat diskurssiin kuuluvat aiheet, joissa diskurssi
tekstiin kutoutuu, sijoittuvat käsitteellistämisen eri abstraktiotasoille. Diskurssianalyysin
käytännöissä tämä on johtanut eräänlaisten kommentaarien syntyyn. Kysymyksessä ovat
lukutapaoppaat tai käsikirjat, jotka perustuvat arkiajattelusta poikkeaviin tekstin luku- ja
tulkintasääntöihin. (Burr 2000, 175.) Näillä oppailla on pyritty vastaamaan diskurssiana-
lyysin piirissä ilmenneeseen tarpeeseen antaa relevanttia ja riittävän yksityiskohtaista
informaatiota analyysin etenemisestä, aineistokoodauksesta, tai diskurssin identifioinnin
kriteereistä. Tulkintaperiaatteiden yksityiskohtaisestakin kuvaamisesta huolimatta on kui-
tenkin myös vastattava kysymykseen, kuinka laajan datakuvauksen relevantti tulkinta
vaatii tai millaisin lukuohjein tutkimuksen lukija voi tehdä kriittisen arvion analyysin
pätevyydestä. (Burr 2000, 183.)

Tutkija pyrkii ottamaan aineistoonsa etäisyyttä mutta välttämään samalla ulkopuoli-
suutta (Willman 2001, 79). Aineiston rikkaus liittyy yhtäältä aineiston määrään ja toi-
saalta analyysin intensiivisyyteen. Suuri aineisto voi olla rikas edellyttäen, että se sisältää
suurta variaatiota tutkittavien ilmiöiden suhteen. Toisaalta pienenkin aineiston tarpeeksi
intensiivinen analysointi voi tuottaa rikkaan kuvauksen tutkittavasta ilmiöstä. (Suoranta
1995, 182; Willman 2001, 77.) Hyvä aineiston rajaus on ensimmäinen suuri strateginen
haaste myös diskurssianalyysissä. Aineiston riittävän hyvä tuntemus ja siihen perehtymi-
nen parantavat mahdollisuuksia hyvään rajaukseen. (Suoranta 1995, 182; Willman 2001,
77.) Se, kuinka yksityiskohtiin kohdistuvaa ja intensiivistä analyysi voi olla, kytkeytyy
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kysymykseen tutkimuksen metodisesta ekonomiasta: mikä on aineiston optimaalinen
koko, jotta se olisi kattava, riittävän moniaineksinen ja rikas ja kuitenkin valitun analyy-
sistrategian kannalta koherentti? Psykologian alueella haastatteluaineistojen diskurssiana-
lyysin keskeisenä tekijänä on pidetty litterointia eli pyrkimystä muuntaa akustinen materi-
aali huolellisesti ja yksityiskohtaisesti kirjalliseksi materiaaliksi. Puhuttuja ja muita pro-
sessiivisesti tuotettuja viestejä ja viestikokonaisuuksia (nauhoitteita yms.) voidaan myös
pitää teksteinä. Koodausperiaatteiden huolellinen raportointi on eräs tärkeä osa diskurs-
sin rakentumisen prosessia. (Burr 2000, 177.) Siirtyminen suullisen vuorovaikutuksen ja
informaation virtaavasta dynamiikasta kirjoitettuun, pysäytettyyn ja staattiseen informaa-
tioon merkitsee aineiston metamorfoosia. Esimerkiksi se, kuinka intensiivistä kirjallinen
koodaus on, on sidoksissa tutkijan intentioihin ja päämääriin. Tutkijan kyky tiedostaa
tämän koodausintensiteetin merkitys ja hyödyntää sitä on osa tutkimuksen luotettavuutta.



6 Tutkimustehtävä ja -aineisto

Tutkimusongelman muotoilu nousi episteemisen konstruktionismin ja relativistisen dis-
kurssianalyysin pohjalta, jolloin lähettien paluukokemusta koskevan tutkimuskysymys
kuului: miten lähetit tutkimushaastattelupuheessa tuottavat paluun yhteydessä kokemaan-
sa kulttuurisokkiin liittyviä merkityksiä? Kysymyksellä on tarkoitus lähestyä lähettien
paluukokemusta paluusokkitutkimuksen kriisiteoreettisesta näkökulmasta. Toinen keskei-
nen näkökulma nousee lähettien identiteettiin ja sen monikulttuurisuuteen liittyvästä prob-
lematiikasta, johon kytkettynä tutkimuskysymys muotoutui seuraavaksi: miten lähetit kan-
sainvälisinä muuttajina jäsentävät ja tulkitsevat paluutaan siihen kulttuuriin, josta ovat
aikoinaan lähteneet elämänuralleen? Lähetin identiteetti muotoutuu hänet kouluttavassa ja
lähettävässä organisaatiossa, joka rakentaa viitekehyksen myös palaaville läheteilleen.
Lähetystyöntekijän kansainvälistyminen on kiinnittynyt lähettävän järjestön organisaatio-
kulttuuriseen kehykseen, joka myös silloittaa lähetin suhdetta lähtö- ja lähetysmaahan.
Lähetysorganisaatio muodostaa myös paluulle monella tapaa primäärin kulttuurisen
kehyksen, johon yhdistyneenä ja josta käsin lähetin paluu rakentuu. Olennaista on kysyä
kenelle, missä ominaisuudessa ja missä tilanteissa lähetit mainituista seikoista puhuvat.
Lähtökohtana oli kuviossa 2 (sivulla 41) hahmoteltu teoreettinen viitekehys. Tutkimuksen
konstruktionistisille metodisille lähtökohdille perustuvien käytänteiden ja ratkaisujen poh-
jalta keskeisiksi nousevat neljä kysymystä: 1) Miten analysoitava tutkimusmateriaali
muokkautuu ja rakentuu tiedonkeruuprosessissa? 2) Miten tiedon keruumenetelmät on
valittu? 3) Millainen on niiden perustana oleva tietoteoreettinen orientaatio? 4) Minkä peri-
aatteiden mukaisesti analyysi tapahtuu?

6.1 Tiedon kokoaminen ja tutkimushaastattelu merkityksen 
tuottamisena

Johdannossa kerroin erilaisista näkökulmista, joita minulle vuosien mittaan avautui lähe-
tystyöhön ja sen ympärille kasvaneeseen kulttuuriin. Syksyllä 1998 aloin kartoittaa suoma-
laisten lähetysseurojen kenttää ja haarukoida niiden paluusopeuttamiskäytänteitä. Tutkija-
na jouduin lähtemään liikkeelle lähetys- ja lähettikulttuuriin nähden kulttuurisesta margi-
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naalista ja huomiomaan oman toimintani, kulttuurisia merkityksiä koskevan sosiaaliseen
kompetenssini ja kulttuuriseen suorituskykyyn liittyvät puutteelliset lähtökohtani (Ulvinen
1996, 42–43; Silverman 1985, 37–39; Wooffitt 1993, 302). Lähetystyön kulttuuri oli
minulle kaiken kaikkiaan uusi haaste.

Keväällä 1999 fokusoin tutkimukseni Suomen Lähetysseuraan ja pyrin jäsentämään
tarkemmin sen koulutusrakenteita erityisesti paluukoulutuksen osalta. Haastattelin tuol-
loin paluukoulutuksesta ja sen kehittämisestä vastaavia organisaation työntekijöitä, kuten
kouluttajia, henkilöstöhallinnon edustajia, terapeuttisiin tukitoimiin erikoistuneita tahoja,
purkuryhmien vetäjiä sekä palanneita lähettejä. Osa keskusteluista on nauhoitettuja haas-
tatteluja, osasta tein tutkimusmuistiinpanoja. Tein samalla palanneiden lähettien koehaas-
tatteluja ja kehitin siinä yhteydessä haastatteluperiaatteita. Kokeilin strukturaatioasteel-
taan vaihtelevia ratkaisuja samoin kuin erilaisia ryhmähaastattelukombinaatioita. (Hirs-
järvi & Hurme 1993, 25–35; Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997, 201–206.) Vierailin
lähettien koulutustilanteissa aluksi tarkkailijana ja ajan kuluessa yhä enenevässä määrin
toimijana siten, että vuoden 1999 syksystä lähtien aloin selvemmin myös osallistua paluu-
koulutuksen toteuttamiseen ja sen kehittämiseen. Noissa tilanteissa kokosin lähettien
paluuta koskevaa materiaalia. Pyrin näin hahmottamaan lähettien paluuta sen kulttuuri-
sen kontekstin ydinkehyksessä.

Vertailu erilaisten tiedon kokoamistilanteiden välillä ohjasi tiedonkeruumenetelmän
valintaa haastattelututkimuksen suuntaan. Kiinnostukseni yksityiskohtaisen ja henkilö-
kohtaisen tiedon merkitykseen sai minut vähitellen päätymään haastattelututkimukseen.
Organisaation julkiseen kehykseen sijoittuvan tiedon luonteeseen vaikuttavat monet teki-
jät, kuten vaikkapa kulttuuriin kuuluvat viralliset ja epäviralliset portinvartijat (gate kee-
pers), joiden vaikutus institutionaalisten ja kulttuurisen tiedon saamiseen ja rakentumi-
seen voi olla merkittävä (Girban 1996, 34–36; Lincoln & Guba 1985, 252). Pääsy mukaan
debriefing-ryhmiin eli purkuryhmiin tai yksittäisiä lähettejä koskeviin terapeuttisiin inter-
ventioihin ei ollut mahdollista, vaikka sitä kautta olisi voinut avautua tarkkaa ja syvää tie-
toa lähettien paluun yhteydessä kokemista vaikeuksista. Koulutus- ja muissa julkisem-
missa tilanteissa kehystekijät estivät saamasta tarkempaa tietoa yksittäisten lähettien koh-
taamista paluuseen liittyvistä ongelmatekijöistä. Sen sijaan epäviralliset ja -muodolliset
kohtaamiset nostivat esiin kysymyksiä, joiden pohjalta päädyin haastatteluaineiston koko-
amiseen.

Päädyin tutkimuksessani nauhoitettujen haastattelujen käyttöön edellä mainitusta yksi-
löllisesti merkittävän tiedon ja näkökulman esiin nostamisen tarpeesta. Tämä ratkaisu
johti käytännössä myös relativistiseen diskurssianalyysiin (Edwards 1997; Antaki & Wit-
ticombe 1994; Burr 1995) perustuvan tietoteoreettisen ja metodologisen näkökulman
valintaan, jonka pohjalta kehittyivät varsinaiset tavat analysoida ja ymmärtää haastatte-
luja teksteinä. Tämä ei silti tarkoita sitä, etteikö realistiseen ontologiaan pohjaava tulkinta
olisi mahdollinen myös tässä aineistossa. Kysymys on käytännössä siitä, että mielestäni
relativistisiin lähtökohtiin sitoutunut lähestymistapa mahdollistaa yksilön näkökulman
esiin nostamisen. Samoin se mahdollistaa yksilöhaastattelun tulkitsemisen moniulottei-
seksi, moniperspektiiviseksi ja dynaamiseksi merkityksenantotapahtumaksi. (Burr 1995;
Burr 2000, 160–162; Wetherell & Potter 1988, 174–174.)

Tutkimushaastattelun mielsin merkityksentuottamiskehykseksi, jossa merkitykset
rakentuvat siihen osallistuvien vuorovaikutuksessa eli merkitysneuvottelussa. Keskeinen
lähtökohta on haastattelun näkeminen tiedontuottamisen vuorovaikutuksellisena tapahtu-
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mana, jossa eri osapuolet vaikuttavat siihen, mitä tutkimuksessa halutaan tietää. Tieto
rakentuu tutkimushaastatteluksi nimetyssä vuorovaikutuksessa. (Kvale 1996, 41–46; Wet-
herell & Potter 1987.) Nauhoitin viiden vuoden aikana (1999–2003) kaiken kaikkiaan 28
haastattelua, jotka muodostivat tausta-aineiston sille suppeammalle aineistolle, jonka
tarkkaan analyysiin tämän väitöskirjan tutkimustulokset perustuvat. Tässä laajemmassa
aineistossa haastateltuja henkilöitä oli kaiken kaikkiaan 29: 17 naista ja 12 miestä, joista
osaa haastattelin useampaan kertaan. Haastattelut toteutettiin pääasiassa yksilö- tai pari-
haastatteluina. Lisäksi joukkoon sisältyi yhden nelihenkisen perheen ryhmähaastattelu.

Varsinaisia tutkimushaastatteluja edelsi kuusi koe- ja esihaastatteluiksi luokiteltavaa
haastattelua, joissa kysymystekniikkaa ja haastattelulajiin liittyviä tekijöitä kokeiltiin ja
hahmotettiin. Nämä haastattelut kuitenkin sisältyvät mainittuun kokonaismäärään. Kahta
puhelinhaastattelua lukuun ottamatta haastattelut tapahtuivat pääasiassa lähettien kotona.
Näiden nauhoitusten kokonaiskesto on koko aineistossa 1 495 minuuttia eli lähes 25 tun-
tia. Keskimääräinen haastattelun kesto on 56,6 minuuttia haastattelua kohden. Yksittäis-
ten haastattelujen kohdalla tämä aika kuitenkin vaihtelee niin, että lyhimmillään haastatte-
luaika on 35 minuuttia ja pisimmillään 2 tuntia 15 minuuttia. Lyhyimpiin haastatteluihin
kuuluvat mm. kaksi puhelinhaastatteluna tehtyä yksilöhaastattelua sekä jotkut uusinta-
haastatteluista. Pisimpiin puolestaan lukeutuu esimerkiksi koemielessä tehty perhehaas-
tattelu.

Syyt ydinaineiston valintaan olivat teknisiä, eettisiä ja teoreettisia. Yksi haastatteluista
epäonnistui teknisesti, eikä nauhan äänenlaatua ei saatu jälkikäteenkään korjattua, joten
se jouduttiin jättämään pois. Perhehaastattelussa puolestaan oli huomattava määrä aineis-
toa, jossa puhujaa ei jälkikäteen voitu tunnistaa joko puhujien äänen samankaltaisuuden
tai tallentuneen äänen heikon laadun vuoksi. Osa tähän laajempaan materiaaliin sisälty-
neistä haastatteluista tehtiin ulkoilmassa tai muuten poikkeavissa olosuhteissa, mikä aihe-
utti litterointivaiheessa vaikeuksia ja huononsi haastattelun laatua. Pyrin litteroimaan
aineistossa olevat nauhoitetut haastattelut sanatarkasti.

Koehaastattelujen aikana kokeilin pitkälle strukturoitujen ja niiden vastapainona struk-
turoimattomien haastattelujen käyttöä. Ensiksi mainituille leimaa antava piirre oli val-
miiksi mietittyjen kysymysten runsas määrä ja annettujen vastausten lyhyys. Haastattelu-
jen tematisoinnin kannalta keskeisiä lähtökohtia oli kaksi. Koehaastatteluissa etenin hyvin
kulttuurisokkikeskeisen kysymyslistan mukaan. Huomasin, että lähetit nostivat esiin tee-
moja, jotka tietyssä arkisuudessaan eivät tuntuneet liittyvän suoranaisesti kulttuurisok-
kiin, vaan näyttivät ”hankaluuksilta Suomessa”. Niinpä päädyin tutkimushaastattelustra-
tegiassani mahdollisimman avoimeen ja laajaan näkökulmaan. Tällä pyrin siihen, että
haastateltavat voivat puhua niistä teemoista, jotka heille ovat tärkeitä. Tavoitteeni oli
kysymyksilläni lähinnä syventää näitä teemoja sekä selvittämään niiden tärkeyttä ja mer-
kitystä heidän selonteossaan. Päädyinkin käyttämään mahdollisimman heikosti strukturoi-
tua kysymysrepertuaaria ja -tekniikkaa, mikä vaikutti tarkasti analysoitaviksi otettavien
haastattelujen valintaan. Kysymystekniikkaa ja strukturaatiota koskevat ratkaisuni perus-
tuivat siihen, että hahmotin haastattelutoiminnan postmodernistisiin periaatteisiin pohjau-
tuvana hermeneuttisena tapahtumana, jossa merkitys rakentuu dynaamisena ja vuorovai-
kutukseen kytkeytyneenä. Näin haastattelun useampivaiheisena merkitysneuvotteluna
(Kvale 1996, 41–52), jossa haastattelija rakentaa ilmiöitä koskevia merkityksiä haastatte-
lua ennakoivassa, sen aikana tapahtuvassa ja sen jälkeisessä tulkintaprosessissa, joista vii-
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meksi mainittuun kuuluu mm. suullisen haastatteluaineiston litterointi kirjalliseen muo-
toon. Nämä vaiheet vaikuttavat toisiinsa haastattelun tulkintaprosessissa.

Heikolla strukturaatiolla viittaan sellaiseen haastatteluvuorovaikutukseen, jossa haasta-
teltavalle jää enemmän tilaa ja mahdollisuutta viedä haastattelua haluamaansa suuntaan.
Haastattelija puolestaan pyrkii löytämään kysymystensä teemat haastateltavan aiemmin
haastattelussa esiin nostamista aiheista. (Girban 1996, 57–71; Kvale 1996.) Tässäkin
tapauksessa haastattelija valitsee materiaalinsa mutta pyrkii kuitenkin siihen, että haasta-
teltava tuottaa nämä aihiot haastattelukysymyksiin. Tällöin haastateltava osittain määrit-
tää haastattelun tematisoitumista. (Anastasi 1990, 512, 645; Kaplan & Saccuzzo 1993,
220–226, 241; Syrjälä 1994, 87–89, 138.) Tavoitteena oli muotoilla kysymykset niin, että
ne mahdollisimman vähän suuntasivat juonen kulkua. Tarkoituksena oli käyttää hyväksi
haastateltavan aiemmin tuottamaa informaatiota. Siksi pyrinkin haastattelujen aikana esit-
tämään kysymyksiä, jotka liittyivät lähetin kyseisessä haastattelussa aiemmin esiin nosta-
miin teemoihin.53 Tämä vaati varsin intensiivistä kuuntelua ja otetta siihen, mitä haasta-
teltava haastattelussa kertoi. Haastattelijan rooli keskustelun eteenpäin viejänä riippui pit-
kälti siitä, kuinka aktiivinen haastattelija oli suhteessa haastateltavaan ja päinvastoin.
Parihaastatteluissa puheenvuorojen vaihtumisen ja haastatteluprosessin etenemisen kan-
nalta tärkeään rooliin nousi avioparin välinen vuorovaikutus ja neuvottelu. Haastattelijalla
oli mahdollisuus olla näin enemmän taustalla. Tämä haastattelijan paikka ja rooli saattoi-
vat kuitenkin vaihdella sen mukaan, millaisina haastateltavat ja haastattelija toisensa
mielsivät ja kuka ja ketkä ottivat aktiivisen roolin vuorovaikutuksen dynamiikan kuljetta-
misessa. (Kvale 1996, 41–45, 183–185, 225–226.)

Toinen keskeinen kysymisen strategia oli kriisiorientaation vaikutus haastattelussa.
Ottaessani kontaktia haastateltaviini – joko puhelimitse tai koulutustilanteessa – ilmoitin
parilla lauseella kiinnostukseni heidän kulttuurisokkikokemuksiinsa paluun yhteydessä tai
niihin vaikeuksiin, joita he olivat Suomeen tullessaan kokeneet. Tutkimukseni teoreetti-
sessa osassa tein eron monikulttuurisen stressin ja (moni)kulttuurisokin välillä. Siksi
pyrin tutkimukseni kysymyksenasettelussa välttämään liiallista fokusoitumista kulttuuri-
sokin tai edes kulttuuristressin käsitteeseen. Pyrin pikemminkin rekonstruoimaan haastat-
teluista niiden litteraation jälkeen sen aineksen, jossa kulttuurisokki ja -stressi nousivat
esiin.

Haastattelun teon ja litteroinnin väli vaihteli: lyhimmillään väliä oli vain vuorokausi ja
pisimmillään kuukausi ja 23 päivää. Haastattelujen teon ajoittumisella samoin kuin litte-
roinnin ajankohdalla on oma merkityksensä, koska ilmiöstä kasvaneen tiedon myötä tapa
kysyä ja kommunikoida muuttui. Eräs laatuun vaikuttaneista seikoista oli litteraatiotark-
kuus. (Burr 2000, 177; Cirban 1996, 89–88.) Tarkan analyysin kohteeksi päädyin valitse-
maan sellaiset haastattelut, joiden kohdalla koko tekstin läpikotainen litterointi oli mah-
dollista. Niiden äänenlaatu oli niin hyvää, että oli mahdollista hyvinkin tarkkaan seurata
haastattelujen sanatonta auditiivista oheisviestintää. Valitut haastattelut olivat äänen laa-
dun puolesta teknisesti tasalaatuisia.

53. Esimerkiksi: ”Sanoit edellä, että… Mitä tarkoitit?” Tai jos lähetti oli maininnut tilanteen vaikeudesta,
kysyin: ”Mikä teki tilanteesta (paluusta, olosta Suomessa, kaupassa käynnistä jne.) niin vaikean?” Tai jos
lähetti käytti sanaa ’kulttuurisokki’ tai sen johdannaisia ’taloudellinen sokki’ tai ’sokki’, kysyin esimer-
kiksi: ”Mistä tiesit, että sinulla oli kulttuurisokki?”
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Aluksi analysoin koko laajemman haastattelumateriaalin soveltaen karkeasti laadulli-
sen sisällönanalyysin periaatteita (Salakka 1991; Salakka 1998; Borg 1968; Pietilä 1976;
Berelson 1971; Hodson 1999). Edellä mainittujen seikkojen perusteella valitsin 15 haas-
tattelua sanatarkkaan litterointiin. Niistä valitsin edelleen tarkempaan analyysiin kymme-
nen, joista koostuvan materiaalin koodasin laadullisen analyysin Nvivo-tietokoneohjel-
malla ja jotka analysoin diskurssianalyysin periaatteita soveltaen.

Taulukko 4. Analysoidut haastattelut.

Nämä kymmenen haastattelua tehtiin kaikki kunkin lähetin tai lähettipariskunnan kotona
tai vakituisessa asuinpaikassa. Sukupuolijakaumaltaan ryhmä muodostui naisvoittoiseksi:
2/3 haastateltavista oli naisia ja 1/3 miehiä. Naisia oli tässä haastateltujen ryhmässä kym-
menen ja miehiä viisi. Puolet naisista oli yhden hengen taloudessa eläviä ja puolet perheel-
lisiä. Naisten ja miesten välinen jakauma tutkimuksessa vastaa siis lähettikunnan sukupuo-
lijakaumaa (Helander 2001, 12–15; Salko 1990). Yhden hengen taloudessa eläviä miehiä
ei analysoituihin haastatteluihin sisällytetty intimiteettisuojaan liittyvistä syistä: heitä oli
tuon viiden vuoden aikana palanneiden lähettien joukossa niin vähän, että päätin jättää
haastattelut analyysin ulkopuolelle.

Yksilö- ja parihaastatteluihin päätyminen johtui osittain tekemästäni havainnosta, että
ryhmä- ja koulutustilanteissa henkilökohtaisia kriisejä käsiteltiin vain viitteellisesti, yleis-
täen ja niiden myönteistä merkitystä korostaen. Koulutustilanteissa, joissa lähetit kokoon-
tuivat useamman kymmenen ihmisen suurryhmään, keskustelussa esiin nousevien teemo-
jen runsaus toi yhtäältä monipuolisuutta paluuongelmiin, toisaalta toisti tiettyjä teemoja.
Pienryhmissä tapahtuvissa koulutustilanteissa kuva ongelmista ja niiden henkilökohtai-
sista merkityksistä tarkentui. Haastattelumateriaalin valintaan vaikutti pyrkimys nostaa
esiin yksilönäkökulmasta aukeavia tulkintoja. Tähän yhdistyy kiinnostus relativistisessa
ja interaktionaalisessa diskurssianalyysissä käytettyjen analyysitekniikkojen soveltami-

Järjestys-
nro

Haastattelu-
jen lajia

a. Näytteiden kirjainkoodit viittaavat haastattelutyyppiin: Ph = parihaastattelu ja Yh = yksilöhaastattelu. Nume-
rot ovat haastattelujärjestykseen viittaavia numeroita, joilla varhemmat haastattelut erotetaan nuoremmista.
Numeroiden perään liitetyt kirjaimet viittaavat haastateltavan sukupuoleen: N = nainen, M = mies. Yksilöhaas-
tatteluissa tätä merkintää ei ole tarvittu, koska kaikki haastateltavat olivat naisia.

Purkuvälipvm 
vrk

Hlö N M Litteraatioiden
sivumäärät

Haastatteluaika
Min

1. Yh1 7 1 N 24 90
2. Yh2 1 kk 23 1 N 17 90
3. Yh3 1 kk 17 1 N 11 45
4. Yh4 7 1 N 17 60
5. Yh5 7 1 N 12 60
6. Ph1 1 kk 9 2 N M 11 45
7. Ph2 1 kk 4 2 N M 13 45
8. Ph3 19 2 N M 25 90
9. Ph4 1 kk 8 2 N M 17 60
10. Ph5 3 2 N M 16 60
Yhteensä 15 10 5 163 sivua 645 min

10 t 45 min
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seen: halusin kokeilla, millaiseen tietoon nämä menetelmät johtavat haastattelututkimuk-
sessa.

6.2 Haastateltavien lähettien identiteettipositiota määrittäviä tekijöitä

Pyrkiessäni yksityiskohtaiseen ja syvään tietoon lähettien paluuprosessista tavoittelin haas-
tateltavikseni lähetystyöntekijöitä, jotka olivat kokeneet paluun ongelmallisena. Tämä raja-
us johtui kiinnostuksestani kulttuurisokkina tunnettua intensiivistä kokemusta. Eräs tärkeä
valintakriteeri oli se, että henkilön paluusta oli kulunut suhteellisen vähän aikaa, 0,5–1,5
vuotta. Tutkimuksissa puhutaan kulttuurisokin kestoajasta, jonka ajatellaan olevan 1–2
vuotta tutkimuksesta riippuen (Adler 1981; Black & Gregersen 1999, 67–68). Toisaalta joi-
denkin kohdalla paluusta oli kulunut pidempikin aika.

Palaavien lähettien identiteettikehys määritti osittain heidän näkökulmaansa, josta he
paluutaan tarkastelivat. Haastatelluista yhdeksän oli haastatteluaikana lähetysorganisaa-
tionsa eli Suomen Lähetysseuran palveluksessa. He siis sijoittuivat missionaariseen viite-
kehykseen. Kaksi oli Lähetysseuran ulkomaanosaston palveluksessa kentälle palaavina
lähetteinä. Heidän perspektiivinsä avautui työn ytimeen lähetin statuksesta käsin ja he tar-
kastelivat Suomeen paluun kysymyksiä väliaikaisesti Suomeen orientoituneina, ikään
kuin turistin viitekehyksestä. Seitsemän haastateltavista oli haastatteluajankohtana Lähe-
tysseuran kotimaan osaston työntekijöinä, ja heidän näkökulmansa määrittyi organisaa-
tion lähetystyön, lähettien koulutuksen, lähetyskasvatuksen ja rekrytoinnin viitekehyk-
sessä. Kymmenellä lähetillä oli voimassaoleva lähettisopimus, mikä tarkoittaa, että heillä
oli lähetin status ja sen myötä mahdollisuus halutessaan palata lähetystyöhön vanhoina
työntekijöinä. Viiden kohdalla lähettisopimus oli purettu, eli heillä ei ollut Lähetysseuran
työntekijän statusta. Tässä mielessä heistä voidaan puhua entisenä lähettinä, joka on siir-
tynyt postmissionaariseen identiteettikehykseen. Kolme läheteistä oli hengellisessä työssä
Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa, sen järjestössä tai sen kanssa yhteistyötä teke-
vässä järjestössä. Neljä oli sijoittunut ei-uskonnolliseen tai -hengelliseen työhön maalli-
selle yhteiskunnan sektorille. Yksi haastatelluista oli haastatteluhetkellä työttömänä. Seu-
raavaan taulukkoon on koottu muutamia keskeisiä lähettien sijoittumiseen liittyviä teki-
jöitä.

Taulukko 5. Lähettien sijoittuminen Suomen Lähetysseuraan, kirkkoon ja työelämään.

Organisaatio tai muu paikka Kpl
Suomen Lähetysseuran palveluksessa lähetystyössä 2, sijoittuminen missionaariseen viitekehykseen
Suomen Lähetysseuran palveluksessa kotimaantyössä 6, sijoittuminen jälkimissionaariseen siirtymäkehyk-

seen
Hengellisessä työssä Suomen ev. lut. kirkossa tai jär-
jestössä

3, sijoittuminen jälkimissionaariseen viitekehykseen

Muussa työssä 3, sijoittuminen jälkimissionaarisen viitekehykseen
Työttömänä 1, sijoittuminen jälkimissionaariseen siirtymäkehyk-

seen
Yhteensä 15
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Lähetystyössä vietetyn ajan pituus vaihteli neljästä noin kahteenkymmeneen vuoteen, ja
keskiarvo tässä joukossa oli 6,6 vuotta. Suomeen paluun ja tehdyn haastattelun välinen aika
vaihteli haastatelluilla yhdestä kuuteen vuoteen. Paluusta oli kulunut keskimäärin 1,5 vuot-
ta haastattelua tehtäessä.

Taulukko 6. Lähettien lähetystyössä viettämä aika sekä Suomeen tulon ja haastattelun
välinen aika.

Lähetin suhde paluuseen vaihtelee sen mukaan, kuinka pitkän aikaa hän on ollut Suomessa
viimeisimmän paluunsa jälkeen. Paluukokemusperspektiivi venyy tämän ajan kestosta
riippuen. Voisi olettaa, että mitä vähemmän aikaa paluusta on kulunut, sitä enemmän lähe-
tin kertomus rakentuu ulkomaille sijoittuvista kokemuksista ja kertomuksista. Seuraavassa
kuviossa esitetään kunkin lähetin Suomessa viettämän ajan pituus viimeisimmän paluun
jälkeen.

Kuvio 12. Paluun jälkeinen aika Suomessa.

Palaamisesta kulunut aika vaihtelee haastateltavien joukossa yhdestä kuuteen vuoteen, ja
keskiarvo on 1,5 vuotta. Ph1, Ph2 ja Yh5 ovat kukin olleet Suomessa jo verrattain pitkään
sen jälkeen, kun lähettisopimus Suomen Lähetysseuran kanssa on purkautunut. Muut sen
sijaan mahtuvat vielä sopimuksen kahden vuoden aikajakson kehyksiin. Myös lähetti-iällä
eli kenttäkokemuksen määrällä on merkityksensä lähetin identiteetin ja paluun kannalta.
Tälläkin seikalla voisi olettaa olevan merkitystä sille, kuinka suuri osa lähetin kerronnasta
sijoittuu ulkomaan tai kotimaan kokemukseen. Mikäli ulkomaakokemus on pitkä, voisi

Haastattelutyyppi
Haastattelunumero

Yh Ph
ka1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Lähetystyössä vietetty aika/työkausi 2 6 2 1 4 3 2 4 3 4 2
Lähetystyössä vietetty aika/vuosi 7 20 7 4 10 8,5 7 13 10 13 6,6
Paluun ja haastattelun välinen aika 1,5 2 2 1 4 2 6 1 1 2 1,5
Paluunjälkeisen ja kentälläoloajan suhde K–P 5.5 18 5 3 6 6,5 1 12 9 11 5,1
ka = kussakin sarakkeessa ilmaistun ajan pituuden keskiarvo
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Paluunjälkeinen aika Suomessa
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kuvitella, että siitä on enemmän kerrottavaa ja sillä on suurempi merkitys lähetin identitee-
tille. Toisaalta pitkällä kokemuksella voi olla myös päinvastainen vaikutus: pitkä kokemus
tekee ulkomailla vietetystä ajasta itsestään selvää ja arkista, kun se lyhemmän ajan ulko-
mailla olleelle on eksoottista ja nousee tämän vuoksi selkeämmin esiin. Seuraavassa taulu-
kossa pylväät kuvaavat erotusta, joka on saatu vähentämällä viimeisimmän kotimaassaolo-
ajan pituus ulkomaillaoloajasta.

Kuvio 13. Paluunjälkeisen ajan ja kenttäajan välinen suhde.

Kaikilla läheteillä ulkomaanjakso on pidempi kuin viimeisin kotimaan jakso. Ph2:lla erotus
on noin vuosi, ja pisimmillään Yh2:ssa se on 18 vuotta. Vaihteluväli näiden kahden välillä
on siis 17 vuotta. Keskiarvo kyseisessä lähettijoukossa on 7,7 vuotta, jonka ylittävät Yh2,
Ph3, Ph4 ja Ph5 muiden jäädessä tämän keskiarvon alapuolelle. Voisi siis olettaa, että ulko-
maille sijoittuva kokemus hallitsisi Yh2:n kerrontaa selvästi enemmän kuin muiden kun
taas Ph2:n kertomuksessa se olisi vähiten vaikuttava elementti

6.3 Lähettipuheen rekonstruktio

Aiemmin mainitun antiessentialistisen lähtökohdan mukaan eroa diskursiivisen ja ei-dis-
kursiivisen välillä ei voida tehdä; näin ollen on mahdollista päästä tekstien taakse (Burr
2000, 88–89; Gergen 1989, Wetherell & Potter 1987; Wetherell & Potter 1989, 145). Tut-
kijasta tulee tutkimushaastattelupuheen rekonstruoija, uudelleenjäsentäjä, tulkitsija ja
muokkaaja. Tällöin vaaditaan näihin prosesseihin liittyvien työskentelytapojen, rekonstru-
oinnin periaatteiden ja niiden taustalla vaikuttavien tulkintasääntöjen kuvaamista ja ilmai-
sua, mistä analyysin luotettavuus ja pätevyys ovat riippuvaisia. Haastatteluaineistoon muo-
dostuu näin ollen kaksi tärkeää ulottuvuutta: yksilöllinen ja yliyksilöllinen ulottuvuus.
Ensiksi mainitulla liikutaan, kun analyysi perustuu yhden haastateltavan tuottamaan haas-
tatteluaineistoon. Yliyksilöllisellä dimensiolla liikutaan, kun analyysin kohteeksi tulevat
eri haastattelut ja niissä yhtäaikaisesti ilmenevät ilmiöt, diskurssit tai tulkintarepertuaarit.
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Kuten metodiluvussa totesin, diskurssianalyyttistä tutkimusta voidaan jopa tietyssä
mielessä jakaa koulukuntiin sen mukaan, kumpaa käsitettä käytetään. Tulkintarepertu-
aari-käsitteen käyttö liittyy sosiaalisissa käytänteissä toteutuvaan kulttuurisen vuorovai-
kutuksen tulkintaan. Analyysin käsitteellisenä välineenä se liittyy relativistisen diskurssi-
analyysin metodologisiin perussitoumuksiin. Diskurssi-käsitteen käyttö puolestaan viit-
taa makrotason diskurssianalyysiin, joka rakentuu kielenkäytön institutionaalisten ulottu-
vuuksien tulkinnan ja realistisen ontologian pohjalle. (Wetherell & Potter 1992, 89–93;
Juhila 1999, 175). Tutkimukseni lähtökohta on ensiksi mainitussa tekstin mikroanalyy-
sissä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneessa diskurssianalyysissä. Kuitenkin molemmat
käsitteet ovat tutkimukseni keskeisiä työkaluja.

Tutkimukseni metodinen perussääntö pohjautuu diskurssin ja tulkintarepertuaarien
keskinäiseen suhteen määrittelyyn. Analyysin periaatteet nojaavat mahdollisimman selke-
ästi ilmaistuihin tulkintasääntöihin, jotka määrittelevät diskurssin ja tulkintarepertuaarin
käsitteet sekä niiden keskinäisen suhteen. Diskurssilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa
tekstin rakennetta verrattain yhtenäisenä merkityskudoksena. Diskurssi muodostuu tulkin-
tarepertuaareistaan. Diskurssin kaksi keskeistä tekijää ovat repertuaarien keskinäisen mer-
kityssuhde ja diskurssin ja sen tulkintarepertuaarien välinen merkityssuhde. Diskurssi on
tulkintarepertuaarien muodostama merkityskudos, jossa repertuaarit lomittuvat toisiinsa.
Näin teksti muodostaa repertuaarikudoksen, diskurssin, jonka varassa tekstin merkityk-
set rakentuvat suhteessa toisiinsa. Repertuaarit rakentavat tekstin moninaisuutta ja tul-
kintanyansseja. Diskurssi puolestaan on tekijä, joka yhdistää tätä moninaisuutta. Dis-
kurssi ja repertuaarit ovat siis tavallaan toisilleen vastakkaisia ja vastakkaisessa vaikutus-
suhteessa toisiinsa. Samalla ne kuitenkin edellyttävät toisiaan: diskurssin varassa on teks-
tin koherenssi, repertuaarien varassa puolestaan tekstin vivahteikkuus ja moniulotteisuus.

Analyysissä ja tekstin tulkintasäännöstön rakentamisessa lähdetään liikkeelle avainkä-
sitteestä, joka on luonteeltaan diskursiivinen merkityksen tuottaja, avainmetaforaan ver-
rattava diskurssia rakentava perustekijä (Potter & Wetherell 1987, 149; Wetherell & Pot-
ter 1988, 172; Burr 2000, 116; Willman 2001, 70). Avainmetafora yhdistää tiettyä teksti-
ainesta toisiinsa merkityskudokseksi. Tässä tekstimateriaalissa se irrotetaan alkuperäi-
sestä kontekstistaan haastattelussa. Näin miellettynä se on aluksi vailla kontekstia, kon-
tekstuaalisesti tyhjä ja merkityksetön. Ympärille kutoutuvassa tekstissä se avautuu kuiten-
kin sitä monipuolisempana ja vivahteikkaampana, mitä laajempaan kontekstiin se liite-
tään. Avainkäsite siis sitoo diskurssin kokonaisuudeksi. Tekstin siihen liittämät ja sitä tul-
kitsevat käsitteet avaavat käsitettä monipuolisemmin sekä lisäävät sitä koskevien
repertuaarien määrää.

Tutkijan intressi kuitenkin määrittää tätä käsitteen avainluonnetta. Tässä tutkimuksessa
tutkimusintressi kohdistuu Suomessa koettuun kulttuurisokkiin. Kysymys on Suomen
Lähetysseuran läheteistä, jotka itse ovat Suomen kansalaisia. Paluu tarkoittaa tässä tutki-
muksessa heidän palaamistaan koti-54 ja syntymämaahan.55 Paluusokki merkitsee tässä
yhteydessä paluun jälkeen läpikäytyä kokemusta, jonka he mieltävät kulttuurisokiksi.

54. Lähetystyöntekijät voivat puheessaan kutsua myös lähetysmaataan kodiksi mutta eivät kotimaakseen. Tässä
yhteydessä ’kotimaa’ on kuitenkin tutkijan käsite, jolla hän tekstissään viittaa Suomeen.

55. Lähetystyöntekijöissä voi olla ulkomailla syntyneitä henkilöitä, jotka Suomen Lähetysseura on lähettänyt
omina lähetteinään. Tällaisia ovat esimerkiksi suomalaiset ulkomailla syntyneet lähetyslapset, jotka aikui-
sena palaavat syntymämaahansa.
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Avainkäsitteen analyysissä lähden tässä tutkimuksessa liikkeelle mikrotasolta tarkastele-
malla sitä, miten kyseinen käsite kontekstualisoituu tekstissä. Tekstin kursivoinnilla
haluan kuvata niitä painotuksia, jotka ovat suunnanneet analyysissä tehtyä tulkintaa. Seu-
raavassa tekstinäytteessä tulkinnan kannalta keskeinen tekstin osa on sen loppupuolella.
Tekstinäyte 1

Yh1: Ei ku mietin sitt samalla sitä että mitä on ku me sanotaan että jaha, että meillä on kult-
tuurisokki ku me tullaan Suomeen

Edellä mainitussa näytteessä lähetti määrittää paluusokin kulttuurisokiksi, joka koetaan
Suomeen tultaessa. Ph2M puolestaan käyttää termiä ’tulosokki’.
Tekstinäyte 2

Ph2M Yks oli se että sitte ninku joka joka tietysti liitty tähän tulosokkiin että…

Seuraavaksi katson millaisiin merkityskonteksteihin nämä avaintermit liittyvät niissä haas-
tatteluissa, joissa ne esiintyvät. Analyysi etenee kahdella tarkkuusasteella, seuraava teksti-
näyte 3 kuvaa intensiivisempää ja tässä tutkimuksessa analyysin intensiivisintä astetta.
Taulukon vasemmalla puolella on analysoitava tekstinäyte ja oikealla puolella kuvataan
analyysitapaa. Analyysi lähtee liikkeelle määrittämällä avainkäsitettä, kulttuurisokkia. Sen
jälkeen pyritään kuvaamaan, miten tämä kulttuurisokkidiskurssi rakentuu eri repertuaareis-
ta, joita ovat esimerkiksi tunteista ja tuntemuksista muodostuvat repertuaarit jne.

Tekstinäyte 3 Analyysiprosessi
Yh1: Se että kauhee, tuntuu niinku 2. Lähetti puhuu tuntemuksistaan ja tunteistaan. 

Tällainen tunnekäsitteistö katsotaan omaksi reper-
tuaarikseen.

ettei niinku pysty millään tavalla asettautuun 
siihen tilanteeseen tai niihin ihmisiin ei nyt 
ihmisiin oikeastaan voi sanoa, mutta on sella-
nen vaan sellanen
paha olo hei että tää että mää en tähän 
sopeudu. Mä en ehkä haluu sopeutua tähän. 
Ett mä en ehkä halua tai sitt mä en osaa tai mä 
en pysty. Ett en mä – mikähän se on nyt se 
oikee sitten. Ei ku mietin sitt samalla sitä että 
mitä on ku me sanotaan että jaha, että meillä 
on KULTTUURISOKKI ku me tullaan Suo-
meen,

3. Lähetti ilmaisee kyvyttömyyttään, joka liittyy 
edellä kuvattuun tunteeseen. Kyvyttömyyteen liit-
tyvä termistö rakentuu omaksi repertuaarikseen.
Tunnerepertuaari ja kyvyttömyysrepertuaari muo-
dostavat merkityskudoksen, jossa paluusokkia 
koskevat merkitykset rakentuvat ja liittyvät seu-
raavaksi tulevaan avainkäsitteeseen.

1. Avainkäsite; analyysi lähtee liikkeelle tästä 
avainkäsitteestä.

niin semmonen
paikan löytäminen, joo se se
ett ei löydä niinku sitä vanhaa tai uuttakaan 
paikkaa.

Kulttuurisen kyvyn (paikan löytämisen) repertu-
aari liittyy sille vastakkaiseen kyvyttömyyteen 
löytää paikkaa. Jälkimmäinen rakentaa lähetin 
identiteettiä ja edellinen korostaa tätä kyvyttö-
myysrepertuaaria sen vastakohtana. Paluusokin 
diskurssi rakentuu eksplikoidussa ja esiin tuo-
dussa repertuaarien jännitteessä.
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Tällä tarkkuusasteella rakennan kuvan diskurssin ja tulkintarepertuaarien välisestä suhtees-
ta sekä siitä, millainen lähettipuheen diskurssin merkityskudos on. Näin tarkasti analysoi-
tujen näytteiden määrä on verrattain pieni, ja tavoitteena onkin havainnollistaa sitä, miten
merkityskudoksen rakentumisen kannalta tärkeiden tekstinäytteiden avulla kuvataan dis-
kurssin rakennetta. Repertuaarit nimetään tarkemmin analyysin tulosten esittelyn yhtey-
dessä. Kuten aiemmin totesin, diskurssi rakentuu tässä tutkimuksessa repertuaariensa väli-
sen suhteen vaikutuksesta. Diskurssille ominaista on, että se rakentuu vastakkaisten reper-
tuaariensa luoman jännitteen varassa. Diskurssin toinen repertuaari esimerkiksi rakentuu
myönteisistä merkityssisällöistä. jotka voivat olla tapahtumia ja kokemuksia sekä näitä
merkityksiä rakentavia käsitteitä. Diskurssin tulkintasäännön pohjalta negatiivisten käsit-
teiden varassa rakentuvan repertuaarin vastapainona diskurssia synnyttää toinenkin, edel-
liselle vastakkainen positiivinen repertuaari. Tässä yhteydessä halusin kuvata vain analyy-
sin kulkuun liittyviä metodisia periaatteita, jolloin repertuaarien tai diskurssinkaan nimeä-
minen tarkemmin ei ole olennaista. Tämä periaate tarkentuu varsinaisen analyysin edetessä
ja sitä koskevassa yhteenvedossa.

Seuraava tekstinäytetyyppi edustaa vähemmän intensiivistä analyysiä, jota tässä tutki-
muksessa on enimmin käytetty. Analyysi etenee tekstinäytteiden ja niitä koskevien tulkin-
tojen vuorotellessa.
Tekstinäyte 4

Ph2M: Semmonen hirviä draivi tulee siitä ja se tulee kuitenki siitä että niinku mentiihän sitä
kentälläki semmosten tilanteitten läpi ja se oli kuitenki aikamoinen potku ja niinkö sitten
tuli aina niinko jotaki signaaleja kuitenki. Yks oli se että sitte ninku joka joka tietysti liitty
tähän tulosokkiin että. Niin se oli mulle tavallaan sokki itele, että täälä työmarkkinoila
niinko lamasuomessa minut sanottiin että mä niinko ollu nämä vaikea vuodet ulkomaila,
niin minä en saa olla vakavasti otettava kilpailija täälä työmarkkinoila. Täällä taistelleilla
on niinko etusija. Vähä tämmönen niinko maailma tuli vastaan.

Lukijan tulkintaa pyritään ohjaamaan kursivoimalla tekstistä esiin esitetyn tulkinnan
kannalta keskeisin osa eli tekstin merkitysydin. Kolmas analyysitaso pyrkii nostamaan
esiin tekijöitä, jotka liittyvät hyvin laajaan tekstimateriaaliin. Esimerkki tästä on edellä
mainitussa tekstinäytteessä rakentuva maantieteellinen diskurssi, joka muodostuu kah-
desta repertuaarista. Ulkomaapuherepertuaari rakentuu näytteessä sanoista ”mentiihän
sitä kentälläki semmosten tilanteitten läpi” ja siihen liittyy sille vastakkainen suomipuhe-

Ett sä oot niinku irtonainen ja semmonen irral-
laan irtonainen, irrallinen olo. Niin pitemmän 
päälle se on hirveen rasittava. Kun sä tavallaan 
sä et kuulu mihinkään sä et kuulu oikeastaan 
mites mä sanosin koska musta niin ne jotka on 
niinku paikallaan niillä on aina niitä yhteyksiä. 
Ett tavallaan ne on niinku verkostoitunu tää on 
se uus sana

Edellä kuvattu kyvyttömyysrepertuaari liittyy tun-
nerepertuaariin, joka puolestaan rakentuu irralli-
suudesta, rasittavuudesta ja kuulumattomuudesta 
mihinkään.

Irrallisuuteen liittyvät tunnekäsitteet rakentuvat 
palaajan kulttuuriseksi vajavaisuudeksi tai kyvyt-
tömyydeksi verkostoitua eli kulttuuriseksi inkom-
petenssiksi, jolle vastakohdan muodostaa 
verkostoitumiskyky. Verkostoituminen on kult-
tuurinen pystyvyysarvo, jota vasten lähetin 
paluun yhteyteen kytkeytyvä kulttuurinen inkom-
petenssi rakentuu.
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repertuaari: ”…liitty tähän tulosokkiin että niin se oli mulle tavallaan sokki itele, että täälä
työmarkkinoila niinko lamasuomessa”. Maantieteellisen kerrontakontekstin vaihtelu
muodostaa kahdesta repertuaarista rakentuvan yhtenäisen diskurssin, mikä on ominaista
lähettipuheelle. Näille repertuaareille on ominaista tietty jännitteisyys ja vastakkaisuus,
jonka luonteeseen palaan myöhemmin tulosluvussa. Tämä diskurssi läpäisee kuitenkin
koko lähettipuheaineiston, joskin sen muoto vaihtelee eri lähettien kohdalla ja myös
yksittäisen haastattelun sisällä. Tällaisella makroanalyysillä, jolla voidaan kuvata koko
aineiston luonnetta, on tärkeä taustamerkitys aineiston tulkinnassa, ja siihen palataan
tulosluvun yhteydessä tarkemmin.



7 Aineiston analyysi, tulokset ja niiden tulkinta

Analyysissä lähden vastaamaan kahteen kysymykseen, joiden varaan tutkimukseni ongel-
manasettelu rakentuu:
1. Miten lähetit tuottavat paluun yhteydessä kokemaansa kulttuurisokkiin liittyviä mer-

kityksiä tutkimushaastattelupuheessa?
2. Miten he kansainvälisinä muuttajina jäsentävät ja tulkitsevat paluutaan siihen kulttuu-

riin, josta ovat aikoinaan lähteneet lähetystyöhön?

7.1 Maantieteellinen, puhetapa- ja asennoitumisdiskurssi

Paluupuheessaan lähetit sijoittavat itsensä ja kokemuksensa joko Suomeen ja suomalaiseen
kulttuurikontekstiin tai lähetysmaahan ja sen kulttuuriin. Tämä maantieteellinen sijoittumi-
nen jompaankumpaan kulttuuriin tekee diskurssista kaksikulttuurisen. Näin lähettipuheen
yhtenäinen maantieteellinen diskurssi nivoo yhteen toisilleen vastakkaiset kulttuuriset
repertuaarit, suomi- ja ulkomaapuheen, jolloin maantietellinen diskurssi rakentuu kahden
repertuaarinsa, suomi- ja ukomaapuheen varassa. Lähettien tapa käyttää tätä diskurssiivista
merkitysresurssia vaihtelee kuitenkin yksilöittäin. Tutkimusasetelman vuoksi suomipuhe
on odotetusti koko aineistossa hallitseva repertuaari (66.4 %), mutta eri läheteillä sen määrä
vaihtelee (Liite 4).56 Maakohtainen kaksikulttuurisuus on perustava puhetapa, jossa kult-
tuurien sisäinen moninaisuus ei avaudu niin, että sitä kuvattaisiin rinnastamalla suomalai-
seen ja johonkin vieraaseen kansalliseen makrokulttuuriin kuuluvia mikrokulttuureja toi-
siinsa; ei esimerkiksi verrata hämäläistä kulttuuria johonkin heimo- tai klaanikulttuuriin.

Maantieteellisen diskurssin repertuaarien suhde on luonteeltaan rinnastussuhde. Reper-
tuaarien suhde voi olla monitahoinen, mutta tässä aineistossa siihen liittyy usein vasta-
kohtaisuus. Rinnastustapa voi olla joko kuvaileva tai vertaileva, eli se ilmenee joko kuvai-
lurepertuaarina tai vertailurepertuaarina. Ensin mainitusta repertuaarista on esimerkkinä

56. Liitteessä 5 vaihtelua voi tarkastella yksityiskohtaisemmin kunkin haastattelun kohdalla. Esimerkiksi
Ph2:ssa suomipuheen osuus on 99,5 prosenttia, kun Sn3:n haastattelussa sen suhteellinen määrä on vain
30,2 prosenttia.
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seuraava tekstinäyte, jossa Ph5M kuvailee ihmiskuvan erilaisuutta kahdessa eri kulttuu-
rissa.
Tekstinäyte 5

Ph5M: Ja sit se myös ja sit se, että se mitä sä siinä ajassa saat aikaseksi, se merkitsee sun,
se määrää sun arvon. Se että ihminen on human doing ko se on totta Suomessa länsimaissa.
Että se mitä sä teet, se merkkaa sun arvon. Elikä se mitä sä olet se human being.57 Että sä
olet sä olet niinko tärkeä joka tapauksessa saat sä sitte aikaseks mitään tai et. Tärkeetä
niinko siellä jotenki se oli ett ihminen on kuitenki aina tärkeä sellasena ku se on. Se on
jonku lapsi, sen jonkun isä, se onkun jonkun veli. Se on osa jotaki niinku sukua yhteisöä. Sill
on arvo si ett se vaan on. Suomessa se ett jos sä vaan oot, ni sä et oo minkään arvonen.

Tässä tekstinäytteessä kumpaankaan kulttuuriin ei sinänsä liitetä arvottavia käsitteitä. Suo-
malaista kulttuuria kuvataan suorituskeskeiseksi kulttuuriksi, jossa ihmisen arvo tulee
hänen suorittajuudestaan ja suorituskyvystään. Lähetysmaassa ihmisen arvo rakentuu sosi-
aalisille suhteille sekä kulttuuriselle roolille ja identiteetille. Ihminen on arvokas aina suh-
teessa toiseen ihmiseen. Yh2 nivoo maantieteellisen diskurssin repertuaareja toisiinsa ja
nimeää tämän suhteuttamisensa ja puhetapansa vertailuksi. Hän kuvaa Suomessa (”täällä”)
vallitsevan individualismin ja lähetysmaan (”siellä”) yhteisöllisyyden vastakkaisiksi.
Palaajan suhde suomalaiseen kulttuuriin määrittyy siihen kuulumattomuudeksi ja irralli-
suudeksi, suhde lähetysmaan kulttuuriin kuulumiseksi ja yhteisöjäsenyydeksi.
Tekstinäyte 6

Yh2: Että siellä kun on ollu just semmosessa yhteisöllisesti kuulunu niin täälä vasta ihan
hukassa pitää mitään semmosta yhteisöllistä kuulumista ollenkaan. Ett täällähän nyt ollaan
niin hirveen individualisteja. Ett niinku semmonen ett semmonen kuulumattomuus on kansa
ninkun semmonen rasittava paikka. Eihän täällä seurakunnassa mihinkään kuulu vaan ihan
päivää. Ja sinne saa mennä kirkkoon, mutta tuota niin sielt saat lähtee pois ja jos joku kätte-
lee niin se on siinä mutt kukaan ei niinku sillai. Sielä aina niinku ihmiset on kiinnostunu toi-
sistaan. Ett just tämmönen vertailu tietysti. Ett siellä kuulu johonki ja kuulu sukuun ja per-
heeseen ja kylään ja seurakuntaan ja kaikkeen semmonen. Se kuuluminen on niinku hirveen
tärkee seillä ja täällä on sitt kauheen tärkee ett tääl on semmonen ei kuulu mihinkään.

Vertailu siis rakentaa suhteen ulkomaisen kulttuurin ja suomalaisen kulttuurin välille. Kult-
tuureita käsittelevät tekstit ovat repertuaareja, jotka kuvaavat näitä kulttuureita tässä tapa-
uksessa vertailun avulla ja vertailusuhteessa toisiinsa. Suomalaista kulttuuriympäristöä
verrataan lähetysmaan ulkomaiseen kulttuuriympäristöön. Vertailussa vallitsee pääsääntöi-
sesti edellä kuvattu vastakkaisuus, jossa lähetyskentän ulkomainen kulttuuri nähdään enim-
mäkseen myönteisenä ja jopa tietyllä tavalla esimerkillisenä kulttuurina. Sen vastakohtana
suomalainen kulttuuri rakentuu kriittisessä ja negatiivisessa valossa kielteisistä esimerkeis-
tä. Tekstinäytteessä 6 asenteellinen varaus näkyy tunneilmaisussa ”rasittava paikka”, jonka
Yh2 yhdistää suomalaiseen kulttuuriin kuulumattomuuden kokemukseensa. Individualismi
saa aikaan kuulumattomuuden tunteen suhteessa suomalaiseen kulttuuriin, jolloin siinä on
vaikea elää. Vaikka tälle vaikealle tunteelle ei ulkomaapuheessa löydykään vastakkaista
ilmaisua, rakentuu tulkinta lähetysmaan kulttuurista varsin positiivisessa valossa, jota
negatiivinen suhtautuminen suomalaiseen kulttuuriin korostaa.

57. Tässä Ph5M viittaa ”siellä” eli vieraassa kulttuurissa olemiseen vastakohtana edellä mainituille suomalai-
sen kulttuurin käytänteille ja arvoille.
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Suurin osa aineiston vertailupuheesta on implisiittistä. Lähetit vain käyttävät vertaile-
via ja arvottavia epiteettejä. Vertaillessaan suomalaista kulttuuria ja lähetysmaan ulko-
maista kulttuuria he luovat arvoasetelmia ja vastakkainasetteluita. Vain Yh2 nimeää
tämän puhetapansa vertailuksi. Kotimaapuheeseen voi sijoittua myös myönteisiä tunteita
ja tuntemuksia, mutta ne ovat osa siirtymä- eli kuherruskuukausivaihetta. Lähettien
puheessa kärjistyvät vastakohdat suomeentulovaiheen myönteisen alun ja sitä seuraavan
kriisivaiheen välillä. Alkuvaiheessa esiintyvät positiiviset tuntemukset ovat ulkomaajak-
son loppuvaiheessa käynnistyneiden myönteisten tuntemuksien jälkimaininkeja Suo-
messa. Kriisivaiheessa korostuvat tunneilmapiirin kielteiset piirteet, passiivisuus ja
lamaantuneisuus. Tunne- ja tuntemusrepertuaari on läheisessä yhteydessä voimavaroihin,
joiden varassa kompetenssi – kyky elää ja toimia kulttuurissa – rakentuu.

Tunteet voidaan karkeasti jakaa kahteen eri kategoriaan: hyviin ja hyvään oloon liitty-
viin myönteisiin tunteisiin sekä pahaan oloon, kriisiin ja negativiisina koettuihin tuntei-
siin. Erilaisten tunteiden kuuluminen jompaankumpaan maantieteellisen diskurssin reper-
tuaariin näyttää tässä aineistossa kootusti seuraavalta:

Taulukko 7. Positiivisten ja negatiivisten tunteiden, tuntemusten ja asenteiden repertuaarit
maantieteellisessä diskurssissa.

Maantieteellisen diskurssin suhde tunne- ja tuntemusrepertuaariin sekä sille läheiseen
asennoitumis- ja arvorepertuaariin on mielenkiintoinen, sillä se on selkeästi mutta ei yksi-
selitteisesti jakaantunut. Ulkomaapuheessa hallitsevat myönteiset tunteet ja tuntemukset
(85 %), mikä kertoo lähettien myönteisistä asenteista lähetysmaiden kulttuureja kohtaan.
Suomipuhetta hallitsevat (78,8 %) tunteet ovat vaikeita, ja niistä rakentuvat kriittiset ja
kielteiset asenteet suomalaista kulttuuria kohtaan. Paluusokin tunnistamisessa keskeisiä
tekijöitä ovat vaikeat tunteet ja tuntemukset, joiden aiheuttajia kohtaan asennoidutaan
negatiivisesti ja kriittisesti. Asenteet vaihtelevat lähettikohtaisesti, mutta niiden perus-
sävy suomalaista kulttuuria kohtaan on kriittinen ja negatiivisesti arvottunut. Vastakoh-
tana on hyvin positiivinen suhde lähetyskentän vieraaseen kulttuuriin. Yksittäisten lähet-
tien kohdalla ilmenee vaihtelua.

Suomipuheessa esiintyvien tunteiden ja asenteiden luonne on osittain seurausta tutki-
musasetelmasta. Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle avainkäsitteestä ’kulttuurisokki’,
koska lähettien paluukoulutuksessa kulttuurisokin kriisinäkökulma näytti peittyvän sel-
viämiskokemusten alle. Edellinen tavallaan palveli jälkimmäistä. Tässä tutkimuk-
sessa’kulttuurisokki’ on analyysin kannalta keskeinen käsite.

Maantieteellinen diskurssi
Ulkomaapuhe Suomipuhe

Asennerepertuaarin 
ilmeneminen tunne- ja 
tuntemusdiskurssissa

Hyvään oloon liittyvät tunteet ja tuntemukset 
positiivisen tunnerepertuaarin rakentajina 

85 % 21,2 %

Vaikeat tunteet ja tuntemukset negatiivisen 
tunnerepertuaarin rakentajina 

15 % 78,8 %
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7.2 ’Kulttuurisokki’ diskurssiivisena avainkäsitteenä

Analyysissä lähdin liikkeelle Nvivo-ohjelman avulla suorittamalla haun käsitteiden ’kult-
tuurisokki’ ja ’sokki’ esiintymisestä aineistossa sekä kokoamalla nämä tulokset omiin sol-
muihinsa (Luomanen & Räsänen 2000, 84–100). Jälkimmäiseen eli sokki-käsitteen muo-
dostamaan kategoriaan liittyivät kaikki mainittujen käsitteiden johdannaiset. Lukuun otta-
matta Yh1:n, Yh2:n ja Ph2:n haastatteluja näitä käsitteitä ei käytetä lainkaan. Nämä haas-
tattelut muodostivat ydinaineiston, jonka kautta lähestyin muuta aineistoa.

Aineiston analyysin perusteella kulttuurisokilla ja sopeutumisprosessilla näyttää ole-
van tietty rajallinen kestoaikansa ainakin joidenkin haastateltujen kohdalla, kuten jo aiem-
missa tekstinäytteissä kävi ilmi (Adler 1981; Black & Gregersen 1999, 67–68).
Tekstinäyte 7

Ph2N: Niin ja me on aidosti oltu kiinnostuneita näistä ihmisistä ja sitte sekin että kyllä mä
ainaki ite sanon että kyllä siinon kahdesta kolmeen vuotta on se vaara että tämä tuntuu niin
hankalalta että tätä vois paeta johonki muualle lähtemällä.

Ph2M: Ei ois paljo tarvittu sillo.

Ph2N: Ei ja joissaki tilanteissa ei ois paljo tarvittu ja kyllä se meillä niinku risteili sen verran
ajatuksissa että kun meidän vanhin lapsi sitten sano oltiin niinku oltu toista vuotta että äiti
lupaatko että ennen ei lähetä kun hän on tämän koulun käyny. Hän ei jaksa enää niinku. Se
liikku meiläki ajatuksisa ku välilä me kahestaan hirveen paljon on totuttu puhumaan niinko
tuli vaikiaa niin että ko jättäs tämän koko paskan ja lähtis. Mutta että kyllä me se ite tajuttiin
että kyllä sitä pakenee vain niinku ihtiään.

MS: Mutta se on niinku kolme vuotta.

Ph2N: Kyllä mä sanon että kahdesta kolmeen vuotta.

Ph2M: Mä sanon että kahdesta kolmeen vuotta.

Ph2N: Aivan reilusti ei alle kahta vuotta ei.

Ph2M: Sanotaan näin että jos omala kohala mä vaan voin sanoa että niin jopa vielä pikku-
sen, mutta että 3:n vuojen kohala alako niinko tuntua semmonen että kyllä me tästä selevi-
tään.

Aviopari toteaa selkeästi paluusokin kestävän tietyn ajan, ja he tunnistavat myös taitekoh-
dan, jossa muutos tapahtuu. Samaan viittaa Yh2 määrittäessään Suomeen sopeutumiseen
vaadittavaa aikaa. Kun Ap2 määrittelee ajankohdan, jolloin sopeutumisvaikeudet selkeästi
hellittävät ja sopeutuminen ikään kuin alkaa, Yh2 määrittelee kulttuurisokista selviämiselle
maksimiajan, jonka aikana ainakaan hän ei ole päässyt irti kulttuurisokista.
Tekstinäyte 8

Yh2: Ett joskus tuntuu että siellä kentälläki se kuitenki se kulttuurisokki niin siitä niinku
pääsee yli mutta että niinku Suomessa ei ei ainakaan näillä vuodella, kahella ni ei pääse irti
siitä. Ei tänne ei tänne pääse asettuun. Pitäs varmaan olla niinku kauemmin.

