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Eläinhahmoinen ja kuvallinen itseilmaisu on kehittynyt ja osittain siirtynyt myös virtuaalimaailmoihin 
ja yhteisöihin, joissa tutkielmassani tutkitut virtuaaliset eläinhahmot- fursonat esiintyvät ja 

kommunikoivat. Eläinhahmoista ja kuvallista itseilmaisua on tutkittu paljon, mutta virtuaalista 

eläinhahmoista itseilmaisua vähän. Työ sijoittuu narratiivisen tutkimuksen, visuaalisen kulttuurin 

tutkimuksen aloihin ja siinä on myös kehollisen ja psykoterapeuttisen tutkimuksen piirteitä. 

Tutkielmassani kysytään: Millä tavalla yksilön, yhteisön ja kulttuurin vaikutukset näkyvät fursonissa? 

Eläinhahmoisia, kuvallisia virtuaali- identiteettejä tarkastellaan sosiaalisesti kerrostuneina 

kertomuksina eli narratiiveina, joiden muotoutumiseen vaikuttaa eletty ympäristö ja kulttuuri sekä 

virtuaaliyhteisön tarjoama ympäristö, jossa fursona esiintyy. Tutkielmassa myös sivutaan 

eläinhahmoisen virtuaali - identiteetin ja reaalisen kehon välisiä eroja sekä piilotajunnallisuutta 

kuvallisessa itseilmaisussa. Tutkielmani kuvallinen aineisto on kerätty DeviantART- nimisestä 

virtuaaliyhteisöstä vuosien 2014- 2015 aikana ja se sisältää neljän eri fursonan kuvan käyttäjän 

itseilmaisullisia kuvia ja kertomuksia fursonistaan. Tutkielmaan osallistuneet ovat itse omaehtoisesti 

valinneet työssä esiintyvän kuvallisen aineiston ja kertoneet vapaasti hahmoistaan DeviantART-
yhteisöön lähetetyn tutkimuspyynnön seurauksena vuonna 2014. Tutkielmani pääroolissa esiintyy 

fursonan kuvan tekijä ja DeviantART- käyttäjä Velyra.  Aineistoa on lähestytty kerronnallisen 

haastattelun pohjalta, vastaanotettua aineistoa teemoitellen. Tutkielmaani osallistuneita kuvia on 

analysoitu kertomuksina, joita kuvien vastaanottaja tulkitsee. 

Fursonan kuvien teko on itseilmaisun muoto, jossa kuvan tekijän virtuaaliyhteisöön kuvittama 

vuorovaikutuksellinen hahmo muuttaa muotoaan ja kehittyy jatkuvasti. Virtuaalisen eläinhahmon 

kautta tapahtuvassa itseilmaisussa näkyy kuvan tekijän eletyt kokemukset sekä sosiaalinen ja 

kulttuurillinen ympäristö. Kuvan tekijällä on mahdollisuus kuvan kautta käydä läpi reaalielämässä 

tapahtuneita tilanteita tai tunteitaan, joita ei muutoin pystyisi tuomaan esiin. Tämän lisäksi 

virtuaalinen eläinhahmo tarjoaa tekijälleen myös uudenlaisen kommunikoinnin ulottuvuuden, jossa 

sukupuolisuus ja eri maiden väliset rajat eivät rajoita mahdollisuutta vuorovaikutukseen ja 

yhteisöllisyyteen ja jonka yhteisenä ilmaisun muotona on eläinhahmoinen alter ego, fursona. 

Tutkielma laajentaa tietämystä nykynuorten kuvallisen itseilmaisun kulttuurista. Eläinhahmoisten 

virtuaali-identiteettien kuvien ja kertomusten tarkastelu auttaa ymmärtämään niitä monimuotoisia 

syvyyksiä, joita nuorten kuvalliseen itseilmaisuun kätkeytyy. Tutkielma avaa uusia näkökulmia 

kuvailmaisun mahdollisuuksista kasvatus- ja taidekasvatuksen alalla ja virtuaalista kuvailmaisua 

keinona itseilmaisun elävöittämiseen. 
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1 PROLOGI 

Päivä toisensa jälkeen pieni, maitohampainen otus konttasi lattialla, näytti hampaita ja kyn-

siään kuin susi. Toisinaan se keräsi ympärilleen poikasia ja hoivasi heitä. Kasvettuaan isom-

maksi, käveleväksi ja rautahampaiseksi susi viimein nousi kahdelle jalalle ja tietokoneavus-

teinen piirtäminen imaisi sen mukaansa. Toinen toistaan upeampia susia, koiria ja koirasusia 

ilmestyi tietokoneen näytölle ja luonnosvihkoihin, papereihin ja pöydälle jääneiden lappus-

ten nurkkaan. Susihahmo hänessä eli vielä, kurkisteli sieltä täältä ja näytti välillä todella 

pelottavalta. Kaksijalkaista sutta ei enää näkynyt pöytien alla kömpimässä susileikin loput-

tua ja hänen aikuistuttuaan. Murina siirtyi äänettömästi tietokoneen näytölle, DeviantART- 

taideharrastajayhteisöön piirretyksi pörröiseksi alter egoksi, fursonaksi. 

 

 

Kuva 1. ”Shiku” 

Deviant käyttäjä Velyran luvalla DeviantARTin sivuilta lainattu fursonahahmo vuodelta 2012. 
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2 JOHDANTO- Mistä aion kertoa? 

Pro gradu – tutkielmani alkutaipaleella olin kiinnostunut lasten omakuvista ja kehollisuu-

desta niissä. Lähtökohtaisesti ajattelin, että jo alakouluikäisten lasten piirretyistä omakuvista 

voisi nähdä heidän suhdettaan kehoon itseilmaisun välineenä. Toimiessani kerho- ohjaajana 

huomasin naamiaisiksi muotoutuneissa kevätjuhlissa miettineeni lasten luontaista halua ja 

kykyä löytää omalle persoonalleen sopiva eläinhahmo. Liikuntasalissa huudettu: ”Jos olisit 

eläin, mikä eläin olisit!” Kirvoitti porukan prinsessan liihottelemaan kuin perhonen ja reteän 

pojan esittämään tiikeriä. Pedagogi minussa heräsi, kun katsoin salissa naamarit päässä liik-

kuvia eläinhahmoja, jotka aistit avonaisina nauttivat valitsemansa alkukantaisen eläimen 

esittämisestä. Lapsen eläinhahmon esittäminen selvästi antoi lapselle voimaa, suoristi ryhtiä 

ja meni kehoon energiaa tuovalla tavalla. Tuon kerhoaamun hetken myötä päätin löytää tut-

kielmaani itseilmaisulle voimaa antavia eläinhahmoja, joita nuori ihminen kuvittaa ilmais-

takseen itseään. 

Omakuvien tekeminen ja identiteetin itseilmaisu kiinnostaa minua tulevana taidekasvatta-

jana myös ammatillisesti. Tutkielmassani tutkin pääsääntöisesti DeviantART.com- sivus-

tolta löytyvän käyttäjän, Velyran, eläinhahmoisen virtuaali-identiteetin kuvia ja kertomusta. 

Tämän lisäksi vastaanotin DeviantART sivuilta kuvia ja kertomuksia kuvan tekijöiltä nimi-

merkeillä: Akases, Bamn ja Flarezi, joiden kertomuksista ja kuvista tehtyjä havaintoja käy-

tän Velyran aineistosta havaittujen teemojen tukena. DeviantARTin sivuilla on fursonia ku-

vittavia taideyhteisöjä, jonne eläinhahmoisina itsensä kuvittavat kuvan tekijät esittelevät fur-

soniaan kommunikoidakseen ympäri maailmaa muiden samanlaiseen itseilmaisuun perehty-

neiden kanssa. Ilmoitin sivustolle omalla käyttäjätunnuksellani Saaranen yhteisöön haluk-

kuuteni tehdä tutkielmaa eläinhahmoisista alter egoista - fursonista. Tämän seurauksena De-

viantARTin sähköpostitili täyttyi upeista eläinkuvista ja tarinoista, joita tutkielmaani osal-

listuneet vapaaehtoiset minulle hahmoistaan kertoivat. 

Fursona on omaa yksilöyttään toteuttavan yksilön itseilmaisun tuote. Se on myös osa inter-

netin luomaa itseilmaisun kulttuuria, jossa muiden kanssa kommunikoivan ihmisen on mah-

dollista toimia ja esiintyä pelkästään eläinhahmoisen alter egonsa kautta (Turkle 2011). Fur-

sonan esiintymispaikkana toimii internetissä toimiva virtuaalinen yhteisö, DeviantART 

(www.deviantart.com), johon ihmiset kokoontuvat esiintymään kuvallisissa, virtuaalisissa ja 

eläinhahmoisissa muodoissaan. Fursona toimii sivustolla tekijänsä itse kuvitettuna profiili-
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kuvana samalla ajatuksella, kuten esimerkiksi tunnettuun Facebook- yhteisöön ladattu pro-

fiilikuva. Erona valokuvalliseen profiilikuvaan on se, että itse piirretyn eläinhahmon kautta 

profiloituva kuvan tekijä ei ole tunnistettavissa samalla tavoin, kuin valokuvan kautta. Kom-

munikointi virtuaaliyhteisössä tapahtuu kommentoimalla suoraan fursonan kuvaa, tai kir-

joittamalla hahmon henkilökohtaiselle, sivustolle olevalle sähköpostitilille. Internetin virtu-

aaliyhteisöt tarjoavat tämän kaltaisia mahdollisuuksia kommunikoida muille itse luodun 

identiteetin kautta.  (Turkle 2011). Tutkielmassani tulkittava kommunikatiivinen identiteetti 

on käyttäjänsä kuvittama inhimillistetty, eläinhahmoinen alter ego. 

2.1 Tutkimuskysymys ja tutkielman rakenne  

Kuvien tarkastelussa kohdennan havaintoni fursonan kuviin, jotka elävät mukana tekijänsä 

kertomuksen muutoksessa. Kysymykseni on: Millä tavalla yksilön, yhteisön ja kulttuurin 

vaikutukset näkyvät fursonassa? Tähän kysymykseen etsin vastauksia tulkiten vastaanotta-

maani aineistoa aineistosta nousseen kirjallisuuden ja pohdinnan avulla.  

Aloitan tutkielmani esittelemällä tutkimuksia, jotka inspiroivat minua. Tämän jälkeen mää-

rittelen fursonan merkitystä yksilön identiteetille. Siihen liittyy myös yhteisön ja kulttuurin 

muovaama tekijät ja ihmiskäsitys, joka on konstruoitunut näiden yhteisöllisesti koettujen ja 

kulttuurillisesti elettyjen tekijöiden ympärille. (Räsänen 2008, 188- 190, Sava 2007, 120- 

121). Tämän jälkeen esittelen tutkielmassani esiintyvät keskeiset käsitteet, teoreettiset läh-

tökohdat ja metodologian. Syvennyn havainnollistamaan kuvia ja kertomuksia yksilön, yh-

teisön ja eletyn kulttuurin merkityksinä, joiden yhteyteen liitin tulkinnan fursonista itseil-

maisun välineinä. 

Ensimmäisessä näitä teemoja ja samalla tutkielmani tuloksia avaavassa luvussa avaan fur-

sonan susihahmoisuutta virtuaalisena representaationa sekä performatiivisena ja virtuaali-

sena identiteettinä. Seuraavassa luvussa avaan susihahmoa kansallisen kulttuurin avulla ja 

luonnoneläimenä, joita kuvan tekijä käsittelee fursonan kuvan kautta. Tämän jälkeen käsit-

telen sitä, kuinka eläinhahmon kautta kommunikoiminen voi olla kuvan tekijälle keino ylit-

tää vuorovaikutuksessa normaalisti vaikuttavat sosiaaliset ja fyysiset eroavaisuudet. Viimei-

sessä aineistoni teemoja avaavassa kappaleessa kuvaan fursonan piilotajunnalliseen naami-

oon sidottua ulkomuotoa. Päätän tutkielmani etiikan ja luotettavuuden pohdintaan, jossa ko-

koan aineistoni teemoja yhteen ja pohdin sitä, onko fursona esittelemieni teemojen mukai-

nen, itseilmaisua kehittävä hahmo sekä sitä, kuinka tutkielma mielestäni onnistui. 



5 

 

 

3 TUTKIELMAN TAUSTAA- Mitkä tekijät vaikuttavat tulkintaan? 

Tutkielmani sijoittuu narratiivisen, - ja omaelämäkerrallisen visuaalisen kulttuurin tutki-

muksen aloihin. Narratiivisuus auttaa minua ymmärtämään virtuaalisen identiteetin ilmai-

suun liittyvää yksilön, yhteisön ja kulttuurin muovaamaa kertomuksellisuutta ja suhdetta it-

seilmaisuun. Tutkielmassa käytän kertomusta, narratiivia ja tarinaa synonyymeina. Tulkin-

nan metodina käyttämäni narratiivinen analyysi on tunnettu pääosin kirjallisten tekstien ja 

tuotosten tarkastelutapana. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995). Narratiivisen tul-

kinnan kohteena voivat myös toimia kuvat ja kuvalliset kertomukset. (Ruusuvuori, Nikander 

& Hyvärinen 2010, 91- 93.) Kuva toimii tutkielmassani kielenä, vaikka kuvaa tulkitaankin 

lähtökohtaisesti hyvin eri tavalla kuin kirjoitettua kieltä. Kuvan tulkinta herättää lukijassaan 

enemmän aisteihin sidottuja havaintoja, kuin kirjoitettu kieli. Kuvan luennan kautta ihminen 

tulkitsee samalla myös itseään ja omaa suhdettaan ympärillään olevaan yhteisöön ja kulttuu-

riin. (Räsänen 2008 172- 173.) Narratiivisen ja itseilmaisullisen fursona -hahmon ”esi-

isäksi” otan mukaan myös C.G. Jungin ajatuksen piilotajunnallisista eläinhahmoista, jotka 

toimivat tutkielmassani tekijöilleen kuvan teon kautta itseilmaisua avaavina ja kehittävinä, 

šamanistisina naamioina. Tällaisessa kontekstissa ne voivat tarjota fursonan kuvan käyttä-

jille mahdollisuuden käsitellä mielen tulkitsemattomia syvyyksiä. (Jung,Von Franz, Hender-

son, Jacobi, & Jaffé. 1992, Jung 1966). 

Narratiivisessa analyysissa käytetyt, DeviantART- sivustolta lainatut käyttäjiensä kuvitta-

mat eläinten kuvat on toteutettu ennen sen synnystä kertovaa, tekstimuotoon kerrottua ker-

tomusta fursonasta, jonka kuvan käyttäjät lähettivät minulle tutkimuspyyntöni seurauksena. 

Tutkielmassani yhdistän fursonan käyttäjän kuvituksen itsestään symbolisena eläimenä sekä 

kuvan teon merkityksen itseilmaisullisena ja omaelämäkerrallisena välineen. Fursonan ku-

vat ja kertomukset tulkitsen representaatioina, joista voi löytää ajan ja paikan subjekteja, 

kulttuurisia käsitteitä, piileviä intentioita ja sosiaalisia suhteita. (Sava 2007, 121.) Kuvat ja 

niiden käyttäjien hahmoistaan kertomat tarinat analysoidaan omaelämäkerrallisena kerto-

muksena identiteetin ja itseilmaisun kehittäjinä. 

Kysymyksenasetteluani, tulkintojani ja tutkimisen tapaani inspiroi suuresti yleinen kiinnos-

tukseni kuvalliseen itseilmaisuun ja taiteeseen terapiamuotona, josta olen lukenut monia tut-

kimuksia. Kuvien ymmärtäminen on yhtä aistivoimaista kuten ympäristön havainnointi. 

Kuva voi vedota aisteihimme ja vaikuttaa alitajuntaamme, hyvän teoksen jopa kuuluukin 

tehdä niin. (Räsänen 2008.) Kuitenkin kuvaan kahlittuna ympäristön kertomus on kaukana 
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todellisesta elämästä ja siihen kytketystä havainnoinnista. ”Kuva on yhtä kulttuurisidonnai-

nen, kuin muutkin ihmisen luomat viestinnän tavat.” (Räsänen 2008, 172- 173).  

Tutkielmassani fursona on alter egona vuorovaikutuksellisessa suhteessa kuvan tekijään it-

seensä. Ymmärtääkseni tätä eläinhahmon itseilmaisullista merkitystä olen avannut kuvan 

teon narratiivista syvyyttä Marjo Räsäsen (2008) tuomin ajatuksin kuvasta kielenä. Räsäsen 

mukaan kuvien ymmärtäminen on kuitenkin lukemista kokonaisvaltaisempi ja aisteihin poh-

jautuva tapahtuma. Kuvien tulkinta ja ympäristön havainnointi muistuttavat aistisesti paljon 

toisiaan. Silti kuvassa näkyvä kertomus ei ole suoraan suhteessa todelliseen elämään. Kuva 

viestii myös kuvan tekijän elämää kulttuuria. (Räsänen 2008, 172- 173.)  

Kokemuksellisessa kuva- analyysissä kuvan tulkinta on kerronnallista identiteettityötä. Tä-

män seurauksena kuvien tulkintatapa on narratiivinen. Narratiivisen lukutavan myötä kuviin 

tulee mukaan myös niiden konstruktiivinen, kerroksittain rakentunut luonne. Kuvia luodes-

saan fursonan käyttäjä kertoo itselleen ja muille muuttuvaa tarinaansa, jonka kautta hän kä-

sittelee elämäänsä liittyviä asioita. Kuvallisen omaelämäkerran avulla on mahdollista ope-

tella tuntemaan itseään ja sitä kautta muokata myös käsitystä itsestään. Sen lisäksi, että kuvat 

ovat henkilökohtaisia kertomuksia kuvan tekijän elämästä, ne pitävät sisällään myös tari-

noita yhteisöstä ja kulttuurista, jossa kuvan tekijä elää. (Räsänen 2008, 188- 190.) Erilaiset 

traditiot sitovat yksilön kiinni ryhmään, jonka narratiiveja kuvan tekijä kuviensa kautta il-

maisee (Räsänen 2008; Sava 2007,120- 121). Identiteettityö on näin ajatellen sidoksissa 

myös kulttuurillisiin ja maailmankatsomuksellisiin narratiiveihin. 

