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Teuvo Raiskio 
EUFORIASTA KULTTUURISOKKIIN - YKSILÖN KRIISI VÄRITTÄÄ KUVAA 
VIERAASTA KULTTUURISTA 
 
 
Kulttuurisokki on osa yksilön akkulturaatio-prosessia vieraassa kulttuurissa. Se on myös 
eräänlainen kehityskriisi, jossa ihminen joutuu tarkistamaan omaa sisäistä maailmaansa 
suhteessa uuteen outoon kulttuuriin. Kysymyksessä on myös sosiaalistumisprosessi, jonka 
lopputulokseen vaikuttavat niin yksilön motivaatiot kuin laajemmat kyvyt mukautua uusiin 
vaatimuksiin. Kulttuurisokkina tunnettu ilmiö saattaa kestää yllättävän kauan eri vaiheineen. 
Tämä on myös osa ihmisen henkilökohtaista sopeutumista paikallisiin oloihin ja vieraaseen 
kulttuuriin. Kulttuurisokin yleisin kaava kulkee siten, että alun innostus (euforia) vaihtuu 
pettymykseksi ja masennukseksi (kulttuurisokki) ja tämän asteittaisen sopeutumisprosessin 
päässä on mahdollisesti tila, jossa yksilön suhtautuminen akkulturaation kautta vieraaseen 
kulttuuriin ikään kuin realisoituu. Prosessiin liittyy myös erilaisia psyyken defenssejä 
(torjuntamekanismeja) heijastuksineen. Euforia on hyvin tyypillinen tila ihmiselle, kun hän 
halutessaan menee vieraaseen kulttuuriin. Vieras maa tulee esille ihanassa, romanttisessa ja 
positiivisessa valossa. Tämä ihaileva psyykkinen tila saattaa kestää kuukausia ja moni haluaa 
uusia esimerkiksi lyhyen etelänmatkansa juuri sen vuoksi, että voisi elää tämän voimakkaan 
eufoorisen tunteen aina uudelleen. 

Euforiaa seuraavat yleensä reaktiot eli tilat, joita kutsutaan kulttuurisokiksi. Tämä tulee 
keskimääräisesti esille, kun yksilö on ollut vieraassa kulttuurissa noin puoli vuotta. 
Reaktioissa ihminen purkaa pettymystään siitä, että vieras kulttuuri osoittautui vähemmän 
ihanaksi eikä vastannut täysin yksilön luomia ennakkokäsityksiä. Tälle vaiheelle on 
tyypillistä esimerkiksi vieraan kulttuurin ja sen ihmisten kyyninen ja kriittinen arvostelu. 
Samalla vertaamien eli arvottamien oman ja vieraan kulttuurin välillä lisääntyy. Nyt oma maa 
on mansikka ja muu maa mustikka, eikä toisinpäin kuten euforiavaiheessa. Reaktiot ovat 
kuitenkin välttämättömiä, jotta ihminen etenisi terveellä tavalla kriisissään. Vain työstämällä 
kokemuksiaan, tunteitaan, pettymystään ja masennustaan yksilö voi siirtyä seuraavaan 
vaiheeseen eli akkulturaatioon (sopeutumiseen). 

Akkulturaatio on tila, jonka pitemmän aikaa vieraassa kulttuurissa ollut ihminen voi 
saavuttaa. Tämän sopeutumisen voi kokea onnistuneen kehityskriisin läpikäynyt ihminen, 
mutta sittenkin täydellinen sopeutumien on harvinaista samoin kuin toinen prosessin ääripää 
eli täydellinen eristäytyminen. Yleensä akkulturoituminen on jostakin tästä väliltä, jolloin 
sopeutuminen on osittaista, mutta kyllin riittävää, jotta ihminen hallitsisi elämänsä vieraan 
kulttuurin vaatimuksissa. Toisaalta, kriisiin sopivasti, ihminen voi juuttua johonkin 
akkulturaatio-prosessin vaiheeseen, jolloin tyypillisesti reaktiot hallitsevat ihmisen mieltä, 
sillä euforian jatkuva säilyttäminen ei ole kovin todennäköistä. 