Yh2:lle tietyn ajanjakson viettäminen Suomessa on opettanut kulttuurisokin sitkeää kestä-
mistä. Hänen kokemuksestaan puuttuu kulttuurisokkikuvaajiin kuuluva tyypillinen selviä-
miskokemus tai -vaihe (Oberg 1963; Marx 1999, 5–8). Tietyssä mielessä hän edustaa
Salo-Leen (1996) ja Brownin (1990, myös Weaver 1993) mallissa olevaa vaihtoehtoa 2a,
jossa kulttuurisokin kuvaus ei pääty sopeutumiseen. Yh2:n kuvauksesta puuttuu myös sel-
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viämis- tai sopeutumiskokemus, mutta se ei myöskään merkitse edellä mainituissa teoreet-
tisissa malleissa kuvattua ”romahdusta”. Yh2.lle ”selviäminen” liittyy Suomesta pois läh-
temiseen. Hän toteaa, että hänen Suomessa viettämänsä ajanjaksot ovat olleet riittämättö-
miä selviämiskokemuksen saavuttamiseen. Yh2:n tulkinta kulttuurisokista näyttää sotivan
sitä vastaan, että kulttuurisokin kestoaika on rajallinen. Pikemminkin se tukee Ph2M:n
haastattelussaan esittämää tulkintaa, jonka mukaan mitään tietyn mittaista, kaikille edes
lähes samaa kulttuurisokin kestoaikaa ei ole.
Tekstinäyte 9

Ph2M: …mä oon niinko semmosen vanhan teorian niiko huomannu paikkansapitäväksi että
sen ajan minkä sinä oot kentällä, sulla menee takasintuloon…

Ph2M viittaa ”vanhaan teoriaan” eli kuulemaansa tulkintaan paluusopeutumisen ja ulko-
mailla oloajan (vakio)suhteesta. Ph2:n kokemuksessa kulttuurisokin ”sitkeään” luontee-
seen ja kestoon liittyy sen jaksoittaisuus. Kulttuurisokki on ikään kuin jaksoittain toistuva
kokemus ja samalla myös kasautumiskokemus.
Tekstinäyte 10

Yh2: No varmaan ne on semmosia kasautumia. Mä niinku näkisin että ne on kasautumia. Ett
ne on semmosia aika konkreettisiaki asioita, mitkä niinku sitte jossain tietyssä pisteessä ett
siihen ei niinku tarvita ku se viimenen pisara ja sitt se niinku huomaaki, että tää nyt ei okaan
nyt ihan tämmöstä tavallista motivaation puutetta tai jotain muuta vaan että se on ihan tosi-
aan semmonen ett se onki kulttuurisokki taas uudestaan. Ett sitä jotenki niinko kuvitteli aina
jostain päästyään että ett nyt on taas niinku vapautunu siitä tai osaa selitellä jotain asioita.
Mutt sitten sitten niinku ett kyll mä niinku uskosin että se on kasautuva eteneminen ihan ett
sitä ku rupee niinku kattoon taakse päin niin huomaa ett siin on niinku hirveen paljon sem-
mosia syitä mitkä niinku ihan välttämättä ajaa ihmisen kulttuurisokkiin.

Tässä Yh2 kuvaa lähetyskentällä koettua kulttuurisokkia. Pienet stressitekijät kasautuvat,
ja samalla ne saavat ponnistelemaan uupumusta vastaan. Kulttuurisokki on ”sitkeä” ja
uusiutuva. Yh2 tunnistaa kulttuurisokin kokemuksen ja erottaa sen muusta ”tavallisemmas-
ta stressaantumisesta”, mikä viittaa siihen, että lähetit tunnistavat akkulturaatiostressin ja
kulttuurisokin poikkeamisen normaalista stressistä (Berry et al. 2002, 362). Samoin Yh2
tunnistaa kulttuurisokkiinsa liittyvän muutos- ja oppimiskokemuksensa. Sokki kytkeytyy
hänellä muutokseen, jonka jälkeen ”osaa selitellä asioita”; toisin sanoen kriisikokemukseen
liittyy perspektiivin muutos ja vaikeiden asioiden uudelleen merkityksellistyminen. (Tay-
lor 1994, 394–395; Taylor 1998; Mezirow 1991, 1995.) Palaan myöhemmin muiden haas-
tateltavien kuvauksiin, joissa nousevat esiin muut seikat, kuten esimerkiksi paluuprosessiin
liittyvät tunne-elämän vaihtelu, jännitteet ja ristiriidat.

Kulttuurisokin käsitteen käytön yhteyteen liittyy muutos, mikä Suomessa yllättää ja on
kaikesta huolimatta odottamatonta. Tätä yllättävyyttä kuvaa Yh3 kertoessaan, kuinka hän
palatessaan oli kuullut Suomessa ja Euroopassa tapahtuneista muutoksista sekä suoma-
laista yhteiskuntaa kohdanneesta lamasta.
Tekstinäyte 11

Yh3: No joo, nyt mä muistan. Sehän oli niin, että täällähän oli tapahtunu kauheesti näitä
muutoksia. Berliinin muuri meni, Tsautsesku tapettiin eka jouluna. Toisena vuonna Berliinin
muuri pistettiin nurin. Vai miten päin se menikään. Ja sitten tuota alko kuulua näitä kato
KOPit ja SYPit yhteen tämmöset instituutiot, jotka ei ikinä niinku ei tuu mielenkään että ne
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ois hajonneet, ni yhtäkkiä niinku tämä tämmönen tietyllä tavalla hallitsematon ketjureaktio,
joka niinkun nykyään vaan jatkuu, ni sitä tuli niinku siihen yhteisöön. Ja sitte oli kuulu sitä,
että täällä on lama. Ja mietti, että mitenkähän täällä nyt eletään. Kun sitt ku mä tuun Suo-
meen ja 80 sorttia leipää, ja 40 sorttia juustoa ja 50 sorttia makkaroita ja kaikki siihen leivän
päälle ja sitt saatanan ja perkeleen kanssa sitä lamaa ja sitä leipää syödään, ni se oli niinku
mulle shokki, että ei tämä näy tässä ruokapöydässä ja että tuota ihmiset on edelleen niinku
kauheen tämmösiä, ett niinku tuntu hirveen pahalta, että sitt kirottiin kauheesti sen ruoka-
pöydänki ääressä. Ett se oli niinku semmosta että että ihminen kuulkaa voi tulla paljon
vähemmälläki toimeen ku te. Ett meillähän on vielä niin paljon.

Sitaatissa kuvastuu, kuinka Yh3 yllättyy kahdella tavalla: yhtäältä hän odottaa laman
olevan syvempää ja kovempaa, kuin se sitten Suomessa hänen havaintojensa mukaan on.
Toisaalta juuri tähän liittyy myös muutoksen tunnistaminen, jonka valossa asiat näyttävät
toisenlaisilta: kehitysmaaoloista palanneen perspektiivistä lama tuntuukin ylellisyydeltä.
Se, minkä pöytätoverit näkevät puutteena, on hänelle runsautta, ja hän ilmaiseekin pöytä-
tovereilleen kriittisen suhtautumisensa näiden asenteisiin. Yh3:n näkökulmaa hallitsee
kulttuuriolosuhteisiin kytkeytyvä arvomuutos, josta hänen kriittinen asenteensa nousee.
Hänellä kulttuurisokkiin liittyy myös arvoulottuvuus, joka tekee siitä arvokriisin samalla
kun kertoo lähetin arvojen muuttumisesta. Eläminen monessa kulttuurissa näyttäisi tuotta-
van kontekstitietoista arvottamista, eli ilmiöt nähdään sidoksissa kontekstiinsa. Monikon-
tekstisuus näkyy Yh3:n tavassa suhteuttaa pöytätovereidensa yksikulttuurinen näkö-
kulma vertaamalla sitä toisten kulttuurien hyvin erilaisiin oloihin. (Bennett J. 1993, 14–
16; Bennett M. 1993, 62–63.) Omien arvojen muutoksen tunnistaminen näyttää kärjistä-
vän hänen käsityksensä toisten arvoista ja ehkä myös niiden muutoksesta vastakkaiseen
suuntaan. Yh3 näyttää myös tunnistavan muutoksen ympäristönsä arvojen intensiteetissä:
suomalainen tapa kritisoida tilannetta tuntuu astetta jyrkemmältä ja lähetistä kohtuutto-
malta.

Edellä käsitellyille tekstinäytteiden 6, 7, 10 ja 11 sitaateille on yhteistä muutoksen tun-
nistaminen sekä tietynlainen asioiden kärjistyminen. Edellä kuvatussa sitaatissa Yh3
ilmaisee tähän muutokseen kytkeytyvän tuntemuksen: ”sokki” liittyi siihen, että hän
kokee tilanteen ”tuntuvan pahalta”. Seuraavan tekstinäytteen 12 valitsemisen peruste on
se, että siinä haastateltava eksplikoi käsitteen ’kulttuurisokki’. Hän pyrkii määrittelemään
kulttuurisokin merkitystä itselleen tavalla, joka on aineistossa ainutlaatuinen. Tekstinäy-
tettä edeltävässä haastattelupuheen kontekstissa hän on kuvannut kulttuurisokkia ja itse
siirtänyt keskustelun tähän tematiikkaan. Jakso alkaa hänelle esittämälläni kysymyksellä,
joka koskee hänen lähetyskentällä viihtymistään. Muutaman lauseen jälkeen, jotka nekin
liittyvät pikemminkin viihtymisen ongelmiin kuin varsinaisesti viihtymiseen, Yh1 jatkaa:
”mutta aluks tulee nää kulttuurisokit. Täytyy sanoa, että pahimmat kulttuurisokit tapahtu
kielikoulumaassa”58. Sen jälkeen hän kuvaa kokemustaan tuossa maassa. Kysymykseen
”Mistä sä tiesit, että sulla on kulttuurisokki?” Yh1 vastaa tekstinäytteessä kuvatulla
tavalla. Repliikissään hän vaihtaa perspektiiviä ja alkaa sijoittaa kertomustaan suomalai-
seen kulttuuriin suomipuherepertuaarissa.

Tiheää analyysiä edustavassa tekstinäytteessä on tavoitteena havainnollistaa diskurs-
sin rakenne, joka kattaa koko aineiston. Räsymattotyyppisesti rakentuneen diskurssin

58. Yh1 käyttää sen maan nimeä, jossa hänen lähettikoulutuksensa peruskurssin jälkeen jatkui vieraskielisenä
ennen hänen lähtöään varsinaiseen lähetystyöhön.
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repertuaarit nivoutuvat toisiinsa ja muodostavat diskurssin perusrakenteen. Punoutumi-
sen dynamiikka vaihtelee aineistossa haastattelun mukaan, mutta sen elementit läpäisevät
koko aineiston niin, että repertuaarit ovat löydettävissä kaikessa haastattelupuheessa. Läh-
tökohtana analyysissä on ollut se, että jotkut lähetit käyttävät käsitettä ’kulttuurisokki’
eksplisiittisesti, kuten Yh1 tekee tekstinäytteessä 12. Kulttuurisokille synonyymisia käsit-
teitä ovat muun muassa ’sokki’, ’taloudellinen sokki’ (Ph2M) tai ’tulosokki’ (Ph2M).59

Tekstinäytteen oikeanpuoleisessa sarakkeessa esitetään analyysin kulku niin, että lukijan
on mahdollista nähdä repertuaarien diskurssissa muodostama rakenne ja keskinäinen
suhde.

59. Yh4, Yh5 ja Ph4 eivät käytä puheessaan lainkaan käsitteitä ’sokki’ tai ’kulttuurisokki’. Muut sen sijaan
käyttävät: Ph3 ja Ph4 käyttävät kumpikin kerran sanaa ’sokki’. Ph1 mainitsee ’kulttuurisokin’, kun avio-
mies kertoo, ettei perheellä vieraissa oloissa ollut sellaista lainkaan. Vaimo kuitenkin viittaa kentällä koet-
tuihin stressaaviin ja hankaliin oloihin. Yh3 käyttää sokki-sanaa vain kerran tekstinäytteessä 11 kuvatulla
tavalla. Yh1, Yh2 ja Ph2 käyttävät käsitettä moniulotteisemmin.

Tekstinäyte 12 Analyysin ja tulkinnan kulku 

Yh1: Se että kauhee, tuntuu niinku
ettei niinku pysty millään tavalla asettau-
tuun siihen tilanteeseen tai niihin ihmi-
siin ei nyt ihmisiin oikeastaan voi sanoa,

mutta on sellanen vaan sellanen paha olo
hei että tää että mää en tähän sopeudu.
Mä en ehkä haluu sopeutua tähän. Ett mä
en ehkä halua tai sitt mä en osaa tai mä
en pysty. Ett en mä - mikähän se on nyt
se oikee sitten. Ei ku mietin sitt samalla
sitä että mitä on ku me sanotaan että 

Tuntemusrepertuaari muodostuu tunteita ja tuntemuk-
sia kuvaavasta käsitteistöstä, kuten tässä ”kauhee, tun-
tuu”.
Inkompetenssirepertuaari rakentuu käsitteistöstä, jossa
haastateltava viittaa omassa kulttuurisessa kontekstis-
saan ilmenevään kyvyttömyyteensä: hän ei pysty ”aset-
tautumaan” tilanteeseen eikä ihmisiin. Tässä tapauk-
sessa se merkitsee sosiaalista kyvyttömyyttä mennä
mukaan yhteisöihin tai ryhmiin tai kokea tilannekoh-
tainen merkityksensä ja/tai toimintansa asianmukai-
seksi.

Tuntemusrepertuaari: paha olo.
Inkompetenssirepertuaari: sopeutumattomuus, sopeu-
tumismotivaation heikkous; osaamattomuus, kyvyttö-
myys.

jaha, että meillä on kulttuurisokki ku me
tullaan Suomeen, niin semmonen paikan
löytäminen, joo se se ett ei löydä niinku
sitä vanhaa tai uuttakaan paikkaa. Ett sä
oot niinku irtonainen ja semmonen irral-
laan irtonainen, irrallinen olo. Niin
pitemmän päälle se on hirveen rasittava.
Kun sä tavallaan sä et kuulu mihinkään
sä et kuulu oikeastaan mites mä sanosin
koska musta niin ne jotka on niinku pai-
kallaan niillä on aina niitä yhteyksiä. Ett
tavallaan ne on niinku verkostoitunu tää
on se uus sana. Niin verkostoitunu, 

Diskurssiivinen avain ja peruskäsite: kulttuurisokki ja
”meidän” yhteisö sen merkityskehyksenä.
Paikallinen inkompetenssirepertuaari: kyvyttömyys
löytää paikka, paikattomuus, mihinkään kuulumatto-
muus, irrallisuus.
Tuntemusrepertuaari: olon irtonaisuus ja irrallisuus,
”hirvee rasittavuus”.
Paikallinen inkompetenssirepertuaari: verkostoihin
kuulumattomuus.
Paikallinen ”merkittävien toisten” kompetenssirepertu-
aari: verkostoituminen. (Lokaalisti kompetentilla on
paikallisia yhteyksiä ja hän on verkostoitunut, kuuluu
verkostoon.)
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Yh1:n tekstinäytteestä voidaan löytää viisi repertuaaria. Repertuaarit liittyvät tässä sitaatis-
sa toisiinsa puhekudokseksi, jota voidaan nimittää lähetin paluupuhediskurssiksi. Tunne- ja
tuntemusrepertuaari kuvaa, miltä paluumuuttajasta tuntuu kohdata paikalliskulttuurinen
inkompetenssinsa sekä toisten paikallinen kompetenssi ja kompetenssivaatimus. Pahalta
tuntuva inkompetenssi paljastaa muutoksen, joka lähetissä on tapahtunut poissaolon aika-
na. Yh1 viittaa tässä myös ”suomettumiseen” eli prosessiin, jossa palaava lähetti muuttuu
ja oppii sopeutumaan ympäröivään suomalaiseen kulttuuriin. Näitä repertuaarien keskinäi-
siä suhteita käsittelen myöhemmin tarkemmin.

Avainkäsitteen rakentama diskurssi avautuu useina toisistaan erillisinä käsitteellisinä
merkityssysteemeinä eli repertuaareina, joiden tarkastelussa lähden liikkeelle tunteiden ja
tuntemusten ilmaisuista (”kauhee”, ”tuntuu niinku ei pysty”, ”paha olo”, ”hirveen rasitta-
vaa”, ”se on hirveän tuskallista”). Niistä rakentuu aineiston tunne- ja tuntemusrepertuaari.

Tunnerepertuaari muuttuu diskurssiksi, kun aletaan tarkastella käsiteverkkoa, josta se
muodostuu. Edeltävässä näytteessä tunne- ja tuntemusdiskurssi rakentuu negatiivisesti
sävyttyneistä tunnesanoista kuten. Pahalta tuntuvat ja tässä mielessä kielteiset tuntemuk-
set ilmaisevat pystymättömyyttä (”ei pysty asettautuun”, ”en sopeudu”, ”en haluu sopeu-

Mutta tavallaan sitten ninku puuttuu ja
mä niinku koen että mä keksin sille ihan
oman nimityksenkin että kun Suomeen
päin tulee, niin on mun täytyy hakee se
on niin hyvä teoria, minkä mä on keksiny
siihen, mutt mä on tietysti unohtanu sen
kun mä oon jo niin suomettunu varmaan
että mä en enää löydä sitä. Se että sillon
kun on maailmalla ni sä oot niinku
nimenä, sä oot niinku olemassa nimenä,
ett sä oot jossaki siellä ja sä oot joskus
ollu täällä mutt nyt ku sä oot pois, ni sun
tila on niinku poistettu. Mut sit ku sä tuut
fyysisenä niin jokaisen pitää saada se
reviiri niin sitte kun sull ei ookkaan sitä 

Muutoskuvausrepertuaari: unohtamisprosessi, suomet-
tumisprosessi (oppimisena), uuden sanaston toteami-
nen.
Identiteettirepertuaari: rakentuu pelkkänä nimenä ole-
misesta, menneisyyteen sijoittuvasta olemisesta ja
poissaolosta. Lähetin identiteettipositioksi määrittyy
poistettuna ja poissa oleminen. Identiteettineuvottelu
tapahtuu poissaolon ja läsnäolon rajapinnalla lähetin
saapuessa Suomeen.
Muutosrepertuaari: paikan katoaminen ja sen täyttymi-
nen jollain muulla.

koska sitä ei oo, koska se on täytetty,
kaikki on täyttäny sen omallansa ett sä
oot nimenä joossaki yläpuolella,

mutt sitt kun sä tuut fyysisesti ja sä tarvi-
sit sen oman reviirin, ni se on hirveän
tuskallista niinku kaikille, että sulle
annetaan ja sä saat sen. Koska jokaisen
pitää tavallaan luopua jostakin ett hei
että toi tulee nyt tähän niinku mun tilaa
ottamaan. Tää on vähän kuvannollinen,
mutta ett mulle itelle tää on hirveen sel-
kiytyny se tälleen ku mä oon aatellu.

Identiteettirepertuaari: paikan ilmaisu, ”yläpuolelle”
asettamisena.
Muutosrepertuaari: paikan katoaminen, muuttuminen
poissaolevaksi.
Identiteettineuvottelurepertuaari: ruumiillinen läsnäolo
käynnistää identiteettineuvottelun ”taisteluna revii-
ristä”, konfliktina.
Tuntemusrepertuaari: tuskallisuuden tunne viittaa kit-
kaiseen identiteettineuvotteluun, taisteluun.
Identiteettirepertuaari: ”toi” (tuo) viittaa toisen osa-
puolen esittämään, välineistävään ja epäpersoonalli-
seen lähettiin kohdistuneeseen identifikaatioon. Saa-
puva lähetti joutuu ottamaan tilaa toisilta (”mun tilaa”
viittaa toisen osapuolen tilaan kohdistuvaan omistus-
suhteeseen).
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tua”, ”en halua tai sitt en osaa tai en pysty”), paikattomuutta, irrallisuutta ja toisaalta tun-
nistettua muutosta. Tätä palaajan kyvyttömyyttä saada kulttuurista paikkaa Suomessa tai
toimia kulttuurisesti adekvaatilla tavalla kutsun tässä yhteydessä paikalliseksi eli lokaa-
liksi kulttuuriseksi inkompetenssiksi. Vastakohdan palaajan paikalliselle kulttuuriselle
inkompetenssille muodostaa hänelle näyttäytyvä paikallisten asukkaiden kompetenssi
(”verkostoituminen”, ”tila”). Kompetenssidiskurssi rakentuu toisilleen vastakkaisina
inkompetenssin ja kompetenssin repertuaareina. Identiteettirepertuaari rakentaa lähettiä
poissaolevana ”vain nimenä”. ”Nimenä oleminen” on tietyllä tavalla vastakohtaista
paluun yhteydessä aktualisoituvalle lähetin fyysiselle läsnäololle: poissaolo ei edellytä
palaajalle varattua konkreettista sosiaalista tilaa, vaikka häneen saatetaan olla yhtey-
dessä. Sen sijaan palaajan tuleminen fyysisesti läsnä olevaksi tuo mukanaan ”taistelun
reviiristä”. Siinä on kysymys tilan antamisesta, ottamisesta ja luovuttamisesta, siitä luopu-
misesta sekä tarpeesta määritellä uudelleen sen omistajuus.

Yh1:n sitaatissa arvoja ei ilmaista selkeästi, mutta ne kytkeytyvät muihin repertuaarei-
hin. Paikallisuuteen kuuluu arvona verkostojäsenyys, joka lähetin puheessa muodostuu
merkittäväksi tekijäksi. Yh3:n sitaatissa (tekstinäyte 11) arvokonflikti on selkeämmin
esillä. Arvokonflikti liittyy selkeästi tunne- ja tuntemusrepertuaariin: Yh3:sta tuntuu
pahalta se, miten suomalaiset pöytäkumppanit suhtautuvat ruokaan. Tämän arvokonfliktin
taustalla on Yh3:n kehitysmaissa lähetystyönsä aikana näkemä köyhyys ja sopeutuminen
tuohon kulttuuriseen kontekstiin. Tämä moniperspektiivisyys rakentaa hänelle sivullisen
position, josta käsin hän arvioi kriittisesti pöytäkumppaniensa arvoja ja suhtautumista
ruoan paljouteen (tai vähyyteen).

Tulkintarepertuaareja on siis viisi:
1. tunne- ja tuntemusrepertuaari
2. muutosrepertuaari (muutoksen tunnistamisena)
3. inkompetenssirepertuaari
4. identiteettirepertuaari
5. arvorepertuaari.

Seuraavaksi käsittelen kutakin repertuaaria erikseen. Aloitan tunne- ja tuntemusreper-
tuaarista.

7.3 Tunne- ja tuntemusrepertuaarit

Tunne- ja tuntemusrepertuaari voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan, jotka muodostuvat
toisilleen vastakkaisista elementeistä. Ensimmäinen kategoria liittyy aktivaatioon: siihen
kuuluvat yhtäältä aktivoivat ja toisaalta passivoivat ja lamaannuttavat tunteet ja tuntemuk-
set. Toinen kategoria syntyy hyvältä tuntuvista ja pahalta tuntuvista tunteista. Positiivisesti
virittyneet ilmaisut kuuluvat kulttuurisokkia mallintavissa U-kuvaajissa kuherruskuukausi-
vaiheeseen (Oberg 1963; Furnham & Bochner 1994, 49–56). Ph5N:n kuvaus on tutkimuk-
sessa esitetyn kulttuurisokin etenemistavan mukainen. Aluksi sopeutumista leimaa kuher-
ruskuukausivaiheeksi kutsuttu vaihe, joka nähdään jopa tietyllä tavalla normaalina
paluuna. Paluun normaaliuteen eivät näytä kuuluvan epäonnistumiset, vaan lähetillä on
”hyvää kerrottavaa”, joka liittyy toimintaan lähetysorganisaation pr- ja kasvatustyössä.
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Tekstinäyte 13
PH5N: Mehän oltiiin hirveen suosittuja sillon. Meillä oli ihan hirveesti kaikkia tilaisuuksia.
Mull oli 25 000 kuulijaa sinä vuonna ja olin radiossa ja olin vaikka missä. Ja mehän oltiin
semmosia julkkiksia ja meillä oli vielä hyvää kerrottavaa kentältä koko ajan verrattuna
tähän tilanteeseen. Että toisin sanoen että sillä varmaan saatiin paljon rahaa ja pr:ää. Mulla
oli hyvää kerrottavaa ja me sitä auliisti kerrottiin. Kaks vuotta joka puolella, vaikka se oli
raskasta.

Ph5M: Nii se oli ihan semmonen normaali (ulkomaankohteesta) lähtö, ett kyllä me sillon
hyvästeltiin, mutta ei ollu mitenkään lopullisesti eikä niin haikeasti, että kyllähän me nyt sitt
kuitenkin oli niinko aika suuri prosentti, ett palataan takasin. Ja sitt toisinaan se oli hyvä työ-
kausi meijän takana. Se oli aika hyvä työkausi…

PH5N: Semmosta jotenki semmosta normaalin lähetin paluuta Suomeen, jolloin kerrotaan
menestyksekkäästä (naurahdus)

Viittaus ”normaaliin” arvottaa paluukokemusta. Ph5N:n kuvaamaan ”normaaliin” paluu-
seen kuuluvat paluuta edeltävään ulkomaankauteen liittyvät hyvät kokemukset ja muistot
sekä selkeä ja jäsentynyt lähetyskentältä irrottautuminen. Normaaliuteen kuuluu myös se,
ettei paluu ole lopullinen vaan se mielletään väliaikaiseksi. Suomessa olon tekee lähetille
normaaliksi sen väliaikaisuus. Pysyvyys on jotain muuta. ”Normaali paluu” Ph5:n lausu-
massa viittaa siihen, että pariskunta on kokenut sekä normaalin että siitä poikkeavan
paluun. Ph5:n puheessa vertailukohtana on viimeisintä paluuta edeltävä Suomeen tulo, joka
oli luonteeltaan alunpitäenkin väliaikaiseksi, joskin pitkäkestoiseksi, tarkoitettu ja tapahtui
työkauden päätyttyä. Normaaliuteen kuuluvat kuitenkin myös käytännön elämän sujumi-
nen, asunto-olojen ja työpaikan järjestyminen sekä perheellisten kohdalla lasten kouluolo-
jen ja lasten olojen järjestyminen.
Tekstinäyte 14

Ph5N: Että siinä ei ollu semmosta mitään vikaa. Että mun mielestä oli aika paljon jaettavaa
ja kerrottavaa ihmisille ja sitä myös tehtiin.

MS: Mmmm mmm.

PH5N: Ja lapsille löyty aika hyvät koulut siinä…. Ja ei siinä niinko hirveesti ollu semmosta
ko verrattuna tähä (viimeinen sana painokkaasti lausuttuna).

PH5M: Mmm (myöntelyä).

Ph5:n aiemman paluun kuvauksessa ilmenee korostuneen myönteisiä tunteita ja asenteita.
Se vertautuu viimeisintä paluuta koskevaan kertomukseen, jota leimaavat varsin voimak-
kaat negatiiviset tunteet, tuntemukset ja asenteet. Ph5N jatkaa näin:
Tekstinäyte 15

Ph5N: Mun mielestä tää on niinku ihan eri tulo.

(MS: Mmm.)

PH5N: Mm.

MS: Elikkä minkälainen tää nyt on?

PH5N: Siis nyt ko tultiin 2 vuotta sitten.

MS: Nyt ku tulitta 2 vuotta sitten.
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PH5N: No no tullaan kesken työkautta, pieni epäonnistumisen tunne. Tullaan tosi väsy-
neinä. Pettyneinä, siitä, mitä siellä sattu. Sitten tää fyysinen sairauski vielä mull oli. Sitten
kauheen kireitä oltiin sitten.

PH5M: Ja vastentahtoisesti (asuinpaikkakunnan nimi).

Puheessaan viimeisimmästä paluusta Ph5N käyttää kahta repertuaaria. Kotimaahan liittyy
sekä turvallisuuden että ”helvetin” kuvaus:
Tekstinäyte 16

PH5N: Mutta että se että kyllä mää muistan, kun mä kiitin Jumalaa joka kuukausi joka
aamu ensimmäisen kuukauen aikana, että kiitos että mä saan herätä turvallisesti eikä mun
tartte pelätä mitään. Että.. Niinku yhet lähetit ne kerran näki meijät kotimaassa ni ne sano
että onks teijän elämä vielä yhtä helvettiä. (naurua) Vieläkö te elätte helvetissä niinku. Vie-
läkö se teijän helvettinne jatkuu täällä kotimaassa. Ni mä sanoin että vielä. Niin meiläki.
Okei ne kestää noin kaksi vuotta.

Ph5:n haastattelussa näkyy, kuinka kielteinen ja myönteinen puhetapa kutovat paluupuhe-
diskurssin repertuaarit vastakohtaiseen jännitteeseen. Vertailu on keskeinen diskurssia
dynamisoiva tekijä. Kriisipuhe ja selviämispuhe rakentavat paluukokemusta, jossa ne ovat
rinnakkaisia, eivät vaiheittaisia. Seuraavassa näytteessä vastakohtaisten tulkintarepertuaa-
rien jännite liittyy maantieteelliseen diskurssiin. Ph4N aloittaa fyysisestä tuntemuksesta,
palelusta. Hän kuvaa yhtäältä fyysistä tilaa: Suomen ilmanala tuntuu kylmältä lämpimiin
olosuhteisiin tottuneesta lähetistä. Toisaalta hän viittaa palelemisella psykososiaaliseen
tilaan käyttäen sanaa metaforisesti.
Tekstinäyte 17

Ph4N: Nii joo joo siis ett mistä täälä niinku haluais puhua, just siitä haluais varmaan puhua
ihmisten kanssa, ett miltä tuntuu todella palata tähän. Se sitä sehän se kysymys, mitä nyt
tuntuu tulla Suomeen.

MS: Joo joo joo.

Ph4N: Mutt jos sä rupeisit siitä kertomaan. Ett sisällä palelee? Joo mua palelee nytteki
kyllä. Ni se, että jos niinku fyysisesti varmaan alkaski Suomessa sopeutumaan, ett nyt kun
vuoden on Suomessa ollu, niin todennäköisesti ei palele enää niin paljon ku viime vuonna
tähän aikaan. Nii sisällä palelee mun mielestä just se, että ollaan täällä niin kaukana toisis-
taan. Ett ihmiset on todella kaukana toisistaan. Ett se se oli jotenki niin ihana maa, kun
kätellään paljon. On lämmintä kättelyä. Sitt se semmonen olkapäähän läimäyttely tuli
tutuksi. Ett joku saattaa ystävällisesti läimäyttää.

Ph4N lähtee liikkeelle fyysisestä kokemuksesta, mutta fyysinen tunne saa kerronnan ede-
tessä metaforisen merkityksen ja siirtyy merkitsemään psykososiaalista kokemusta. ”Pale-
lu” liittyy sosiaaliseen kylmyyteen eli etäisiin sosiaalisisiin suhteisiin. Pitkä sosiaalinen
välimatka kotimaassa vertautuu lähetyskentällä koettuun välimatkan lyhyyteen, joka ilme-
nee sosiaalisena lämminsävyisenä vuorovaikutuksena. Siihen kuuluu fyysinen kosketus,
kättely ja läimäyttely, joka on osa sosiaalisen vuorovaikutuksen kulttuurista tyyliä ja
atmosfääriä. Ph4N:n puheessa avautuvassa kaksoisperspektiivissä kulttuurien välistä suh-
detta leimaa vastakohtaisuus: suomalainen kulttuuri tuntuu korostuneen kylmältä ja lähe-
tysmaan kulttuuri korostuneen lämpimältä. Tämän vastakohtaisuuden yksilöllinen kokemi-
nen saa aikaan negatiivisen perusasennoitumisen suomalaiseen kulttuuriin. Tätä voidaan
tulkita niin, että kysymys on Milton Bennettin kuvaamasta käänteisestä puolustautumisen
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muodosta: lähetin suhde hänen identiteettinsä kannalta primääriin kulttuuriin on musta-
maalaava ja suhde lähetysmaan kulttuuriin ihannoiva. Monikulttuurinen kulttuurisokki
ilmenee käänteisenä etnosentrisminä, joka näyttäisi olevan osa paluusokkia, käänteistä
(reverse) kulttuurisokkia. (Bennett M. 1993, 39–40)
Tekstinäyte 18

Ph4N: Kurja ku pitää lähteä pihalle, pitää mennä tuonne räntäsateeseen. Ja enhän ees osaa
sitä mun hommaani kunnolla ku mä en viittiny eilen kattoo sitä suunnilleen ku menee töi-
hin. Mitenkähän se nyt olikaan. Ett jos tämmöset ajatukset on päässä ni ei voi olla kovin
positiivinen. Mutt se oli varmaan se yks asia, mitä me joskus mietittiin sen maan asukkaita
(heidän maansa nimi), ett niistä näkee, että ne nauttii olla olemassa. Ne nauttii olemisesta
just sellasina ku ne on. Ett voi saattaahan olla, ett on kasvon piirteet esimerkiks ruma. Mutt
ei hän näytä rumalta, kun hän on niin onnellisen ja tyytyväisen olonen.

Ph4N viittaa ongelmiin säähän ja työhön asennoitumisessa, mikä näkyy heikkona valmis-
tautumisena päivän tehtäviin. Hän korostaa ”ajatusten päässä olemista”, omaa subjektiivis-
ta perspektiiviään, jolla on omat toiminnalliset ja asenteelliset seurauksensa. Puheessa
rakentuva maantieteellinen kaksikulttuurinen perspektiivi vielä korostaa Suomessa olon
kuvauksen negatiivisuutta. Taaksejääneen lähetyskentän kulttuurin positiivisuuden koros-
taminen rakentaa vahvasti kuvaa suomalaisen kulttuurin negatiivisuudesta. Tällä on vaiku-
tusta myös siihen, miten lähetti tuottaa oman identiteettinsä kielteisesti virittyneenä. Hän
määrittääkin kokemuksensa Suomeen sopeutumisesta surutyöksi (Furnham & Bochner
1994, 163–17160). Surutyö yhdistyy ilmasto-olosuhteiden erojen kokemukseen. Nämä erot
määrittävät kulttuurien välisiä eroja ja edelleen eri kulttuureihin liittyviä elämisen tapoja:
pimeys ja kylmyys eristävät ihmiset sisätiloihin ja samalla toisistaan.
Tekstinäyte 19

Ph4N: Todennäkössesti mejän omissa ajatuksissa, mä itelleni ajattelin, että se on sitä suru-
työtä, luopumista siitä, että mä en sinne todellakaan pääse nyt. Ett mun on elettävä tää Suo-
men syksy ja talvi. Se on pakko käyä tää pimeys läpi, se, että kaikki istuu sisällä pimeessä
(naurua) koteloituu sinne omaan maailmaansa.

Ph4N kuvaa kulttuurisokkia tietynlaisena lamaantuneisuutena ja sisäänpäinkääntyneisyy-
tenä. Kulttuurisokki on tässä mielessä yksiulotteinen, tietyllä tavalla passivoivaksi koettu
surutyön ja paikalleen jäämisen tila. Nancy Adlerin tyypittelyssä Ph4N edustaisi eristynyt-
tä sivullisuutta eli passiivista, negatiivista ja vieraantunutta tapaa rakentaa identiteettiä
(Adler 1981; Smith 2001) . Ph2M:n kuvaus kulttuurisokista on jännitteisempi. Seuraavalla
Ph2M:n haastattelusta otetulla teksinäytteellä 20 pyrin havainnollistamaan tätä vastakoh-
taisuutta. Tässä tekstinäytteessä avainkäsitteen, ’kulttuurisokin’, yhteyteen liittyy jännite
”hirviän draivin” ja aktiivisuuden sekä masentumisen välillä.

60. Furnham & Bochner 1994, 163–171. Furnham ja Bocher viittaavat kulttuurisokkia koskevassa tutkimuk-
sessaan surutyöteorioihin, joiden näkökulmasta kulttuurisokkiin ja erityisesti sen turhautumisvaiheeseen on
tulkittu liittyvän surutyölle tyypillisiä piirteitä. Tästä näkökulmasta esimerkiksi Bennettin (1993) eristäyty-
miseen (30–34) ja puolustautumiseen (34–41) liitetyt kuvaukset muistuttavat esim. Kublerin ja Rossin suru-
työhön liittämiä puolustusmekanismeja. (Kubler & Ross 1975, 1984; Kilpeläinen 1978.)
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Ph2M:n kuvauksessa sokki liittyy paikallista kulttuurista inkompetenssia rakentavaan
repertuaariin. Työnhakutilanteessa haastattelijat määrittelevät Ph2M:n ammattitaitonsa
menettäneeksi, epäpäteväksi henkilöksi suomalaisessa työelämässä. Ammatillinen inkom-
petenssi perustellaan Ph2M:n ulkomaakokemuksella, jolloin siitä tulee osa monikulttuuris-
ta identiteettiä: ulkomaankokemuksesta tulee kotimaassa kulttuurinen haittatekijä, ei lisä-
arvo. Identiteettiin kytkeytyvät vahvasti latautunut arvorepertuaari, ”sosiaalipakolaisuus”,
ja se, ettei hän ole vakavasti otettava ”kilpailija”. Viimeksi mainittu heijastaa suomalaisen
kilpailuyhteiskunnan perusarvoa. Kilpailun lisäksi Ph2M:n identiteetti määrittyy ”taistelu-
na”. Ph2M kuuluu ”rintamakarkureihin”, jotka eivät ole ”täällä taistelleita vaikeina vuosi-
na”. Tähän Ph2M vastaa ”hirviällä draivilla” ja ”aikamoisella potkulla” eli aktiivisuudella,

Tekstinäyte 20

Ph2M : Semmonen hirviä draivi tulee siitä ja se
tulee kuitenki siitä että niinku mentiihän sitä
kentälläki semmosten tilanteitten läpi ja se oli
kuitenki aikamoinen potku ja niinkö sitten tuli
aina niinko jotaki signaaleja kuitenki.

Yks oli se että sitte ninku joka joka tietysti liitty
tähän tulosokkiin että….
Niin se oli mulle tavallaan sokki itele, että täälä
työmarkkinoila niinko lamasuomessa minut
sanottiin että mä niinko ollu nämä vaikea vuo-
det ulkomaila, niin minä en saa olla vakavasti
otettava kilpailija täälä työmarkkinoila. Täällä
taistelleilla on niinko etusija. Vähä tämmönen
niinko maailma tuli vastaan.
MS: Vähän niinko rintamakarkuri?
Ph2M: Joo rintamakarkuri ja sosiaalisesti
paossa. Ja toinen sitte mulle sanottiin ihan suo-
raan että tuota niin että sinähän oot menettäny
ammattitaitos siellä maailmalla. Se tuli tässä
muodossa ja jopa siinä ensimmäisesä haastatte-
lussa esille…
MS: Mut se nähtiin niinko nimenomaan näin
(keskeyttäen Ph2M:n).
Ph2M: Se nähtiin puutteena eikä että siel olisi
voinu saada jotain. Tämä oli se niinko se minun
sisääntulo…

…Mutta tämä aiheutti minussa semmosen
asian, jonka minä nyt oon kokenu sitten hie-
nona, että mä siitä masennuin aika paljon mä
rupesin soittamaan Suomen kaikki englannin
kielellä toimivat tahot läpi että oisko mulla
niissä sijaa, jossa ehkä ymmärretään kielitaidon
päälle ja ymmärretään kansainvälisten kontak-
tien päälle. 

Tunne- ja tuntemusrepertuaari: aktiivisuutta ja
aktivoitumista kuvaavat kielikuvat ”draivi” ja
”potku”.
Kompetenssirepertuaari: Lähetti rakentaa kuvaa
kulttuurisesta kompetenssistaan ulkomaapuhe-
repertuaarissa. Kysymys on selviämiskeinoista,
joita vieraassa kulttuurissa on löydetty. Tällä
kokemuksella on voimaannuttava merkitys Suo-
messa koetusta kulttuurisokista selviämisessä.
Avainkäsite: tulosokki ja sokki. Ph2M ei käytä
sanaa ’paluusokki’, vaan sanaa ’tulosokki’.
Identiteettirepertuaari: Suomessa neuvottelun
toinen osapuoli määrittää Ph2M:aa ”ei vaka-
vasti otettavaksi kilpailijaksi” ”sosiaalisesti
paossa olevaksi” (sosiaalipakolaiseksi) ja
ammattitaidottomaksi.

Identiteettirepertuaari: sosiaalipakolaisuus.
Muutosrepertuaari: toisen neuvotteluosapuolen
määrittämä muutos, ammattitaidon menetys.
Identiteettineuvottelukehys: työhaastattelu.

Kompetenssirepertuaari: Ph2M esittää saamis-
repertuaarin vaihtoehtona menettämisrepertuaa-
rille. Kansainvälisen kokemuksen myötä
hänelle rakentuu monikulttuurinen kompetenssi
paikallisen inkompetenssin sijasta.
Tunne- ja tuntemusrepertuaari: masennus.
Monikulttuurinen kompetenssirepertuaari,
johon kuuluvat kansainvälisyys, kielitaidot sekä
kansainvälinen verkostoituminen ja verkostot.
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joka on ulkomailla opittu selviytymiskeino. Sen avulla hän kokee selvinneensä vaikeista
tilanteista vieraassakin kulttuurissa. Tämä ominaisuus rakentaa monikulttuurista kompe-
tenssia, joka pätee sekä Suomessa että lähetyskentällä. Sitä täydentävät vielä kielitaito,
kansainväliset kontaktit ja verkostot sekä kyky solmia niitä.

Kulttuurisokin kuvaukseen liittyy vastakohdista muodostuvaa jännitteisyyttä. Ph2
kuvaa vaikeista elämäntilanteista selviämisen kokemusta ulkomailla ja siihen liittyvää
energisyyttä, ”draivia”. Tämän selviämiskokemuksen muistaminen antaa Ph2M:lle voi-
mia myös Suomeen tulon haastavissa tilanteissa. Samaan hengenvetoon hän kuvaa
masentumiskokemustaan, joka kytkeytyy paluumuuttajaidentiteetin rakentumiseen kult-
tuuriseksi ja paikalliseksi inkompetenssiksi. Ph2M kertoo samassa yhteydessä kuitenkin
myös kyvystään verkostoitua ja ottaa yhteyttä tahoon, joka arvostaa hänen kansainvälistä
kokemustaan. Kansainvälisen elämänkokemuksen tuoman kompetenssinsa ja sitä tuke-
van tahon rohkaisevan palautteen myötä Ph2M löytää rakentavan ratkaisun, joka tukee
hänen positiivista, monikulttuurista identiteettiään (Bennett J. 1993, 13–16; Bennett M.
1993, 61–62). Ph2M kertoo, ettei hän löydä käyttöä monikulttuuriselle kompetenssilleen
Suomessa, vaan ulkomaisissa tehtävissä. Vaikka tämä kompetenssi merkitseekin hänelle
itselleen positiivista voimavaraa, sen voi hyödyntää vain Suomen ulkopuolella.

Samaa jännitteistä kaksitahoisuutta on Yh4:n kuvauksessa paluustaan, joka oli hänelle
samanaikaisesti sekä helpotus että taakka.
Tekstinäyte 21

Yh4: Ja tuota ett se oli toisaalta se tulo oli sekä helpotus mutta myös --- taakka, stressi, sillä
tavalla, että piti ruveta niinku, ei ois vielä ollu valmis jaksamaan niinku huolehtimaan kai-
kista käytännön asioista. Ni ei muuta ku kunnolla kiinni ja huolehtia niistä….

Taustalla ovat lähetyskentän vaikeat olosuhteet, joiden keskeltä Yh4 palaa: asuminen ja toi-
minta syrjäisellä seudulla eristyneissä olosuhteissa oudon ja vieraan kulttuurin keskellä.
Tekstinäyte 22

Yh4: Ja sai todella huojahtaen huojentua olla ja levätä ja niin kuin myöhemmin sitte huo-
masinki, että olin aikalailla niinkun menossa jo burn outiin siellä kentällä ja ja ja ---- sitte
se kotona olo alkuun sitä oli vähä niinku ois ollu kuitenki matkalla….Ja ite asiassa se tilanne
meni hurjan hyvin, että siinä ei mitään hämminkiä ollu, mutta että huomasin, että mä en
siedä epävarmuutta. Et se oli sitä väsymystä. Ja --- jonkunlainen kontrolli tuntu puuttuvan
itteltä että oli uskaltanu sitte siinä tilanteessa ko kotona oli, että no nyt mun ei tarvii koko
ajan huolehtia, mun ei tarvi koko ajan tietää mitä minä teen ja sanon ja tietyllä tavalla olla
skarppina.

Yh4 tunnistaa ulkomailla vaikeissa olosuhteissa alkavan uupumuksen. Suomessa hänen
kulttuurisokkinsa keskeiset elementit ovat epävarmuuden sietokyvyn heikkous ja matkalla
olon tuntu, mutta myös helpotuksen tunne. Tätä helpotuksen tunnetta vasten Yh4 tunnistaa
vieraassa kulttuurissa vaadittavan jatkuvan ylimääräisen herkistymisen, ”skarppina olon”
ja aktiviteetin vaatimuksen. Hän nostaa esiin myös kyvyn sietää epävarmuutta, joka vaatii
voimia ja johon hän olettaa Suomeen palaamisen tuovan helpotusta. Tutuissa oloissa hän
voi ikään kuin laskea (monikulttuuriselle herkistymiselle tyypillistä) aktiivista virittynei-
syyttään ja valveutuneisuuttaan. Haastattelun lopulla Yh4 palaa tähän teemaan pohtien,
mitä viimeisessä lauseessa kuvattu ”skarppina” oleminen tai kontrollointi pitää sisällään.



136
Tekstinäyte 23
Yh4: Mä olin viimesen 1 ½ vuotta yli 100 prosenttisen varma, että en tuu mä en jaksa tätä
elämää.61 Mä en jaksa, minä en kykene sopeutumaan niin hyvin kun pitäs. Mä en jaksa näitä
lähettejä. Ja mä en jaksa tätä kuumuutta. Mä en jaksa niinkun koko ajan olla niinkun jous-
tava ja taipuva ja mukautua. Ett tuota tää on mun ensimmäinen ja viimeinen.62 Ja hyvin pit-
kään oli Suomessakin että tää on mun viimenen. En lähe. Ja tiiän, että minusta tulis – huo-
kaus – mä niinkun raivostuisin siellä. Sitten mä en kykene joustaan. Mä en pysty mukau-
tuun. Mä en pysty tekemään sitä, mitä niinkun ite odottaa, mitä toiset odottaa ja siinä tullee
semmonen räjähdys ja musta tuntuu, että mä oon melkein niinku säikähtäny sitä, että mikä
aggressio löytyy meikäläisestäki sisältä. Ja se, että jos mää siellä sen teen, siellä on toiset
lähetit siellä samassa pinteessä. Se ei hyödytä mitään, että jos mä lähen niille raivoamaan.
Ja sikäläinen ihminen ei ymmärrä hönkäpöläystä. Ei kerta kaikkiaan, että mitä tuo raivoaa
ja huutaa. Ja hän ei kykene näkemään sitä, mistä se syntyy. Että sanotaanko, että viimeset
kolme kuukautta on vasta ehkä ollu semmosta, että voiskohan sinne jatkaa. Ja mä oon kui-
tenkin 1,5 vuotta ollu Suomessa. Ett semmosia ensimmäisiä välähdyksiä oisko (ei saa sel-
vää) Että voisko sitä mennä, oliko se sittenkään niin kauheeta. Aikaa. Että ei sitä tiiä.

Yh4 nostaa esiin niitä vaatimuksia, joita vieraassa kulttuurissa eläminen edellyttää: psyko-
sosiaalisen joustavuuden, taipuisuuden, odotuksiin vastaamisen, itsekontrollin ja epävar-
muuden sietokyvyn. Taustalla on ponnistus, jota orientoituminen vieraaseen kulttuuriin ja
herkistyminen sen arjessa ilmeneville hienojakoisille nyansseille näyttävät vaativan. Osit-
tain Yh4:n voimavarat kohdistuvat aggressioiden hallintaan ja niiden sisäiseen kontrolliin.
Lähetin negatiivisten tunnereaktioiden merkitys vieraassa kulttuuriympäristössä ja sen
edustajien niistä tekemien tulkintojen tuntemattomuus ja ennakoimattomuus pakottavat
pidättäytymään niiden sosiaalisesta ilmaisemisesta. Epävarmuus tunteiden sosiaalisesta
merkityksestä ja kulttuurin tuntemuksen puute lisäävät sopeutumisstressiä ja sen myötä
psyykkisiä paineita. Yh4 liittää kulttuurisen stressin ja kuttuurisokin kulttuuriseen inkom-
petenssiin vieraassa ympäristössä. Hän kokee olevansa tässä mielessä inkompetentti eikä
vielä valmis jatkamaan toimimista ja elämistä vieraassa kulttuurissa. On huomattava, että
hän itse tunnistaa tämän inkompetenssinsa ja määrittää ratkaisunsa sen suhteen. Paluun
yhteydessä Yh4 tunnistaa itsekontrollin puutteen sekä siihen liittyvän harkinta- ja päätök-
sentekokyvyn heikentymisen kuvatessaan epäonnistunutta yritystään aloittaa opiskelu
Suomessa pian paluun jälkeen.
Tekstinäyte 24

Yh4: Ja siinä ehkä joitaki virheitäki taas tuli, että mm. mull oli näitä kolmen kuukauden
loma siinä paluuloma, niin ystävät aatteli, että no niin että sullon hyvin paljon aikaa. Että
säähän voit ruveta lukemaan, että nyt lähe ja tuota opiskelua varten yliopistoon. Että hae kir-
jat ja rupee lukeen pääsykokeisiin. No minä hurja menin niin ottamaan ja minä vaan haapoi-
lin kirjoja, musta tuntu, että mä en ymmärrä siitä yhtään mitään lukemastani. Hyvä ku
ymmärsin sivua kääntää ja ja pidin sen semmosena stressinä, että mun pitää nyt saaha luet-
tua.

Yh4 kuvaa, kuinka hän luottaa hänelle tärkeiden ihmisten tulkintaan tilanteesta ja se saa
hänet toimimaan omalta kannaltaan epämielekkäällä tavalla. Opiskelun aloittaminen on lii-
an suuri haaste uupuneelle lähetille. Yh4 kertoo tässä näytteessä, kuinka hänen oman elä-

61. Yh4:n käyttämä ilmaisu ”tätä elämää” viittaa ulkomaan työkauteen ja sen aikaiseen kokemukseen.
62. Ilmaisu ”tää on mun ensimmäinen ja viimeinen” viittaa ulkomaan työkauteen.



137
män hallintaan liittyvä kykynsä konrolloida itseään ja arvioida päätöksiään pettää (Furn-
ham & Bochner 1994, 166–158; Bennett J. 1993, 115–116).

Yh5:n kuvaus on tässä aineistossa ainutkertainen, sillä siitä puuttuu tyystin kuherrus-
kuukausivaiheelle tyypillinen aktiivisuus, ”draivielementti" (Ph2M). Yh5:n kuvaus edus-
taa tässä aineistossa sellaista kulttuurisokkia, johon kytkeytyy lääketieteellinen diagnoosi
sekä terapeuttinen interventio, johon kuuluu myös lääkehoito. Useat lähetit liittävät
paluuseensa syndroomaa kuvaavia käsitteitä, kuten ’burn out’ (Ph2N, Yh4) tai ’depressio’
(Ph3M). He eivät kuitenkaan kuvaa tarkemmin näitä kokemuksiaan muuten kuin liittä-
mällä niiden yhteyteen uupumuksen ja väsymyksen. Yh5:en kulttuurisokilla on syvä ja
lamaannuttava vaikutus. Tämän lamaantuneisuuden syvyyttä tai intensiivisyyttä Yh5
kuvaa käyttämällä sellaisia metaforia kuin ”pohjalle putoaminen” tai ”otteen kirpoami-
nen”.
Tekstinäyte 25

Yh5: Että se on kauhia olotila, kun ei ole mitään, missä roikkua kiinni: yks kesä, mä olin
melkein koko kesän sitte sairaslomalla ni siitä ei oo paljon mielikuvia, koska se oli semmo-
nen totaalinen pohjalle putoaminen ja ilmeisesti semmonen täytyy tapahtua ennen kuin
ihminen lähtee nousuun, ettei voi ennään mennä huonommin.

Tähän näköalattomuuteen liittyy totaalinen väsymys tai uupumus. Uupumuksen syvyyttä
kuvaa, ettei sen ajalta ole jäänyt mielikuvia. Yh5 kuvaa tätä tilaa ”pohjakosketukseksi”
hänen elämässään. Kysymyksessä on tietynlainen äärikokemus, johon liittyy ajatus siitä,
ettei syvemmälle enää voi pudota. Yh5 luonnehtii kokemustaan arvotyhjiöksi.
Tekstinäyte 26

Yh5: Joo siitä asiasta mmm mmm kun sä sanoit aikasemmin tuossa ko viittasit että miten tää
on muuttanu elämää ni ehkä kauheinta siinä on ollu just tää, että tämmöset unelmat ja toi-
veet ja haaveet ja kuvitelmat on niinku romahtanu ja ei oo löytyny niinko oikein tilalle
mitään uutta ja ja sitten on tää arvotyhjiö. Sanosin sitä tommoseksi, että...

Tälle arvotyhjiölle on ominaista, etteivät tulevaisuusperspektiivi, visiot ja unelmat korvau-
du toisilla, ne vain katoavat. Traumaattinen kokemus vaatii terapeuttisen väliintulon sairas-
lomineen ja masennuslääkkeineen. Tässä yhteydessä Yh5 kuvaa myös kulttuurisokin fyy-
sistä ulottuvuutta, sitä, miltä se fyysisesti tuntuu.
Tekstinäyte 27

Yh5: Ja alkuunhan minä en ottanu mitään lääkityksiä enkä muuta mutta sitten pari vuotta oli
menny niin mä alkoin jotenkin masentua ja kokea toivottomuutta ja ettei tästä tilanteesta oo
mitään ulospääsyä. Ja siinä vaiheessa mä sitte hyväksyin unilääkkeitä koska uni meni ei
nukuttanu ja asiat vaan pyöri mielessä ja sitte masennuslääkkeitä. Ja yllättäen niistä oliki
oliki apua, vaikka mä ---- tiiän miten ne vaikuttaa, mutta en mä niinku uskonu, että mä niitä
koskaan tarvin ja ne poisti sen pahimman semmosen tuskan, joka niinkun ja semmoset
tunne- tunnehuiput ja negatiiviset kokemukset.

Yh5 nostaa esiin kulttuurisokin keston: kahden vuoden kuluminen ei merkitsekään kulttuu-
risokin hellittämistä.63 Lääkkeiden vaikutuksen hän näkee positiivisena, siilä ne tasoittavat
voimakkaita negatiivisia tunnetiloja. Fyysisen ulottuvuuden lisäksi kokemuksella on sosi-

63. Salo-Lee 1996; Brown 1990; Weaver 1993. Näissä kulttuurisokin kuvauksissa ei esiinny tilannetta, jossa
kulttuurisokkiin liittyy pitkäaikainen, patologinen masennus, johon kuuluu pysyvä masennuslääkitys.
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aalisia seurauksia. Yh5 kadottaa otteensa sosiaalisiin verkostoihin osittain masentuneisuu-
den ja uupumuksen ja osittain lähetti-identiteetin syvään haavoittumisen vuoksi. Myös
koko elämän sisältö kapeutuu ja pelkistyy rutiininomaisiksi toiminnoiksi sekä sisäisen tus-
katilan hellittämisen odottamiseksi.
Tekstinäyte 28

Yh5: No tuota se nyt sitten se ahistus ja se tuskan määrä kasvo niin suureksi, että minä en
niinko kestäny sitä yksinäisyyttä eli se kun oli oli yksin ja tuntu että seinät kaatuu päälle ja
mä olin niinku semmonen hirviän väsyny. Sitte työterveyslääkäri anto mulle sairaslommaa
ja jatko sitä ja sano, että mene nyt pois näistä ympyröistä…

Yh5: …en mä jaksanu niinku hirveesti kontaktia ottaa. Ja sitten mä nukuin aivan kauheesti.
Eli mua väsytti koko ajan. Ja sitte siihen aikaan mä vielä pystyin keskittymään täss oli vai-
heita, etten mä oo pystyny lukemaankaan….

Yh5: Ja se oli vaan semmosta ajan tappamista, että kun tästä päivästä pääsen iltaan…..

Yh5: mun selviäminen oli sitä, että aamulla ajattelin että miten mä selviän iltaan. Ja illalla
ajattelin että miten mä selviän aamuun. Ja se oli vaan semmosta minuutti minuutin ja tuntu
tunnin tappamista ja päivä päivän tappamista. Ja mä aattelin että kai se joskus se tuska hel-
littää.

Yh5:n kuvauksessa negatiivinen tunnerepertuaari on luonteeltaan syvä ja raskas. Tunnere-
pertuaariin kytkeytyy arvorepertuaari käänteisenä eli arvomaailman katoamisena, kuihtu-
misena tai häviämisenä, arvotyhjiönä, mikä näkyy elämän pelkistymisenä ja esimerkiksi
tulevaisuuden perspektiivin katoamisena. Yh5 näyttää omaksuvan syrjäytyneen, eristyneen
sivullisuuden identiteetin (Bennett J. 13–15; Bennett M. 1993, 62–63).

Yhteenvetona analyysista voi sanoa, että tunne- ja tuntemusrepertuaari kytkeytyy
’kulttuurisokkiin’ kaikissa niissä kohdissa, joissa se ja rinnakkaiset sokki-käsitteet esiin-
tyvät. Tunne- ja tuntemusrepertuaari rakentuu käsiteverkoksi, joka läpäisee lähettien ker-
ronnan ja kulttuurisokkia koskevan merkityksenannon. Repertuaarin rakentavien käsittei-
den esiintymistiheys haastatteluissa vaihtelee. Myös käytettyjen tunneilmaisujen laadulli-
nen intensiteetti vaihtelee haastattelujen sisällä ja niiden välillä. Yh5:n haastattelussa tyy-
pillistä on intensiivisten tunneilmaisujen käyttö ja niihin liittyvien kokemusten kuvaus.
Yh5:n haastattelupuheessa tunteisiin ja tuntemuksiin liittyvien käsitteiden varianssi on
suurin ja kattaa 31 erilaista tunnekäsitettä. Samoin Ph5:lla se on varsin laaja muihin ver-
rattuna (21). Toista ääripäätä edustavat Yh3 (3) ja Ph1 (3), joilla ei tämän tyyppistä oire-
käsitteistöä tai tähän ilmapiiriin viittaavaa tunnekäsitteistöä juurikaan esiinny. Tästä ei voi
suoraan päätellä mitään kokemuksen intensiteetistä; toisten puhetyyli on sellainen, että he
käyttävät herkästi tunteisiin viittaavia käsitteitä tai ovat tottuneet kuvaamaan tunteitaan
(Liite 2).

Joissakin aineistoni haastatteluissa lähettien kuvaus näyttää noudattavan klassisten U-
ja W-mallien tapaa kuvata kultuurisokkia kuherruskuukausi- ja turhautumisvaiheineen
(Marx 1999, 7–9; Oberg 1963). Kokonaisuudessaan kuva kulttuurisokista kuitenkin avau-
tuu aineistossa moni-ilmeisempänä. Tunne- ja tuntemusrepertuaarissa ilmenee, että kult-
tuurisokki on tämän aineiston perusteella kestoltaan rajattu kokemus, jonka tunnistaa
intensiteettivaihtelusta (Marx 1999, 7–9; Oberg 1963). Kulttuurisokkiin liittyvien aktivoi-
vien (positiivisten) ja lamaannuttavien (negatiivisten) tuntemusten profiilit ovat kuitenkin
moniulotteisempia. Kulttuurisokki ei näytä kaikilla etenevän niin kategorisesti kuin esi-
merkiksi U-mallissa esitetään. Pikemminkin kulttuurisokki näyttäytyy jännitteisenä
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tilana, johon kuuluu heilahtelu masentuneisuuden ja toiminnallisuuden välillä. Samoin
paluun yhteyteen kuuluu yhtäältä helpottuneisuutta, ja toisaalta siihen liittyy stressi ja se
koetaan ”taakaksi”. Kokemuksen kaksinaista luonnetta lisää siihen kytkeytyvä ulko- ja
suomipuheessa rakentuva monikulttuurinen kaksoisperspektiivi. Tälle kaksoisperspektii-
ville ovat ominaisia positiiviseksi värittyneet kokemukset lähetysmaan kulttuurista ja sitä
vasten korostuneen negatiiviset kokemukset kotimaassa. Tämä kulttuurien kärjistynyt
vastakkaisuus näyttää ruokkivan kulttuurienvälistä yliherkkyyttä, jolle on ominaista kult-
tuurinen ärsyyntyneisyys ja tässä aineistossa myös suomalaiseen kulttuuriin kohdistuva
mustamaalaus tai hyvin kriittinen asennoituminen.

Vieraassa kulttuurissa eläminen vaatii ylimääräistä herkistymistä vieraan kulttuurin
aistimiselle ja merkitysten nyanssien aktiiviselle havaitsemiselle ja tulkitsemiselle. Tämä
kysyy aktiivisuutta ja voimavaroja ja on osittain paluun yhteydessä tunnistettavan uupu-
musreaktion taustalla. Palaajat näyttävät odottavan, että kotimaan tutuiksi oletetuissa
oloissa herkistymistä kulttuuriympäristölle ei tarvita samassa mitassa ja niin intensiivi-
sesti kuin vieraassa kulttuurissa. Niinpä heidän kokemansa ”yliherkkyys” näyttää yllättä-
vän heidät. Yliherkkyyden äärimmäisenä vastakohtana ilmenee tietynlainen tyhjentymi-
nen: lamaantuminen, joka ilmenee arvotyhjiönä, tulevaisuuden perspektiivin puuttumi-
sena ja voimavarojen uupumisena. Kulttuurisokki saattaa olla myös pitkäaikainen ja ras-
kas kokemus, jota yhtäältä luonnehditaan surutyöksi. Siihen voi liittyä myös väliaikaista
masennusta, masentuneisuutta tai pitkäaikainen ja syvä depressio. Viimeksi mainitussa
tapauksessa kysymys on oireyhtymästä, joka vaatii lääkehoitoa sekä siihen liittyvää tera-
peuttista tukihoitoa (Oberg 1963; Furnham & Bochner 1994, 156–157; Brown 1990;
Salo-Lee 1996).

7.4 Asenne- ja arvorepertuaarit

Asenne- ja arvorepertuaarin tarkastelussa lähden liikkeelle sen suhteesta tunne- ja tunte-
musrepertuaariin. Edellä Yh3 kuvasi arvoristiriitaa, joka syntyi hänen istuessaan lamanai-
kaisessa ruokapöydässä Suomessa. Samoin Yh5 kertoo arvotyhjiöksi kuvaamastaan tilasta,
sekä siihen liittyvästä uupumuksesta ja muista tuntemuksista. Luvussa 7.4.1 syvennän
kuvaa näiden repertuaarien välisestä suhteesta. Sen jälkeen otan esiin kaksi tärkeää arvo-
ja asennoitumisdiskurssiin liittyvää repertuaaria: aikakäsitys ja yhteisö- ja yksilökeskei-
syysrepertuaarit.

7.4.1 Tunne- ja tuntemusrepertuaarien suhde asennoitumis- ja 
arvorepertuaareihin

Ph3N kertoo Suomeen tulonsa jälkeisistä talveen liittyvistä kokemuksistaan näin:
Tekstinäyte 29

Ph3N: Ja on varmaan vähä tottunu. Mutt ett ett se niinkun, sitt kun moni sano, että reippaasti
vaan sinne ja vaatteita päälle ja sitt mua suututti sit mä aattelin ett mull ei oikeesti oo esi-
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merkiks ulkoiluvaatteita talveks kunnollisia ku ei oo rahaa ostaa koko perheelle kerralla
kaikkee. Ja toisekseen niin ja mä aattelin se oikeesti tuntuu niin inhottavalle tuo kylmä ilma,
ettei se oo vaan kiinni siitä, että vaatteet päälle ja reippaasti ulos. Mutt eihän semmoset,
jotka on asunu täällä kaikki nää ajat, ni ei ne varmaan osaa aatella, ett se oikeesti tuntuu hir-
vittävän epämiellyttävälle ku palelee ja on kylmä kaikkeen tämmöseenki pitää niinku tottua
alusta taas.

Hän kuvaa suuttumustaan64, jolla hän reagoi ”monen” antamaan ”reippailu-” ja ulkoiluke-
hotukseen. Reippauden65 painottamisella Ph3 korostaa, kuinka eri tavoin hän ja muut
kokevat talven. Sen jälkeen hän alkaa käyttää sanaa ”oikeesti”: kylmyys tuntuu ”oikeesti”
inhottavalta ja hirvittävän epämiellyttävältä. Hän tekee siis eron ei-oikean ja oikean tunte-
muksen välillä. Oikeaa edustaa hänen subjektiivinen kokemuksensa, josta näkökulmasta
sää tuntuu korostuneen kylmältä, kylmemmältä kuin hän olettaa sen tuntuvan vastapuolel-
leen. Hän rakentaa vertailun oman kokemuksena ja häntä ulos kehottavien ”toisten” koke-
muksen välille. Ulkoiluun kehottavien kokemus talvesta edustaa Ph3N:lle suomalaisessa
kulttuurissa normaalia – eräällä tavalla normatiivista – tapaa suhtautua talviseen säähän ja
kokea se. Näyttää siis siltä, että hänen kokemuksensa säästä on intensiivisempi kuin mui-
den. Muut eivät ymmärrä kuinka erilainen hänen kokemuksensa on, ja se suututtaa Ph3N:a.
Ph3N näyttää olevan yliherkistynyt ”suomalaiselle” kylmyydelle. Tunnerepertuaariin kyt-
keytyy siis arvottava puhe: lähetille – tässä Ph3N:lle – hänen intensiivinen kokemuksensa
on ”oikeaa”. Intensiivisyys rakentuu kaksoisperspektiivin varaan. Ulkomailla syntynyt tot-
tumus lämpimään ilmanalaan luo vastakohtaisen perspektiivin suomalaisen ilmaston koke-
miselle, jolloin suomalainen ilmasto tuntuu kylmemmältä. Perspektiivit kärjistävät toisiaan
ja samalla niiden välinen vastakkaisuus lisääntyy.