3.1 Fursonan kuva osana yksilön identiteettiä 

Fursonan käyttäjälle kuvan tekeminen on tutkielmassani tapa ymmärtää ja tulkita ympäröi-

vää todellisuutta ja rakentaa sen kautta uusia merkityksiä. Kokemuksellisessa kuva- analyy-

sissa painotetaan refleksiivistä lukutapaa, jossa katsoja on pääroolissa. Sen mukaan kuvaa 

analysoidessaan katsoja kohtaa samalla myös itsensä. Tämä tarkoittaa sitä, että kuvan katso-

minen herättää tunteita, muistoja ja kokemuksia. Refleksiivisessä kuvan lukutavassa arvi-

oinnin kohteena on se, miten nykyhetki vaikuttaa tapaamme lähestyä mennyttä aikaa ja sitä, 

kuinka menneestä saatuja kokemuksia ja kuvan kautta tehtyjä havaintoja voitaisiin hyödyn-

tää nykyhetkessä ja jopa reaalisessa elämässä. (Räsänen 2008, 188- 190). Pohdin, että voi-

siko kuvan piirrettyään fursonan käyttäjä olla samalla myös kuvansa kokemuksellinen kat-

soja, joka tulkitsee kuvassa ilmaistua tapahtumaa oman kuvallisen ilmaisunsa kautta?  
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Kuvista identiteettityönä ja kokemuksellisesta taiteesta on kirjoittanut myös Inkeri Sava 

(2007). Kirjassaan: Katsomme- näemmekö? – Kuvataiteesta ja visuaalisesta kulttuurista 

Hän pohtii tapaa tulkita satuja ja satuhahmoja tarinallisina kokonaisuuksia. Innostuin Savan 

ajatuksesta ja aloin ajatella fursonaa kuvaa tekijänsä tuottamana satuna. Savan mukaan: 

”Identiteetti on yleinen ilmaus sille, että käsitellään ihmisen kokemuksia itsestään ja kuulu-

misestaan yhteisöön tai kulttuuriin.” (Sava 2007, 120.)  Näitä identiteettiin liittyviä asioita 

voi jäsennellä erilaisten itseilmaisullisten keinojen avulla. (Sava 2007,120.) Sava ottaa esi-

merkikseen sadut, jotka voivat tarjota mahdollisuuden laajentaa ymmärrystä piilotajunnasta 

ja tiedostamattomasta. Sadut voivat toimia mielenmaisemamme heijastuspintoina samalla 

tavalla kuin taide. (Sava 2007, 134). 

Sava kirjoittaa samaisessa teoksessaan myös mielellisestä rajattamisesta, jonka mukaan 

taide tai taidekasvatus voisi olla tila, jossa kuvan kautta itsensä sosiaalisista konstruktioista 

vapaaksi kokeva mieli kokeilee rajojaan. Kuvan teon kautta kuvan tekijällä olisi hänen mu-

kaansa mahdollista siirtyä ”uudelle raja-alueelle” ja kokeilla turvallisesti omia ilmaisullisia 

rajojaan ja tuntea itsensä vapaaksi suhteessa kulttuurisissa ja sosiaalisissa suhteissa rakentu-

neeseen, kerrostuneeseen itseensä. (Sava 2007, 76- 77). Savan ajatukset visuaalisesta kult-

tuurista ja kuvista identiteettityönä kulkevat rinnallani tulkitessani tutkielmaani vastaanotet-

tua kuvallista aineistoa fursonista. Savan ajatusta mielellisestä rajattamisesta vahvistin Arto 

Haapalan ja Markku Lehtisen (2005) toimittamassa teoksessa: Elämys, taide, totuus- kirjoi-

tuksia fenomenologisesta estetiikasta esitetyn Maurice Merleau-Pontyn ajatuksilla keholli-

suudesta, jonka ajatus havaitun havainnon kulttuurisista ja sosiaalisista kerroksista puretaan 

osiin ja käsitellään uudelleen. (Haapala & Lehtinen 2005, 16). Ajattelen fursonan olevan 

kulttuurin ja yhteisön rakentama, havaittujen ja sen jälkeen osiin pilkottujen havaintojen 

luoma tuote, joka tarjoaa mahdollisuuden oman itsen tarkasteluun ja itseilmaisun kehittämi-

seen. Ikään kuin kuvan avulla ihminen ulkoistaisi omaa toimintaansa piirtämiinsä kuviin ja 

samalla käsitelisi arkisia tapahtumiaan eläinhahmoisen muotokuvan tarjoaman itseilmaisun 

avulla. 

3.2 Fursonan kuva osana yhteisöä ja elettyä kulttuuria 

Tutkielmassani fursonan hahmoa käsitellään representaationa (Hall 2005; Seppänen 2005), 

jossa yhdistyy fursonasta luotu kuva ja fursonan käyttäjien hahmoistaan kerronnallisen haas-
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tattelun metodilla saatu narratiivinen kertomus. Fursonan avulla on mahdollista järjestää ta-

pahtumia kuvittamalla kuva, joka kuvastaa fursonan käyttäjän henkilökohtaista tapahtumaa 

tai koettua kokemusta. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 189- 193) Representaation käsit-

teeseen tutkielmassani sisältyy susihahmon tarkastelu Marjo Räsäsen (2008) refleksiivisen 

kuvan lukutavan mukaisesti, jossa kuvien katsojana olen tutkijana kuva- analyysin pääroo-

lissa. Tämän metodin mukaisesti toimin fursonan kuvia kokemusteni ja kuvasta mahdolli-

sesti näkyvien tunteiden tulkitsijana. Tämän kuvan lukutavan valinnan pohjaan Inkeri Savan 

(2007) ajatukseen, jonka mukaan kuvan tekeminen ja tulkitseminen on identiteettityötä, josta 

on nähtävissä eletty kulttuuri ja elämysmaailma. Näin ajatellen eläinhahmoisuus yhdistyy 

valitsemiini eletyn kulttuurin osa- alueisiin: Kansanperinteeseen (Helander- Renvall 2007; 

Kallio 2006; Vilkka 2008;) ja piilotajunnallisuuteen (Jung et al. 1992). 

Tutkielmassani vierailee C.G. Jungin kuvailema ajatus piilotajunnallisten eläinhahmojen, 

vaikutuksesta ihmisen identiteetin kehittämiseen. Jung uskoi, että ulkoistamalla sisäisen, pri-

määriaistisen ja vaistojensa varassa kulkevan eläimen esimerkiksi piirtämisen keinoin, ih-

misen olisi mahdollista kehittää käsitystä itsestään ja tätä mukaa kehittää itseilmaisuaan 

myös muullakin tavoin, kuin vain kehittyä paremmaksi piirtäjäksi. Oman piilotajunnallisen 

voimaeläimen kautta kuvitettu ihmiskehoinenkin identiteetti vahvistuu ja saa voimaa sa-

malla, kun itsensä eläinhahmoisena kuvaava kuvan tekijä havainnoi itseään. (Jung et al. 

1992.) Tutkielmassani ajattelen tämän tarkoittavan sitä, että yksilön symbolisessa eläinhah-

moisuudessaan esittämät yhteisöstä ja kulttuurillisista kertomuksista sulautuneet käsitykset 

eläinhahmoa identifioivat piirteet muotoutuvat osaksi kuvan tekijän tai kuvan kokijan itseil-

maisua. C.G. Jungin ajattelussa eläinhahmon kautta tapahtuva kuvallinen itseilmaisu koettiin 

positiivisena ja identiteettiä kehittävänä voimana, jonka vuoksi otin hänen ajatteluaan mu-

kaan myös tutkielmaani, sillä pidän sen myönteisestä itseilmaisullisesta sävystä. Lisäksi rep-

resentaation elettyyn kulttuuriin sisältyy virtuaaliyhteisö jossa virtuaalinen eläinhahmo 

esiintyy ja kommunikoi. (Turkle 2011) Nämä ajatukset sisällytän ajatukseeni kuvasta ha-

vaittavassa olevasta eletystä kulttuurista (Sava 2007). 

Tutkielmassani tulkitsen kirjallisuuden avulla myös sitä, miten fursona eläinhahmoisena ke-

hona, alter egona ja itseilmaisun välineenä viestii ja kommunikoi olemassaolollaan kulttuu-

rissamme eri tavalla, kuin ihmishahmoinen keho ja alter ego. (Haapala & Lehtinen 2005; 

Merleau- Ponty 2012.) Fursonan tarjoama eläinhahmoisuus verrattuna ihmishahmoisuuteen 

ohjasi ajatuksiani siihen, millä tavalla itseilmaisu ja ihmisen itsestään luoma kuvallinen ta-
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rina muuttuu kun itsestä tehty alter ego ei olekaan enää ihminen, vaan pörröinen symbo-

lieläin. Furry persona. Pyrin tutkielmassani määrittelemään eläinhahmoisen kuvan luomi-

seen liittyvää yksilön, yhteisön ja eletyn kulttuurin kerrostuneisuuden havaitsemista furso-

nan kuvassa. (Sava 2007). 

3.3 Yksilön, yhteisön ja eletyn kulttuurin vaikutuksista rakentuva kuvailmaisu 

“Jos kuljemme tietä ja kohtaamme ihmisen, joka on tullut meitä vastaan myös tietä kulkien, 

me tunnemme vain meidän osamme tiestä, emme hänen- hänen osansa elämme kohtaami-

sessa” (Buber 1993, 104.) 

Tutkielmani pohjautuu käsitykseen, jonka mukaan eletty kulttuuri on kerroksittain rakentu-

nut todellisuus ja jonkin pienen ryhmän tai yhteisön subjektiivista ja suhteellista todelli-

suutta, mistä tutkija saa tietoa tutkittaviensa antaman tiedon kautta. (Metsämuuronen 2009, 

218). Konstruktivistisen ajattelun mukaan ei ole olemassa yhtä ainoaa ja oikeaa todellisuutta, 

vaan ennemminkin yksilöllisiä mielissä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa alati rakentu-

via todellisuuksia. Nämä todellisuudet muuttuvat elävät jatkuvassa muutostilassa uusien ko-

kemusten ja vuorovaikutustilanteiden vuoksi. “Ihminen rakentaa tietonsa aikaisemman tie-

tonsa ja kokemustensa varaan.” (Heikkinen 2001, 118). Inkeri Savan (2007) ajatuksia mu-

kaillen kaikki näihin todellisuuden vuorovaikutussuhteisiin kerätty kertomuksellinen tieto 

on kuvallisen itseilmaisun ja kuvallisen kertomuksen kertojan kokoamaa tietoa ympärillä 

koetusta maailmasta ja siihen kytketystä elämisen kulttuurista; paikasta, ajasta, tavoista ja 

elämäntyylistä riippuvaa. (Sava 2007) 

Fursonia käytetään deviantart.com.- sivustolla virtuaalisesti kommunikatiivisina hahmoina, 

joiden tekijöille muut fursonan tekemisestä kiinnostuneet tai niitä tekevät voivat kommuni-

koida toisilleen. Konstruktivistisen näkemyksen mukaan ihmiset rakentavat identiteettiään 

tämän kaltaisten kertomusten välityksellä. Narratiivinen kertomus on kerrostuvan raken-

teensa vuoksi niin tutkimuksen lähtökohta kuin sen lopputulos. (Heikkinen 2001, 119- 120; 

Murray 2003, 112- 113). Tästä syystä tutkielmassani on huomioitava se seikka, että tulkitsen 

identiteetin itseilmaisua kuvallisen, virtuaalisen ja omaelämänkerrallisen narratiivin, furso-

nan avulla jonka pääasiallinen toiminnan kenttä sijaitsee virtuaalimaailmassa. Fursonien ku-

vat ja kertomukset yhdistyvät tutkielmassani kerroksittain rakentuneeksi, narratiiviseksi ta-

rinaksi, johon liittyy yhteen symbolisen eläinhahmon luoneen henkilön identiteetti, yhteisö, 



10 

 

 

eletty-, ja virtuaalinenkin kulttuuri, jossa hahmoa vuorovaikutusmielessä käytetään. (Räsä-

nen 2008; Sava 2007).  

Visuaalisen kulttuurin tutkimuksen ala analysoi niitä merkityksiä, joita avautuu kuvia ja ku-

viin liittyviä tarinoita tutkimalla. Kuvat toimivat tutkielmassani narratiiveina ja kielenä niistä 

kerrottujen kertomusten rinnalla. Avaan susieläimeen liittyviä kertomuksia löytämäni kirjal-

lisuuden avulla. Esimerkkejä poimin kansanperinteestä ja sudesta koettuna eläimenä. (Sava 

2007; Räsänen 2008). Tutkielmassani oletan, että kuvailmaisun kautta saatu eläinhahmoinen 

identiteetti ja yksilön fyysisesti kokema arkitieto voisivat yhdistyä ja saada siten voimaa 

toisistaan.  (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995). Eläinhahmon käyttämistä identi-

teettiä representoivana ja performatiivisena hahmona on tutkinut myös C.G. Jung. (Jung et 

al. 1992). 

Virtuaalisessa maailmassa kommunikoiminen eläinhahmoisen, itse kuvitetun ja fantasiaan 

perustuvan identiteetin avulla mahdollistaa myös fursonan kuvan käyttäjän sukupuolen 

muovautumisen. Tutkielmassani tutkimissa tapauksissa ihmisen keho on korvattu internetin 

yhteisössä eläinhahmoiseksi ja tätä mukaa sukupuolettomaksi. Eläinhahmoisuuteen ja suku-

puolisuuteen liittyen löysin oivalluksia Inkeri Savan (2007) mielen rajattamisen teoriasta, 

jota soveltaen tulkitsen tutkielmassani kuvaamaan mahdollisuuksia, joita kuvallisen itseil-

maisun kautta tarjoutuu. Käsitykseni mukaan teoria tarjoaa rajapinnan kohdata kuvan teon 

kautta reaalisessa elämässä sattuneita asioita, jotka ilman kuvan tekemistä jäisivät yksilön 

identiteetin rakentumisen ulkopuolelle. Tämän lisäksi olen määrittänyt tutkielmani aihepii-

riin sopivaksi myös samaa ajatusta mukailevan Marjo Räsäsen (2008) ajatukset kuvasta sym-

bolisena kielenä. Läheltä samoja tutkielmaani liittyviä aloja, joita on tulkinnut Mari Mäki-

ranta (2008). Tutkimuksessaan: Kerrotut kuvat, Omaelämänkerralliset valokuvat yksilön, 

yhteisön ja kulttuurin kohtaamispaikkoina Mäkiranta tutkii valokuvia samojen aihealueiden 

kautta: yksilön, yhteisön ja eletyn kulttuurin merkityksistä. Hänen tutkimuksessaan vah-

voina teoreettisina ja metodologisina lähtökohtina toimivat omaelämäkerralliset valokuvat, 

joita tutkitaan visuaalisen ja feministisen kulttuurin ilmiöinä. Myös Mäkirannan lähestymis-

tapa tutkimuksensa aineistoon on narratiivinen. Mäkirannan teosta olen myös käyttänyt poh-

jana omalle tutkielmalleni, joka on teoreettiselta ja metodologiselta kannalta lähellä tutkiel-

mani aihetta. 
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3.4 Fursona ”furry persona” ja DeviantART taideyhteisö 

Itsensä kuvaaminen ja kommunikoiminen eläinhahmoisessa muodossa ovat globaali, inter-

netissä aktiivisesti elävä ilmiö. Tämä on huomattavissa siitä, että esimerkiksi googlen haku-

koneen kautta 26.4.2014 tehdyllä hakusanalla: ”fursona” osumia löytyy 484000 kappaletta.  

3.2.2015 samalla hakusanalla lähes vuosi tuon päivämäärän jälkeen tehty hakutulos oli kas-

vanut 544000 kappaleeseen. Luvut antavat suuntaa siitä ihmismäärästä, joka liittyy fursonien 

kautta itseään ilmaiseviin ihmisiin sekä siitä, kuinka itseään eläinhahmoisen identiteetin 

kautta esittäviä yksilöitä löytyy internetistä ja myös internetin ulkopuolisista harrastepii-

reistä yhä kasvava joukko. 

Taideyhteisön välityksellä antropomorfistit, eli luontokappaleita inhimillistävät ihmiset 

(suomisanakirja.fi) kommunikoivat identiteettiä representoivien eläinhahmoisten kuvien 

avulla muiden samankaltaisten eläinhahmojen kanssa DeviantART- sivustolla ympäri maa-

ilmaa. DeviantART on vain yksi monista virtuaaliyhteisöistä, joissa näitä identiteettejä esi-

tetään. Tässä tapauksessa ja tämän yhteisön sisällä toimittaessa virtuaalisen identiteetin nimi 

on fursona, ”furry persona” (urbandictionary.com.) (Tutkijan suomennos: pörröinen per-

soona/persoona jolla on turkki.) Fursonan tekijät voivat kommunikoida toisilleen Devian-

tARTissa joko yhteisen yhteisön kautta tai yksityisviesteillä. Virtuaaliyhteisöön piirretty ja 

omin käsin kuvitettu fursonan kuva representoi tutkielmassani nuoren kuvittaman eläinhah-

moisen virtuaali- identiteetin ja tätä myötä myös henkilökohtaisen identiteetin itseilmaisun 

kehittymistä maailmanlaajuisessa internet-verkostossa, josta on tullut lähtemätön osa ny-

kynuorten arkielämää. Fursonia esiintyy muuallakin kuin internetin yhteisöissä, ne voivat 

olla myös roolipelaajan reaalimaailmaan kehitetyssä pelissä käyttämiä esiintymisasuihin pu-

keutuneita ihmisiä. Fursonien kuvittaminen ja roolipelaaminen fursona- asun avulla ovat osa 

fursoniin liittyvää maailmanlaajuista identiteetti-ilmaisun kulttuuria, jonka pääosassa esiin-

tyy inhimilliseen muotoon muovattu eläinhahmo. (Haettu 24.9.2015: http://en.wi-

kifur.com/wiki/Fursona.) 

”… Toi kuulostaa vähän sellaselta, mitä kutsutaan siellä alter egoksi tai fur-

sonaksi. Fursona etenki meinaa semmosta itsen eläinversiota” 

(Velyra, 7.1.2014, Whatsapp- keskustelu) 
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Tutkielmassa mukana olleet nuoret ovat luoneet eläinhahmoisen profiilin- fursonan repre-

sentoimaan heitä itseään DeviantART taideyhteisön sivustoille internetiin. Tutkielmani koh-

teeksi valikoitui hyvin luontevasti nuoriin kuvan tekijöihin, sillä heidän kuvallinen itseilmai-

sunsa oli pitkälle kehittynyttä ja ilmeikästä. Lisäksi internetin www- sivuilla asioiminen ja 

toimiminen vaativat kirjoitustaitoa ja englannin kielen osaamista, koska tutkielmani kohde-

ryhmän yhteisö asioi englannin kielellä toimivalla maailmanlaajuisella sivustolla. Tästä 

syystä kohderyhmäni rajautuu deviantart.com- sivuston asioinnin ja fursonien kautta itseään 

ilmaisevien nuorten kautta sujuvaa englantia kirjoittaviin, itseilmaisuaan eläinhahmoisesti 

kuvan kautta harrastaviin nuoriin. 

Deviantart.com- sivuston mukaan sivu sisältää erilaisia yhteisöjä, joihin erilaisten nuoret 

omakuvien tekijät ympäri maailmaa kokoontuvat ottamaan oppia toisistaan ja kommunikoi-

maan keskenään. (Haettu: 2.2.2014 sivulta: http://about.deviantart.com/ ). Fursonilla, ja tä-

ten totta kai myös fursonien tekijöillä on DeviantART- sivustoilla oma yhteisö ja tekijäkunta. 

Toinen, joskin kotimainen esimerkki nuorisolle suunnatusta, DeviantARTiin verrattavissa 

olevasta virtuaalimaailmasta on habbo.fi- sivuilta löytyvä Habbo- hotelli. (Haettu: 3.2.2015 

osoitteesta www.habbo.fi. ) Sinne on myös mahdollista hankkia itselleen käyttäjäänsä esit-

tävä, ihmishahmoinen virtuaalinen identiteetti avatar.  Myös Habbossa on useita yhteisöjä 

tai chat- huoneita, joissa avatar voi kulkea ja kommunikoida muiden ”habbolaisten” kanssa. 

Yhteisö, johon käyttäjä Habbossa kirjautuu, ilmentää käyttäjänsä kiinnostuksen kohteita. 