Ei voi olla vertaamasta kulttuurisokin ja akkulturaation etenemistä teoriaan ihmisen kriisin 
etenemiseen yleensä. Kun yksilö kokee jonkin järkyttävän asian esimerkiksi onnettomuuden, 
läheisen menetyksen tai avioeron, hän joutuu traumaattiseen kriisiin, jonka ensimmäinen 
vaihe on sokki. Tällöin ihminen ei oikein ymmärrä tapahtunutta ja voimakkaat defenssit 
hallitsevat ja myös suojaavat ihmistä. Tämä vaihe, joka kestää yleensä muutamasta tunnista 
päiviin, voi tuntua ulkopuolisesta kummalliselta suhteessa tapahtuneeseen. Sokkivaiheessa 
oleva ihminen voi olla esimerkiksi poikkeuksellisen rauhallinen vaikka hänen läheisin 
ihminen olisi kuollut. Sokkia seuraa reaktiot, jolloin ymmärrys tapahtuneesta tulee selvästi 
esille. Kuitenkin defenssit tulevat vielä ajoittain esille ja tämä näkyy esimerkiksi 
pyrkimyksenä kieltää tapahtunut tai järkeistää asia syntipukin etsimisellä, joilla pyritään 
heijastamaan oma paha olo itsestä pois. Tämä vaihe on yksilölle myös hyvin vaarallinen 
lisäten itsemurha-alttiutta ja depressiivisyyttä. Reaktiot kestävät tilanteesta riippuen päiviä, 
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kuukausia tai joillakin ne voi hallita koko loppuelämää. Seuraava vaihe kriisissä on 
korjaamisvaihe, jolloin ihminen selvästi on jo työstänyt kokemaansa ja pyrkii toimillaan 
korjaamaan, kompensoimaan menetyksiään. Onnistunut kriisin läpikäyminen johtaa uudelleen 
suuntautumiseen eli eräänlaiseen akkulturoitumiseen uuteen elämäntilanteeseen. Uudet 
haasteet elämässä koetaan mielekkääksi ja mennyt voimakas tapahtuma asettuu paikoilleen 
raskaana elämänkokemuksena. 

Yksilön akkulturoitumisessa vieraaseen kulttuuriin ja kriisin etenemisessä on siis paljon 
yhteistä vaikka eivät olekaan täysin vertailukelpoisia, sillä muuttoa vieraaseen kulttuuriin ei 
voi pitää aina traumaattisena kriisinä, mutta kriisiin se johtaa yksilön lähes poikkeuksetta. 
Onkin aiheellista tämän pohjalta kysyä, että onko termi kulttuurisokki hyvä kuvaamaan 
ihmisen reaktioita vieraasta kulttuurista? Eikö sokki sopisi paremmin kuvaamaan 
epätodellista euforiavaihetta, joka on selvästi eräänlainen ihmisen rajatila, jossa yksilö kokee 
voimakkaita emootioita. Aivot jakavat euforiassa vilkastuneen hormonitoiminnan kautta 
hyvää oloa ja suojaa myös siten ihmistä voimakkaan kokemuksen edessä vieraassa 
kulttuurissa. Yhtä kaikki, tutkijat ovat päätyneet nimittämään yksilön akkulturaation 
reaktiovaihetta kulttuurisokiksi, jolloin kehityskriisissään nousee esille pettynyt, negatiivisesti 
kriittinen ja masentunut ihminen. 

 
Yksilön akkulturoituminen ja myös kulttuurisokki vaiheineen on osa prosessia, jota on 
historian kuvatutkimuksessa sivuttu käsitteellä ihmisen virittäytyminen vieraaseen kulttuuriin. 
Ihmisen kyky välittää kuvaa vieraasta kulttuurista johtuu osaltaan siitä, missä 
henkilökohtaisen sopeutumisprosessin vaiheessa yksilö on suhteessa outoon vieraaseen 
kulttuuriin. Lisäksi vaikuttaa osallistumisen muoto, josta on esimerkkinä erilaiset 
ammattiroolit, mahdollinen kielitaito ja koulutus elämäntaustoineen. 

Kulttuurisokki nivoutuu osaksi laajempaa emotionaalista ja kumulatiivista kokemusta, joka 
voi murtaa yksilön aikaisemman mahdollisesti etäisen ja stereotyyppisen kuvan vieraasta 
kulttuurista ja sen ihmisistä. Kaukaista kuvaa hallitsee usein yleistävät olettamukset ja 
ennakkokäsitykset. Vieraan kulttuurin käytännön kohtaaminen usein kyseenalaistaa nämä 
käsitykset. Ihminen kriiseineen voi olla merkittäväkin vieraan kulttuurin kuvan välittäjä ja voi 
siten vaikuttaa myös laajemmin massakuvaan - tyypillisesti median kautta. 
 
 
Euforia romantisoi 
 
Tutkimukseni suomalaisen lähetystyön bushmannikuvasta (Teuvo Raiskio, Oudosta kulkijasta 
ihmiseksi: Suomalainen bushmannilähetystyö ja sen välittämä kuva bushmaneista vuosina 
1950 - 1985) tuo hyvin esille sen, että euforiavaihe voi näkyä romantisointina. Toisaalta tuore 
vieraan kulttuurin kohtaaminen näkyy siten, että nojautuminen oman opitun viitekehyksen, 
aikaisemman maailmankuvan, tietoon korostuu ja halutaan nähdä vieras kulttuuri sen valossa. 
Lähetit tyypillisesti nojautuivat lähetystyön ideaaleihin niistä tukea hakien ja niitä myös 
tietoisesti tukien. Haettiin tukea juuri toisista suomalaisista läheteistä, lähetystyön 
arvomaailmasta ja laajemmin tutusta omasta kulttuurista. Aikaisempi opittu viitekehys hallitsi 
pyrkimystä jäsentää voimakasta kokemusta alun euforiassa. 