Toinen esimerkki fyysiseen tuntemukseen kytkeytyvästä arvottamisesta on Ph4N:n
kuvaus palelemisesta. Ph4N:n puheessa tulee näkyviin myös ulkomaakokemus, kaksois-
perspektiivin toinen puoli, joka Ph3N:n näytteessä jää piiloon. Kun Ph3N kuvaa korostu-
nutta herkkyyttään kylmyydelle vain suomalaisessa miljöössä, sen taustalla on tottumi-
nen lämpimämpiin oloihin. Tämä subjektiivinen kaksoisperspektiivi tulee selkeämmin
näkyviin seuraavassa Ph4N:n puheessa, jossa hän myös kuvaa ”palelemistaan” ja suoma-
laisen talvisen sään kylmyyttä.
Tekstinäyte 30

Ph4N: Ett sisällä palelee? Joo mua palelee nytteki kyllä. Ni se, että jos niinku fyysisesti var-
maan alkaski Suomessa sopeutumaan, ett nyt kun vuoden on Suomessa ollu, niin todennä-
köisesti ei palele enää niin paljon ku viime vuonna tähän aikaan. Nii sisällä palelee mun
mielestä just se, että ollaan täällä niin kaukana toisistaan. Ett ihmiset on todella kaukana toi-
sistaan. Ett se se oli jotenki niin ihana maa, kun kätellään paljon. On lämmintä kättelyä. Sitt
se semmonen olkapäähän läimäyttely tuli tutuksi. Ett joku saattaa ystävällisesti läimäyttää.

Ph4N kuvaa aluksi tuntemusta (”palelee”), joka liittyy fyysiseen olemiseen Suomessa. Hän
rakentaa vastakohdan kylmän Suomen ja lähetystyön kontekstina olleen maan eli kenttä-

64. Suuttumus oli yhä kuultavissa lähetin äänenkäytössä haastattelun aikana. Äänessä oli suuttumusta, jolla hän
ikään kuin kertasi tunnetilaa, josta kertoi.

65. Ph3N:n intonaatiossa oli kuultavissa tiettyä ironiaa käsitteen ’reippaasti’ yhteydessä. Käsitteen käytöllä
rakennetaan korostunutta vastakohtaa kehottajien vastakkaiselle kokemukselle talvesta; se ”innostaa reip-
pailemaan”. Lähetille itselleen talvi on ”oikeasti kylmä”, siis todellisemmin kylmä kuin reippaluun kehotta-
valle vastapuolelle.
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maan lämmön välille. Lämpö kuitenkin liittyy myös sosiaaliseen kommunikaatiotapaan:
lämpimään kättelyyn ja olalle läimäyttelyyn ystävällisyyden eleenä. Sitä vasten asettuu
suomalainen sosiaalinen kylmyys, josta lämmin kosketteleva vuorovaikutus näyttää puut-
tuvan. Tämä puute onkin Ph4N:n ”sisäisen palelemisen” tuntemuksen syy. Kysymys on
yhtäältä fyysisistä tuntemuksista ja toisaalta sosiaalisesta kanssakäymisestä sekä näiden tii-
viistä yhteydestä. Tekstinäytteessä ilmenee lähettipuheen kahden tulkintarepertuaarin
rakentama diskurssin kaksoisluonne, jossa vertailu kytkeytyy kulttuurisiin asenteisiin.
Tekstinäytteessä Ph4N:n sosiaalisen vuorovaikutuksen kuva lähetyskentän kulttuurista on
korostuneen myönteinen: maa on ihana. Vaikutelman perusteena on fyysisellä kosketuksel-
la viestitty läheisyys, jonka Ph4N kokee positiiviseksi. Suomessa sosiaalisessa kanssakäy-
misessä koettu välimatka korostuu: se ikään kuin kasvaa tässä vertailussa. Suomalaiselle
kulttuurille ”tappiollinen” vertailu on Ph4:n haastattelutekstin läpäisevä perussävy. Tälle
haastattelulle on ominaista, että kulttuuri ja siellä koettu näyttäytyvät lähes poikkeuksetta
myönteisessä valossa, mihin verrattuna negatiivinen asennoituminen suomalaiseen kult-
tuuriin korostuu.66

Arvo- ja asennoitumisrepertuaarit kytkeytyvät lähettipuheessa tiiviisti toisiinsa. Seu-
raavassa tekstinäytteessä on esimerkki siitä, kuinka säähän liittyvät arvostukset rakentavat
sään merkitystä lähettipuhediskurssin kaksoisrakenteen repertuaarien tiheässä lomittumi-
sessa. Tekstinäytteessä puhutaan perheen lapsen kokemuksesta Suomen sateesta:
Tekstinäyte 31

Ph3N: Oli semmonen oliks se no yks meijän pojista joka…valitti ett Suomess ei oo kunnon
sateita, ett ne ei tunnu miltään. Kun ne ei kuulu sillä tavalla kun siell oli peltikatto ja sitt oli
sisäkatto ja harvon mitään eristeitä ni tuli siis sateet oli hirveen kovia usein kun ne tuli. Mutt
ett sitt se semmonen rummutus siihen peltikattoon, että pahimmillaan ei niinkun tälleen pys-
tyny keskustelemaan. Jos oli hirveen kova kuuro, eihän se kestäny välttämättä pitkään…

Ph3M: 15 minuuttia.

Ph3N: Niin niin tuota joku lapsista sano, että täällä sade ei niinku tunnu miltään ku se vaan
sataa.

Ph3M: Yöllä et herää siihen, että ulkona sataa, koska et sä kuule sitä.

Ph3N: Harvoin on niin kova sade, ett se kuuluu. Ett niinku puuttuu sitt taas joku tämmönen,
ett ku sataa, ni ihan kun se ei oiskaan oikee sade. Se niinku talo ei tärise siitä sateesta.

Lähtökohtana on perheen lapsen kokemus suomalaisen sateen ”löysyydestä”: se ei tunnu
miltään eikä yölliseen sateeseen herää. Perheen äiti kertoo, kuinka lapsi kokee sateen, ja
selittää haastattelijalle, millaista sade on lähetysmaassa. Näin lapsen reaktio käy (haastat-
telijalle) ymmärrettäväksi. Puheessa rakentuvaan kaksoisperspektiiviin ja vertailuun liittyy
vahva arvolataus: Suomen sateen laimeus ja hiljaisuus tekevät siitä ”väärän” verrattuna

66. Vertailtaessa negatiivisen ja positiivisen asenteen esiintymistä koti- ja ulkomaapuheessa koko aineistossa
voidaan sanoa, että ulkomaapuheessa hallitsee lähes poikkeuksetta positiivinen sävy. Maantieteellinen
puherepertuaari muodostuu ulkomaapuheesta, jossa lähetit kuvaavat ulkomaakokemustaan, ja suomipuhe-
repertuaarista, jossa he luovat kuvaa Suomen kokemuksistaan. Koko analysoidussa 10 haastattelun tekstiai-
neistossa ulkomaapuhetta on 35 % ja kotimaapuhetta 65 %. Asenteiden jakautumista olen tarkastellut reper-
turaarien sisäisenä jakaumana. Ulkomaapuheesta 16 % on kielteisesti ja 84 % myönteisesti sävyttynyttä.
Suomipuheesta taas 20 % on myönteisesti ja 80 % kielteisesti sävyyttynyttä. Ulkomaapuheesssa hallitsee
siis positiivinen ja kotimaapuheessa negatiivinen asennoituminen.
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”oikeaan”, ulkomailla koettuun sateeseen. Ulkomailla koetun sateen intensiteetti laimentaa
ja ”turhentaa” suomalaisen sateen voiman. Hieman myöhemmin aiheeseen palataan ja
haastateltavat syventävät arvottamista. Sateen ”oikeaan” luonteeseen lähetysmaassa kuu-
luu muutakin kuin sen intensiivisyys: kyse on sen suuresta merkityksestä kuivissa olosuh-
teissa eläville ihmisille. Seuraavassa tekstinäytteessä lähtökohtana on kuvaus, jossa Euroo-
pasta tullut vieras luonnehtii lähetysmaassa kokemaansa sadetta ”pahaksi sateeksi”.
Tekstinäyte 32

MS: Se tota noi sateet, noista sateista siell oli erilainen meillä. Jos rummuttaa kattoon, se
ääni voi olla kova. Se oli positiivinen.

Ph3M: Joo ja k o s k a a n.67 Yks ero mikä oli esimerkiks semmosen ihmisen kanssa, joka
tuli Euroopasta, ja joka oli kokenu kovan sateen, ni mä muistan tämmösen sanan, yks yks
oliko se saksalainen, joka sano näin, se oli tullu jostakin ja oli kovaa satanu, se oli just tullu
siihen maahan, jossa oltiin ja se sano näin että oli p a h a sade. Ja jonku sen maan syntype-
räisen asukkaan kanssa keskustelin siitä sitten siitä asiasta, ni todettiin yhessä hänen kanssa,
että ei voi sanoa, että oli paha sade. Vaikka k u i n k a kovaa tulee vettä ja vaikka se tekee
tuhoa, ni se sade e i o l e paha. Se on hyvä.

Sateen kulttuuriseen merkitykseen liittyy eettinen arviointi: lähetyskentän kulttuurissa sade
on perusluonteeltaan aina hyvä ilmiö. Tällaisena perushyvänä ilmiönä se on arvostelun ylä-
tai ulkopuolella, koska sen merkitys on kyseisen maan kulttuurin keskellä ratkaiseva ihmis-
ten elinolosuhteiden takaajana. Siksi on eettisesti väärää ja kulttuurisesti loukkaavaa puhua
”pahasta” sateesta. Luonnonilmiön arvottaminen on kulttuurinen ja sosiaalinen tapahtuma,
joka nostaa esiin merkitysperspektiiveissä tapahtuneen muutoksen. Perheen äiti kertoo
sateesta näin:
Tekstinäyte 33

Ph3N: Ett jonakin vuonna tuli Suomesta kehitysaputyöntekijäperhe sinne ja tääll oli ollu siis
tosi sateinen kesä ja syksy ja ne tuli vuoden vaihteessa ja sit siellä alko vuoden vaihteessa
tosi hyvät sateet ni mä muistan ku se vaimo sano mulle kerran, mä olin niillä käymässä ja
sitt taas rupes satamaan, ni se sano mulle, ett hän ei kestä tota aurinkoista ilmettä, mikä sun
naamalle tulee joka kerta kun alkaa sataa. Ja niinku mä en ollu ite ees aatellu sitä, mutta se
oli siis niin ihanaa ku kerranki sato. Niin niin se tota hirmu äkkiä ensimmäisen vuoden
aikana sen oppii varmaan siellä, että ett se on ihanaa kun sataa, koska siellä sitt sataa niin
harvoin.

Kenttämaassa jo pidempään asuneen suomalaisen naislähetin ja vastatulleen vieraan arvo-
perspektiivit törmäävät toisiinsa, ja vieraan on vaikea ymmärtää lähetin reaktiota sateeseen.
Tunnerepertuaarissa ilmenee sateen arvottamisen psyykkinen seuraus. Lähetin reaktiossa
sateeseen on tapahtunut kulttuurinen sopeutuminen. Puheen tunne- ja asennoitumisreper-
tuaarit kutoutuvat yhteen arvorepertuaarien kanssa. Tapa kokea ympäristö – tässä tapauk-
sessa sää ja ilmasto – kytkeytyy siihen liittyvien ilmiöiden arvottamiseen. Haastattelutilan-
teessa asennoitumis- ja arvorepertuaari rakentuu yhteydessä ulkomaa- ja suomipuheen
kaksoisperspektiiviin, jossa suomalaiseen kulttuuriin liittyy paljon negatiivisesti sävytty-
nyttä puhetta ja ulkomaiseen kulttuuriin paljon positiivisesti sävyttynyttä puhetta. Tämä
viittaa etnosentriseen kääntyneeseen mustamaalausherkkyyteen, jossa kritiikki kohdistuu

67. Harvennettu teksti tarkoittaa, että haastateltava on hidastanut puhumistaan tai koventanut puheääntään
korostaakseen sanaa tai ilmaisua.
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omaan primääriin lähtökulttuuriin (Bennett M 1993, 33–35). Taustalla on tunnistettu
myönteinen kiinnittyminen ulkomaakulttuuriin, johon on liittynyt paljon myönteistä muu-
tosta ja oppimista. Sama arvottaminen kytkeytyy myös muihin kulttuurisiin ulottuvuuksiin,
kuten aikakäsitykseen tai yksilön ja yhteisön välisen suhteen merkitykseen, joita käsittelen
seuraavaksi.

7.4.2 Aikakäsitystä rakentavat repertuaarit

Kuten edellä kävi ilmi, säähän ja ilmastoon liittyvässä kokemuksessa intensiteettivaihtelut
ja varsinkin niiden vastakkaisuus kärjistyvät. Samaan intensiteettikokemuksen erilaisuu-
teen liittyvät tapa hahmottaa ja kokea aikaa sekä tapa rakentaa sitä koskevia merkityksiä.
Suomessa ja lähetysmaissa vallitsevat erilaiset ilmasto-olosuhteet, ja niiden vaikutus arjen
toimintaan ja elämään määrittää myös suhteen aikaan ja ajankäyttöön perustavasti erilai-
seksi näissä kulttuureissa. Yh4 kuvaa kävelyrytmissään lähetystyössä olonsa aikana tapah-
tunutta muutosta ja sen uudella tavalla hahmottuvaa merkitystä Suomeen paluunsa jälkeen.
Tekstinäyte 34

Yh4: Ja – jaja sitte oli kävelytyyli oli toinen täällä. Mehän mennään maleksin varmaan
niinku kävelin hitaasti. Ensinnäki oli lämpötila jo tehny sen, että siellähän ei kävelty tätä
tahtia, ku Suomessa kävellään. Ettt mä en meinannu pysyä ihmisten matkassa. Minä jäin jäl-
keen, että siinä sitten niinku piti opetella tää uus rytmi.

Suomeen saapunut lähetti näyttää kokevan itsensä kävellessäänkin inkompetentiksi, jäl-
keenjääväksi – liian hitaaksi. Vieraassa kulttuurissa sääolosuhteisiin soveltuva kulttuurinen
rytmi – tässä tapa kävellä – on suomalaisessa kulttuurissa liiallista hitautta ja kulttuurista
inkompetenssia.68 Hän kuitenkin tiedostaa tämän ja tarpeensa määritellä itsensä uudelleen
hieman nopeammaksi. Yh4 arvioi itseään kontekstiin sopivalla tavalla ja pyrkii myös
muuttamaan itseään sen suuntaisesti. Lämpimiin sääoloihin soveltuva kävelytyyli ja käve-
lyrytmin hidastuminen liittyvät kuitenkin laajemmin kulttuurisessa rytmissä ja ajassa ete-
nemiseen ja kulkemiseen.
Tekstinäyte 35

Yh4: Tuntuu oikeestaan aivan hassulta, että kaikki on ajallaan, kelloajat pitää paikkansa.
Hyvä minun piti ruveta, että minä pysyn kansa ajallani, että en myöhästy sitte mistää ja ----

Yh4 arvottaa Suomessa havaitsemansa kulttuurisen rytmin omasta näkökulmastaan: täs-
mällisyys ja aikastruktuurin tiukkuus ja tarkka osittuminen tuntuvat ”hassulta”. Toisaalta
tämä kulttuurinen rakenne edellyttää häneltä itseltään uudelleenorientoitumista nopeam-
paan ja täsmällisempään ajassa elämiseen. Ulkomailla eläminen näyttää muuttavan ajan
merkitystä ja sen jäsentymistä suhteessa psykofyysisiin toimintarytmeihin. Samalla
Yh4:lle avautuu kaksi perspektiiviä kävelyyn, kaksi tapaa kokea sen rytmisyys. Molemmat
ovat sidottuna tiettyyn kulttuurikontekstiin. Lähetysmaassa sääolosuhteet määrittävät myös
kävelyn ja sitä kautta identiteetin, joka suomalaisessa kulttuurissa määrittyy hitaudeksi ja
epätäsmällisyydeksi. Myös lähetti viittaa sanalla ”hassu” kulttuuriseen inkompetenssiin eli

68. Tämä liittyy kulttuuriseen kompetenssiin ja inkompetenssiin, joita käsitellään myöhemmin.
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kulttuuriseen epäsopivuuteen. Tähän kytkeytyy laajempi yhteiskunnallinen näkökulma.
Ph5M nostaa haastattelussa esiin ajan kokemisen merkityksen identiteetin rakentamisessa.
Lähetysmaiden lämpimiin oloihin sopiva hidasrytmisyys merkitsee haastetta hänen yhteis-
kunnalliselle kompetenssilleen Suomessa. Ph5M:n kohdalla korostuu suomalaisen yhteis-
kunnan työ- ja suorituskeskeisyys, mikä näkyy siinä, että hän näyttää kokevan ajan inten-
siivisempänä suureena ja nopeammin etenevänä.
Tekstinäyte 36

PH5M: Että ku lähetyskentällä oli tottunu sikäläiseen elämäntapaan niin niin tuota siihen
suomalaiseen elämäntapaan sopeutuminen on ollu molemmilla kerroilla niinko vaikeeta ja
se on se se tekee sen samanlaiseksi. Niin tota siinä mielesä mä aattelen, että se on saman-
tyyppinen kokemus, että ku on tottunu semmoseen rau semmoseen niinku hitaaseen elä-
mänmenoon ja niinku semmosen summertime fiilinkiin, nii sitte joutuu täällä tulemaan täm-
möseen tehokkaaaseen tulosvastuulliseen työympäristöön, ni se tekee tän elämän vaikeeks.

Ph5M:lle ulkomaisen leppoisan ja hitaan rytmin merkitys liittyy kulttuuriseen kompetens-
siin; täällä nopeampi sosiaalisen toiminnan rytmi kytkeytyy yhteiskunnassa vallitsevaan
kilpailuun ja tulosvastuullisuuteen. Toiminnan rytmissä koettu aika ja sen sisältö siis arvot-
tuvat. Kiireen kokemisessa rakentuvat myös identiteettiä muovaavat ja kulttuurista päte-
vyyttä merkityksellistävät arvot tehokkuus ja tulosvastuullisuus, joiden suhteen Ph5M
kokee sopeutumisvaikeuksia. Hitaan kulttuurin kompetenssi ja tulosvastuullisen kiireisen
ja tiheärytmisen ajan määrittämän kulttuurin inkompetenssi törmäävät toisiansa vastaan
Ph5M:n identiteettineuvotteluprosessissa. Eri kulttuurien vastakkaiset aikaa koskevat arvot
eivät tunnu olevan sovitettavissa yhteen, vaikka molemmat kuuluvat Ph5M:n kulttuuriseen
repertuaariin. Sen sijaan Yh4:n kohdalla prosessi näyttää olevan toisenlainen: hän vaihtaa
suomalaiseen elämänmalliin kitkattomammin.

Toisaalta seuraavassa tekstinäytteessä Yh2 kuvaa aikakäsityksen tiivistä yhteyttä luon-
nonolosuhteisiin ja siihen liittyvää ”kiirettä”. Ajan kokemisen ja strukturoinnin kytkeyty-
minen luonnon olosuhteisiin on edellä kuvatulla tavalla suoraa tai välitöntä. Luonnonolo-
suhteilla ja elämäntavalla on kuitenkin laajempi kulttuurinen merkitys ajan hahmottami-
sessa. Seuraavassa tekstinäytteessä Yh2 kuvaa elämäänsä lähetysmaansa kulttuurissa,
jossa paikallistasolla eletään luonnonvaraisessa taloudessa ja vaatimattomissa olosuh-
teissa. Esimerkiksi talvea varten joudutaan varastoimaan ruokaa ja muita tarvikkeita nii-
den huonon saatavuuden tähden. Yh2 aloittaa kuvaamalla kokemustaan suomalaisesta
ajan strukturoinnista ja kiireisestä elämäntavasta:
Tekstinäyte 37

Yh2: No kiire. Semmonen se ei ikinä tunnu tohon. Määki siis sillai, mua hirveesti rasittaa
tuo kalenterin täyttäminen, mutt sillai siellä kentällä vaikka niinku tehdään siis työtä koko
ajan ja semmonen niin jotenkin se on se on niin hirveen erilainen tunne, semmonen lepp-
osuus ja semmonen tää niinku kauheesti ahdistaa tää ihan hirveesti stressaa ett pitää niinku
toimia tommosen kirjan mukaan. Ett niinku joka ikinen tunti on sielä69 ja sitt ihmisellä on
määrätty aika että tää on tunnin kokous tai puolentoista tunnin. Niinku ett ei sen mukaan,
miten niinku asiassa ois keskustelua, tai miten tärkee se on, vaan ett se on just se aika. Ja
sitte se pitäs hommat siitä nii että semmonen, että semmonen. Ja niinku pitäs kaikki niinku
tietää kauheen pitkälti suunniteltuna. Ett ett niinku mä jollain tavalla koen että niinku sem-

69. Sielä = kalenterisssa merkittynä.
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monen ihan normaali elämään asettuminen on hirveen paljon vaikeempaa täällä, vaikka
ulkonaisesti se näyttää niin helpolta. Mutta sielä70 ku se on se elämä on vaikeeta, kun pitää
miettii, mistä mä saan veden ja minkälaiset aurinkopaneelit saadakseni sähkön ja onko ruo-
kaa tarpeeksi ja kuivattaa vihanneksia kesällä, ett saa talvellaki syödä ett pitää niinku sillai
niinku jotenki niinku miettii hirveesti eteenpäin. Mutt sitt kuitenkin se on niinku semmonen
se on niin arkista ja semmosta tavallista ja se ei oo niinku siitä minuutista kiinni. Ett semmo-
nen se elämäntapa on niinku niin kauheen erilainen...ett...

MS: Väljempi.

Yh2: Niin. Niin. Se on jotenkin väljä. Vaikka sitt kuitenki ihan yhtä hyvin sielläki kiire on.
Mutta se on kuitenkin se on kutenki semmonen erilainen (huokaus).

Eri kulttuureissa ilmenevät ajan, toiminnan ja sosiaalisten suhteiden väliset erot aiheuttavat
Yh2:n kohdalla ristiriitaa. Suomessa sosiaalinen ja kulttuurinen aikakäsitys on täsmälli-
sempi ja jaettu tarkemmin pieniin osiin. Se on joustamattomampi, ja aika virtaa nopeammin
kuin lähetin subjektiivinen aika. Suomalaisessa kulttuurissa ajan rakenne on tiheästi sek-
ventoitunut. Lähetyskentällä aika rakentuu luonnon rytmin ja vaihtelun mukaan. Luonnon
hidasrytmisyys määrittää osittain sosiaalista tapahtumista niin, että ihmisten vuorovaikutus
ja siihen liittyvä ajankäyttö määrittyvät väljemmäksi. Yh2:n haastattelu jatkuu:
Tekstinäyte 38

MS: Sen71 määrää joku muu asia kun kello, kone.

Yh2: Niin. Sen määrää muu asia. Ja sit siellä aina ihminen on kaikkein tärkein. Ett niinku
täällä niinku mun mielestä asiat on tärkeitä. Ett semmonen ett siel on heti se on ihan eri
asia, mitä siellä niinku arvostetaan. Että sielähän on ihmiselle aina aikaa. Ett ihmiset jättää
vaikka tota niin päiväks peltotyönsäki jos joku tärkeä asia, mistä pitää keskustella. Joku on
syntyny tai kuollu tai häät tai juhlat tai jotain muuta. Siis täällähän ei mikään särje ihmisten
tätä rutiinia ja tätä menoo ja ja tämmönen suunnitelmallisuus. Ett se semmonen. Ja var-
maan sitt just semmonen just tää ristiriita.

Ajankäyttö on kytkeytynyt lähemmin yhteisöön, nimenomaan paikalliseen mikrokulttuuri-
seen yhteisöön ja sen vuorovaikutukseen. Ihmisten kohtaaminen ja suhde yhteisöön mää-
rittävät ajan käyttöä dynaamisemmin ja joustavammin. Suomalaisessa yhteiskunnassa ajan
kulku pirstoutuu lyhytkestoisiksi episodeiksi, joissa toiminta- ja merkityskehykset vaihtu-
vat nopeassa tahdissa. Lähetyskentän kulttuureissa rytmi on hitaampi ja määrittyy tilanne-
kohtaisesti kunkin yhteisön ja siihen kuuluvien ihmisten tarpeen mukaan. Ajan strukturoi-
tumisessa näkyy suomalaisen yhteiskunnan suorituskeskeisyys ja sen vastakohtana vieraan
kulttuurin ihmiskeskeisyys. Ihmisten välistä sosiaalista tapahtumista määräävät vieraassa
kulttuurissa enemmän sosiaaliset suhteet ja niiden määrittymisen dynamiikka. Suomalai-
sessa kulttuurissa ajan etenemisen virta, sen sekventiaalisuus, jaksottaisuus ja tiheärytmi-
syys määrittävät sosiaalisten tilanteiden sisältöä ja sosiaalisten suhteiden laatua. Yh2 viit-
taa suomalaisen kulttuurisen aikakäsityksen lujaan rakenteeseen: sitä ei mikään särje. Tällä
hän tarkoittaa kulttuurisen rakenteen muuttumisen mahdottomuutta. Voimakasta kulttuu-
rista dynamiikkaa ei voi muuttaa, vaan siihen täytyy sopeutua. Integroiva, eheä uusi tapa
elää ei näytä mahdolliselta. Sen sijaan lähetin täytyy käyttää suomalaista kulttuurista reper-
tuaariaan erillään lähetysmaassa oppimastaan repertuaarista.

70. Sielä = lähetysmaassa.
71. Ajankäytön
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7.4.3 Yhteisöllisyys- ja yksilöllisyysrepertuaarit

Aikakäsitykseen kytkeytyy läheisesti yksilön suhde yhteisöön ja sosiaaliseen vuorovaiku-
tukseen. Lähetit liittävät suomalaisen ajankulun suorituskeskeisyyteen ja yksilökeskeisyy-
teen, joka korostuu ulkomaapuheessa avautuvaa yhteisökeskeistä aikakäsitystä ja perspek-
tiiviä vasten. Ulkomaan yhteisöllisessä kulttuurissa yksilön merkitys ja arvo määräytyvät
suhteessa yhteisöön ja hänen paikkaansa siinä. Tämä keskeinen kulttuurinen tekijä määrit-
tää myös yksilön ajankäyttöä noissa kulttuureissa. Suomessa taas yksittäinen aikajakso on
vallitseva sosiaalisen vuorovaikutuksen luonnetta määrittävä tekijä. Yh2 nosti esiin näkö-
kulman, jossa lähetyskentän kulttuurissa ”ihminen on tärkein” ja määrittää lähetin suhdetta
yhteisöön ja tekemiseen. Tätä arvomaailman muutosta Ph5M kuvaa kahdella eri käsitteellä.
Tekstinäyte 39

Ph5M: Ja sit se myös ja sit se, että se mitä sä siinä ajassa saat aikaseksi, se merkitsee sun,
se määrää sun arvon. Se että ihminen on human doing ko se on totta Suomessa länsimaissa.
Että se mitä sä teet, se merkkaa sun arvon. Elikä se mitä sä olet se human being.72 Että sä
olet sä olet niinko tärkeä joka tapauksessa saat sä sitte aikaseks mitään tai et. Tärkeetä
niinko siellä jotenki se oli ett ihminen on kuitenki aina tärkeä sellasena ku se o n. Se on
jonku lapsi, sen jonkun isä, se onkun jonkun veli. Se on osa jotaki niinku sukua yhteisöä. Sill
on arvo siksi ett se vaan on. Suomessa se ett jos sä vaan oot, ni sä et oo minkään arvonen.

Lähettien kokemus on, että länsimaissa ihmisen tärkeys rakentuu hänen tekemisensä, ”suo-
ritusarvonsa”, varaan (human doing). Lähetyskenttien kulttuureissa ihminen sen sijaan on
”human being” ja suhteessa toisiin ihmisiin, ”aina jonkun veli, sisar, lapsi”. Ihminen on
aina ensisijaisesti suhteessa sosiaaliseen verkostoonsa ja vasta sitten suhteessa tekoonsa.
Suomalaisessa yhteiskunnassa tämä suhde näyttää rakentuvan suhteessa toimintaan, tehtä-
vään, suoritukseen, kilpailuun ja sitä kautta syntyvään aikaan. Tätä eroa kuvaa Ph2M ker-
toessaan vieraassa kulttuurissa kokemastaan ristiriidasta. Hänen on valittava työkiireiden
(työtehtävään valmistautumisen) ja yhteisöön kuulumisen ilmaisemisen välillä. Seuraavas-
sa hän kuvaa muutosta, joka hänessä tapahtui lähettinä toimiessaan.
Tekstinäyte 40

Ph2M: Niinko mä muistan edelleen senki, että sanotttiin tätä että mä saatoin alkuaikana tehä
sitä, että ko mä olin valmistellu niitä sen päivän ja viikon töitä ja aamulla ihmettelin, että
mihin porukat lähti. No siellä on työtoveri sairastunu. Ne meni kaikki ilmasemaan osanotto-
aan. Ni mä saatoin mennä kotia vaan ja että määpä oottelen. Mutta loppuvuojetko tuli, mihi
mä tein niin, että mä juoksin itte perrään. Että mun pittää olla sielä.

Lähetystyökautensa alkuaikoina hän näki työtehtävät tärkeämpänä arvona kuin yhteisölli-
syyden. Lähettiuran loppupuolella hänen toimintatapansa oli muuttunut. Yh5 kuvaa tiivis-
tetysti sitä, kuinka hän Suomeen tultuaan tunnistaa muutoksen itsessään, toisissa ihmisissä
ja arvoperspektiivissään.
Tekstinäyte 41

Yh5: Ensinnäkin se arvomaailma on muuttunu niin että siis elämänarvothan siellä (kenttä-
maassa) oli ihan eri ja ja minä näin sillon että Suomessa ihmiset on muuttunu, mutta sitten

72. Tässä Ph5M viittaa ”siellä” eli vieraassa kulttuurissa olemiseen vastakohtana mainituille suomalaisen kult-
tuurin käytänteille ja arvoille.
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mä tajusin, että mä ite oon muuttunu ihan toisenlaiseksi ja arvostan eri asioita ihmissuhteita
ja sitä sosiaalisuutta ja yksinkertaista elämäntapaa ja ja täällä Suomessa ollaan hyvin yksilö-
keskeisiä ja kaikki on yksityistä ja vaikee tutustuu ihmisiin ja hurjan materialistinen yhteis-
kunta ja täytyy omistaa jotaki ja se on niinko täysin ristiriitasta tää.

Yh5:n mukaan suomalaiselle yhteiskunnalle on ominaista yksilökeskeisyys ja materialismi
tavarakeskeisyydeksi ymmärrettynä. Omistaminen näyttää muodostuvan suomalaisen
ihmiskuvan ja yhteiskunnan arvopohjan tärkeäksi osaksi. Muutos yksilöllisyyttä ja yhtei-
söllisyyttä koskevassa arvomaailmassa liittyy ensinnäkin siihen, miten lähetit ovat koke-
neet tulevansa vastaanotetuksi maahanmuuttajina. Yh2 vertaa suomalaista ja ulkomaista
kulttuuria tässä suhteessa seuraavasti:
Tekstinäyte 42

Yh2: Musta tuntu että ihmiset siellä kentällä tulee vastaan. Ett niinku must tuntuu, että ihmi-
set ei täällä hirveesti tuu vastaan.

Hän viittaa kulttuurien välillä ilmenevään eroon: lähetyskentän kulttuuri tuntuu ”neuvotte-
levammalta” ja tässä mielessä integratiivisemmalta; suomalaisen kulttuurin hän puolestaan
kokee defensiivisempänä eli kulttuurinen vastarinta näyttäytyy voimakkaampana. Vastaan-
otetuksi tulemistaan Yh1 kuvaa seuraavassa tekstinäytteessä:
Tekstinäyte 43

Yh1: Että me asuttiin kylässä ja meidät otettiin kyläläiseksi niin että meillä oli aina ovi auki.
Ett tavallaan se piti niinku suostuu siihen, että mä oon aina käytössä ja tuota siihen tuijotta-
miseen mihin sitten tottu eikä ne enää pitäny kummajaisena ku ne otti kyläläiseksensä niin
sitt sinne niinku päästiin siihen kommuuniin. Ja en mä sitten voi sanoa että mikä siellä, ko
siellä ei ollu yhtään kristittyä.

Yh1 kuvaa sitä, että uuden arvomaailman omaksuminen ei ole ongelmatonta: se edellyttää
”suostumista” intensiiviseen näkyvillä olemiseen ja siihen, että yhteisö määrittää enemmän
yksilön ”käytettävyyttä”, yhteisöä ja yhteistä vartenolemista. Näkyväksi oudoksi muuttu-
minen ja sen jälkeen erilaisena vastaanotetuksi tuleminen, integroituminen yhteisöön, tule-
vat lähetille tärkeiksi asioiksi. Erilaisuuteen kuuluu myös lähetin uskonnollinen vieraus ja
ainutlaatuisuus. Fyysinen läsnäolo kyläyhteisössä yhdistää hänet osaksi vieraan kulttuurin
paikallisyhteisöä, ja hän muuttuu vieraasta yhteisön jäseneksi. Samaa tilannetta kuvaa Yh4,
jonka yhteisön jäsenyyttä ilmaisevat metaforat ovat paljon puhuvia:
Tekstinäyte 44

Yh4: Nii. Musta oli hurjan hyvä ku yhen kerran mulla sitten autosta rengas matkalla särky ja
tuota mä rupesin sitä jo siinä ite vaihtamaan ja ja ja tuo joku semmonen nuori mies oli sieltä
sitte tulossa. Mä pyysin sitä sitten paikallisella kielellä auttamaan tässä. Ja siitä lähi jostain
pikku kylältä sitte naisia siinä kulki ja kahteli. Ja totta kai kaikki ihmiset tulee kattomaan ko
valkonen on tien päällä. Mikäs tuo on ja uteliaisuus herää. Sitten mä kuulin näitten naisten
keskenään huutelevan toisilleen, että se on meijän kroppaa, meijän kehoa, kroppaa, että
musta tuntu hurjan hyvältä, että vaikka mä olin aivan vieras ihminen, vaikka mä olin valko-
nen, he otti heti niinku että ku mä puhuin heijän kieltään, ni mä olin jo heikäläisiä. Mä en
ollukaan enää valkolainen mä olin heikäläinen.

Yh1:n identiteetti muuttuu prosessissa ”kummajaisesta” yhteisön jäseneksi. Yh4 kuvaa tätä
vieraan kulttuurin taholta tulevan tunnustuksen merkitystä itselleen siten, että hänen ihon-
väriinsä ja ”rotuunsa” kytkeytynyt identiteettipositio on kahtalainen. Yhtäällä häntä pide-
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tään outona ja poikkeavana ihmisenä, jota kokoonnutaan katsomaan ja jonka erikoisuus
näin korostuu. Toisaalta tilanteeseen tulevat naiset määrittävät hänet kylän naisyhteisöön
kuuluvaksi ja antavat hänelle legitiimin paikan, jolloin lähetti kokee olevansa turvallisesti
yhteisön jäsen. Tätä jäsenyyttä rakentavat omalta osaltaan metaforat, joita kyseisen heimon
naiset kulttuurin kielen mukaisesti käyttävät: ”hän kuuluu meidän kroppaan”. Lähetti elää
sivullisuuden ja jäsenyyden, outouden ja tuttuuden jännitteisessä välimaastossa.

Toisaalta tähän laadullisen yhteisöllisyyden muutokseen voi kytkeytyä voimakas eris-
tyneisyyden ja ulkopuolisuuden kokemus maahanmuuton yhteydessä. Muutos, joka ken-
tälle tultaessa tapahtuu suhteessa yhteisöön, voi joidenkin kohdalla olla todella raju koke-
mus. Lähettien kertomuksissa kokemukset yksilöllisyydestä ja yhteisöllisyydestä voivat
olla myös käänteiset: vieraassa maassa voi kokea eristyneisyyttä ja yksinäisyyttä ja Suo-
messa yhteisöllisyyttä. Yh1 kuvaa lähetin vieraaseen kulttuuriin tapahtuvan maahanmuu-
ton alkuvaihetta käyttäen voimakkaita metaforia kuten ”pikkulapsivaihe” ja ”pikku kuole-
mani”, jotka molemmat viittaavat voimakkaaseen syrjäytymiskokemuksen, eristyneisyy-
teen ja eristyneeseen sivullisuuteen.
Tekstinäyte 45

Yh1: … että oonks mä sitten suostuvainen tähän mitä tarjotaan ihan uutta että haluunks mä
lähtee taas siihen nolla vaiheeseen, olla pikkulapsi joka ei ymmärrä ja sua ei ymmärretä ja
se on aika rankka vaihe käydä läpi ihan mielenkiintonen mutta että pitääks sitä aina taval-
laan taantua?

”Pikkulapsivaihe” viittaa ”kulttuuriseen uudelleensyntymiseen”, jossa lähtökohtana on
vuorovaikutuksen ja keskinäisen ymmärtämisen merkitysdeprivaatio. Voimakkaasti muut-
tunut ympäristö yhdistettynä fyysiseen sairastumiseen nostaa esiin syvän turvattomuuden.
Tekstinäyte 46

Yh1: Joo alussa se oli alussa semmonen ett mä todellakin mä kirjotinkin siitä, että miksette
lähetä postia, kunnes mä sain vastaukseksi, että sullon kaikki niin uutta siellä, että ethän sä
tarvi mitään vanhaa. Ja tästä tuli semmonen ensimmäinen ma aattelin että, me aatellaankin
aika eri tavalla. Ja tietysti kun mä koin, että mä oisin tarvinnu nimenomaan siell sitä tuttuu
turvallistsa tukee ja sitteku mä en saakkaan sitä että kaikki on niinku ympärillä ihan uutta ja
outoo. Ja sitt ko siell on nää hommat ja ripulit ja sairaudet, mitkä tietysti aina vie vähän
mieltä alaspäin, niin ehkä siinä mä oon niinku sen kokenu. Ja sitten ku mä jouduin sinne..
en joutunu vaan pääsin vois sanoo näin sinne kauas syrjäseudulle – vaikeitten kulkuyhteyk-
sien taakse. Ni niin sitte siellä jossaki vaiheessa iski sitte tämä vastaan tämä yksinäisyys. Ja
sitt niinkun ensin tuli se pieni kuolema että ett siellä sitä nyt sitten ollaan ja ja kun ei postia
tuu niin kaikki antaa minun olla sitt siellä ja sitt tällä 73pitää löytää vaan tää oma uus maa-
ilma ja elämä.

Yh1 syventää kuvaa alkuvaiheestaan vieraassa kulttuurissa, jolloin hän olisi tarvinnut yhte-
ydenpitoa kotimaahan. Hän yrittää silloittaa yhteyttään sekundaariksi, ”imaginaariseksi”,
käyneeseen kotimaansa viiteryhmään ja sitä kautta suomalaiseen kulttuuriin ja ikään kuin
rakentaa identiteettiään suomalaisuutensa varaan. Kotimaan verkosto kuitenkin tulkitsee
tilannetta toisin: hänet jätetään rauhaan, jotta hän voisi sopeutua uuteen tilanteeseensa ja
kasvaa kiinni lähetyskentän kulttuuriin. Hänen identiteettiään määrittää Suomen näkökul-
masta fyysinen poissaolo, kaukana oleminen, joka kärjistyy lähetin kokemusmaailmassa.

73. Sana ”täällä” viitaa tässä yhteydessä Yh1:n lähetysmaahan samoin kuin sanat ”siellä” ja ”sinne”.
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Fyysiset sairaudet sekä asuminen kielitaidottomana hankalien kulkuyhteyksien takana ja
toisenlaisen terveydenhuoltojärjestelmän keskellä lisäävät tilanteen intensiivisyyttä. Psy-
kofyysinen turvattomuus vieraan kulttuurin keskellä merkitsee perspektiivin voimakasta
kääntymispainetta, tietynlaista identiteettimurrosta, jossa Yh1 joutuu määrittämään identi-
teettiään uudelleen vieraana olemisen kautta. Hän joutuu aluksi kääntymään totaalisesti
pois syntymäkulttuuristaan ja kohti lähetyskentän vierasta kulttuuria sen sivulliseksi jäse-
neksi.
Tekstinäyte 47

Yh1: Ko mitään yhteyttä ei oo vaikka mitä tapahtus niin siellä sitä ollaan. Ja sen takii mä
sanonki että mää kävin siellä niinku oman pikku kuolemani ett sillo niinku aatteli että no em
mä oo tärkee kellekään en mäkään ei kai muukkaan site mulle niin kauheen tärkeitä kun ei
ne ees tiedä että onko vielä eloa vai ett se oli aika jännä semmonen mä en oo sitä käyny kau-
heesti läpi mutta mä oon jollekin muullekin kertonu siitä ja se oli ehkä se hei että no että
sitte me ollaan tässä ja nyt täydesti miss ollaan. Ei tartte ajatella että hei millaset mahdolli-
suudet sitten muualla on. Vaan tänne tulee tässä näitten ja näitten kans tässä näin ja mä aate-
lin että ehkä siin on semmonen vähän sama että nytkin niinkun mihkä menee niin tota kyll
mä sitten oon siellä melkeen ninku 100 prosenttisesti.

Lähetti kuvaa kuinka hän turvallisuuden järkkyessä joutuu rakentamaan sille uuden perus-
tan. Fyysiseen läsnäoloon perustuva vieraan kulttuurin perspektiivi murtautuu hallitsevak-
si, ja kotikulttuurin merkitysperspektiivi saa väistyä. Perspektiivin muutos on voimakas. Se
kääntyy pois Suomesta samalla kun turvallisuutta rakentava riippuvuus kohdistuu paikalli-
seen vieraaseen kulttuuriin, joka tulee hallitsevaksi merkityskontekstiksi. Yh1 kokee
pakolliseksi irrottautua aiemmasta kulttuurisesta turvajärjestelmästä ”pikku kuolemana”.
Liittyminen uuteen ja vieraaseen kulttuuriin ”pikkulapsena” on tämän muutoksen kääntö-
puoli.

Paikalliseen ja fyysiseen läsnäoloon perustuvan arkielämään kytkeytyvän kulttuurisen
riippuvuuden myötä Yh1 kasvaa myös arvostamaan yhteisöllisyyttä aikaisemmasta poik-
keavalla tavalla. Se kärjistää hänen suhdettaan suomalaiseen yksilöllisyyttä korostavaan
kulttuuriin ja sen yhteisöllisyyden muotoihin. Perspektiivin kääntyminen ja siihen liittyvä
tietoinen päätös ovat tärkeitä vieraaseen kulttuuriin sopeutumisessa. Niiden myötä näyttää
alkavan prosessi, jossa suhde vieraaseen kulttuuriin syvenee. Tämä suhteen muutos on
varsin jännitteinen ja ristiriitainen prosessi, joka etenee kolmeen suuntaan: 1) yksilölli-
syyteen perustuvan kulttuurin ja yhteisöllisyyteen perustuvan kulttuurin ominaislaadun
syvenevään tiedostamiseen sekä 2) näiden välisen eron laadun syvempään tiedostami-
seen sekä 3) edellisistä seikoista johtuvaan ristiriitaisuuden ja jännitteisyyden lisääntymi-
seen.

Vieraiden kulttuurien yhteisöllisyyden merkitys näyttäytyy aineistossa valtaosin myön-
teisessä valossa, mutta siihen kohdistuu myös kriittistä arviointia. Yh3 kuvaa lähetyskent-
tänsä kulttuurissa ilmenevää suku- ja klaaniyhteisöön kuulumisen tärkeyttä ja toisaalta
niitä seurauksia, mitä liittyy näiden yhteisöjen ulkopuolella olemiseen.
Tekstinäyte 48

Yh3: Sehän on niinku siellä kentällä sitä, nii, että ihmisten täytyyki vastata itse itsestään ja
siitä yhteisöstään, ku niillä ei oo ketään muita. Mutta että toisaalta sitte tääkin, että meijän
yhteiskunta kuitekin kaiken kaikkiaan aika oikeudenmukainen ollu ainaki näin. Että ett siinä
maassahan palvelujärjestelmät menee niin, että omaisia hoidetaan paremmin ja ja tota suku-
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laisia suositaan. Ja ja joku perheen, jolla ei oo jotain toisten apua, niin ihan sujuvasti voi-
daan jättää hoitamatta. Ja sitt niinkun tämmönen työmoraali, että jos siellä kätilöö väsyttää,
ni se pani puolet äideistä käveen vaan kotiin ja ja tota johon ne kuoli. Ja eikä semmosiin
voinu puuttua. Järjestelmä ei ollu, järjestelmä niinku takaa sen, että ku sukulaisia suositaan,
ni vaikka se on väärin, se tunnustetaan, että se on väärin, niin tota…ni täällä kuitenkin nin
kyll me kuitenkin niinkun moraalinen vastuu tiietään.

Lähetyskulttuurissa sosiaalinen turvaverkko perustuu tiettyyn yhteisöön, sukuun tai klaa-
niin kuulumiseen. Tätä vasten suomalainen sosiaaliturva näyttää oikeudenmukaisemmalta
ja turvallisemmalta. Yh4:n seuraavassa esittämästä näkökulmasta suomalainen yhteiskunta
ja sen turvajärjestelmä vaikuttaa virallisuudessaan kylmältä.
Tekstinäyte 49

Yh4: Sitte joku kans oli semmonen asia, mikä tuntu ouolta Suomeen tullessa, ehkä ku mä
kävin siinä aika varhaisessa vaiheessa myös työvoimatoimistossa, siellä virkailijat ystävälli-
sesti suhtautu, ett sitä minä en voi moittia. Mutt sitte sieltä ku sai kirjeitä, ni siellä oli aina
perässä että jotain niinku tämä on työvoimapoliittinen päätös, pykälä sitä tätä ja tuota ja jos
ei tehdä niin ja näin ni evätään sitä tätä ja tuota. Ni minä koin sen loukkauksena. Että täm-
mösiä että evätään sitä ja tätä ja työvoimapoliittisin päätöksin sitä ja tätä. Ni se tuntu todella
loukkaavalta ja mä aattelin, että on tämä no on tämä niinkun pijettäs ku halpaa makkaraa.
Että jotenki koki sen, että meni ihmisarvo, mutta mä en tiiä sitte että mä en oo ollu paljon
työvoimatoimiston kanssa sitte sitä ennen enkä hirveesti sen jälkeenkään. Että onko se niin-
kun tietynlainen kieli sieltä kautta sitten, että sieltä tulee semmosta hirveen tylyä kieltä jaja.
Niin. Ja sitte siinä niinku tuli semmonen pettymys Suomeen, että tätäkö tämä on? Ja minä
pijin semmosena ruusutarhana, että ah ihanaa. Kaikki täällä toimii ja ihana tulla Suomeen.
Mää tiedän, kuinka tää maa toimii. Ja sitte ko tuleeki tämmönen teilaus, työvoimapoliittisin
perusteluin sitä ja tätä, ett se jotenki tuntu, että he että tätäkö tää Suomi on?

Jotkut lähetit puolestaan kertoivat Suomessa tapahtuneesta muutoksesta. Ph4 kertoo
90-luvulla tapahtuneesta muutoksesta, jolloin virastojen virallisuus alkoi muuttua lämpi-
mämmäksi suhtautumiseksi.
Tekstinäyte 50

Ph4M: Sillai että se on niinko yllätys, että monisssa virastoissa74 tai sanotaan niinku ne
ihmiset virkailijat on ollu hyvin ystävällisiä ja ymmärtäväisiä että ehkä se taas johtuu siitä,
että siellä kentällä meni monin virastoihin, ni siellä ihmiset ei ollu aina ymmärtäväisiä ja ett
sitä niinku vertaili sitä.

MS: Nii se oli sielä vähä niinku toisinpäin.

Ph4N:Nii.

Ph4M Se oli vähän niinku toisinpäin sitte. Mutta kyllä mulla on vähän sellanen mielikuva
oli Suomen virastoistaki että ehkei ne sillai ollu palveluhenkisiä oltiin.

Ph4N: Nii se muutos tapahtu varmaan siinä vaiheessa ku tapahtu tää yhessä vaiheesa.

Ph4M: Oli lama.

Ph4N: Yhessä vaiheessa että olihan se aika ankeeta aikasemmin, mutt että nyt se on kau-
heen inhimillistä.

Ph4M Nyt on ollu paljon helepompaa asioida eri paikoissa.

74. Suomessa.
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Ph4N: Meitä on mun mielestä aina kohdeltu hirveen hienosti Suomessa sen takia kun ne
kuulee että toi on ulkomailta tulossa. Miten te ootta ollu niin kauan.

Ph4M: Niin kauheen poikkeustapauksia.

Ph4N: Eli siis se herättää tämmösen sympatian ja kiinnostuksen että ai mitenkä ja kuinka ja
mites teiän lapset ja siihen tulee tämmönen oma ekstra momentti, että noi on jotain harvi-
naisuuksia.

Ph4M: Ehkä ne virkailijat hoitaa nopeesti ne viralliset asiat että ne pääsee kysymään jotain
tämmösiä jutttuja.

Muuttunut käsitys yhteisöllisyydestä kärjistää palaavien lähettien näkökulmaa myös hen-
gelliseen viitekulttuuriinsa, luterilaiseen kirkkoon. Yhtäältä kirkko voi näyttäytyä hyvin
myönteisenä ja hengellisesti tärkeänä, rikkaana viiteyhteisönä.
Tekstinäyte 51

Yh4: Se oli ensinnäki ihmeellistä, ett mä muistan ensimmäisen kerran istuin jumalanpalve-
luksessa asuinpaikkani kirkossa. Jotenki jo se, että minä ymmärsin koko jumalanpalveluk-
sen alusta loppuun sanasta sanaan ni se tuntu hyvältä. --- täällä on niin paljon valinnanvaraa.
Täällä on herätysliikkeitä. Voit mennä Kansan Raamattuseuran tilaisuuksiin tai tai Herättäjä
tai Kansanlähetys tai mitä ikinä ne nys sitten onkaan. Ja on semmosia jotain teemapäiviä tai
semmosia niihin voi osallistua ja kesäjuhlille voi osallistua ja sai olla semmosena saavana
osapuolena. -------Ett kyllä se niinku sillä se oli tuntu hyvältä. Ja sitte ystävien kanssa sitte
täälä hengellinen yhteys. Että voi heidän kanssa rukoilla ja jos ei milloin ite ymmärtäny
vaan oli jotenki jässähtäny paikalleen, ni ne sitte tuuppi liikkeelle että mihin että tuuppa
sinäki sinne ja sinne mukaan. Ja ne sitten saatto kokee todella hyviks tilaisuuksiks. Ett ne oli
lopulta semmosia ihan antavia tilaisuuksia. Ett tuota kyllä ne ne toiveet tai en minä tiiä
kuinka hyvin osas niinku noudattaakkaan, mutta että kyllä ne vastas sitten ja anto energiaa.

Yh4:n kuvauksessa suomalaisen uskonnollisen kulttuurin tukirakenteet ovat monitasoisia
ja sen positiiviset piirteet korostuvat. Hän kokee suomalaisen kirkollisen monikulttuurisuu-
den ja moni-ilmeisyyden rikkautena. Uskonnollisen makrokulttuurin tukeva rakenne ilme-
nee paikallisseurakunnan myönteisenä vaikutuksena. Jo äidinkielinen hengellinen kulttuuri
osoittautuu sinänsä tärkeäksi. Samoin hänellä on uskonnollinen tuki- ja viiteryhmä, ystävä-
piiri, joka huolehtii hänestä. Nämä tekijät ovat häntä voimaannuttavia hengellisiä ja uskon-
nollisia voimavaroja. Taustalla on Yh4:n kokemus lähetyskentällä vallinneesta hengellisen
yhteisön ja virikkeiden puutteesta ja eristyneisyydestä.75 Ph3M puolestaan syventää suo-
malaisen individualismin näkymistä kirkollisessa kulttuurissa, minkä hän näkee kielteise-
nä. Hän pohtii eroa suomalaisen ja ulkomaalaisen seurakuntaelämän välillä, ja tiivistää
käsityksensä kuvaamalla jumalanpalvelusta toimittavia pappeja.
Tekstinäyte 52

Ph3M: Nii, niin semmonen näky niinku silleen mä nään sen, että niinku tavallaan semmo-
nen virkamiesporukka pyörittää seurakuntaa. Ja tai sitte tämmönen joku, niinku tämmönen
hirveen semonen ihmisiä lähentävä asia on semmonen, että ku esimerkiksi jumalanpalveluk-
sen jälkeen oli ne kirkolliset ilmotukset, ne oli yleensä jumalanpalveluksen jälkeen, oli ne
kirkolliset ilmotukset. Ne oli yleensä jumalanpalveluksen jälkeen, niin tota ni tota sit ko kir-

75. Yh4 kuvaa olosuhteitaan entisessä lähetysmaassaan. Asuinpaikkansa syrjäisyyden vuoksi hänellä oli vain
harvoin mahdollisuus osallistua kristillisen seurakunnan tilaisuuteen, ja silloinkin kun sellainen mahdolli-
suus tarjoutui, oli kyseessä hänelle itselleen vieras kristillinen traditio ja kirkkokunta.
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kolliset oli luettu, ni joku seurakuntalainen saatto nousta ylös ja sano, että tämmönen ja täm-
mönen meidän seurakuntalainen on joutunu auto-onnettomuuteen ja kun on sairaalassa
loukkaantuneeena vakavasti. Silloin seurakuntavanhin tönäs pappia ja sano, että no menes
tuonne alttarille rukoilemaan sen puolesta. Mee takasi tuonne alttarille. Ett niinku tietyllä
tavalla se pappi sekä se seurakunta on niinku koko sitä porukkaa varten. Ett se ei oo vaan,
että tänne mennään tullaan kattomaan, että miten sitä tällä kertaa. Se on vähän niinku työn-
tekijät on liigajoukkue.

Ph3M tulkitsee pappien toiminnan suomalaisessa jumalanpalveluksessa yhteisöstä eristy-
neeksi. Pappien rooliin kuuluu ”tulla nähdyksi”, ja seurakunnan rooli puolestaan on katso-
jan eikä niinkään osallistujan.76 Tämä korostuu, kun lähetti vertaa suomalaista jumalanpal-
velusta lähetyskenttänsä seurakunnan ja papin väliseen suhteeseen. Lähetyskentän juma-
lanpalveluksessa yhteisön jäsenet kommunikoivat sitä toimittavien pappien kanssa. He tuo-
vat tarpeitaan esiin spontaanisti, ja pappi sekä muut hengellisessä vastuussa olevat (van-
himmat) reagoivat seurakuntalaisten esittämiin pyyntöihin.

Yh1 kuvaa arvonäkökulmaansa muutosta, josta hän katsoo myös lähetystyötä kriitti-
sesti. Tässä yhteydessä hän katsoo lähetystyötä osana suomalaista arvomaailmaa ja sen
välittäjänä.
Tekstinäyte 53

Yh1: Ko me mennään muka opettamaan muita niin mä luulen, että sitä kyllä paljon enem-
män oppii sitä yhteisöllisyyttä kun mitä meillä on, että mun ihan todellinen kysymys on ja
oon sen esittänykki että niin hindu kuin muslimimaailmassaki kun siellä joku ihminen kään-
tyy kristityksi niin hänhän joutuu ulos siitä yhteisöstä.. No mihin hän joutuu? Yksinäisyy-
teen, koska kristityillä ei oo yhteyttä ei meill oo semmosta perheyhteyttä seurakunnas kui-
tenkaan vaikka siitä puhutaan. Jokainen on omissansa. Heill on hirveen tiivis perhe ja suku-
yhteys, joka hoitaa. Johon sä kuulut ja sit jos sä et okaan siinä niin sit sä oot sut siis pannaan
kerta kaikkiaan pois, jos sä käännyt toiseen uskontoon.

Yksilön eristyneisyys suomalaisessa kulttuurissa muodostaa vastakohdan lähetysmaan
kulttuurin yhteisöllisyydelle. Yh1 näkee lähetystyön tästä näkökulmasta kriittisesti ja
kysyy, mitä mieltä on individualististen arvojen viemisessä yhteisölliseen kulttuuriin. Toi-
saalta Yh1 kertoo, kuinka lähetysmaan kulttuurissa ilmenevä suhtautuminen vieraaseen
kulttuuriin on luonteeltaan eksklusiivinen: uskontoa vaihtanut asukas suljetaan pois ja eris-
tetään paikallisesta yhteisöstä. Tätä taustaa vasten Yh1:n kokemus oman suomalaisen seu-
rakuntansa jumalanpalveluksesta on mielenkiintoinen.
Tekstinäyte 54

Yh1: Ja niin mä niiku vaan mietin sitä että mikä tää meijän perheyhteys sitt seurakunnissa
on? Me käyään täällä jumalanpalveluksessa ja sitt kaikki menee omiin koloihinsa. Mihin
tämmönen ulkopuolinen tulee? Se tulee jumalanpalvelukseen sen jälkeen se on yksin. Mulla
on yks oma semmonen kokemus ihan omasta seurakunnastani että mä kerran menin jumala-
palvelukseen ja aattelin että ihanaa nyt mulla on aikaa ett nyt mä haluun jutella joittenki
kanssa. Niin mä olin hetken päästä yksin siellä eteisessä. Ja 10 minuuttia sitte oli jumalan-
palvelus loppunu. Silloin mull tuli semmonen että hetkinen että mikä tää meijän seurakun-
tayhteys on? Kukaan ei puhunu mitään keskenänsä jumalanpalveluksessa ja kenenkään kans
mä en saanu puhua sen jälkeenkään. Tää on vaan tietysti yks kokemus, mutta että siis mä

76. Asetelmaa voisi verrata television ja katsojan suhteeseen tai – kuten lähetti tekee – katsojan ja urheilujouk-
kueen väliseen suhteeseen, jossa katsoja on pelkkä vastaanottaja, ei osallistuja.
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tiiän, että tää on varmaan monella. Ja sen takia mä esim vähän niinku kriisiin joutunu täällä
Suomessa että hei että mikä tää juttu nyt on, mitä me yritetään viedä muille, kun se ei meil-
läkään toimi. Se on varmaan maassa maan tavalla. Onneksi sitte tuolla noissa tai en mä nyt
osaa sanoa siellä nyt ainaki se toimi.

Yh1 kokee paluunsa ja suomalaiseen seurakuntaan tulonsa niin, että hän jää yksin ja pettyy
odotuksissaan päästä vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Pettymystä voimistaa kokemuk-
sen lähetyskentällä koettu yhteisöllisyys. Yh1 on joutunut perspektiivien erilaisuuden
vuoksi kriisiin, ja hänen kritiikkinsä kohdistuu suomalaiseen instituutioon ja sen arvoihin.
Hänelle lähetystyöhön sinänsä kuuluu yhteisöllisyyden arvostus.77 Sen toteutumattomuus
suomalaisessa kulttuurissa synnyttää arvoristiriidan, joka osittain kyseenalaistaa lähetys-
työn kulttuurisen ulottuvuuden. Individualistisesta kulttuurista lähtöisin olevan lähetys-
työntekijän kulttuuriset ja uskonnolliset arvot ovat tässä suhteessa törmäyskurssilla. Risti-
riita kielii arvojen muuttumisesta individualismista kohti yhteisöllisempää arvomaailmaa,
jonka hän näkee toteutuvan ei-kristillisessä vieraassa kulttuurissa. Kysymys yhteisöllisyy-
destä ja yksilöllisyydestä kytkeytyy kysymykseen ihmisestä ja siitä mikä ihmisenä olemi-
sessa on keskeistä. Suhdetta aikaan ja yhteisöön määrittää suomalaisessa kulttuurissa kil-
pailu. Ph5N kuvaa muutosta, joka näyttäytyy seurakuntaelämässäkin nähtävinä suomalai-
sen kilpailuyhteiskunnan arvoina.
Tekstinäyte 55

Ph5N: Että sitte, jos me oltas molemmat sanokaamme menty esimerkiks ihan tuota sanotaan
nyt vaikkapa seurakuntaan, mistä me lähdettiin, mä luulen, että me oltas aika onnettomia.
Me ei tiettäs sitä tyyliä, eikä sitä kilpailua, me ei varmaan kestettäs.

Suomalaisessa seurakunnan työkulttuurissa näyttää Ph5N:n näkökulmasta vallitsevan kil-
pailu, joka ”kuuluu tyyliin”. Ph5M:n kokemus seurakunnasta on samanlainen, kun hän
kuvaa kulttuurisokkiaan arvosokkina.
Tekstinäyte 56

Ph5M: No tota (huokaus) kyllä mulla oli siis mull oli vaikee palata niinko sanottu tähän
tähän ku siellä kentällä oli tottunu toisenlaiseen menoon niin kyllä mulla oli niinku mull oli
suuri shokki palata tämmöseen tehokkaaseen ja tulosvastuullisuuteen ja siihen, niin, että tää
työ perustuu siihen, että jokainen on oman asiansa asiantuntija ja apua ei saa keneltään
muulta. Jos sä onnistut, se herättää kateutta, mustasukkasuutta tai kilpailua. Ja sitte se, että
kyll mull oli se mull oli se ongelma, että (naurahdus) selviänkö mä niistä hommista.

Kilpailu määrittyy ”reviirin varjeluna”: työtoveria ei auteta ja toisen onnistuminen nostaa
esiin kateuden, mustasukkaisuuden ja kilpailun. Tätä arvomaailmaa kärjistää lähetin kak-
soisperspektiivin avaama kokemus ulkomaisten kulttuurien yhteisöllisyydestä ja vastaan-
ottavuudesta. Ph2N ilmaisee asian vielä voimakkaammin.
Tekstinäyte 57

Ph2N: Tai sitten on myöskin toisaalta mitä me sillon ihmeteltiin että me saatiin aika paljon
kommentteja kuitenki että me oltiin lähetty ja toisaalta koettiin niisä että oli niinku täm-
mösen aikusen ihmisen kateus että te ootta uskaltanu lähtiä että tietyllailla jopa vihamieli-

77. ”...mä esim. vähän niinku kriisiin joutunu täällä Suomessa että hei että mikä tää juttu nyt on, mitä me yrite-
tään viedä muille, kun se ei meilläkään toimi.”
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syyttäki siitä että kun ite ei oo uskaltanu lähtiä ja te ootta nyt vaan käyny sielä ja niinkö
tuutta tänne ja luuletta että täällä on heti tilaa että se tila on raivattava.

Repliikki päättyy Ph2N:n siteeraamiin toisen osapuolen sanoihin. Tämä ”toinen” korostaa
vastakohtaa lähetin luulon ja tosiasioiden välillä. Paluumuuttajalähetin luulo helposta
sopeutumisesta on karsittava pois: paluu on tilan raivausta, reviiritaistelua.

7.4.4 Arvorepertuaarien tiivistelmä

Diskurssin rakentumista ohjaavan tulkintasäännön mukaisesti arvo- ja asennoitumisdis-
kurssi rakentuu haastatteluissa suomi- ja ulkomaapuheessa repertuaareiksi, jotka ovat vas-
takohtasuhteessa toisiinsa. Ulkomaapuheeseen syntyvän positiivisen ja kotimaapuheeseen
muodostuvan negatiivisen repertuaarin välinen jännite on luonteeltaan samantyyppinen
kuin aiemmassa tunne- ja tuntemusdiskurssin repertuaareissa. Arvo- ja asennoitumisdis-
kurssissa vastakohtaisuus perustuu selvemmin esiin nousevaan vertailuun suomalaisen ja
ulkomaisen kulttuurin välillä.

Yhteenvetona arvorepertuaarin luonteesta totean ensinnäkin sen, että se liittyy lähei-
sesti yhteen tunne- ja tuntemusrepertuaarin kanssa. Ympäristön kokeminen voimakkaam-
min rakentuu tavalle verrata sitä nimeämättömän toisen kokemukseen. Lähetti tulkitsee
aistivansa ympäristön intensiivisemmin kin muut, joihin hän itseään vertaa. Nämä eivät
tunnu ymmärtävän sitä, miltä lähetin herkistyneestä aistimisesta lähtevä ympäristön hah-
mottaminen hänestä itsestään tuntuu. Suomalaiseen kulttuuri- ja luonnonympäristöön
kuuluvat asiat tuntuvat korostuneen vahvasti. Kokemuksen muotoutumiseen intensiivi-
semmäksi vaikuttaa lähettien kaksi- tai monikulttuurinen perspektiivi, joka tulee esiin
vertailupuheessa eli kun kulttuureita arvotetaan suhteessa toisiinsa. Tämä vaikutussuhde
voi olla myös kulttuurienvälisiä eroja kärjistävä. Jommassakummassa kulttuurissa voi-
makkaiksi koetut ilmiöt voivat myös laimentaa ja heikentää kokemusta vastaavista ilmi-
öistä toisessa kulttuurissa. Arvottaminen liittyy ilmiöiden intensiiviseen kokemiseen, joka
kytkeytyy kyseisten ilmiöiden kulttuurikontekstuaaliseen merkitykseen, kuten puhe
sateesta osoittaa. Sateen merkitys vieraan kulttuurin kuivassa ilmanalassa kärjistää lähetin
arvostavan tavan puhua sateesta: se ei koskaan ole paha vaan aina hyvä.