Habbo- hotellissa on chat- huoneita, eli yhteisöjä esimerkiksi sisustuksesta kiinnostuneille 

ja esimerkiksi eläinrakkaille. Virtuaalisen hahmon kautta on mahdollista ilmentää itseään 

myös pukeutumalla ja elehtimällä. Kommunikointi tällaisissa yhteisöissä tapahtuu kirjoitta-

malla tai tietokoneeseen liitetyn mikrofonin välityksellä. 

Habbossa omalle Avatarilleen eli virtuaali- identiteetilleen, fursonan ihmishahmoisemmalle 

versiolle voi valita asuinpaikan ja sen saa pukea juuri haluamiinsa vaatteisiin. Lisäksi jois-

sain muissa vastaavankaltaisissa 3D -virtuaalimaailmoissa, kuten englanninkielisessä, aikui-

sille suunnatussa Second Lifessa avatarilleen voi rakentaa sivustolla olevan valikoiman 

kautta kehon, jossa avatar- hahmo sivustolla esiintyy. Valikoimassa on eri sukupuolta edus-

tavia hahmoja, joille voi valita esimerkiksi haluamansa väriset vaatteet ja hiustyylin. Niin 

Second Lifessä, Habbossa, kuin DeviantARTissa Avatarinsa ulkomuotoon, sosiaaliseen elä-

mään ja elinympäristöön voi vaikuttaa enemmän, kuin mitä todellisessa, reaalisessa elä-

mässä itselleen olisi mahdollista valita. (Turkle 2011,1). Havaintojeni mukaan DeviantAR-

Tiin tehdyt fursonan kuvat ovat Habboon ja Second Lifeen verrattuna kuitenkin käyttäjiensä 
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alusta lähtien itse luomia ja personoimia. Habbossa ja Second Lifessa virtuaali -identiteetil-

leen voi valita kehon ja ominaisuudet valmiista valikoimasta. Virtuaalielämä ja virtuaalisen 

identiteetin kehittäminen on asia, jonka kuvittamiseen ja esittämiseen voi unohtua pitkiksi-

kin ajoiksi, sehän on ikioma ja jopa täysin maksuton, henkilökohtainen ja itse luotu fantasia 

sinusta itsestäsi. (Turkle 2011,1 ) 

Kuvassa 2. on nähtävissä Velyran upea, ilmeikäs ja taitavasti toteutettu, koiramainen fur-

sona- hahmo. 

 

 

Kuva 2. ”Sing a song of Melancholy” 

Käyttäjän Velyra luvalla DeviantARTin www- sivujen kautta vastaanotettu fursona vuodelta 2013. 
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4 TUTKIMUSMETODI JA TAPA TUTKIA- Aineiston purkuun valmis-

tautumista 

4.1 Lähtöoletukset metodin valintaan 

Kuullessani ensimmäistä kertaa puhuttavan eläinhahmoisista virtuaali- identiteeteistä, ajat-

telin niiden olevan vain osa samanlaista virtuaalisen avatarin rakentamista, kuin mitä esi-

merkiksi Habbo- hotellissakin (www.habbo.fi) avatarin valitseminen on. Pohdin sen olevan 

kuin kuva, jossa virtuaaliyhteisössä käytettävä kommunikointiväline valitaan ikään kuin vir-

tuaalisesta vaatekaapista. DeviantART- Virtuaaliyhteisöön liityttäessä avatarin kautta kom-

munikoiva ihminen voisi siis tämän ajatuksen mukaan valita Habbo- hotellin valmiiksi tar-

joaman, ilmeeltään kantikkaan ja hyvin yksinkertaistetun ”pikselimäisen hahmon”, jolla on 

ihmisen tai eläimen kehon ääriviivat kommunikatiivisena hahmona Habbo- yhteisön chat- 

huoneissa. Kirjautuessani DeviantART yhteisöön etsiäkseni fursonien kuvia, ymmärsin, että 

oletukseni fursonista ”yhteisön sivuilta valmiiksi tarjolla olevina, valmiina kehoina” oli 

väärä. Havaitsin, että fursonien tekijät olivat lahjakkaita kuvan tekijöitä, jotka tekivät furso-

niensa kuvat ja hahmot itse. Tämä muutti käsityksiäni myös siitä, miten voisin fursonia tut-

kia. Koin, että kuvan tekijät eivät halunneet tyytyä ilmaisemaan itseään pelkästään valmiiksi 

valittavan hahmon avulla, vaan kokonaan muokata itsensä yksilönä yhteisöön, jonka itseil-

maisun kulttuuriin kuuluu esittää itsensä piirretyn, inhimillistetyn eläinhahmon muodossa. 

Ymmärsin, että fursona on paljon laajempi kertomus kuvan tekijän mielessä. Se on visuaa-

linen narratiivi siitä, miten yksilö on rakentunut sosiaalisessa kontekstissaan ja kuinka yh-

teisön normit, sekä yhteisössä eletty kulttuuri, johon kehokin liittyy, vaikuttaa. (Räsänen 

2008; Sava 2007; Seppänen 2005). 

4.2 Tutkielmani aineiston keräämistapa 

Tutkielmassani kokosin aineistoni kerronnallisen haastattelun menetelmällä. Sille on omi-

naista, että tutkija pyytää tutkittaviltaan kertomuksia, sekä antaa tilaa kertomuksille, joita 

mahdolliset vastaanotettuun kertomukseen liittyvät lisäkysymykset tuovat mukanaan. Tut-

kija ei julkaise vastaanottamiaan kertomuksia suoraan, vaan valitsee kertomuksista kohdat, 

joita tuo tutkimuksessaan paremmin esiin. Näitä kertomuksen osia tutkija analysoi valitse-

mansa kirjallisuuden ja omien tulkintojensa avulla. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 189- 
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222.) Vastaanotin aineistoni DeviantART- sivuille Finlandia- yhteisöön tehdyn osallistumis-

pyynnön seurauksena Tämän viestin lähetin siis DeviantARTin Finland- clubin sivulle 

7.1.2014. 

”Heippa kaikille! Kuinka moni teistä on tehnyt itestään tänne piirretyn alter egon tai furso-

nan? Haluaisin haastatella sinua tai teitä, että mitä se alter ego kertoo juuri sinusta!  

 

Olen tekemässä pro gradu- tutkielmaa Oulun Yliopistoon tästä aiheesta ja kaikki jotka ha-

luavat kertoa vapaamuotoisesti omasta alter egostaan/omakuvasta/fursonasta voivat kirjoit-

taa viestin minulle tänne sivuille. Kyselen luultavasti lisääkin sitten aiheeseen liittyen. Li-

säksi tahtoisin liittää nämä kuvat ja kertomukset osaksi tutkielmaani, tottakai luvallanne. 

Tutkielmaa ei julkaista muualla kuin Oulun yliopiston sivuilla. Halutessanne voin laittaa 

siitä liitteen myös teille, jotka tutkielmaani haluatte kertomuksillanne ja kuvillanne osallis-

tua. 

 

Kiitos paljon jo nyt!” 

Pyyntöni osallistua on kirjoitettu puhekielelle, jotta minua olisi helppo lähestyä DeviantAR-

Tin kautta. Tämä haastattelun rakenne on peräisin Fritz Schützen elämäkerrallis- kerronnal-

lisen haastattelun ideasta. Hän ei ole julkaissut metodistaan juurikaan ja lähinnä vain saksan 

kielellä. Tästä syystä esittelen tutkielmassani Gabriele Rosenthalin (1998) sovellusta Schüt-

zen metodista. Kirjassaan Rosenthal määrittelee, että tämän kaltainen kysymyksenasettelu 

jättää kertojalle tilan määrittää haluamansa teemat kertomukseen. Se jättää haastateltavalle 

mahdollisuuden kertoa vapaasti aiheista, jotka hän kokee parhaaksi esittää haluamassaan 

järjestyksessä. Tämä metodi on yleisesti käytetty haastatellessa haastateltavaa kasvokkain, 

mutta arvelin sen toimivan myös ”kasvottomassa” virtuaalisessa kommunikoinnissa. Meto-

din keskiössä on haastateltavan kertomus koetusta tapahtumasta tai kokemuksesta, johon 

haastateltava kerronnan kautta palaa. (Rosenthal 1998, 7-11.) Luettuani vastaanotetun ai-

neistoni läpi, havaitsin, että virtuaalinen identiteetti oli tekijälleen asia, josta tekijä oli ylpeä 

ja josta ilmiselvästi kertoi mielellään. Hyvin moni kuvasi myös fursonansa kulkevan mukana 

arjen eri tilanteissa läsnäolollaan jopa fyysisenä olentona, vaikka hahmo onkin mielikuvi-

tuksen tuote. Tutkielmani pureutuu teemoiltaan kuvan tekijään yksilönä, virtuaalisen, kuvaa 

tekevän yhteisön jäsenenä ja osana elettyä kulttuuria, josta virtuaalisuus on yksi osa. Näitä 

kolmea teemaa tutkin kirjallisuuden ja pohdintojeni avulla. Tutkielmaani valitsemani metodi 
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perustuu vapaaseen vuorovaikutukseen haastateltavien kanssa, se on mielekäs kuvan teki-

jöitä kohtaan, sillä se antaa joustavuutta siihen, mitä kuvan tekijä haluaa itse luontevasti 

fursonastaan kertoa. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 193- 195).  

Aineiston keruun aikana tunsin, että minä olin oppilas ja tulkittava ohjaaja tai opettaja, jonka 

kertomusta ja opetusta sain kuunnella, sillä aihe ja siihen liittyvä termistö oli minulle uutta 

siitä huolimatta, että olin perehtynyt fursonien teon peruskäsitteistöön. Pääasiallisena koh-

teena tutkielmassani ovat DeviantART käyttäjän, Velyran fursonan kuvat ja kertomukset. 

Hänen antamansa aineisto oli kuvalliselta aineistoltaan ja kertomuksellisesti laaja. Vertailun 

vuoksi pidin kuitenkin hyvänä asiana sitä, että saisin tutkielmaani myös muita samankaltais-

ten, itse kuvitettujen virtuaali-identiteettien hahmoja. Sisällytin Velyran haastattelusta esiin 

nousseisiin teemoihin myös muut, myöhemmin vastaanottamani aineistot. 

4.3 Narratiivinen representaatio- fursona  

Narratiivisuus tutkielmassani auttaa näkemään DeviantARTin kautta vastaanotetun kuvalli-

sen ja kirjallisen aineiston yhtenäisenä kertomuksena ja representaationa kuvan tekijästä, 

jota kuvan ja kertomuksen lukija tulkitsee. Tutkielmassani representaation käsitteessä yhdis-

tyy kuvan tekijän muovaama kuva ja kertomus hahmostaan. Vaikka kuva onkin visuaalinen 

esitys ja kertomus kirjoitettua kieltä, ovat nämä kaksi toisistaan täysin erilaista asiaa: kuva 

ja kertomus yhdistyvät tutkielmassani yhdeksi kokonaiseksi representaatioksi, fursonaksi. 

Tämän hahmon kautta identiteetti tuotetaan uudelleen viemällä se uudelle raja-alueelle ku-

vittamalla ja kertomalla sen kohtaamaa historiaa uudeksi. (Hall 1999, 225- 226; Sava 2007, 

76- 77.) Representaation käsitteellä tutkielmassani tarkoitan kuvaa ja kertomusta yhtenäi-

senä tarinana kuvan tekijän yksilöyden, yhteisöllisyyden ja eletyn kulttuurin värittämästä 

itseilmaisusta. Kuva ja kertomus ovat osa tekijänsä elämää kulttuuria ja niin niiden tulkin-

taan vaikuttaa myös representaation katsomistapa ja kulttuuri, jossa sitä luetaan. (Seppänen 

2005, 84.) ”Identiteettityö on aina sidoksissa maailmankatsomuksellisiin ja kulttuurisiin 

narratiiveihin, jotka viittaavat ihmisten tapaan tulkita ympäröivää todellisuutta ja rakentaa 

merkityksiä.” (Räsänen 2008, 188- 190.) Tämä tarkoittaa sitä, että representaatioita tarkas-

tellaan useasti muiden kerrostuneiden representaatioiden lävitse. Tulkittaessa kuvia ja ker-

tomuksia narratiivisina, kerroksittain rakentuneina representaatioina, tulkitaan myös sitä to-

dellisuutta joita kuvien ja kertomusten kautta on rakennettu. Representaatio herättää lukijas-

saan aina muistoja ja tunteita tai omia kokemuksia. (Räsänen 2008, 188- 190; Seppänen 
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2005, 94- 96). Tästä syystä tutkielmassani representaatioiden tulkkina toimin itse valitse-

mani kirjallisuuden ja oivallusteni avulla. 

Sosiaalisen ympäristön laajuutta tämän kaltaisessa kuvallisessa itseilmaisussa laajentaa näh-

dyn ja koetun ympäristön lisäksi globaali, maailmanlaajuinen sivusto, jossa fursona- hahmo 

esiintyy. Itseilmaisullinen eläinhahmo voi esiintyä kuvan ulkopuolella, tekijänsä arjessa ym-

märrystä ja voimaa lisäävänä tulkinnan välineenä samalla tavalla, kuin C.G. Jungin symbo-

linen voimaeläin. Hänen psykoterapiassaan esittämään piilotajunnallisen eläinhahmon tar-

joama positiivinen voima huokuu tutkielmassani esitetyn fursona- hahmon arkielämäänkin 

kumpuavaksi positiiviseksi voimaksi. Tutkielmassani fursona on myönteistä energiaa vir-

taava, narratiivinen representaatio, jonka kertomusta ja representaatioihin sisältyvien kerros-

ten kuorimista kuvan tekijä fursonansa kautta ilmaisee. Kuva on kieltä omasta eletystä elä-

mästä ja kuvan tekemisen kautta kuvan tekijä samoin, kuten kuvan lukija käsittelee mie-

leensä jääneitä tapahtumia ja kokemuksia. (Räsänen 2008; Sava 2007). 



18 

 

 

5 AINEISTON HANKINTA JA ANALYYSI  

5.1 Tutkielmaan osallistuneiden löytyminen 

Kaikki tutkielmaani osallistuneet fursonan tekijät olivat suomalaisia nuoria ja löysin heidät 

DeviantARTista (deviantart.com), Finland- clubin sivuille lähettämäni suomenkielisen osal-

listumispyynnön seurauksena. DeviantART.com- sivuston olemassaoloon sain tiedon tut-

kielmaani osallistuneelta pääkohteelta Velyralta. Kuva- aineistoni keruu rajautui kuva- ai-

neistoa selaamalla fursonien Finland- clubilta löytyvään tekijäainekseen, joka koostui suo-

malaisista nuorista kuvan teon harrastajista, jotka osasivat piirtää perinteisin menetelmin ky-

nällä ja tietokoneavusteisia menetelmiä käyttäen. Aineistolähtöinen ja laadullinen (Kivi-

niemi 2001, 68- 69.) tutkielmani rakentuu neljästä vastaanotetusta fursonan syntykertomuk-

sesta ja fursonien kuvista, jotka olen vastaanottanut DeviantARTin kautta minuun yhteyttä 

ottaneilta kuvan tekijöiltä alter egoilla: Velyra, Flarezi, Akases ja BlackAsMoonlessNight 

(BAMN). Tutkielmaani vastaanotettu aineisto rajautui automaattisesti jo sillä, että sivustolla 

esitin haluni vastaanottaa fursonan kuvia sekä niistä kerrottuja kertomuksia suomenkieliseltä 

keskustelufoorumilta. DeviantART sivustona oli minulle verrattain tuntematon sivusto. Fin-

land- clubin sivuilla ei esimerkiksi ollut nähtävissä kuvan tekijöiden ikää. Tämän lisäksi en 

rajannut tutkielmani osallistumisjoukon sukupuolta millään tavalla, sillä havaitsin, että 

eläinhahmossa itseään ilmaiseva yksilöt eivät välttämättä halua “tulla nähdyksi” tiettyä su-

kupuolta edustavina olentoina. Tämä ajatus myös vahvistui tutkielmaani vastaanotettuun ai-

neistoon tarkemmin perehdyttyäni.  

5.2 Aineiston hankinta 

Tutkielmassani esitetyn ajatuksen mukaan kuva on globaalia kieltä. Se ei välttämättä tarvitse 

tuekseen kertomusta. Kuva on myös kytköksissä kulttuurillisiin kertomuksiin, joita kuvan 

tekijä kuvassaan tiedostaen tai tiedostamattaan toistaa. (Räsänen 2008; Sava 2007). Virtuaa-

lisissa yhteisöissä tilanne on erilainen. Niissä kulttuurit helposti sekoittuvat, sillä usein si-

vustoilla on vierailijoita eri maista. (Turkle 2011). Koin, että tutkielmani on helpompi to-

teuttaa rajaamalla kuvan tekijät suomenkieliseen yhteisöön, jotta voin tulkita fursonan kuvan 

tekijöitä suomalaisina kuvan tekijöinä, johon tutkielmassani esitetyn olettamuksen mukaan 

sekoittuu tietämys yhteisesti koetusta kuvallisesta ja kertomuksellisesta susihahmoisuuteen 

liittyvästä kansankulttuurista. Näitä kulttuurillisia kuvia ja kertomuksia susihahmoista avaan 
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valitsemani kirjallisuuden avulla. Kuvien tekijät lähettivät myös lyhyen kertomuksen furso-

nasta. Tutkielmassani nämä fursonan kuvat ja niistä kerrotut kertomukset ovat tarkastelta-

vana yhtenäisinä tiedon lähteinä. Tällä tarkoitan sitä, että yhden fursonan kuvan tekijän lä-

hettämä kertomus ja siihen liitetty fursonan kuva ovat yhtenäistä, kuvan tekijän kuvittamaa 

tarinaa fursonastaan. Inkeri Savan mukaan (2007) Kuvan teon avulla kuvan tekijän on mah-

dollista riisua itsestään niitä kerroksia, joita ihmiseen ja hänen toimiinsa yksilönä, yhteisön 

eläjänä ja yhteisesti eletyn kulttuurin kokijana ympäristön vaikutuksesta tarttuu. (Sava 2007, 

76- 77.)  

Tutkielmaani lähetti aineistoa yhteensä viisi fursonan kuvaa tekevää yksilöä. Rajasin yhden 

kuvan tekijän aineistosta pois sillä perusteella, että hänellä ei ollut eläinhahmoista fursonaa, 

vaan naishahmoinen alter ego. Neljän eri fursonan tekijän kertomien ja kuvittamien tarinoi-

den sisältö yllätti minut toisiinsa linkittyvällä narratiivisella yhtenäisyydellään. Vastaanotin 

nimimerkin kautta toimivien fursonien kuvia ja tarinoita DeviantARTin Finland- clubin si-

vuille esitetyn pyynnön seurauksena. 