Kuitenkin alun euforiaa hallitsee pyrkimys ihailevaan näkemykseen vieraasta kulttuurista 
ja sen ilmiöistä. Toisaalta korostuu esimerkiksi pyrkimys romantisoida lähetystyön toiminta, 
jolloin kuva kytkeytyy pyrkimykseen selittää oman ja lähetystyön toiminnan oikeutus. 
Euforia on vaihe yksilön virittäytymisessä vieraan kulttuurin kohtaamiseen, jossa hallitsevat 
mielihyvän tunteet voimakkaan uuden kokemuksen edessä ja pyrkimys järkeistää voimakkaat 
emootiot. Tämä tuo tullessaan pyrkimyksen selittää asiat tutun oman kulttuurin ja 
maailmankuvan kautta. Näkemystä hallitsee kuitenkin halu nähdä vieras kulttuuri 
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positiivisten linssien läpi ja euforiassa ei esiinny kielteisiä ja vastenmielisiä näkemyksiä. 
Defenssit suojaavat yksilöä tällä tavoin ja mielihyvä kapeuttaa mahdollisesti välittyvää kuvaa. 
Vahvat emootiot ovat tietysti osa ihmisen kokonaisvaltaista elämää ja sen kokemista. Euforia 
on kuin rakastuminen, jossa ihminen voi kokea suurta onnellisuutta. Tunteet korostuvat ja 
tunneälyn rationaalinen puoli voi olla heikompaa. Juuri euforiassa ihminen voi tuntea kaikista 
voimakkaimmin oman tunnemaailman kohtaamisen vieraan kulttuurin kanssa. Euforia on 
voimakas yksilön henkilökohtainen subjektiivinen kokemus, mutta sillä ei välttämättä ole 
suurta realivastaavuutta vieraaseen kulttuuriympäristöön, mutta kokemus voi olla ratkaiseva 
kuvan muuttumista ajatellen ja sitä kautta ratkaiseva voimakas elämys kohti uutta 
realistisempaa käsitystä oudosta vieraasta kulttuurista. Euforia on siis myös suuri onnellinen 
mahdollisuus. 

Suomalaisille läheteille oli bushmannikuvan osalta tyypillistä, että ensimmäinen 
metsämatka bushmannien luokse erityisesti rehevän sadekauden aikana oli voimakas ja 
ennakkokäsityksiä vastaamaton kokemus. Bushmannikulttuurin kohtaaminen heidän omassa 
kulttuuriympäristössä herätti yleensä bushmannien vanhan elämänmuodon normiston ihailua, 
jossa oli myös lieviä etnoromantiikan piirteitä. Ristiriita suhteessa aikaisempaan käsitykseen 
näkyi siten myös romantisointina. Kuitenkin konkreettinen kohtaaminen bushmannien kanssa 
euforiaa tuntien oli voimakas osallistuva kokemus, joka muutti ja myös realisoi 
bushmannikuvaa. Suurin vaara sortua rasistisiin rotuoppeihin ja toisaalta etnoromantiikkaan 
on ollut juuri niillä tutkijoilla ja lähetystyöntekijöillä, joilla oli paljon etäisyyttä ilman 
osallistuvaa kohtaamista. Jo ensimmäinen käytännön kosketus, mahdollisesti myös euforiaa 
kokien, bushmannien kanssa rikkoi tämän stereotyyppisen vanhan paradigman. Kokemukset 
olivat hyvin merkittäviä suomalaisille läheteille, sillä euforiasta huolimatta ja juuri siitä 
johtuen kohtaaminen toi ratkaisevasti uutta näkökulmaa suhteessa bushmannikulttuuriin ja 
antoi mahdollisuuden tarkistaa aikaisempaa viitekehystä. Lähetit kuvasivat mielellään näitä 
ensimmäisen metsämatkan kokemuksia julkaisuissaan Suomeen. Tämä esiintyi erityisesti 
1950 - 1970-luvulla lähetystyössä mukana olleilla naisläheteillä: sairaanhoitajilla ja 
opettajilla. Yksilön merkitys uuden bushmannikäsityksen välittämiseen oli merkittävä, mutta 
tämä vaati osallistuvaa kohtaamista ja myös alun euforian kokemista. 
 