Palaajan näkökulmaa suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan kärjistää se kaksois-
perspektiivin toinen puoli, jota ulkomaapuherepertuaari rakentaa. Lämmin ilmasto sekä
ihmisten sosiaalinen riippuvuus,vuorovaikutus ja läheisyys rakentavat lähettien koke-
musta yhteisöön kuulumisesta. Keskeistä on maahanmuuttajan kokemus vastaanotetuksi
tulemisesta, jonka myötä hänestä tulee osa mikrotason yhteisöä, kyläyhteisöä. Keskinäi-
sessä riippuvuussuhteessa eläminen antaa yksilölle merkityksen yhteisöön kuuluvana ja
siihen verkostoituneena jäsenenä. Yhteisöllisyys ja riippuvuus määrittävät myös koke-
musta ajan kulun rakentumisesta. Aika on yhteisö- ja ihmiskeskeistä, ja sen kulkua mää-
rittää yhteisön jäsenten välinen riippuvuus- ja tarvitsevuussuhde. Myös lähetti määrittyy
suhteessa yhteisön muihin jäseniin, ja hänen ajankäyttönsä on kytkeytynyt tähän yhteisö-
riippuvuuteen ja -jäsenyyteen. Tavarassa korostuu sen käyttöarvo. Yhteisöllisyydessä
korostuu myös uskonnollisen aktiivisuuden ja mikroyhteisötasolla toteutuvan näkyvyy-
den merkitys.
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Arvomuutosten taustalla on tapa aistia ympäristöä ja aikaa. Kokemukset säästä kärjis-
tyvät: suomalaisen ilmaston kokeminen korostetun negatiivisesti pohjautuu lähetin kak-
soisperspektiivissä avautuvaan vertailuun. Molempien kulttuurien luonnonolojen piirteet
kärjistävät toistensa vastakkaisuutta. Suomalaisessa ympäristössä ihmiset näyttävät eristy-
vän toisistaan yksilöiksi, joiden välinen suhde on suoritus-, työ- ja kilpailukeskeinen. Täl-
lainen kulttuurinen ja yhteisöllinen dynamiikka näkyy ajan kokemisessa. Sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa rakentuva ajankulku rakentuu tiheärytmiseksi, tarkkoihin ja jousta-
mattomiin yksikköihin ja jaksoihin jaetuksi sekä tarkkaan säädellyksi prosessiksi, jota
määrittävät suoritteet, teot ja toiminta. Tähän kytkeytyy yksilöiden välinen kilpailu. Kes-
keinen ihmisiä määrittävä tekijä on heidän suoritusarvonsa: heidän tekonsa määrittävät
heidät. Yksilö määrittyy kilpailu- ja suoritussuhteessa toiseen yksilöön. Tavarakeskeisyy-
deksi tulkittu ”materialismi” määrittää ihmisen arvon. Yksilön arvo rakentuu tavaran ja
materian kulutuksen, omistajuuden ja tältä pohjalta nousevan statusarvon varaan. Suoma-
lainen yhteisöllisyys näyttäytyy laitosyhteisöllisyytenä – institutionaalisena yhteisöllisyy-
tenä – jossa keskeistä on makroyhteisöön kuuluminen ja sen virallinen, institutionaalinen
jäsenyys. Myös uskonnollisuus avautuu makrokulttuurisella tasolla, yksilön institutionaa-
lisena jäsenyytenä uskonnollisessa makroyhteisössä.

Ajan kokeminen on kytkeytynyt kulttuurissa vallitsevaan tapaan rytmittää aikaa. Ajan
sekvenssi, sen jako eri osiin, on Suomessa tiheämpi ja tiukemmin säädelty kuin lähettien
ulkomaisissa asuinkulttuureissa. Lähetit kytkevät tämän rytmisen eron kysymykseen kult-
tuurien yksilö- tai yhteisökeskeisyydestä sekä ensiksi mainittuun liittyvästä kilpailusta.
Yhteisökeskeinen tapa kokea aika tekee sen etenemisen samalla riippuvaiseksi yhteisölli-
sistä tarpeista, jotka liittyvät lähinnä lähiyhteisöön. Yksilön ajankäyttöä määräävät lähiyh-
teisössä ilmenevät sosiaaliset tarpeet. Vastaus kysymykseen, miten ihminen määrittyy, on
eri kulttuureissa vastakkainen. Suomalaisessa kulttuurissa ihmisessä painottuvat toimijuus
ja suorituksiin liittyvät tekijät. Lähettien ulkomaisissa asuinkulttuureissa puolestaan pai-
nottuvat ihmisen suhde yhteisöön ja hänen positionsa tässä yhteisössä ja kulttuurissa.
Lähettien maahanmuuttoprosessia leimaa vieraiden kulttuurien vastaanottavuus ja niihin
yhteisöllistyminen. Paluumuuttoa Suomeen puolestaan leimaa kulttuurinen vastarinta,
jonka eräs ilmentymä on yksilöiden välinen kilpailu ja reviiritaistelu, taistelu kulttuuri-
sesta tilasta. On kuitenkin huomattava, että osa haastatelluista läheteistä kuvaa vieraaseen
kulttuuriin akkulturoitumiseensa liittynyttä ”testausta”. Vieras yhteisö ei hyväksy lähettiä
jäsenekseen automaattisesti, vaan jäsenyyden ehdoista käydään jatkuvaa neuvottelua.
Lähetit kuitenkin kuvaavat tätä prosessia pehmeämmäksi kuin paluunjälkeistä reakkultu-
raatiotaan suomalaiseen kulttuuriin. Suomalaisessa kulttuurissa korostuvat yhtäältä yksi-
löllisyys ja yksilöiden irrallisuus ja toisaalta kulttuurin institutionaalinen jäsenyys. Siitä
näyttää puuttuvan paikallisyhteisötaso. Vieraissa kulttuureissa paikallisyhteisötasolla
tapahtuva yhteisöllistyminen on keskeisin tekijä lähettien kulttuurisessa jäsentymisessä,
mutta institutionaalinen ja yksilötaso näyttävät kokonaan puuttuvan tai ovat äärimmäisen
ohuita.

Arvo- ja asennoitumisdiskurssin repertuaarien välinen jännitteisyys kielii muutok-
sesta, joka läheteissä on tapahtunut ja jonka paluu nostaa esiin. Palatessaan he tunnistavat
muutoksen arvoissaan ja asenteissaan, mikä muuttaa myös heidän tapansa hahmottaa suo-
malaista yhteiskuntaa sekä sen arvoja ja merkityksiä.



156
7.5 Kompetenssirepertuaarit

Edellä käsiteltyjen diskurssien ja niiden repertuaarien yhteydessä nousi esiin sekä tekijöitä,
jotka helpottavat suomalaisessa kulttuurissa elämistä, että tekijöitä, jotka vaikeuttavat sitä.
Esimerkiksi Ph2M kertoi masentuneensa siitä, kuinka hänet määritettiin paluun yhteydessä
ammattitaitonsa menettäneeksi ammattialansa edustajaksi, joka ei ole työpaikoista käytä-
vässä kilpailussa vakavasti otettava hakija. Ph2M:n neuvottelussa omasta identiteetistään
Suomeen palanneena työntekijänä keskeisiksi nousevat hänen ammattitaitonsa rappeutu-
minen ja hänen epäpätevyytensä. Hänen kansainvälinen elämänuransa ja kokemuksensa
nähdään rakentavan ammatillista inkompetenssia. Keskeiseksi ominaisuudeksi määrittyy
Ph2M:n poissaolo suomalaisesta kulttuurista ja työelämästä.78 Samaan kulttuurisen
(epä)pätevyyden ulottuvuuteen viittaa Yh1 korostaessaan paikallisiin verkostoihin kuulu-
misen (kuulumisen johonkin ja jollekin) merkitystä kulttuurisessa sopeutumisessa. Vasta-
kohdaksi asettuu hänen oma kuulumattomuutensa ja irrallisuutensa.79 Kansainvälisen
kokemuksen merkitys tulkitaan paikallisessa työhaussa tai muussa tilanteessa kielteiseksi
tekijäksi.

Paikallisen inkompetenssin rinnalla lähetit puhuvat kansainväliseen liikkumisen, työ-
ja elämänkokemuksen mukanaan tuomasta kompetenssista. Yh4:n puheessa tämä kompe-
tenssi nousi esiin repertuaarissa, joka rakentuu lähettiyteen liittyvänä paikallisena inkom-
petenssina. Eritellessään, miksi ei ole valmis jatkamaan elämäänsä vieraassa kulttuurissa,
hän luettelee tekijöitä, joita tällainen elämäntapa vaatii: joustavuutta, taipuisuutta ja
mukautuvuutta tai ”skarppina olemista” eli ylimääräistä herkistymistä kulttuuriselle
ympäristölle. Seuraavaksi käsittelen tarkemmin kompetenssiin liittyvän repertuaarin
rakentumista lähettien puheessa.

7.5.1 Vähittäinen etnorelativistinen herkistyminen monikulttuuriselle 
vuorovaikutukselle

Ph2M kuvaa kulttuurisokin tunnetekijää mm. sanalla ’draivi’, jolla hän viittaa paitsi herkis-
tymiseen ennen kaikkea aktivoitumiseen. Aktiivisuus ja kulttuurin erilaisuudesta nouseva
toimintakyky ja motivaatio auttoivat pariskuntaa selviämään vaikeissakin tilanteista. Ph2M
kertoo kuitenkin, että aloittaessaan elämää maahanmuuttajana vieraassa kulttuurissa hänen
lähtökohtanaan oli pyrkimys voitaa vastaanottavan kulttuurin jäsenyys olemalla sen hyvä
jäsen, ”afrikkalainen”.
Tekstinäyte 58

Ph2M: Ja se liittyy sellaseen asiaan ko mä ihan oikeasti aikanaan ajattelin, että tavallaan
saadakseni ihmisten hyväksynnän, ni mun pitää olla ”afrikkalainen” mieleltäni ja ja taval-

78. Ph2M: ” työmarkkinoila niinko lamasuomessa minut sanottiin että mä niinko ollu nämä vaikea vuodet ulko-
maila, niin minä en saa olla vakavasti otettava kilpailija täälä työmarkkinoila. Täällä taistelleilla on niinko
etusija…”

79. Tekstinäyte 29.
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laan menettelytavoiltani. Mulloli semmonen illuusio. Enhän minä edes tienny, mikä on
afrikkalaisuutta.

Ph2M:n ihanne ilmentää etnosentristä kulttuurista käännynnäisyyttä,80 (Bennett M 1993,
25–26) minkä vuoksi Ph2M pyrkii tulemaan ”afrikkalaiseksi” ja sulautumaan vieraaseen
kulttuuriin. Tämä näytti kuitenkin johtavan ongelmiin. Ph2M kertoo lähetysmaassa koke-
mastaan kulttuurisokista, jossa lähtökohtana on kokemus siitä, ettei yhteisö hyväksynyt
häntä.
Tekstinäyte 59

Ph2M: Mulla oli kuva siitä. Mull oli mielikuva siitä. Ja sitte ku mä jouuin siihen työyhtei-
söön, jossa minua ei hyväksytty, ni se oli kauhea sokki, että miten minusta ei voida tykätä. Ja
se oli semmonen pitkä prosessi, joka liitty siihen kulttuurisokkivaiheeseen, mutta siinä oli
justiin tämä, että että niin mä en pääse tavallaan täällä vaikuttamaan nyt, että tämä niinko
estää tämä, että ko mä en ookkaan nyt hyväksytty. Ja siinä tavallaan niinko pelkisty pikkuhil-
jaa se, että kauhialla yrittämisellä ja semmosella päälle prässäämisellä ei onnistuta täsä
kulttuurisa.

Ph2M koettaa tulla vieraassa kulttuurissa toimeen yksilön aktiivisuutta ja ”yrittämistä”
korostavilla arvoilla, jotka on suomalaisessa kulttuurissa omaksunut. Tämä näyttääkin
lähetysmaassa kääntyvän kulttuuriseksi inkompetenssiksi. Aluksi hän tulkitsee asian ego-
sentrisesti henkilökohtaiseksi ominaisuudeksi sen sijaan että näkisi sen olevan tulosta
hänen etnosentrisestä kulttuurisesta orientaatiostaan. Yhteisön palautteesta hän kuitenkin
aistii, että hänen aktiivinen tapansa toimia sosiaalisessa yhteisössä (”kauhia yrittäminen ja
päälle prässääminen”) on epäsopiva. Hän joutuukin muuttamaan käsitystään sekä yksilön
aktiivisuudesta että yhteisön toimintatavasta. Ph2M:n työkeskeinen ja tehtäväkeskeinen
orientaatio muuttuu vähitellen vuorovaikutus-, yhteisö- ja ihmiskeskeisemmäksi. Yhteisöl-
lisyyden ulottuvuus merkitsee esimerkiksi nopeiden itsestä ja yksilöstä lähtevien arvioin-
tien muuttumista hitaammiksi ja enemmän yhteisöön kutoutuviksi – sen osallisuudessa
syntyviksi.
Tekstinäyte 60

Ph2M: Ja se on ollu niinko se mun löytö. Ja elikä se autto siinä, että mä tiiän, että sen maan-
osan kulttuurin keskellä ni pitää antaa aikaa mahottomasti itele ja toisille. Eikä saa niinko
heti olla arvioimassa. Ja toine kolmas sitte tämä joustavuus.

Yhteisöllisyyden arvo ja yhteisökeskeisen kommunikaation merkitys alkavat vähitellen
vaikuttaa Ph2M:n viestintätapaan. Myös vuorovaikutuksen etenemisrytmi muuttuu: täytyy
antaa aikaa itselle ja toisille ja pidättäytyä nopeista arvioinneista ja arvottamisista. Tehtä-
väkeskeinen lineaarinen ja nopea ajankulku alkaa ikään kuin hitaammin polveilla sosiaali-
sessa verkostossa. Suorituskeskeisesti arvottavasta nopeatempoisesta ajasta tulee yhteisöl-
listä, hitaasti verkostoissa etenevää aikaa Muutos ilmenee myös tunne- ja tuntemusrepertu-
aarissa: uudenlainen yhteisön huomioiva toimintatapa vaikuttaa fyysisesti rentouttavasti.
Yhteisöllisyys nousee ohi yksilö- ja suorituskeskeisen tehokkuuden.
Tekstinäyte 61

Ph2M: On niinko mahottomasti ajanu niinko semmonen niinko tavallaan niinko oottamaan
sitä hetkeä, jolloin sinä saat semmosen signaalin, että että että tää on ihan all right. Että mä

80. Reversal.
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en pärjää niinko sillä tavallaan kotoisella mittarisysteemillä. Mä en pärjää sillä että mä mit-
taan sillä, että oonko mä tehokkaasti päässy johonki tavoitteeseen.

Ph2M myös tulkitsee toisin kulttuurisokkina tuntemaansa ja yhteisössä aistimaansa tunnet-
ta siitä, ettei ”hänestä tykätä”. Hän hahmottaa tätä ilmiötä suhteessa vuorovaikutukseen.
Kysymys on kulttuuristen vuorovaikutustapojen ja niihin liittyvien arvojen törmäämisestä.
Yh2:n kokee, että vieraan kulttuurin edustajilla on tapana viestiä hienojakoisesti ja ”testa-
ta” tulijaa. Ph2M oivaltaa myös olevansa koko ajan yhteisöllisen määrittämisen, arvioinnin
kohteena.
Tekstinäyte 62

PhM2: Siis näky semmosena pienenä testauksena koko ajan. Ja paikalliset käyttävät sem-
mosta termiä niinku että we investigate the person. Niin semmosen testinä, että mulle heitet-
tiin koepalloja. Ja ko mä en lähtenykään tavallaan. Mä olin aikasempina vuosina vähän
ärsyyntyny. Piiskaaminen oli yks niistä asioista. Oli monia asioita, jotka minua ärsytti. Poru-
kat alko tehä niitä asioita ärsyttääkseen mua vähäsen. Ja nytkö ma aloinki niinko tavallaan
reagoida toisin ku he odotti, niin he alko että hei sä ootki oppinu lukemaan tätä meijän sys-
teemiä.

Ph2M kuvaa kulttuuristressiä aiheuttavaa ”testausta”, jolla hänen toiseuttaan ja maahan-
muuttajaidentiteettiään arvioidaan. Hän tulkitsee toisin ärtyneisyytensä, joka myös lientyy
hänen alkaessaan hallita reagontitapaansa. Ph2M ottaa vuorovaikutusdynamiikan tietoi-
semmin haltuunsa niin, että tietoisesti reagoi toisin kuin häneltä maahanmuuttajana odote-
taan. Tämä tietoinen tapa reagoida odotusten vastaisesti alkaa purkaa lukkiutuneita tapoja
identifioida toista. Muutos myös todetaan: toinen osapuoli toteaa hänen ”oppineen luke-
maan”. Toisin sanoen hän saa palautetta siitä, että on muuttanut tapaansa tulkita monikult-
tuurista vuorovaikutusta ja oppinut ottamaan huomioon paikallisen perspektiivin. Tähän on
vaikuttanut myös mahdollisuus reflektoida tilannetta toisten samassa tilanteessa olevien
lähettien kanssa.
Tekstinäyte 63

Ph2M: Ja tässä tuli liitty sitte meijän lähettien keskustelut siihen, että että niin jollet sinä
vieraassa kulttuurissa kunnioita sitä, että sinulla on tietty esiymmärrys, että sinä oot tietystä
maasta kotosin, sinä oot tietyllä tavalla kasvatettu, minulla tietyt kirjat, tietty musiikki, tietyt
systeemit, joilla minä pidän tunnetasapainoa yllä, jos en mä sitä ota vakavasti, minä en jaksa
vieraassa kulttuurissa. Eli minun tulee olla tietyllä tavalla uskollinen sille omalle taustal-
leni. Ja se tarkotti mulla sitä, että mä kuuntelen musiikkia säännöllisesti, mulle tuli Suomen
Kuvalehti säännöllisesti, minä tulin töistä aina vaikka 15 minuuttia, mä uppouduin suoma-
laiseen maailmaan aina suomalaisen kielen keskellä, menin sitten takasin. Ja siellä ko mä
tein sitä säännöllisesti, mä lähes päivittäin, ni minä hoidin omaa tunnemaailmaani ja sitte
mä jaksoin tehä motivoituneena työtä. Tämä löyty.

Ph2M kuvaa merkitysperspektiivi(e)n trasformatiivista muutosta (Taylor 1994, 394–395;
Mezirow 1991, 1995). Tilanne avautuu hänelle moniperspektiivisenä eli alkaa hahmottua
useammasta kulttuurisesta perspektiivistä. Hän alkaa tunnistaa vieraan kulttuurin erilaisen
vuorovaikutusdynamiikan ja -käytänteet, mihin liittyy kiinteästi se, että hän tulee tietoisek-
si oman kulttuurisen taustansa ja historiansa vaikutuksesta tapaan tuntea, olla ja viestiä vie-
raassa kulttuurissa. Tähän liittyy kulttuurisen identiteetin ylläpito sekä tietoinen halu vah-
vistaa tietoisuutta kulttuuritaustastaan sekä sen merkityksestä ja vaikutuksesta häneen
itseensä hänen eläessään vieraassa kulttuurissa. Ph2M näkee tärkeäksi hoitaa kulttuurisi-
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donnaista, primääristä tuntemisen tapaansa ja tunnemaailmaansa. Hän nostaa esiin tun-
ne-elämän kulttuurisidonnaisuuden, tapansa tuntea suomalaisesti myös vieraassa kulttuu-
rissa.

Ph2M:ltä näytti aluksi puuttuvan paitsi tietoisuus siitä, että vieraan kulttuurin alkupe-
räiset jäsenet näkevät hänet vieraana ja erilaisena ja tulkitsevat häntä omasta perspektii-
vistään. Vähitellen Ph2M näkee tärkeäksi rakentaa kaksikulttuurisuuttaan. Syntymäkult-
tuurissa opittua identiteettiä on pidettävä yllä, koska neuvottelussa mukana olevat toiset,
paikalliset määrittävät Ph2M:n maahanmuuttajana, missä keskeiseksi tekijäksi nousee
hänen länsimaisuutensa ei niinkään hänen hänen suomalaisuutensa. Näyttää siis siltä, että
etnorelativistisen empatian synty edellyttää tulemista tietoiseksi omasta kulttuurisesta
taustastaan ja siihen liittyvästä identiteetistä (Bennett M. 1993, 53–54; Bennett & Casti-
glioni 2004, 262–263). Monikulttuurisesta identiteetistä huolehtiminen on välttämätöntä,
kun eletään vieraassa kulttuurissa, jossa oman identiteetin määrittäminen ja neuvottelu on
intensiivinen ja voimia kysyvä prosessi. Kompetenssin monikulttuuristumisen keskiössä
on kysymys oman identiteetin ja sen moneen kontekstiin sidotun merkityksen tiedostami-
sesta osana omaa sosiaalista vuorovaikutusta ja toimintaa. Keskeisiksi tekijöiksi nousevat
identiteetin muutos ja identiteetin hahmottaminen prosessina. (Bennett J. 1993, 13–16;
Bennett M. 1993, 62–63; Taylor 1994, 395–404.)

Riittävä kielitaito ja sen rutinoituminen mahdollistavat syvenevän vuorovaikutuksen
vieraan kieliyhteisön kanssa. Kielen verbaalin tason mekaaninen hallinta integroituu non-
verbaalin vuorovaikutuksen kanssa, jonka merkitystä ja dynamiikkaa Ph2M alkaa vie-
raassa kontekstikulttuurissaan hahmottaa tarkemmin.
Tekstinäyte 64

Ph2M: Se oli uus tilanne. Mutta siinä autto, mä oon jälkeenpäin arvioinu, siinä autto kaksi
asiaa. Toinen asia oli se, että ei tarvi jännittää kieltä.

Ph2M: Yks tekijä siinä on kieli. Kieli alko olla semmonen, että sun ei tartte koko ajan aja-
tella ett ei ollu semmonen tunne, että sun pään yli puhutaan.

Ph2M: Ja toinen asia se, että oli ollu kolmannen maailman maassa pitkään.

Aluksi Ph2M:n keskittyminen kielen ja kielellisen viestinnän hallintaan peittää muita sosi-
aalisen viestinnän tasoja, minkä hän aistii ”pään yli puhumisena”, joka osaltaan rakentaa
maahanmuuttajan kulttuurista sivullisuutta. Sivullisuuden ja ulkopuolisuuden myötä vieraan
kulttuurin vuorovaikutuksen intensiteetti voidaan kokea liian voimakkaana. Avioparin Ph4
haastattelussa nousi esiin ei-sanallisen vuorovaikutuksen merkitys vieraassa kulttuurissa,
mihin seuraava tekstikatkelma liittyy.

Tekstinäyte 65
Ph4N: Ei sitä tiedostanu. Tiedostit sä sitä koskaan?

Ph4M: En mää varsinai, niin mä joskus telkkaria ko kattoin ni kattoin, ett kyll ne liikuttaa
naamaansa ja vääntää sitä miten sattu ja mutta ei sitä niinku ajatellu. Huomashan sen, että
ihmiset enemmän liikutteli käsiään ja torilla räyhäsi ja möykkäs ni ett se oli toisenlaista, ett
kyll se niinku vaikeeta oli ensin mennä ite mukaan. Mutt kyllä sitä niinku jotenki se vaan
sitte ajanmittaan meni että...

Ph4N: Nii ja ku kieltä oppi, ni sitä.

Ph4M: Ja ku kieltä oppi, ni osas käyttää oikeita ilmaisuja ja oikeita ilmeitä oikeessa.
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Lähetysmaan vieraan kulttuurin vuorovaikutusilmapiiri saattaa aluksi vaikuttaa korostu-
neisuudessaan liian intensiiviseltä ja ”päällekäyvältä”. Suomalaiseen vähemmän intensii-
viseen kulttuuriin tottuneesta lähetistä tällainen vuorovaikutustyyli vaikuttaa epämiellyttä-
vältä: he kokevat kulttuurisesti nopearytmisen ja intensiivisen vuorovaikutuksen ”räyhää-
misenä” ja ”möykkäämisenä”. Kulttuurinen inkompetenssi fokusoi ja kaventaa sosiaalista
havaitsemista niin, että jotkut voimakkaaksi koetut yksityiskohdat korostuvat. Ne nousevat
tulkinnan keskiöön samalla kun niiden kontekstuaalinen merkitys ei avaudu. Vieraan kult-
tuurin nopeatempoinen ja sosiaalisesti aktiivinen vuorovaikutus koetaan negatiivisena
”möykkäämisenä”. Ph4M viittaa myös vaikeuteen sopeutua ja oppia tällaiseen itselleen
uuteen tapaan kommunikoida. Kielellinen inkompetenssi vielä korostaa ei-kielellisen vies-
tinnän merkitystä.

Ph2M kuvaa tunnetta siitä, miten hän kielen kanssa painiskellessaan hahmottaa vuoro-
vaikutusta vain karkealla tasolla eikä hahmota vuorovaikutukselle olennaisia hienojakoi-
sempia, usein nonverbaaleja nyansseja. Myöhemmin kehittyvä kielen riittävä hallinta
mahdollistaa energian suuntaamisen myös ei-sanalliselle alueelle, jolloin on mahdollista
herkistyä sitä koskevalle informaatiolle. Samalla hän alkaa tulla syvemmin tietoisesti
tästä ei-sanallisesta tasosta ja alkaa itse käyttää tasoa omassa viestinnässään.
Tekstinäyte 66

Ph2M: Yhtäkkiä mä vaan niinku tajusin siinä että niinku mun pitää niinku oppia lukemaan
tätä kulttuuria ja niinko esimerkiksi mä huomaan, että joku asia ei toimi. Me tehhään päätös
kokouksessa, jota minä vedän. Mä pusken jotain päätöstä eteenpäin. Ja se ei vaan niinko
toimi. Mitään ei tapahdu asialle. Ja mä tajuan sillon, että pieleen meni. Mutt ei mun auta
niiko keneltäkään kysymään sitä, että miks tää meni pieleen, vaan mun vaan pitää niinkö
tehä se uusiksi niin, että niinko mitään ei ois tapahtunu. Ja sitä kautta sä vähitellen opit ren-
touden, sä opit vähitellen niinko lukemaan signaaleista, että nyt alkaa mennä oikein. Että
merkittävin tulos oli siinä oliks se nyt viides vai kuudes vuosi, ko mun työkaveri sano, että
sä oot muuten oppinu lukemaan tätä meijän hommaa.

Ph2M nostaa esiin myös sen, ettei hän voi tehdä näitä ongelmiaan näkyväksi tai verbalisoi-
da niitä tuossa yhteisössä. Sen sijaan hänen on opittava ”lukemaan” vuorovaikutuksen
dynamiikkaa, mikä tässä viitannee aktiiviseen tapaan antaa merkityksiä kulttuurissa ja vuo-
rovaikutuksessa ilmeneville kontekstirelevanteille ei-sanallisille merkityksille. Kontekstin
huomioiva arviointi81 (Bennett J 1993, 116–117; Bennett M. 1993, 60–63) alkaa tulla osak-
si Ph2M:n tapaa kommunikoida. Ph2M:n on myös opittava päättelemään siitä oman käy-
töksensä ja toimintansa vaikutuksia yhteisöön. Palaute siitä, miltä hän itse yhteisön silmis-
sä näyttää, tulee vuosien viiveellä ja edellyttää luottamuksellista suhdetta yhteisöllisessä
kulttuurissa. Samalla se merkitsee aktiivisuuden painopisteen siirtämistä yksilö- ja toimi-
jakeskeisestä tavoitteisuudesta toiminnassa sen sosiaalisempaan ja vuorovaikutuksellisem-
paan suuntaan. Tämä muuttaa itsekeskeistä ja etnosentristä tapaa nähdä maailma kahtiaja-
kautuneena nostaen vuorovaikutussuhteen luonteen ja laadun tärkeäksi kysymykseksi.
Kysymys oman identiteetin merkityksestä ei vähene, vaan keskeiseksi tulee hahmottaa sen
suhde kontekstiin. Etnosentrinen identiteetin muodostamisen dynamiikka alkaa muuttua
etnorelativistiseksi. Ph2M ei ole jotain, vaan hän tulee joksikin vuorovaikutuksessa ja sen

81. Contextual evaluation.
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kautta. (Bennett M. 1993; Taylor 1994.) Tämä edellyttää vuorovaikutusta, jossa yhteiselle
toiminnalle rakennetaan pohja ja jossa Ph2M ei enää ole keskiössä.
Tekstinäyte 67

Ph2M: Siinä, se on niinko aiheuttanu sen, että mun pitää sillä lailla oppia levähtämään, ole-
maan vaan ja luottamaan siihen, että että nii se mikä lopulta on ratkasevaa, on se, että pys-
tynkö mä löytään aina niinko siinä missä minä oon ni yhteyen toiseen ihmiseen. Ja se ei tuu
kauheesti ponnistelemalla. Vaan se tulee enempi ihmisten kanssa höpisemällä, olemalla ja
niinko löytää ihmisten kans jota, josa mulla on työtehtävä jonku ihmisen kanssa vieraassa
kulttuurissa, OK: Siinä on tärkeitä ne tavoitteet ja tavoitteesta kiinni pitäminen. Mutta niihin
pääsemiseen minä tarvitten siinä mahottomasti kekseliäisyyttä ja nöyryyttä, että sillä epävi-
rallisella kommunikaatiolla rakennetaan pohja, jolla tavoitteisiin päästään.

Suhde kieleen ja vuorovaikutukseen muuttuu vähemmän välineelliseksi. Siitä häviää ”pon-
nistelu” samalla kun suhde yhteisöön muuttuu osallistuvammaksi. Kielen välineellisyyden
vähetessä myös suhde vieraaseen kulttuuriin avautuu dynaamisempana ja syvemmin vuo-
rovaikutukseen kytkeytyneenä. Ph2M:n tavassa kommunikoida on avautunut vaihtoehtoja;
perspektiivi on moniulotteistunut. Samalla hänelle avautuu näköala omaan aktiivisuuteen-
sa ja mahdollisuuteensa vaikuttaa yhteisössä.
Tekstinäyte 68

Ph2M: Oli se oli joku semmonen. Mä en enää sitä muista sitä tilannetta, se oli vähän sem-
monen, että kun meän piti junailla joku juttu. Meijän piti junailla joku ihan semmonen käy-
tännön ratkaisu. Ja mää ensimmäistä kertaa niinko tein sen niin, että mä en junaillukaan
niin, että minä sanoin, miten tehdään, vaan mä annoin ihmisten viedä, lähin mukaan heidän
juttuunsa tekemään sitä ja sitten siellä seasa yritin antaa pikkusen vinkkejä. Siis jos mä
halusin tiettyyn suuntaan.

Herkistyminen vuorovaikutukselle ja toisenlaisen vuorovaikutuskulttuurin sisäistäminen
saavat toisenlaisen merkityksen Suomeen palatessa. Ph4 haastattelussa tämän muutoksen
tunnistaminen liittyy ensinnäkin siihen, kuinka perheen äiti tunnistaa lapsissaan näiden
syvästi omaksuman vieraaseen kulttuuriin kytkeytyvän tavan käyttää ilmeitä ja eleitä.
Edellä kuvattu ”möykkääminen”, voimakas ilmeiden ja eleiden käyttö siirtyy myös lähet-
tiperheen lasten nonverbaaliin viestintään niin, että heitä myös identifioidaan sen mukaan
suomalaisessa kulttuurissa. Heidän dynamiikkansa on ulkomaalaista, fyysinen rakenne
suomalaista.
Tekstinäyte 69

Ph4N: Koska meijän lapsista on monesti sanottu, että ne on ulkomaalaisen näkösiä. Ja mää
mietin, ett nehän on aivan tyyppisuomalaisen näkösiä sillon ko me oltiin kotimaanlomalla.
Sit mä joskus tässä, oon tajunnu ko mä olin ite päiväkodissa välillä töissä. Mä rupesin kat-
toon, ett millä tavalla ne eroaa muista lapsista? Ne oli ilmeet. Eihän se siis ollu ulkonäkö.
Saman näkösiähän ne on ku suomalaiset. Mutta ne oli ne kasvojen mimiikka, mikä oli erilai-
nen ku muilla. Heill oli semmonen ilmeekäs, koska ne vieraat kulttuurit, joissa ne on kasva-
neet, niihin kulttuureihin kuuluun käyttää paljon käsiänsä, ilmeitä, erilaisia ilmeitä. Tehos-
tetaan niinku kasvojen ilmeillä sitä puhetta taikka olemista. Mutta kun suomalainen lapsi
puhuu, ni hänen ylähuulensakaan ei värähdä. Koska eihän se isänkään huuli värähdä.

Ph4:n perheen sinänsä suomalaisen fyysisen habituksen omaavien lasten ”ulkomaalaisuus”
kytkeytyy suomalaisille vieraaseen tapaan käyttää ei-sanallista ilme- ja elekieltä. Tätä
Ph4:n perheen kokemushistoriaa vasten heidän tulkintansa suomalaisesta ei-sanallisesta
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ilme- ja eleviestinnästä kärjistyy päinvastaiseen suuntaan. Syntynyt kaksoisperspektiivi
ilmenee vertailuna. Ph4:n oppiminen voimakkaampaan nonverbaaliin ja kineettiseen vies-
tintään tekee tietyllä tavalla epäherkäksi suomalaiselle eleettömämmälle viestinnälle.
Tämän viestintätavan tietyt elementit korostuvat ja samalla ne arvottuvat negatiivisesti.
Tekstinäyte 70

Ph4N: Suomalaisilla on tietyn näkönen perusilme.

MS: Nii onks se se bussi-ilme, mistä sä äsken puhuit?

Ph4N: Emmää tiedä.

MS: Vai mikä se on? (päälle puhumista)
Ph4M: Se on vähän semmonen tympääntyneen olonen. Monesti niinku.

Ph4N: Siit ei saa otetta.

Ph4M: Siit ei saa otetta. Se on niinku semmonen

Ph4N: Siit ei näe mielialaa esimerkiks.

Ph4M: Se on semmonen tietty perusilme. Semmonen jäykkä.

Ph4N: Epävarma.

Ph4M: Epävarma, epäluulonen.

MS: Mmm mm mm mm.

Ph4M: Harvon näkee.

Ph4N: Älä lähesty, älä lähesty minua ilme.

Ph4M: Nii että älä tuu liian lähelle. Pysy vähän kauempana.

Suomalaisen kulttuurin mimiikka, ilmeviestintä, tuntuu liian laimealta ja riittämättömältä.
Sen viestimiä sisältöjä on vaikea tavoittaa ja tulkita. Aviopari kokee, ettei saa irti siihen liit-
tyviä merkityksiä eikä informaatiota, ”ei näe mielialaa”. Suomalainen ”kylmä” ilme- ja ele-
viestintä tuntuu siis vaativan kykyä hienovaraisempien nyanssien lukemiseen ja siinä
Ph4:lla on vaikeuksia, mihin liittyvän muutoksen he myös itsessään tunnistavat. Aviopari
tulkitsee suomalaisen vuorovaikutuksen luotaantyöntäväksi, sillä sen perusviestiksi raken-
tuvat tilan ja reviirin tarve sekä sosiaalisen etäisyyden kasvattamisen pyrkimys.

Ph4N kuvaa vuorovaikutuksessaan tapahtuneen muutoksen tiedostamista kertoessaan
käynnistään suomalaisessa terveyskeskuksessa ulkomailta paluunsa jälkeen. Lähetys-
maansa vieraassa kulttuurissa hän on tottunut sääntöön, jossa silmiin katsominen ei ole
luottamuksen eikä kunnioituksen osoittamista, varsinkaan jos toinen osapuoli on auktori-
teetin asemassa.
Tekstinäyte 71

Ph4N: Mutt sen opetuksen mä kyllä sain ett mää yhen lääkärin istunnoss, siis lääkärin vas-
taanoton oon kokenu niin, että puolet siitä vastaanotosta meni ihan hukkaan, koska minä
aattelin että mies, vanhempi, valkonen takki, mies ee ee tota lääkäri. Elikkä mulla oli niinku
kaikki ajatukset siitä, että ihmistä, siis todennäkösesti tuli täällä alitajunnassa ett sitä ei tui-
jotella. Ja minä sitä pitkin papereita tietysti pitkin pöyän pintaa ja olin kätelly sen miehen.
Koko sen ajan oli semmonen tunne, että tuo mies ei niinkun ota minua tosissaan. Se ei
kuuntele mua, ett nää mun asiat ja ne mun vaivat on vissiin ihan tämmösiä niinku tämm luu-
lotautia. Niinku hän viesti mulle sillä tavalla sitä. Kunnes mä yhtäkkiä tajusin, että mä oon
Suomessa. Sitt mä katon sitä ihmistä silmiin. Lääkäriä! Yritin pakottaa itseni tuijottamaan
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silmiin ja sitte yhtäkkiä se mies käyttäyty ihan toisella tavalla. Se ihan oot nojautui siinä
nojatuolissansa ja kiertävässä tuolissansa ja rupes katsomaan ja kertomaan että näihän tämä
asia on ja rupes kertomaan siitä tilanteesta, diagnosoi kunnolla asiallisesti.

Ph4N: Ja yleensäkään tälleen keskustelussa ni ett että rehellinen ihminen Suomessa kattoo
silmiin. Siellä taas rehellinen ihminen ei katso silmiin. Ett sitt minun on todella vaikee yhä
edelleen. Ett se on vieläki vaikee…

Ph4N:n ”uskottavuuskriisi” syntyy, kun hän tietämättään käyttää lähetyskentällä oppi-
maansa vuorovaikutustapaa, joka suomalaisessa kulttuurissa näyttäytyy epätarkoituksen-
mukaisena ja siinä mielessä vääränä. Ollakseen rehellinen hänen onkin muutettava tapaan-
sa hahmottaa lääkärin ja itsensä välinen auktoriteettisuhde ja viestittävä rehellisyyttään
päinvastaisin elein, kuin mihin hän on vieraassa kulttuurissa tottunut. Tiedostaessaan kult-
tuurisen kontekstinsa ja sen myötä ongelmansa, hän alkaa reflektoida omaa viestintäänsä ja
muuttaa sitä adekvaatimmaksi, ”suomalaisemmaksi”. Tämä tuntuu hänestä itsestään oudol-
ta ja vaatii tietoista otetta ja vuorovaikutustapojen tiedostamista. Etnorelativistinen empatia
ilmenee tiedostettuna ja harkittuna itsensä katsomisena toisen – tässä tapauksessa suoma-
laisen mieslääkärin – silmin (Bennett & Castinglioni 2004, 257–259; Bennett & Bennett
2004, 156–157; Bennett 1993, 55–56). Kuvauksensa lopuksi Ph4N tiivistää tätä tietoisuut-
taan sosiaalisesta vuorovaikutuksesta.
Tekstinäyte 72

Ph4N: …kun on ollu ni joutuu sitte tän ulkomaailman kans tekemisiin ja peilaan. Sitte sitte
bussissa kattelee ihmisiä heidän ankeita ilmeitään. Se must se oli jotenki jotenki kummal-
lista.

Hän kutsuu tällaista tietoista suhdetta sosiaalisen viestinnän eri aspekteihin ”peilaamisek-
si”. Arkipäivän tilanteessa – bussissa – tämä herkistyminen tuntuu kummalliselta, tilantee-
seen sopimattomalta, yliherkältä. Vieraan kulttuurin arvoihinn perustuvan sosiaalisen non-
verbaalin viestinnän muuttaminen kotimaahan sopivaksi – eli sen kontekstualisoiminen –
vaatii reflektiota ja herkkyyttä kulttuuriselle kontekstille sekä sen myötä tapahtuvaa vies-
tintäkäytänteiden tietoista muuttamista. Itsestään ja vaikutuksestaan tietoiseksi tulemiseen
viittaa myös Ph2M kuvatessaan keskusteluaan ulkomaisen pitkäaikaisen työtoverinsa
kanssa. Hän tulee tietoiseksi siitä, kuinka hänet nähdään länsimaisena valkoisena miehenä
(”Westener”).
Tekstinäyte 73

Ph2M: Joo. Koska se on niinko kuitenki tietyllä tavalla se perus-, mä uskallan sitä jo sanoa,
että se perustapa nähdä ulkomailta tuleva, useimmiten valkonen, on kuitenki se, että me tul-
laan kritisoimaan ja me tullaan käskyttämään, ja me tullaan määräämään. Ja me ei olla kiin-
nostuneita.

Ph2M: Joo ne ne pakko on vaan niinko antaa mennä. No minä taas sitte olin puhunu työka-
verin kans siinä pitkät pitkät pätkät jo niitä näitä ja sitte mä sanoin, että on se nii jännä
tunne, että ko vuosia on ollu täälä ja nyt lähtee ja tuntuu, että mittään ei oo saanu aikaseksi.
Että mikkään ei oo liikahtanu, vaikka mä oon täällä ollu. Niin hän kattoo mua oikein, että
älä nyt että mä oon oppinu huomaan, että sitä näköjään länsimaisen kanssaki voi tehä
yhteistyötä. --- Ni mä niinkö yhtäkkiä tajusin siinä, että hetkinen siinä se on.

MS: Just (naurua, joka alkaa jo Ph2M:n repliikin tauon aikana).
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Ph2M: Ja ja siinä niinko sitten. Tämä on oikeastaan ollu semmosia puolihuolimattomasti
lausuttu lause ni on ollu minun niinko keskeisimpiä oivalluksia. Näköjään. Voi tehä yhteis-
työtä. Dont worry, we´ve seen that you can work with the Westener.

(Yhteistä makeaa naurua.)

Ph2M: Siinäpä ne tärkeimmät.

MS: (Naurua.) Onko siitä tullu sinulle jonkulainen johtoajatus peräti.

Ph2M: On. Se on minun teema. Ja siihen minä aina pyrin. Että että jos minä oon työtehtävän
tai muuten näin vaan niin well at least I can work with that man.

Konteksti, jossa hänet hahmotetaan, ei ole kansallinen, vaan liittyy laajaan kulttuuripiiriin.
Hän edustaa länsimaisuutta (ei pohjoisuutta). Tähän siirtomaadiskurssiin kytkeytyy hänen
sukupuolensa: hän on ”westener”, länsimainen mies. Samalla hän kuitenkin on yllättävä,
positiivinen ja ehkä poikkeuksellinenkin esimerkki länsimaiden edustajasta, jonka kanssa
voi tehdä yhteistyötä. Palautteen myötä Ph2M hahmottaa omaa identiteettiään toisesta
näkökulmasta. Etnorelativistisen empaattisen perspektiivin syntyminen mahdollistaa muu-
toksen, jonka myötä hän hahmottaa itseään kontekstitietoisemmin (Bennett M 1993, 53–
59, 60–63).

7.5.2 Siirtyminen ulkopuolisuudesta monikulttuuriseen välitilaan

Kun ihminen muuttaa asumaan vieraaseen kulttuuriin, hänen suhteensa siihen syvenee.
Yh1 kuvaa tätä suhdetta erottaen toisistaan turistin tavan ja oman tapansa hahmottaa vie-
raita kulttuureita.
Tekstinäyte 74

MS: Mikä sut erottaa turistista?

Sn1: Kielitaidot ja se että ei nyt tuijota niin herkästi kaikkee koska on nähny niin paljon jo ei
tartte tuijottaa ja sit se että on helppo liikkua ett tavallaan niinku äkkiä koordinoi että hei
missä mä oon ja mitä mä täällä voin tehä ja mitä vois tehä ja se että on helppo kysyy ihmi-
siltä eikä aina miettiä että hei keltä mä voin kysyä. Siis osaa niitä kieliä, en mä väitä että mä
kaikkia kieliä osaan, mutta näitä millä voi kysyä.

Pysyttäytyminen ja eläminen tuon kulttuurin arjessa muuttaa lähetin ulkopuolisuutta. Yh1
kuvaa omaa muutostaan turisti-metaforalla. Turistista hänet erottaa hänen muuttunut tapan-
sa hahmottaa paikkansa suhteessa vieraaseen kulttuuriin. Se ei perustu sivullisen havain-
noitsijan identiteettiin ja paikkaan, jossa vierasta kulttuuria tarkkaillaan, ”tuijotetaan”
pysyvästi ulkopuolelta. Yh1 kuvaa itseään kulttuurissa liikkujaksi ja suunnistajaksi, toimi-
jaksi. Dynaaminen suhde kulttuuriin on mahdollista siksi, että hän pyrkii olemaan vuoro-
vaikutuksessa ihmisten kanssa. Samalla hän pyrkii hahmottamaan kyseistä kulttuuria mie-
lekkäänä tapana elää. Tämä muuttaa häntä ikään kuin vähemmän ulkopuoliseksi verrattuna
”turistiin”. Keskeiseksi tekijäksi hän nostaa kieli- ja vuorovaikutustaidon, joka erottaa
hänet pelkästä kulttuuria havainnoivasta sivullisesta.
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Tekstinäyte 75
Yh1: No ainaki se, että mulla on niinku kokemusta erilaisesta kulttuurista, mä oon niinku
asunu aika pitkään mielestäni niissä enkä vaan turistina vaan oon ihan ruohonjuuritasolla
asunu arkee niitten ihmisten kanssa eli mä jonkun verran sisältä päin ymmärrän niitä muita
uskontoja niissä maissa, ja ite mä oon kuitenki kristitty. Ja että varmaan se näkyy semmo-
sessa suvaitsevaisuudessa enempi mutta myös siitä että tiedän että hei mitä mä ite oon ja mä
tiiän mistä mä tulen ja mihin mä niinku haluun sitoutua.

Tämän ei-turistimaisen näkökulman taustalla on oma pidempiaikainen kokemus arjen elä-
misestä vieraassa kulttuurissa. Yh1 kuvaa ulkopuolisen näkökulman muuttumista ”jonkin
verran sisältä päin” kulttuuria katsovaksi. Hän kertoo, että erilaisuuden kohtaaminen tai
ymmärtäminen on hänen kohdallaan merkinnyt tulemista tietoisemmaksi oman taustan
merkityksestä. Samalla se on merkinnyt oman identiteetin syvempää tiedostamista niin,
että kulttuurisen taustan ja historian henkilökohtainen merkitys on syventynyt. Yh1 on tul-
lut kontekstitietoisemmaksi uskonnollisista arvoistaan. Kristityn identiteetti rakentuu toi-
senlaisessa uskonnollisessa miljöössä. Se muodostuu suhteessa kulttuuriin, joka on erilai-
nen kuin oma kulttuuri. Yh1:lle tämä on merkinnyt suvaitsevaisuuden lisääntymistä ja pyr-
kimystä ymmärtää kulttuurisesti erilaisia ihmisiä.
Tekstinäyte 76

Yh1: Mutta että enemmän ymmärtäväisyyttä se varmasti antaa ja sit se että must on ihan
helppo kohdata erilaisia ihmisiä että ei mua hätkähdytä on sillä huivi vai pipo päässä että
musta niinku kaikki ihmiset on niinku samallaisia ihmisiä. Ja ihmisillä on perusasiat samoja
ongelmiaki onko samoja mutta tietysti ympäristöt ja nämä vaikuttaa sitte että mikä se paino-
piste on.

Kontakti toisenlaiseen kulttuuriin ja ihmiseen ei enää ole ”hätkähdyttävä”, toisin sanoen
siihen ei liity kulttuurisen erilaisuuden aiheuttamaa varautuneisuutta tai ylimääräistä her-
kistymistä. Hän korostaa ihmisten samanlaisuutta, mikä viittaa etnosentriseen sympatiaan
(Bennett 1979, 411–415). Samalla hän kuitenkin nostaa esiin kontekstitietoisuuden ja kon-
tekstin merkityksen tässä merkityksenannossa ja vuorovaikutuksessa, mikä puolestaan viit-
taa siihen, että vuorovaikutuksen perustana on etnorelativistinen kontekstiherkkä ja kon-
tekstitietoinen orientaatio (Bennett M. 1993, 61–62; Bennett J. 1993, 13–16).

Turistimaisesta ulkopuolisuudesta poikkeavaan kulttuuriin asettautumisen tapaan liit-
tyy kyky päättää aktiivisesti tämän kiinnittymisen luonteesta. Tilanne ei ole staattinen
vaan muutokselle altis ja vaatii työskentelyä. Tätä jännitteisyyttä Yh2 kuvaa seuraavassa
tekstinäytteessä.
Tekstinäyte 77

Yh2: … Ett se on jotenki niinku niin hirveen voimakas se yhteisön painostus ja se yhteisön
yhteisöllisyys. Ett sitt tavallaan ku siihen menee niin pitääki niinku itte niinku alistuu niinku
oleen niinku sen sisällä. Ja siihen taas niinku meikäläinen ei voi alistua. Ett sitt tulee niinku
semmonen ristiriita että haluanko kuuluakaan siihen ihan oikeesti koska se sitte tekee
niinku tietyt vaatimukset sulle, jos sä haluut kuuluu niinku ihan ihan todella siihen. Ja ihmi-
set rupee sitte kans siellä testaamaan, että miten pitkälle sä haluut kuulua siihen heijän
yhteisöönsä ett ottaa niinku osaa kaikkeen kaikkeen siihen elämään ja ajatuksiin ja tietysti
siihen tulee hirveen äkkiä se uskonto ja kaikki tämmöset kulttuuriasiat mitä niinku meikäläi-
nen sitte ei voi niinku ottaa osaa. Ja sitte mihin ei ota osaa ni sitte ne taas kokee niin, että
sitä niinku ei hyväksykään eikä eikä oo ett semmonen se on semmonen tavallaan kuulu
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haluu kuulua mutt sitte kuitenkaan ei haluukkaan kuulua täysin siihen, koska sitte ei enää
voikaan mitään muuttaa, jos niinku rupee kuulumaan siihen yhteisöön.

MS: Menee se muutosvoima.

Yh2: Siitä menee sitt se voima. Ett iha sama ku sitte elät niitten siinä tuskassa ja köyhyy-
dessä ja kaikessa mukana niin sitt tulee niinku niin voimattomaksi sitte jos siihen menee
niinku kaikkeen mukaan.

Yh2: Et sitt just tää tämmönen tämmönen lievästi sanottuna viha-rakkaus-suhde ett semmo-
nen siitähän voi puhuu niinku tämmösenä asiana. Mutta se on hirveen semmonen todellinen.

Vieraaseen kulttuuriin muuttavan maahanmuuttajalähetin suhde yhteisöön ja kulttuuriin on
kahtalainen: yhtäällä on eristyneeksi jääminen, toisaalla liiallinen sulautuminen yhteisöön
ja siihen liittyvä oman identiteetin menettämisen kokemus (Berry & Kim 1987; Berry &
Kim 1988; Berry 1990; Alitolppa-Niiitamo 1993, 30–35). Suhde kulttuuriin on voimakkai-
den vastakohtien kärjistämä ”viha-rakkaus-suhde”. Jännitteineen ja ristiriitoineen se raken-
tuu sulautumisen ja erillisyyden dynamiikassa sekä yhteisöllisyyden ja individualismin
arvoristiriidassa. Lähetille sulautuminen kulttuuriin ei ole ratkaisu, mutta ei myöskään siitä
eriytyminen. ”Testattuna oleminen” merkitsee jatkuvaa haastetta identiteettineuvotteluun
ja -työhön, jossa lähetti joutuu määrittämään paikkaansa suhteessa kulttuuriin.

7.5.3 Paikallistumisen ja paimentolaisuuden välimaastossa

Jännitteisyyttä aiheuttaa myös suhde liikkuvuuden ja paikallisuuden välillä. Siihen liittyy
yhtäältä kyky kiinnittyä ”kevyesti” eri kulttuureihin ja elää väliaikaisessa suhteessa vaihtu-
viin kulttuureihin ja ympäristöihin. Lähetistä tulee kansainvälinen, sekä maantieteellisesti
että kulttuurisesti mannertenvälinen muuttaja. Muuttaminen mielletään usein kaksikulttuu-
riseksi siinä mielessä, että se jäsentyy yleensä kahden maan väliseksi liikkumiseksi. Toisil-
le läheteille liikkeelläoloon liittyvään muuttajakompetenssiin kuuluu se, että paikasta toi-
seen liikkuminen on helppoa. Yh1 kuvaa liikkumisensa helppoutta ja yhdistää sen avoi-
muuteen ja ”turistimaiseen” kevyeen kulttuuriseen varustukseen.
Tekstinäyte 78

Yh1: Tää liikkumisen helppous, että on niinku avoin kaikelle, että mää asun 4 kk asuin vie-
raassa huushollissa jossa mä sain olla kuin kotonani ja mulle riittää että mulla matkalauk-
kuni on kotini.

Sanonnalla ”matkalaukku on kotini” Yh1 viitaa siihen, kuinka vähällä hän voi tulla toi-
meen. Hänen kiinnittymisensä paikkaan vaikuttaa ohuelta, mikä toisaalta helpottaa siitä
irrottautumista ja uuteen paikkaan liittymistä. Tähän dynamiikkaan nivoutuvat avoimuus ja
luottamus.
Tekstinäyte 79

Yh1: Ja ja se että ehkä semmonen avaruus, avarakatseisuus, tai siis sellainen että must on
niinkun helppo ei mun tartte niinkun varmistaa että kaikki on niinku OK, mull on ihanat
naapurit jotka pitää mun huushollistani huolta että mä oon ihan huoleton että mä en yhtään
sure enkä soittele niille joka päivä ollenkaan. Ett semmonen on niinku helppo siirtyy pai-
kasta toiseen ja niinku connect. Ja päästä just siihen missä on ja OK täss mä elän näin.
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Luottamus merkitsee tietynlaisen varmistavan kontrollin vähenemistä, mikä helpottaa sekä
entisestä kulttuurisesta ympäristöstä irrottautumista että uuteen asettautumista. Kysymys
näyttää olevan kyvystä olla läsnä, kiinnittyä tilanteisiin, irrottautua vanhasta ja asettautua
uuteen kokonaisvaltaisesti, jolloin myös orientoituu elämän siinä arjen kontekstissa, missä
fyysisesti on. Maahanmuuttajana tai vieraana olemiseen kuuluu kuitenkin että on ”mel-
kein” (Yh1) kyseisessä paikassa tai ettei ”hirveesti haikaile” (Yh2) muualle; sataprosent-
tista paikallisuutta ei ole mahdollista saavuttaa, mutta perspektiivi voi kääntyä korostu-
neesti kyseisen kulttuurin paikallisuuteen.
Tekstinäyte 80

Yh1: Ei tartte ajatella että hei millaset mahdollisuudet sitten muualla on. Vaan tänne tulee
taas näitten ja näitten kans tässä näin ja mä aatelin että ehkä siin on semmonen vähän sama
että nytkin niinkun mihkä menee niin tota kyll mä sitten oon siellä melkeen ninku 100 pro-
senttisesti.

Tekstinäyte 81
Yh2: Ett se on niinku loma. Ett on niinku kokenu sen semmosena --- (huokaus)--- kai on
niinku haluunnu hirveen syvästi niinku kuuluu sinne ja tavallaan niinku kuulunukki sinne.
Mä en niinkun hirveesti haikaile kentälle kun mä oon nyt Suomessa. Ett mä niinkun mää oon
jommassakummassa paikassa mulla ei oo sydän niinku puoliks missään. Ett mä ihan
oikeesti oon Suomessa tai sitt mä oon siellä kentällä.

Liikkumisen vastapainoksi muodostuu siis kyky asettautua paikkaan. Näiden kahden toi-
silleen vastakkaisen kyvyn välillä vallitsee jännite, jota Yh1 kuvaa seuraavasti:
Tekstinäyte 82

Yh1: Ett päinvastoin ett kai mun pitäis kohta rueta pelkäämään, että jos mä jämähdänkin
vaik toisaalta on kuitenkin semmonen hei pitäis olla varmaanki kuitenkin joku paikka...

Repliikissä heijastuu ristiriita paikalleen jäämisen pelon ja paikkaan kuulumisen toiveen
välillä. Tämä jännitteisyys näyttää olevan merkittävä tekijä Yh1:n identiteetissä kuten seu-
raavissa repliikeissä voidaan nähdä:
Tekstinäyte 83

Yh1: Vaikka mun juureni on Suomessa ja sen takia haluu kuitenkin ett nyt se asunto on ole-
massa siellä. En mä tiedä onko se mulle mikään lopullinen kuitenkaan, mutt että on joku
semmonen kiinnekohta. Kait se on semmosta mitä ettii semmosta normaali-ihmisen elämää
kans. Vaik em mää nyt mä sanon että ihan hyvin menis näin edelleenki. Et onneks siis sem-
mosta ei oo tarvetta ettt mun pitäis kauheesti saada vaan on vaan nyt joku paikka, missä ne
roinat voi olla niinku että ne kauheesti on kenenkään kellareissa.

Ensinnäkin Yh1 mieltää olemisensa suomilähtöiseksi. Hänelle pysyvä paikka Suomessa,
merkitsee tavaransäilytyspaikkaa: ”roinalle” pitää olla ”joku paikka”. Hänelle hänen oma
asettautumisena näyttäytyy kolkkona ja kevyenä. Sävy syntyy hänen ”paimentolaisarvo-
jensa” törmätessä paikallisiin arvoihin. Palaajan liikkuvuus ja sen arvostaminen arvottuvat
negatiivisena suomalaisessa kontekstissa.
Tekstinäyte 84

Yh1:…niinku kiinteetä mihinkään ja kyll mä niinku toisaalta sillon kun on ollu niinkun
väsyny niin näkee että hei, tätä ko tää lähetys mulle antaa, ett siis ett mää oonki niinkun kai-
ken ulkopuolella? Ett joskus tulee niinku semmonen että hei että niinku mä sanoin että
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kokee että on niinku uhrannu, mutta pitää aina muistaa että valinkauhassa on paljon mitä on
saanu. Niin tota mä tosiaan niinku mä oon koditon ja majaton ja siis niiku kaikkee. Ja mä
voin mennä missä melkein on mahollista mennä. Kun taas täällä niinku ihannoidaan sitä tie-
tyl tavalla tää että hei sun pitää kuuluu johonkin ja sä oot tärkee jossakin ja joillekin ja jne.
niin tota siin on vähän semmonen ristiriita että mikä kummajainen sitä nyt onkaan?

Liikkuvuuden kompetenssi merkitsee lähetille identiteettiristiriitaa, jota hän selit-
tää paikallisuuden arvostamisesta käsin. Suomalaisten paikalliset arvot törmäävät
hänen omiin ”paimentolaisarvoihinsa”. Ristiriita syntyy ”paikallisten toisten” kanssa
käydyssä identiteettineuvottelussa. He ehdottavat Yh1:lle voimakkaasti, että ”hei sun pitää
kuulua johonkin…”, mistä syntyy ihmisen tärkeys toiselle ihmiselle. Samalla se rakentaa
Yh1:n ”kummajaisuutta”, vierautta ja toiseutta kyseenalaistaen hänen liikkujaidentiteetti-
ään. Vaikka muuttaminen tai liikkeellä oleminen voi kuulua erityisesti yksin asuvan lähetin
kansainvälisen liikkuvuuden tuomaan monikulttuuriseen kompetenssiin, se ei välttämättä
ole hänelle – edellä mainituista syistä – yksilönä helppoa. Myös Yh2 kokee tässä suhtees-
saan liikkuvuuteen ongelmia.
Tekstinäyte 85

Yh2: Niin se on se on yks semmonen frustroitumisen syy on se että mä esimerkiks viimesen
kolmen ja puolen vuoden aikana mä olin tullu ni mä muutin neljä kertaa sinä aikana.

MS: Ni sielä?

Yh2: Niin. Mulle on ihan hirveetä muutto.

Hänelle muutto vieraassa kulttuurissa on vaikea kokemus, vaikka asuminen vieraassa kult-
tuurissa ei sitä välttämättä olekaan. Hänen kompetenssinsa on monipaikka-asujan kompe-
tenssia enemmän kuin liikkujan kompetenssia. Hänelle ”koti” on tärkeä, ja sen merkityksen
rakentuminen hänelle on moniulotteinen kysymys. Yhtäältä ”koti” rakentuu Yh2:lle vähis-
tä materiaalisista symboleista ja ennen kaikkea ihmissuhdeverkostosta.
Tekstinäyte 86

Yh2: Kyllähän tavaransa pistää äkkiä kasaan ja. Ja ei tarvi paljon tavaraakaan. On semmo-
nen semmonen varmaan just semmosen sopeutumisen yks paikka on se, että pitää olla joku
paikka, mikä on mulleki sitte oma koti ja siihen kuuluu sitte ne ihmissuhteet lähentyy.

Yh2 asettaa vastakkain materiaalisen kehyksen ja sosiaalisen verkoston: ensiksi mainittu
voi olla kevyt, mikä liittyy osittain juuri niihin olosuhteisiin, jossa hän lähetysmaassaan on.
Se on opettanut hänet tulemaan toimeen vaatimattomissa olosuhteissa. Sen sijaan ihmisten
ja yhteisön merkitys on hänelle suuri. Kyky asettautua ja kyky liikkua on kahden erityyp-
pisen kompetenssin jännitteessä elämistä. Niihin liittyy kyky rakentaa ”kotiaan” ja omaa
identiteettiään kussakin kontekstissa. Kodin identiteetin materiaalinen ulottuvuus on hänel-
le kapea ja syntyy vähistä elementeistä.
Tekstinäyte 87

Yh2: Ett sillai mulle esimerkiksi tää kämppä on ollu vaikka mä sanon sitä kämppä niin tää
on mun koti. Että joka kerta kun mä oon Suomessa, niin mä asun tässä. Mull on tässä isoäi-
din vanhan kaappi ja jotain tavaroita, mistä mä niinku pidän. Mutta ei ja niinku yksinkerta-
nen ja semmonen semmonen just ku mä niinku haluan. Ett semmonen ---- (Tauko)

Yh2: Että on kirjahylly ja on tota ni jotain semmosia tiettyjä elementtejä, jota siinä niinku.
Mutta että ehän se oon niinku hirveen isosta kiinni. Mä oon joskus jotkut hirveen kauniit
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Marimekon ikkunaverhot, mitä mä varmaan käytin kymmenen vuotta ihan sen takia kun
tuntu että kun tuntu, että minun kotini on siinä, minne mä laitan nämä ni heti. Mutt sillai että
ett niinkun must tuntuu että skandinaaville koti merkitsee paljon. Ett niinku mä oon jotain
muita ulkomaalaisia mikkä niinku asuu ihan missä tahansa ja ostaa toisten ihmisten vanhat
tavarat ja asuvat siinä ja...

Kyky asettautua, rakentaa itselleen koti erilaisissa konteksteissa näyttää olevan osa monikulttuurista
kompetenssia.Toisaalta Yh2 viittaa siihen, että tarve rakentaa koti ja sisällyttää siihen tiettyjä pysy-
vyyteen viittaavia elementtejä liittää hänet skandinaavisiin ihmisiin ja erottta hänet ei-skandinaa-
veista.

7.5.4 Kivulias kasvu muutokseen

Analysoidussa aineistossa kulttuurienvälisen kompetenssin rakentava repertuaari koostuu
kansainvälisen elämänkokemuksen tuottamista positiivisista kyvyistä, joita lähetit katsoi-
vat oppineensa ulkomaankokemuksensa myötä. Aineistossa rakentuva kulttuurienvälisen
kompetenssin repertuaari rakentuu kolmesta pääelementistä, jotka ovat 1) herkistyminen
monikulttuuriselle psykososiaaliselle viestinnälle, 2) muutosvalmius ja sosiaalinen jousta-
vuus sekä 3) aktivoituminen ja valmius identiteettinsä työstämiseen.