5.3 Aineiston analyysi 

Eläinhahmoisten kuvien minä- aihe ohjasi minua valitsemaan kuvien ja kertomusten analyy-

sitavaksi narratiivisen analyysin. Siinä painopisteenä on uuden kertomuksen löytäminen tut-

kittavana olevasta aineistosta. Tavoitteena on löytää kertomus kertomuksen sisältä. Tutkiel-

massani tämä tarkoittaa yksilön, yhteisön ja kulttuurin muovaamia kerroksellisia kertomuk-

sia, joita fursonan kuvaa käyttäjä itseilmaisunaan tulkitsee. (Heikkinen 2001, 122.) Kuvat ja 

kertomukset analysoin tarinoina, joissa kuvan tekijän kuvittama kuva yhdistyy käyttäjänsä 

kertomuksiin hahmostaan. (Räsänen 2008; Sava 2007). Kuvat tulkitsin Marjo Räsäsen 

(2008) kirjasta: Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus löydetyn refleksiivisen lukutavan 

menetelmällä, jossa kuvan katsoja on samalla myös kuvan tulkitsija. (Räsänen 2008, 188- 

190.) Fursonista tuotetut kuvat tukevat kerrottua tarinaa ja narratiivista analyysitapaa. Tut-

kielmassani fursonan kuvan tekijän avaama tarina ja kuvalliset esitykset fursonasta ovat siis 

sosiaalisissa yhteyksissä konstruoituneita, kognitiivisia tarinoita kuvan tekijän identiteetistä. 

Tutkielmassani oletan, että kuvailmaisun kautta identiteetti ja yksilön arkitieto yhdistyvät ja 

saavat siten voimaa toisistaan.  (Räsänen 2008; Sava 2007;Syrjälä et al.1995). 

Läheisimmässä tarkastelussa ja tutkielmani pääroolissa on Deviant- käyttäjä Velyra. Hänen 

kanssaan kävin useamman keskustelun fursoniin liittyen. Muilta tutkielmaani osallistuneilta 
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DeviantART- käyttäjiltä nimimerkeillä BAMN, Flarezi ja Akases vastaanotin myös kuvia ja 

tarinoita. Tarinat fursonista kokosin kerronnallisen haastattelun metodilla. (Hyvärinen & 

Löyttyniemi 2005) Kuvat ja kertomukset tulkitsin näitä neljää fursonaa itseilmaisun keinona 

yhdistäväksi tarinaksi, valitsemani kirjallisuuden ja pohdintani avulla. Velyran kanssa käy-

dyn haastattelun edetessä pyrin esittämään hänelle kysymyksiä, jotka olisivat avanneet fur-

sonan olemusta vielä lisää. Hänen fursonansa syntytarinan, haastattelun ja fursonan kuvat 

käsittelen myös kuvan ja kertomuksen yhdistämänä, tarinallisena kokonaisuutena, kuten 

muunkin vastaanottamani aineiston. (Hirsijärvi & Hurme 2001, 47- 48). Kertoessani esimer-

kiksi jostain Velyran haastattelun aineistossa olevasta osasta tarkemmin, käytän siihen tar-

koitukseen Whatsapp-haastatteluiden päivämääriä. Viittaan siis käytyyn keskusteluun esi-

merkiksi näin:  

V:” Koska se on yks lempieläimistä tietenki. 

(1.2.2014, Whatsapp) 

Jotta vastaanottamani aineisto olisi selvästi esillä, havainnollistan Facebookista ja Devian-

tARTista vastaanottamaani aineistoa päivämääriä ja vastaanottokanavaa apunani käyttäen. 

Alla hyvin perinteinen kuva fursonasta, johon Velyra on eritellyt fursonan erityislaatuisuu-

teen liittyviä ominaispiirteitä, kuten etutassuissa olevat hymiöt. 

 

Kuva 3. ”New Shiku” 

Käyttäjän Velyra(Axxread/ Elyane- alter egon alle DeviantARTiin tehty luonnos Shiku- hahmosta vuodelta 

2010. Kuva lainattu DeviantARTin www- sivuilta kuvan tekijän luvalla. 
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Tutkielmaani sisältyvien kuvien ja tarinoiden muodostamaa narratiivista aineistoa ei voi jä-

sennellä numeroiksi, luetteloiksi tai kategorioiksi, vaan niiden oikea käsittely vaatii aina tul-

kintaa. Narratiivinen analyysi ei vain luokittele aineistoa, vaan sen ajatuksena on rakentaa 

aineiston pohjalta kokonaan uusi kertomus, jonka “pääasiallisena tehtävänä on pyrkiä nos-

tamaan aineiston kannalta keskeisiä teemoja” (Aaltola & Valli 2001, 122.) Narratiivisessa 

analyysissa pyritään rakentamaan synteesejä erilaisten juonellisten ja ehjien tekstien välille. 

(Heikkinen 2001, 122). Yhtä ja oikeaa tapaa tulkita näitä omaelämäkerrallisia kuvia ei ole, 

sillä hyvä tulkinta herättää monia tulkintoja, sillä jokaisella meistä on oikeus tulkintaamme. 

Hyvän kuvan tulkitsijan sanotaan ymmärtävän jotain kuvan kontekstuaalisuudesta. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kuvan lukijalla on kyky löytää siltoja henkilökohtaisten ja kulttuuristen 

merkitysten välille. (Räsänen 2008; Sava 2007) “Hyvä tulkinta paljastaa kuvan taustalla 

olevia (ristiriitaisiakin) merkityksiä ja tarkoituksia, tarjoaa useita mahdollisia assosiaati-

oita ja haastaa kriittiseen pohdintaan.” (Räsänen 2008, 172- 173). Narratiivisuutta ja nar-

ratiivien käyttöä on jo pitkään käytetty metodina eri tieteiden piirissä. Psykoterapiassa ihmi-

sen itselleen luomaa, kehittymisen ja toiminnan jatkuvuuden kannalta epäedullista identi-

teettitarinaa pyritään rakentamaan uudeksi uuden kertomuksen myötä, jonka avulla yksilön 

voisi olla mahdollista päästä mieltä nakertavasta ongelmasta yli ja nähdä itsensä uudella ta-

valla. (Heikkinen 2001, 126).  
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6 TUTKIELMAN TEEMAT JA TULOKSET 

Esittelen aineistosta nousseet teemat seuraavissa alaluvuissa, joihin olen koonnut vastaanot-

tamaani kuvallista ja kerronnallista materiaalia. Aloitan pohtimalla virtuaalisuuden merki-

tystä fursonan käyttäjien tuottamiin kuviin ja siihen, miten eläimen kuvan teosta tulee yksi-

lölle muutakin kuin harrastemielessä sattumanvaraisesti toteutettu kuva eläimestä. Lisään 

pohdintani virtuaalisuudesta ja virtuaalisuuden kautta tapahtuvasta vuorovaikutteisuudesta 

Stuart Hall (2005) käsityksellään representaatiosta ja Sherry Turkle (2011) ajatuksillaan vir-

tuaalisesta identiteetistä kuvan tekijän kuvittamana fantasiana itsestä, joka juontaa juurensa 

eläinhahmoisesta piilotajunnallisuuden muovaamasta symbolieläimestä (Jung et al. 1992; 

Jung 1966), joka muotoutuu susihahmoon liittyvästä ja koetusta kansanperinteestä. ( Helan-

der- Renvall 2007; Vilkka 2008) sukupuolettomaksi kommunikaation välineeksi (Haapala 

& Lehtinen 2005; Luoto 2012). 

6.1 Fursona- virtuaalinen representaatio 

Jokaisella aikakaudella on olemassa oma kulttuurillinen kertomuksensa. Nämä kertomukset 

tuottavat joukon uusia kertomuksia: kuvia, symboleja ja rituaaleja, jotka edustavat, repre-

sentoivat yhteisiä suruja tai voittoja, jotka antavat kansakunnalle merkityksen. Nämä repre-

sentaatiot rakentavat merkityksiä arkielämäämme. Sosiaalinen identiteettimme rakentuu 

näistä kerrostumista, joita huomaamattamme muodostamme kommunikoidessamme ympä-

rillämme olevien asioiden ja elämiskulttuurimme kanssa. Näiden sosiaalisten kerrosten ym-

märtäminen helpottaa toimimista siinä kulttuurissa, jossa elämme. (Hall 2005, 48). Erilaiset 

kulttuurit ja niiden sosiaaliset rakenteet ovat internetin myötä laajentuneet lähes maapallon 

reuna- alueille asti. Se on mahdollistanut eri kulttuurissa elävien ihmisten kohtaamisen ajasta 

ja paikasta riippumatta. (Hall 2005; Turkle 2011) 

Internetiin luotujen yhteisöjen myötä myös muiden kansakuntien representaatiot ja kuvien 

kautta eri kulttuureista kuvailmaisun avulla välittyvä tieto jakautuu ja pirstaloituu ympäri 

maailmaa yhä laajemmalle osaa ihmisiä. (Hall 2005,48). Yhteen www- osoitteeseen on mah-

dollista luoda yhteisöjä, jossa eri asioiden harrastajat kohtaavat ja jakavat tietojaan ja taito-

jaan kielen ja kuvien avulla. ”Kansakuntien välinen kulttuurinen vaihto ja globaali kulutta-

juus luovat ajassa ja tilassa kaukanakin toisistaan sijaitsevien ihmisten kesken ”yhteisten 

identiteettien” mahdollisuuksia, koska nämä ovat muun muassa samojen kuvien ja viestien 

yleisöjä. ”(Hall 2005, 61). Tutkielmassani nämä ”yhteiset identiteetit”, (Hall 2005) jotka 
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ovat saaneet käyttäjiensä luomien representaatioiden, kuvien kautta eläinhahmoisen muodon 

jotka kohtaavat internetissä, maailmanlaajuisella deviantart.com- sivustolla. Virtuaalinen 

kuvitettu identiteetti toimii kuvaa tekevän ihmisen elämässä henkilökohtaisena tarinana, 

jonka pääroolissa kuvan tekijä itse on. Tällainen itseilmaisun kanava voi tuoda tekijälleen 

esiin symboliikkaa, jossa yhdistyy kuvan tekijän kokemismaailma sekä intuition kautta luotu 

omaelämäkerronnallinen kertomus. (Sava 2007) Virtuaali-identiteetin luomisen kautta 

näistä kahdesta toisilleen vieraista maailmasta, piilotajunnallisesta ja eletystä reaalimaail-

masta voi kuvan avulla muodostua dialoginen tila. (Sava 2007, 134). 

Virtuaalinen identiteetti itsessään on narratiivinen kertomus, joka perustuu ihmisen fantasi-

aan hänestä itsestään. Se ei ole omakuva, vaan käyttäjänsä luoma, tyylitelty muotokuva. In-

ternetissä voidaan lähes huomaamatta luoda käyttäjäprofiili, jonka oletetaan ilmentävän 

omaa persoonaa, mutta profiilista muotoutuukin loppujen lopuksi jokin aivan uusi hahmo, 

joka ei ole omakuva tekijästä, vaan fantasia siitä, kuka haluaisi olla. Ulkoista olemusta silo-

tellaan, jotain itsestä kerrotaan ja jotain jää varmasti myös kertomatta. Näin ajateltuna tieto-

koneen näytöstä tulee näyttämö, jossa kuvitteellinen identiteetti ja sen virtuaalinen rooli 

esiintyy. Tietokoneen kautta ja virtuaalisen toiminnan tarjoama verho peittää arkipäiväisistä, 

reaalielämässä elävistä identiteetistämme niitä osia, joita ei ole halua esitellä. Voin kertoa 

olevani jotain, mitä en todellisuudessa ole siitä syystä, että virtuaalisen toiminnan, tietoko-

neen ja internetin luoman identiteettisuojan kautta se on mahdollista ilman kiinnijäämisen 

pelkoa. Virtuaalisen identiteetin olemassaolo perustuu tarinaan, jonka käyttäjä on itsestään 

sinne luonut. (Turkle 2011, 180).  

6.2 Virtuaaliyhteisö osana identiteetin rakentumista 

1980- luvulla tietokoneiden tullessa kotitalouksien käyttöesineeksi fyysinen olemassaolo sai 

uuden muodon. Psykologinen läsnäolo voitti fyysisen läsnäolon konkreettisuuden. Varsin-

kin nuoret käyttäjät kokivat, että tietokone oli autonomisia ratkaisuja tekevä olento. Lapsista 

oli hienoa haastaa tietokone pelissä, jonka jälkeen he itse saattoivat sammuttaa pelin irrotta-

malla siitä patterit ja laittamalla ne uudelleen takaisin niin halutessaan. (Turkle 2011, 27). 

Virtuaalisuus tarjoaa vastaavanlaisen mahdollisuuden pelata identiteettileikkiä, tosin inter-

netin myötä leikistä ei enää ole mahdollista “ottaa pattereita irti” vaan virtuaalinen identi-

teetti säilyy ja jää henkiin tietokoneen sammuessa. Internet on ikuinen (Turkle 2011, 169). 

Virtuaalisen toiminnan kautta nuorten onkin mahdollista toimia aivan toisin päin ja sammut-

taa todellisuus eli niin sanottu “reaalimaailma” ympäriltään virtuaalisen elämän myötä ja 
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tietokoneet kautta. Nuori voi karata pelaamaan roolipelejä, joita he kutsuvat nimillä: “maa-

ilma” tai “yhteisö”. (Turkle 2011, 169.) Tietokoneet tarjoavat tilan ja paikan illuusioita, 

joissa ihmiset virtuaalisissa identiteeteissään voivat olla vuorovaikutuksessa muiden saman-

laisten kanssa. Rotu, ikä, sukupuoli ja mikä tahansa muu fyysisesti tai sosiaalisesti erottava 

tekijä menettää merkityksensä virtuaalisen kanssakäymisen myötä (Heinonen 2001, 61). 

Virtuaalinen maailma tarjoaa uuden todellisuuden ja ihminen muovaa jatkuvasti toimintansa 

kautta todellisuutta ympärillään. Konstruktiivisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on osa 

sitä todellisuutta ja kulttuuria, jossa elää. (Dunderfelt 2006, 21- 22). 

Virtuaaliseen yhteisöön rakennetun, henkilökohtaisesti muotoillun maailman kautta nuoren 

on mahdollista rakentaa ympärilleen juuri sellainen maailma, jossa haluaa toimia. Tutkiel-

massani vierailevien Velyran, BAMNin, Flarezin ja Akasesin fursonan maailma rakentuu 

DeviantARTiin rakennetun fursona- yhteisön sivuille. Heille virtuaalisessa yhteisössä toimi-

minen merkitsee kommunikointia eläinhahmoisen kuvan kautta. Tällaisessa kontekstissa ih-

misen kehoon liitetyt ominaisuudet, kuten juuri yllä mainitsemani ikä, sukupuoli tai mikä 

tahansa muu tämän kaltainen, fyysistä tai sosiaalista kommunikointia rajoittavat tekijät on 

jo lähtökohtaisestikin poistettu. (Heinonen 2001) Virtuaalinen fursona tarjoaa tekijöilleen 

kanavan kommunikointiin, jota tällaiset seikat eivät rajoita. Se tarjoaa mahdollisuuden myös 

kulttuurien väliseen tiedon vaihtoon, jonka vastaanottajana fursona toimii. Virtuaalinen yh-

teisö on internetin ja tietokoneiden yleistyttyä yksi osa fursonan tekijän sosiaalisesti ja kon-

struktivistisesti kokemaa ympäristöä.  Virtuaalimaailma on hyvä elinympäristö fursonan kal-

taiselle virtuaaliselle ja kuvitteelliselle olennolle ja fursonan avulla ihmisen on mahdollista 

liikkua fyysisen todellisuuden ulottumattomissa ja käsitellä mieltään painavia asioita konk-

reettisen toiminnan kautta. (Haapala & Lehtinen 2005; Sava 2007) 

6.3  Performatiivinen identiteetti 

Draama, teatteri ja performanssi ovat ikivanhoja termejä ilmiöstä, jossa esiinnytään eli per-

formoidaan jonkin hahmon muodossa. Nämä draaman kautta esitettävät hahmot imitoivat ja 

tulkitsevat eläinten ja ihmisten välisiä rituaaleja. Muinaisina aikoina šamaanit pukivat ylleen 

eläinhahmoisia pukuja ja naamioita ja kokivat sen kautta esittämänsä eläimen hengen voi-

man kulkemaan kehojensa lävitse. Tutkielmassani piilotajunnan merkitysten avaajana käyt-

tämäni C.G. Jung uskoi että moderni ihminen piilottaa piilotajuntaansa psyykkisiä assosiaa-

tioita, joita kytkee esineisiin ja asioihin - symboleihin. Jung ajatteli, että modernin ihmisen 
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hallittu valve- elämä oli syynä piilotajunnallisten unikuvien esiintymiseen. Tämän hillityn, 

sivistyneen ihmisen ajatteluun kytkeytyneet patoutuneet tunnelataukset ovat täynnä psyyk-

kistä energiaa, joka Jungin mukaan tulisi valjastaa tietoiseen käyttöön. Jungin mukaan unia 

ja piilotajunnallisia kuvia tulisi tulkita osana tunne- elämää ja etenkin ihmisen psyykkistä 

tasapainoa edellyttävänä tekijänä. (Jung 1966, 121- 125). 

Alkukantaiset ihmiset olivat tietoisia näiden unihahmojen piilevistä voimista ja niiden val-

jastamaa energiaa käytettiinkin tuolloin initiaatioriiteissä, joissa ihminen kehollisti eläimen 

aistisuuden itseensä saadakseen vastauksia reaalielämänsä kysymyksiin. (Jung et al.1992) 

Tutkielmassani fursonan olemassaolon oletuksena on, että eläinhahmoinen omakuva sym-

bolisoi modernissa ajassa elävälle tekijälleen voimaa, jota hän kaipaa reaaliseen elämäänsä. 

Tätä voimaa kuvan tekijä saa piirtäessään ja kommunikoidessaan fursonansa kautta ja sen 

avulla. Fursonan kautta aistiminen ja havainnointi toimivat kuvan teon avulla tekijälleen ini-

tiaatioriittinä; rajapintana reaalisen elämän aikuisuuteen ja sivistyneeseen todellisuuteen 

suhteessa kasvavan ihmisen tunne- elämään. (Haapala & Lehtinen 2005; Jung et al. 1992; 

Räsänen 2008 & Sava 2007) Unen kaltaisella tavalla taide voi muuttaa torjutut ja unohdetut 

tunteet ja ajatukset aistittavaan, konkreettisempaan muotoon esimerkiksi juuri kuviksi, jossa 

ne voivat tulla tulkittaviksi turvallisemmalla tavalla. (Sava 2007,108.) Tutkielmassani esite-

tyn oletuksen mukaan eläinhahmoisen virtuaali- identiteetin rakentuminen on rinnastetta-

vissa kuvan tekijän elämään kulttuuriin liittyvien rituaalien toistamiseen kuvailmaisun 

avulla. Näin ajatellen fursonasta muovautuu performatiivinen identiteetti, jonka esiintymis-

paikkana toimii internetissä deviantart.com- sivustolla elävä fursona- niminen yhteisö. 

(Schechner 1977, 95- 97). 

Fursona -yhteisöön kytketyn muotokuvan kautta on mahdollista tehdä näkyväksi itsestään 

sellaisia piirteitä, joita ei normaalissa kanssakäymisessä, sosiaalisessa elämässään tai kon-

taktissa muiden kanssa edes itsestään näe, saati kanssaihmisilleen edes näytä. (Turkle 2011). 