 
Kulttuurisokki turhauttaa 
 
Bushmannilähetysaseman lähetit kokivat selvästi kulttuurisokkia uuden, osin oudon, 
elämänmuodon edessä. Sokki oli kyllä myös bushmannien puolella ja lähettien kuvaukset 
heijastavat tätä arkuutta ja pelkoa. Niiden esille tuominen kertoo myös lähettien itse kokeneen 
näitä tunnetiloja. Myös innostus ja erityisesti pettymys sopivat alun sokkivaiheeseen. Lähetit 
olivat pettyneitä, kun bushmannit eivät toimineetkaan odotetulla tavalla vaan käyttäytyivät 
perinteisellä, omasta elämänmuodostaan opitulla, tavallaan kulttuurien kohtaamisessa. Aivan 
kuin bushmannit eivät lähettien mielestä ymmärtäneet omaa etuaan määritellessään oman 
elämänsä ja kulttuurien kohtaamisen ehtoja. Vanhat käsitykset saattoivat olla myös pohjana 
lähettien reaktioihin. Vieraan kulttuurin heikko ymmärrys oli osaltaan arvottavan 
epätietoisuuden perustana. Esimerkiksi bushmannien vertaus metsäneläimiin oli varhaiselle 
bushmannikuvalle tyypillistä myös laajemmin, eikä ainoastaan lähetystyön keskuudessa. 
Tämä vertaaminen jäi bushmannilähetystyön myötä (1960-luvun alusta) vähemmälle, sillä 
arkipäiväiset kohtaamiset vähensivät epätietoisuutta lisääntyvän informaation ja 
tuttavallisuuden myötä. 

Kulttuurisokki näkyy nimenomaan turhautumisena, pettymyksenä ja reaktiot toivat 
tyypillisesti mukanaan myös kulttuurien arvottamista, jossa oma länsimainen arvomaailma ja 
sen elämämuoto nähtiin yksiselitteisesti parhaana mallina myös bushmanneille. Lähetit 
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tyypillisesti nojautuivat oman arvomaailmansa ideaaleihin ja suomalaiseen lähettiyhteisöön 
siitä tukea hakien. Lähetin maailmaa hallitsivat vahva usko, emootiot ja oman työn 
oikeutuksen puolustelu. Vieras kulttuuri nousi esille kehnona ja uhkaavanakin. 
Kulttuurisokissa korostui siis suomalaisten lähettien oma etnosentrisyys. 

Reaktiot ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta mahdollinen vieraan kulttuurin realistinen 
ymmärrys olisi mahdollista. Defenssit ja depressio värittävät kuvan synkäksi ja negatiiviseksi. 
Ero euforiaan on suuri, mutta euforia ja kulttuurisokki ovat tietysti suhteessa toisiinsa. 
Rakastumista seuraa pettymys ja korostunut arkipäiväisyys. Vieraan kulttuurin yksilön 
kannalta myös negatiiviset piirteet tulevat esille. Ihminen kyseenalaistaa myös aikaisempaa 
viitekehystään, joka ei enää selvästikään täysin vastaa vieraan ympäristön realiteettejä, 
reaktioiden kautta. Turhautuminen on myös pettymystä omaan itseensä ja yksilö työstää 
suhdettaan uudelleen sekä vieraaseen kulttuuriin että omaan sisäiseen maailmaansa. Tässä 
vaihessa kehistyskriisissään, vieraassa kulttuurissa, oleva ihminen voi helposti eristäytyä 
omaan kulttuuripiiriin, jos se on mahdollista. Tämä tosin voi pitkittää tai jopa estää tulevan 
akkulturaation ja reaktiot jäävät silloin hallitsemaan näkemystä. Suomalaisilla 
bushmanniläheteillä oli myös mahdollisuus tällaiseen, jolloin lähettiystävät ja lähetystyön 
arvomaailma olivat turvallisen tuntuisia keskellä vierasta kulttuuria. Oli myös lähettejä, jotka 
työskentelivät ajoittain pelkästään paikallisten ihmisten ja myös bushmannien kanssa. Tällöin 
mahdollisuus ja myös eräänlainen pakko sopeutumiseen auttoivat lähettiä työstämään 
kulttuurisokkia ja siirtymään näin reaktioista kohti akkulturaatioa ja myös kohti suurempaa 
realistista näkemystä bushmannikulttuurista. 
 
 
Akkulturoituminen realisoi 
 
Sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin voi olla yksilön pitkä prosessi, johon vieraan kielen 
opettelu auttaa merkittävästi. Tutkimukseni tuo tämän selvästi esille. Kielitaidon kautta 
osallistuva havainnointi välitti sekä lähetystyön että tieteen puolella uskottavan tuntuista ja 
realistista bushmannikuvaa, jossa näkyy myös kuvan esittäjän akkulturoituminen vieraaseen 
kulttuuriin. Kielitaito tuo tullessaan sellaisen osallistumisen muodon, joka tukee sopeutumista 
ja huikeasti parantaa mahdollisuuksia välittää uutta realistista näkemystä vieraasta kulttuurista 
ja sen ilmiöistä. Yksilö on edennyt kehityskriisissään sopeutumiseen tai kriisiteorian mukaan 
vähintään korjaamisvaiheeseen, mutta todennäköisesti uudelleen suuntautumiseen, jolloin 
mahdollisuus kyseenalaistaa aikaisempi käsitys vieraasta kulttuurista entisestään paranee. 
Yksilö on avoimemmin kykenevä ja myös halukkaampi vastaanottamaan uusia virikkeitä. 