Herkistyneeseen monikulttuuriseen havaitsemiseen ja refleksiiviseen merkitysten
jäsentämiseen kytkeytyy joustavuus, joka opitaan kun eletään vieraassa kulttuurissa..
Lähettien puheessa se liittyykin usein tunne- ja tuntemusdiskurssina rakentuvaan kulttuu-
risokkikuvaukseen (Taylor 1994, 395–403). Pitkäaikainen vieraassa kulttuurissa asumi-
nen sekä kieli- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen edistävät kulttuurista lukutaitoa.
Syvenevä kulttuuriin osallistuminen muuttaa ”turistin” eli kulttuurisen ulkopuolisen
näkökulman vaikutusta. Kulttuuria ulkopuolelta tarkkailevasta havainnoijasta tulee kult-
tuuriin osallistuva sivullinen. Muutosta voidaan tulkita vähittäisenä siirtymisenä eristy-
neestä sivullisesta kohti rakentavan sivullisen identiteettiä (Bennett J. 1993, 15–16; Ben-
nett M. 1993, 63–64). Tähän sivullisuuteen kuuluu syrjäytymisen ja sulautumisen risti-
paine, mikä haastaa lähettiä työstämään omaa identiteettiään kaksisuuntaisesti. Tämä taas
viittaa mahdollisesti sisäistetyn kultuurisokin monikulttuuriseen luonteeseen. (Bennett M
1993, 61–62). Yhtäältä yksilön on työstettävä suhteensa siihen alun perin vieraaseen kult-
tuuriin, jossa hän maahanmuuttajana elää. Toisaalta hänen täytyy myös jäsentää uudelleen
suhteensa toiseen, itselle tärkeään mutta nyt taakse jätettyyn kulttuuriin. Tämä johtaa
jäsentämään elämänkokemuksen merkitystä ja identiteettiä monikulttuurisena useista toi-
silleen vaihtoehtoisista perspektiiveistä. Yhtäältä on tärkeää hahmottaa kulttuurin merki-
tyksiä siten kuin siihen kuuluvat ne näkevät. Toisaalta lähettien elämänkokemukseen
nivoutuu tapa merkityksellistää molempia jäsenkulttuureitaan vieraasta näkökulmasta.
Tämä myös syventää niitä ristiriitoja, joihin lähetti törmää silloin, kun hänelle merkittävät
kulttuurit ovat keskenään ristiriidassa. Ph2M kertoo, kuinka vieraassa kulttuurissa elämi-
nen edellyttää jatkuvaa muutosvalmiutta. Hän kuvaa joustavuuden kehittymistä stressin ja
paineen alla.
Tekstinäyte 88

Ph2M: Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että kun sä oot vieraassa kulttuurissa ja sä joudut
opettelemaan joustavuutta, sä yksinkertasesti, tai sitä ei oikeastaan voi opetella, ko sun on
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pakko olla sitä, moni asia kostaa koko ajan, ni sä koko ajan eli sitä koko ajan hierretään
sillä lailla ja niinkö saattaa sattua yhtäkkiä aivan mitä sattuu ja sun pitää vaan selevitä. Ni
se kasvattaa tietyllä tavalla semmoseen, että kun sitten mitä tahansa tapahtuu, ni ei kauheesti
hätkähä.

Ph2M luonnehtii muutosprosessia pakolliseksi oppimiseksi, jonka kautta tietyt vieraassa
kulttuurissa vaadittavat ominaisuudet tulevat osaksi omaa identiteettiä. Opettelu tai tietoi-
nen oppiminen ei näytä olevan mahdollista, vaan oppiminen tapahtuu kulttuurisen paineen
alla, pakosta, ikään kuin reflektoimatta. Oppimiseen ja sen myötä tulevaan muutokseen liit-
tyy stressi: oppimisen pakko syntyy asioiden jatkuvasta stressaavuudesta (”kostaa” = stres-
saa). Kriisiytyminen pakottaa perspektiivin muuttumiseen, ja tuloksena on oppiminen
(Taylor 1994, 395–403; Mezirow 1991; Mezirow 1995). Ph2M kuvaa muutosvalmiuden
muotoutumista tällaisessa taitekohdassa. Se johtaa ”rennompaan” suhtautumiseen erilaisis-
sa muutoksissa. Niiden vaikutus kulttuurisokkia tuottavina tekijöinä vähenee ja laimenee.
Tässä oppimisprosessissa kehittyy myös sitkeys, joka auttaa selviytymään muuttuvissa ja
haastavissa oloissa. Kyky kestää ristiriitoja kulttuurisesti moniulotteisissa tilanteissa para-
nee ja aktiivinen sitoutuminen niiden ratkaisuun lisääntyy, vaikka lähetit eivät välttämättä
viehäty tilanteiden monimutkaisuudesta (Bennett M. 1993, 63–64; Bennett J. 1993, 15–
16). Joustavuus ei ole pelkkää mukautumista ja periksi antamista, vaan siihen liittyvät aktii-
visuus ja aktiivinen identiteettityö. Yh2 kuvaa tätä prosessia toisella tavalla.
Tekstinäyte 89

Sn2: No varmaan ne on semmosia kasautumia. Mä niinku näkisin että ne on kasautumia. Ett
ne on semmosia aika konkreettisiaki asioita, mitkä niinku sitte jossain tietyssä pisteessä ett
siihen ei niinku tarvita ku se viimenen pisara ja sitt se niinku huomaaki, että tää nyt ei okaan
nyt ihan tämmöstä tavallista motivaation puutetta tai jotain muuta vaan että se on ihan tosi-
aan semmonen ett se onki kulttuurishokki taas uudestaan.

Kulttuurisokit ovat toistuvia, mikä ajan myötä tekee niistä tutunluonteisia ja tunnistettavia.
Yh2 erottaa kulttuurisokin kulttuuristressistä, vaikka hän liittääkin ne toisiinsa.

Herkistyminen kulttuurienvälisille eroille näyttää liittyvän tekijöihin, jotka ovat pro-
sessinomaisia ja joiden tiedostaminen muuttaa käsitystä kulttuurista prosessimaisem-
maksi. Tapa havainnoida vierasta kulttuuria ja antaa sille merkityksiä muuttuu, kun kieli-
taito kehittyy. Sosiaalinen aktiivisuus ja joustavuus ovat tässä tärkeitä elementtejä. Moni-
kulttuurisessa ympäristössä havaitseminen mieltyy aktiivisena merkitystä luovana toimin-
tana, joka on osa laajempaa psykososiaalista dynaamisuutta ja joustavuutta yhdistyneenä
fyysiseen kansainväliseen liikkuvuuteen. Kyky irrottautua erilaisista kulttuurisista ympä-
ristöistä ja kyky liittyä niihin ovat osa kansainvälinen muuttajan monikulttuurista kompe-
tenssia. Tämä merkitsee myös sitä, että muuttaja jäsentää suhdettaan erilaisiin kulttuuri-
siin viitekehyksiin tiedostaen oman aktiivisuutensa tässä prosessissa. Samoin hän tiedos-
taa ne erilaiset haasteet, joita tämä aktiivisuus tuottaa oman identiteetin muotoutumiselle
(Bennett J. 1993, 15–16; Bennett M. 1993, 62–64). Liikkuminen kulttuurista toiseen ja
poissaolo toisesta kulttuurista tekevät muuttajasta kulttuurisen sivullisen, kulttuurien
välillä eläjän. Vaihtoehtoisessa kulttuurisessa ympäristössä elänyt ihminen kykenee hah-
mottamaan toista kulttuuria vaihtoehtoisesta näkökulmasta. Tämä voi merkitä sellaisten
muutosmahdollisuuksen hahmottamista ympäristössä, joita siinä elävät eivät välttämättä
koe ja hahmota. (Yoshikawa 1987; Schaetti 2000.)
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Tekstinäyte 90
Yh1: Etten mä sitä niinku päinvastoin se oli hyvin mielenkiintosta todeta että siel kuitenki
niinku pysty ja sit mä sanoin täll lähettinä pysty kyllä paljon luomaan semmosia on niinko
rohkee tarttumaan asioita ja luomaan sitt semmosia että on tämmösiäki mahollisuuksia ko
ei tiiä minkälaisia siel on niin löytää semmosia ihan uusia, joita paikalliset ei oo ihan löytä-
nykään.

Muutoshakuisuuteen liittyvät kyky havaita tarkemmin erilaisia muutostarpeita sekä lisään-
tynyt aktiivisuus tarttua näihin asioihin ja saada muutosta aikaan. Nämä piirteet liittyvät
Yoshikawan dynaamiseen välittäjyyteen, jossa monikulttuurisen elämänkokemuksen avaa-
mat perspektiivit pyritään hyödyntämään eri kulttuurisissa konteksteissa (Yoshikawa
1987). Maahanmuuttaja tunnistaa eron oman perspektiivinsä ja paikallisten asukkaiden
perspektiivin välillä sekä muutostarpeita, joita paikalliset eivät hahmota tai pidä tärkeinä.
Tämä voi olla myös ammatillista: lähetit pyrkivät esimerkiksi tuomaan työympäristöönsä
ideoita, joita ovat toisissa kulttuureissa työtä tehdessään oppineet. Se voi myös liittyä elä-
mäntapaan laajemmin. Tällöin liikkumisen ja ympäristön ja kulttuurin vaihdoksen muka-
naan tuoma avoimuus liittyy liikkumisen kykyyn. Ph5N näkee, että kysymyksessä on
syvempi elämäntapa, jossa avoimuus on eräs arvo. Hän tiivistää ulkomailla ja vieraissa
kulttuureissa opittuja avoimuuteen kytkeytyviä ominaisuuksia seuraavasti:
Tekstinäyte 91

PH5N: Nii. Kyllä mulle se on muotoutunut tällä hetkellä tämmöseksi kysymykseksi, että
mikä on se elämäntapa siis työn lisäksi. Työ voi olla melkeen mitä vaan. Mutt mikä on se
elämäntapa, jossa sitä ulkomailla opittua vapautta, luottamusta, välittömyyttä, avoimuutta,
vois niinku tuoda tänne. Sitä vois jakaa ehkä muillekki. Ja se on musta elämäntapakysymys,
että millä lailla, minkälainen koti mulla on, kuinka avoinna ovat oveni, miten on helppo
tulla niinko siellä kentällä oli, ni miten mä järjestän tässä individualistisessa Suomessa
näissä olosuhteissa sellaisen elämäntavan, että jotain siitä. Koska ittellä oli siellä helpompi
olla ja muilla oli helpompi olla, ni voiko täällä järjestää. Miten sen voi järjestää sen elämän.

Avoimuus, luottamus, välittömyys ja vapaus yhdistyvät vieraanvaraisuuteen ja kodin avoi-
muuteen. Ph5N näkee mainitut ominaisuudet sen vieraan kulttuurin arvoina, jossa hän on
jo vuosia elänyt ja toiminut. Nämä arvot hän näkee tietyllä tavalla monikulttuurisina tai
kulttuurienvälisinä myönteisinä tekijöinä, ja hänellä on tarve vaikuttaa niillä myös suoma-
laiseen kulttuuriin. Ihmis- ja yhteisökeskeisesti orientoitunut elämäntapa nähdään tietyllä
tavalla vastakkaisena tavarakeskeiselle elämäntavalle. Lähetin sivullisen asemaan voi toi-
sin sanoen kytkeytyä positiivinen kompetenssi muutosagenttiutena, jolloin lähetin erilai-
suuteen yhteisössä kytkeytyy kyky ja halu vaikuttaa yhteisöön tuomalla siihen erilaista
näkökulmaa rakentavassa hengessä.

Näkökulma voi olla myös radikaalimpi ja kriittisempi, kuten Ph3M:n arvio päätöksen-
tekoprosessista seurakunnassa. Kysymys ei siis välttämättä ole kulttuurisynteesin rakenta-
misesta (Bennett M 1993, 64; Schaetti 2000, Adler 1998), vaan myös radikaalimmasta
muutokseen pyrkimisestä. Rakentava sivullisuus, sikäli kun siihen sisältyy kyky kriti-
koida kulttuuria ja kohdata vastarintaa, voisi viitata tällaiseen tapaan neuvotella monikult-
tuurista identiteettiä. Lähettien kritiikin taustalla olivat lähetysmaan vieraan kulttuurin
käytänteet, joita he ovat sisäistäneet ja oppineet arvostamaan. Läheteille näyttääkin ole-
van tärkeä haaste hyödyntää ulkopuolisuuttaan ja kykyään asettautua, kontekstualisoitua
sekä irrottautua ja ottaa etäisyyttä asuinkulttuureihinsa. Tässä prosessissa heidän kompe-
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tenssiinsa kuuluu aktiivisuus ja kontekstitietoisuus. Kulttuureihin ei myöskään kotiuduta
täysin, mutta riittävästi. (Bennett J. 1993, 15–16; Bennett M. 1993, 63–64.) Samoin kult-
tuureista ei täysin vetäydytä, mutta otetaan riittävästi välimatkaa.

Näkökulmien vaihtamisen kykyyn liittyy herkistyminen monikulttuuriselle sosiaali-
selle viestinnälle, jossa keskeistä on kyky ja tahto reflektoida omaa vuorovaikutusta-
paansa ja identiteettiään. Näin tietoisuus omista rajoista ja niiden ehdoista lisääntyy.
(Bennett J. 1993, 15–16.) Ph2M kuvaa kuinka hän tulee vähitellen tietoisemmaksi siitä,
”miltä näyttää” tai miten hänet koetaan vieraan kulttuurin yhteisössä. Hänen puheessaan
nousevat esiin fyysiseen stressiin liittyvät tekijät. Rentouden oppiminen ja jännittämisen
hellittäminen kertovat stressin vähenemisestä. Stressin vähenemisen myötä lisääntyy
herkkyys vieraan kulttuurin hienovaraisimmille nyansseille, minkä Ph2M ilmaisee inten-
siivisempänä ”signaalien lukemisena”. Aluksi herkistyminen on tietoista. Myöhemmin se
on rennompaa ja tapahtuu vähemmän tietoisesti, jolloin vapautuu resursseja yhä hienova-
raisempien kulttuuristen erojen hallintaan. Näyttää siltä, että Ph2M kuvaa kontekstitie-
toista oman identiteetin merkityksen tiedostamista (Bennett J. 1993, 15–16).

Lähettien puheessa rakentuva monikulttuurinen kompetenssi voidaan tiivistää kyvyksi
aistia ja tiedostaa herkemmin omaa identiteettiään ja vaikutustaan ympäristöönsä. Siihen
liittyy olennaisesti myös kyky tiedostaa sosiaalisen vuorovaikutuksen luonnetta ja merki-
tystä lähetin identiteetin muovautumiselle identiteettineuvottelussa. Seuraavaksi tarkaste-
lenkin lähetin monikulttuurista identiteettiä sekä tutkimuksessa rakentuneen identiteettire-
pertuaarin luonnetta. Vieraassa kulttuurissa eläminen näyttää monella tapaa dynamisoivan
ihmistä. Hänen on tultava tietoisemmaksi sosiaalisen vuorovaikutuksensa ja viestintänsä
luonteesta sekä siitä, miten muut hänen viestintäänsä tulkitsevat. Hänen on myös tiedos-
tettava, millaiseksi hänen identiteettinsä rakentuu tässä viestinnässä. (Bennett M. 1993,
43–45; 63–64; Bennett J. 1993, 15–16) Monikulttuurinen herkistyminen voi aiheuttaa
kulttuuristen tekijöiden – esimerkiksi vuorovaikutuksen tyylien – yliherkkää havaitse-
mista. Yliherkkyys tai ”monikulttuurinen allergia” voi johtaa myös negatiivisesti arvotet-
tujen piirteiden korostumiseen, mitä vielä kärjistää vaihtoehtoisen vastakkaisen kulttuuri-
sen perspektiivin vaikutus.

7.6 Identiteettirepertuaarit

Palaavan lähetystyöntekijän identiteetti rakentuu kahdessa kehyksessä. Lähetysseura
rakentaa palaajilleen jälkimissionaarisen siirtymäkehyksen, jonka kautta nämä siirtyvät jäl-
kimissionaariseen kotoutumiskehykseen. Viimeksi mainitussa lähetit eivät enää ole lähety-
sorganisaationsa palveluksessa sen virallisina lähetystyöntekijöinä. Lähetti voi haastattelu-
puheessaan sijoittaa itsensä missionaariseen tai jälkimissionaariseen identiteettikehykseen
tai niiden väliin sijoittuvaan jälkimissionaariseen siirtymään. Lähettipuheessa rakentuvat
diskurssit ja repertuaarit kytkeytyvät mainittuihin identiteettikehyksiin ja rakentavat palaa-
van lähetin identiteettiä.
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7.6.1 Lähetin paluu ja identiteettipositio

Haastateltujen lähettien Suomeen tulon merkitys ei heidän puheessaan yksiselitteisesti
rakennu paluuna. Lähtökohtana kuitenkin on se tilanne- ja kulttuurikonteksti, jossa haastat-
telu tehtiin. Lähtökohdiltaan suomalaisia lähettejä tarkastellaan palaajina. Paluun merkitys
liittyy lähettien kulttuuriseen perusorientoitumiseen, joka määrittää sitä, mikä kulttuuri on
ensisijainen ja mikä toissijainen kulttuuri. Suomi ei yksiselitteisesti ole lähettien kokemus-
maailmassa paluun kulttuurinen konteksti, vaikka se haastattelutilanteessa tutkimuksen
peruslähtökohdista sellaiseksi oletetaan. Paluun merkitysperspektiivi vaihtuu sen mukaan,
mihin kulttuuriin lähettien arkielämä ensisijaisesti liittyy. Seuraava tekstinäyte kuvaakin
sitä, miten paluun mieltäminen kääntyykin toisenlaiseksi ja sen suunta vaihtuu päinvastai-
seksi. Paluu merkitsee lähetille Suomesta lähtöä ja ulkomaiseen kulttuuriin saapumista eli
käsitys on vastakkainen omalle näkökulmalleni tässä tutkimuksessa. Ph3 kuvaa, kuinka
heidän näkökulmansa Suomeen muuttuu ”turistimaiseksi”: Suomi onkin lomanviettopaik-
ka, josta palataan kotiin lähetyskentälle.
Tekstinäyte 92

MS: Eli niitä paluitaki on sitte aika monenlaisia. Teillä molemmilla kauheen pitkä se kausi,
aika monenlaisia paluun kokemuksia. Kuis monta kertaa te kävitte kotimaanlomalla.

Ph3M: Kolme. Eikö?

Ph3N: Joo.

Ph3M: Mutta niitä mä en mä en ainakaan osaa ajatella, miten ne ois ollu paluita. Ne oli
vaan pistäytymisiä. Ne oli semmosia lomareissuja että oikeastaan niinku enimmiltään. Noin
ninku ajatuksena.

Ph3N: Pisin.

Ph3M: Niin kaikkein pisin käynti oli se ensimmäinen loma ja se oli noin 4,5 kuukautta. Ja
ne kaks muuta oli alle neljä, kolme ja puoli alle kolme kuukautta. Ett ne oli niin lyhkäsiä.

Ph3M: Ja meill oli koko ajan koti siellä lähetysmaassa, ett ko me tultiin tänne, ni ni tota ei
edes meijän lapset mieltäny sitä että me ollaan tultu tänne niinku palattu Suomeen. Että me
ollaan vaan käymässä Suomessa.

MS: Just joo semmonen loma.

Ph3M: Niin. Ja varmaan meijän omissaki ajatuksissa ni me meijän niinku elämä oli siellä ja
täällä vaan käytiin.

Ph3N: Meill oli menopaluu liput sieltä lähetysmaasta lähtiessä ja me tiedettiin lähtöpäivä,
että ett se niinkun se oli hirveen selkeesti ett se on tämmönen rajallinen käynti ja sitt lähe-
tään takasin.

Perheen lasten kerrotaan mieltäneen Suomen matkat ”käymässä olemiseksi” ja vanhem-
matkin mieltävät ne ”lomareissuina”. Kulttuurisen perspektiivin painopiste alkaa näin
kääntyä ja Suomen merkitys ”kotimaana” muuttua toiseksi. Suomikeskeisyys on vaihtunut
ulkomaakeskeisyydeksi. Kun paluuta aletaan suunnitella pitempiaikaiseksi tai pysyväksi,
tämän näkökulman tietoinen työstäminen ja muutos on tehtävä uudelleen. Näkökulma Suo-
meen tuloon muuttuu, kun lähetit itse alkavat rakentaa Suomeen tulolle merkitystä pysyvä-
nä paluuna.
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Tekstinäyte 93
Ph3M: Käytännössä me niinku elettiin siellä 13 vuotta.

MS: Elikkä sitte ku tulitte lopullisesti takasi. Onks se mahdollista?

Ph3M: Sillon ku me tultiin niin me tultiin lopullisesti mun mielestä.

Ph3N: Niin tai ainaki sillä mielellä että eihän sitä koskaan tiedä, mutta luultavasti me nyt
jäädään Suomeen.

Ph3M: Nyt tään reilun vuoden aikana ni ajatukset on ruvennu kääntymään niinki päin, että
ehkä tää täällä Suomessa aivan ookkaan niin mahollista.

Aviomies kertoo mieltäneensä viimeisimmän paluun, jonka aikana haastattelu tapahtuu,
lopulliseksi. Vaimo sen sijaan on määrittelyssään joustavampi ja epävarmempi: kysymys
on ”luultavasti” jäämisestä. Haastateltavat palaavat myöhemmin kysymykseen paluusta,
jolloin tulevaisuudesta häämöttää ”lopullinen” paluu, mutta ei Suomeen vaan vieraaseen
kulttuuriin. Päätös lopullisesta paluusta Suomeen onkin kääntynyt ratkaisuksi palata
”lopullisesti” lähetysmaahan.
Tekstinäyte 94

Ph3M: Mä oon aina tuolle vaimolle sanonukki, että ala vaan sopeutua siihen ajatukseen, että
me ei tulla Suomeen takasi.

Ph3N: Joo mies ois valmis jäämään eläkkeellekki jo.

MS: Sieltä.

Ph3M: Joo. Joo.

Ph3M: Me kerran oltiin kävelemässä tuolla mä sanoin sille, mä oon vähän susta huolissani,
että jos sä rupeet sopeutuun. Ei oo kuulemma pelkoo vielä.

Ph3:n perspektiivi on jo kääntynyt: lopullinen paluusopeutuminen Suomeen onkin jotain
”pelättävää” ja muuttoa ulkomaille katsotaan pitkällä tähtäimellä, pysyvänä olotilana aina
eläkkeelle saakka. Samaa ”välilläoloa” (Yoshikawa 1987; Bennett J. 1993, 12–13, Bennett
M. 1993, 62–63) on Yh4:n tavassa jäsentää paluunsa merkitystä. Myös hän rakentaa itses-
tään kuvaa hyvin selkeästi paluuorientoituneena lähettinä, jolle tämä orientaatio on kyseen-
alaistumassa.
Tekstinäyte 95

MS: Tuota aioksä mennä takasi.

Yh4: En mää tiiä.

MS: Se on auki.

Yh4: Mä olin viimesen 1 ½ vuotta yli 100 prosenttisen varma, että en tuu mä en jaksa tätä
elämää. Mä en jaksa, minä en kykene sopeutumaan niin hyvin kun pitäs. Mä en jaksa näitä
lähettejä. Ja mä en jaksa tätä kuumuutta. Mä en jaksa niinkun koko ajan olla niinku joustava
ja taipuva ja mukautua. Ett tuota tää on mun ensimmäinen ja viimeinen. Ja hyvin pitkään oli
Suomessakin että tää on mun viimenen. En lähe. Ja syksyllä multa kysyttiin sitä Lähetys-
seurasta, että oonko suunnitellu millon palaavani, mä sanoin että en ainkaan toistaiseksi,
että mieluusti ainakin 2–3 vuotta piän väliä…Että sanotaanko, että viimeset kolme kuu-
kautta on vasta ehkä ollu semmosta, että voiskohan sinne jatkaa. Ja mä oon kuitenkin 1,5
vuotta ollu Suomessa. Ett semmosia ensimmäisiä välähdyksiä oisko… Että voisko sitä
mennä, oliko se sittenkään niin kauheeta aikaa. Että ei sitä tiiä.
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Yh4:n kohdalla yllättävää on, että käsitellessään Suomeen paluun lopullisuutta ja sitä kos-
kevaa muutosta hän pohtii niitä sopeutumisvaikeuksia, joita hänellä oli sopeutumisessaan
lähetyskenttänsä vieraaseen kulttuuriin.82 Hän mainitsee kyvyttömyytensä sopeutua riittä-
vän hyvin ja toteaakin hyvin varmoin äänenpainoin ettei enää lähde lähetystyöhön. Samaan
hengenvetoon hän kuitenkin alkaa puhua Suomessa olonsa väliaikaisesta luonteesta ja
näkeekin paluunsa väliaikaisena. Jäämispäätöksestä huolimatta Yh4:ssa käynnistyy uudel-
leen prosessi, jossa painopiste kallistuu siirtymäidentiteetin suuntaan: hän alkaa prosessoi-
da lähtöään uudelleen ja hänestä tulee ”mahdollisesti lähtevä lähetti”. Myös Yh1 kuvaa
tilannettaan välivaiheessa ja prosessissa olemiseksi:
Tekstinäyte 96

Yh1: Ett kyll musta niinku Suomi on täällä Suomessa on niinku silleen ni – kauhee kun mä
siis en mä osaa siis tiivistää koska mä varmaan oon semmosessa prosessivaiheessa, koska ei
oo niinku mihkään kiinnitettynä.

Prosessivaiheen eräs tuntomerkki on, ettei ole kiinnittynyt mihinkään – eräänlainen irralli-
suus tai kuulumattomuus lähetin sanoin ”ei mihinkään”. Hän elää tilanteessa, jossa Suo-
meen asettautumisen ja kentälle uudelleen lähtemisen mahdollisuudet ovat molemmat
mahdollisia.
Tekstinäyte 97

MS: Mut mites sä jos sä saisit nyt ite päättää niin mitä sä haluaisit tehdä?

Yh1: No mä sanon että mä en tällä hetkellä oikeastaan ittekään tiiä sitä loppujen lopuksi.
Mulla on tietysti kun mulla on tämmöstä kyselyä että mä odottelen lähinnä niinku vastauk-
sia. Ett kyllä mä tietysti joskus mietin että entäs jos nyt pitäs sitten asettautuu Suomeen ja
lähtä jonnekin tänne mutt tuota mikä on sitte se henkireikä että mä pääsisin aina pois?

Yh1:n kohdalla välilläolo näyttäytyy pysyvämpänä jännitteisenä kahtaalle orientoitumise-
na, joka oikeastaan kuuluisi pysyvämmän luonteiseen Suomeen jäämiseen: ovet Suomesta
lähtemiseen pysyisivät koko ajan auki. Yh1 viittaa jopa paikalleen jäämiseen pelottavana
näköalana.
Tekstinäyte 98

Yh1: niinku mä koen ett se on ninku antanu valmiuksia siihen, että on niinku helppo siirtyä
paikasta toiseen. Ett päinvastoin ett kai mun pitäis kohta rueta pelkäämään, että jos mä
jämähdänkin vaik toisaalta on kuitenkin semmonen hei pitäis olla varmaanki kuitenkin joku
paikka. Mull ei oo mitään niinku täll hetkellä 2 kk tiedossa töitä ja sitt mää vaan toistaseksi.

Yh1 näyttää kipuilevan kahden toisilleen vastakkaisen tekijän välisessä jännitteessä. Hän
määrittelee lähetin kokemuksen kompetenssia valmiudeksi siirtyä helposti paikasta toi-
seen, mikä näyttää olevan hänelle tärkeä ja hänen identiteettinsä kannalta myönteinen omi-
naisuus. Toisaalta liikkeelläoloon perustuvaan identiteettiin liittyy kuitenkin ristiriitainen
toive paikasta ja paikallisuudesta sekä siihen liittyvä tarve kiinnittyä johonkin paikkaan.

Yh2 edustaa selvempää väliaikaista Suomeen orientoitumista, joka kuitenkin poikkeaa
esimerkiksi Ph3:n alussa mainitsemasta turistiorientaatiosta. Hän ei yrityksestään huoli-
matta ole oppinut sopeutumaan Suomeen. Tämän tuloksena hänen ulkomaille orientoitu-
misensa on selvempi ja muistuttaa Ph3:n orientaatiota.

82. ”Mä en jaksa tätä kuumuutta” viittaa lähetysmaan olosuhteisiin; ”näitä lähettejä” viittaa lähettikollegoihin
vieraassa kulttuurissa samalla lähetyskentällä.
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Tekstinäyte 99
Yh2: Ett sitt jossain vaiheessa luovutti sen että kuuluu ett kyll mäkin niinku ihan tietosesti
muistan sen ajatelleeni että ei tänne niinku ikinä kuulu että että on itte muuttunu niin paljon
ja myös kaikki ihmiset muuttunu että ei ja sitt ihmiset haluais että muuttuis takasi semmo-
seks että pärjäis tänne ja ei niinku välttämättä haluukkaan enää takasin semmoseksi.

Yh2 rakentaa identiteettiään luopuneena mahdollisuudestaan palata pysyvästi Suomeen ja
muuttua sitä kautta Suomeen jääneeksi ja asettautuneeksi. Paluu on tässä mielessä mahdo-
ton. Aiempi Suomi on muuttunut, eikä entiseen ole paluuta. Hän itse on myös muuttunut
niin, että muutos takaisin kulttuurisesti kompetentiksi suomalaiseksi ei enää ole hänelle
tavoittelemisen arvoista. Hänen muuttumisensa näkyy myös siinä, miten hän kuvaa merkit-
tävien toisten toivovan hänen muuttuvan ”takaisin” joksikin, jollaisena he ovat hänet aiem-
min kokeneet. Tämä ei kuitenkaan ole Yh2:n mukaan enää mahdollista eikä hän itse sitä
halua. Yh2:n paluuorientoituminen on tietyllä tavalla samanlainen kuin Ph3:lla. Yh2 ei kui-
tenkaan nosta korostetusti esiin jäämistään lähetystyöhön. Hän näkee Suomen paikkana,
johon ei enää kuulu. Yh2:n suhde molempiin maihin on tietyllä tavalla avoin ja altis jous-
tamaan: yhtäällä Suomi näyttäytyy positiivisessa valossa, mutta Suomessa asuminen muut-
taa perspektiiviä ja kääntää sen ulkomaasuuntautuneeksi.

Yh3 paluusuhde edustaa myös ”käypäläisen” tai turistin näkökulmaa. Hänen kohdal-
laan se on selvempi kuin muiden haastateltavien kohdalla.
Tekstinäyte 100

MS: Ooks sä valmis jo lähtemään?
Yh3: En. Mun lopputyö on keskein.

MS: Siis tää.

Yh3: Nii nii nii. Että se se tässä nyt. Mutta henkisesti niin jollain tapaa pikku hiljaa jo. Nyt
on niinku mulla on iso urakka edessä, koti pitää purkaa ja se on se on aina semmonen työläs
juttu. Ja kuukauden päästä lähden tästä asunnosta ja ilmotan. Ett niin kauan kun näitä tätä
tätä työläyttä jaksaa ja sitä kipua mikä syntyy siitä, että on taas niinku erottava niin kauan
ku se on niinkun pienempi kuin se että se ilo, että lähtee, ni niin kauan tätä jaksaa.

Yh3 on orientoitunut lähtemään uudelleen ja pysymään liikkeellä ”niin kauan kuin jaksaa”.
Hän määrittää itseään liikkeellä olevan muuttajan näkökulmasta. Irrottautumiseen liit-

tyy voimia kysyviä ja kipeitä tekijöitä. Toisaalta liikkeellä olemisella ja lähtemisellä on
positiivinen merkitys, ja siihen liittyy paljon iloa.

Lähettien puheessa ilmenee prosessi, jossa kypsytään tekemään paluuta tai uudelleen-
lähtöä koskevia päätöksiä. Lähetit elävät siirtymävaiheessa, jonka jännitteisyyttä kuvaa
hyvin Ph2:n tapa kuvata paluutaan.
Tekstinäyte 101

Ph2M: Mutta sitte ko tultiin tällä kerralla, me oltiin niinko jo alunperin sanottu että jos ter-
veyttä on – ko oli lasten ikiä vähän laskettu – että me ollaan nämä työkaudet tällä erää, niin
sitte oli niiko semmonen peruuttamattoman tunne enempi tultiin Suomeen…

Ph2N: Niin (huokaus), mä aion, tässä on niin monia asioita tietysti yhelä kertaa jo nousee
mutta että jos aatellaan niin ei me voia...kyllä me tultiin ihan vakavasti pois.
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Kuten Ph3 myös Ph2 määrittää paluunsa ensin pysyväksi ratkaisuksi. Tämänkin avioparin
kohdalla ilmenee aviopuolisoiden välinen ero tavassa puhua paluusta. Mies ilmaisee asian
epävarmemmin83 ja vaimo on paluuorientaatiossaan varmempi.
Tekstinäyte 102

Ph2N: Ei ja joissaki tilanteissa ei ois paljo tarvittu ja kyllä se meillä niinku risteili sen ver-
ran ajatuksissa että kun yks lapsista sitten sano oltiin niinku oltu toista vuotta että äiti
lupaatko että ennen ei lähetä kun hän on tämän koulun käyny. Hän ei jaksa enää niinku. Se
liikku meiläki ajatuksisa ku välilä me kahestaan hirveen paljon on totuttu puhumaan niinko
tuli vaikiaa niin että ko jättäs tämän koko paskan ja lähtis.Mutta että kyllä me se ite tajuttiin
että kyllä sitä pakenee vain niinku ihtiään.

Ristiriita pysyväksi tarkoitetun paluun idean ja toteutuvan paluun häilyvyyden välillä on
riipaiseva. Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin liitetty termi ”koko paska” ei ole mairitte-
leva ja se kuvaa paluusokin korostuneen voimakasta tunne- ja arvosisältöä. Tulo Suomeen
on kriisi, transformatiivinen kokemus. Yhtäällä on pyrkimys sopeutua Suomeen lasten
vuoksi ja toisaalla kulttuurisokin ja sopeutumisvaikeuksien aiheuttama halu ja motiivi läh-
teä takaisin. Tässä tilanteessa palaavalla lähetillä ei näytä olevan mitään pysyvää identiteet-
tipositiota tai ainakin se on voimakkaasti jännitteisen identiteettineuvottelun leimaama.
Uudelleen lähtemisen hän näkee pakenemisena, jolla pyritään välttämään lähetin identi-
teettiin liittyvät vaikeat kysymykset. Lähetin identiteettineuvottelu on paikallisesti ja kult-
tuurisesi sidottu tapahtuma ja hänen on ratkaistava sitä koskevat Suomeen liittyvät kysy-
mykset Suomessa.

Kun Ph3 avioparin puolisot määrittävät olevansa identiteettipositioltaan lähteviä lähet-
tejä, Ph2:n tapauksessa lähetit mieltävät itsensä Suomeen sopeutuneiksi läheteiksi, joiden
sopeutumisen kriisivaihe on haastattelun ajankohtana taakse jäänyttä elämää.
Tekstinäyte 103

Ph2N: Niin ja me on aidosti oltu kiinnostuneita näistä ihmisistä ja sitte sekin että kyllä mä
ainaki ite sanon että kyllä siinon 2 - 3 vuotta on se vaara että tämä tuntuu niin hankalalta
että tätä vois paeta johonki muualle lähtemällä.

Ph2N: Kyllä mä sanon että 2–3 vuotta.

Ph2M: 3 vuojen kohala alako niinko tuntua semmonen että kyllä me tästä selevitään.

Ph2:n näkökulma paluun kriisivaiheeseen on muuttunut: hän katsoo irrottautuneensa siitä
irrottautumisen. Samalla pariskunta määrittää kriisinsä toisin. Siitä tulee paikasta riippu-
matonta ”hankaluutensa” vuoksi. Kyse ei siis olisikaan ”kulttuurisesta” kriisistä tai kulttuu-
risokista, vaan henkilökohtaisesta kriisistä, jossa on kysymys muusta kriisistä (Bennett J.
1998, 217–218). Haastattelutilanteessa he määrittävät jopa kriisin keston pituuden. Tällöin
kriisi määrittyy rajallisena vaiheena, jonka he ovat jo ohittaneet. Tämä puhujan positio, jol-
la he viittaavat itseensä haastatteluhetkessä, osoittaa että he ovat siirtyneet kulttuurisokin
kokijoina sen kriisivaiheesta selviytymisvaiheeseen (Oberg 1963; Salo-Lee 1996; Brown
1990; Marx 1999, 7–9).

83. Mies puhuu ”peruuttamattoman tunteesta” ja lisää vielä tähän yhteyten sanan ”enempi”.Verrattuna vaimon
tapaan ilmaista asia ”kyllä me tultiin ihan vakavasti pois” miehen tapa muodostaa paluuta koskevaa merki-
tystä on häilyvämpi. Vaimo puolestaan korostaa paluupäätöksen ”vakavuutta” ja varmuutta ja korostaa sitä
vielä ”kyllä”-sanaa käyttämällä. Hän ikään kuin vastaa miehen esittämään epävarmuusväitteeseen korosta-
malla yhteisen päätöksen varmuuutta ja peruuttamattomuutta.
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Myös Ph5:n näkökulma perustuu päätökseen palata pysyvästi Suomeen.
Tekstinäyte 104

PH5M: (raskas huokaus)… niin, tai ni kahenlaisia paluukokemuksia. Tää on tää viimisin
paluukokemus, joka niinku tavallaan tämmönen lopullisen tuntunen paluu ja sitte se ko
oltiin aiemmin Suomessa kaks vuotta ja sillon me oltiin ensimmäistä kertaa jäätiin Suomeen
niinku pitemmäks aikaa. Että nää on niinku vähän semmosia saman tason tasosia tuota taso-
sia kokemuksia.

Kuten Ph2 myös Ph5:n lähetit viittaavat paluun lopullisuuteen epävarmana tekijänä: paluu
on vain lopullisen tuntuinen, ei lopullinen. Samoin Ph5N viittaa toisten lähettien kanssa
käymäänsä keskusteluun, jonka toinen osapuoli rajaa paluukriisin ajallista kestoa.
Tekstinäyte 105

Ph5N: Mutta kyllä kieltämättä täytyy myöntää että hirveen paljon menee energiaa siihen,
että miettii sitä elämäntapaa siis päivittäin, että miten mää niinku voisin ni vähän helpottaa
tätä niin sanottua helvettiä. Niinku yhet lähetit ne kerran näki meijät kotimaassa ni ne sano
että onks teijän elämä vielä yhtä helvettiä. (naurua) Vieläkö te elätte helvetissä niinku. Vie-
läkö se teijän helvettinne jatkuu täällä kotimaassa. Ni mä sanoin että vielä. Niin meiläki.
Okei ne kestää noin kaksi vuotta. Ne niinku lohutti ja me oltiin yhen vuojen ollu.

Toisin kuin Ph2, Ph5 ja Ph3 jäsentävät paluutaan prosessisissa olevina ikään kuin vaikeuk-
siensa keskeltä. Ph3 on kehittänyt ratkaisuksi päätöksen lähteä uudelleen lähetystyöhön.
Ph5 on vielä ambivalentissa vaiheessa. Aviopari Ph2 katsoo paluun vaikeuksia niistä irtau-
tuneina, selviytyneinä. Heidän paluupuheensa rakentuu selviytymisdiskurssin varaan.
Ph5:n lähetit ovat vielä prosessissa ja toivovat, että kahden vuoden jälkeen kulttuurisokki
helpottaa. Rajallisuus ei ole heidän oma kokemuksensa, vaan teoreettinen merkittävien
toisten määrittämä – heille toivoa antava – tulkinta kulttuurisokista.

Kysymys paluun vapaaehtoisuudesta tai pakollisuudesta on sinällään problemaattinen.
Edellä on jo käynyt ilmi, että paluupäätökseen liittyy ristiriitoja. Huolimatta siitä, että
lähetit voivat vaikuttaa paluuratkaisun luonteeseen, sen ajankohtaan tai pysyvyyteen,
paluuseen voi silti heidän mielestään liittyä tiettyjä pakottavia tekijöitä. Paluun pysyvyy-
den voivat määrittää myös sellaiset tekijät, joihin lähetti ei itse voi vaikuttaa, ja hänen täy-
tyy jäädä Suomeen vastoin omaa tahtoaan. Kuten Ph2:n ja Ph3:n kohdalla myös Ph4:n
kohdalla kysymys on vapaaehtoisesta paluusta eli normaalista paluusta päättyneen työ-
kauden jälkeen. Silti paluuorientoituminen voi olla psyykkisesti raskasta ja päätös jäädä
lopullisesti voimia kysyvä. Ph4:n haastattelussa lopullisuus nojaa lähettien omaan päätök-
seen. Silti se on vaikea prosessi, johon liittyy tiettyä velvollisuudentuntoista pakkoa sul-
kea pois ratkaisuja, joita olisi halunnut tehdä.84

Tekstinäyte 106
Ph4N: Siihen, mistä lähti. Mutt tää oli musta sit just mun mielestä se, me käytiin ihan sem-
moset normaalit vaiheet. Nyt ku on vuoden ollu Suomessa, että kävi semmosen suruvai-
heen, semmosen luopumisenvaiheen. Se on niinku jostakin menettämistä ja luovuttamista.
Ihan samalla tavalla käy sen pitkän suruprosessin ja käy siellä pohjalla ja sitte hissun kissun
yrittää löytää taas elämästä jotain kiinnekohtaa ja yrittää löytää positiivisia asioita Suo-
mesta ja niinku tasapainossa sen asian kanssa, että että vaikkka siellä oli hyvä olla, ni me ei
palata sinne nytte ja yrittää sitten taas sen kanssa oppia elämään ett tässä on ihan yhtä hyvä

84. ”Me ei nyt palata sinne”…”mä en sinne todellakaan pääse nyt. Mun on elettävä tää Suomen syksy..”
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olla. Ja että tässä on kuitenkin meijän paikka tällä hetkellä. Mun mielestä siinä, siinä ihan
alussa oli se kaikkein raskain vaihe. Ko me heinäkuuss tultiin, ni syksy oli kauhee ihan kau-
hee.

MS: Mikä siitä teki niin kauheen siitä syksystä?

Ph4N: Todennäkösesti mejän omissa ajatuksissa, mä itelleni ajattelin, että se on sitä suru-
työtä, luopumista siitä, että mä en sinne todellakaan pääse nyt. Ett mun on elettävä tää Suo-
men syksy ja talvi. Se on pakko käyä tää pimeys läpi, se, että kaikki istuu sisällä pimeessä
(naurua) koteloituu sinne omaan maailmaansa. Ehkä se on mitä sitte on mulla ainaki.

Paluun mieltäminen pysyväksi ei ole iloinen kotiintulo. Se merkitsee surutyön85 käynnis-
tymistä. Puheessa Ph4N korostaa paluun lopullisuutta (”ei todellakaan pääse”) ja toisaalta
sen raskautta (”aivan kauhee”). Tähän liittyy sopeutumispakko, pakko käydä läpi kulttuu-
riset sopeutumisehdot aina muuttunutta ilmastoa myöten. Ilmastonkin tiettyjen kielteisesti
sävyttyneiden piirteiden86 merkitys näyttää korostuvan ja lähetti on aivan kuin yliherkisty-
nyt niille. Lähetti näkee myös muiden ihmisten suhtautuvan häneen surutyötä tekevänä.
Tekstinäyte 107

Ph4N Sitt meiltä saatetaan kysyä sillon aika paljon ku tavataan. No miltäs nyt tuntu tulla
Suomeen. Mutt sitte ku tavattas toisen kerran tai kolmannen kerran ni sitte puhutaanki niistä
tän päivän asioista. Sitte jos mää alotanki puhumaan että ku mullon ikävä sinne tai mull
jotenki ku rupee puhumaan tai kertomaan niistä ni se saatetaanki sivuuttaa ihan nopeasti.
Nii että se on niinku mennyttä ja elettyä elämää. Siinon vähä samanlainen onko se liian kar-
keesti sanoa ett samanlainen suhtautuminen ku kuolemantapaukseen.

Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toiset osapuolet määrittävät lähetille tärkeän ulkomaa-
vaiheen taaksejääneeksi, ”kuolleeksi” osaksi elämänhistoriaa, johon ei saisi palata. Etenkin
kun Ph4N kuvaa tuota elämänvaihettaan ja sen kulttuurista kontekstia paikkana, johon on
ikävä. Kysymys on näiden merkittävien toisten tavasta ”eristää” ja sivuuttaa se osa lähetin
puhetta, jossa hän voisi tuoda esiin vieraaseen kulttuuriin liittyvää osaa itsessään. Neuvot-
teluehdoksi määrittyvät eristäminen ja ulkomaakokemuksen merkityksen kieltäminen
(Bennett M. 1993, 30–32) osana vuorovaikutus- ja neuvottelufoorumia. Paluun lopullisuus
voi kuitenkin olla tietyssä määrin riippumaton läheteistä itsestään. Ph1:n kohdalla lähetys-
työn viimeisin kausi keskeytyy lähetysmaassa tapahtuneen poliittisen muutoksen ja kriisin
vuoksi, jolloin lähetit joutuvat palaamaan sieltä vastentahtoisesti ja tässä mielessä pakosta.
Tekstinäyte 108

Ph1N:…niin sillon ko me tultiin vuotta aikasemmin tänne ku olis pitäny ja meijän kaikki
elämä oli järjestetty sillä tavalla, että me oltas oltu kaks vuotta ja me tultiin odottamaan sitä
että millon voitas palata takasin. Ja se sillon kesän aikana ku odotettiin, niin se viikottain
niinku vaihteli tieot, että voiko mennä ja eikö voi mennä ja saako mennä vai eikö saa mennä
ja kaikkee tällasta ja sitte meijän oli pakko lasten koulun vuoksi tehä joku päätös niin se
tänne jäänti oli sillon minun mielestä se oli semmonen hankala.

Ph1M: Joo nii oliki ja siis tänne tuloki oli kans ett se oli ihan niinku poikkeuksellinen se että
me tultiin niinko pakon sanelemana että muullonhan me ollaan tultu selkeesti työkausi on
päättyny.

85. Furham & Bochner 1994, 163–171 viittaavat kulttuurisokin tulkinnassa surutyöteorioihin kulttuurisokkitut-
kimuksen yhteydessä.

86. Ph4N nostaa esiin syksyn ja pimeyden.
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Ph1N:n paluuseen liittyy halua lähteä uudelleen lähetystyöhön, mutta se estyy lähetysken-
tällä olevan poliittisen tilanteen vuoksi. Lähettipariskunta joutuu orientoitumaan Suomeen
jäämiseen. Tarve asettaa lasten elämä ja tulevaisuus tärkeimmäksi saa lähetit muuttamaan
orientaationsa väliaikaisesta pysyväksi.

Yh5:n kohdalla paluu on vielä selvemmin pakon sanelemaa ja sitä koskeva päätös on
hänestä merkittävästi hänestä riippumaton. Hänet määritetään lähetiksi, jolla ei ole enää
mahdollisuutta palata lähetystyöhön, mikä tekee Suomeen paluusta yllättäen nopean ja
lopullisen. Tämä lopullisuus tuntuu hänestä hyvin vaikealta.
Tekstinäyte 109

Yh5: Mutta mä olin niinkun ajatellu, että mä menen sinne takasin ja vaikka tavarat pakat-
tiinkin, mutta silti mulla oli semmonen tunne, että tää on jotenki lopullista. Ja sittehän (huo-
kaus) ja sittehän tää tässä lähetyksessä tään projektin vetäjä, joka tavallaan hänkin myös oli
jollain lailla mun esimies, niin hän kirjotti mulle kortin, että hyvää jatkoa ja uutta elämää
sulle. Ja se kortti kyllä anto ymmärtää, että hän teki selväksi, että mulla ei oo sinne mitään
paluuta ainakaan hänen minkäänlaiseen alaisuuteen. Ja sitte kun mä pääsin Suomeen, ni siltä
lähetykseltä tuli heti kirje, että jälkikäteen, että ei oo mitään mahollisuutta palata sinne,
mikä tuntu tuntu hirveen raskaalta.

Paluun lopullisuuden eräs merkki on irtisanoutuminen Suomen Lähetysseurasta ja viralli-
sen työsuhteen päättyminen. Se tekee lähetistä entisen lähetin ja siihen liittyviä kriisiele-
menttejä kuvaavat sekä Ph2 että Yh5. Yh5:n tapauksessa paluun lopullisuus sinetöityy
lähettisopimuksen purkautuessa kahden vuoden päästä, mikä lisää paluukokemuksen vai-
keutta.
Tekstinäyte 110

Yh5: No siinä vaiheessa kun tehtiin se lopullinen päätös, että minä (en) sitten lähe ja kaks
vuotta tuli täyteen…Mä muistan sen päivän, kun se oli aivan kauhee, kun mä tajusin, että mä
en enää ole lähetystyöntekijä, siinä mielessä, siinä roolissa, eli sopimukset seurakuntien
kanssa, irtisanottiin…se tuntuu hirveeltä ihan niinku teoriassa luopua siitä ajatuksesta, että
mä en oo ennää lähtemässä eikä mulla oo niinku nimikkoseurakuntaa elikä mä oon sinänsä
tavallinen ihminen.

Yh5:n kohdalla lopullisen paluun perspektiiviin kuuluu myös luopuminen lähetin statuk-
sesta tilanteessa, jossa lähetti-identiteettiä koskeva kriisi on luonteeltaan hyvin syvä ja hen-
kilökohtainen. Nimikkosopimuksen irtisanominen tekee Yh5:sta entisen lähetin: hän ei
enää toimi lähetysorganisaationsa lähettinä vaan siirtyy aktiivisten lähettien yhteisön ulko-
puolelle entisen lähetystyöntekijän identiteettipositioon. Tämän identiteettiposition merki-
tys rakentuu kielteiseksi. Merkittävät toiset määrittävät Yh5:n epäonnistuneeksi lähetys-
työntekijäksi, mikä vaikuttaa myös paluun kokemiseen. Olennaista tässä on se, että nämä
merkittävät toiset voivat ratkaisevasti vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa toimia lähetys-
työntekijänä. Päätöksellään nämä tahot myös määrittävät paluun luonteen.

Paluun merkitysperspektiivin rakentumisessa kaksi merkittävä tekijää ovat paluuorien-
toituminen ja identiteettipositio. Kuten edellä kuvattiin, lähetin orientoituminen paluuseen
voi olla selkeä paluuorientoituminen tai selkiytymätön tai selkeästi lähetyskentälle uudel-
leen lähtöön orientoituminen. Viimeksi mainittu tekee lähetistä ”turistin”, väliaikaisesti
Suomeen orientoituneen lähetin, jollaisiksi aineistossa ilmenevät puheensa perusteella
Yh2, ja Yh3. Epätarkan ja selkeän Suomeen orientoituneisuuden välinen suhde on luon-
teeltaan problemaattisempi. Ph1 ja Ph2 ovat haastattelutilanteessa selkeästi Suomeen jää-
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viä lähettejä, joskin he kertovat haastatteluissaan tätä orientaatiota edeltäneestä ristiriitai-
semmasta vaiheesta. Haastattelujen aikana he kuitenkin katsovat lähetystyötä taaksejää-
neenä vaiheena elämässään. Muiden haastateltujen kohdalla tilanne on epäselvempi. Sn1
kokee olevansa vielä prosessissa ja Sn4:n selkeä paluuorientaatio on muuttunut kysele-
väksi. Samoin Ph3:n paluuorientaatio on muuttunut, mutta selkeästi uudelleen lähetystyö-
hön lähtöön suuntautuneeksi.

Kuvio 14. Palaavan lähetin identiteettikehys.

Paluun merkitystä ja palaavien lähettien identiteettiä voidaan tiivistää kuviossa 5 kuvatun
lähetin identiteettikehyksen avulla. Kuvion nuolet osoittavat orientaation suuntaa. Yh2 ja
Yh3 identifioituvat missionaarisen kehykseen. He ovat selkeästi Suomeen väliaikaisesti
orientoituneita ja kentälle palaavia lähetystyötä tekeviä lähetysorganisaation ulkomaantyö-
tekijöitä ja lähettejä. Ph1, Ph2 ja Yh5 ovat selkeästi Lähetysseurasta irrottautuneita entisiä
lähettejä, joiden identiteettipositio on jälkimissionaarisessa kehyksessä. Muut lähetit sijoit-
tuvat siirtymäkehykseen: Ph4 ja Ph5 edustavat kotimaaorientoituneempia lähettejä ja Ph3
ulkomaaorientoituneempaa lähettiä. Yh1:n ja Yh4:n orientaatio suuntautuu molempiin
suuntiin: Yh4:lle se on muutoksen tulos, Yh1:n paluuorientaatiota se puolestaan leimaa.

Kysymys paluusta on siis käsitteellisesti problemaattinen, samoin kuin kysymys siitä,
mikä on kotimaa tai vieras kulttuuri. Tässä tutkimuksessa käsitteiden käyttöä määrittää
ensisijaisesti tutkijan näkökulma. Suomi on tutkijan ja lähettien yhteinen kulttuurinen vii-
tekehys ja tässä mielessä se on kotimaa ainakin tutkijalle. Suomi on kotimaa myös lähe-
teille siinä mielessä, että he kaikki ovat Suomessa syntyneitä ja suomen kieltä primäärinä
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äidinkielenään puhuvia Suomen kansalaisia, joilla on Suomen kansalaisen status myös
silloin kuin he toimivat ulkomailla. Tässä mielessä paluu merkitsee heillekin paluuta koti-
maahansa. Sen sijaan, kuten edellä todettiin, kodin ja kotimaan määrittyminen on kan-
sainvälisen muuttajan kohdalla monisyinen kysymys.

Siirtymäkehykseen kuuluvat erilaiset järjestelyt, jotka mahdollistavat lähetin oleske-
lun Suomessa ulkomaankausien välillä. Lähetillä on mahdollisuus toimia kaksi vuotta
Suomen Lähetysseuran kotimaan työntekijänä, minkä jälkeen hän joko lähtee uudelle työ-
kaudelle tai sanoutuu irti lähetysorganisaatiostaan Eräs tällainen kotimaan työntekijä on
hiippakuntatyöntekijä eli nk. kiertäjä. Tässä toimessa lähetti Lähetysseuran hiippakunta-
toimiston työntekijänä kiertää hiippakunnan alueella seurakuntien kutsumana eri tilai-
suuksissa ja mm. kouluissa. Hiippakuntatyöntekijän paluuorientaatio voi olla kahtalai-
nen: joko ulkomaille paluu tai sopeutuminen pysyvästi Suomeen. Hiippakuntatyöntekijän
tehtävä on eräs niistä tehtävistä, jossa hän voi olla palkattu Lähetysseuran työntekijä.
Millä tavoin lähetti mieltää paluunsa tässä siirtymäkehyksessä? Millainen kokemus toimi-
minen hiippakuntatyössä kiertäjänä on ollut haastatelluille läheteille?

7.6.2 Uudelleen lähtevän lähetin hyväksytty sivullisuus

Missionaariselle identiteettikehykselle ominaista on se, että siitä käsin lähetti rakentuu
väliaikaiseksi Suomessa kävijäksi, joka palaa kotiin ulkomaille ja lähetyskentälleen. Kuten
Ph3 totesi, missionaarisesta kehyksestä käsin lähetit tarkastelevat Suomea turistin silmin
maana, johon ei kiinnitytä. Tämän identiteettiposition ja siihen liittyvän identiteettineuvot-
telun luonnetta kuvaa hyvin Yh3, joka oli haastatteluhetkellä lähtemässä uudelleen lähetys-
työhön.
Tekstinäyte 111

Yh3: Joo joo. Ja sitte seki tietysti ko minä viime syksynä olin kiertävänä, hiippakunnan
kiertävänä niin tuota liikuin seurakunnasta seurakuntaan ja näin että mikä meitä yhdistää
on lähetystyö. Musta se on niinku yks niinku olemus on lähetystyö, ihan selkeesti. Että löy-
tää niinku samanlailla ajattelevia ihmisiä, ni se on kauheen iso aarre. Se siunaus on kau-
heen iloinen ja motivoiva asia. Ja sitte täällähän täällä kotimaassa he tekee työtä. Me teh-
hään se sitten ne, jotka tuota lähetystyötä tukee ja rukoilee ja on sen puolesta, niin ne tekee
sen uskosta sitä työtä ja minähän teen näkemisestä sitä työtä siellä kentällä. Elikä minusta
se, että joku uskoo siihen ja sitä sukkaansa kutoo, ni minusta se on niinku kauheen arvokasta
ja semmosta, sehän rohkasee.

Lähetystyö yhdistää Yh3:n lähettäjiinsä. Nimikkolähettinä ja/tai hiippakuntatyöntekijänä
toimiminen rakentaa Yh3:lle verkostoidentiteetin kotimaassa. Hän rakentaa suomalaisen
paikallisyhteisön identiteettiä suhteessa vieraaseen kulttuuriin. Tässä dynamiikassa lähetti
on kaksikulttuurinen kulttuurivälittäjä. Lähetin omin lähettiyttä rakentava identiteettikehys
muodostuu hänen työtään tukevista nimikkoseurakunnista sekä muista seurakunnista, jois-
sa hän tehtävässään vierailee. Yh3 näkee verkoston osapuolet korostuneen voimakkaasti
samaan kehykseen kuuluvina ja saman työn puitteissa. Hän linkittää eri maissa olevat ver-
kostot toisiinsa, ja edustaa itse verkoston yhteisen toiminnan näkyvää puolta eli lähettiyttä.
Toiset osapuolet verkostossa mahdollistavat hänen työnsä ja tulevat samalla osaksi saman
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identiteetin toista aspektia. Suomalaiset lähettäjät tekevät lähetin ja (nimikko)lähetti tekee
lähettäjät. Suomalainen nimikkoseurakunta tulee lähettinsä kautta osaksi kansain- ja man-
nertenvälistä verkostoa. Yh3:n kuvaama suhde häntä tukevaan yhteisöön, joka on osa
hänen lähettävää viiteyhteisöään, on hyvin myönteinen. Tässä lähetin uskonnollisella eri-
tyisasemalla on suuri merkitys.

Tässä viitekehyksessä lähetin identiteettiin kuuluu lähteä uudelleen, ei palata pysy-
västi. Yh3 edustaa tässä mielessä normaalia lähetin näkökulmaa. Lähetti-identiteettiin
kuuluvan uudelleen lähtemisen ja lähetetyksi tulemisen voimaa osoittaa Ph5N, kun hän
kuvaa ja punnitsee mahdollisuuttaan toimia lähettikehyksen ulkopuolella esimerkiksi
siinä ammatissa, johon on saanut koulutuksen.
Tekstinäyte 112

Ph5N: Voisko olla vaan esimerkiks oman ammattini edustaja näile ja ja ja mikä mää nyt voi-
sin sitte ollakaan. Enhän mä oikein tiedä mikä mää oon, mutta semmonen tuli niinko siihen
siihen työhön niinko mitä teki niinko lähettinä. Ni seki teki vaikeeksi sen, että pyristelepä
pois siitä voimakkaasta roolista, mihin sinut asetetaan. Ja sitten kato lähetystyöntekijän suu-
rin tehtävä on lähtä pois. Lähtä uudestaan. Siis meiltähän kysytään ihan aina, millon te
lähette uuestaan.

MS: Edelleen?

Ph5N: Edelleen. Jos on vähäkään enemmän ko viis ihmistä, joukossa jossa ei tunne minua,
ni vielä joka viikko tulee se kysymys. Koska te lähette. Ja monesti ko sanoo, että ei enään ni
se mielenkiinto katoaa. Mejän tehtävän on lähteä. Jos sulta menee tämä tehtävä pois – niin
on kuule kova homma raivata itele tilaa ja olla niile joku muu. Olla niille joku muu joku täy-
sin muu. Ja siihenhän tää on nyt menny tää energia varmasti aika paljon.

MS: No mitä siinä on nyt tapahtunu sitte siitä ko sä oot yrittäny olla joku muu.

Ph5N: No sitte ko vaihtaa työpaikkaa, ni kyllä mulla nyt ko mä oon vaihtanu ihan eri sekto-
rille ni kyllähän nää ihmiset tuntee mut niinku myös muuna henkilönä.

Ph5N:n kuvauksessa keskeistä on vastaanottajien odotus, että lähetin paluu Suomeen on
väliaikainen. Paluun väliaikaisuus on lähetin identiteetin tunnusmerkki; lähetin odotetaan
lähtevän takaisin lähetystyöhön ulkomaille. Juuri tästä syystä jotkut lähetit kyseenalaista-
vatkin hiippakuntatyöntekijyyden Suomeen sopeutumisen kehyksenä. Toisaalta identitee-
tin muuttaminen muuksi on raskas prosessi. Yh2 kritisoi hiippakuntatyöntekijän identiteet-
tiin kohdistuvia haasteita varsin vahvoin äänenpainoin.
Tekstinäyte 113

Yh2: Yks semmonen kulttuurisokin syy on Suomessa se, että jos jos tota jää tämmöseks
kiertäväks eli tekee tämmöstä recrytiation työtä niinku mäkin oon joskus tehny niin ei sillai
pääse niinku irti kenttämaastaan. Ett sitt jos sä koko ajan kierrät puhumassa siitä seurakun-
nissa…niin niinku ei sillai niinku havahdu siihen, että on Suomessa. Ja niinku just sen takia
ei tänne voi asettuukkaan jos sä koko ajan pyörität jotain levyä siitä kentästäs. Ja sen takia
niinku tämmöset vaikka Suomessa määrällisesti ajallisestikki voi olla aika pitkä aikaa, jos ei
niinku, sä koko ajan puhut siitä missä sää oot niinku ollu, niin ni ehän tähän niinku voi aset-
tua. Ja sillai mää niinku esimerkis just niinku tään työkauden välissä niin tiedostin tään. Mä
olin virkavapaalla tai opintovapaalla ett niinku mä en niinku halunnu olla sitä että mää
niinku koko ajan mielessäni. Mä niinku haluun niinku olla nyt Suomessa ja mää oon Suo-
messa täällä todellaki…Suomeen näin asettuu eikä pääse sisälle ett just jos on seuran työssä
ja kiertää ku koko ajan pyörittää sitä levyä niin eihän eihän voi tulla suomalaiseks eikä muu-
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alle. Tottahan siitä siis näkee melkein untaki, kun siitä puhuu koko ajan. Ja sitt ett se sokki
niinku tavallaan sitten sen voi niinku estää sillä, ett niinku koko ajan puhuu siitä rakkaasta
kentästään. Mutt sitt palaa niiku vähän väsyneenä takasin sinne lähetyskentälle kun ei oo
oikein niinku kunnolla kuitenkaan niinku päässy vanhoista ympyröistään irti.

Hiippakuntatyöntekijänä eli kiertäjänä lähetti tuottaa omaa identiteettiään ja siihen kohdis-
tuvia merkityksiä suhteessa lähetyskenttäänsä, joihin liittyviä kokemuksia hän hiippakun-
tatyöntekijänä välittää. Kuten Yh3:n sitaatissa todettiin, tämä lähettiys on tärkeä osa kan-
sainvälisessä siltaidentiteetissä, minkä varassa lähetti ja hänen kuulijansa – lähettäjät –
rakentavat yhteistä kansainvälistä kehystään. Tämä silloittajakehys tekee hiippakuntatyön-
tekijyydestä kulttuurivälittäjäkehyksen. Lähetti tuottaa itsensä yhä uudelleen väliaikaisessa
ja toisssijaisessa suhteessa Suomeen. Hän rakentuu koko ajan suhteessa lähetyskenttänsä
vieraaseen kulttuuriin ja sen eräänlaisena asiantuntijana ja edustajana Suomessa eikä pääse
neuvottelemaan identiteetistään ilman tätä välittäjyyttään ja siihen liittyvää suhdettaan
lähetyskenttäänsä. Yh2:n mukaan juuri tämä kuitenkin estää paikallistumisen, asettumisen
ja ”tulon suomalaiseksi”. Suomalaiseksi tuleminen näyttää edellyttävän mahdollisuuden
neuvotella tästä suomalaisuudestaan uudelleen. Suomalaistuminen ja hiippakuntatyönteki-
jyys sekä sitä kautta lähettiys rakentuvat tästä näkökulmasta toistensa vastakohdiksi: lähetti
ikään kuin pitää yllä kansainvälisyyttään, mikä myös on jatkuvana neuvotteluprosessina
väsyttävää.
Tekstinäyte 114

MS: Ei oo päässy purkautumaan.

Yh2: Nii ei oo päässy purkautumaan, koska eihän voi, koska sitä puhuu semmosta aika pin-
nallista juttua kuitenkin siitä kohdemaastaan (nimi) että eihän ei ainakaan kauheen monia
tilanteita oo, missä ihmiset haluaa kuulla hirveen syviä ongelmia. Tai ei nyt mitään sillai ko
ei aiheita oo puhumista, mutta tottahan nyt jostain puhuu, mutt tuota niin sillai mitään kau-
heen kauheen suurii ongelmia tuollai vähän tuntemattomassa piirissä voi jakaakaan. Tuota
niin sitten….