Muotokuvaa tehdessään kuvan tekijä lähtökohtaisesti katsoo itseään peilin kautta lähempää 

ja tarkemmin. Tällainen tarkastelutapa suhteessa itseen ja omaan muotokuvaan mahdollistaa 

sen, että fursonan kuvan kuvittaja toimii itse itsensä ulkopuolisena tarkkailijana, jossa oman 

persoonan ominaispiirteet pilkotaan osiin ja niitä kehitetään haluttuun muotoon. Tutkielmani 

kontekstissa fursona toimii tekijäänsä esittävänä muotokuvana, johon kuvan tekijä on poi-

minut haluamansa ominaisuudet. Tämän tuloksena osa identiteetistä piiloutuu, muovautuu 

kokonaan uudeksi ja osa nostetaan näkyvästi esiin. Oman luonteen ja identiteetin tulkinta 
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kuvan teon keinoin irrottaa näin tekijän tarkastelemaan itseään itsensä ulkopuolelta, jolloin 

kuvan tekemisestä muotoutuu identiteettityötä. (Sava 2007). 

Minuuden representaatiot, kuten fursonakin omassa alati muuttuvassa ympäristössään on, 

muotoutuu tekijänsä käsissä tämän kaltaisen tarkastelun kautta työvälineeksi, jonka avulla 

fursonan kuvan tekijä havainnoi itseään ja suhdettaan ympärillään olevaan maailmaan. Fur-

sonan kuvittaja luo kuvien kautta kertomusta itsestään suhteessa omaan elinympäristöönsä, 

joiden kautta on vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja elämäänsä elämään. (Sava 2007). Ih-

minen voi niin virtuaalisessa todellisuudessa, kuin reaalisessa elämässäkin muuttaa omalla 

toiminnallaan loputtomasti sitä, minkä nimeää maailmaksi ympärillään. Tästä syystä identi-

teetin rakentuminen ei ole ihmisissä ollenkaan tietoinen, saati sitten edes havaittavissa oleva 

prosessi (Dunderfelt 2006, 21- 22; Hall 2005).  

Fursonan kuvan tekijät ovat valinneet eläinhahmoisen kuvan representoimaan heitä ja heidän 

kokemaansa elämysmaailmaa. Fursonan kuva esittää myös kuvan tekijän elämää aikakautta 

ja hänen kohtaamiaan ihmisiä sekä yhteisöjä, jotka jakavat saman ajatuksen eläinhahmoi-

sesta kuvasta itseilmaisun välineenä. Sen lisäksi se on yksilön minuutta ja sen intressejä rep-

resentoiva hahmo. (Sava 2007; Turkle 2011). Kuvan tekijä ottaa otteen itsestään ja hetkestä 

jota kuvaa, oli kyseessä sitten tunnetila tai eletty kokemus ja sen tulkinta kuvaksi mahdol-

listaa lyhyen, itse luodun stand by- tilan. Kuvan teon ja identiteetin tarkastelun avulla koettu 

hetki otetaan haltuun. Elämysmaailma ympärillämme muuntuu jatkuvasti muuttuvien tilan-

teiden myötä, joskus jopa ihmisiä myöten ja identiteetti muovautuu näiden kohtaamisten 

mukana. Siksi kuvan teon kautta luotu, jälkikäteen jo läpikäytyä tilannetta käsittelevä kuval-

linen ilmaisu ja taiteellisen tekemisen kautta luotu katse itseen antaa mahdollisuuden identi-

teettityöhön (Hall 2005; Räsänen 2008; Sava 2007;). 

Kuvassa 4. DeviantARTin kautta vastaanotettu käyttäjä Flarezin hahmo, joka mielestäni 

vaikuttaa istuvan hyvin tyynenä ja kauniina ympärillä pyörivien liekkien keskellä. 
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Kuva 4. ”Goddess of fire” 

Flarezin luvalla DeviantARTin www- sivujen kautta vastaanotettu kuva vuodelta 2007 

6.4  Fursona- Vuorovaikutusta alkukantaisen suden kanssa? 

Kuvan tekeminen on tekijälleen identiteettityötä ja yksi osa tätä on kuvailmaisuun välitty-

nyttä, sosiaalisissa tilanteissa jaettua tietoa siitä, mitä olemme ympäriltämme ympäris-

töömme liittyvistä seikoista havainneet. (Räsänen 2008; Sava 2007). Tässä kappaleessa ja 
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sen alaotsikoissa pohdin valitsemani kirjallisuuden ja vastaanottamani aineiston avulla sitä, 

minkä takia virtuaali- identiteetti on tutkimissani tapauksissa ollut susihahmoinen eläin. Ja 

sitä, mitä susihahmoinen eläin mahdollisesti ulkomuodollaan viestii tekijöidensä kokemista 

yhteisöistä ja niistä muodostuvasta kulttuurista. Tutkielmani virtuaali-identiteetin ja eläin-

hahmoisen alter egon sosiaalisia konstruktioita lähdin purkamaan kansanperinteestä käsin. 

Tällä etsin pohjaa sille, millaista voimaa susihahmoinen eläin tekijälleen yksilönä merkitsee. 

Suomalais - ugrilaisessa kansanperinteessä uskottiin, että eläimilläkin on ihmisten tapaan 

intentionaalinen sielu. Sen mukaan eläimilläkin voi olla haaveita ja toiveita, joka ohjaa toi-

mintaa ja valintoja. Tämä animistinen ajatus on šamanistisen maailmankuvan perua. (Helan-

der-Renvall 2007). Otin alla olevan kuvan esimerkiksi tyypillisestä fursonan kuvasta, jossa 

fursonan persoonallisuudeksi luokitellut asiat vaikuttavat hyvin ihmismäisiltä. Kuvan furso-

nalla näyttää olevan hyvin ihmismäiset intressit ja eläimellinen ulkomuoto, ihmisen sielu 

koiran ruumiissa.  

 

kuva 5. ”Id and new alter” 

Velyran luvalla DeviantARTin www-sivuilta lainattu fursona nimeltään Elyane. vuodelta 2009. 

Alla olevassa kommentissa Velyra kertoo motiiveistaan aloittaa fursonien piirtäminen, li-

säksi hän avaa sitä, miksi fursona oli hänelle juuri susi tai koira. 
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V: ”Ja se fursonahomma oli tosiaan vähä sellane että se lähti siitä ku löysin 

tuon devarin (haastattelijan huomautus: DeviantARTin) ja näin muillaki sel-

lasia:D kaikilla tahto olla just jotai koiria/susia yms nii mullaki oli sitte alussa 

sellanen.” (1.2.2014,Whatsapp). 

Kommentissa näkyy Velyran halu tehdä itselleen virtuaali- identiteetti, joka mukaili Devi-

antARTin fursonan tekijöiden yhteisössä näkyvää eläinhahmoista muotoa.  Velyran esittä-

män vastauksen perusteella voisin sanoa, että osasyynä susihahmoisen eläimen valintaan 

vaikutti aluksi pyrkimys toteuttaa fursona- yhteisölle ominainen eläin. Tämä lisää yhteen-

kuuluvuuden tunnetta siinä yhteisössä, johon kuvan tekijä tässä tapauksessa halusi kuulua. 

(Hall 2005; Turkle 2011). Tämän kommentin perusteella kiinnostuin kysymään myös siitä, 

että mitä erikoista juuri susissa ja koirahahmoissa Velyralle oli.  

V:” Koska se on yks lempieläimistä tietenki.(1.2.2014, Whatsapp) 

Kansanperinteeseen palaamista ja ihmisen luontosuhdetta voidaan lähentää erilaisilla niitä 

yhdistävillä harjoitteilla.  Šamanistinen, elotonta ja elollista luontoa henkistävä ajattelu ja 

kuvan tekijän teko piirtää itsensä eläinhahmoisena edustaa ihmisen alkukantaista halua pyr-

kiä elämään vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. (Wahlström 2006, 84- 85) Velyraa rohkaisi 

DeviantARTista löydetty susihahmoisten fursonien yhteisö ja susihahmon luontevuus suh-

teessa Velyran omaan identiteettiin. Hän ja muut DeviantARTissa haastattelemani fursonan 

tekijät löysivät itsensä virtuaalisesta luonnosta koiramaisessa muodossa, tai kuten Velyra 

lempihahmossaan yllä kertoi - sutena.  Piirtämisen myötä suden hahmo oli muotoutunut Ve-

lyralle osaksi hänen kuvan tekijän identiteettiään.  

Inkeri Sava (2007) kertoo teoksessaan: ”Katsomme - näemmekö? Luovuudesta, taiteesta ja 

visuaalisesta kulttuurista taiteellisesta itseilmaisusta mielellisenä rajattamisena. (Sava 

2007, 72- 82.) Tällä hän tarkoittaa ihmismielen tarjoamia mahdollisuuksien maailmoja it-

seilmaisua rikastavana tekijänä. Taiteellinen ilmaisu voi tarjota tekijälleen sellaista vapautta, 

mitä yksilö ei voi kokea muuten kuin taiteen avulla. Sosiaaliset konstruktiot rakentavat sään-

töjä, joita meille opetetaan ymmärryksemme ollessa vasta nupullaan ja alkukantainen ihmi-

syys on taputeltu hellenistiseltä ajalta lähtien Cultura animin alle. Sielun jalostaminen ja 

sivistyksen ihannointi on jumalankaltaisuuden tavoittelua. Ihmisen synnynnäisen luonnon-

olemuksen kuuluu sivistyksellisenä aikana prosessoitua kulttuuriolennoksi. (Siljander 

2005). Tämä oman primääritarpeisen luonnonolennon tuntema, barbaarinen vapauden ajatus 

on Savan mielen rajattamisen pohjana. Savan mukaan ”Vapaus, joka ei kohtaa rajojaan, 
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menettää itsensä, kuten valo ei erotu valoksi ilmanpimeyttä ja varjoa.” (Sava, 2007, 73.) 

Ihmisen mieli, joka on elänyt hyvän elämän eikä ole väkivaltaisen elinympäristön pilaama, 

kaipaa rajapinnan löytämistä, jota vasten voi koetella omaa vapaata kuvitteluaan ja minuu-

tensa rajoja. Se on kädenojennus kohti luonnonolemuksen aistisuutta ja alkukantaista voi-

maa ja aitoja tunteita. (Haapala & Lehtinen 2005; Siljander 2005). Saman toteaa kuvan te-

ostaan myös Velyra kommentissaan:  

”Kerroinkohan tosta että yleensä piän tota fursonaa niinsanotusti tunteitten purkamiseen 

kuviksi.” 

(Velyra 1.2.2014, Facebook). 

Pohdin, että käsitys kuvasta identiteettityönä kertoo Velyran susihahmon kohdalla siitä, että 

hänen reaalielämän identiteettinsä tarvitsi tarttumapintaa kansanperinteen avulla esitetystä 

eläinhahmosta, johon kiinnittyä, joten hän kuvitti itsensä oman lempieläimensä hahmossa ja 

sitä kautta löysi voimaeläimen- virtuaalisen suden itsestään. Susi otti osansa Velyran identi-

teetistä alter egon muodossa.. Uskon susihahmon kuvallisen toteuttamisen antaneen Vely-

ralle mahdollisuuden kohdattujen tilanteiden käsittelyyn ja itseilmaisuun Inkeri Savan 

(2007) kuvailemalla tavalla, oman identiteetin rajapintaa hakevalla tavalla rajattavasti. Ku-

vassa Velyran DeviantARTin kautta saatu susihahmo, joka on lentämässä pilvien seassa. 

Refleksiivisen lukutavan menetelmällä (Räsänen 2008) kuvan tekijä ja kuvan lukija heijastaa 

omia kokemuksiaan ja tunteitaan kuvan tulkintaan. Pohdin kuvan tarkoitusta ja mielestäni 

kuvassa susi on selvästi innostunut, vaikkakin maassa kulkevana eläimenä tuskin koskaan 

oikeasti lentäisi. Voisiko kuvan tekoon liittyä kuvan tekijän haaveilua lentämisestä? Piirtäjä 

käyttää susihahmoaan kuvatessaan itseään lentämässä, voitaisiinko ajatella voimaeläimen 

tarjoavan rohkeutta lentämistilanteessa? Pelkääkö kuvan tekijä lentämistä, jos tarvitsee sen 

esittämiseen susihahmoaan?  
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Kuva 6. ”Under the parachute” 

DeviantARTista tekijän Velyra luvalla kopioitu kuva vuodelta 2010. 

6.4.1 Fursona susihahmoisena naamiona 

”…Sillä susi, koska nälkä hänen sisuksiansa kalvaa, on uhkarohkia ja pelkäämätöin olento, 

ehkä hän kylläisenä onkin luihu luonnostansa.” 

(Aino Kallas, Sudenmorsian 1928,7-8.) 

Ensimmäinen mielikuva sudesta on häijy. Kylläisenäkin luihu, kuten Aino Kallas teokses-

saan suden luonnetta ruotii. Susi on paha. Se elää pimeässä metsässä ja sen hampaat vain 

välähtelevät sen liikkuessa siellä. Susi on villieläin ja peto. Jos tilaisuus tulisi, se söisi minut 

kuin jäniksen.  Miksi kukaan haluaisi olla susi? DeviantARTin kautta vastaanottamani ku-

vallinen aineisto oli myös yleisilmeeltään hyvin susipainotteista. Velyran lisäksi, Flarezi, 

BlackAsMoonlessNight ja Akases olivat fursona- hahmoiltaan susimaisia tai koiramaisia 
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eläimiä. Niillä on ylöspäin kapenevat, suipot korvat, karvapinta ja useimmilla kuonomainen 

nenä, jopa häntä. 

Sutta on kautta aikain pidetty pelottavana ja mystisenä olentona. Sudesta tekee mystisen se, 

että sen jälkiä voi seurata ja sen ulvonnan voi kuulla sutta varsinaisesti näkemättä ollenkaan. 

Juuri salaperäisyytensä vuoksi sutta onkin pidetty ”yliluonnollisena, pahan liittolaisena.” 

(Vilkka 2008, 30). Sudet ovat vapaita, toisin kuin esimerkiksi koirat, jotka kulkevat kytket-

tyinä omille reviireilleen. Tämän vuoksi se ehkä edustaa meille vapautta ja luonnonmukai-

suutta, jonka ihmiset ovat jo aikaa sitten menettäneet. (Vilkka 2008, 30). Susihahmoinen 

fursona lähentää tekijäänsä alkukantaiseen, salaperäiseen saalistajaan. Susi ei ole saalis, se 

on saalistaja ja sillä on saalistettavia, joita se syö pysyäkseen hengissä. Susi ei suostu sopui-

saan kävelylenkkiin narun päähän, susi ei ole koira. 

Primitiivisien kulttuurien heimopäälliköillä oli tapana naamioida itsensä eläinhahmoiseksi 

toteuttaessaan tuon ajan elinkulttuuriin liittyviä initiaatioriittejä. Puettu eläinasu ei ollut vain 

päälle puettava naamio, vaan se teki päälliköstä eläimen, jolla oli eläimen sielu. Riitissä naa-

miolla on symbolinen tehtävä, jossa ihmisen yksilöllinen ilmaisu häviää eläindemonin ar-

vokkuuden tieltä. (Jung, et al. 1992, 236.) Päällikkö oli oikeutettu hurjiin tekoihin, koska 

hän toimi naamion ja eläinhahmon sielun takaa. Yksistään naamion pukeminen riitti kytke-

mään toteemieläimen sielun alkukantaiset vietit heimopäällikköön, jonka ihmisyys lakkasi 

olemasta naamion avulla lainatun eläimen sielun myötä. Naamio toimi näissä kulttuureissa 

sielun eläimeksi muuttamisen välineenä. Länsimainen luontosuhde on edelleen välineellis-

tyneempää suhteessa näihin primitiivisiin kulttuureihin. ”Luonto näyttäytyy meille auton ik-

kunasta ja moottorikelkan selästä.” Toteaa Leena Vilkka (2008, 122) Teoksessaan: Susi 

luonnossa ja kulttuurissa. Luonnosta ei enää osata nauttia ilman välinettä, jonka kautta sitä 

aistitaan.  

Näin ollen voitaisiin siis ajatella, että väline, jonka kautta fursonan kuvan tekijä tutkii omaa 

suhdettaan luontoon, on virtuaalinen eläinhahmo. Eläinhahmon virtuaalisuus ja tätä mukaa 

tietokoneeseen sidottu luonne hieman kesyttää villiä metsän pedon olemusta. Fursonan 

luonne on muutenkin hyvin havaittavasti inhimillistetty ihmismäiseen muotoon, mitään al-

kukantista initiaatioriitille tyypillistä ilmettä siinä ei enää ole. Kaikki eläimellisyys on eläi-

men ulkomuotoa lukuun ottamatta karsittu suden ilmeestä pois suden muuntuessa furso-

naksi, ihmisen alter egoksi. Tästä syystä fursonan luontosuhde on hyvin etäinen. Sen välissä 
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on tietokone ja tietokoneen takana kynä, joka piirtää sutta. Tietokone tai jokin muu tekninen 

laite on tullut länsimaisen ihmisen ja luonnon väliin. 

6.4.2 Identiteetin tarkastelua välineen avulla 

Alla näkyvässä kuvassa susi ulvoo kylmässä talvessa, aurinko on piiloutunut pilven taakse 

ja fursonan suusta tulee höyryä. Fursona on selvästi hyväkuntoinen, mutta kärsii kylmässä. 

Kuva ei kerro ulvooko fursona auringolle, vai sureeko se vain kylmää pakkassäätä. Taiten 

muovattu susihahmoinen muotokuva on eläimen muodon ja olemuksen käsittelyä välineen, 

tässä tapauksessa kynän kautta. Kuvan tekijä ottaa suden olemuksen haltuun itse valitse-

mansa välineen avulla. Piirtämisen kautta susihahmoa voidaan tarkastella oman identiteetin 

lävitse. (Räsänen 2008; Sava 2007) Taiteellinen toiminta on yksi keino ottaa käsittelyyn ruu-

miillisen tietoisuuden ulkopuolelle jääviä, käsittelemättömiä asioita. (Sava, Vesanen, Lauk-

kanen 2000). Kuvan teon keinoin susi muovautuu omaa identiteettiään rakentavan kuvan 

tekijän itseilmaisun kanavaksi, jolla fursonan kautta kommunikoiva yksilö toimii käyttäes-

sään virtuaalista yhteisöä kommunikointinsa areenana. Sudesta muovautuu inhimillisempi 

olento ja hahmo, jonka avulla kuvan tekijä voi tarkastella itseään. Oman ajattelun ilmaise-

minen ja kehittäminen - jota kuvan tekeminenkin on, tuo ihmistä lähemmäs asioita, joita hän 

haluaa ymmärtää paremmin (Räsänen 2008; Sava 2007). 
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Kuva 7. ”Wintertime” 

Velyran luvalla DeviantARTista lainattu kuva fursonasta vuodelta 2009. 

Pohdin, että kuvan tekijälle ja oman välineensä valinneelle nykyihmiselle tilanne on jollain 

tavalla päinvastainen, kuin alkukantaiselle ihmiselle tai naamion takaiselle heimopäällikölle. 

Tällä tarkoitan sitä, että taiteen tekeminen ei tässä tapauksessa muovaa fursonan tekijän iden-

titeetistä jotain alkukantaista, vaan se inhimillistää eläinhahmoa ja eläimen aistisuutta ih-

mismäisempään muotoon. (Jung et al. 1992; Räsänen 2008; Sava 2007) Ajattelen, että fur-

sona ei ilmennä tekijöilleen ylivoimaisen saalistajan -suden, petomaista puolta, vaan se vai-

kuttaa olevan inhimillinen olento, jolla on kehittyvä, ja tekijänsä mukana kulkeva persoona. 