Lähetystyöntekijöiden kuva bushmanneista on painottunut selvästi lähelle nykyaikaa 
bushmannilähetystyön heijasteiksi. Bushmannien eri elämäntilanteita lähestyttiin tutkimalla; 
havainnoimalla ja osallistumalla kulttuurien kohtaamiseen. Tiedon lisääminen bushmannien 
elämänmuodosta vaati erityistä perehtymistä ja lisäksi läheisiä, henkilökohtaisia suhteita 
bushmanneihin. Nämä edellytykset alkoivat täyttyä vasta rajapintakulttuurin (bushmannien, 
bantujen ja suomalaisen lähetystyön muodostama kulttuuri-ilmiö bushmannilähetysasemilla) 
vakiinnuttua 1970-luvulla tuomalla arkipäiväistä säännöllistä läheisyyttä kulttuurien 
kohtaamiseen. 

Osa läheteistä (kaksi entistä bushmannilähetyssaarnaajaa: Otto Makkonen ja Erkki 
Hynönen) ottivat asiaan tutkimalla lähestymistavan. Opettajat/lähetit (Tuulikki Jantunen ja 
Terttu Heikkinen) olivat arkipäiväisen osallistuvan bushmannikulttuurin kuvaajia. Heidän 
menetelmänsä perustuivat paljon haastatteluihin, jotka olivat joko haastattelutilanteita tai 
kohtaamiseen ja osallistumiseen muutoin liittyvää keskustelua. Tämän mahdollisti kielen 
osaaminen, mikä oli väylä vahvaan ja luottamukselliseen osallistumiseen kulttuurien 
rajapinnassa. Kuvaan tuli arkipäiväisyyttä, rehevyyttä ja kielen avulla oli mahdollisuus päästä 
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syvemmälle bushmannien elämään. Kieli paransi mahdollisuuksia luoda läheisiä ja 
ymmärtäväisiä suhteita bushmanneihin. Tämä lisäsi tietysti luottamusta ja ymmärtämystä 
molemmissa osapuolissa. Rajapintakulttuuri antoi selvästi hyvät mahdollisuudet tiedon 
lisämiseen ja välittämiseen kulttuurista toiseen rajapinnan informaatiopinnassa. Tähän auttoi 
myös merkittävästi lähetin läpikäymä kehityskriisi - yksilön akkulturaatio suhteessa 
paikalliseen elämään. 

Yleisesti tutkimusaineistossa on havaittavissa tietty yhdenmukaistuminen 1970-luvulle 
tultaessa. Rajapintakulttuurin elementit olivat vakiintuneet siinä määrin, että sen 
informaatiopinta alkoi välittää enemmän yhdenmukaista tietoa bushmannien elämästä 
suomalaisille läheteille. Kielimuurin murtuminen oli tässä hyvin keskeisellä sijalla. Toisaalta 
lähettien ja bushmannien välille oli syntynyt selvää luottamuksellista suhtautumista, mikä 
osaltaan helpotti kommunikaatiota ja syvensi informaatiopintaa. Yhteisten intressien 
kokeminen auttoi monipuoliseen transferenssiin ryhmiltä toisille ja sukupolvelta toiselle. 
Kokemukset bushmannien kohtaamisessa innostivat selvästi eräitä lähettejä perehtymään 
bushmannien elämään ja erityisesti vanhan elämänmuodon normistoon. Tätä kautta tuli esille 
myös bushmannien elämän salaisempia asioita, vaikkakin lähettien tieto niistä oli pinnallista 
ja laajempi bushmannikulttuurin ymmärrys oli vähäistä. Lähettien tieto myös lähestyi 
aikalaistaan tieteellistä tietoa jo siitä syystä, että sitä osin käytettiin lähdeaineistona. 
Bushmannikuvassa näkyivät oman ajan ideaalit. Rajapintakulttuurista välittyvässä kuvassa oli 
sekä empiiristä omakohtaista bushmannikuvan välitystä että pyrkimystä laajempaan 
näkemykseen alueen bushmannikulttuureista. 

Kuva jostakin vieraasta kulttuurista voi muuttua esimerkiksi vahvojen emotionaalisten 
tapahtumien myötä; kumulatiivisten, toistuvien samansuuntaisten tapahtumien seurauksena, 
jotka kasaantuvat siten murtaen aikaisemman kuvan. Nämä elementit ovat havaittavissa 
bushmannilähetystyön välittämän kuvan muutoksissa. Rajapintakulttuurin informaatiopinta 
lisäsi ja yhdenmukaisti lähettien tietoa ja säännöllinen elämä bushmannien kanssa edesauttoi 
asiallisen ja luottamuksellisenkin tiedon välityksessä informaatiopinnassa. Transferenssi toimi 
monipuolisena tiedon ja tunteiden siirtäjänä ryhmiltä toisille. Tämä kaikki lisäsi tietoa ja 
välittyi sitten lähettien kautta bushmannikuvaksi. 