Hiippakuntatyössä rakentuva identiteetti on kuitenkin virallinen ja kytkeytyy lähetin roo-
liin ”edustajana”. Yh2 kokee, ettei se anna mahdollisuutta ”syvän kokemuksen” jakami-
seen. Tässä viitekehyksessä Yh2 ei pääse rakentamaan henkilökohtaista suhdettaan suoma-
laisuuteensa. Yh1 kuvaa hiippakuntatyössä toimimisensa ongelmia ja siihen liittyviä risti-
riitoja seuraavasti:
Tekstinäyte 115

Yh1: Ja sitt se että monet aattelee ett ai sä tuut sieltä, et sä oot niinkun kokenu kauheen suu-
ria ja sä oot varmaan voimissas jne. että tuu ja jaa meille. Että monikaan ei aattele sitä, että
sielläkin on saattanu olla hyvin hankalia juttuja ja hyvin väsyny ja aattelee että ai ku ihana
tulla lepään kotiin. Niin siin on se toinen ristiriita että kuka hoitaa ketä? Ett kuka hoitaa
ketä? Esim. nyt niinku kiertäjänäkin niin mä oon aina joka kentän jälkeen kierrän hiippa-
kuntia, mä oon irrallinen siis koko ajan niin tota aika monet täällä niinku hoidattaa meillä
läheteillä ittensä. Ja ja kyll mä oon niinkun aika nopeesti opin sen että mää en saa puhua
missä mää oon ollu, mist mää tuun, mitkä on mun kokemukseni. Ei muuta kun sitä virallista.
Ja se on musta semmonen aika raju tai semmonen vaikeus, mikä estää sitä että niinku tänne
pääsiskään sisälle. Ett nää ei niinku haluais tietää, mitä sää oot kokenu. Niin siisku ja sanot-
taisko noin inhimillisesti ihmisenä.
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Yh1 kuvaa tarvettaan tulla henkilökohtaisemmin nähdyksi yksilönä. Neuvottelun toisena
osapuolena on tuntemattomien joukko, mikä aiheuttaa hänen henkilökohtaisen kokemuk-
sensa piiloon jäämisen. Yh1 nostaa esiin identiteettiin liittyvän tarveristiriidan: hänen
kuvauksessaan vastapuoli rakentaa lähetistä ”suuria kokeneen”, ”voimakkaan” ja ”jaka-
jan”. Lähettiin liitetään voimakkaita vahvana olemisen ja menestymisen odotuksia. Tähän
Yh1 liittää vielä kuulijoidensa odotukset siitä, että lähetti ”vahvana” ja ”voimakkaana” on
myös heidän ”hoitajansa”. Osapuolet elävät hoitotarpeen ristiriidassa. Yh1 itse näkee kui-
tenkin itsensä väsyneenä, levon tarpeessa olevana ”kotiin” palaajana. ”Koti” merkitsee
hänelle paikkaa, jossa saa levätä. Ristiriita on siinä, että hiippakuntatyö tai nimikkoseura-
kunnat eivät mahdollista työn henkilökohtaisen merkityksen ja sitä kautta henkilökohtaisen
identiteetin rakentamista suomalaisessa kulttuurissa ja merkityshorisontissa. Lähetti raken-
taa virallisen puheen ja toiminnan kautta virallista identiteettiään. ”Ihmistymisen” aitouden
peittäminen estää identiteettityön, jota lähetti kokee tarvitsevansa. Tähän identiteettikehyk-
seen liittyy myös muita jännitteisiä elementtejä.

7.6.3 Kulttuuriromantiikan ja sankarilähettiyden noidankehässä

Yh3 viittasi ”uskomisen” ja ”näkemisen” väliseen jännitteeseen, jossa jälkimmäiseen liit-
tyy tietty arkirealismi ja sen merkitys lähetysmaasta ja sen kulttuurista rakentuvassa kuvas-
sa. Ph3N liittää tämän myös osaksi uskonnon funktiota ja merkitystä lähetystyössä. Hän
korostaa uskonnon liittymistä arjen käytäntöihin vastakohtana sen irrottautumiselle omaksi
erilliseksi kulttuuriseksi alueekseen.
Tekstinäyte 116

Ph3N: Niin ett just semmonen, ett hei että ne on tavallisia ihmsiä.

MS: Nii sä välität sitä inhimillisyyttä. Lähetystyöntekijän tehtävä tänään, on rakentaa inhi-
millisyyssiltojako? Jos me puhutaan tästä mistä me nyt puhutaan. Sehän on siinä. Missä se
missä se uskonto siinä on?

Ph3N: (Naurua.)

Ph3M: Niin tuota. -- Uskonto on minusta siinä, että se on rakennettu siihen elämän sisään
sillä tavalla, että tuota niinku kristillisyys ei oo semmonen erillinen saareke, vaan tuota kris-
tillisyys nimenomaan niinku rakentuu siihen koko elämään ja siihen, että me kristittynä väli-
tetään siitä, että onko jollain ihmisellä mahdollisuus pestä ne kasvonsa ja hampaansa
aamulla vai ei? Ja tuota niinku tämmösessä arkipäivän asioissa. Sitähän se lähetystyöki käy-
tännössä on, että ett ei se oo sitä, että jostakin tota korokkeelta korkeasti kuulutetaan jotain
asioita, vaan nimenomaan se, että eletään ihmisten kanssa tavallista arkielämää. Sitähän se
suurin sitä lähetystyötä on.

Ph3N: Niin niinku jos mä aattelen vaikka jotain lähetyspiiriä tai muuta, missä nyt enimmäk-
seen on näitä mummuja, niin kyllä toivon, että ne ei muistais, että joku lähetystyöntekijä
siellä julistaa evankeliumia näille raukoille köyhille siellä, vaan että ne mielummin muistas
sen, että ne sen maan mummut on ihan samanlaisia ku ne suomalaiset mummut. Aina ne
huolehtii lapsenlapsista ja miten ne pärjää. Ett se on musta paljon tärkeempi asia niinku
täällä. Ett just se, että suomalaiset mummut näkis, että siinä maanosassa on ihan samanlaisia
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mummoja. Ett vaikka se ulkonaiset olosuhteet on erilaiset, mutt että ne ihmiset niinko ihmi-
set on kuitenki ihmisiä. Joka paikassa.

Ph3N näkeekin tärkeäksi lähetin kotimaantyössä kuvata vieraan kulttuurin arkikäytänteitä
ja -elämää. Tässä kuvauksessa keskeiseksi tekijäksi nousee arjen samanlaisuus kaikkialla,
mistä rakentuvat ”inhimillisyys” ja ihmisten välinen yhteys. Arjen yhteyden elämisestä
nousee myös lähetystyön funktio ja oikeutus. Lähetysmaan kulttuurissa uskonto nivoutuu
ihmisten arkeen tavalla, joka on lähetystyöntekijälle tuttua. Ph3N:n puheessa ilmenee etno-
sentrinen erilaisuuden minimoinnin periaate, jonka toisena puolena on kulttuurien välisen
suhteen rakentaminen niiden samanlaisuuden oletuksen varaan. Tässä yhteydessä on kysy-
mys fyysisten tekijöiden varaan rakentuvasta universalisoinnista, jolla korostetaan arjen
samanlaisuutta eri kulttuureissa. (Bennett M. 1993, 41–45.) Uskonnon asema sen sijaan
rakentuu erojen korostamisena, ja lähetyskentän kulttuuri nähdään uskonnon suhteen
myönteisessä valossa: siellä uskonto kuuluu arkeen, mikä suomalaisesta kulttuurista puut-
tuu.

Arkisuuden korostus on lähettipuheessa keskeinen tapa puhua lähetystyöstä. Esimer-
kiksi Ph3N esittää lähetystyöntekijän sillanrakentajana, joka on kokenut arkea monessa
kulttuurissa.87 Hän kuvaa kuitenkin, kuinka hänet koulussa määritellään ”eläväksi” lähe-
tystyöntekijäksi, mikä tässä yhteydessä tarkoittaa ihmistä, joka on itse kokenut ”jotain
eksoottista”. Tämä eksotisointi viittaa etnosentrisyyden ilmenemiseen kulttuuriromantiik-
kana: toisten kulttuurien erikoisuutta ja poikkeuksellisuutta korostetaan (Latomaa 1996).
Tekstinäyte 117

MS: Mutt tota jos aatellaan että se on tämmönen Lähetysseuran kiertävä työ kotimaassa.
Niin niin niin kuka sä sillon oot. Tuota mikä sun identiteettis on siinä tilanteessa?

Ph3N: Lähetystyöntekijä.

MS: Missä mielessä.

Ph3N: Siinä että kaikki haluaa nähdä elävän lähetystyöntekijän. (Naurua.) Ainaki jos puhu-
taan koulusta ja lähetyspiireistä ni sehän se on. Tämä on suuri hetki, ku meille tulee elävä
lähetystyöntekijä, ihminen, joka on oikeasti nähnyt jotakin tai kokenut jotakin. Ja se on aika
yllättävää, kun nythän lapsetkin on matkustanu kauheesti ja telkkarista tulee ohjelmia ja
muuta niin siltiki tulee se, että ompa tosi hienoa kuulla joltakin, joka on oikeasti asunut jos-
sakin ja ett sitä niinku menee tämmösenä lähetystyöntekijänä, joka on kokenu jotakin sel-
lasta, mitä täällä ihmiset ei oo kokenu.

MS: Mitä se on mitä sä oon kokenu.

Ph3N: Varmaan jotain hirveen eksoottista.

MS: Niin sä sanoit tuossa nyt äsken tällasen, että että lapset on paljon liikkunu jokainen on
nähny ja silti ne haluaa nähdä elävän lähetystyöntekijän, joka on asunu..

Ph3N: Ehkä se on tää, että Välimeren rantalomat esimerkiks ni ne on kuitenki, ne ei oo niin
ihmeellisiä. Mutt että ja sitt toisaalta semmonen esimerkiks ´jos aatellaan nyt kouluja ja lap-
siryhmiä, mistä tul saa palautetta, niin se tulee usein just semmosesta, niistä hirveen pienistä
arkipäiväsistä asioista. Miten siinä maanosassa, miten senmaalainen lapsi elää. Minkälai-
nen sen päivä on? Se on se eksotiikka on on se semmonen jännä juttu, mikä lapsia kiinnos-
taa tai mikä niitten opettajia kiinnostaa tai näin.

87. Näin myös Yh1 rakensi kompetenssiaan. 
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MS: Se arki.

Ph3N: Niin. Ett on niistä arkisista asioista tulee ni Niin sitähän nämä etelän lomat ei tarjoa
nähtäväksi.

MS: Ja sä tuot sen palan sitä arkea niitten ihmisen nähtäville. Sä pystyt sen varmaan välittä-
mään, koska sä oot ite kokenu sen asunu ja eläny. Elikkä sä et ookkaan sillon lähetystyönte-
kijä sanan varsinaisessa mielessä vaan sä oot monikulttuurinen ihminen, joka pystyy välittää
siitä kulttuurista jotakin…

Ph3N: Niin ehkä se on jotain semmosta..

Ph3M: Mmm

MS: Semmosia aika syviä todellisuuksia, jotka on arjessa.

Ph3M: Mmm

Ph3N: Ett mull on jääny mieleen yhdessä tilanteessa yks aikuinen ihminen sano, kun hän
kuuli, että mä oon lapsiryhmille kertonut sen Lähetysmaan lapsista että hänelle se, että ku sä
puhut, että köyhän alueen äidit ett ku aamulla ne herää, ni ne sanoo lapsille, ett kammatkaa
tukka ja peskää hampaat. Se oli niinku tosi jännä juttu. Ett tällasta tavallista arkee siellä on.
Ja ja niinku se oli niinku sellanen, se oli niinku tavallaan niinku elämys, ett hei ett vaikk on
köyhä, ja asuu kurjasti ni he silti ett hei lapset kammatkaas hiukset nätisti.

MS: Siitä häviää joku semmonen mystiikka tai semmonen, ett nistä tulee yhtäkkiä ihmisiä,
jotka tosiaan pesee hampaansa

Ph3N Ph3M: (yhtä aikaa) Mmm mm.

Ph3N: Niin ett se ei ookkaan vaan tommonen massa, joka on köyhää jossakin, vaan että

MS: Ne elää kuin mekin jossain mielessä kuitenkin.

Ph3M Ph3N: Kyllä. Niin niin.

Ph3N:n lähtökohtana on kuulijoiden turistinäkökulma, jonka kehys muodostuu ”etelän
lomista”. Tarkkailevan sivullisen näkökulma nostaa esiin toisen kulttuurin arjen eksotiikan.
Sen vastakohtana on vieraassa kulttuurissa eläneen ihmisen perspektiivi, joka avaa tuon
kulttuurin arkea. Yhtäältä kehitysmaan kurjuus tietyllä tavalla eksotisoituu sitä koskevien
vahvojen ennakkokäsitysten myötä. Toisaalta lähetystyöntekijän kertomus kehitysmaan
kulttuurin arjesta sisältää elementtejä ja piirteitä, jotka ovat samanlaisia kuin kuulijoiden
maailmassa. Tämä purkaa eksoottisia ennakkokäsityksiä ja köyhyyseksotiikkaa, joka
korostaa erilaisuutta tuon maan köyhien ja rikkaiden suomalaisten välillä. Lähetystyönte-
kijän puheessa rakentuu käsitysa kulttuurit ylittävästä samanlaisuudesta, joka samalla
eksotisoituu: kuulijoista on jotenkin erikoista, yllättävää, että kolmannen maailman köyhi-
en ihmisten arki on niin samanlaista kuin täällä koettu oma arki.

Kyseiseen eksotisoivaan asenteeseen liittyy myös kyvyttömyyttä nähdä oman näkökul-
mansa yli vaihtoehtoisesti. Tämä ongelma voi olla molemminpuolinen: sekä lähetin että
hänen suomalaisen kuulijansa ongelma. Lähetti ei pysty ymmärtämään kuulijoidensa pai-
kallisia ongelmia eivätkä hänen kuulijansa näkemään kolmannen maailman ongelmia
lähetin toivomalla tavalla.
Tekstinäyte 118

Ph3N: Joo ja sitte, sitte yks mä olin yhessä seurakunnassa vierailulla monta päivää kierret-
tiin paljon. Ja tuli puheeks lähetysmaan AIDS-tilanne, mikä nyt on niinkun että se on tätä
maailman kärkeä siinä valitettavasti, ja ihan hirveitä ne prosenttiluvut, ett kuinka iso pro-
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sentti kuinka iso osa ihmisistä on HIV-positiivisia ja ett kuinka hirveesti on aidsorpoja ja ja
tällasta. Ja sitte se pappi sano että että joo tässäki seurakunnassa ni on on tai tässä kunnassa
niin on tavattu jo hiv-positiivinen ihminen tai ihmisiä se ei sanonu varmaa, oliko se 1 vai 2
vai joku. Ja sit niinku joku niistä kuulijoista niinku palas uudelleen ja uudelleen siihen ett ai
meijänkin täällä paikkakunnalla on niinku joku yks tai kaks hiv-tapausta ja ja se niinkun
jotenkin se niinkun suunnilleen pani syrjään että joo ett antaa sen lähetysmaan olla, mutt ett
siis meidän tässä kunnassa on ollu tämmönen tapaus. Ja ja mua niinku suututti ihan hirveesti
mä aattelin ett ai kamala sentään ett ai jaa teijänki kunnassa on joku vakava sairaus, ett ku
jossain maassa joku kolmannes ihmisistä kuolee siihen tautiin, ni sillei oo mitään merkitystä
ko se on jossain lähetysmaassa. Mutt ett jos teijän kunnassa yks promille tai puol promillea
ihmisistä on mahollisesti hiv-positiivisia, ni se on niinku sellanen hirmu iso juttu.

MS: (Hiljaa.) Iso juttu.

Ph3N: Ett tavallaan mä tajuun sen, että ett minkä takia se niinku hätkähdyttää, koska täällä-
hän on niin helppo tuudittautua siihen ett meill on pieni kaupunki tai pieni paikkakunta ett
tää ei oo meijän ongelma. Ja sitt yhtä äkkiä ku joku sanoo, että tää on oikeesti teijän
ongelma. Mut ett sitt tulee just sellanen viha, että antaa niitten Lähetysmaassa kuolla ihan
rauhassa se ei niinku oikeesti kosketa meitä. Mutt että niinku vaikee siinä on sitte ruveta
rähjäämäänkään. Ett tajuutteks te…

Ph3M: Mites jos puhuttas, että on kolmasosa aikuisista ihmisistä se vois olla vähän sama
asia.

Ph3N: Niiton tällaisa asioita just että jotka mulle on tärkeitä ni ei niinku oikeesti yhtään oo
tärkeitä jollekki ihmiselle täällä ja ja tota ei ne kiinnosta pätkääkään.

Ph3N törmää suomalaisten kuulijoidensa etnosentriseen kyvyttömyyteen asettua toisen
kulttuurin – tässä siis kolmannen maailman kulttuurin – ihmisten asemaan, kun omassa
lähiympäristössä todetaan samanlaisia piirteitä ja ongelmia. Samanlaisuus, joka edellisessä
sitaatissa silloittaa kulttuureja, onkin tämän sitaatin kuvaamassa tilanteessa kulttuurisesti
sisäänpäin kääntävä ja toisen kulttuurin näköalat poissulkeva tekijä, joka kytkeytyy kriisi-
näkökulmaan ja tietynlaisen kriisielementin havaitsemiseen omassa lähiympäristössä.
Odottaessaan etnorelativistista empatiaa lähetti törmääkin kuulijoittensa kulttuuriseen
itseensä kääntymiseen, mikä puolestaan herättää Ph3:ssa aggressiivisuutta. Lähetissä nou-
see esiin kyvyttömyys asettua suomalaisten kuulijoidensa asemaan, paikallisen kulttuurin
paikallisiin ongelmiin. Tämä voi osaltaan liittyä lähetin monikulttuurisesta kokemuksesta
nousevaan ylemmyydentunteeseen. Mahdollisesti tällöin olisikin kysymys monikulttuuri-
sesta ylpeydestä, tietynlaisesta kulttuurienvälisestä (etnorelativistisesta?) vastineesta Mil-
ton Bennettin etnosentriselle ylivertaisuusasenteelle (Bennett M 1993, 37–39). Tällöin
ylemmyydentunne rakentuu nimenomaan monikulttuuriselle kokemukselle. Ylemmyys
syntyy, kun kansainvälinen liikkuja pitää omaa kulttuurista näkökulmaansa paikallisten
näkökulmaa parempana.

Näyttää siis siltä, että lähetystyöntekijän rooli vieraan kulttuurin välittäjänä ei välttä-
mättä tee empaattiseksi paikallisia suomalaisia vastaanottajia kohtaan. Henkilökohtainen
kokemus lähetystyössä liittää lähetin kohdemaan ihmisten kohtaloihin tavalla, joka saa
hänet reagoimaan aggressiivisesti suomalaisen osapuolen eristymisenä ja poiskääntymi-
senä ilmenevään etnosentrismiin. Lähetin asennoituminen näyttää olevan sekoitus etno-
sentristä kulttuurikäännynnäisyyttä ja etnorelativistista taistelevaa kulttuurivälittäjyyttä.
Jälkimmäisessä voi olla elementtejä Nancy Adlerin mainitsemasta kapinallisesta orientaa-
tiosta: palaaja suhtautuu kriittisesti kotikulttuuriinsa, jonka keskelle palaa (Adler 1981,
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353–354; Smith 2000, 305–307). Hänellä on potentiaalia aktiivisesti vastustaa kohtaa-
maansa etnosentrismiä ja puolustaa omaksumiaan monikulttuurisia arvoja. Haastatteluesi-
merkissä tämä aktiivisuus ei tule näkyviin. Jäädessään piiloon kuvatussa vuorovaikutusti-
lanteessa aktiivisuus rakentuu osaksi Ph3:n kätkettyä maahanmuuttajuutta (Pollock & van
Reken 1996, 206, 1999, 53–54). Juuri tämä yksityistyminen ja piiloon jääminen viittaa-
vat siihen, että kyseessä on etnosentrisen herkkyyden ilmeneminen kulttuurikäännynnäi-
syytenä (Bennett M. 1993, 39–41). Toisaalta Ph3N kuuluu tässä tilanteessa myös tietyllä
tavalla maahanmuuttajavähemmistöön, jolloin tämä vähemmistöisyys voi olla osatekijä
asenteiden kätkemiseen.

 Myös Ph5N kuvaa tätä törmäämistään suomalaisten ”etnosentriseen kyvyttömyyteen”
ottaa vastaan vieraan kulttuurin ongelmia valottavaa näkökulmaa.
Tekstinäyte 119

PH5N: Nii että ihmiset haluu kuunnella semmosta hyvin elävän lähetin elävää kertomaa.
Mutta jos se todella on niinku semmosta, niinku ja sitt kuitenkaan niin ne piti hirveesti arvi-
oida sitä yleisöä, että mihin asti näille voi kertoa. Ett sanonko mä todella, mitä levitänkö
kuinka paljon tähän eteen. Muut sitt se ko sä näät dian jostakin ihmisestä ni sä vaan kerrot,
että nää on minun päiväkerho-ohjaajiani ja kaikki meni hyvin mut sitt sä itte tiedät että nii
että paitsi että nii että mä taisin jättää sen AIDSiin sinne, että oiskohan se jo kuollu. Sitä ei
voi sanoa kaikille. Mutta se niiku eli sulle koska sä olit88 jo niin osa sitä niiten ihmisten elä-
mää, mutta tuota noin täällä pitää kertoo vain se, mitä ihmiset pystyy ottaan vastaan. Koska
ei nämä ihmiset oo siihen dramatiikkaan tottuneet, missä me oltiin läsnä. Ett kerran muis-
tanki ko me oltiin yhessä tilaisuuessa ja joku halus, että mä kerron katulapsista ja se oli
lähetysjohtokunta. Heti ku mä aloin kertoon yks nainen alko koko ajan puistaan päätä ja
sanoon että no ni, mennäänpä sitten muihin asioihin. Se koko ajan puisti päätä joka ja toi-
nen se puheenjohtaja kerro lisää kerro lisää ja ku mä kerron lisää ja ku kerron lisää ni se
koko ajan se nainen puisti päätä ja sano no niin varmaan on muitakin asioita. Se ei kestäny
kuulla sitä ja toinen koko ajan kerro ja se oli niinku näki että tuo ei kestä ja toinen kestää ja
kumman mukkaan mä nyt elän? Että kyllähän nää monet niinko ei ei nää kestä kuulla sitä
sitä silminnäkijän todistusta koko totuutta. Mutta joka tapauksessa meille ne ihmiset oli
niinku. Ja mulle tuli semmonen olo, että tää on tää alkaa olla mulle nii intiimi juttu tää, että
mä en sano kellekään enää si mitään. Että tää ei kuulu kellekään muulle. Ett tää on mun
juttu nyt tällä kertaa ja mä pidän tään ittelleni ja mää en tästä nyt enää kiitos kerro. Ja sitte se
että mä olen muutakin kuin lähetystyöntekijä, joka tuon jostain kaukaa terveiset.

Ph5N määrittelee tämän diskurssin lähetysromantiikaksi, jonka kokee etäiseksi itselleen.
Hankalat kokemukset jäävät piiloon kiertäjyyden kehyksessä. Tämä julkinen puhe tai jul-
kinen diskurssi estää palaavaa lähettiä pääsemästä sisälle suomalaiseen kulttuuriin. Tapah-
tuu tietynlainen sosiaalinen ylentäminen, joka toisaalta kytkeytyy julkisuuteen. Lähetit jou-
tuvat ikään kuin etnoromanttiseen kehykseen draaman esittäjiksi. Tämä heidän positionsa
estää henkilökohtaisten merkitysten esille tuomisen. Sen sijaan tämä asetelma pakottaa
tuottamaan tiettyä odotettua puhetta, jota esimerkiksi Ph4N kutsuu ”leijonajutuiksi”. Ph5N
yhdistää romantiikaksi kutsumansa julkisen diskurssin taloudelliseen funktioon, joka on
osa lähetysjärjestön kotimaantyön rakenteellista merkityskehystä. Tälle kehykselle lähet-
tien henkilökohtaisesti tärkeät merkitysperspektiivit ovat alisteisia heidän esiintyessään
julkisesti organisaationsa edustajina. Lähettien julkisissa esiintymistilanteissa törmäävät

88. Sanoilla ”sulle” ja ”sä” Ph5N viittaa itseensä. 
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toisiinsa kuulijoiden eri intressit, joita lähetti tulkitsee ja joiden ristiaallokossa hän tuottaa
identiteettiään.
Tekstinäyte 120

Ph5N: Ton edellisen kotimaaloman kokemus työjakson jälkeen ni siellähän oli hirveesti
AIDS levinny. Siellähän oli hyvin paljon semmosta surullista kerrottavaa. Tosi negatiivista
ja sitte ko ite oli vielä vähän synkeissä mielissä ni sitte ko siinä alat kertoon niistä ihmisistä
ja ja ja niistä työtovereistaki, joilla on tosiaanki joku AIDSiin kuollu tai mitä kaikkia tai
joku huomas kysyä siitä katastrofista ni siinä aina repii repii niinku koko sielunsa eteen
auki. Ja sitte ne ihmiset kattoo kelloa ja lähtee kattoon kotiin Kauniita ja rohkeita. Ja jättää
sut yksin siihen.

MS: Sen sielus kans.

Ph5N: Sen sielus sen revi rik rikki revityn tai aukinaisen sielun kans vereslihalle niinku
muistelemaan. Sitt sä taas näet yöllä unta niistä työtovereista, jonka dia sulla on ollu sei-
nällä. Ja ne vaan halus ihmiset haluaa semmosta romantiikkaa ja rahaa rapsuu tilille. Mutta
jotenki vaan yhtäkkiä se ei ollu mielekästä.

Ph5N kokee ristiriitaisena yleisössään havaitsemansa erilaiset suhtautumistavat ja tarpeet:
yhtäällä on mielenkiintoa lähetin kertomusta kohtaan, toisaalla pyrkimys välttää kuulemas-
ta sitä, minkä lähetti tulkitsee kyvyttömyydeksi kestää hänen kuvaamaansa kolmannen
maailman todellisuutta. Molemmat hän kokee vaikeina ja jäsentää ne ”dramatiikkaa”
korostaviksi suhtautumistavoiksi. Tästä näkökulmasta nämä suhtautumistavat näyttäytyvät
etnosentrismin eri puolina: toinen torjuntana ja puolustautumisena, toinen kulttuuriroman-
tiikkana. Lähetti kokee ristiriitaisena sen, että hänelle kaksoisperspektiivi on henkilökoh-
tainen ominaisuus, jossa molemmat osat ovat ”intiimejä”. Hän loukkaantuu henkilökohtai-
sesti kuulijoiden etäisestä suhteesta ja suhtautumisesta hänelle tärkeään asiaan.

Kuulijoiden kulttuuriromanttinen orientaatio ei määritä pelkästään lähettien kerto-
musta tai heidän kokemustaan irrallaan heistä itsestään. Myös lähetti määrittyy tämän
kulttuuriromanttisen suodattimen läpi. Yh4 aloittaa hiippakuntatyöntekijyyttään koske-
van kuvauksensa kertomalla paluutaan edeltävästä tilastaan lähetyskentällä, johon liitty-
vät syvä väsymys, uupumus, turhautuminen ja motivaation puute.
Tekstinäyte 121

Yh4: Jaa jollain tapaa kentällä oli niinku joutunu niinku että mikä mää oon? Niinko jossain
vaiheessa kun oli hirveen väsyneenä ja sano ihan Lähetysseuran ihmisille, jokka kävi Hel-
singistä, että mulle on ihan sama näille, että tuleeko nää ikään kristityks tai ei. En mää ole
niinku, mää en jaksa näitä sillä tavalla rakastaa lähimmäisinä, mä en jaksa aatella heijän
parastaan, mä en oo kylmä enkä kuuma, minä olen penseä ja kalsea mikä lienee. Mullon
ihan hällä väliä, miten nää on ja elää, ja ja väsymystähän se kaikki oli. Ni ite oli ittessään
nähny tämän puolen. Ett mitä minä loppujen lopuksi välitän muista. Ja sitte ku mä tulin
tänne, seurakunnissa ja täällä tuntu että minut nostetaan semmoselle jalustalle, minä lähe-
tystyöntekijä, minä ihmeellinen ja ihana ihminen ja joskus tuntu niinku lähetit ne toiset
ymmärtääki, ku sanoo, että tuo pyhimyksen kehä painaa välistä liian paljon tuolla pään
päällä, että siis ettei taho jaksaa itekään pittää sitä siellä että entäs jos niinku unohtas ja
mitä työnohjauksessaki sano, --- heittää se pois että kun tietäsivät mitä minä oon ihmisenä.
Ett voinko minä mennä seurakunnaissa sanomaan. Mulla oli jossakin välissä ihan yhen ja
sama miten. Että minä en jaksa niinku heijän elämänsä parasta ajatella puhumattakaan, että
oisko täällä yhtään kristittyä jonaki päivänä. Elikä olkoot. Niinku mites tämmöstä menet
lähetysväelle sanomaan. Ei. Ett semmonen, sanosko näin, skitsofreeninen tuntu, että esität
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jotakin muuta, ko mitä oot tai jotaki, mitä ihmiset odottaa minun olevaks. Ei minun nyt
pitäis esittää sitä ja todellisuus on sitte mitä se elämä siellä. Se on ihan sitä raavasta työtä ja
kärsivällisyyttä kysytään ja kaikkee semmosta. Siitä se lähetysromantiikka on kaukana. Ei
sillä että ei sitä suuremmiten ollu sitä sinne mennessäkään.

Hän kuvaa muutosta, jonka hän kokee hiippakuntatyöntekijän roolissaan Suomessa. Se
ilmenee ”jalustalle nostamisena”, kohottamisena ”pyhimyksen” asemaan, jossa hänestä
tulee ”ihmeellinen ja ihana ihminen”. Tämä vahva positiivinen identiteettipositio peittää
alleen Yh4:n kyllästyneisyyden, väsymyksen ja turhautumisen, joita hän on ulkomailla
lähetystyössään kokenut ja jotka hän haluaa sisällyttää ”ihmiseensä” osaksi kokonais-iden-
titeettiään. Hän törmää ”lähetysromantiikkaan”, etnoromanttiseen identifikaatioon, joka
rakentaa hänelle lähetystyöntekijän ylentämisen kautta tietynlaisen sankari-identiteetin.
Olennainen osa tätä sankariutta on sen uskonnollinen luonne (”pyhimyksen kehä”), jonka
Yh4 kokee ristiriitaisena oman käsityksensä kanssa. Yh1 liittää etnosentrisen ylemmyy-
dentunnon synnyn lähettikoulutukseen. Yh1 näyttää ajattelevan, että samalla kun lähetti-
koulutus pyrkii luomaan ja vahvistamaan lähettien itsetuntoa ja itseluottamusta, siihen liit-
tyy osittain tiettyä etnosentrismiä. Toisaalta Yh1 viittaa siihen, kuinka suuren muutoksen
lähetti saattaa vieraassa kulttuurissa pidempään eläessään kokea, kun hän joutuu kulttuuri-
sen vasta-alkajan asemaan ja sen kautta ”kasvamaan ihmiseksi”.
Tekstinäyte 122

Yh1: Joo joo tää oli hyvä nimittäin. Mä oon aikasemmin kuullu että mitä on lähettinä olo se
on tulla ihmiseksi ni sitä se varmasti on ollu. Ett koska sillon ko meijät lähetetään ni meijät-
hän niinku pumpataan täyteen sitä, että hei sä oot jotakin. Kaikki tukee sua hirveesti tai sill..
hirveesti (naurua) tukee sua. Ett sua lähetetään suurena sinne tekemään jotakin. Sen takii
tää kokemus, ett hei sä et ookaan mitään siellä ensteks. Sä et saa tehä sitä, miks sut on lähe-
tetty. Että tää on ollu mulle hyvä kokemus näin päin. Ehkä joku kokeee sen sitten toisella
tavalla, joka lähetetään sinne heti saarnaamaan ja hän huomaaki että ett hän hän ei voikaan
lähtiä sieltä ylhäältä käsin, vaan hänen pitää mennä sinne ruohonjuuritasolle. Ett täähän on
monen pettymys sitte se että ei voikaan tehä sitä mitä haluaa.

Lähetystyöntekijälle rakentuu koulutusvaiheessa voimakas erityisasema ja samalla tietty
erityisyyden ja ylemmyyden tunne. Tämä erityisasema on osa lähetystyöntekijän julkista
identiteettiä ja toisaalta kytkeytynyt hänen uskonnolliseen erityisasemaansa. Erityisasema
rakennetaan koulutuksen ja erilaisten siirtymien kautta. Yh4:n ”skitsofreeninen” kokemus
edustaa hyvin haastattelemieni lähettien paluujälkeistä suhdetta lähetin sankaruuteen. Yh4
kokee sen vieraana itselleen ja omalle lähetti-identiteetilleen. Tällainen uskonnolliseen eri-
tyisasemaan nostaminen voidaan nähdä osana etnosentristä kulttuuriromanttista tapaa koh-
data paluumuuttajalähetti. Maahanmuuttajana hänen identiteettinsä toiseen kulttuuriin
avautuva perspektiivi eksotisoidaan. Tämä näyttäisi viittaavan vastaanottajien kulttuuriro-
mantiikkana (Latomaa 1996) ilmenevään etnosentriseen kulttuurienväliseen herkkyyteen,
jossa kaikkea vieraaseen kulttuuriin liittyvää ihannoidaan. Kysymys voisi olla siis kään-
nynnäisyyden (reversal) eräästä muodosta. Toisaalta lähetystyöntekijä edustaa lähettäjien-
sä kulttuurin arvostettua uskonnollista ydintä, johon näyttäisi liittyvän rakenteellista etno-
sentristä ylivertaisuusherkkyyttä (superiority). (Bennett M 1993, 37–41.) Yh4 kertoo tässä
yhteydessä kokevansa ”skitsofreenista tuntua”. Tämä identiteettipositio estää häntä integ-
roimasta kokemuksensa kulttuuristen viitekehysten eroja toisiinsa. Ne jäävät erilleen, jol-
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loin identiteettikehykseen liittyvää kokemusta leimaa hajanaisuus (multiphenia, Bennett
M. 1993, 59–60, Bennett J. 1993, 116–117).

7.6.4 Lähetin paikallinen julkisuus ja julkinen rooli 
identiteettiristiriitojen lähteenä

Ristiriitaisuuden paine voi johtaa kulttuuriromanttisiin identitetin tuottamisen tapoihin.
Lähetystyöntekijöistä voi tulla paikkakunnallaan myös seurakunnan ulkopuolisia paikalli-
sia julkkiksia, julkisen elämän näkyviä henkilöitä, mihin liittyy sitten kulttuuriromantiik-
kaa ja siihen liittyvää eksotisoitumista. Tätä kuvaa Ph2M käyttämällä metaforaa ”pelle”.
Tekstinäyte 123

Ph2M Joo että kyllä se vähä joo että että mulle niinko meille sallittiin pellen rooli, ku me
nyt on oltu lähetystyössä. Ne siellä on tottunu. Moni sano ihan ääneen, että no ne on siellä
tottunu. Joo että niiltä voi oottaakki. Ja mä oon sanonu nytki että eräs ihminen sano kerran
sitä, että meijän lähetystyöntekijöitten tärkiä osa on täällä niikö niinkö tavallaan välittää
sitä, että tavallaan tätä samaa asiaa, että rajat ei oo kaikki ja koko autuus. Että niinkö että on
mä ymm mä niinko luulen ymmärtäneeni että hän tarkotti, että pitää olla väljyyttä, pitää
olla tuota niin inhimillisyyttä. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että kun sä oot vieraassa
kulttuurissa ja sä joudut opettelemaan joustavuutta, sä yksinkertasesti, tai sitä ei oikeastaan
voi opetella, ko sun on pakko olla sitä, moni asia kostaa koko ajan, ni sä koko ajan eli sitä
koko ajan hierretään sillä lailla ja niinkö saattaa sattua yhtäkkiä aivan mitä sattuu ja sun
pitää vaan selevitä. Ni se kasvattaa tietyllä tavalla semmoseen, että kun sitten mitä tahansa
tapahtuu, ni ei kauheesti hätkähä. Ni siihen ihmiset tykästyy. Ja niin ja se siiän on, että että
se oli alusa se oli se on ihan oikeen, mitä sä sanot, että sitä tietyllä tavalla veti aavistuksen
verran myöskin semmosta pellen roolia. Ja sitä ehkä pakeni siihen vähän kun ajatteli, että ei
kestä muuten tilannetta. Mutta siinä on tietysti niinko sillä lailla on joutunu tässä mä huo-
maan, että suurin osa sitä piirrettä on säilyny edelleen, mutta se ei niinko enää oo semmosta
pelleilyä. Vaan mä oon huomannu, että mä en edes halua niinko muuttaa sitä.

”Pelleyden” taustalla vaikuttaa jo aiemmin kuvattu kokemus vieraassa kulttuurissa: siellä
opittu välittömyys ja sosiaalinen ulospäinsuuntautuneisuus. Ph2M näyttää paluun yhtey-
dessä tietoisesti ylikorostavan näitä ominaisuuksia, mikä tekee niistä pellen roolin osasia ja
rakentaa lähetin muuttuneisuutta. Näkyväksi tehty paluumuuttajan monikulttuurisuus sekä
sen erilaisuuteen ja poikkeavuuteen liittyvät tekijät rakentuvat eksoottisuudeksi. Paikalliset
suomalaiset hyväksyvät sen, koska ”ne on olleet siellä”. Lähetin erilaisuuteen kohdistuvaan
hyväksyntään ja tietynlaiseen ihailuunkin voi liittyä häivähdys sellaista asennetta, ettei
poikkeavaa tarvitse ottaa ”aivan vakavasti”. Ph2M:lle pelleydellä on kaksi eri merkitystä.
Ensiksi se on tietoinen ylilyönti, johon liittyy tietoisen roolinoton epäautenttisuutta. Tämä
viittaa eristyneeseen sivullisuuteen kuuluvaan epäselvään roolinottoon ja minuuteen. Toi-
saalta pelleys muuttuu ajan myötä tietoisesta roolista osaksi persoonaa, identiteettiä. Ph2M
ei enää koe ottavansa pellen roolia tietoisesti, astuvansa siihen ja siitä pois, vaan se on osa
häntä ja ilmenee hänessä ilman tietoista roolinottoa tai -vaihtoa. Näyttää siltä, että tämä
muutos heijastaa Ph2M:n monikulttuurisen identiteetin lisääntynyttä eheyttä ja integroitu-
mista, jolloin siihen ei enää tarvitse paeta, vaan ote siihen on aktiiviseen valintaan perustu-
vaa (Bennett M. 1993, 63–65; Bennett J. 1993, 117–119).
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Yh4 kuvasi ”skitsofreenista oloaan”, seurakuntayhteisön mukanaan tuomaa roolipai-
netta. Vielä selvemmin tämän paineen kohtaamista kuvaa Yh1 kuvatessaan identiteettiris-
tiriitaa ”seikkailijan” ja ”puolestamenijän” identiteettien välillä. Puolestamenijyys on
nimikkolähettiyteen ja missionaariseen identiteettikehykseen kytkeytyvä epiteetti, joka
liittää lähetin lähettäjiinsä ja on sellaisena myönteinen osa lähettiyttä. Se rakentuu etuoi-
keudesta lähteä lähetystyöhön ja tulla lähetetyksi, minkä varassa rakentuu lähetin ulko-
maille sijoittuvan elämän mielekkyys ja tarkoitus. Lähetti on lähettäjiensä edustaja lähe-
tyskentällä ulkomailla.
Tekstinäyte 124

Yh1: Ja tämä on niinku sitä että mä koko ajan pidän mielessä sen että hei tää kaikki on siis
etuoikeutettua hei saada uusia kulttuureita ja maita ja siis tämmönen seikkailija vai mikä se
on tää tämmönen että sehän on ihan hienoo se on kivaa, se on elämän rikkautta kaikki mutt
sitt on se että hei että mikä mielekkyys siinä on? Et sitä mä oon ruennu miettimään että hei
mihin mä sen niinku laitan? Ett vai onko se sitä, että tämä on vähän niinku hyppäämistä pai-
kasta toiseen vaan ja se riittää elämäksi. Vai onks tästä ei synny mitään tämmöstä yhte-
näistä kokonaista en mä voi näyttää että mä oon niinku mitään että mä oon saanu mistään
aikaseksi. En mä oo toisaalta ei tarttekaan, mutt sitä vaan kysytään mutt sitten tiedän että
onhan sitä paljon tapahtunu itessä on tapahtunu paljon ja ite on saanu paljon mutt sitt mä
koinkin enemmän että lähettinä sitä sun kysymys oli tuossa jossakin vaiheessa että mites
kokee kun tulee Suomeen päin tänne kun ei meinaa päästä tai kuin ei koe kun ei pääse tänne
niin must on ollu se kanss vähän raju rankka kokemus että ku tavallaan on edustanu näitä
Suomen kristittyjä seurakuntalaisia, mä oon lähteny heijän puolestaan, kukaan muu ei oo
päässy lähtemään tavallaan me ollaan myös edustajia tai siis puolesta menijöitä niin sit ku
tuleeki takasi ni tavallaan et sä ookkaan meijän puolesta että mitäs sä oot tehny? Ett siin on
ett jotkut kokee kyllä että hei että sä oot niinku meijän lähetti mutt ei kaikki välttämättä.
Mut sit onko semmonen konflikti että enhän mä oo siellä omineni ollu no oothan sä ollu
ihan niinku omines ett tämmönen ett ymmärtämisen tasoja on niinku erilaisia.

MS: Onko se semmosta että niinko nimikkous onki hävinny?

Yh1: Joo kyllä jossakin määrin joo. Että jossakin mä koen sen että nää ihania, jotka on
todella sitoutunu ja lähettäjiä että siis ne on ihan todellakin, mutta sit jotkut vaan että ai jaa
että mikäs seikkailija sä oot että mitäs sä nyt siellä muka teet ja tämmöstä niinku tulee niin
se tavallaan niinku pitää löytää se oma identiteetti että hei mitä mä sitten todellaki oon ja
mitä mää teen ja mitä mää edustan.

Yh1 kuvaa identiteettineuvotteluaan, jossa toisena osapuolena ovat häntä tukevat, ”meijän
lähettinä” pitävät ”jotkut”. Toisaalla ovat hänen”puolestamenemistään” ja ”edustajuuttaan”
kyseenalaistavat neuvotteluosapuolet. Tämä kriittinen vastapuoli rakentaa Yh1:n identi-
teettiä painottamalla hänen henkilökohtaisia motiivejaan lähteä lähetystyöhön: he pitävät
häntä vain ”seikkailijana”, irrallisena individualistina, joka lähtee omista motiiveistaan.
Tätä Yh1 ei hyväksy, vaan vastustaa sitä pitämällä itseään ”edustajana” ja ”puolestameni-
jänä”; hän liittää identiteettinsä yhteisöön, jota hän ei tässä yhteydessä tarkemmin määrit-
tele. Hän kuitenkin on ennemminkin lähetetty kuin pelkkä seikkailija. Kysymys on hänen
kansainvälisen elämänuransa merkityksestä ja mielekkyydestä. Seikkailijaksi määrittymi-
nen merkitsee uhkaa tälle mielekkyydelle. Puolesta meneminen on eettisempää ja yhteisöl-
lisempää ja merkitsee laajempaa identiteetin merkityksen ja mielekkyyden rakentumista.

Hiippakuntatyöntekijyys on jälkimissionaarinen siirtymäkehys, jolla on omat erityis-
piirteensä identiteetinneuvottelukehyksenä. Se on eräänlainen välitila ja edustaa dynaami-
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sen sivullisuuden viitekehystä (Yoshikawa 1980, 1987) kansainväliselle muuttajalle teh-
tynä siirtymänä. Siirtymäkehyksessä lähetillä on vielä tilaa, minkä sankarimyytti ja lähe-
tysromantiikka mahdollistavat. Tuossa viitekehyksessä hän kohtaa etnosentrisen herkkyy-
den juuri romantisointina, joka ilmentää kulttuurista ylemmyyttä. Samalla hän kuitenkin
kohtaa eristäytymisen poiskääntymisenä tai pyrkimyksenä luoda selkeä ja jäykkä kehys
lähetystyöntekijälle paluumuuttajana. (Bennett M. 1993, 30–429.) Kätkettyä maahan-
muuttajuutta rakentava paine on voimakas (Pollock & van Reken 1996, 199; 1999, 206).
Siirtyessään työelämään ja sitä kautta osaksi suomalaista yhteiskuntaa palaaja joutuu toi-
senlaiseen identiteettikehykseen: jälkimissionaarisessa identiteettikehyksessä häntä tar-
kastellaan suhteessa suomalaiseen kulttuuriin ja esimerkiksi työelämään. Siinä hän neu-
vottelee paikkaansa paluumuuttajatyöntekijänä.

7.6.5 Työelämässä kansainvälinen kokemus ei saa näkyä

Yh2 puhuu ”suomalaisesta kulttuurisokista”, jolla hän kuvaa tilannetta, jossa lähetti
”oikeesti asettuu Suomeen”.
Tekstinäyte 125

Yh2: Mä eksyin nyt siitä ajatuksesta nyt näin... Ett et varmaan semmonen just tää yks syy
siihen, ett ei ota tosissaan suomalaista kulttuurisokkia on se, että niinku ei oikeesti asetu
Suomeen eikä niinku keskity tähän olemiseen, vaan koko ajan niinku haikailee sinnepäin.

Tällainen ”oikea” asettautuminen merkitsee sitä, että lähetti siirtyy postmissionaariseen
identiteettikehykseen, jossa hän irtoaa virallisesta lähettisuhteestaan lähetysorganisaati-
oonsa. Näin käy, vaikka hän jäisi työhön lähetysjärjestöönsä. Hän on kuitenkin entinen
lähetti, joka Suomen Lähetysseurassa toimii kotimaanosaston alaisuudessa. Siirtymäke-
hyksen ja kotoutumiskehyksen välinen ero tulee esiin jo Yh1:n aiemmassa kuvauksessa sii-
tä, kuinka lähetin kulttuurinen reviiri ja paikka katoavat hänen ollessaan poissa Suomesta.
Tekstinäyte 126

Yh1: Se että sillon kun on maailmalla ni sä oot niinku nimenä, sä oot niinku olemassa
nimenä, ett sä oot jossaki siellä ja sä oot joskus ollu täällä mutt nyt ku sä oot pois, ni sun
tila on niinku poistettu. Mut sit ku sä tuut fyysisenä niin jokaisen pitää saada se reviiri niin
sitte kun sull ei ookkaan sitä koska sitä ei oo, koska se on täytetty, kaikki on täyttäny sen
omallansa ett sä oot nimenä jossaki yläpuolella, mutt sitt kun sä tuut fyysisesti ja sä tarvisit
sen oman reviirin, ni se on hirveän tuskallista niinku kaikille, että sulle annetaan ja sä saat
sen. Koska jokaisen pitää tavallaan luopua jostakin ett hei että toi tulee nyt tähän niinku
mun tilaa ottamaan. Tää on vähän kuvannollinen, mutta ett mulle itelle tää on hirveen sel-
kiytyny se tälleen ku mä oon aatellu.

Yh1 kuvaa identiteettikatoa. Lähetin identiteetti on varsin ohut virtuaali-identiteetti, kun
hän on fyysisesti poissa. Silloin hän ei vaadi tilaa, mutta tullessaan fyysisesti paikalla ole-
vaksi tämä fyysisyys on primääri reviiriehto ja pakottaa muut neuvotteluun reviiristä ja
identiteetistä.

Yh1 kuvaa tilannetta niin, että lähetti on jossain ”yläpuolella” kulttuuriromanttisen
ihannoinnin kohottamana. Tästä asemastaan hänen on mahdotonta käydä kotoutumiseen
kytkeytyvää identiteettineuvotteluaan. Yh1:n kuvaamassa tilanteessa lähetti törmää sii-
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hen, että hänet on kulttuurisesti eristetty. Tämä etnosentrinen eristyneisyys on hänen iden-
titeettineuvottelunsa perusasema ja lähtökohta (Bennett M. 1993, 31–33). Yh2:n
”oikeesti” kokema kulttuurisokki merkitsee sitä, että lähetti joutuu kohtaamaan suomalai-
sen kulttuurin ja yhteiskunnan siirtymäkehyksen tarjoamien tukijärjestelmien ulkopuo-
lella.

Lähetystyöntekijöiden sijoittuminen lähetysorganisaation ulkopuoliseen työelämään ja
identiteetin rakentaminen postmissionaarisessa identiteettikehyksessä on varsin
moni-ilmeinen ja yksilöllinen prosessi. Lähetin sijoittuminen työelämään vaihtelee. Suo-
meen tulo voi olla helpottava kokemus, kuten pariskunta Ph1 kuvaa omaa sijoittumistaan
seurakunnan työhön.
Tekstinäyte 127

Ph1M: No ei siinä ongelmia nyt, kyllä se monella tavalla on ollu helppo. Ett sieltä kutsuttiin
ja oikein pyydettiin, tulisinko mää samaan työyhteisöön.89 Mä olin vuosien aikana opiskellu
niin että mä tulin sitten eri tehtävään. Että ninkun työyhteisön puolelta päinvastoin oon
kokenu tosi myönteisenä ja ja kyllä kokenu sillai, että oon pidetty työntekijä ihan ja eikä oo
semmosia ongelmia oo ollu. Että kyll nää niinku ne ongelmat on ihan ihan niinku mä oon
sillai sanonu, että ne on ihan luonnollisia ja että kuka tahansa, joka järjestön palveluksessa
on ollu ja sitt tulee tämmöseen työyhteisöön niin kyllä neki näitä samoja asioita. Mä oon
voinu ihan niitä työyhteisössä sanoo että että kyllä jossakin järjestössä ajatellaan taloudelli-
sista asioista esimerkiksi ni aivan eri tavalla ku seurakunnassa, jossa rahaa tuntuu olevan.

Ongelmilla Ph1M viittaa siihen muutokseen, joka tapahtuu hänen siirtyessään Lähetysseu-
ran tyyppisestä järjestöstä kirkon palvelukseen. Hän nostaa esiin vain viitteenomaisesti kir-
kon taloudellisen vahvuuden. Myös Ph2N kuvaa sopeutumistaan Suomen kirkon työnteki-
jäksi hyvin myönteiseen sävyyn. Ongelmia on ollut, mutta ne eivät Ph2N:n mukaan liity
hänen paluumuuttajuuteensa, vaan ovat hänen näkemyksensä mukaan normaaleja. Hän
kertoo omasta sopeutumisestaan seurakuntatyöhön ja sen kitkattomuudesta näin:
Tekstinäyte 128

Ph2N: Ett mä kyllä nautin. Mutta tietysti ikkääki oli ei ollu aivan opiskelija ja (paikkakun-
nan nimi) oli hyvä paikka. Tarpeeksi lähellä. Mutta kaikki suhteellisen outoja. Eli mä sain
aivan rauhassa opetella ja ei kukaan olettanu, että mää ossaan. Mutta silti ko mä sanoin, että
mä ossaan tai mä meen, nii ett voin tehä tämän niin mulle annettiin. Ja must siellä oli hie-
noo…

Samassa yhteydessä Ph2N kertoo, kuinka häntä tuettiin, ohjattiin ja koulutettiin tehtävään,
jota hän alkoi hoitaa. Kuitenkin työsuhteet ovat aluksi lyhyitä ja työpaikat vaihtuvat melko
usein. Hänen työnsä kuitenkin vakiintuu muutaman vuoden kuluessa. Ph1N kertoo myön-
teisestä sopeutumisestaan ei-kirkolliseen työpaikkaansa näin:
Tekstinäyte 129

Ph1N: Varmaan sillä tavalla tuota niin niinku erilaista että mä oon erikoistunu ja mä oon eri-
koistunu vasta nyt ja olin siellä90 ollu erilaisissa tehtävissä, jotka oli aina niinku ylitse sen,
mitä mun koulutus oli, että joutu niinku venymään asioihin, joita ei periaatteessa osannu, ei
osannu eikä ois saanukkaan täällä osata. Että se oli niinku niin vaativaa, että mä koin sen
raskaana siellä siellä ollessa. Että se, että mä sain tulla tänne, mennä työryhmään tekemään

89. Sanalla ”samaan työyhteisöön” Ph1M viittaa työyhteisöön, josta hän on aikoinaan lähetystyöhön lähtenyt. 
90. Ph1N viittaa sanalla ”siellä” lähetystyöaikansa työyhteisöön. 
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töitä, ni se on ollu mulle hyvin suuri ilo. Ja tuota niin se että mä oon niinku nauttinu siitä,
että saa tehä ryhmässä töitä ja siitä että kun sieltä töistä lähtee, niin ne niinkun työn puolesta
voi ne työasiat jättää sinne. Että jos ite siihen kykenee sitte muuten. Että mun ei tarvi niitä
enää kotona miettiä eikä tartte nousta kolmen aikaan yöllä miettiin jotakin että miten mä
esimerkiksi näitten kohalla menettelen. Kun mä en saa siellä verkostoo aktivoitua että ne
pitäs omistansa huolen. Että niin niin sanotaan että siellä ne työasiat oli niin massiivisia mun
kohalla, että ja mä oon varmaan semmonen tyyppi, joka haluaa saaha työn tehtyä loppuun,
niin se niinku teki sen niin raskaaksi. Ett täällä on ollu yksinkertasempaa ja ja mää oon sen
todennu, että mää oon varmaan enemmän tämmönen ryhmätyöntekijä kun soolo.

Ph1N:lle suomalainen työyhteisö ja sen yhteisöllisyys ovat myönteinen vastakohta ulko-
maisessa kulttuurissa koetulle yksinäisyydelle ja verkoston toimimattomuudelle. Hän
edustaa haastateltujen lähettien joukossa hyvin poikkeuksellista tapaa nähdä kulttuurien
välinen suhde niin, että suomalaisuus rakentuu myönteisenä juuri yhteisöllisyytensä vuok-
si. Lähetyskentällä hän koki yksinäisyyden ja eristyneisyyden työssään, mikä muussa haas-
tatteluaineistossani liitetään suomalaiseen kulttuuriin. Työ vieraassa kulttuurissa on lisän-
nyt hänen itsetuntemustaan: yksinäisyys kolmannessa maailmassa on nostanut esiin hänes-
sä olevan yhteisöllisyyden tarpeen.

Paluu ei kuitenkaan ole välttämättä näin helppoa. Ph2M:n kuvaa (tekstinäyte 20),
kuinka hänen ulkomaankokemuksensa mitätöitiin eikä hän saanut hakemaansa työpaik-
kaa. Kuten Ph2N:lla myös hänellä oli aluksi useita vaihtuvia työpaikkoja. Avioparin Ph2
tilannetta ei helpota se, että heihin kohdistui lähetysorganisaatiosta työnantajan ilmaisema
halu mahdollisimman nopeasti päästä irti heistä. He ovat ”entisiä” lähettejä, jota ei pidetä
enää potentiaalisena lähtijänä.
Tekstinäyte 130

Ph2N: Niin (huokaus), mä aion, tässä on niin monia asioita tietysti yhelä kertaa jo nousee
mutta että jos aatellaan niin ei me vo.. kyllä me tultiin ihan vakavasti pois. Tietysti aatel-
tiinki ommaa ammmattia ja tätä että meillä ei ole paikkaa.. Että niin kyllä musta se oli että ei
oo tarvetta läheteille ees kotimaassa. Mehän päästiin hiippakuntatyöhön tiimiin, meile oli
hirviän kova pettymys että viesti oli kuitenki että ei tämä oo aivan ei tämä niinku läheteille.
Että lähettejä tässä ei välttämättä tarvita tai sitä lähettien kokemusta vaikka me oltas kiertä-
vänä ja me niinkun koetiin että meilä ei oo oikeastaan me ollaan vähän kiusankappaleena.

Ph2M: Joo liikana.

Aviopari elää melkoisessa ristipaineessa. Vaimon kohdalla tähän liittyy myös sukupuolesta
johtuva syrjäytymistekijä. Naisena hän ei näytä saavan teologista työtä, johon on koulut-
tautunut, vaan hänen esimiehensä nostaa esiin työttömyyden palaavan lähetin vaihtoehdok-
si.
Tekstinäyte 131

Ph2N: Mutta esimies sano mulle ihan suoraan siinä että onko mä pappisliiton jäsen mä
sanoin että emmä oo koskaan niinkun liittyny siihen ku mä oon ollu sielä niin hän sano että
tästä ovesta ku kävelet niin sä kuitenki työttömyyskortistoon jouvut niin parempi että saat
vähän niinku isompaa työttömyysavustusta ku niin mä sanoin kyllä siinä että emmä kyllä
meinaa työttömäksi jäähä. Vaikka mä en tieny että se nyt voi olla aivan lähellä….

Ph2M: Vähän ajan päästä soitettiin sitte niinku ensimmäiseen työpaikkaan…

Ph2N:n syrjäytymisen uhka ja paine on ilmeinen. Hänen esimiehensä näyttää pitävän syr-
jäyttävää työttömän asemaa selvänä, mikä näyttää tässä kytkeytyvän Ph2N:n sukupuoleen.
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Esimiehen syrjäytymistä tuottavaan ehdotukseen Ph2N vastaa rakentavan sivullisen iden-
titeettistrategiaa käyttäen ja tekee vastarintaa. Hän kieltäytyy neuvottelutilanteessa margi-
nalisoitumasta, vaikka heti sen jälkeisessä repliikin osassa tunnustaakin tilanteeseen liitty-
neen vallankäytön ja siihen liittyneen uhan vaikutuksen. Saman syrjäyttävän paineen kokee
Yh1 seurakuntatyössään. Kysymykseen miten hänet otettiin vastaan seurakuntaan työyh-
teisöön Yh1 vastaa:
Tekstinäyte 132

Yh1: Siihen tuota, vähän ristiriitasesti että esim. mulle sano työtoverit että muista sitten että
sua ei ole otettu tänne lähetystyöstä vastaavaks. Hän pelkäs että mä tuon lähetystä, koska
mä oon kiertäny lähetyksen leivissä. Sitten se mikä musta on ollut hyvin yllättävää, niin se
seurakunnan lähetyspappi ei pyytäny mua koko vuonna mihinkään lähetystilaisuuteen ei
puhumaan, vaikka se seurakunta kannattaa sen mun entisen kentän työtä. Ja musta nää on
ollu semmosia aika tyrmääviä tai siis tyrmäävää seurakunnan kannalta. Mistä mun johto-
päätös on vaan että ne on niin itseriittosia ja niillä on niin omat semmoset että niille niinku
ei ne oo valmiita ottamaan niinku mitään ulkopuolelta vaikka ois tarjolla. Ja tää on musta
kauheen hämmentävää kanssa. Toki mää on sitten omassa työssäni tuonu näitä kaikkia,
koska ihmiset on kuitenkin kauheen kiinnostuneita ja sano että kerro siitä. Mutt ett niinko
virallisten tahojen kautta niin ei oo mitään pyyntöö tullu.

MS: Mikä siinä. Mitä sä itte vastaat siihen? Mikä sen estää, ettei sua käytetä niinku lähettinä
hyväksi?

Yh1: No mä tulin täysin tuntemattomaan paikkaan mut ne luuli että ne tuntee minut. Ja sit-
ten kun ei osattukaan niinkun toimia, ja minun mielestäni meill ei ollu mitään sellasta
yhteenottoakaan ollu päinvaston lähetyspappi ei kolmeen kuukauteen ees tervehtiny. Mikä
oli hyvin hämmästyttävää. Mä aina odotin, mutta hän vaan meni. Ja se oli kauheen rassaa-
vaa ja sitten mulla tuli sitt semmonen, ett hei mä en kuulu tähän seurakuntaan ollenkaan ja
sitt mä olin vaan työntekijä ja must on aika kamalaa, että omassa seurakunnassa kokee
nimenomaan niin. Mutta sitten sitä löytää omia ympyröitänsä ja työ kyllä täyttää jos antaa
vaan täyttää elämänsä ihan kummasti.

Yh1:n työpaikka on seurakunta, jolla on nimikkosuhde hänen entiseen lähetyskenttäänsä.
Tästä huolimatta Yh1:n työ rajataan lähetystyöhön liittyvän vastuualueen ulkopuolelle ja
hänen kompetenssinsa tällä alueella mitätöidään. Tämän sektoroituneen työnjaon Yh1 tul-
kitsee työntekijöiden itseriittoisuudeksi ja sulkeutumiseksi ulkopuolisilta vaikutteilta. Yh1
kohtaa etnosentrisen eristämisherkkyyden (separation) ulossulkemisena, jota vasten hänen
lähettiytensä monikulttuurinen kokemus ja maahanmuuttajaulottuvuus yksinkertaisesti
katoavat. (Bennett M. 1993, 32–34.) Tämä on ristiriidassa sen kiinnostuksen kanssa, jota
tavalliset ihmiset osoittavat lähetin ulkomaankokemusta kohtaan. Lähetti tulkitsee seura-
kunnan työntekijöiden kanssa syntyneen ristiriidan lähtökohdaksi työntekijöiden vahvan
ennakkokäsityksen siitä, millainen ihminen Yh1 on. He olettavat tuntevansa Yh1:n, jolloin
häneen kohdistuu vahvoja ennakko-odotuksia. Ilmeisesti Yh1 ei täytä näitä lähetin identi-
teettiä koskevia ennakkokäsityksiä. Lähetin kuulumattomuuden tunnetta lisää vaikutelma,
että häntä pidetään vain seurakunnan työntekijänä ja että hänen identiteettiään näin raja-
taan. Siitä suljetaan pois lähettiys, jolloin myös hänen paluumuuttajuutensa jää näkymättö-
mäksi. Yh1:lle seurakunta pelkkänä työyhteisönä on liian ahdas käsitys seurakunnasta ja
sen jäsenyys on enemmän kuin työntekijyyttä siinä.

Valtaosa haastateltavista nosti esiin työelämään uudelleen pääsyä vaikeuttavia teki-
jöitä riippumatta siitä oliko kyseessä seurakunta vai muu työyhteisö. Pätkätyöläisyys liit-
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tyy lähetin työuraan silloin, kun hän on vielä aktiivisesti lähetystyössä, mikä osittain
muovaa hänen identiteettiään työntekijänä.
Tekstinäyte 133

Yh2: No kun ne ei voi saada työtä pariks kolmeks kuukaudes tai yheks vuodeks. Ei kannata
minnekään mennä. Ett jos sää oot virkavapaudella niin sitt sä voit mennä takasin sun enti-
seen työhön, mutta noin muuten eihän kannata minnekään mennä niin lyhyeks ajaks. Ett
sehän niinku vaatii kauheesti, ensinnäki, no tällä hetkellä tietysti saa työtäkään, mutta silloin
varmaan ko aikasemminki sai, kyll mä ainaki muistan kun mä menin oman alani töihin,
onhan se nyt ihan hirvee stressi monen vuoden jälkeen mennä suomalaiseen ammattialansa
työpaikkaan. Ett siinä paljo vaan semmonen oma kynnyski on sitt siinä niin, että pystynkö
vai enkö ja ja että no nyt ei olis haitaks ihmisille ja pitää hirveesti lukee ja asettuu ja siis sil-
lai että onhan se niinku kauheen vaativa mennä niiku takasin työhön, mistä on monta vuotta
ollu pois.

Työjaksojen lyhyys ja työpaikkojen vaihtuvuus ovat pätkätyöhön kuuluvia stressitekijöitä
samoin kuin kokemus siitä, että on jäänyt jälkeen työelämässä tapahtuneesta kehityksestä.
Tämän välimatkan kiinnikurominen tuo lisää suorituspaineita. Erityisesti aloilla, joilla vas-
tuuseen liittyy ihmisen turvallisuuteen ja hengenvaaraan liittyviä tekijöitä, stressi työn hoi-
tamisesta on läheteillä kova. Näihin tekijöihin yhdistyy lähetin työkokemuksen arvostuk-
sen puutetta, joka lisää paluusopeutujan stressiä.
Tekstinäyte 134

Yh2: Se on aika monta asiaa. Ett esimerkis sanotaan semmonen niinku työntekijänä esimer-
kiks ku mäki kerran menin töihin tästä väliltä niin ne ei siis hitustakaan arvosta mun työko-
kemustani, mitä mulla on ollu jossain monta vuotta. Ne vaan sano, että jaa ett sää et oo ollu
tuota niin työssä moneen vuoteen. Siis Suomessa. Niin mä sanoin että oon mä ollu töissä
että mä oon ollu jopa oman alani töissä. Ja tuota niin ja mutta niinku erilaisessa paikassa.
Ett ett jotenki niinku se mitä mä oon ollu ja mitä oon tehny, sitä ei arvosteta.