Tästä esimerkkinä Velyran kommentti siitä, kuinka fursonan luonne on pohjattu ihmiseen, 

ei saalistavaan suteen: 

”…Luonteen tein sille vahvasti perustuen mun omaan luonteeseen” (Velyra 1.2.2014, What-

sapp). 
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Alla olevassa esimerkissä myös Deviant-käyttäjä Flarezi kertoo omasta hahmostaan ja sen 

ihmismäisestä olemuksesta, persoonasta. 

”Hahmostani oli tullut eeppinen tarina ja varsin syvä persoona vuosien aikana, sillä vaikka 

minulla oli paljon sivuhahmoja, oli päähenkilöni pysynyt aina samana. Enää minulla ei ole 

paljon syitä ajatella roolipelihahmojani, mutta yhä vain 5 vuotta pelaamisen lopetettuani 

huomaan että päähahmoni elää ajatuksissani kuin ennenkin.” 

(Flarezi 2.4.2014, DeviantART). 

Myös Flarezin hahmo on dialogissa tekijänsä kanssa, mikä ilmenee yllä olevassa kommen-

tissa. Tämän kaltainen taiteellinen tuotos, jossa piirretystä kuvasta kasvaa vuosien saatossa 

kuvan tekijän mukana kulkeva persoona kertoo, kuinka itseilmaisua ja identiteettiä kehittä-

vää kuvan tuottaminen tekijälleen on. Fursonan kuva voi tulkitsijalleen olla väline yksilön 

persoonallisuuden ymmärtämiseen. (Räsänen 2008) Flarezi puhuu kuvauksessa fursonas-

taan ”voimallisena olentona, joka kulkee hänen mukanaan.” Fursona on näin ajatellen Fla-

rezin ilmaisemin sanoin hänen itse luomansa persoona ja itseilmaisun väline.  
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Kuva 8. Just Be Quiet” 

Kuvassa olevasta Velyran luvalla DeviantARTin sivuilta lainatussa kuvassa eläimen kehonkielestä on tulkit-

tavissa tunnetila. Kuva vuodelta 2013. 

Ohessa on Velyran DeviatARTin kautta vastaanotettu fursona. Huomaan, miten kuvasta on 

nähtävissä, taidokas suden turkin muotoilu ja kuinka kuvan ilmeikkyys on lisääntynyt. Mur-

jottava fursona on mielestäni ikään kuin vetäytynyt omaan koloonsa piiloon komentoja tai 

kuvan ulkopuolista komentajaa, joita ajatuskuplan: ”Just be quiet.” Kehottaa hiljentymään. 

Kuvan lukijasta vaikuttaa siltä, kuin kuvan tekijä antaisi itselleen luvan ja oikeuden tuntea 

murjotusta ja komentaen itse kuvan ulkopuolista henkilöä. Kuvan tekijä vaikuttaa kuvan 

avulla lunastavan itselleen oman hiljaisen tilan ja oikeuden murjottaa hetken. Tulkitakseen 

kokemiaan tapahtumia kuvan tekijä avaa omat havaintonsa kuvan aiheuttaneesta tietoisuu-

destaan, purkaa ne osiin ja käsittelee ne uudestaan. Haapalan ja Lehtisen kirjoituskokoel-

massa (2005) Merleau-Ponty kertoo, kuinka ruumis on havaitseva, toimiva ja tunteva, ja 
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siten avaa tietoisuudelle maailman ympärillämme. Keho ja sen läpikäymät tunteet, sekä so-

siaalisten tilanteiden luomat konstruktiot luovat ruumiillemme suhteen maailmaan. Kehois-

samme koetut ja tuntemuksina tuntuneet asiat vaativat käsittelyä ja analysointia ollakseen 

todella olemassa, saadakseen merkityksiä jotka niille on annettu ja tarkoitettu. (Haapala & 

Lehtinen 2005). Kuvallinen ilmaisu voi tällaisessa tapauksessa käytettynä toimia puhdista-

vana kokemuksena ja jopa poistaa yksinäisyyden ajatuksen ja korvata toisen ihmisen. Täl-

laisessa kontekstissa kuvallisesta itseilmaisusta tulee dialogin toinen pää, joka haastaa kuvan 

tekijää ajatteluun itsensä kanssa (Räsänen 2008; Sava 2007). Tämän kaltainen dialogi itsen 

kanssa, jossa fursonan kuvan tekijä kuvallisen ilmaisun keinoin havahtuu tutkimaan itseään 

ja voimaantumisensa ydintä voimaeläimensä kautta antaa kuvan tekijälle mahdollisuuden 

tulkita ja kehittää elämäänsä ja identiteettiään eläimen muodon tarjoaman uudenlaisen, ih-

miskehosta poikkeavan eläinhahmon ilmaisun avulla. (Jung et al.1992.) 

Kuvassa 9 on nähtävissä Velyran susihahmon hajoaminen erilaisiin osiin kuin hämähäkin-

seitin tai peilin vangiksi. Fursonan silmät ovat mustat. Pohdin, että kuvaan tehdyt peilimäiset 

säröt muodostavat ikään kuin hatarat, hyönteismäisen ohuet siivet fursonan selkään. Siivet 

eivät selvästikään ole kantavat, vaan hyvin ohuet ja hauraat. Tämä kuva on kuin riipaiseva 

kertomus siitä, kuinka susimaisen hahmon muoto ei aina riitä ja kuinka fursonan peilimäi-

syys on joskus kuin hauras seitti ympärillä, kietoutunut ja samalla sitonut fursonan mustan 

viitan alle, joka näyttää sulaneen osaksi maanpintaa. Vaikka kuva on virtuaalisesta identi-

teetistä tehty, on sen ajatus mielestäni hyvin maallinen ja juureva, kuvan tekijän kysymys 

siitä, kuka hän itse on, kuka hän kuvaa olevansa ja kuka hän haluaa olla. Ja varsinkin kysy-

mys siitä, viihtyykö kuvan tekijä niissä raameissa, jotka on itse itselleen luonut. 
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Kuva 9. Mindtrick” 

Käyttäjän Velyra luvalla DeviantARTin www-sivuilta lainattu ilmaisuvoimaisesti upea kuva vuodelta 2013. 

6.5 Sukupuolineutraali fursona 

Kehon aistit ja aistisuus siinä eivät aivan ensimmäisenä tule mieleen ajateltaessa henkilöä, 

joka toimii tietokoneen äärellä. Maurice Merleau-Pontyn ajattelutapa kehollisuudesta on tul-

lut lähelle omaa ymmärrystäni fenomenologiasta. Sen kehollista luonnetta kuvaa mielestäni 

parhaiten suosikikseni muodostunut, Youtubesta löytämäni radioluentojen sarja, jonka 

osassa: ”Exploration of the perceived world: Sensible Objects”(1948) Merleau-Ponty vertaa 

kehollisuutta sitruunan olemassaoloon. Hän kehotti kuulijaa riisumaan sitruunaan liittyvät 

valmiit oletukset ja käsitykset sekä näkemään niiden takaa kirpeän, nimettömän ja ovaalin 
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asian, jonka käyttötarkoitusta emme tiedä. Lähestyminen kohti tuota tuntematonta asiaa on 

erilainen, kuin lähestymistapa tuntemaamme hedelmään nimeltä sitruuna. (Eidos84, 2011) 

Aistimme ovat eri tavalla auki, kun haistamme, maistamme ja tulkitsemme asioita ensi ker-

taa. Kehomme aistit ovat tällaisessa tilanteessa eri tavalla läsnä. Fenomenologisesta filoso-

fiasta lainattu ajatus kehon aistisuudesta kuvaa tutkielmassani sitä, miten ruumis fursonan 

kuvan tekijälle on havaitseva ja tunteva. Ymmärtääksemme ulottuvuudet, jota ruumis voi 

tarjota, on avattava suhdetta ympärillämme olevaan maailmaan. Se tapahtuu tunteen ja tun-

temisen kautta. Tunne luo intentioita ja sitoo maailman ympärillemme. Näitä tunnekoke-

muksia ruumiillinen filosofi tulkitsee ympärillä olevien tapahtumien ja tilanteiden kautta tie-

dostamattomasti, samalla ohjaten itseään havaitsemaan paremmin. Kehon aistien avauduttua 

Merleau-Pontyn mukaan on oikeampaa sanoa ”minussa havaitaan”, kuin ”minä havaitsen”. 

(Haapala & Lehtinen 2005; Luoto 2012).  

Ajattelen, että fursonan kuvan avulla itseään ilmaiseva nuori pystyy kuvan kautta käsittele-

mään ympärillä olevaa konkreettista elämää ja havaintomaailmaansa. Tilanteet, joissa reaa-

lielämän henkilö fursonan kuvan takana jähmettyy toimintakyvyttömäksi esimerkiksi jän-

nittämisen takia, pystyy fursonan kuvan tekijä tilanteen jälkeen oman piirtämisensä avulla 

pilkkomaan omia jännityksen tuntemuksiaan osiin ja käsittelemään näin omaa ahdistustaan 

ja mahdollisia siihen johtaneita syitä. Tilanteen käsittely kuvan teon avulla mahdollistaa ti-

lanteen ahdistavien osa-alueiden käsittelyä varsinaisen tilanteen jälkeen. 

Maurice Merleau-Pontyn määrittelemässä metodissa, reduktiossa ”Tapahtuma, jossa koke-

mamme maailman tuttuus murretaan ja käsitellään uudestaan todellisen maailman näkyville 

saamiseksi”. (Luoto 2012, 16.) Hän käsittelee ja kuvaa olemassaolon ruumiillista puolta. 

Käytän tässä tutkielmassani apuna tätä reduktion ajatusta, jossa kehoissamme aisteina ja tun-

netiloina havaitut kokemukset puretaan osiin ja käsitellään uudestaan itseilmaisun ja oman 

identiteetin vahvistumisen ja kehittymisen mahdollistamiseksi. Merleau-Pontyn tutkimusten 

lähtökohtana on yksilön konkreettinen ja kehossa tuntuva eksistenssi, ”faktisuus” (Haapala 

& Lehtinen 2005, 43.) Koen hänen tutkimuksissaan tarkoittavan havaitsemista, jossa ihmi-

nen tiedostaa ympäristönsä itsensä ja oman kehonsa kautta, jota voi purkaa merkitysraken-

teiksi kuvallisen kerronnan kautta. Mielestäni, reduktion ajatus on kuvalliseen itseilmaisuun 

hieno apuväline, tästä syystä olen ottanut tutkielmaani mukaan myös Merleau-Pontyn filo-

sofista ajattelua. Fenomenologiassa kuvataan ja aistitaan kehollisella tavalla vuorovaikutus-

suhteiden kautta syntyviä merkityksiä ja merkitysrakenteita, joiden avulla tietoisuus ja ko-

kemukset syntyvät. (Haapala & Lehtinen 2005; Luoto 2012.) 
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”…Ajattelen et jokasessa sukupuolesta riippumatta on niitä piirteitä, jotka 

määrittäis vastakkaiselle sukupuolelle ominaisiksi. Sekin juttu, että tahon op-

pia näkemään ihmiset persoonina enkä sukupuolina vaikuttaa siihen.” 

(Velyra, 1.2.2014,Whatsapp). 

Eläinhahmoinen alter ego, fursona on haastatteluaineistosta saadun tiedon mukaan virtuaa-

lisesti myös sukupuolineutraali itseilmaisun väline. Yllä olevan Velyran kommentin mukaan 

eläinhahmon ja nimimerkin avulla on mahdollista kommunikoida ilman sukupuolta. Ver-

kossa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa rotu, sukupuoli ja muut niin fyysisesti kuin sosiaali-

sesti erottavat tekijät menettävät merkityksensä. (Heinonen 2001). Tämän saman asian su-

kupuolettomastikin vapaasta kommunikoinnista allekirjoittaa myös Deviant-käyttäjä Velyra 

haastattelumme aikana.  

Kulttuurin, kielen ja konkreettisten tekojen mukana ihmisiin kehittyy ajatuksia siitä, mitä 

sukupuolta edustamme. (Sava 2007, 121). Oletan Velyran tarkoittaneen juuri näitä sosiaali-

sen ympäristön kautta konstruoituneita ajatuksia vastakkaiselle sukupuolelle ominaisina 

piirteinä. Yksilön käsitys omasta sukupuolestaan näyttää kuitenkin olevan mahdollinen 

muutokselle. Muutosvoimana tällaiselle katsetta avartavalle kommunikoinnille voi tarjota 

taiteen, filosofian ja kirjallisuuden kautta opitut keinot. Näiden kanavien kautta luodut kult-

tuurilliset teot voivat ilmentää luovan ihmisen pyrkimystä saavuttaa oma sukupuoleton va-

pautensa. (de Beauvoir 1949, 657; Butler 2006; Räsänen 2008 & Sava 2007). Tällaista ajat-

telua tukee fursona- hahmonsa kautta myös Velyra. 

Sukupuolettoman kontekstin takaa fursonan muotokuva ja eläinhahmoinen alter ego saa ai-

van uuden merkityksen. Siitä tulee keino laajentaa näkemystä omasta elämästä ja kommu-

nikoida sukupuolettomana hahmona. Aineistossani puolet tutkielmaani osallistuneista kertoi 

kertomuksessaan fursonasta sen, mitä sukupuolta kuvan tekijänä edusti. Toinen, joka puhui 

sukupuolisuudestaan avoimesti, oli haastatteluaineistoni päähahmo, Velyra. Tällainen virtu-

aalinen sukupuolen vaihdos tai sukupuolettomuus voi laajentaa ihmisen tunne- elämää to-

dellisuudessakin. Tämä vaihdos ei ole vain tekninen, vaan ennen kaikkea sosiaalinen ja 

psyykkinen asia (Heinonen 2001, 73). Velyrankin mukaan tällainen virtuaalinen, kommuni-

koinnissa käytettävä eläinhahmo on sukupuoleton: 
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”Oon puhunu netissä sellasille ihmisille jotka haluaa ittestä käytettävän suku-

puolineutraaleja termejä. Ne on semmosia jotka tuntee olonsa mukaviksi mo-

lemmissa sukupuolissa ”(1.2.2014 Velyra, Whatsapp.) 

 

Kuva.10”Fairytale gone bad” 

Käyttäjän Flarezi luvalla, DeviantARTin www-sivujen kautta vastaanotettu fursona vuodelta 2012.  

Fursonan kautta kommunikointi on sukupuoletonta, jos hahmon käyttäjä niin haluaa. Yllä 

olevassa muotokuvassa Deviant- käyttäjä Flarezin fursona hahmolla on selkeästi feminiini-

siä piirteitä. Flarezi on piirtänyt fursonalleen selvästi feminiinisen ihmiskehon, toisin, kuin 

Deviant- käyttäjä Velyra. Flarezin fursonan synnystä kertovassa tarinassa hän ei kuitenkaan 
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erikseen mainitse, kumpaa sukupuolta edustaa reaalielämässään.  Flarezi puhuu hahmostaan 

vain kuvaten sen persoonaan liittyviä piirteitä. Ohessa lainaus, jossa hän kuvailee hahmoaan:  

”Yhä vain 5 vuotta pelaamisen lopetettuani huomaan että päähahmoni elää ajatuk-

sissani kuin ennenkin. Tällä on mielipide jokaiseen asiaan, jos vain tahdon kuun-

nella. Hahmoni on voimakas persoona, ja saan usein tarmoa jaksaa yrittää omassa 

elämässäni kun vertaan itseäni hahmooni ja muistan millainen voimallinen olento 

kulkee mukanani.” 

(Flarezi, 2.4.2014,DeviantART). 

Tutkielmassani kuvan tekijä tutkii omaa reaalista havaintomaailmaansa itse tekemiensä tai-

teellisten esitysten avulla. (Sava 2007) Todellinen, arjessa pakertava ja kahdella jalalla kul-

keva ihminen kohtaa tällä tavoin kuvan teon kautta rooliminänsä, joka on kuvan kautta itse-

ään ilmaisevalle tekijälle verrattavissa ihanneminään, fantasian täytteiseen mielikuvaan it-

sestä, jolle on tässä tapauksessa annettu eläimen muoto. Kuvan teon kautta itseään tutkivan 

taiteen harrastajan itsetuntemus kasvaa, kun nämä kaksi minäkuvaa- reaalinen minä ja ihan-

neminä - kohtaavat. Omakuvaa piirrettäessä kuvan tekijä katsoo itseään peiliin ja piirtää nä-

kemäänsä. Muotokuvan teon kautta oman minäkuvan muotoilemisesta ja sen kehittämisestä 

tulee minäkuvan epäsuora representaatio. (Hankamäki 2008, 239). Flarezin ja Velyran fur-

sonat elävät tekijöidensä kuvissa ja ajatuksissa.  

Virtuaalinen identiteetti voi olla mahdollisuus uudenlaiseen minäkuvaan. Uudelle raja- alu-

eelle siirtyminen on Inkeri Savan (2007) ajatusten mukaan vieraan kohtaamista ja uuden 

kokeilua. Fursonien tekijöille sukupuolisuus vaikuttaa olevan toissijainen piirre, sitä ei eri-

tellä samoilla tavoin, kuten hahmon persoonaa. Pohdin, että fursonien kuvan tekijöille ei ole 

tärkeää millainen olet reaalielämässä, vaan se, mitä haluat virtuaalisessa elämässäsi olla. 

Identiteetti irtoaa ihmismäisestä kehosta ja ottaa uuden muodon eläinhahmossa niin, että 

kaikki kehoon liitetyt fyysiset ominaisuudet, kuten sukupuolikin on, lakkaavat olemasta. 

Maurice Merleau-Pontyn tuotannosta maailman ja tietoisuuden maailmasta ympärillämme 

liittää yhteen tietoisuutemme perusilmiö, havainto. Ilman havainnon tietoista, filosofista ref-

lektointia ei voi nähdä tiedostamattomia, ruumiillisia syvyyksiä. Merleau-Pontyn mielestä 

kaikista parhain tapa tavoittaa tiedostamaton havainto on elää annettua ruumista. (Haapala 

& Lehtinen 2005.) Virtuaalinen identiteetti käyttäjänsä kuvittamana hahmona tarjoaa mie-

lestäni mahdollisuuden rakentaa ympärillä havaittu fyysinen ympäristö uudenlaiseksi kuvan 
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teon tarjoaman toiminnan kautta. Virtuaalinen ympäristö-, ja identiteetti ovat käyttäjänsä 

hallitsemia tiloja, joissa koetun ympäristön virtuaalista ulkomuotoa voi loputtomasti muut-

taa. (Turkle 2011) Pohdin, että fursona on tekijän itse itselleen antama ruumis, jonka havain-

tomaailma sitoutuu virtuaaliseen ympäristöön. Virtuaalinen ilmaisu tarjoaa kuvan tekijälle 

rajapinnan tarkastella identiteettiä uudella tavalla. Molemmat eletyt kehot: niin virtuaalinen, 

kuin reaalimaailmassa elävä fyysinen keho voivat täten olla käyttäjälleen arvokkaita itseil-

maisun välineitä, jotka toimivat dialogissa toisiinsa. (Sava 2007,76.) Velyra kommunikoi 

mielellään sukupuolettomasti virtuaalisen fursonansa kautta, silti hän kokee reaalielämässä 

olevansa nainen tai tyttö ja sen myös myöntää kommentissaan: 

”… yleisesti piän itteeni naisena/tyttönä, vaikka siitä fursonan ihmisversiosta 

teen poikaa.” 