Tiedon yhdenmukaistuminen johtui eittämättä myös siitä, että lähettien kesken oli 
kanssakäymistä ja syntyi perinnettä hankkia ja julkaista bushmanneja koskevia juttuja. 
Informaatiopinta toimi tietysti myös näin saatua tietoa lähettien kesken jakaen. Lähettien 
välittämän kuvan monipuolistuessa ja samankaltaistuessa tulee esille se, että onnistunut kielen 
avulla lähestyminen tuotti osaksi hyvin samankaltaista bushmannikuvaa kuin vastaavasti 
tutkimalla voi saavuttaa. Eri lähestymistapojen tieto ja siten myös kuva yhdenmukaistui ja 
monipuolistui käsittämään myös bushmannien elämänmuodon vaikeasti lähestyttäviä asioita. 

Lähettien oma akkulturoituminen vieraaseen ympäristöön, sen kulttuureihin, oli pohjana 
uudelle realistisemmalle bushmannikuvalle ja sen edelleen välittämiseen. Muutos vuosisadan 
alun stereotypioista, bushmannilähetystyön alun ammattipainotuksista kohti 1980-luvun 
monipuoliseen bushmannikuvaan on valtava. Säännöllinen kohtaaminen normaaleiksi 
koetuissa olosuhteissa rajapintakulttuurissa oli pohjana lisääntyvälle realistiselle tiedolle ja 
sen myötä monipuolistuvalle bushmannikuvalle, jossa bushmannit tulivat esille realistisessa, 
arkipäiväisessä ja inhimillisessä valossa. Hän ei ollut enää välttämättä metsän outo kulkija, 
vaan tuttu ihminen rajapintakulttuurissa. Bushmanni oli ymmärretty ja hyväksytty ihmiseksi 
eli yhdeksi meistä. Tämän ymmärtämiseen auttoi juuri lähetin oma kehityskriisi, jossa hän 
voimakkaiden kokemusten kautta kyseenalaisti, täsmensi ja myös uudisti aikaisemmat 
bushmannikäsitykset. Akkulturoituminen realisoi näkemyksen.  
 
Yksilön akkulturaatio ja kulttuurisokki sen osana on viitekehys, jota voi käyttää 
kuvatutkimuksen teoriapohjana selittämään tutkimuksessa esiinnousevia ilmiöitä. Tämä on 
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myös sitä kuvatutkimukselle välttämätöntä monitieteellistä lähestymistapaa, joka syventää 
selityksiä antaen lisää välineitä asioiden tarkasteluun. Kulttuurisokki-käsite on myös 
erinomainen väline tähän, mutta liian irrallisena ja irti omasta yhteydestään se voi johtaa 
hallitsevana tutkimuksen vinoutumiseen. Yksilön akkulturaatio vieraaseen kulttuuriin 
ilmiöineen on tietysti osa laajempaa ihmisen maailmankokemista ja ymmärrystä. Taustalla on 
ihmisen aikaisempi maailmankuva, paradigma, joka on syntynyt esimerkiksi kasvatuksen, 
kokemusten ja koulutuksen kautta ja luonut siten myös yksilön omat ennakkokäsitykset 
vieraasta kulttuurista. Euforia, kulttuurisokki ja sopeutuminen - osana ihmisen kehityskriisiä - 
on siten hyvin merkittävä sekä suhteessa aikaisempaan viitekehykseen että mahdolliseen 
uuteen maailmankuvaan, joka syntyy yksilön akkulturaation kautta. Yksilö tarkistaa sisäisen 
maailmansa suhteessa tapahtuneeseen, mutta myös menneeseen opittuun viitekehykseen. 
Euforia, kulttuurisokki ja sopeutuminen vaiheineen voimakkaana kokonaisvaltaisena yksilön 
kokemuksena värittävät kuvan vieraasta kulttuurista uudella tavalla, jossa uusi viitekehys 
osittain korvaa ja täsmentää ihmisen aikaisempaa maailmankuvaa 
 
 
Kätketty paradigma - kapeneva paradigma? 
 