Lähtökohtia työnhaussa leimaa siis tietty jälkeenjääneisyysdiskurssi. Myös Yh5 nostaa
esiin kansainvälisen kokemuksen kielteisenä tekijänä työelämään hakeutumisessa. Hänen
kohdallaan muutos on suuri, sillä hänen lähetyskentällä kokemansa arvostus ja merkittä-
vyys lisäävät kontrastia Suomessa koetun ja ulkomailla koetun välillä.
Tekstinäyte 135

Yh5: Kaikkein kauheinta on se että mua ei sillä lailla missään tarvita niinku tarvittiin siellä
kentällä. Ja vaikka mä olin yks tavallinen ammattini edustaja, ni mä pystyin kuitenki teke-
mään semmosia asioita, jotka jää niinku historiaan ja autto nimenomaan sitä maata etteen-
päin. Ja täällä meitä on satoja ja tuhansia ja ihminen ei tee mitään. Aina löytyy uusi tilalle ja
sitte mä oon ihan tavallinen rivikansalainen, että mikä on toisaalta helpotuski, mutta siellä
tottu siihen asemaan ja tavallaan valtaanki ja muuhun, että sitten se tänne tulo ja se, että
minä en sinänsä olekaan mitään enkä mä erotu porukasta, eikä eikä mulla oo tavallaan sem-
mosta valtaa eikä toimintamahdollisuuksia eikä mua tarvita. Se on ollu aika kova.

Työ ulkomailla on tuonut mukanaan arvostusta, tarpeellisuuden tunnetta ja jopa historial-
lista merkittävyyden tunnetta. Putoaminen vallankäyttäjän asemasta rivikansalaiseksi,
näkyvästä näkymättömäksi, alansa osaajasta ammattitaidottomaksi sekä muuttuminen
uhkatekijäksi ja törmääminen ikärasitteeseen ovat kaikki kotoutumisen kitkatekijöitä. Ne
luovat Yh5:n kuvaa itsestään tarpeettomana ja ovat osittain vaikuttamassa hänen rajuun
kulttuurisokkiinsa. Lähetin asemaan ulkomailla liittyy usein valtaa ja tärkeyttä, joka luo
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kuvaa omasta ja tehtävän tärkeydestä ja merkityksestä. Sen vastakohtana on Suomessa
näkymättömyys, keskivertoisuus ja tavallisuus sekä se, että täällä työvoimaa on tarjolla.
Myöskään ulkomailla opitulla erityisosaamisella ei näytä olevan käyttöä suomalaisessa
yhteiskunnassa.
Tekstinäyte 136

MS: Mitä on se lisäarvo, mitä sä mitä sulla olis uutta tuotavaa niinko sen kokemuksen poh-
jalta. Kuuntelin tuota sun työkuvaa siellä, ni sehän on ollu aika aikamoinen että tuommonen
työnä että sai niinko kehittää monenlaisia ja raivaa yhä uutta onhan oothan sä jotakin
oppinu…

Yh5: No mä kuvittelin, että mulla ois tuotavaa (yhteistä naurua). Että mä yritin tarjota
itteeni kaikkiin noihin puljuihin, jotka jotenki liitty kansainväliseen toimintaan ja työalaani
ja ko ois kielitaitoa ja ois kokemustakin. Mutta sitä ei Suomessa arvosteta. Ei näköjään. Ja
tuota tavallaan niinkun työpaikkoja hakiessa se koetaan uhkana, että jollakin on niinko
jotain laajempaa kokemusta ja niinkun itsenäisyyttä ja tämmöstä että helpommin otetaan
joku vastavalmistunu, joka on helpommin muovattavissa näihin kuvioihin, mitä täällä on. Ja
sehän on Lähetysseurassa hyvin yleinen tuntemus tämä että yleensähän Lähetysseuran työn-
tekijät ovat esimiestehtävissä tai jotenkin jotenkin korkeammalla tasolla kun ne on siellä on
siellä asiantuntijatehtävissä ulkomailla. Ja sitte kun ne tulee Suomeen, ne on voinu olla kir-
kon johtajia tai jotakin neuvottelijoita tai mitä tai omassa ammatissaan hyvinkin vaativia
tehtäviä suorittaneet lääkäreinä tai hoitajina tai muuta. Ja kun Suomeen tullee, niin sitä ei
kysy kukaan.

Paluumuuttajalähetit kohtaavat etnosentrisyyden paineen sekä väliaikaisessa siirtymäke-
hyksessään että sen ulkopuolella pyrkiessään palaamaan pysyvästi. Siirtymäkehyksessä
lähetillä on maassa väliaikaisesti olevan status, jolloin uudelleenlähteminen on häneltä
odotettavaa normaaliutta. Tässä identiteettikehyksessä lähetti kohtaa eristämisen, joka on
kulttuurisen erilaisuuden kieltämisen eräs muoto (Bennett M. 1993, 30–32). Hänestä ollaan
kiinnostuneita vain lähettinä, mikä peittää alleen hänen henkilökohtaisen kaksi- ja moni-
kulttuurisuutensa (Pollock & van Reken 1996, 154–156). Kulttuurisen toiseuden eksoti-
sointina ilmenevä kulttuuriromantiikka on osa tätä etnosentristä identiteettineuvottelua,
joka kytkeytynee etnosentriseen rakenteelliseen kulttuuriylemmyyteen (superiority, Ben-
nett M. 1993, 37–39). Lähetit voivat korostaa myös kulttuurista samanlaisuutta yleistämäl-
lä kulttuurien yhteisiä piirteitä ja minimoimalla kulttuurisia eroja (minimization, Bennett
1993, 41–43). Kohtaamaansa etnosentriseen paineeseen lähetit reagoivat eri tavoin: esi-
merkiksi piilottamalla toiseuttaan ja monikulttuurista identiteettiään tai ylikorostamalla sitä
vahvassa luodussa roolissa, jonka he kuitenkin kokevat itselleen vieraaksi. He voivat myös
puolustautua sitä vastaan, mutta eivät voi tehdä sitä lähetin roolissaan avoimesti, jolloin se
rakentuu osaksi heidän kätkettyä maahanmuuttajuuttaan. Läheteille ei näytä olevan tilaa
ongelmien käsittelyyn ainakaan niissä identiteettikehyksissä, joita he ovat tässä aineistossa
kuvanneet.

Työelämän sopeutumisessa nousee esiin mm. sopeutumisen helppous, mikä perustuu
suomalaiseen työelämään sulautumiseen. Työelämässä ei kuitenkaan näytä olevan mah-
dollisuutta hyödyntää ulkomaan kokemusta tai monikulttuurista ammatillista pätevyyttä.
Pikemminkin työskentely ulkomailla nähdään ongelmana, jälkeenjääneisyytenä tai vää-
rien taitojen oppimisena. Toisaalta lähettien näyttää olevan vaikeaa sopeutua arkiseen ole-
miseen tavallisena suomalaisena; eivätkä he sitä tietyssä mielessä enää olekaan. Heidän
erilaisuudelleen ei näytä olevan tilaa eivätkä he siksi voi arvioida ja rakentaa omaa suh-
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dettaan suomalaiseen normaaliuteen tai tavallisuuteen. Seuraava lähetin kokemus suoma-
laisesta kulttuurista paluumuuttajan ja maahanmuuttajan näkökulmasta edustaa sitä ongel-
mien tuottajaa, johon useat paluumuuttajalähetit ovat törmänneet ja joka on heidän
paluusokissaan ja identiteettineuvottelussaan eräs keskeisimpiä tekijöitä.
Tekstinäyte 137

Yh2: Siinä lähetysmaassa musta tuntu että ihmiset tulee vastaan. Ett niinku must tuntuu, että
ihmiset ei täällä hirveesti tuu vastaan. Ett semmonen olla kansainvälisessä työssä jossain
muualla, ni ihmiset ei jollain tavalla sit kuitenkaan ei niin kauheen ensinnäkään ne ei
arvosta ulkopuolella tehtyy työtä siis monet piirit ei arvosta ulkomailla tehtyä työtä. Ei olla
kiinnostuttu pakolaisten mielipiteistä, eikä olla kiinnostuttu ulkomailla olevien ihmisten
mielipiteistä. Kun taas sitte siinä lähetysmaassa, siell kokee niin, että koska olen muualta,
niin minä olen erilainen, niin minulla on jotain sanottavaa, koska olen erilainen. Mutta mää
koen joskus itteni täällä suurin piirten joks kuks pakolaiseks. Ett ku mä oon ollu tulkkina
niille pakolaiskeskulsessa, niin mä oon mä ymmärrän teitä hirveen hyvin, koska mä niinku
elän samanlaista traumaa, että tänne ei niinku pääse sisälle ja ihmiset ei oo niinku kiinnos-
tunu ja mitä mieltä ja mitä heijän maassaan heijän maastaan ei oo kukaan kiinnostunu ja
sillai. Ei suomalaiset helposti avaa itteensä pakolaisille tai kutsu kyläään tai muualle että ei
ei niinkun… On hirveän vaikee luoda niinku ihmissuhteita. Mut se taas sitten tuntuu niin,
että siellä arvostetaan erilaisuutta. Ja ja kun siinä yhteisössä kaikki on niin erilaista. Että on
rikkaita ja köyhiä ja eri uskonnollisia ryhmiä ja kaikkee niin jotenkin siellä ymmärretään
erilaisuus. Ja ulkolainenki niin on ihan, se on mielenkiintosta, että joku on ulkolainen
todella. Mutta ei täällä ole yhtään mielenkiintosta, että on joku ulkolainen. Mut niinku halu-
taan, että kaikki on niinku sen maan tavalla. Että että täällähän helposti sanotaan, että miksi
nuo somalit ei jätä huntujansa poies. Ne ei voi yhtään ruveta miettiin, miks niilä ne on ja
miten syvästi se on ihmise lapsesta asti siihen tottunu, että eihän nyt noin vain, jos muuttaa
maata niin huntua oteta pois. Ett sellainen semmonen niinku noit pohjia.

Yh2 kuvaa vertaa kokemustaan siitä, miten hänet maahanmuuttajana otettiin vastaan hänen
mennessään vieraaseen kulttuuriin siihen kokemukseen, joka hänellä oli Suomeen palates-
saan. Tästä näkökulmasta suomalainen kulttuuri näyttäytyy varsin tylynä vastaanottajana.
Yh2 perustelee erolla, joka Suomessa ja hänen lähetyskenttänsä kulttuurissa vallitsee suh-
tautumisessa kultuurisiin eroihin ja erilaisuuteen. Lähetin kokemus lähetyskentän vieraasta
kulttuurista on, että se on luonteeltaan etnorelativistinen, mikä johtuu kulttuurissa vallitse-
vasta ja siihen kuuluvasta kulttuuriheterogeniasta ja moninaisuudesta. Siihen verrattuna
suomalainen kulttuuri näyttäytyy erilaisuutta vierastavalta. Lähetti vertaa itseään toiseen
maahanmuuttajaryhmään, pakolaisiin, joihin hän tuntee tietyssä määrin Suomessa samais-
tuvansa tuntiessaan itsensäkin ”joksku pakolaiseks”. Suomeen tulevan maahanmuuttajan
osa ei näytä helpolta silloinkaan, kun hänellä on paluumuuttajan ”etulyöntiasema”. Tämä
herättää kysymyksen, millainen kokemus mahtaa muutto Suomeen olla niille ihmisille, joi-
den lähtökohdat omassa maassaan ovat olleet vaikeat ja jotka Suomeen tullessaan ovat
kulttuurisesti ”pikkulapsen” asemassa.



8 Tulosten yhteenveto, tulkinta ja arviointi 

Diskurssianalyyttisen lähestymistavan kautta aineisto avautui varsin rikkaana, moni-ilmei-
senä, jännitteisenä ja ristiriitaisena, mitä Wetherell ja Potter pitävät eräänä diskurssianalyy-
sin tulokselle tyypillisenä piirteenä (Wetherell & Potter 1988, 174–175). Nvivo, laadullisen
analyysin tietokoneohjelma, mahdollisti varsin tarkan analyysin, jonka tulos muistuttaa
muodoltaan grouded theory -tutkimuksille tyypillistä tiheää induktiivista lopputulosta ala-
ja pääkategorioineen. Ohjelman avulla aineistosta saatiin varsin tarkka sisällönanalyyttinen
luokitus erilaisine sisältöalueineen. Ohjelman käyttö teki kuitenkin mahdolliseksi tarkas-
tella sisältöjen välistä suhdetta juonenkulun näkökulmasta. Oli mahdollista nähdä, millä
tavoin eri sisällöt ovat punoutuneet toisiinsa ja millaisen dynamiikan ohjaamina niistä
rakentuu juonellisten kokonaisuuksien räsymattomainen kudos. Nvivo-ohjelman koodaus-
sulkeet (coding stripes) ja niiden muodostama kudos mahdollistivat tämän. (Luomanen &
Räsänen 2000, 103–108; Luoma 1999; Richards 1999.) 

Diskurssianalyysin yhteenvetona lähettien haastattelupuheesta voi esittää paluupuhe-
diskurssin ohjaamana seitsemän diskurssia ja niiden tulkintarepertuaarit: 

1. Maantieteellinen diskurssi
Suomi- eli kotimaapuherepertuaari
Ulkomaa- eli kenttäpuherepertuaari

2. Puhetapadiskurssi
Kuvaileva (ei-asenteellinen) repertuaari
Vertaileva (asenteellinen) repertuaari

3. Tunne- ja tuntemusdiskurssi
Hyvien ja positiivisten tunteiden ja tuntemusten rakentama repertuaari
Vaikeiden tunteiden rakentama repertuaari

4. Asennoitumisdiskurssi
Positiivinen asennerepertuaari

   Positiivinen suomipuhe
   Positiivinen ulkomaapuhe

Negatiivinen asennerepertuaari
   Negatiivinen suomipuhe
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   Negatiivinen ulkomaapuhe

5. Arvodiskurssi
   Ajan jaksottaisuus ja tiheärytmisyys – ajan yhteisöllisyys ja hidassykkeisyys
   Yhteisöllisyysrepertuaari – yksilökeskeisyysrepertuaari

6. Kompetenssidiskurssi
Paikallinen eli lokaali inkompetenssirepertuaari

   Jälkeenjääneisyysrepertuaari
   Ulkopuolisuusrepertuaari
   Irrallisuus- ja verkostoihin kuulumattomuuden repertuaari

Monikulttuurinen ja kulttuurienvälinen kompetenssirepertuaari
   Muutosvalmiusrepertuaari 
   Sosiaalinen joustavuusrepertuaari
   Sosiaalisen viestinnän eri tasoille herkistymisen repertuaari

7. Identiteettidiskurssi
Eristynyttä sivullisuutta tuottavat identiteettineuvottelurepertuaarit

   Palaavan lähetin romantisoiminen (etnosentrinen kulttuuriromantiikka)
   Sulautumisen paine ja ulkomaakokemuksen sivuuttaminen ja kieltäminen
   Kätketty toiseus ja kätketty paluumuuttajuus

Rakentavaa sivullisuutta tuottavat identiteettineuvottelurepertuaarit
   Vieraan kulttuurin välittäjä (välittävän sivullisen positio)
    Kulttuuristen vaihtoehtojen esittäjä
    Kätketty maahanmuuttajuus (suomalaisen kulttuurin kriittinen arviointi)

Tutkimuksen metodinen periaate perustuu ajatukselle diskurssin ja tulkintarepertuaarien
keskinäisestä suhteesta. Diskurssi ymmärretään tekstirakenteeksi, kudokseksi, joka muo-
dostuu repertuaareista. Diskurssissa repertuaarien keskinäinen suhde on analyysin kannalta
keskeinen tekijä. Pohjana ovat tulkintasäännöt, jotka rakentavat diskurssin. Metodiluvussa
diskurssia ja repertuaaria käsitteellisesti määritellessäni totesin, että diskurssi on tulkinta-
repertuaarien muodostama merkityskudos, jossa repertuaarit liittyvät ja lomittuvat toisiin-
sa.  Kuten mikroanalyyttisissä tekstinäytteissä 12 ja 20 käy ilmi, repertuaarit muodostavat
räsymattomaisen kudoksen varsinaisessa raakamateriaalissa. Tällä kudosmetaforalla pyrin
kuvaamaan diskurssin ja tulkintarepertuaarien suhdetta. De- ja rekonstruoimalla tekstira-
kennetta olen tutkimuksessani pyrkinyt rakentamaan diskursseja ja tulkintarepertuaareja,
jossa kudoksen merkitykset tiivistyvät. Tällöin kudoksen moninaisuudesta ja vivahteik-
kuudesta menetetään sävyjä ja nyansseja. Rekonstruktion yksinkertaistusten myötä se
menettää väistämättä moniulotteisuuttaan. Analyysillä on kuitenkin ollut mahdollista foku-
soida ja poimia esiin tutkimusasetelmani kannalta tärkeitä tekijöitä ja näkökulmia lähem-
pää tarkastelua varten.

Teksti muodostaa repertuaarikudoksen, diskurssin, jonka varassa sen merkitykset
rakentuvat suhteessa toisiinsa. Repertuaarit rakentavat tekstin moninaisuutta ja tulkin-
tanyansseja. Diskurssi puolestaan on tekijä, joka yhdistää tätä moninaisuutta. Diskurssi
yhdistää ja repertuaarit lisäävät eri tulkintanyansseja. Ne ovat siis vastakkaisia, mutta
edellyttävät toistensa olemassaolon. Diskurssin varassa on tekstin koherenssi, repertuaa-
rien varassa puolestaan tekstin vivahteikkuus ja moniulotteisuus. Repertuaarit ovat dis-
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kurssinsa tulkinnallisia resursseja, joiden varassa sen eri nyanssit tulevat esiin. (Burr
2000, 116–117, 177–178.) Diskurssi puolestaan mahdollistaa repertuaarien pitämisen
samaan kokonaisuuteen kuuluvina (Burr 2000, 116–117; Potter & Wetherell 1987, 149;
Potter & Wetherell 1988, 172). Repertuaarien muodostumista diskurssiksi ohjaa diskursii-
vinen mainittuihin periaatteisiin tukeutuva tulkintasääntö, jossa on kaksi keskeistä periaa-
tetta. Diskurssin rakentavien repertuaarien välillä vallitsee vastakkaisuus ja siihen liittyvä
jännite, mihin toisaalta sitten perustuu repertuaarien rakentaman diskurssin yhtenäisyys.
Diskurssin merkitys onkin näin ollen tekstin koherenssia luovana tekijänä päinvastainen
kuin repertuaarien funktio. Repertuaarit rakentavat tekstin vivahteikkuutta, moni-ilmei-
syyttä ja nyansseja.

Esittämäni luettelo diskursseista ja tulkintarepertuaareista ei riittävästi kuvaa niiden
keskinäisiä suhteita. Lähettien puheessa diskurssit ja repertuaarit punoutuvat toisiinsa tie-
tyn dynamiikan mukaan, mikä on keskeinen tekijä merkityksen tuottamisessa ja rakenta-
misessa. Luvuissa 8.1.–8.5. esittelen kokoavasti analyysin tulokset diskurssi diskurssilta
ja pyrin näin syventämään kuvaa käyttämäni diskurssianalyysin merkityksen tuottamisen
dynamiikasta. Luvussa 8.6. tiivistän analyysin lopputuloksen, mikä kulminoituu  kuviossa
16.

8.1 Vertailupuhediskurssi ja maantieteellinen diskurssi lähettipuheen 
merkityksen rakentajina

Lähettien paluukokemus Suomessa on osa laajempaa maantieteellistä perspektiiviä, jossa
toinen keskeinen elementti on lähetystyön ulkomainen kulttuurikonteksti. Tämä maantie-
teellinen perspektiivi rakentuu diskurssiksi kahdesta repertuaarista, joita nimitän suomipu-
heeksi ja ulkomaapuheeksi. Edellinen käsittää sen tekstistön, jossa lähetin kertomat asiat
sijoittuvat Suomeen, ja jälkimmäinen sen repertuaarin, jossa hän kuvaa lähetyskenttänsä tai
muun ulkomaisen kontekstin tapahtumia. Tutkimusasetelman vuoksi suomipuhe on odote-
tusti aineistossa hallitseva repertuaari (66.4 %); lähtökohtanahan oli tutkia lähettien koke-
muksia paluusta Suomeen. On kuitenkin huomioitava, että eri läheteillä paluun merkitys
vaihtelee ja että yksilökohtainen vaihtelu voi olla huomattavaa.91 

Maantieteellisen diskurssin repertuaarien rinnastaminen muodostaa rinnastusdiskurs-
sin, jossa hahmottuu suomalaisen ja ulkomaisen kulttuurin välinen suhde. Rinnastusdis-
kurssi ilmenee kuvailurepertuaarina ja vertailurepertuaarina. Aineistossani kuvaileva
repertuaari rakentaa kulttuurienvälisen suhteen tasavertaisesti rinnastetuksi: siihen ei
sisälly asenteellisuutta tai tunneilmaisuja. Vertailurepertuaarissa lähetyskentän ulkomai-
nen kulttuuri näyttäytyy voittopuolisesti myönteisenä ja jopa tietyllä tavalla esimerkilli-
senä kulttuurina. Sen vastakohtana suomalainen kulttuuri rakentuu kriittisessä ja negatii-
visessa valossa ja esimerkit siitä ovat kielteisiä.

Suurin osa aineiston vertailupuheesta on implisiittistä: lähetit käyttävät huomaamat-
taan vertailevia ja arvottavia epiteettejä ja luovat siten arvoasetelmia ja vastakkainasette-
luita suomalaisen kulttuurin ja lähetysmaan ulkomaisen kulttuurin välille. Vain Yh2

91. Taulukossa 5 Sn3:n kohdalla suomipuheen osuus on vain 30,2 % kun se Ph2:n kohdalla on 99,5 prosenttia.
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nimeää tämän puhetapansa vertailuksi. Kotimaapuhe sisältää myös myönteisiä tunteita ja
tuntemuksia. Joissain tapauksissa ne voidaan tulkita osaksi siirtymä- eli kuherruskuukau-
sivaihetta, johon myönteinen suhtautuminen kulttuurisokkitutkimuksessa usein sijoite-
taan (Oberg 1960; Furnham & Bochner 1994, 130–134; Marx 1999). Oman aineistoni
kohdalla tilanne kuitenkin osoittautuu moniulotteisemmaksi ja monimutkaisemmaksi,
kuten myös U-kuvaajasta tutkimuksessa käyty kriittinen keskustelu osoittaa (Furnham &
Bochner 1994, 130–134; 156–161; Ward & Bochner & Furnham 2001). Vertailudiskurssi
on keskeinen tekijä tunne- ja asennediskursseissa. Suomalaiseen kulttuurimiljööseen
sijoittuviin kokemuksiin liittyy huomattavasti enemmän kielteisiä ja vaikeita tunteita ja
tuntemuksia kuin kokemuksiin lähetyskenttien ulkomaisissa kulttuureissa. Vertailun kes-
keinenä elementti on ulkomaisen kulttuurin korostuminen myönteisenä. Tämä myöntei-
syys saa jopa pedagogisia ulottuvuuksia, jolloin ulkomaiset kulttuurit nähdään erityisen
myönteisessä valossa esimerkillisinä ja esikuvallisina. Tätä vasten korostuvat suomalai-
sen kulttuurin negatiiviset piirteet ja kriittisyys suomalaista kulttuuria kohtaan. Maantie-
teellisen diskurssin suhde tunne- ja tuntemusrepertuaariin sekä sille läheiseen asenne- ja
arvorepertuaariin on mielenkiintoinen selkeän mutta moniselitteisen jakaantuneisuuden
vuoksi.

Kuten taulukossa 7 (sivulla 122) todettiin ulkomaapuhetta hallitsevat myönteiset tun-
teet ja tuntemukset (85 %). Ne kertovat lähettien myönteisistä asenteista lähetysmaiden
kulttuuria kohtaan. Suomipuheessa hallitsevat (78,8 %) tunteet ovat vaikeita ja kielteisesti
sävyttyneitä. Niiden varassa rakentuvat kriittiset ja kielteisesti varautuneet asenteet suo-
malaista kulttuuria kohtaan. Suomipuheen negatiivisuus johtuu osaksi tutkimusasetel-
masta: paluusokin tunnistamisessa keskeisiä tekijöitä ovat vaikeat tunteet ja tuntemukset
sekä kriittisyys tunteiden aiheuttajia kohtaan. Asenteet vaihtelevat lähettikohtaisesti,
mutta niiden perussävy suomalaista kulttuuria kohtaan on kriittinen ja negatiivisesti
arvottunut. Vastakohtana ilmenee hyvin positiivinen suhde lähetyskentän vieraaseen kult-
tuuriin. Yksittäisten lähettien kohdalla asenteet tai tuntemukset kumpaakin kulttuuria
kohtaan vaihtelevat.

Ulkomaapuhetta hallitsevat myönteiset tunteet ja tuntemukset (85 %). Ne kertovat
lähettien myönteisistä asenteista lähetysmaiden kulttuuria kohtaan. Suomipuheessa hallit-
sevat (78,8 %) tunteet ovat vaikeita ja kielteisesti sävyttyneitä. Niiden varassa rakentuvat
kriittiset ja kielteisesti varautuneet asenteet suomalaista kulttuuria kohtaan. Suomipuheen
negatiivisuus johtuu osaksi tutkimusasetelmasta: paluusokin tunnistamisessa keskeisiä
tekijöitä ovat vaikeat tunteet ja tuntemukset sekä kriittisyys tunteiden aiheuttajia kohtaan.
Asenteet vaihtelevat lähettikohtaisesti, mutta niiden perussävy suomalaista kulttuuria
kohtaan on kriittinen ja negatiivisesti arvottunut. Vastakohtana ilmenee hyvin positiivi-
nen suhde lähetyskentän vieraaseen kulttuuriin. Yksittäisten lähettien kohdalla asenteet
tai tuntemukset kumpaakin kulttuuria kohtaan vaihtelevat.

8.2 Tunne- ja tuntemusdiskurssi

Lähettipuheen analyysissä ’kulttuurisokki’ oli avainkäsite. Analyysin lähtökohtana olivat
sellaiset tunneilmaisut, jotka perinteisissä kulttuuri- ja paluusokkimalleissa liittyvät frust-
raatiovaiheeseen, eli vaikeina koetut tunteet (Oberg 1963; Gullahorn & Gullahorn 1963;
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Martin 1984; Storti 1997; Black & Gregersen 1999; Furhnam & Bochner 1994; Marx
1999). Ensimmäisen tulkintasäännön mukaan kulttuurisokkiin kytkeytyy tunteita ja tunte-
muksia ilmaisevia käsitteitä, joista rakentuu tunne- ja tuntemusdiskurssi (liite 3). Vaikeiden
ja kielteisten tunteiden lisäksi tunnerepertuaariin kuului myönteisiä ja positiivisia tunteita,
jotka U-käyrämalleissa liittyivät kuherruskuukausivaiheeseen ja toisaalta myös frustraatio-
vaiheen jälkeiseen sopeutumisvaiheeseen (Oberg 1963; Gullahorn & Gullahorn 1963; Mar-
tin 1984; Storti 1997; Black & Gregersen 1999; Marx 1999). Osa haastatelluista läheteistä
tunnisti kulttuurisokkimalleissa kuvatun tyypillisen prosessinkulun ja pystyi määrittämään
kulttuurisokkinsa rajallisen kestoajan (esim. Adler 1981; Storti 1997; Black & Gregersen
1999; Stringham 1990, 10–11).

Tunne- ja tuntemusdiskurssi sinänsä ei tee tästä stressikokemuksesta kulttuurisokkia
kuten ei sekään, että kokemus saatetaan mieltää rankkana ja rajallisena (Bennett J. 1998).
Kulttuurisokista voidaan puhua silloin, kun nämä tuntemukset liittyvät vieraissa kulttuu-
reissa tai niiden vaikutuksen alaisina elämiseen ja kun ihmiset mieltävät tilanteensa ja
psyykkiset vaikeutensa näihin tilanteisiin ja viitekehyksiin kuuluviksi. Tällöin voitaisiin
puhua ennemminkin monikulttuurisokista. Toisaalta kulttuurisokin voidaan nähdä synty-
vän myös useamman kulttuurin välisen suhteen tai suhteiden vaikutuksesta, jolloin voitai-
siin käyttää käsitettä ’kulttuurienvälinen sokki’. Tällöin kulttuurisokin synnyn taustalla
ovat kulttuurien välillä koettavista eroista johtuvat jännitteet, mikä näkyy tunne- ja tunte-
musdiskurssissa. Kielteisten tai myönteisten tunteiden repertuaarit näyttävät syntyvän
kahden kulttuurin erilaisuuden kokemuksessa. Lähettien puheen vertailudiskurssissa tämä
suhde on epäsymmetrinen niin, että suomalainen kulttuuri näyttäytyy kielteisenä ja ulko-
mainen enimmäkseen myönteisenä.

Lähetit liittivät kulttuurisokkiin ylivirittyneisyyden eli ylimääräisen jännitteisen ja
stressaantuneen vireyden (Berry 2002; Bennett & Bennett 1998, 2002), jolloin kyseessä
olisi kulttuuristressin ilmeneminen. Tällainen orientoituminen sijoittui paluun alkuvaihee-
seen ja oli varsin lyhytaikaista, kuten kulttuurisokkimalleissa yleisesti esitetään. (Oberg
1963; Gullahorn & Gullahorn 1963; Martin 1984; Storti 1997; Black & Gregersen 1999;
Furhnam & Bochner 1994; Marx 1999.) Ylivirittyneisyyteen kytkeytyi yliherkkyys erilai-
sille palautteille, erityisesti sosiaaliselle palautteelle. Ylivirittyneisyyden seurauksena oli
aktiivinen suuntautuminen ympäristöön sekä omaan elämään ja sen hallintaan, mikä koet-
tiin tärkeäksi voimavaraksi kulttuurisessa selviytymisessä. Ongelmaksi näytti muodostu-
van se, että vaikka virittyneisyys tekee lähetistä ympäristötietoisen ja sosiaalisesti aktiivi-
sen, se on kuitenkin tietyllä tavalla kontrolloimatonta, jolloin ote elämään ja kokemus sen
hallinnasta heikkenevät (Furhham & Bochner 1994, 166–168). On uuvuttavaa, kun ei voi
vaikuttaa niihin tekijöihin, jotka tuottavat kulttuuristressiä ja aiheuttavat kulttuurisokin
oireita. Myös paluuseen liittyvä kulttuurisen kompetenssin puute tekee vireydestä rasitta-
vaa. Virittyneisyys herkistää kulttuurisille yksityiskohdille ja nyansseille, mikä saa kult-
tuurin tuntumaan intensiivisemmältä. Tähän yliherkistymiseen liittyy ristiriita tuttuuden
ja edessä avautuvan vierauden välillä. Yhtäältä lähetit odottavat palaavansa kotiin tuttuun
kulttuuriin, toisaalta he huomaavat suomalaisen ympäristön muuttuneen ja tunnistavat
myös itsessään tapahtuneen muutoksen. Tämä tuttuuden ja vierauden ristiriita koetaan
vaikeaksi. (Martin 1984; Storti 1997; Black & Gregersen 1999; Smith 2001.)

Tilanteen rasittavuutta lisää jännite edellä kuvatun virittyneisyyden ja kulttuurisen
herkkyyden ja toisaalta uupumuksen ja siitä nousevan lamaantuneisuuden välillä. Lähetit
yhdistivät kulttuurisokkiin myös surutyön, jossa kaivataan taakse jäänyttä, jo tutuksi käy-
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nyttä ja kodiksi miellettyä lähetyskentän kulttuuria ja siihen kuuluvia myönteisiä tärkeitä
asioita sekä surraan niistä luopumista (Furnham & Bochner 1994, 164–166). Tunnedis-
kurssissa paluun yhteydessä koettu kulttuurisokki aukeaakin monitahoisempana kuin
perinteiset prosessimallit esittävät.  Tunteet vaihtelevat päivittäin positiivisista negatiivi-
siin, ilosta ja innostuksesta masennukseen, mikä tekee kulttuurisokissa elämisestä rank-
kaa. Kulttuurisokki näyttää olevan varsin tiheällä vaihteluvälillä etenevä aaltomainen pro-
sessi. Perussävellajina on väsymys ja uupumus. Kulttuurisokkiteorioissa jää näkymättö-
miin negatiivisten ja positiivisten tunteiden vaihtelun tiheys. Ääritapauksissa tätä tuntei-
den vuoristorataa on jouduttu tasoittamaan lääkkeillä, ”leikkaamaan pois tunnehuiput”
(Yh5).

Kulttuurisokin prosessikulun kuvauksissa peittyy se, että kulttuurisokki näyttää raken-
tuvan kahden vastakkaisen tekijän jännitteessä. Kokemukseen liittyy yhtäältä voimaan-
nuttavia ja toisaalta uuvuttavia ja lamaannuttavia voimia. Seuraavan kuvion avulla esitän
tiivistetysti tunne- ja tuntemusrepertuaarille tyypillisen vastakkaisasettelun, jossa vastak-
kaisparin muodostavat positiiviset ja negatiiviset, aktiiviset ja passiiviset tunteet sekä
kulttuurisokkiteorioissa  kuherruskuukausivaiheeseen ja frustraatiovaiheeseen liitetyt tun-
teet ja tuntemukset.

Kuvio 15. Tunne- ja tuntemusrepertuaarin jännitteinen luonne.

Tässä vastakkaisuudessa piilee yhtäältä identiteettiä rakentavia voimavaroja ja toisaalta
noita voimavaroja vähentäviä tekijöitä. Ensiksi mainitut ovat juuri identiteettityön kannalta
tärkeitä uusissa ja vaihtuvissa kulttuurisissa ympäristöissä. Jälkimmäiset puolestaan voivat
vaikeuttaa identiteettityötä, jopa kokonaan lamaannuttaa sen. Lamaannuttavat tekijät viit-
taavat eristyneelle sivullisuudelle tyypilliseen identiteettityöhön ja konstruktioon kun taas
voimaannuttavat tekijät mahdollistavat rakentavan sivullisuuden. Lähettien identiteettityö
näyttää tapahtuvan näiden tekijöiden välisessä jännitteessä. (Bennett J. 1993, 12–15; Ben-
nett M. 1993, 61–63)

Tunnediskurssi nivoutuu muihin diskursseihin ja niiden repertuaareihin, joista avautu-
vat paluusokin muut merkitykset. Tunnevaihtelu kuvaa kulttuurisokin taustalla olevaa
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hämmennystä ja ambivalenssia, tiettyä kulttuurista epämääräisyyttä ja neuvottomuutta,
johon lähetit törmäävät. Nämä tekijät liittyvät kulttuurisen inkompetenssin yllättävyyteen,
jolla on seurauksensa aikuisen identiteetin, arvojen ja erilaisten itsearvostuksen ja kulttuu-
risten kompetenssien alueilla. Erityisen ongelmallisia  lähetille ovat julkiset tilanteet,
joissa tunneviestinnän ristiriitaisuus on omiaan lisäämään kulttuurisokin intensiivisyyttä
ja pitkittämään sen kestoa. Lähetin identiteettiin kohdistuvat odotukset ja hänen omat
identiteettiin liittyvät tarpeensa törmäävät toisiinsa lähettiyden viitekehyksissä mutta
myös näiden kehysten ulkopuolella, jolloin on kyse paluumuuttajan identiteetistä ja kult-
tuurisesta kompetenssista. Tätä lisää nopean sopeutumisen vaatimus, johon liittyy suoma-
laisen kulttuurin ja yhteiskunnan intensiivisen rytmin ja arvojen kohtaaminen.

8.3 Arvodiskurssi

Suomalaisen ja ulkomaisen kulttuurin vertaileva vastakkainasettelu hallitsee myös arvodis-
kurssissa, jonka kahta repertuaaria se määrittää. Arvodiskurssin repertuaarien vastakkai-
suus rakentuu pääosin jännitteeksi individualismin ja yhteisöllisyyttä korostavan arvojär-
jestelmän välillä (Pelkonen 2005b, 135–136, 143–146; Hofstede 1994, 27). Yksilökeskei-
sessä suomalaisessa arvomaailmassa yksilöiden suhteita leimaavat kilpailu ja suorituskes-
keisyys. Materiaaliset arvot korostuvat, kun ihmisen arvoa mitataan omaisuuden määrällä.
Materialismi merkitsee tässä yhteydessä tavara- tai omaisuuskeskeisyyttä, jossa kilpailu ja
omistaminen ruokkivat toisiaan. Suorituskeskeisyys sekä tiheästi sekventoitunut ja sosiaa-
lisesti joustamaton aikakäsitys korostuvat palaavien lähettien kokemuksissa suomalaisesta
yhteiskunnasta ja kulttuurista. Suomipuheessa rakentuvan yhteisöllisyyden ulottuvuuksista
nousee esiin institutionaalisuuteen perustuva laitosyhteisöllisyys. Lähetit merkityksellistä-
vät suomalaisen yhteiskunnan arvoja vieraan kulttuurin yhteisöllisyydestä käsin. Yksilö-
keskeisyyteen liittyvää irrallisuutta vasten korostuu lähetyskentällä koettu keskinäinen
riippuvuus ja yksilöiden välistä kilpailua vasten asettuu yhteistoiminnallisuus. Lähetysken-
tän ulkomaisen kulttuurin yhteisöllisyys nähdään voimavarana myös maahanmuuttajalähe-
teille ja edellytyksenä vieraassa kulttuurissa selviytymiselle, mutta suomalaisessa kulttuu-
riympäristössä se tuottaa vierauden ja erilaisuuden kokemuksen. Yksilökeskeiseen kilpai-
lukulttuuriin kuuluu tiheärytmisesti jaksottunut aikakäsitys. Tälle vastakkainen on yhtei-
söllisen kulttuurin tapahtumien virtaan punoutunut hidasrytminen ajan jäsentyminen.
Tavarakeskeisen materialismin vastakohtana nähdään ihmisten välinen tarvitsevuus ja tar-
peellisuus, joilla on keskeinen sija yhteisöllisyydessä. Läheteille nämä ovat korostuneen
tärkeitä arvoja. Lähetyskenttien kulttuureissa koettu yhteisöriippuvuus nähdään myöntei-
senä kahdesta syystä. Ensinnäkin suomalaisnen yhteisöllisyys on instituutiokeskeistä, mikä
ilmenee yhteisöjen virallisen luonteen korostumisena. Kääntöpuolena on yhteiskunnassa
ilmenevä lokeroituminen, joka erottaa ja eristää yksilöt ja yhteisöt toisistaan. Toisaalta suo-
malainen institutionaalisuus voidaan kokea myös oikeudenmukaisuuden kannalta tärkeänä,
kun taas vieraiden kulttuurien verkostoyhteisöllisyys ja siihen liittyvä jäsenyys suku-, klaa-
ni- ja heimoverkostoissa voi näyttäytyä lähetin näkökulmasta myös ongelmallisena.

Arvodiskurssin repertuaareissa vallitsevaa vastakohtaisuutta voidaan tiivistää seuraa-
vanlaisella taulukolla:
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Taulukko 8. Haastatteluissa suomalaiseen ja ulkomaiseen kulttuuriin rakentuvat arvore-
pertuaarit.

Lähetit hahmottavat arvomaailmansa muutoksen moniarvoiseksi ja tästä näkökulmasta
kaksikulttuuriseksi. He ovat tulleet tietoisiksi arvojensa kontekstisidonnaisuudesta. (Ben-
nett M. 1993, 62–63; Bennett J. 1993, 117–119.) He pystyvät myös tunnistamaan arvojen
erilaisuuden. Ongelmaksi nousee arvojen joustava soveltaminen. Paluusokille on ominaista
juuri kulttuuristen arvorepertuaarien jääminen toisistaan erilliseksi. Tähän liittyvä arvokrii-
si (Bennett M. 1993, 59–61; Bennett J. 1993, 112–13) voi näyttäytyä voimakkaana: se voi-
daan kokea ”arvotyhjiönä” (Yh 5) ja arvojen rapautumisena, niiden toimimattomuutena tai
arvojärjestelmän hajoamisena (Perry 1970). Tähän liittyy kokemus ”prosessissa olemises-
ta” (Yh 1) mutta samalla sen vaikeudesta. Lähettien arvoperspektiivin kaksiulotteisuus
aiheuttaa ristiriitoja.

Muutamien haastattelujen kohdalla heräsi kysymys kulttuurisokin sisäistämisestä
osaksi identiteettiä eli nk. sisäistetystä kulttuurisokista, jonka tuloksena olisi pysyvä
kokemus omasta sivullisuudesta. Tämä nousi esiin voimakkaimmin kahdessa aineistossa:
Yh1:n ja Yh5:n kohdalla. Näiden aineistojen pohjalta kulttuurisokista rakentui poikkeuk-
sellisen pysyvä ja intensiivinen kuva. Esimerkiksi Yh5:n esiin nostamat kysymykset arvo-
tyhjiöstä, tulevaisuusperspektiivin puuttumisesta ja kyvyttömyydestä päättää oman elä-
mänsä tärkeistä ratkaisuista kytkeytyivät monessa kulttuurissa elämiseen ja lähetti-identi-
teetin monikulttuurisesta ulottuvuuteen. (Bennett M. 1993, 60–61) Molemmissa aineis-
toissa diskurssi kuitenkin muodostui sellaisista tulkintarepertuaareista, joille oli luonteen-
omaista niiden keskinäinen vastakkaisuus. Näissäkin aineistoissa nousi esiin lähetin käsi-
tys omasta monikulttuurisesta kompetenssistaan identiteettiä myönteisesti rakentavana
tekijänä.

ARVOULOTTUVUUDET Aineiston suomipuheessa rakentu-
vat arvorepertuaarit 

Aineiston ulkomaapuheessa raken-
tuvat arvorepertuaarit

Tunne- ja tuntemusrepertuaari kylmyys (fyysinen ja sosiaalinen) lämpö (fyysinen ja sosiaalinen)
Aikakäsitys yksilö-, suoritus- ja kilpailukeskei-

nen, lyhytjaksoinen tiheärytminen, 
joustamaton ja tarkkaan säädelty 
ajankulku

yhteisökeskeinen ja pitkäjaksoinen 
joustava ajankulku

Sosiaalinen välimatka etäisyys läheisyys
Yksilöiden välinen suhde sosiaali-
sessa vuorovaikutuksessa 

kilpailu keskinäinen riippuvuus

Yksilön arvo ja identiteetti yksilön suoritusarvo (human doing) 
keskeistä

yhteisöön kuulumisesta määrittyvä 
yksilön arvo (human being)

Yhteisön ja yksilön välistä suhdetta 
määrittävä arvopohja

individualismi erillisyyttä ja eriyty-
neisyyttä korostavaksi yksilökes-
keisyydeksi ymmärrettynä 

kollektiivinen yhteisöllisyys, joka 
määrittää yksilön suhteessa muihin 
yhteisön jäseniin 

Suhde materiaan tavara- ja kulutuskeskeisyys,
tavaran statusarvon korostaminen

tavaran käyttöarvon korostaminen

Yhteisörakenne institutionalismi; makrotason laito-
syhteisön jäsenyyttä ja merkitystä 
korostava yhteisöllisyys

verkostoyhteisö; mikrotason sosi-
aalisessa kanssakäymisessä raken-
tuva yhteisöllisyys

Uskonnollisuus passiivinen, yksilöllinen, piilotettu aktiivinen, yhteisöllinen, näkyvä
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8.4 Kompetenssidiskurssi

Lähettien kulttuurienvälinen kompetenssi koostuu kansainvälisen elämänkokemuksen
tuottamista positiivisista kyvyistä, joita he nostivat esiin haastatteluissa. Aineiston kulttuu-
rienvälisen kompetenssin repertuaari rakentuu kolmesta pääelementistä: 1) herkistyminen
kulttuurienväliselle ja monikulttuuriselle psykososiaaliselle viestinnälle, 2) muutosvalmius
ja sosiaalinen joustavuus sekä 3) aktivoituminen ja valmius identiteetin työstämiseen.
Orientoituminen kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen monikulttuurisissa tilanteissa
perustuu muutoksen tunnistamiseen, jossa keskeisiä tekijöitä ovat rentous, avoimuus, välit-
tömyys sekä sosiaalinen aktiivisuus ja psykososiaalinen joustavuus ja dynaamisuus. (Kea-
ley 1990, 22–23.) Eristyneisyyden kokemuksen ylittäminen vieraassa kulttuurissa edellyt-
tää, että lähetti tunnistaa itsessään nämä ominaisuudet ja tiedostaa niiden henkilökohtaisen
luonteen.

Haastatteluaineistossa kompetenssirepertuaari rakentuu sosiaaliseen kanssakäymiseen
ja osallistumiseen kytkeytyvistä tekijöistä. Näitä ovat avoimuus, kyky sitoutua ja luoda
suhteita vieraissa kulttuureissa, vireys sekä sopeutumistaitoihin lukeutuva kyky selvitä
oudoissa olosuhteissa, itseluottamus ja itsensä tiedostaminen. (Kealey 1995, 107–109;
Bennett M. 1993, 62–64; Bennett J. 1993, 117–19, Taylor 1994.) Kulttuurienväliseen
kompetenssin on katsottu muodostuvan taitoalueiden lisäksi asenteista, toimintakyvystä
ja tiedosta, joista viimeksi mainittuun on liitetty tiedostaminen, näkökulmaan liittyvä tie-
toisuus ja valveutuneisuus (awareness) (Jokikokko 2005a,b; Jokikokko 1990; Lustig &
Koester 1996; Sue & Sue 1990). Daniel Kealey jäsentää monikulttuurista kompetenssia
(intercultural competence) mm. monikulttuurisina taitoina, joista monet – kuten stressin-
sietokyky, kärsivällisyys ja joustavuus – nousevat esiin lähettien puheessa (Kealey 1990,
5–6, 13–23; 1995, 105, 108–113).

Tutkimukseni perusteella kompetenssi on yhteydessä kulttuuriseen inkompetenssiin.
Lähettien kansainvälinen elämänkokemus merkitsee pitkäaikaista elämistä ja tietynas-
teista jäsenyyttä useissa kulttuureissa. Tässä yhteydessä tämä jäsenyys tulkitaan suoma-
laisen ja lähetysmaan ulkomaisen kulttuurin jäsenyydeksi. Kussakin  kulttuurissa elämi-
nen edellyttää läheteiltä tietynlaisia kulttuurisia resursseja. Yhdessä kulttuurissa elämi-
seen tarvittavia resursseja ja taitoja nimitetään paikalliseksi eli lokaaliksi kompetenssiksi
ja niiden puutetta paikalliseksi inkompetenssiksi. Monikulttuurisella kompetenssilla viita-
taan kykyyn ja taitoon elää ja tulla toimeen useissa erilaisissa paikallisissa kulttuureissa,
joiden ominaisuudet ja arvostukset poikkeavat toisistaan. Edellisessä luvussa kuvattu
arvojen erilaisuus tuo mukanaan myös kulttuurisen kompetenssin erilaisuuden. Kyky vas-
tata kulttuurien erilaisiin vaatimuksiin on keskeinen monikulttuurisen kompetenssin kan-
nalta. (Kealey 1990, 5–6, 13–23; Kealey 1995, 105, 108–113.)

Paluusokkiin liitettyihin vaikeisiin tunteisiin kuului yleensä kulttuurinen inkompe-
tenssi, kokemus kulttuurisesta vajavaisuudesta Suomessa. Se liittyi sekä arjen pieniin asi-
oihin että suurempiin kysymyksiin, esimerkiksi työelämään sijoittumiseen. Kulttuuriseen
inkompetenssiin liittyvään tunne- ja tuntemusdiskurssiin punoutuu kompetenssirepertu-
aari, jossa näkyvät kansainvälisen elämänkokemuksen myötä kertyneet psykososiaaliset
voimavarat ja erilaiset taidot. Lähettien puheessa kompetenssidiskurssi syntyy monikult-
tuurisen ja kulttuurienvälisen kompetenssin sekä sille vastakkaisen lokaalin inkompetens-
sin välisessä jännitteessä.
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Suomeen palanneet lähetit kokevat olevansa kulttuurisesti vajaita yrittäessään sopeu-
tua tutuiksi oletettuihin mutta monella – yllättävälläkin – tavalla muuttuneisiin olosuhtei-
siin. Tietynlainen jälkeenjääneisyys näkyy esimerkiksi joidenkin lähettien ”suhteellisena
köyhtymisenä” sekä ammatillisena ja yleisenä kulttuurisena ”jälkeenjääneisyytenä”, sosi-
aalisena sivullistumisena ja sosiaalisten verkostojen rapautumisena. Kuvaava on mm.
Ph2M:n kertomus työhakutilanteesta, jossa hänen vastapuolensa leimaa hänet ”ammatti-
taidon menettäneeksi”. Ph2M näkee asian moniulotteisemmin: hän näkee menettäneensä
jotain ammattitaidostaan, mutta ei kaikkea. Samalla hän nostaa esiin sen lisäarvon – eri-
laiset taidot – joka liittyy hänen monikulttuurisuuteensa. Haastatelemillani läheteillä näyt-
tää olevan runsaasti kokemusta siitä, että heiltä vaaditaan paikallista kompetenssia ja
samalla kansainvälisen ja monikulttuurisen kompetenssin piilottamista (Pollock & van
Reken 1996). Vaikka lähetit nostaisivatkin esiin monikulttuurista osaamistaan, sille ei
näytä jäävän tilaa. Se joko sivuutetaan, kuten useimpien kohdalla näyttää käyneen, tai
avoimesti torjutaan. Vaikuttaa siis siltä, että paluumuuttajat kohtaavat etnosentrismin eris-
tämisenä ja puolustautumisena (Bennett 1993, 33–37), joista edellinen ilmenee lähetin
monikulttuurisen kompetenssin sivuuttamisena ja jälkimmäinen sen avoimena mitätöimi-
senä. Paluumuuttajaläheteillä ei näytä olevan riittäviä keinoja vastata näihin kulttuurisen
vuorovaikutuksen etnosentrisiin mekanismeihin. Suurin osa läheteistä kuitenkin pääsee
eriasteisesti mukaan suomalaiseen yhteiskuntaelämään.

Aineistosta saa vaikutelman, että kulttuurienväliselle kompetenssille ei ole tilaa lähet-
tien arkielämässä. Se voi nousta esiin pyydettäessä ja sellaisissa erityistilanteissa, jotka
eivät välttämättä liity varsinaiseen työelämään tai normaaliin arkeen. Pikemminkin tämä
kompetenssi säilyy osana lähettiyttä ja lähetystyön identiteettikehystä. Ulkomaakokemuk-
sen monikulttuuriset ja kulttuurienväliset resurssit jäävät piiloon osaksi kätkettyä maahan-
muuttajuutta (Pollock & van Reken 1996). Näyttää siltä, että lähettien pyrkimyksistä huo-
limatta heille jää varsin vähän liikkumatilaa ja mahdollisuuksia integroida eri kontekstei-
hin sijoittuvia resurssejaan toisiinsa tai soveltaa ulkomailla opittua suomalaiseen viiteke-
hykseen. Etnorelativistiselle integraatiolle ei toisin sanoen jää kovin paljon tilaa, mikä
koteloi heidän kansainväliseen kokemukseen liittyvää kompetenssiaan ja rakentaa sivulli-
suuden kokemusta ja tunnetta (Bennett J. 1993, 113–114).

Herkistyneelle kulttuuriselle havaitsemiselle on ominaista joustavuus, joka opitaan kun
eletään pidempiä aikoja vieraassa kulttuurissa ”kulttuurisen pakon” alaisena (Kealey
1995, 108; Bennett J. 1993, 112–119). Esimerkiksi Ph2M kuvaa kuinka hän aluksi ”vain
tuntee nahoissaan” ongelmallisen ilmapiirin. Hän ei näytä tiedostavan kulttuurisen taus-
tansa muodostamia rajoituksia, jotka vaikuttavat hänen tapaansa hahmottaa vieraasta kult-
tuuria. Hän ei myöskään pysty näkemään omaa osuuttaan sopeutumisongelmiinsa, vaan
katsoo vian olevan ympäröivässä kulttuurissa. Hän on kyllä tietoinen itsestään mutta ei
toimintansa ja identiteettinsä sekä siihen liittyvän tulkinnan osuudesta merkityksien
annossa ja vuorovaikutuksessa. Lähetit joutuvat kohtaamaan vieraan kulttuurin arjen ja
jokapäiväisen elämän käytännöt ja haasteet. Tämän pitkäkestoisen arjen aiheuttama muu-
tos- ja oppimispaine on transformatiivista, välttämättömästi kohdattavaa ja ”pakottavaa”.
Muutospaine kohdistuu kulttuurisiin perustaitoihin, kieli- ja vuorovaikutustaitoihin sekä
niiden syvenemiseen ja kehittymiseen, mikä tekee mahdolliseksi kulttuurisen ”suunnista-
misen” ja lukutaidon. Rentouden oppiminen ja jännittämisen hellittäminen kertovat stres-
sin vähenemisestä. Sosiaaliseen havaitsemiseen ja sen merkitysten hienovaraisempaan
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työstämiseen liittyvä ”signaalien lukeminen”, intensiivisempi herkistyminen kulttuurin
hienovaraisimmille nyansseille, on aluksi tietoisempaa.

Kulttuurienvälisen kompetenssin kehittymiseen näyttää liittyvän keskeisesti lähettien
kokemus siitä, että he tulevat tietoiseksi ”testattuna” olemisesta: vähitellen heille avautuu,
miten heidät nähdään vieraassa kulttuurissa, sen perspektiivistä ja sen edustajien silmin.
Kulttuurisen viitekehyksen vaihtuminen (frame shifting) vieraaksi ja pitkäaikainen sitou-
tuminen elämään vieraassa kulttuurissa luovat paineen vuorovaikutukseen, joka perustuu
kulttuurienväliseen empatiaan. Keskeisiä tekijöitä ovat vieraan kulttuurin perspektiivistä
käsin rakentuvat tulkinnat kulttuurista ja lähetistä itsestään. Toisen kulttuurin perspektiivi
avautuu aluksi rajallisesti. Perspektiivin muutos on rajallisuuden vuoksi tunnistettavissa
erilliseksi ja hetkelliseksi. (Bennett M. 1993, 53–54; Bennett & Bennett 2004, 156.) Tämä
ajallisesti rajattu kokemus erottuu muusta arkikokemuksesta, jota leimaavat etnosentriset
puolustautumisen ja eristämisen mekanismit. ”Herkistyminen lukemaan” vierasta kulttuu-
ria aiheuttaa aluksi ylimääräistä kulttuuristressiä ja aika ajoin toistuvia ”kulttuurisokkeja”
– väsymisen, lamaannuksen ja uupumisen tiloja. Lähetit näyttävät ikään kuin ottavan hal-
tuun tämän prosessin. Siihen kuuluu suunnitelmallisuus (Yh2) tai etniseen taustaan liitty-
vän suhteen tiedostaminen,  monikulttuurinen ”vierihoito”, johon kuuluu kaksi element-
tiä. Ensimmäinen niistä on suomalaisen identiteetin tietoinen ”päivittäminen” vieraassa
kulttuurissa. Yhteys kulttuuriseen alkuperään voidaan määrittää laajemmin oman
”eurooppalaisuuden” tai ”länsimaisuuden” vahvistamiseksi, mikä edellyttää mahdolli-
suutta välillä ”elää länsimaisesti”. Toinen keskeinen tekijä tässä prosessissa on reflektoi-
van ja tietoisen suhteen luominen lähetyskentän kulttuuriin, joka vaikuttaa koko ajan
arjessa myös tiedostamattomalla tasolla.

Sosiaalisen viestinnän herkistymisessä tärkeä lähtökohta on reflektio. Sen myötä
lähetti tulee vähitellen tietoiseksi siitä, ”miltä näyttää” tai miten hänet koetaan eri kulttuu-
rien yhteisöissä, sosiaalisissa tilanteissa ja kanssakäymisessä. Janet Bennett määrittää
itsensä tiedostamisen siten, että yksilö on tietoinen itsestään toimivana subjektina, joka
kykenee päättämään omista rajoistaan ja asettamaan niitä. Yksilö kokee itsensä aitona,
”omana itsenään”, eikä tule määritetyksi toisten ehdoilla. (Bennett J. 1993, 113–119; Ben-
nett & Bennett 2004, 157; Bennett M. 1993, 62–65.) Kyky hahmottaa itseään ja aktiivista
osuuttaan vuorovaikutusprosessissa on keskeinen ominaisuus yksilön identiteettineuvotte-
lukyvyssä. Tilanne on kuitenkin lähettien kohdalla dynaamisempi, sillä heidän on jatku-
vasti määritettävä itsensä suhteessa useampaan kulttuurisen viitekehykseen. Tällaisessa
tilanteessa tärkeäksi identiteetin eheyttä luovaksi tekijäksi nousee se, että lähetillä on sel-
keä käsitys viiteryhmästään. Keskeiseksi viiteryhmäksi haastatellut lähetystyöntekijät
nostivat ennen kaikkea toiset lähetystyöntekijät. (Bennett J.  1993, 117–119.)

8.5 Lähetin paluusokki ja identiteettidiskurssi

Tässä tutkimuksessa lähettiä on tarkasteltu paluumuuttajana ja hänen identiteettinsä saa
merkityksensä paluun kehyksessä. Paluu on kuitenkin erotettava Suomeen tulosta siinä
mielessä, että lähetti voi tulla Suomeen muutenkin kuin palatakseen tänne pysyvästi. Olen
pyrkinyt nostamaan tätä seikkaa esiin jaottelemalla lähetin Suomeen tulemisen kehystä ja
tarkastelemalla sitä kolmiosaisena identiteettikehyksenä. Se rakentuu missionaarisesta ja
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jälkimissionaarisesta identiteettikehyksestä sekä niiden väliin sijoittuvasta jälkimissionaa-
risesta siirtymäkehyksestä. Näille kehyksille on ominaista lähetin orientaatio Suomeen.
Ensimmäisessä lähetti identifioituu lähetysorganisaationsa virallisessa työsuhteessa ole-
vaksi lähetystyöntekijäksi, joka orientoituu Suomeen väliaikaisesti lähteäkseen uudelleen
lähetystyöhön. Tässä mielessä hän on Suomesta poisorientoitunut.  Hänen suhteensa suo-
malaiseen kulttuuriin on väliaikainen, ”turistin” tai ”käypäläisen” suhde. Hän on lähetti,
joka palaa uudelleen lähetyskentälleen ulkomaiseen kulttuuriin.

Jälkimissionaarisessa siirtymässä lähetti on tilanteessa, jossa hänen suhteensa lähetys-
järjestöön on ambivalentti ja määrittymässä uudelleen. Lähetin orientaatio on kyselevä:
lähteäkö uudelleen ulkomaille vai palatako takaisin Suomeen? Jälkimmäiseen kysymyk-
seen liittyy vielä pohdinta siitä, kuinka pitkään lähetti Suomessa viipyy jos periodi Suo-
messa on pidempi mutta väliaikainen. Paluusiirtymästä voidaan puhua silloin, kun lähetti
on painottuneesti siirtymässä Suomeen lopullisesti, irrottautumassa ulkomaantyöstään ja
muuttamassa Suomeen. Silloin hän on palaava lähetti. Jälkimissionaariseksi siirtymän
tekee se, että lähetti lopulta irtautuu lähetysseurastaan ja alkaa sopeutua yhteiskuntaan,
johon palaa entisenä lähetystyöntekijänä. Hän ei vielä ole entinen lähetti, mutta hänen
lähettiytensä on muutostilassa. Jälkimissionaarisessa kehyksessä lähetti on virallisesti
irrottautunut työsuhteestaan organisaatioon. Hän ei enää saa toimeentuloaan lähettinä toi-
mimisesta.

Etnoromantiikan sävyttämä identiteettineuvottelu kuuluu vahvasti lähetin väliaikaiseen
suomalaiseen identiteettikehykseen osana hänen lähettiyttään. Osittain tämä romantiikka
eksotisoi lähetin identiteettiä myös jälkimissionaarisessa kehyksessä. Tällöin sen vaiku-
tus näkyy ulkomailla asuneen ihmisen eksotisoimisena ja toisaalta marginalisoimisena.
Ulkomailla asuneiden kertomuksia ei haluta kuunnella ja kiinnostus niitä kohtaan sam-
muu nopeasti. Kulttuurista eristämisen ja kulttuuriromanttisen ylentämisen marginali-
soivaa vaikutuksia lähetit pyrkivät vastustamaan tavalla, joka nostaa esiin rakentavan
sivullisuuden hienovaraisemman tulkinnan.

Hiippakuntatyöntekijyys on eräs Suomeen tulevan lähetin identiteettikehystä rakentava
elementti. Se voi sijoittua missionaariseen ja jälkimissionaariseen siirtymäkehykseen. Jol-
lekin lähetille hiippakuntatyöstä voi tulla myös pitkäaikainen, jopa lopullinen työtehtävä
Suomessa. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut mukana lähettejä, jotka olisivat olleet
siirtymäkehyksen ulkopuolella ja toimineet pysyvästi Suomen Lähetysseuran hiippakun-
tatyöntekijöinä.  Hiippakuntatyöntekijänä toimivan lähetin identiteettineuvotteluun liittyy
vahva etnoromanttinen paine. Hän rakentaa identiteettiään pedagogisessa – voisi ehkä
sanoa jopa propagandistisessa – kehyksessä, johon hänen on tuotettava vahva rooli. Iden-
titeettikehyksenä tämä rooli ehkäisee tai vaikeuttaa henkilökohtaisen identiteetin rakenta-
mista ja sen monikulttuuristen henkilökohtaisten ulottuvuuksien jäsentämistä suhteessa
suomalaiseen kulttuurikontekstiin.

Hiippakuntatyöntekijän viitekehys edellyttää läheteiltä ainakin paikallisella tasolla
monenlaista julkisuutta. ”Kiertäjänä” toimivan lähetin  julkisella puheella ulkomaakoke-
muksesta on tietty funktio: se on kuulijoille ja lähetysorganisaatiolle suunnattua nimikko-
lähetin puhetta, joka vaatii lojaliteettia molemmille tahoille. Lähetti on kuulijoidensa ja
lähetysseuransa lähettämä ja samalla heidän edustajansa. Paluusokissa tyypillistä on
uupumus, voimakkaasti vaihtelevat tunteet ja tuntemukset sekä käytännön tasolla vaikut-
tavat paluun järjestelyt. Identiteettityöhön vaadittavia psyykkisiä voimavaroja ja sen mah-
dollistavaan reflektioon tarvittavia sosiaalisia kehyksiä näyttää olevan vähän siitäkin huo-
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limatta, että Lähetysseurassa on  varsin laaja repertuaari paluusopeutumiseen liittyviä
tukitoimia ja –rakenteita. Tämä problematiikka tulee esiin Yh1:n identiteettiin liittyvässä
rooliristiriidassa, jossa hän käsittää itsensä ”puolestamenijänä”. Hänen omaa käsitystään
haastaa jonkun toisen hänestä tekemä identiteettimääritys ”vaan seikkailijana”. Yh1:n
puheessa nämä ovat toisilleen vastakkaisia identiteettipositioita. ”Puolestamenijyys” kuu-
luisi tässä yhteydessä juuri missionaariseen identiteettikehykseen, ja se rakentaa määritte-
lijän myös lähettäjäksi, mihin Yh1 repliikissään viittaakin. Seikkailijaidentiteetti määrit-
tyy puolestaan  jälkimissionaarisessa kehyksessä ilman lähettäjän ja lähetettävän välistä
suhdetta. Seikkailija irrallisena yksilönä edustaa individualistisia arvoja, kun taas lähetet-
tynä oleminen merkitsee suhdetta lähettävään yhteisöön. Seikkailijaksi määrittäminen
merkitsee tässä mielessä ”arvon riistoa”, ”vain” seikkailijaksi.

Ph2M rakentaa itselleen ”pellen” roolin voidakseen ilmaista muuttuneita arvojaan suo-
malaisessa kulttuurissa, jossa ne tuntuvat hänestä vierailta. Hänelle ”pelleys” on selvästi
otettu roolia, ja hän tekee myös roolivaihtonsa tietoisesti. Myöhemmin suhde tähän roo-
liin sisäistyy ja pehmentyy. Selkeästi otettavasta roolista tulee pysyvämpi osa identiteet-
tiä: sen eräs resurssi, joka tulee käyttöön joskus huomaamatta. Jotkut lähetit (Ph1) käyttä-
vät tässä yhteydessä sanaa ”juhlakalu”, jolla he viittaavat lähetin mahdollisuuteen puhua
paluustaan tietynlaisissa virallisissa viitekehyksissä. Näille kehyksille on ominaista tietty
arvokkuus, juhlallisuus, julkisuus ja erityisyys, ja myös lähetin identiteetti rakentuu jona-
kin erityisenä. Yh1 viittaa tässä yhteydessä lähettikoulutuksen merkitykseen: se kasvattaa
lähettejä tähän erityisasemaan.