(1.2.2014,Velyra, Whatsapp) 

Maurice Merleau-Pontyn (Haapala & Lehitnen 2005; Luoto 2012) ja Inkeri Savan (2007) 

ajatuksiin tukeutuen ajattelen, että fursonan tekeminen ja sen kautta kommunikointi on omaa 

tietoisuutta ja ymmärrystämme laajentava kokemus. Näin ajateltuna fursonan tekeminen laa-

jentaa omaa ruumiillista, aistista käsitystä meistä itsestämme ja tuo kommunikointiin uusia, 

konkreettisia tapoja irrottautua virtuaalisesti kommunikoivan eläinhahmon kautta myös 

omasta sukupuolisesta reaalielämän hahmostamme. Uudenkaltainen tietoisuuden havain-

nointi on Merleau-Pontyn kehollisen, fenomenologisen filosofian perusajatus. Hänen mu-

kaansa fenomenologinen filosofia edellyttää, että käymme läpi toimivan kehomme tunteita 

ja ajatuksia. Nämä tuntemukset on hyvä käsitellä ja analysoida, jotta voi löytää merkityksen, 

jota ne ilmentävät. (Haapala & Lehtinen 2005). Tämän Velyra on mielestäni onnistunut hah-

monsa kautta tekemään, hän on astunut ulos ruumiinsa sukupuolesta luomalla virtuaalisen 

olennon, jonka kautta voi kommunikoida muiden virtuaalisten hahmojen kanssa ilman, että 

hänen tarvitsee toimia siinä sukupuolessa, mitä hän reaalielämässä edustaa.  

6.6 Piilotajunnallisuus ja fursona 

“Filemon ja muut fantasiaolentoni saivat minut todella ymmärtämään --- että psyy-

kessäni on asioita --- jotka syntyvät omasta aloitteestaan ja elävät omaa elämäänsä. 

Filemon edusti voimaa joka en ollut minä itse. Kuvitelmissani keskustelin hänen 
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kanssaan ja hän puhui asioita, joita en ollut tieten ajatellut--- Hänen mielestään aja-

tukset olivat kuin metsän eläimiä--- Juuri hän opetti minulle psyykkistä objektiivi-

suutta, opetti minut ymmärtämään, että psyyke on todellisuutta.” (Jung piilotajunnas-

taan Colin Wilsonin teoksessa: Piilotajunnan valtias C.G. Jung 1984, 91). 

Tutkielmassani fursonien piilotajunnallisen olemuksen merkitysten avaajana käyttämäni 

C.G. Jung uskoi, että moderni ihminen piilottaa piilotajuntaansa psyykkisiä assosiaatioita, 

joita kytkee esineisiin ja asioihin - symboleihin. Hän ajatteli, että ihmisen hallittu valve- 

elämä oli syynä piilotajunnallisten unikuvien esiintymiseen. Tämän hillityn, sivistyneen ih-

misen ajatteluun kytkeytyneet patoutuneet tunnelataukset ovat täynnä psyykkistä energiaa, 

joka Jungin mukaan tulisi valjastaa tietoiseen käyttöön. Jungin mukaan unia ja piilotajun-

nallisia kuvia tulisi tulkita osana tunne- elämää ja etenkin ihmisen psyykkistä tasapainoa 

edellyttävänä tekijänä. (Jung et al. 1992, 121). Tutkielmani pääroolissa olevan Velyran su-

sihahmojen piirtäminen heijastaa myös hänen reaalisen elämänsä identiteetin konstruktii-

vista kertomusta. Näitä tutkielmani aineistosta eläinhahmoisuuteen löytämiäni oletuksia rin-

nastan voimaeläimiä tutkineen Jungin initiaatioriitteihin. Jung on tutkinut piilotajunnallisten 

hahmojen voimaannuttavaa vaikutusta identiteettiin, tämän vuoksi koen luontevana käyttää 

myös hänen ajatuksiaan. 

Tutkielmassani fursonan olemassaolon oletuksena on, että eläinhahmoinen omakuva sym-

bolisoi modernissa ajassa elävälle tekijälleen voimaa, jota hän kaipaa reaaliseen elämäänsä. 

Tätä voimaa kuvan tekijä saa piirtäessään ja kommunikoidessaan fursonansa kautta ja sen 

avulla. Fursonan kautta aistiminen ja havainnointi toimivat kuvan teon avulla tekijälleen ini-

tiaatioriittinä; rajapintana reaalisen elämän aikuisuuteen ja sivistyneeseen todellisuuteen 

suhteessa kasvavan ihmisen tunne- elämään. (Jung et al. 1992; Luoto 2012; Räsänen 2008 

& Sava 2007.) 

Tutkielmassani oletuksena on se, että fursonan tekijät käyttävät itseilmaisun ja identiteetin 

rakentamiseen eläinhahmon tarjoamaa, toisenlaista kehoa.( Haapala & Lehtinen 2005; Luoto 

2012; Sava 2007; Räsänen 2008). Eläinhahmoinen muotokuva identiteetin itseilmaisuna tar-

koittaa tässä tutkielmassani tietoista valintaa, jonka fursonan kuvan tekijä valitsee ilmaistes-

saan itseään vuorovaikutustilanteissa eläinhahmoisessa, ennemmin kuin ihmishahmoisessa 

muodossa. Jos ajatellaan kuvan olevan yksilön kokeman yhteisön ja kulttuurin kieltä Inkeri 

Savan (2007) ja Marjo Räsäsen (2008) esittämällä tavalla voitaisiin ajatella, että eläinhah-
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moiset kuvat toimivat tekijöilleen samalla tavoin, kuin šamaanin käyttämä naamio. Eläin-

hahmoisen naamion takaa kommunikoi ihminen, joka on varastoinut elämänsä aikana mie-

leensä elinympäristöstään konstruoituneita sosiaalisia kerrostumia. Nämä kerrostumat ovat 

yksilön elämiä kokemuksia arjen jokapäiväisistä tilanteista ja toiminnasta, myös peloista. 

Eläinhahmoisen kuvan tekijälleen antama voima voisi tarkoittaa tutkielmassani kuvassa toi-

mivan eläinhahmon naamion tarjoamaa suojaa silloin, kun ihminen kokee tarvitsevansa roh-

kaisua toimia tilanteissa, joissa normaalisti lukkiutuu tai tuntee olonsa epämukavaksi. 

Tällainen hetki voisi nuoren elämässä olla vaikka luokan edessä pidettävä esitelmä, jossa 

jännitys esitelmän onnistumisesta ja siitä, että koko luokan katseet ovat kääntyneet kohti 

sinua, purkautuu jähmettymisenä ja pahimmillaan jopa mykkyytenä, joka vie toimintakyvyn 

suorittaa tehtävä loppuun kokonaan. Tällaisena hetkinä fursonan kuvan tekijä, nuori ihminen 

kaivaa muistilokeroistaan fursonan hahmon, pukee sen kuvitteellisesti ylleen ja vetää esitel-

män loppuun asti saaden voimaa siitä hahmosta, jonka itse on luonut. Jos ahdistus ja jännitys 

lukitsevat esitelmäänsä pitävän täysin suorituskyvyttömäksi, niin, että esitelmä jää täysin 

pitämättä, pystyy omaa identiteettiään eläinhahmon kautta rakentava nuori myös piirtämään 

kuvallisen itseilmaisun keinoin tämän tilanteen eläinhahmonsa kautta tarinaksi, joka kautta 

käsittelee tuosta tilanteesta jäänyttä pahaa oloaan pois ja käsittelemään tunne- elämänsä 

muutoksia ja ristiriitoja, psyykessään olevia tiedostamattomiakin asioita samalla tavalla voi-

maeläimensä hahmon kautta, kuten C.G. Jung Filemonistaan, omasta voimaeläimestään ot-

sikon alla kertoo. 
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Kuva 11. ”Akases” 

Kuvan tekijän Akases ilmeikäs, Deviantartista tekijän luvalla kopioitu kuva vuodelta 2012. 

Internetiin luotujen yhteisöjen kautta voi löytää myös muita samoista asioista kiinnostuneita, 

digitaalisia persoonia omistavia ihmisiä. Tämän kaltaisten minuuksien jaettu, kokemuksel-

linen ymmärrys ”Rikastaa reaalista elämää ja auttaa kehittämään omaa persoonaa.” (Hei-

nonen 2001, 73). Internet on mahdollistanut uuden tavan esittää ja kehittää tätä identiteettiä 

niin, että samalla tavalla omaa identiteettitarinaansa eläimen muodon kautta käsittelevät ku-

van taitajat voivat kokoontua yhteen ja luoda yhteisöjä, joissa he kohtaavat muita virtuaali-

hahmoja fursonansa takaa. Fursonan tekijät pitävät yhteyttä toisiinsa luomalla itsestään 

eläinhahmoisia ja ilmaisuvoimaisia muotokuvia, joiden takaa kuvan teon harrastaja esittelee 

omaa identiteettiään virtuaaliyhteisön, kuten tässä tutkielmassani DeviantARTin kautta.  
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6.6.1 Jung ja piilotajunnallinen fursona  

Marjo Räsäsen kirjassa Integroidut kuvakulttuurit (2008) kerrotaan Freudin ja Jungin kehit-

tämästä psykoanalyyttisen kuvan tulkinnan teoriasta. Sen mukaan fantasioista muodostuu 

materiaalia, jonka kautta voi käsitellä omia tiedostamattomia ja torjuttuja halujaan. Tämä 

sublimoinniksi kutsuttu tapa, jossa seksuaalinen energia älyllistetään ja muutetaan taiteen 

avulla sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi, oli psykoanalyyttisen kuvan tulkinnan keskeinen 

metodi. Molemmat, Jung ja Freud ajattelivat, että piilotajunta on tajunnan alapuolinen maa-

ilma. Jungin mukaan hänessä oli kaksi persoonallisuutta, arkiminä ja ”Filemon”. Filemon 

edusti Jungille mielleyhtymien vapaata leikkiä, fantasiaa. Freudille piilotajunta on yksinker-

taisesti psyyken pimeä syvyys, josta ajoittain kohoaa pintaan ”infantiilia aineistoa”. Jungin 

mielestä piilotajunta taas oli positiivinen voima; toinen minä täynnä salaperäisiä piileviä 

voimia. (Räsänen 2008, 92- 96). Halutessaan jokainen meistä voi olla oman elämänsä kuvit-

taja ja taiteilija. (Dunderfelt 2009) Omaa tarinaansa kirjoittaa myös fursonan kuvittaja. 

Eläinhahmo on tekijälleen arkea jakava ja itsenäisesti ajatteleva hahmo, jonka kautta kuvan 

tekijä voi kokea jopa konkreettista, fyysistä voimaantumista, joka on huomattavissa Flarezi 

ja BAMN ja Akases tekstistä poimituissa otteissa, kun he kirjoittavat fursonistaan: 

”Tällä on mielipide jokaiseen asiaan, jos vain tahdon kuunnella. Hahmoni on 

voimakas persoona, ja saan usein tarmoa jaksaa yrittää omassa elämässäni 

kun vertaan itseäni hahmooni ja muistan millainen voimallinen olento kulkee 

mukanani.” 

 (Flarezi 2.4.2014, DeviantART.) 

”Hahmo on ollut mukanani ihan pikkusesta asti ja sen kanssa olen tavallaan 

kokenut kaikenlaista. BAMN on muokkautunut siitä.” 

(BAMN 15.4.2014, DeviantART.) 

”Useimmiten roikkuu mun matkassa jakamassa ajatusmaailmaa ja istuen ren-

non letkeästi puolimaaten jossain.” 

(Akases, 2.4.2014,DeviantART.) 

Psyyke käsittelee ihmisen tietoista ja tiedostamatonta elämysmaailmaa. Se on kaiken toimin-

tamme ylin ohjausjärjestelmä. (Vuorinen 1990, 13). Psykoanalyysin keksijä, Sigmund 

Freud esitti vuonna 1900 mallin psyyken kerrostuneesta rakenteesta. Tietoisessa kerroksessa 
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havaitsemme maailman ympärillämme olevien havaintojen ja aistiemme perusteella. Esitie-

toista meissä on se, mikä nousee mieliimme, kun keskitämme tarkkaavaisuuttamme. Freu-

dille merkittävintä oli kuitenkin tietoisuuden torjuttu puoli, tiedostamaton eli piilotajunta. 

Hänen mukaansa ihmiset piilottavat tiedostamattoman taakse oman mielensä psyykkiset si-

sällöt (Waenerberg & Kähkönen 2012, 259- 279). 

Lieneekö sattumaa, että Velyra on nimennyt fursonastaan tehtyjä kuvia psykologian termillä 

Id. (Kuva alla.)  Id on tiedostamaton tietoisuuden rakenne, joka toimii varastona vieteille ja 

torjunnoille. Tämä varasto toimii mielihyvän kerryttämisen periaatteella samalla tavoin kuin 

psyyke, jonka tavoitteena on pyrkimys ihmisen sisäiseen eheyteen. Psyyke tulkitsee ympä-

rillä havaittuja tapahtumia ja luo niille merkityksiä. Näin ajatellen ihmisen keinot ohjautua 

sen avulla kehittyvät jatkuvasti.(Vilkko-Riihellä 1999, 31- 34.) 

 

Kuva 12. ”The ID 

Velyran DeviantARTista käyttäjän luvalla kopioitu kuva vuodelta 2012. 
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Carl Jung jatkoi Freudin työtä piilotajunnan tutkimisessa. Jung oli hyvin kiinnostunut sym-

boleista osana ihmisen kokemus- ja unimaailmaa. Freudin ja Jungin aikana 1900- luvun al-

kutaipaleella virtuaaliset fursonat olivat vasta kuvitelmia tulevasta keksijöiden otsalohkojen 

takana. Jungilla itsellään oli Filemon- niminen voimahahmo, joka esiintyi Jungin maalauk-

sissa ja hänen unimaailmassaan. Jungille Filemon edusti ennen kaikkea voimaa, johon hän 

ei itse kyennyt. Alter ego eli Jungin päässä omaa elämäänsä ja sillä oli omia ajatuksia, jotka 

poikkesivat Jungin omista näkemyksistä. Uniin kohdistuvissa tutkimuksissaan Jung otti sel-

vää siitä, mitä roolia piilotajunnalliset olennot edustivat ihmisten reaalielämissä. Hän teki 

havainnon siitä, että unet piilotajunnalliselta olemukseltaan ja tarinallisina elementteinä oli-

vat jäsentyneitä kokonaisuuksia ja jopa hahmoja. Jungin tutkimusten perusteella kaikki unet 

ovat jollain tavalla merkityksellisiä niiden näkijän elämälle. Näitä piilotajunnallisten hah-

mojen jäsentymiä Jung kutsui individuaatioprosesseiksi (Jung et al. 1992). Tälle prosessille 

on ominaista se, että unihahmo tiedostamattomasti kehittyy koko ajan. Siihen vaikuttaa jokin 

piilevä voima ”Ohjaava tendenssi, joka saa aikaan hitaan, huomaamattoman psyykkisen 

kasvuprosessin. (Jung et al. 1992, 161.) Tämä piilotajunnallinen hahmo kypsyy persoonal-

taan koko ajan kehittyessään. Haastattelumme aikana kiinnitin huomioni Velyran komment-

tiin siitä, että hänellä oli alkuun ollut susihahmoinen eläin. Oliko hänen fursonansa myö-

hemmin siis jokin eri eläin? 

Aloin myöhemmin vaa kehittää sitä omanlaisemmaks, esimerkiks sillain että 

muutin sen lajin aavikkoketuksi. Aattelin että se sopi mulle paremmin ku ne on 

sellasia pieniä.” (1.2.2014, Whatsapp) 

Velyra teki susihahmon DeviantART yhteisöön, koska halusi kommunikoida yhteisön jäsen-

ten kanssa ja jakaa samaa koko yhteisölle ominaista kiinnostusta susia ja koiria kohtaan. 

Tässä yhteisössä siis lähes kaikille siihen osallistuvista oli yhteistä se, että siihen osallistu-

neilla oli sama lempieläin, susi tai koira. Kommunikoidakseen heidän kanssaan Velyra loi 

suden, joka oli tälle yhteisölle ominainen kommunikointiin tarvittava, vuorovaikutuksellinen 

hahmo. Myöhemmin hän havaitsi, että susihahmo ei täysin ulkomuodoltaan ilmennä häntä 

itseään. Yhteisön innoittamana valittu, suora susihahmo vaihtoi olomuotoaan ja lähentyi it-

setutkiskelun seurauksena lähemmäs Velyran omaa identiteettiä. Susihahmo muotoutui 

enemmän hänen omaksi alter egokseen ja taideyhteisön luoma susihahmoisuus väistyi. 
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6.6.2 Fursona piilotajunnallisena itseilmaisun välineenä 

 

Kuva 13. ”Mindrape” 

Velyran DeviantARTista käyttäjän luvalla kopioitu kuva vuodelta 2010. 

Yllä olevassa fursonan kuvassa on hyvin ilmeikäs fursona, luimuun vetäytyneet korvat ker-

tovat ahdistuneesta mielentilasta, jota kuvaan kirjoitetut tekstit tukevat Fursona voi toimia 

tekijälleen juuri tällaisena mielen rakenteita erittelevänä ja avaavana elementtinä, kun kuvan 

tekijä tutkii identiteettiään kuvan teon avulla. Itsensä rinnastaminen alkukantaiseen, viettien 

hallitsemaan eläimeen voi viedä omakuvan tekijän näkymättömälle rajalle. Viettien villit-

semä ja aistivoimainen piilotajunnan tuottama eläin muuntuu ihmiskäden pitelemän välineen 

kautta inhimillisemmäksi alter egoksi, osaksi omaa identiteettiä ja sen kehittämistä. Furso-

nan kuvan teko voi aiheuttaa eläinhahmoisen muotokuvan tekijälle heräämistä uudenlaiseen 

ymmärrykseen, joka valaisee kuvan teon takaa uudenlaisia merkityskokemuksia. (Sava 
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2007) Ohessa Velyran kertomus fursonansa kahdesta hännästä. Seuraavasta, pitkähköstä 

haastatteluotteesta on selvästi nähtävissä, miten Velyran identiteetti alkoi kehittyä fursonan 

teon myötä. Hahmon kautta hän havaitsi itsestään ja omasta persoonastaan asian, johon ha-

vahtui omatekoisen fursonan kuvan teon kautta. 

”--- monesti musta tuntuu että mussa asuu kaks ihan erilaista tyyppiä joilla on 

erilaisia mieltymyksiä.  

--- ne on melko vastakohtasia. Toinen tykkää upota omiin ajatuksiin, on vähän 

kiinnostunu tämmösistä synkistä ja kammottavistakin asioista. --- Toinen puo-

lestaa on semmonen joka on paljon mielummin esillä, on pirteä ja positiivinen. 

Saa paljon ideoita ja tykkää jakaa niitä, inspiroida muita.  

--- Jos suuttuu niin puhuu suoraan ja on aggressiivinen, ku taas tää toinen 

pitää kaikki vihan tunteet piilossa ja joskus jopa kieltää vihasena olemisen 

syyt.” 

 (Velyra 1.2.2014, Whatsapp). 