Historian kuvatutkimuksen suuri vahvuus on välttämättömyys näkyvään paradigmaan. 
Tutkimus ei onnistu ilman viitekehystä ja poikkitieteellistä lähestymistapaa. Monitieteellisyys 
on kuvatutkimuksen välttämätön lähtökohta, jossa ovet ovat joustavasti auki eri 
tieteenaloihin. Mielestäni historian kuvatutkimuksella olisi paljon annettavaa myös 
perinteiselle geneettiselle historiankirjoitukselle, jossa on kätketyn paradigman ongelmaa. 
Tutkimusta hallitsee menetelmäpainotteisuus ja pyrkimys ainakin näennäisesti suuren 
aineiston avulla luoda perinteistä muotoa laajuutena ja massiivisina noottiapparaatteina. 
Aivan kuin muoto olisi noussut sisältöä tärkeämmäksi. Jos näin on, niin kysymyksessä on 
kyllä paradigmaongelma. Herääkin kysymys, että olisiko järkevää palauttaa kuvatutkimuksen 
ideaalit soveltuvin osin perinteiseen historiankirjoitukseen, jolloin kysymys näkyvästä 
viitekehyksestä nousee selvästi esille. Tämä tuo paitsi esille totuuden illuusion myös 
monitieteellisen lähestymistavan kautta mahdollisuuden syvällisempään selittämiseen. Ennen 
kaikkea paremmin näkyvä paradigma lisää toivottavasti tieteenteoreettista pohdiskelua ja 
keskustelua niin suhteessa tutkimukseen kuin tiedeyhteisöön. Oma tiedemiehen sisäinen 
maailma tulee silloin selvemmin ja näkyvämmin osaksi tutkimusta. Tämä lähtökohtainen 
ihmisen laaja maailmankuva ja paradigma on se perusta, josta tutkimuksen viitekehys aukeaa. 

Oma tutkimukseni nostaa esille myös etnohistorian näkökulman, jossa on tyypillistä, että 
tapahtumista on jäänyt vain lähtökohtaisesti länsimaisten ihmisten tuottamaa kirjallista 
aineistoa. On siis olemassa vain yksipuolista lähteitten välittämä kuva ja tällöin olisi rehellistä 
lähestyä asiaa juuri kuvatutkimuksen keinoin, jolloin selvemmin tulee esille se, että 
kysymyksessä on hyvin kapea viipale niistä tapahtumista, joita joskus on ollut. Harvat 
aktiiviset kirjoittajat ovat siten merkittäviä �todellisuuden� luojia ja mahdollisesti vaikuttavat 
myös laajemmin massakuvan muodostukseen. Etnohistoria ei aina tuo selvästi esille sitä, että 
on kysymyksessä vaikuttajayksilöiden kuva eikä suinkaan noin kutsuttu historiallinen fakta. 
Pureutuminen lähteen kirjoittajan maailmaan on hyvin perusteltua lisäten näin mahdollisuutta 
kartoittaa esittäjän suhdetta kohtaamaansa kulttuuriin. Kuvatutkimus voi onnistuessaan olla 
rehevästi elämää kuvaileva, jolloin se voi mielestäni päästä jopa lähemmäksi kuin perinteinen 
historiankirjoitus sitä elettyä elämää, josta kapea aineisto kumpuaa. 

Lähteen tekijän maailman selittäminen monitieteellisesti tavoittelee yksilön kautta hänen 
suhdettaan oman aikansa ympäristöönsä ja yhteisöönsä. Historian kuvatutkimuksen 
selittäminen pohjautuu historiantutkimuksen �faktapohjaan� ja sen menetelmiin, mutta 
näkyvä paradigma parantaa mahdollisuuksia selityksiin ja sitä kautta antaa väylän laajempaan 
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ymmärtämiseen. Eikö tämä olisi hyväksi myös historiantutkimukselle laajemminkin, sillä 
monesti aineiston näennäisestä laajuudesta huolimatta lähteet ovat tehneet juuri 
lähtökohtaisesti samankaltaisesta elämänpiiristä lähtöisin olevat ihmiset ja tällainen aineisto 
saattaa siten kuvata hyvinkin kapeasti tapahtunutta. Perinteinen historiantutkimus tuo helposti 
esille tutkijan luoman faktamaailman, joka on esimerkiksi pienen eliitin muka jämeriä 
päätöksiä, mutta elämä ei ole yhtä kuin käskyjä, kokousten pöytäkirjoja ja työselosteita. 
Kaoottisen nykyhetken problematiikka, joka on ollut aina läsnä myös menneisyydessä, 
sivuuntuu täysin, kun rakennetaan korostuneen järjestäytynyt kuva menneisyydestä. Kaaos, 
epäloogisuus ja epärationaalisuus ovat elämään keskeisesti kuuluvia asioita. Uusi 
kaaostutkimus on tuomassa tähän merkittävää uutta tietoa esimerkiksi fraktaaligeometrian 
keinoin. Kaaokseen ei ehkä saa erityisesti historian tutkijoiden toivomaa järjestystä, mutta sitä 
on alettu ymmärtää paremmin ja uudessa valossa. Jo nyt osataan nähdä selvemmin 
ympäristön ilmiöiden epätäsmällisyys ja monimuotoisuus erottuen ihmisen luomasta 
�järjestyksen� maailmasta.  