Hiippakuntatyöntekijyyttä identiteettikehyksenä leimaa vahva etnoromanttisuus, jonka
erästä osatekijää voi luonnehtia ”turistiudeksi”. Ensinnäkin turistiudella voidaan viitata
lähetin väliaikaiseen oleskeluun Suomessa ja se leimaa tapaa mieltää Suomi aktiivisen
lähetystyön aikana. ”Turistinäkökulma” liittyy lähetin perspektiivin kääntymiseen ulko-
maakeskeiseksi. Keskukseksi muodostuu lähetysmaan kulttuuri, jossa lähetti elää arke-
aan. Väliaikainen eläminen suomalaisessa kulttuurissa on osa lähettiyttä. Lähetti on pit-
kään pois, ja suhde suomalaiseen kulttuuriin on toissijainen.

Toiseksi turistius voi viitata siihen näkökulmaan, josta lähetti olettaa kuulijoiden kat-
sovan hänen lähetyskulttuuriaan. Lähetti joutuu kysymään, kuinka vieraaksi kuulijat
kokevat ja hahmottavat sen lähetysmaan kulttuurin, jonka keskellä hän itse elää maahan-
muuttaja-arkeaan. Lähetit toimivat  kulttuurivälittäjinä ja pyrkivät rakentamaan siltaa
kulttuurien erilaisuuden välille. Heidän kuvauksissaan nousee esiin arjen samanlaisuus
kotimaassa ja lähetysmaiden vieraissa kulttuureissa. Lähetit pyrkivät purkamaan kuuli-
joilleen olettamaansa ”turistinäkökulmaa” ja syventämäään näiden suhdetta lähetysmai-
den kulttuureihin. Tähän liittyy arkipuhediskurssi, joka rakentuu eri kulttuurien arjen
samanlaisuutta korostamisesta. He itse edustavat noissa kulttuureissa pidempään asunei-
den näkökulmaa.

Turistiudesta puhuttaessa on lisäksi huomattava, että lähettien oma näkökulma lähetys-
maan kulttuuriin muuttuu varsin merkittävästi. Pitkäaikainen vieraassa kulttuurissa asu-
minen yhtäältä vähentää kulttuurisen ulkopuolisen näkökulman vaikutusta mutta toisaalta
tekee yhä syvemmin tietoiseksi lähetin sivullisuudesta suhteessa lähetyskentän kulttuu-
riin. Kulttuuria havainnoivasta ulkopuolisesta turistista tulee ajan myötä kulttuurin osalli-
nen ja kokija. Tarkkailevasta sivullisesta tulee osallistuva sivullinen. Maahanmuuttajalä-
hetin vieras kulttuurinen tausta ja vähitellen syvenevä suhde lähetysmaan kulttuuriin
mahdollistavat tietoisen etäisyyden ottamisen tuohon kulttuuriin. Samoin kokemus vie-
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raasta kulttuurista mahdollistaa tiedostetun etäisyyden ottamisen omaan kulttuuriin.
Molemmat kulttuurit toimivat toistensa peileinä. Yhden kulttuurin erilaisuus toimii mer-
kitystä luovana ja terävöittävänä taustana toiselle kulttuurille. Monikulttuurisen elämän-
kokemuksen ja identiteetin vuoksi itselle tärkeän ja merkittävän kulttuurin merkityksiä
voi nähdä, tulkita ja kokea sekä siitä itsestään että toisen kulttuurin näkökulmasta käsin.
Suhde näihin kulttuureihin on henkilökohtainen, välittömässä arjen kokemuksessa fyysi-
sesti läsnä ollen opittu. Siksi on mahdollista, että kulttuurit ovat sekä vieraita että omia
yhtä aikaa. (Bennett M. 1993, 60–61; Bennett J. 1993, 117–119.)

Etnoromanttisen diskurssin vaikutus palaavan lähetin identiteettiin on vahva toisella-
kin tapaa. Ph3N:n ja Ph5N:n kuvaamissa episodeissa ilmenee kuulijoiden kyvyttömyys
käsitellä lähettien kehitysmaissa kohtaamaa ihmisten elämän vaikeutta ja kärsimystä,
mikä aiheuttaa läheteissä aggressiivisen ja kriittisen asenteen kuulijoita kohtaan. Kysy-
mys lienee sekä arvo- että samaistumiskonfliktista. Kun lähetit yrittävät rakentaa käsitystä
suomalaisten ja lähetysmaiden asukkaiden ongelmien ja elämäntilanteiden yhtenevyy-
destä, arjen samanlaisuudesta, he onnistuvat paremmin sillanrakentajatehtävässään. Sen
sijaan eettisesti vaikeampien kysymysten esiin nostaminen saattaa johtaa suomalaisten
kuulijoiden puolustautumiseen tai eristymiseen, jota lähettien on vaikeaa kestää ja joka
herättää heissä itsessään voimakkaita reaktioita. Vaikuttaisi siltä, että lähettien on vaikeaa
kohdata tai ymmärtää suomalaisten kuulijoidensa etnosentrisen herkkyyden ilmenemistä
ja asettautua tässä kuulijoidensa asemaan. Heidän on vaikea kohdata kuulijoidensa etno-
sentrisen kulttuurienvälisen herkkyyden ilmaisuja. Ph3N:n puheenvuorossa ilmenee
aggressiivista puolustautumista ja ärtymystä, Ph5N puolestaan kokee tulleensa henkilö-
kohtaisesti loukatuksi ja haavoitetuksi. Tämä liittyy läheisesti arvokonflikteihin, joihin
palaavat lähetit törmäävät samalla kun tunnistavat sekä oman arvomaailmansa että koh-
taamiensa suomalaisten arvomaailman muutokset.

Kokemus toisesta kulttuurista tuntuu kärjistävän tulkintaa suomalaisen kulttuurin
arvoista. Kulttuurienvälisessä kontaktissa avautuva perspektiivi mahdollistaa toisin koke-
misen. Yhtäältä lähetit kuvaavat asemaansa liittyvän eksotisoinnin ja sen taustalla olevan
kulttuuriromanttisen asenteen ilmenemistä erityisesti seurakuntatilanteissa, joissa ilme-
nevä lähetin erityisasema näyttää kuuluvan luontevana osana Suomessa vierailevan lähe-
tin identiteettikehykseen (Yh1, Yh3, Ph4N, Ph5). Toisaalta lähetit tunnistivat heihin koh-
distuvan etnoromanttisen identifikaation (Ph5N, Ph4N, Yh4, Yh2, Yh1) ja suhtautuivat
siihen kriittisesti. Se ei ikään kuin sovi lähetin omaa identiteettiä ja identiteettipositiota
koskevaan tulkintaan. Lähetin hiippakuntatyöntekijän viitekehyksessä rakentuva etnoro-
manttisen etnosentrisyyden vaikutus identiteettineuvottelussa estää lähetin paluusopeutu-
mista. Sen tehtävänä näyttää olevan rohkaista lähettiä toimimaan tehtävässään ja palaa-
maan takaisin lähetystyöhön ulkomaille, mutta se estää lähettiä rakentamasta identiteetti-
ään Suomeen jäävänä ihmisenä.

Lähettien paluuseen liittyvät kysymykset ja ongelmat tiivistyvät etenkin työelämässä.
Missionaarisessa kehyksessä sopeutuminen työelämään on prosessi, johon liittyy työsuh-
teiden lyhyys, väliaikaisuus ja vaihtuvuus. Jälkimissionaarisessa identiteettikehyksessä
lähetit voivat kokea työelämään sopeutumisen hyvin vaativana, koska poissaoloon liittyy
heidän kohdallaan ammatillinen jälkeenjääneisyys eli tietynlainen ammattitaito- ja kom-
petenssivaje. Tämän vajeen kiinni kurominen on haaste sinänsä. Sen lisäksi lähettien
ulkomainen työkokemus jää piiloon eikä tule esiin. Työ ulkomailla merkitsee poissaoloa
suomalaisen työelämä kehyksestä, minkä nähdään aiheuttavan ammattitaidon ja tason las-
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kua. Tähän saattaa liittyä myös sukupuolinäkökulman nouseminen esiin haittatekijänä.
Suomessa työpaikoista pitää kilpailla toisin kuin ulkomailla, jossa lähetit kokevat ole-
vansa korkeasti koulutettuja ja tarvittuja erityisosaajia. Lähettien monikulttuurisille tai-
doille, kuten kielitaidolle tai kokemukselle vieraista kulttuureista, ei Suomessa tunnu ole-
van käyttöä. Muutoksen rajuutta saattaa lisätä se, että usein lähetit sijoittuvat lähetys-
työssä tehtäviin, joihin liittyy paljon vastuuta ja valtaa sekä sosiaalisen statuksen suhteel-
lista nousua. Erityisasemaa lähetyskulttuurissa korostavat vielä lähettien ulkomaalaisuus
ja heidän hyvä taloudellinen asemansa suhteessa kolmannen maailman yleiseen elinta-
soon. Myös monet sosiaalisiin verkostoihin liittyvät eroavaisuudet näyttävät vaikeuttavan
paluusopeutumista. Suomalaiseen lastenhoitojärjestelmään, kouluelämään sekä lasten ja
nuorten kulttuuriin liittyvät muutokset ja kysymykset ovat monella tavalla haastavia
palaajille.

Fyysiseen kansainväliseen liikkuvuuteen lähetit kytkevät psykososiaalisen joustavuu-
den. Se merkitsee kykyä irrottautua kulttuurisista ympäristöistä helposti ja kykyä liittyä
niihin vaivattomasti. Kansainvälinen muuttaja on toisaalta aina ulkopuolinen. Ulkopuoli-
suus ja sen liikkeelle panema muutosagenttius voivat vaikuttaa positiivisesti: lähetillä voi
olla kyky ja halu vaikuttaa yhteisöön tuomalla siihen ulkopuolisen erilaista näkökulmaa
(Adler 1974; Bochner 1981, 17; Bennett M. 1993, 118; Adler 1998; Sparrow 2002; Scha-
etti 2000, 46–47). Kulttuurisen sivullisen asema merkitsee myös ulossulkeutumisen tai
ulossuljetuksi tulemisen paineen kohteeksi joutumista. Tämä näyttää liittyvän lähettien
identiteettiä uhkaavaan irrallisuuden, kodittomuuden ja paikallisen kulttuurisen inkompe-
tenssin kokemukseen. (Adler 1981; Smith 2001, 303-305.) Lähetit yhdistävät vaikeuden
löytää oma paikkansa ja merkityksensä yhteisössä paluusokin kokemukseen. Toisaalta
läheteille vaikuttaa olevan tärkeä haaste voida hyödyntää sivullisuuttaan aktiivisesti aset-
tautumalla ja kontekstualisoitumalla kuhunkin kulttuuriin ja toisaalta kyetä myös irrottau-
tumaan ja ottamaan etäisyyttä asuinkulttuureihinsa. Kulttuureihin ei kotiuduta kokonaan,
mutta tarpeeksi. Kulttuureista ei myöskään vetäydytä tai syrjäydytä, mutta niitä voidaan
katsoa sivullisen näkökulmasta, millä on sekä kielteistä että myönteistä merkitystä lähe-
teille. (Bennett J 1993, 117–119; Bennett M. 1993, 63–65.)

Kulttuurisen muutosvastarinnan paineen kohtaamisessa nousevat esiin lähettien kriitti-
syys ja muutoshakuisuus. Heidän pyrkimyksensä vastustaa muutosehdotuksillaan kulttuu-
rin arvomaailmaa johtaa aineistossani erityyppisiin ratkaisuihin, joita ovat:
1. Palaaminen lähetystyöhön: Suomen jättäminen eli vetäytyminen ja eristyminen suo-

malaisesta kulttuurista. Lähetit kokevat itsessään tapahtuneen muutoksen liian suu-
reksi eivätkä katso voivansa enää sopeutua Suomeen.

2. Kätketty maahanmuuttajuus, johon liittyy pyrkimys sulautua ja sopeutua takaisin suo-
malaiseen kulttuuriin. Ulkomaankokemus eriytyy omaksi alueekseen,  eivätkä esi-
merkiksi eri kulttuureissa toimimisen tavat kohtaa.

3. Kätketty maahanmuuttajuus, johon liittyy ajoittainen harkittu paluumuuttajuuden ja
ulkomaakokemuksen esiintulo. Tämä voi olla hiljaista, vähitellen muutokseen pyrki-
vää vaikuttamista suomalaisessa kulttuurissa.

4. Eristyneisyys ja syrjäytyminen molemmista kulttuureista niin, että oman identiteetin
yhteys ulkomaakulttuuriin katkeaa kokonaan eikä yhteyttä suomalaiseen kulttuuriin
enää löydy: Kyseessä on tällöin ”arvotyhjiö” ja ”identiteettikato”.
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5. Vaikeus tehdä päätöksiä, mikä  kytkeytyy itsensä tiedostamiseen. kysymys on ennem-
minkin siitä, kuinka vaikeissa tilanteissa yksilö on valmis luopumaan, vallastaan päät-
tää omasta identiteetistään.

6. Aktiivinen monikulttuurisen identiteetin työstäminen käyttämällä hyväksi vertaisryh-
miä, koulutusta, työnohjausta ja erilaisia psykososiaalisia keinoja. Tämä liittyy sel-
vimmin jälkimissionaariseen siirtymäkehykseen. Postimissionaarisessa identiteettike-
hyksessä kohdattu kulttuurinen vastarinta näyttää voimakkaasti estävän tämän tyyppi-
sen identiteettityön.

Aineiston valossa näyttää siltä, että etnorelativistisen herkkyyden myönteiset elementit
lähettien puheessa elävät limittyneinä etnosentrisiin elementteihin.

Lähetit näyttävät elävän jännitteessä, jossa vaikuttaa kiinteän identiteettipositioinnin
paine samalla kun lähettien omaa identiteettiä leimaavat dynaamisuus ja monen kulttuurin
välissä olemisen pyrkimys (Yoshikawa 1987, 141–144; Yoshikawa 1980; Bennett J. 1993,
117–119). Integratiivisuutta, yhteensovittamista ja sovittelua korostavat tulkinnat voivat
olla riittämättömiä silloin, kun paluu- tai maahanmuuttajat kohtaavat voimakkaan sulaut-
tamisen tai eristämsen paineen. Tällöin integraatio ei ehkä riitä identiteettineuvottelun
strategiaksi. Voidaan myös kysyä riittääkö rakentavuus sivullisen asemassa olijan identi-
teettineuvottelun periaatteeksi vai olisiko puhuttava astetta vahvemmin esimerkiksi muut-
tavasta tai uudistavasta sivullisuudesta. Tällaisessa transformatiivisessa sivullisuudessa
korostuisivat oman identiteetin ja muutoksen eriasteinen reflektio sekä sen merkityksen
työstäminen eri kulttuurisissa konteksteissa (Taylor 1994, 394–396; Taylor 1998; Mezi-
row 1992). Tämä transformatiivisesti sävyttynyt kulttuurinen vastarinta on tärkeä tekijä
silloin, kun monikulttuurisen identiteetin omaava paluumuuttaja neuvottelee identiteetis-
tään voimakkaasti yhtenäisen enemmistön kanssa ja kun tämän enemmistön tarjoamat
identiteettimallit ovat osa myös hänen omaa identiteettiään (Taylor 1994, 395–396; Bre-
akwell 1986, Sue & Sue 1990).92 

Sivullisuus avaa myös mahdollisuuden nähdä tutuksi oletettu kulttuuri toisin. Lähetys-
työntekijän identiteetti vieraasta kulttuuria haastavana sivullisena saattaa olla osasyy
sivullisen identiteetin transformatiivisuuteen. Monikulttuurinen perspektiivi yhdistettynä
kokemukseen erilaisissa kulttuureissa elämisestä näyttää johtavan siihen, että paluumuut-
taja pyrkii sekä sopeutumaan muuttuneeksi kokemaansa kotikulttuuriin että samalla
muuttamaan sitä. Muuttamispyrkimykseen kuuluu kaksi keskeistä tekijää: lähetit halua-
vat tuoda suomalaiseen kulttuuriin uusia ja hyväksi katsomiaan vaikutteita ja toisaalta he
tarkastelevat kriittisesti kulttuuria johon palaavat. 

92. Kompetenssiin ja identiteettiin liittyy mielenkiintoisella tavalla myös kysymys sukupuolesta. Lähettien
sukupuoleen liittyvää diskriminointia sivuttiin haastatteluissa ja sukupuoleen liittyvä syrjäytymispaine kyt-
keytyi kysymykseen paluumuuttaja(läheti)n ammatillisesta pätevyydestä. Lähetystyöstä palaavien naisten –
kuten miestenkin –  kohdalla olisi hyvä tarkastella tarkemmin sukupuolen merkitystä paluumuuttajien kult-
tuurisen ja monikulttuurisen kompetenssin rakentumisessa. Kuvaavaa oli eräiden lähettien kohtaama syr-
jäyttäminen sukupuolen perusteella. (Saarinen 2005.)  
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8.6 Identiteettineuvottelun vaihtoehdot ja identiteettioptiot

Lähettien paluupuheen diskurssianalyyttisen tuloksen keskeinen tekijä on repertuaarien
vastakohtaisuus, jonka varassa diskurssi rakentuu. Maantieteellisen diskurssin ulkomaa- ja
suomipuheen repertuaarien suhteessa keskeinen piirre oli niiden välinen vertailu. Vertailun
luonne määrittyi maantieteellisen diskurssiin kytkeytyvien tunne- ja asennediskurssien
ulkomaapuheeseen liittyvien repertuaarien aikutuksesta niin, että ulkomaapuheessa ilme-
nevä asennoituminen ulkomaisiin kulttuureihin oli valtaosin positiivista. Suomipuheessa
tunne- ja asennediskurssin repertuaarit olivat vallitsevasti negatiivisesti sävyttyneitä. Tun-
ne- ja asennediskurssien varaan rakentuivat arvodiskurssit, joissa ilmeni samanlainen suh-
de suomi- ja ulkomaapuherepertuaarien välillä: suomalainen yksilökeskeinen arvomaailma
nähtiin kriittisessä valossa, kun taas ulkomaapuheessa yhteisöllisyyteen perustuva arvo-
maailma nähtiin myönteisenä. Lähettien kompetenssidiskurssissa ulkomaankokemus mer-
kitsi myönteistä voimavaraa oman identiteetin muotoutumisessa. Siinä tärkeitä tekijöitä
olivat arvomuutokset ja niihin pohjautuva monikulttuurinen kompetenssi. Kompetenssin
monikulttuurisuus avautui juuri ulkomaakokemuksen rakentamassa repertuaarissa, kun
lähetti koki kykenevänsä elämään ja toimimaan vieraassa kulttuurissa. Suomipuheessa sen
sijaan lähettien vallitseva kokemus oli se, ettei opittu monikulttuurinen kompetenssi toimi-
nut Suomessa: sitä ei pysty hyödyntmään, vaan lähetiltä kysytään paikallista, monokulttuu-
rista kompetenssia. Myönteisissäkään tapauksissa (Ph2N, Ph1) paikallisuuteen sopeutumi-
sessa lähetin ei ole mahdollista tuoda esiin kompetenssinsa monikulttuurisuutta, vaan sitä
määrittävä arvo on juuri paikallinen monokulttuurisuus.

Kuten jo aiemmin todettiin, tulosten luettelomainen kuvaaminen ei kerro paljonkaan
työn metodisesti keskeisestä tuloksesta, jossa keskeiseksi tekijäksi nousevat diskurssin ja
sen repertuaarien välinen suhde sekä sen merkitys tulosten tulkinnassa. Seuraavassa kuvi-
ossa pyrin tiivistämään analyysin tuloksen ottaen huomioon metodisen ratkaisun vaiku-
tuksen. Kuviossa on tarkoitus havainnollistaa ja tiivistää tulos niin, että analyysin etene-
minen saadaan näkyviin samoin kuin se, miten tuotetut diskurssit ja repertuaarit ovat suh-
teessa toisiinsa analyysikokonaisuudessa.

Kuvion luennassa on tarkoitus edetä alhaalta ylös ja sisältä ulospäin niin, että alhaalla
olevat pienet sisemmät ympyrät kuvaavat analyysin ensimmäisiä vaiheita ja ylhäälle
sijoittuvat laajat kehät analyysin loppuvaiheita. Maantieteellinen diskurssi siis edustaa
näkyvintä raakamateriaalia ja uloimpien kehien identiteettidiskurssi pitkälle teoreettisesti
johdettua ja tulkittua näkökulmaa tutkimustulokseen. Kuvion rakenne polarisoi ja kärjis-
tää analyysin tulosta. Tavoitteena on kuitenkin osoittaa myös se, että vastakohdat eivät
sulje toisiaan pois vaan ne kuuluvat samaan kokonaisuuteen (samanlaajuiseen ympyrään
samalla hierarkkisella tasolla). Keskelle sijoittuvat kaksisuuntaiset nuolet viittaavat reper-
tuaarien keskinäiseen suhteeseen: lähettien puheessa ne nivoutuvat toisiinsa ja juuri nii-
den jännitteinen suhde synnyttää diskurssin.
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Kuvio 16. Kulttuurienvälisen herkkyyden diskursiivisuus lähettien paluupuheessa.

Kulttuurisokkitutkimuksen viitekehykseen painottunut tutkimuskysymys oli kriisihakui-
nen, jolloin tutkijan kysymyksenasettelu oli osaltaan tuottamassa kultturisokkia. Tämä
näkyi mm. negatiivisesti sävyttyneen suomipuheen määrällisessä hallitsevuudessa. Tässä
mielessä kuvion 16 olisi oltava oikealle puolelleen painottunut soikio, jolloin kriisinäkö-
kulman painottunut osuus tulisi selvemmin esiin diskurssin ominaisena piirteenä. Tutki-
muskysymykseni kriisihakuisuuteen oli kuitenkin syynsä: esitutkintavaiheessa minulle
syntyi kuva, että läheteille ei jäänyt riittävästi tilaa puhua vaikeuksistaan koulutustilanteis-
sa. Vastaan tulivat aikaraja ja osallistujien suuri määrä. Toisaalta tällainen koulutustilanne
sisälsi suhteellisen paljon vapaa-aikaa, jolloin lähetelle tarjoutui epämuodollisia ja -viralli-
sia foorumeita jakaa kokemustaan.

Antaki ja Widdicombe (1996, 4–5) nostavat diskurssin esiin tekijänä, joka saa todelli-
suuden näyttäytymään yhtenäisenä ja eheänä. Diskurssi yksinkertaistaa ja yhtenäistää
todellisuutta.  Diskurssianalyysin tavoitteena on tuoda esiin tämä diskurssin totuudentuot-
tamis- ja vakuuttamisvaikutus nostamalla esiin vaihtoehtoisia, tietyn totuuden tai väitteen
kanssa ristiriitaisia näköaloja (Burr 2000, 174–176; Wetherell & Potter 1988, 172). Tutki-
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muksen edetessä kriisikeskeinen näkökulma muuttui ja pyrkimys lieventää kriisihakui-
suutta lisääntyi. Puhuessaan kulttuurisokistaan ja siihen liittyvistä ongelmistaan tutkitta-
vat nostivat esiin myös vieraissa kulttuureissa elämiseen tarvittavaa kompetenssistaan
sekä niitä keinoja, joilla he olivat kriiseistään selvinneet. Tiheän analyysin ansio oli se,
että tutkijan kriisinäkökulmaan fokusoitumisesta huolimatta polariteetteja tuottava ana-
lyysi synnytti vastakkaisia ja muita vaihtoehtoisia repertuaareja. Tulosten tiivistämisen
ongelmana puolestaan on se, että vastakohta-asetelma kärjistyy. Sillä, että ympyrää ei ole
jaettu kahteen puoliympyrään, haluan kuvata lukijalle diskurssin ja tulkintarepertuaarien
välisen suhteen: juuri vastakohtaisuus ja sen luoma jännite liittävät repertuaarit toisiinsa
diskurssiksi. Jatkotutkimuksen kannalta tutkimusasetelmaa olisi syytä kehittää väljem-
mäksi niin, että tarkasteltaisiin joko Suomeen tulon kokemusta sinänsä tai vielä laajem-
min heidän lähettikokemuksen kokonaismerkitystä identiteetille. Mikäli tutkimusta halu-
aisi kehittää kriisitutkimuksen suuntaan, olisi huomioitava tutkijapositio esimerkiksi pyr-
kimällä käyttämään paremmin hyväksi paluun tukijärjestelmiä. 

Lähettien paluupuheen analyysin keskeinen tulos on, että lähettien puheessa heidän
identiteettinsä ei rakennu pelkästään kriisidiskurssin varassa, vaan he tuottavat sille vaih-
toehtoisen diskurssin repertuaareja. Etnorelativistisen kulttuurienvälisen herkkyyden
käsitteistön pohjalta sommitellusta identiteettiteoreettisesta näkökulmasta tämä merkitsee
sitä, että lähetit tuottavat monikulttuurista identiteettiään jännitteessä, joka muodostuu
etnorelativistisen integraatioherkkyyden suuntaaman rakentavan sivullisuuden ja etno-
sentristä herkkyyttä heijastavan eristyneen sivullisuuden välille. Näin näyttää tapahtuvan
siitä huolimatta, että tutkimusasetelma olisi tukenut jälkimmäistä vaihtoehtoa. Nämä
sivullisuudet eivät siis näyttäisikään olevan identiteettejä sinänsä tai edes identiteettiposi-
tioita, vaan eräänlaisia identiteettioptioita tai mahdollisesti jopa identiteettiresursseja,
sikäli kun eristynyt sivullisuus palvelee defensiivisenä selviytymisstrategiana. Tutkimuk-
seni tarkoituksena onkin ollut laadullisen empiirisen aineiston avulla valottaa tarkemmin
eristyneen ja rakentavan sivullisuuden välistä suhdetta. Olen nähnyt tällaisen tarkentami-
sen tärkeäksi sen vuoksi, että mallin didaktiset ratkaisut viittaisivat identiteettiteoreetti-
sen näkökulman syventämisen tarpeeseen. Malliin sisältyvien didaktisten tukitoimien
(supporting) avulla pyritään ottamaan huomioon halutun kehityskulun kriisiytyminen,
kun taas herkkyyden kehittymistä mallin arvoperusteiden mukaiseen suuntaan pyritään
edistämään transformatiivisten, haastavien (challenging) pedagogisten käytänteiden
avulla. (Bennett M. 1993; Bennett J. 1993; Bennett & Bennett 2002.) Mallin taustalla
näytäisi siis olevan oppimisteoria, joka painottaa identiteettiin kohdistuvan muutoksen
keskeistä merkitystä kulttuurienvälisen herkkyyden kehityksen edellytyksenä. (Taylor
1994; Taylor 1998; Mezirow 1990; Mezirow 1995.)

8.7 Tutkimuksen arviointia ja  jatkonäköaloja

Tämän tutkimuksen tuloksen perusteella kulttuurienvälisen herkkyyden eri ilmenemis-
muotojen suhdetta olisi syytä tarkastella kehitysmallista irrallaan, jolloin suhde ei olisi
asteittain etenevä kehitys. Sen sijaan voitaisiin rakentaa malleja, joiden pohjalta päästäisiin
hahmottamaan kaikkien kulttuurienvälisen herkkyyden eri aspektien merkitystä monikult-
tuurisen identieetin muotoutumisessa. Tutkimuksessa voitaisiin kysyä, miten on tulkittava
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esimerkiksi etnorelativistisesti herkkien ihmisten etnosentristä puolustautumisherkkyyttä
muistuttavat tavat kohdata muuttuneita olosuhteita. Milton Bennettin ja Mitcell Hammerin
kulttuurienvälisen herkkyyden mittaamistestin kehittämisen yhteydessä on noussut esiin
kysymyksiä, joiden pohjalta tutkimusta olisi ehkä syytä kehittää (Hammer & Bennett &
Wiseman 2003, Klak & Martin 2003). Voisiko kulttuurisen herkkyyden kehitysmallin poh-
jalta rakentaa mallia, jossa kulttuurisen herkkyyden kaikki mallissa ilmenevät  muodot näh-
täisiin kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta kulttuurisen herkkyyden resursseina, joita
yksilö tai ryhmät käyttävät monikulttuurisessa ja kulttuurienvälisessä vuorovaikutukses-
sa(Salakka 2005)?93

Tutkimuksessa käyttämäni metodi herättää myös jatkotutkimukseen liittyviä pohdin-
toja. Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kritiikin yhteydessä on todettu mm. vaara, että
teksteihin keskittynyt diskurssianalyysi irtoaa yhteiskunnallisista yhteyksistään pelkkien
tekstien tutkimukseksi, mikäli se painottuu liiaksi formaalisen diskurssianalyysin suun-
taan (Burr 2000, 17; Luukka 2000, 139–142). Toisaalta relativistisen diskurssianalyysin
epistemologisesti painottunut tulkinta korostaa yksittäisten tekstien tilannekohtaisuutta ja
arkisessa kielenkäytössä ilmenevää vallankäytön dynamiikkaa (Edwards 1997, 52). Tutki-
muksessani on painottunut relativistisen diskurssianalyysin yksilönäkökulma, ja myös
identiteettiä koskevat tulkinnat ovat olleet yksilöpainotteisia. 

Milton Bennettin mallissa kulttuurinen herkkyys ymmärretään yksilön ominaisuu-
deksi ja yksilön näkökulmasta. Samoin Janet Bennettin tapa tulkita identiteettiä pohjautuu
yksilönäkökulmaan (Adler 1974; Adler 1988; Yoshikawa 1987, 1980), jota mm. Sparrow
on kritikoinut (Sparrow 2002). Identiteettiteoreettisessa tutkimuksessa on kuitenkin nähty,
että identiteetti ei synny eikä muotoudu irrallaan sosiaalisista, yhteisöllisistä ja yhteiskun-
nallisista makrorakenteista ja prosesseista (Giddens 1991, 52–53; Mennell 1994; Hall
1999, 22–23). Paluuseen liittyvässä monikulttuurisen identiteetin tutkimuksessa esimer-
kiksi Steve Pollock ja Ruth van Reken (1996) nostivat esiin sosiaalisen palautteen merki-
tyksen yksilölle hänen suhteessaan ympäröivään yhteisöön tai niihin merkittäviin toisiin
yksilöihin, joilta saadun palautteen vaikutuksessa paluumuuttaja muodostaa identiteetti-
ään. Steward Black ja Hal Gregersen (1999, 77–78) ovat puolestaan tutkineet palaajien
kokemusta vastaanottajien suhtautumisesta. He kokosivat tutkimuksessaan erilaisia vas-
taanottajien suhtautumistapoja, joita palaajat kokivat kohdanneensa. Ensimmäisenä Black
ja Gregersen nostavat esiin sen, etteivät vastaanottajat ole kiinnostuneita paluumuutta-
jista Tähän kytkeytyy yhteisen kokemuksen puute. Vastaanottajat kokevat paluumuuttajat
uhkana ja suhteita varjostaa loukkaantuneisuus, johon on erilaisia tiedostettuja ja tiedosta-
mattomia syitä. Kiinnostuksen puutteen pohjana on se, että molemmat osapuolet ovat
etääntyneet omiin suuntiinsa ja erilleen toisistaan. Osapuolet voivat kokea itsensä jälkeen-
jääneenä ja vastapuolen edistyneenä tai päinvastoin. Myös tarttumapinnan puute saa osa-
puolet mieltämään erilaisuuden liian suureksi. Tällöin erojen ylittäminen koetaan mahdot-
tomaksi. Black ja Gregersen viittaavat myös siihen, että palaajat ovat usein epäherkkiä ja
itsekeskeisiä sosiaalisessa vuorovaikutuksessaan, jolloin vastaanottajat kokevat palaajien
suhtautumisen tai tavan puhua kokemuksistaan loukkaavana. Blackin ja Gregersenin tut-
kimus avaa mielenkiintoisella tavalla sitä, millaisena palaajat koetaan; tätä näkökulmaa ei

93. Salakka 2005, 127, kuvio 5. Artikkelissa hahmotellaan Milton ja Janet Bennettin monikulttuurisesta identi-
teetistä tekemän tulkinnan pohjalta kehiteltyä kysymyksenasettelua, jossa on pyritty hahmottamaan sivulli-
suutta monikulttuurisen identiteetin näkökulmana ja osana. 
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ole kovinkaan paljon nostettu esiin tutkimuksessa. Molempiin osapuoliin kohdistuva tar-
kastelu olisi tutkimuksessa varsin tervetullutta. 

Tutkimuksen jatkonäkymiä ajatellen eräs kehittämishaaste nousee siis tarpeesta laajen-
taa näkökulmaa yksilökeskeisestä yhteisöön ja yhteiskuntaan suuntautuvaan tarkasteluun.
Judith Martin ja Teresa Harrell (2004) sekä Colleen Ward, Steve Furnham ja Adrian
Bochner (2001) tarkastelevat yksilö- ja yhteisötason muuttujien sekä prosessitekijöiden
välistä suhdetta toisiinsa. Yhteisötason muuttujien keskeiset elementit ovat ne yhteiskun-
nalliset järjestelmät, joista ja joihin muutetaan ja joita määrittävät näissä yhteiskunnissa ja
kulttuureissa vaikuttavat sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset tekijät. Yksilö-
tason tekijät he jaottelevat tilannetekijöihin ja henkilökohtaisiin piirteisiin. Näiden kahden
tason väliin sijoittuvat prosessitekijät, siirtymätekijät, stressiin ja kompetenssivajeeseen
liittyvät tekijät, käyttäytymistekijät (responses) sekä tulostekijät. (Ward & Furnham &
Bochner 2001, 44.) 

Identiteettinäkökulman nostaminen esiin tutkimuksessani toi näkyviin vuorovaikutuk-
sen ja siinä mukana olevien osapuolten merkityksen. Monikulttuurinen identiteettineuvot-
telu ei tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä, vaan se on verkostotapahtuma, jossa keskeisiksi
muodostuvat neuvottelussa mukana olevat merkittävät toiset. (Ward et al. 2001; 44, Mar-
tin & Harrell 2004.) Uudemmassa tutkimuksessa on nostettu esiin yhteisöllistä näkökul-
maa. Esimerkiksi Smith (2001) ja Abbas (2001) mutta myös Cross (1999) ja Schaetti
(2000) siirtävät painopistettä yksilöön keskittyneestä näkökulmasta sosiaaliseen ja ver-
kostoa hahmottavaan tarkastelutapaan. Sellaiset käsitteet kuin ’liittyminen’ ja ’osalli-
suus’ (bonding), ’muutosvaikeuksien pehmentäminen’ (buffering), ’silloittaminen’ (brid-
ging) tai ’yhteen liittäminen’ (linking), tarjoavat uudempaa tulkintaa monikulttuurisen
identiteettineuvottelun eri aspekteista. Tutkimuksen kehittämisen kannalta on mielenkiin-
toista kysyä, millä tavoin nämä tekijät yhdistettyinä kansainväliseen liikkuvuuteen muo-
dostavat yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnille monikulttuurista myönteistä resurssia ja
sosiaalista pääomaa.

Yhden jatkotutkimusnäkökulman tarjoaa Janet Bennettin esiin nostama viiteryhmän ja
sen tiedostamisen merkitys. Bennett viittaa siihen, että rakentava sivullinen löytää viite-
ryhmänsä toisista rakentavista sivullisista. (Bennett J. 1993.) Samaan viittaavat tutkimuk-
seni lähettien maininnat siitä, että kokemusten jakaminen helpottaa paluuta ja vahvistaa
identiteettiä. Cross (1999) liittää tähän yhteyteen vaimentamisen käsitteen (buffering),
jolla hän tarkoittaa viiteryhmäidentiteettiä suojaavana prosessina. Viiteryhmä on tavallaan
psykologinen puskuri (buffer) silloin, kun yksilö kohtaa psyykkistä uhkaa. Vaimentami-
nen merkitsee yksilölle mahdollisuutta pysyä tyynessä keskuksessa, kun hän kohtaa kar-
keaa, hyökkäävää tai epäkunnioittavaa käytöstä. Niin hän kestää siitä seuraavaa stressiä,
ulkoista ja sisäistä painetta. Identiteettiä suojaava vaimentaminen auttaa yksilöä toimi-
maan mielekkäästi identiteettiä koskevissa ristiriidoissa. Pyrkimyksenä on muuttaa ja
määrittää identiteettiä uhkaavien tekijöiden merkitystä ja muuttaa niiden merkitystä niin,
että yksilön tai ryhmän kokema uhka tai paine vähenee. (Breakwell 1986.)  Toinen mah-
dollisuus on, että uhan kohtaaminen ja sen välttämisen mahdottomuus edellyttävät siirty-
mistä (psyykkisesti tai sosiaalisesti) pois uhan ulottuvilta. Kolmas vastaus tähän painee-
seen liittyy identiteetin mahdolliseen muuttumiseen ja sen uudelleen merkityksellistämi-
seen, identiteettineuvotteluun (Cross 1999; Schaetti 2000, 27–28). Aineistostani nousi
esiin ratkaisumalleja, joissa kulttuurisokin taustalla vaikuttavan ristiriidan ratkaiseminen
merkitsi paluuta lähetystyöhön. Toisaalta aineistossa oli myös ratkaisuja, joissa tämä ei
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ollut mahdollista ja joissa poissiirtyminen tai vaimentaminen ei näyttänyt mahdolliselta.
Sen selvittäminen, miten lähetit tässä tilanteessa määrittävät ja työstävät identiteettiään,
vaatisi jatkossa syventäviä haastatteluja.

Globaali liikkuminen ja muuttoliikkeet synnyttävät tarpeen tutkia yhteiskunnan ja eri-
laisten kulttuuristen kehysten koheesioon vaikuttavia tekijöitä ja niiden yhteiskunnallisia
merkityksiä.  Cross on tutkimuksessaan käsitellyt kansainvälisten liikkujien yhteisöllisyy-
den, kodin, kuulumisentunteen, sivullisuuden ja verkostoitumisen kysymyksiä. (Cross
1991; Cross 1997; Cross 1999; myös Schaetti 2000; Abbas 2000; Alitolppa-Niitamo
2004). Sosiaaliseen pääomaan ja verkostonäkökulmaan fokusoitunut tutkimus tarjoaisi
hyvän lähtökohdan tämän tutkimuksen jatkamiseksi. Milton ja Janet Bennettin sivulli-
suutta ja identiteetin eheyttä voisi jatkossa tarkastella enemmän verkostonäkökulmasta.
Tällöin tutkimusasetelmassa olisi keskeistä paneutua siihen, miten lähetit rakentavat ver-
kostojaan eri kulttuureissa ja mitä ne heille merkitsevät. Tällöin tutkimuksessa pitäisi
koota tietoa verkoston eri osapuolilta ja kehittää asetelmaa palvelevia tutkimusstrategi-
oita. Omia kysymyksiään ovat, mikä merkitys näissä prosesseissa on sitoutumisella ja
sitouttamisella (bonding) ja verkostojen luomisella (bridging and linking) eri kulttuu-
reissa. Cross (1999) nostaa esiin esimerkiksi koodinvaihdon (code switching) yhtenä ver-
kostojen rakentumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvänä keskeisenä tekijänä
(Cross 2000, 27–29; Cross 1999). Jatkotutkimuksessa olisi mielenkiintoista selvitellä
empatian, verkostoitumisen, monikulttuurisen sosiaalisen pääoman ja monikulttuurisen
identiteetin välistä suhdetta.

Tämän tutkimuksen lähtökohtana olivat SYREENI-projektissa painottuneet marginaa-
lisuutta synnyttävät tekijät ja ongelmat, joita eri maahanmuuttajaryhmät Suomessa koh-
taavat. Erilaisia marginaaliryhmiä ja -kulttuureita tutkittaessa on erityisen tärkeää pohtia,
millaisia tutkimusasetelmia rakennetaan, millaisista näkökulmista asioita tarkastellaan,
miten tutkimustehtävät muotoillaan ja ketkä otetaan tutkimuksen kohteiksi. Aloitin väi-
töskirjatutkimustani lähtemällä liikkeelle paluusokkitutkimuksesta. Lähtökohtana olivat
paluumuuttajien vaikeat paluukokemukset, mikä voi helposti rakentaa heistä kuvaa ongel-
mallisena ihmisryhmänä tavalla, johon Necef (2000) ja Alitolppa-Niitamo (2004) viittaa-
vat. Tutkija voi tutkimuksellaan huomaamattaan uusintaa maahanmuuttajia ja paluumuut-
tajia stigmatisoivaa tutkimusperinnettä ja kulttuurisia malleja. Väitöskirjatutkimukses-
sani kävi ilmi, että jopa suomalainen kansainvälinen muuttajaryhmä, jolle järjestetään
muuttouran eri vaiheissa erilaisia muuttoa helpottavia tukitoimia, saattaa kokea Suomeen
paluunsa vaikeaksi. Tutkimuksessa nämä ongelmat voidaan henkilökohtaistaa, jolloin tut-
kimus nostaa muuttajan ongelmineen tutkimuksen keskipisteeseen.

Tätä problematiikkaa voidaan hahmottaa myös vaihtoehtoisesta näkökulmasta esimer-
kiksi kysymällä, kenen tai keiden ongelmista oikein on kysymys, maahanmuuttajien, vas-
taanottajien vai molempien yhteisistä. Kulttuurienvälisen herkkyyden ja identiteettipro-
sessin väliseen suhteeseen paneutuvien teoreettisten mallien heikkoudeksi voi myös koi-
tua niiden liiallinen keskittyminen yksilökysymyksiin. Tutkimusta voisi suunnata uudel-
leen huomioimaan yhteiskunnallisten rakenteita, kuten instituutioita sekä makro- ja mik-
royhteisöjä. Sosiaalisen pääoman tutkimuksessa on huomattu sosiaalisten verkostojen
merkitys muuttojen yhteydessä. Tämä näkökulma voisi tuoda paluusopeutumistutkimuk-
seen sekä palaajien että heitä vastaanottavien henkilöiden suhteiden korostuksen. Shelly
Smithin tai Steward Blackin ja Hal Gregersenin tekemät avaukset tähän suuntaan vaikut-
tavat mielenkiintoisilta jatkotutkimuksen kannalta (Smith 2001; Black & Gregersen 1997,
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76–78). Yksi vaihtoehto on myös tarkastella paluusopeutumiseen liittyviä kysymyksiä
laajemmassa yhteiskunnallisessa kehyksessä kohdistamalla tutkimusta yhteiskuntaraken-
teisiin ja niiden merkitykseen paluusopeutumisessa. Tutkimuksessani lähettipuheessa
nousivat esiin myös institutionaalisen tason kysymykset esimerkiksi kirkosta, koulusta,
työelämästä ja perheen asemasta yhteiskunnassa.

Maahanmuuttotutkimuksessa ovat vähitellen alkaneet korostua myös myönteisemmät
ja muuttokontekstin huomioivat painotukset. Paljon on puhuttu maahanmuuttajista esi-
merkiksi tarpeellisena uutena työvoimana. Vaikka resurssinäkökulmissa on omat, ihmis-
ten välineellistämiseen liittyvät ongelmansa, myönteistä niissä on, että paluu- ja maahan-
muuttajat nähdään kansain- ja kulttuurienvälisinä resurssihenkilöinä sekä myönteisesti
kulttuuriin ja sen kehitykseen vaikuttavina ihmisinä. Muun muassa Suomen Akatemia on
aloittanut sosiaalista pääomaa koskevan tutkimushankkeen, jonka tavoiteasettelussa tode-
taan: ”Kansainväliset, eurooppalaiset ja globaalitason muutospaineet edellyttävät paikalli-
sia ratkaisuja ja innovaatioita myös Suomessa. Kansallinen, alueellinen ja inhimillinen
hyvinvointi ei voi perustua vain tekniikan kehitykseen ja talouden kasvuun. Sosiaalisen
pääoman kasvu voi olla myös taloudellisen kehityksen ja innovatiivisen yhteiskunnan
edellytys. Monitieteellinen sosiaalisen pääoman tutkimus etsii myös edellytyksiä parem-
pien tulevaisuuden visioiden avaamiselle.”94 Mainitussa hankkeessa keskeiseksi muotou-
tui kysymys sosiaalisesta pääomasta ja sen yhteiskuntapoliittisesta merkityksestä. Hank-
keen kehysmäärittelyssä sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan yhteisössä vallitsevia arvoja
ja normeja, niiden varaan rakentuvia verkostoja sekä yhteisten arvojen ja verkostojen
kautta muodostuvaa yhteiskunnallista luottamusta. Toisaalta sosiaalisella pääomalla on
myös viitattu yksilöiden sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintakykyyn.95 

Kansainvälinen liikkuvuus on yhä kiihtyvä ja intensiivisemmäksi käyvä ilmiö, jonka
merkitys globaalisti ja eri yhteiskunnissa näyttää kasvavan. Sen myötä erilaiset maahan-
muuttajat ja maahanmuuttajakulttuurit tuovat suomalaiseen yhteiskuntaan globaalia sosi-
aalista pääomaa, joka vaikuttaa ihmisten kykyyn elää, liikkua ja toimia rakentavasti erilai-
sissa kulttuureissa ja niiden välillä. Maahanmuuttajakokemusta omaavien suomalaisten
paluumuuttajaryhmien äänen esiin nostaminen on nähdäkseni tärkeä osatekijä suomalai-
sen yhteiskunnan tulevaisuutta visioitaessa ja rakennettaessa. Hämmästyttävää sen sijaan
on, jos kansainvälistä kokemusta saaneilla paluumuuttajilla ei ole paikkaa työelämässä tai
jos heidän kansainvälisen kokemuksensa yhteiskunnallinen merkitys ei tule näkyviin suo-
malaisessa yhteiskuntaelämässä. Ehkä myös tutkimuksen fokusta pitäisi siirtää mahdolli-
sista puutteista kysymään, onko paluu- ja maahanmuuttajilla annettavanaan jotain sel-
laista, mitä yhteiskunnalta mahdollisesti puuttuu ja mitä juuri nämä ihmiset ovat oppineet
toimiessaan kansainvälisissä yhteisöissä ja ympäristöissä.

94. (http://www.agora.jyu.fi/soca/index.php?page=suomi)
95. (http://www.agora.jyu.fi/soca/index.php?page=suomi)
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Liite 1 Lähetystyöntekijän ulkomaanurakiertosykli (Adler 
1981, 343; Pinola 1998).

 

 

Kotimaavaihe ennen 
rekrytoitumista kansainväliselle 
uralle 

Rekrytoituminen kansainväliselle uralle: 
yhteyden otto Suomen Lähetysseuran 
kandidaattisihteeriin, elämäkerran 
kirjoittaminen; ”sukupuu” jne. 

Lähetystyöhön siunaaminen Lähetysjuhlilla, 
nimikkoseurakuntavierailut ja lähettämiset. 

Kielikoulu ulkomailla 4 kk. 

Valintaprosessi: kandidaattisihteerin, 
haastattelu, psykologiset testit, teologinen 
haastattelu, elämäkerta. 

Lähetyskurssi 1 eli peruskurssi kotimaassa 
Suomen Lähetysseuran 
internaattikoulutuksessa 4 kk. 

ULKOMAILLA VIERAASSA KULTTUURISSA MAAHANMUUTTAJANA 

Kulttuuriin orientoituminen: kielikoulu 
(kulttuuritutorit), kulttuurivalmennus, 
kulttuuritutorit ja mentorit (lähetit ja 
maassa toimivat tutorverkostot), työhön 
tutustuminen ja orientoiminen. 

Palaavia orientoivat järjestelmät: 
lähetysjuhlat, orientoitumispäivät, 
purkuryhmät eli vertaistukiryhmät, 
debriefing (työnohjaus, sielunhoito, 
terapia). 
 

Uudelle työkaudelle 
orientoituminen; 
lähetyskurssi 2. 

Suomeen asettautuminen 
(”lopullinen pysyvä paluu”). 

Toiminta lähettiyhteisön täysivaltaisena 
jäsenenä erilaisissa tehtävissä. 
Pätevöityminen ylempiin 
asiantuntijatehtäviin. 
Esimiestehtävät (esim. kentän 
esimiehenä tai yhdyssihteerinä 

Valmistava paluuseen 
orientoituminen: väliaikaiseen tai 
lopulliseen paluuseen 
valmistautuminen, kirjeet ja ohjeet, 
työstä irrottautuminen, kulttuurista 
irrottautuminen, seurakuntavierailut 
yms.  
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Liite 2 Tunne- ja tuntemusrepertuaarin käsitteiden esiinty-
minen haastatteluaineistossa.

Tunne- ja tuntemrepertuaari Yh1 Yh2 Yh3 Yh4 Yh5 Ph
1

Ph
2

Ph
3

Ph
4

Ph5 piirteitä 
yhteensä

Kuherruskuukausivaihe
1 ylivirittyneisyys x 1
2 yliaktiivisuus x x x 3
3 kiitollisuus x 1
4 helpotus x x x 3

Turhautumisvaihe
5 voimakas tunnevaihtelu (”tunne-
huiput”)

x

6 suuttumus x x x x 2
7 viha x x 2
8 aggressio x x 1
9 ”räjähdysvaara”, kireys x 1
10 kipu (psyykkinen) x 1
11 ärtyneisyys x x 1
12 unettomuus x x 2
13 turhautuneisuus x x x x x x x 6
14 elämänilon katoaminen x 1
15 suru x x x x 4
16 itku x x x 2
17 surutyö x x 2
18 ikävä x x x 3
20 masennus x x M 2
21 masentuneisuus x 1
22 turtumus x x 2
23 lamaantuneisuus x x 2
24 väsymys x x x x x 4
25 uupumus x x x x 3
26 Pettymys x x x x x x x 7
27 sisäänpäinkääntyneisyys x x 2
38 poissaolevuus x x 2
39 fyysinen sairastuminen x N M 3
30 burn out x x x x x 4
31 tulevaisuusfiktio kadonnut x 1
32 arvomaailma romahtanut x 1
33 elämän tarkoituksettomuus x 1
34 elämän pelkistyminen arjen ru-
tiineiksi

x 1

35 syyllisyys (syytettynä johonkin x 2
36 kohdennettu syyllisyys jostakin x
37 epämääräinen syyllisyys x
38 elämänkontrollin puute x x x x x x x x x 9
39 alkoholin käyttö x 1
40 epävarmuudensietokyvyn puute x x 2
41 arviointikyvyn puute x 1
42 sopeutumattomuus x x 2
43 sopeutumisvaikeudet x x x x x x x x x x 12
44 joustamattomuus x 1
45 ”vääntelehtiminen”, kipuilu x

Yhteensä 13 8 3 10 31 3 9 9 7 21 106
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Liite 4 Tulkintarepertuaarien prosentuaalinen osuus 
diskurssissa.

Repertuaarien prosentuaalinen määrä 
diskurssissa

33,6 %

66,4 %
Suomipuhe
Ulkomaapuhe
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Liite 5 Lähettipuheen maantieteellisen diskurssin repertuaa-
rien prosentuaalinen jakautuminen.

Lähettipuheen maantieteellisen diskurssin 
repertuaarien prosentuaalinen jakautuminen
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Liite 6 Tutkimushaastattelupyyntö 9.5.1999.

Suomen lähetysseuran työtekijöille Oulu

Tutkimushaastattelupyyntö  9.5.1999

Hyvä lähetysseuran työntekijä

Oletko kiinnostunut osallistumaan haastattelututkimukseen, jossa pyritään hankkimaan Suomen Lähetysseuran
työntekijöiden Suomeen paluun kokemusta koskevaa tietoa. Tavoitteena on tutkimuksen avulla kehittää
paluusopeutumista koulutusta sekä muita mahdollisia keinoja, jotka helpottavat lähettien uudelleen sopeutumis-
ta Suomeen. Väitöskirjassani pyrin tutkimaan nk. paluushokin ja –stressin vaikutusta ja sitä, miten lähetit  tul-
kitsevat tätä koskevia kokemuksiaan. Samoin pyrin kartoittamaan niitä elämänalueita, joilla paluustressiä eni-
ten koetaan. Edelleen tavoitteena on koota tietoa, mitä eri sopeutumista edistäviä keinoja ja strategioita lähetit
ovat kehittäneet itselleen ja miten nämä keinot ovat toimineet.

Tutkimus on luonteeltaan poikkitieteellinen. Sosiologisesta näkökulmasta kysymys on akkulturaatiotutkimuk-
sesta; kasvatuspsykologisesta näkökulmasta puolestaan tarkastellaan aikuisen ihmisen monikulttuurisessa viite-
kehyksessä tapahtuvaa kasvuprosessia, sen erästä osaa. Teologisesta näkökulmasta itseäni henkilökohtaisesti
kiinnostaa lähettien hengellinen kasvuprosessi ja sen teologinen tulkinta: Mitä kasvu monikulttuurisuuteen mer-
kitsee hengellisellä elämänalueella, kun lähetystyöntekijä työskentelee ja elää moniulotteisessa teologisessa
kentässä kohdaten vieraat uskonnot kulttuurin osana, ekumeenisen moninaisuuden eri kirkkojen kohdatessa
lähetyskentällä sekä muut kysymykset? Miten hän kokee sen muutoksen, joka hänessä tapahtuu ja ilmenee
paluun yhteydessä? Miten häneen ja hänessä tapahtuneeseen muutokseen reagoidaan hänen ympäristössään
paluun aikana?

Tutkimukseni liittyy laajemmin nk. monikulttuurisen persoonallisuuden ja kompetenssin kehittymiseen niillä
ihmisillä, joiden elämänhistoriaan kuuluu kasvu useammassa kulttuurisessa oppimis- ja toimintaympäristössä.
Angloamerikkalaisesta tutkimuksessa tietoa on pääasiassa saatu varsin lyhyitä aikoja ulkomailla olleista ihmi-
sistä ja heidän kokemuksistaan. Samoin tutkimuksessa ei paljonkaan ole kiinnitetty huomiota ihmisen maail-
mankatsomusta, uskonnollista tai eettistä vakaumusta koskeviin näkökulmiin. Suomen Lisäksi Suomen Lähe-
tysseuran työntekijöiden etuna on se, että he kouluttautuvat käyttämään isäntämaansa kieltä ja näin heille avau-
tuu poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus läheiseen kontaktiin ja syvään integroitumiseen siihen kulttuuriin, jon-
ka keskellä he toimivat. Minua kiinnostaa se, miten he tällaisen syvällisen ja pitkällisen kulttuurisen integraati-
on jälkeen uudelleen integroituvat syntymämaahansa ja kulttuuriinsa ja  miten he sen näkevät.

Tavoitteenani on koota tietoa kyselykaavakkein sekä haastattelemalla lähettejä eri tavoin.  Sen lisäksi pyrin
osallistumaan Suomen Lähetysseuran siihen palaaville läheteille järjestettävään koulutukseen  kuten esimerkik-
si orientoitumispäiville ja niiden yhteydessä kokoamaan lähettien paluuta koskevaa tietoa. Mikäli olet kiinnostu-
nut ja mikäli sinulla on mahdollisuus ja halua osallistua tutkimukseeni, pyytäisin sinua täyttämään kirjeen
mukana seuraavan esitietokaavakkeen. 

Ystävällisesti

Lehtori Markku Salakka
Kasvatustieteiden yksikkö, Oulun yliopisto
PL 222 90571 Oulu
E –mail: msalakka@ktk.oulu.fi
P: 08-553 3723 (työ),     08-555 6896, Haluan osallistua tutkimukseen



A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

Distributed by
OULU UNIVERSITY LIBRARY

P.O.B 7500, FI-90014
University of Oulu, Finland

Book orders:
OULU UNIVERSITY PRESS
P.O.B 8200, FI-90014
University of Oulu, Finland

S E R I E S  E  S C I E N T I A E  R E R U M  S O C I A L I U M

66. Pulkkinen, Jyrki (2003) The paradigms of e-Education. An analysis of the
communication structures in the research on information and communication
technology integration in education in the years 2000–2001    

67. Kivelä, Ari (2004) Subjektifilosofiasta pedagogisen toiminnan teoriaan   

68. Väkevä, Lauri (2004) Kasvatuksen taide ja taidekasvatus. Estetiikan ja
taidekasvatuksen merkitys John Deweyn naturalistisessa pragmatismissa    

69. Pikkarainen, Eetu (2004) Merkityksen ongelma kasvatustieteessä. Lähtökohtia
pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin    

70. Kaaresvirta, Päivi (2004) Oppiminen työelämäprojekteissa. Ammattikorkeakoulun
sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kokemukset työelämäprojekteissa
oppimisesta    

71. Kronqvist, Eeva-Liisa (2004) Mitä lapsiryhmässä tapahtuu? Pienten lasten
yhteistoiminta, sen rakentuminen ja kehittyminen spontaaneissa leikkitilanteissa    

72. Kuurme, Tiiu (2004) Koulun sivistystehtävä ja oppilaan koulutodellisuus   

73. Juntunen, Marja-Leena (2004) Embodiment in Dalcroze Eurhythmics   

74. Saarenkunnas, Maarit (2004) Multidimensional participation in polycontextual
computer-supported language learning   

75. Kumpulainen, Kari (2004) Bittinikkarin muotokuva. Tietokoneet harrastuksena ja
siihen yhteydessä olevia tekijöitä    

76. Tiilikka, Aila (2005) Äitien kasvatuskäsityksiä ja arviointeja hyvästä
päiväkotikasvatuksesta   

77. Karppinen, Seppo J. A. (2005) Seikkailullinen vuosi haastavassa luokassa.
Etnografinen toimintatutkimus seikkailu- ja elämyspedagogiikasta    

78. Salovaara, Hanna (2005) Achievement goals and cognitive learning strategies in
dynamic contexts of learning   

79. Erkkilä, Raija (2005) Moniääninen paikka—Opettajien kertomuksia elämästä ja
koulutyöstä Lapissa   

80. Lasse Jalonen, Tapio Keranto ja Kari Kaila (toim.)  (2005) Matematiikan ja
luonnontieteiden opetuksen tutkimuspäivät Oulussa 25.–26.11.2004.
Matemaattisten aineiden opettajan taitotieto—haaste vai mahdollisuus?    

E81kansi_uusi.fm  Page 2  Wednesday, December 21, 2005  4:21 PM



A
B
C
D
E
F
G

UNIVERS ITY OF OULU P.O.B . 7500   F I -90014  UNIVERS ITY OF OULU F INLAND

A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

S E R I E S  E D I T O R S

SCIENTIAE RERUM NATURALIUM

HUMANIORA

TECHNICA

MEDICA

SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM

SCRIPTA ACADEMICA

OECONOMICA

EDITOR IN CHIEF

PUBLICATIONS EDITOR

Professor Mikko Siponen

Professor Harri Mantila

Professor Juha Kostamovaara

Professor Olli Vuolteenaho

Senior assistant Timo Latomaa

Communications Officer Elna Stjerna

Senior Lecturer Seppo Eriksson

 Professor Olli Vuolteenaho

 Publications Editor Kirsti Nurkkala

ISBN 951-42-7966-2 (nid.)
ISBN 951-42-7967-0 (PDF)
ISSN 0355-323X

U N I V E R S I TAT I S  O U L U E N S I SACTA
E

SCIENTIAE RERUM
SOCIALIUM

E
 81

A
C

TA
 M

arkku Salakka

OULU 2006

E 81

Markku Salakka

SUOMEEN PALAAVIEN 
LÄHETYSTYÖNTEKIJÖIDEN 
PALUUTA KOSKEVAT 
PUHETAVAT
PALUUSOKKI JA IDENTITEETIN 
MONIKULTTUURISET JÄNNITTEET

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, 
KASVATUSTIETEIDEN JA OPETTAJANKOULUTUKSEN YKSIKKÖ,
OULUN YLIOPISTO

E81kansi_uusi.fm  Page 1  Wednesday, December 21, 2005  4:21 PM


	Abstract
	Tiivistelmä
	Esipuhe
	Lyhenneluettelo
	Kuvioluettelo
	Taulukkoluettelo
	Sisällys
	1 Johdanto
	2 Lähetystyöntekijän etnisyys ja kansainvälinen muuttoprofiili
	2.1 Suomen lähetysseura lähetystyöntekijän viitekehyksenä
	2.2 Suomen lähetystyöntekijä organisaationsa lähettinä
	2.3 Paluukoulutus osana Suomen lähetysseuran lähettikoulutusta “koulutuspolkua”
	2.4 Lähetti kansainvälisenä kehällisenä palaajana
	2.5 Palaava lähetystyöntekijä kulttuurisessa identiteettipositiossa

	3 Paluusokki - paluun psyykkinen kriisi
	3.1 Kulttuurisokkimallit ja paluuprosessi kriisinä
	3.2 Etnisyys, etnosentrisyys ja kulttuurienvälinen herkkyys
	3.3 Etnosentriset identiteettistrategiat sivullisuuden synnyttäjinä
	3.3.1 Erilaisuuden kieltämisen ja poissulkemisen strategiat
	3.3.2 Puolustautuminen ja erojen minimointi osaksi etnosentristä maailmankuvaa ja tulkintakehystä

	3.4 Eristynyt sivullisuus - monikulttuurinen kriisi-identiteetti

	4 Paluun kriisit ja haasteet identiteetin muutokselle ja oppimiselle
	4.1 Transformatiivinen syväoppiminen monikulttuurista identiteettiä muovaavana prosessina
	4.2 Rakentava sivullisuus - dynaaminen monikulttuurinen identiteetti
	4.2.1 Etnorelativistinen kulttuurienvälinen herkkyys rakentavan sivullisuuden edellytyksenä
	4.2.2 Etnorelativismi etnorelativistisen herkkyyden taustatekijänä

	4.3 Yhteenveto: kulttuurienvälinen herkkyys identiteettineuvottelun dynamiikassa

	5 Tutkimusmenetelmä: diskurssianalyysi
	5.1 Diskurssianalyysin suhde sosiaaliseen konstruktionismiin
	5.2 Kieli, sen käyttöfunktio ja valta tutkimusta haastavina tekijöinä
	5.3 Intertekstuaalisuus ja kontekstuaalisuus
	5.4 Diskurssi ja tulkintarepertuaari interaktionaalisessa diskurssianalyysissä
	5.5 Diskurssianalyysin luotettavuuden kriteerit

	6 Tutkimustehtävä ja -aineisto
	6.1 Tiedon kokoaminen ja tutkimushaastattelu merkityksen tuottamisena
	6.2 Haastateltavien lähettien identiteettipositiota määrittäviä tekijöitä
	6.3 Lähettipuheen rekonstruktio

	7 Aineiston analyysi, tulokset ja niiden tulkinta
	7.1 Maantieteellinen, puhetapa- ja asennoitumisdiskurssi
	7.2 ’Kulttuurisokki’ diskurssiivisena avainkäsitteenä
	7.3 Tunne- ja tuntemusrepertuaarit
	7.4 Asenne- ja arvorepertuaarit
	7.4.1 Tunne- ja tuntemusrepertuaarien suhde asennoitumis- ja arvorepertuaareihin
	7.4.2 Aikakäsitystä rakentavat repertuaarit
	7.4.3 Yhteisöllisyys- ja yksilöllisyysrepertuaarit
	7.4.4 Arvorepertuaarien tiivistelmä

	7.5 Kompetenssirepertuaarit
	7.5.1 Vähittäinen etnorelativistinen herkistyminen monikulttuuriselle vuorovaikutukselle
	7.5.2 Siirtyminen ulkopuolisuudesta monikulttuuriseen välitilaan
	7.5.3 Paikallistumisen ja paimentolaisuuden välimaastossa
	7.5.4 Kivulias kasvu muutokseen

	7.6 Identiteettirepertuaarit
	7.6.1 Lähetin paluu ja identiteettipositio
	7.6.2 Uudelleen lähtevän lähetin hyväksytty sivullisuus
	7.6.3 Kulttuuriromantiikan ja sankarilähettiyden noidankehässä
	7.6.4 Lähetin paikallinen julkisuus ja julkinen rooli identiteettiristiriitojen lähteenä
	7.6.5 Työelämässä kansainvälinen kokemus ei saa näkyä


	8 Tulosten yhteenveto, tulkinta ja arviointi
	8.1 Vertailupuhediskurssi ja maantieteellinen diskurssi lähettipuheen merkityksen rakentajina
	8.2 Tunne- ja tuntemusdiskurssi
	8.3 Arvodiskurssi
	8.4 Kompetenssidiskurssi
	8.5 Lähetin paluusokki ja identiteettidiskurssi
	8.6 Identiteettineuvottelun vaihtoehdot ja identiteettioptiot
	8.7 Tutkimuksen arviointia ja jatkonäköaloja

	Kirjallisuus
	Painettu kirjallisuus
	Painamattomat lähteet

	Liitteet
	Liite 1 Lähetystyöntekijän ulkomaanurakiertosykli (Adler1981, 343; Pinola 1998).
	Liite 2 Tunne- ja tuntemusrepertuaarin käsitteiden esiintyminenhaastatteluaineistossa.
	Liite 3. Maantieteellisen diskurssin rakennehaastatteluaineistossa.
	Liite 4 Tulkintarepertuaarien prosentuaalinen osuusdiskurssissa.
	Liite 5 Lähettipuheen maantieteellisen diskurssin repertuaarienprosentuaalinen jakautuminen.
	Liite 6 Tutkimushaastattelupyyntö 9.5.1999.