Selittämällä epärationaalista kuvaa on mahdollisuus päästä lähemmäksi ihmisen myös 
kaoottista maailmaa. Ihmisen maailman kaoottisuus lisääntyy myös siten, että ihmisen 
aistitaajuus on rajallinen ja tästäkin mahdollisesta realimaailmasta välittyy vain pieni osa 
kytkeytyen ihmisen moninaisiin kykyihin ja lahjoihin, vaihdellen aistiharhoista analyyttisiin 
pyrkimyksiin ottaa vastaan tietoa ympäristöstään. Historiantutkimuksen hiukan vierastama 
psykologia antaa osaltaan hyviä välineitä selittää ihmisen epärationaalistakin maailmaa. 
Psykologia on edistynyt huikeasti viime vuosina tieteenalana osana lähitieteitään. Uusi 
psykologinen tutkimus nojautuu vahvasti luonnontieteiden perustaan, jolloin ihminen tulee 
esille psyko-sosiaalisena olentona suhteessa kulttuuri- ja luonnonympäristöönsä. Esimerkiksi 
sosiaali- ja evoluutiopsykologialla olisi mielestäni käyttöä historiantutkimuksessa, 
selittämässä ihmisen menneisyyttä, yhteisöllisyyttä, suhdetta luonnonympäristöön ja myös 
yksilön käyttäytymistä osana omaa aikaansa suhteessa hänen evolutiiviseen taustaansa. 

Historian kuvatutkimuksen uhkana voi olla sen pyrkimys eristäytyä selvästi omaksi 
historiantutkimuksen osa-alueeksi, jolloin vaara kapenevaan paradigmaan ja sen myötä 
dogmaattisuuteen on suuri. Tulisi olla joustava sekä perinteiseen historiantutkimukseen että 
monitieteellisyyteen, jota ilman kuvatutkimus ei voi elää. Liika eristäytyminen voi johtaa 
siihen, että kuvatutkimukseen tulee perusolettamuksia, joiden kyseenalaistaminen vähenee ja 
siten liikkumavaran kapeneminen hirttää tutkimuksen lähtökohtia. Tämä voi johtaa 
esimerkiksi siihen, että aletaan valita tietynlaisia tutkimusaiheita, joissa toimivat kapeat 
kuvatutkimuksen ideaalit. Tällöin tyypillisesti tulee tutkimusaineistoksi sellainen 
lähdemateriaali, joka on selvästi kuvaa suhteessa johonkin (tavallisesti tutkimuksiin). Tämä 
asetelma voi osaltaan olla luomassa illuusiota lukijalle siitä, että olisi olemassa objektiivinen 
historiallinen totuus suhteessa kuvaan. Onkin syytä kysyä, että onko tämä 
historiantutkimuksen piilofunktio, jolla historiallisen totuuden illuusio hämärtyy tai jopa 
hämärretään? Kaikki ihmisen tuottamat kirjalliset lähteet, myös tutkimukset, ovat erilaista 
kuvaa menneisyydestä. Ihminen itse välittämällä kuvaa lähteiden kautta muokkaa sitä ihmisen 
subjektiivistä todellisuutta, joka aineiston kautta näkyy. Se ei tuo esille sitä maailmaa, jota 
esimerkiksi ihmisen nykyisin luomat havaintolaitteet näyttävät, ylittäen jopa ihmisen 
aistitaajuuden, ympäristöstä. Menneisyydestä tulee esille vajavaisen ihmisen enemmän tai 
vähemmän epärationaalinen ja kaoottinen maailma, joka kyllä osaltaan heijastaa ihmisen 
omaa maailmaa suhteessa aikansa ympäristöön ja yhteisöön. Historiantutkimus on paljon 
tämän menneisyydestä tulevan, monesti kapean ja yksipuolisen, jäljen armoilla, mutta 
selittämällä tämän näkyvän osan hyvin myös kuvatutkimuksen keinoin, on mahdollisuus 
päästä ainakin lähelle sitä menneisyyden elettyä ihmiselämää, josta lähteet kumpuaa. 

Joustavan kuvatutkimuksen idea kytkisi perinteisen historiankirjoituksen ja 
kuvatutkimuksen keinot toisiinsa, jolloin mahdollisuudet pureutua myös uusiin pienempiin, 



 8 

mutta mahdollisesti tärkeisiin, ihmisen elämän kysymyksiin paranisi. Historiantutkimuksen ei 
tarvitsisi välttämättä etsiä aiheita, joissa toteutuisi massiivinen perinteinen formu. Historian 
kuvatutkimuksen tulee edelleen pohtia käsitettä kuva suhteessa �todellisuuteen�, sillä kaikki 
ihmisen menneisyydessä luoma ja välittämä kirjallinen jälki on kuvaa, myös 
historiantutkimuksen faktoina pitämät asiakirjat. Faktailluusion, keinotekoisen ja 
pakonomaisen järjestyksen maailman, luominen voi olla ihmisen menneisyyden kuvaamista 
ajatellen hyvin petollista. Onko meillä ihmisen välittämästä (kirjallisesta) menneestä muuta 
kuin kuvaa? Monitieteellisyys ja sitä kautta uusi kumuloituva tieto tulee antamaan parempia 
vastauksia myös tähän kysymykseen. Tämä ehkä loputon keskustelu ja pohdiskelu voisi olla 
osa sitä historian kuvatutkimuksen näkyvää paradigmaa, joka on sen vahvuus ja 
mahdollisuus. 
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