Samanlainen kaksoispersoonallisuus ja kuvan teon kautta löytynyt itseilmaisun kanava on 

löydettävissä myös BAMNin kertomuksessa Blackiesta:  

”Miulla on fursona, tai oikeastaan kaks. BAMN joka on valkoturkkinen koi-

raeläin jolla on pinkki/violetteja merkintöjä. BAMN aivan kuten minä --- on 

kokenut kovia ja tehnyt asioita joita sen ei olisi kuulunut koskaan tehdä. BAMN 

on erittäin vahva henkisesti ja erittäin huonovointinen. Sillä on sen pään si-

sällä toinen fursonani jolla ei varsinaista nimeä ole. Joskus kutsun sitä 

Blackieksi, ---  Se elää BAMNin mielikuvituksessa ja on erittäin vaarallinen. 

Saaden BAMNin pikkuhiljaa hullummaksi ja hullummaksi.” 

(BAMN 3.4.2014, DeviantART.) 

Velyran ja BAMNin kertomuksissa on yhteneväisyyttä siinä, että fursonien persoonaan kuu-

luu kaksi toisistaan poikkeavaa persoonaa: Ekstrovertti hahmo, joka on voimakas ja sosiaa-

lisissa tilanteissa itsevarma olento ja toinen, hahmon sisällä toimiva olento on introvertti ja 

synkkiin ajatuksiin taipuva. (Jung et al. 1992.) On kiinnostavaa havaita, miten lukijalle jää 

epäselväksi, puhuuko Velyra hahmonsa kuvauksessa itsestään ja omasta luonteestaan hen-
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kilönä, vai puhuuko hän edelleen fursonan kuvasta vai itsestään kuvan tekijänä. Tästä haas-

tattelun osiosta näkee, kuinka lähellä fursonan luonne on tekijänsä identiteettiä. Velyran fur-

sonassa näyttää olevan kaksi erillistä persoonaa, jotka ovat toistensa vastakohtia. Hän mai-

nitsee kommentissaan, että näitä samassa fursonassa toisistaan poikkeavia hahmoja ei vielä 

ole erikseen nimetty mitenkään, ne kulkevat vielä Velyra- nimen alla molemmat, toisin kuin 

käyttäjällä BAMN, jonka fursonan pimeä puoli on nimetty Blackieksi. Pohdin, että tämä 

hahmo elää päähahmon pään sisällä ikään kuin alter egon alter egona.  

C.G. Jung kirjoittaa teoksessaan: Symbolit, piilotajunnan kieli (Jung et al.1992) siitä, että 

aikanaan alkukantaiset ihmiset uskoivat, että ihmisellä on ”aavikkosielu” oman sielunsa rin-

nalla. Tämä aavikkosielu voi olla ruumiillistunut esimerkiksi juuri villiin eläimeen, jonka 

kanssa yksilö ajattelee omistavansa yhteisen psyykkisen identiteetin. Identiteetin ollessa 

eläinhahmoinen, sitä pidetään tavallaan ihmisen veljenä. Tästä esimerkkinä Jung nimeää: 

”Jos jonkun miehen veli on esimerkiksi krokotiili, ajatellaan että hänen on turvallista uida 

joessa, jossa on krokotiileja.” (Jung et al. 1992, 24). Suomalais - ugrilaisessa perinteessä, 

saamelaisen uskomuksen mukaan ihmisellä oli kaksi sielua: ruumissielu ja vapaa sielu. 

Unessa tämä vapaa sielu voi käydä matkallaan myös tämän maailman ulkopuolella ja joutua 

sen vangiksi, jolloin noaidin, parantajan ja samaaninoidan täytyy vaivuttaa itsensä transsiin 

rummun avulla ja hakea karkuri toisesta maailmasta pois. (Venell, Fagerholm & Silferberg 

2007, 13). Tätä rumpua kutsutaan saamen kielellä, nimellä govvadas. Sen suomennetaan 

”instrumentti, jolla luodaan kuvia.” (Heiskanen & Kailo 2006, 300 ). Näkijä, eli noaidi luo 

rumpunsa avulla kuvia, jotka auttavat häntä pitämään ihmisen kahta toisistaan erillistä sie-

lua; kesytettyä ruumissielua ja kesyttämätöntä unimaailman vapaata sielua kiinni tässä maa-

ilmassa ja ruumissa. Nämä kaksi toisistaan irrallista hahmoa: kesytetty ruumissielu ja kesyt-

tämätön unimaailman vapaa sielu ovat rummun ja näkijän takana.  

Fursonan voitaisiin siis ajatella olevan kuin nykyaikaisen ihmisen kuvitettu, vapaaseen sie-

luun tai aavikkosieluun rinnastettava piilotajunnan tuottama hahmo, joka kulkee tekijänsä 

mukana antaen voimaa selvitä todellisuuden haasteista. Piilotajunnassa elävän ajatusmaail-

man lihallistaminen, kuvittaminen ja ruumiillistaminen eläinhahmoiseksi, mukana kulke-

vaksi olennoksi on fursonien tekijöille aistisia havaintoja (Haapala & Lehtinen 2005: Luoto 

2012) voimaannuttava kokemus ja tunneilmaisullinen kanava, jonka kautta kuvan tekijä voi 

käsitellä tunteita, joita ei välttämättä osaa pukea sanoiksi.  
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Kuva 14. ”Mind games” 

BAMNin (BlackAsMoonlessNight) DeviantARTista käyttäjän luvalla kopioitu piirustus vuodelta 2013. 
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7 TUTKIELMAN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

”…ei mua yhtään haittaa näistä puhua” (Velyra, 1.2.2014, Whatsapp.) 

Tutkijana minun on tärkeää tiedostaa oma suhteeni Velyraan, joka on läheinen sukulaiseni. 

Tämän tarkemmin en sukulaisuudestani tutkielmassani kerro, sillä jokaisella tutkielmaani 

osallistuneella on yksityisyydensuoja, joka mahdollistetaan käyttämällä kuvan tekijöistä ni-

mimerkkejä. (Kuula 2011, 64.)  

Aineiston keruu perustui tutkielmaan osallistuneiden omaan vapaaehtoisuuteen osallistua. 

”Ihmisillä itsellään tulee olla oikeus määrittää se, mitä tietojaan he tutkimuskäyttöön anta-

vat.” (Kuula 2011, 64). Tutkielmassani pääroolissa oleva Velyra toimi inspiraationa aiko-

mukselleni tutkia fursonan kuvaa kehollisena, identiteetille ilmaisuvoimaa antavana kerto-

muksena. Runsaan ja useamman vuoden (2007- 2015) aikana aikaansaadun kuvallisen ai-

neiston lisäksi, sain myös ainutlaatuista haastattelumateriaalia fursonien tekemisestä Devi-

antART- käyttäjiltä. Haastattelumateriaali oli fursonan käyttäjien vuonna 2014 kertoma 

koonti fursonastaan, johon fursonan kuvittaja ja kertoja sisällytti valitsemansa usean vuoden 

aikana keräytyneet fursonan kuvat. Tämän lisäksi oletan tutkielmassani vierailevien furso-

nan kuvan käyttäjien olevan iältään nuoria. Tämän ajatuksen perustan oletuksiin, jotka sain 

tutkiessani Finland-clubin yhteisöä, josta keräsin fursoniin liittyvän materiaalin. Yhteisön 

sivuille tuotettu materiaali oli olettamukseni mukaan kuvalliselta ilmaisultaan ja ajatusmaa-

ilmaltaan nuorten ihmisten tuottamaa.  

Olen paneutunut pro graduni kuvallisen ja kirjallisen aineiston purkuun niiden vaatimalla 

arvokkuudella ja hartaudella, onhan kuitenkin nähtävissä, että aineistoni käsittelee nuorten 

ihmisten aikaansaamia kuvallisia ja omaelämäkerrallisia elämäntöitä. Tutkielmaani osallis-

tuneita kuvia suojaa tekijänoikeuslaki. (Edelman, Mylly & Rajala 1998, s.32 ). 

Vastaanottamani aineisto oli ja on niin kuvalliselta ilmaisultaan, kuin kirjoitetuilta tarinoil-

taan täysin ainutkertaista. Fursonista on nähtävissä se, kuinka kuvallinen aineisto muuttaa 

nuorten tekijöiden käsissä alati muotoaan ja uusia avatareja syntyy samalla, kun entinen 

hahmo jää unohduksiin. Kaikki ne kuvalliset ja tarinalliset kerrokset, joita minun oli kunnia 

avata näiden fursonien avulla, eivät enää edes ole kaikkien käyttäjien nähtävillä DeviantAR-

Tin sivuilla. Tämä johtuu siitä, että yhdellä käyttäjällä voi olla jopa neljäkin edesmennyttä 

tai olemassa olevaa itse luotua avataria, joista vain yksi on aktiivinen. Siinä mielessä koen 

olevani etuoikeutettu, että olen saanut tutkia näitä useiden vuosien saatossa luotuja erilaisia, 



55 

 

 

kehittyviä ja kehittäviä virtuaalisia identiteettejä. Tämä etuoikeus oli myös yksi syy tarttua 

juuri tähän aiheeseen. Olen lähettänyt graduni luettavaksi kaikille siihen osallistuneille, 

mutta en ole saanut kaikilta siihen palautetta. Saamani palaute on ollut kuitenkin positiivista 

niiltä osin, mitä olen sitä vastaanottanut.  

Fursonan käyttäjä on kuvittanut kokemansa tilanteen ymmärtääkseen sitä paremmin. (Räsä-

nen 2008; Sava 2007.) Tästä syystä tulkinnassani olen avannut myös kuvista lukemiani tun-

teita. Koen tämän tutkielmani aineiston tulkinnan prosessiin liittyväksi reflektoinniksi. (Ni-

kunen 2008, 156- 167.) Tutkielman pääasiallisena tavoitteena ei ole kuitenkaan saada tutki-

jaa ymmärtämään paremmin itseään, vaan olen tulkinnut vastaanotettu aineiston parhaaksi 

näkemälläni tavalla. Haastattelija paneutuu analysoimansa aineiston kautta tulkinnallisella 

tasolla aina myös omiin arvoihin ja kokemuksiinsa. (Syrjälä et al. 1995, 37). Henkilökohtai-

set intressit ovat läsnä aina tutkimusaihetta valitessa. Narratiivisen tutkimuksen luonteeseen 

kuuluu se, että tutkija asemoi itsensä ja kertoo itsensä osaksi tarinaa. (Syrjälä, Estola, Uitto 

& Kaunisto 2006, 186). Ohessa Akasesin kuvittama kuva fursonastaan nimeltä ”pas-

kanaama” joka mielestäni sopii hyvin kuvaamaan sitä, miten tutkija ei voi olla ”naama 

äxänä” suhteessaan tutkittavaan ja hänen välittämäänsä aineistoon. Kuvaan viitaten pohdin, 

että tutkijalle ei riitä pelkät suuret, kuuntelevat korvat, vaan tarkat silmät, sekä tutkijalle 

ominainen, aineistoa varovaisesti tulkitseva kuono. 

 

  

Kuva 15. ”Paskanaama” 

Kuvan tekijän Akases DeviantARTin www- sivuilta kuvan tekijän luvalla kopioitu fursona vuodelta 2014. 
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8 POHDINTA 

Tutkielmassani kysyin, voivatko fursonat toimia tekijöidensä identiteettiä ja itseilmaisua ra-

kentavina kuvina. Tähän kysymykseen pyrin vastaamaan Inkeri Savan (2007) sekä Marjo 

Räsäsen (2008) innoittamana yksilön, yhteisön ja eletyn kulttuurin luomia, kuvissa ja kerto-

muksissa havaittavia merkityksenantoja tulkitsemalla. Esittelen tutkielmani johtopäätökset 

ensin kertaamalla sen, mitä tutkielmani haluaa sanoa virtuaalisesta, eläinhahmoisesta iden-

titeetistä ja fursonasta itseilmaisun välineenä. Tämän jälkeen arvioin tutkielmani tekoon liit-

tyvää prosessia sekä sitä, mitä mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita tutkielmaani liittyneestä 

prosessista ilmeni.  

Esittelen yksilön eläinhahmon kautta itseään ilmaisevana kuvan tekijänä ja osana yhteisöä 

ja elettyä kulttuuria. Olen kontekstualisoinut yksilön ja yhteisön käsitteet eläinhahmon teki-

jyyttä ja deviant Art – alustaa vasten. Myös eletyn, eli fyysisesti koetun kulttuurin käsite on 

keskeinen kysymyksenasettelussani. Nämä kolme seikkaa nivoutuvat tutkielmassani yh-

teiseksi kudelmaksi.  Fursona- hahmossa yhdistyvät sekä yhteisössä virtuaalisesti koettu että 

yksilönä eletty fyysinen kulttuuri.  

Internetin kautta mahdollistuva visuaalisen kulttuurin sekoittuminen luo fursonan käyttäjälle 

uudenlaisen identiteetti- ilmaisun, joka ei rajoitu pelkästään fyysisesti koettuun ympäristöön. 

Keskusteluyhteisöjen luomasta ympäristöstä tulee paikka, jossa kommunikointia varten 

luotu identiteetti ja sen representaatio esiintyvät. Fursonan kuvan tekeminen ja sen synnyt-

tämä tarinan kerronta rinnastuu šamanistiseen rituaaliin, jossa symbolieläimen energia siir-

tyy piilotajunnallisen hahmon avulla kuvan tekijään itseensä. Fursonasta muovautuu tekijäl-

leen keino käsitellä torjuttuja ja piileviä tunteita. Eläinhahmolla ja piirtäen kommunikoi-

malla kuvan tekijä muuttaa ja hallitsee alter egonsa ulkomuotoa ja tarinaa, jota fursona ku-

vassa kertoo. Tämä on identiteettityötä.  

Fursonan käyttäjän päätettäväksi jää, missä vaiheessa kuvallinen representaatio on identi-

teettiä rakentava kokemus ja missä vaiheessa se on elämistä tietokoneen ruudun kautta kohti 

virtuaalisesti rakennettua todellisuutta reaalisen elämän sijasta. Esimerkkinä tästä käyköön 

omasta elämästäni tilanne, kun olin mustikassa. En voinut lähteä metsään ilman puhelinta, 

jonka kameralla ikuistin tapahtuman: Näin paljon marjoja minulla on tässä ämpärissä. Jäl-

keenpäin vasta huomasin ajattelevani, että oliko tuon marjareissun parasta antia luonnossa, 
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mustikkamättään uumenissa vietetty aika vai Facebookiin lähetetty kuva, joka oli saanut tie-

tyn määrän tykkääjiä. Tässä tapauksessa minun naamionani toimivat arjen muovaamat tur-

vaesineet: puhelin ja sen kamera, kello ja Facebook, joiden kautta tarkastelin ympärilläni 

olevaa luontoa. Varsinainen luontokokemus jää näiden näppäilyjen jälkeen luonnon tarjoa-

mana aistikokemuksena varsin lyhyeksi. Luonnosta nauttiminen on tapahtunut minulle pu-

helimeni kameran ja Facebookin kautta ja niiden avulla. 

Inhimillistäminen - vaikka se tapahtuisikin virtuaalisuuden kautta, tietokoneelta käsin - on 

kuitenkin käsitteenä mielestäni hyvin aistivoimainen asia. Ajatus aistisuudesta sisältää jo 

pelkkänä sanana mielestäni ihmisen kehoon viittaavia asioita. Tämän vuoksi en voi olla poh-

timatta, voisiko virtuaalinen identiteetti olla tietokoneella muovatusta ulkomuodostaan huo-

limatta tekijässään konkreettisesti tuntuva tai jopa näkyvä asia. Ajatus virtuaalisen susihah-

mon tarjoaman naamion tuomasta konkreettisesta hyödystä sitä käyttävän itseilmaisuun, toi-

mintaan, ja ehkä jopa tilanteiden käsittelykykyyn on jotakin, mitä taidekasvattajana haluaisin 

tutkia itseilmaisua ja taidekasvatusta kehittävänä metodina. Tämän lisäksi olisi mielenkiin-

toista toteuttaa kasvatustieteen kentällä projekti, jossa koululaisten kanssa toteutettaisiin vir-

tuaalinen, eläinhahmoinen alter ego, jonka jokainen saisi toteuttaa kuvaksi valitsemallaan 

tavalla. Kuvat paljastettaisiin anonyymeinä ja niistä keskusteltaisiin yhdessä. Tämän projek-

tin voisi toteuttaa eri tavoin eri-ikäisille lapsille huomioiden ikäkausiin liittyvän osaamisen 

tasot. 

Vastaanottamani aineisto oli kuvailmaisullisesti taitavien ihmisten toteuttamaa. Sen lisäksi 

kuvan tekijät avasivat fursonien kertomuksia hyvin henkilökohtaisella tavalla. Tällä tarkoi-

tan sitä, että jokainen fursonasta kerrottu tarina sisälsi intiimejä rinnastuksia kuvan tekijän 

omaan identiteettiin ja koettuun elämään. Myönnän, että tutkielmassani esitetyn kysymyk-

sen tarkentumiseen vaikutti myös oma tapani lukea tehtyä kuvaa ja halu nähdä tuotettu eläin-

kuva osana kuvan tekijän itseilmaisun rakentumista. Tämän lisäksi ymmärsin vasta fursoniin 

tutustuttuani, kuinka monisyisen ja vaikean aiheen olin tutkielmalleni valinnut. Lisähaastetta 

toi esimerkiksi kuvallisuuden virtuaalinen luonne. Silti en väitä, etteikö fursonan kautta elä-

misellä olisi myös vaikutusta sen käyttäjän elettyyn kulttuuriin, arkitodellisuuteen. Tämän 

lisäksi tutkielmassani fursonien mahdollistama sukupuolettomuus ja sen kautta avautuva 

kohtaamisen mahdollisuus on alue, jonka fenomenologiaa käsittelin lopulta varsin ohuesti. 

Tämä johtui tutkielmani painottumisesta fursonien kautta tapahtuvaan itseilmaisuun ja iden-

titeettityöhön. Fursonan mahdollistaman sukupuolettomuuden avaaminen itsessään olisi jo 
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toisen tutkielman aihe. Tutkielmaan liittyneen prosessin aikana koin onnistumista löytäes-

säni salatun, paljastetun ja intiimin identiteettityön välineen.  
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9  EPILOGI 

Koulun käytävällä on ruuhkaa. Nuori fursona istuu hämillään keskellä uusista oppilaista 

koostuvaa liikennettä ja asettaa nappikuulokkeet korvilleen. Ympärillä kumiseva hälinä 

sammuu ja fursona sulkee silmänsä hetkeksi. Nuoren eläimen korvat ovat varsin herkät ko-

ville äänille, joille tekisi mieli joskus vähän näyttää hampaita ja murista. 

Velyra hengähtää syvään ja katsoo seinällä olevaa koulun kelloa. Kohta yhdeksän. Tänään 

on ensimmäinen päivä koulussa, johon hän pääsi fursonansa avulla.  

Pörröinen hahmo nousee sohvalta, korjaa reppunsa asentoa ja astelee päättäväisesti kohti 

käytävän päässä näkyvää ovea. Kaksi häntää värähtelee valppaana kävelyn lomassa. Ovi 

avautuu ja tuleva kuvataiteilija katoaa näkyvistä. 
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Liitteet: Tutkielmaani osallistuneiden kommentteja tutkimuksestani 

LIITE 1 

Tutkielmaani osallistuneet kuvan tekijät saivat vapaasti kommentoida tutkielmaani, jonka 

lähetin heille sähköpostin kautta kommentoitavaksi. Sain kommentteja kahdelta tutkiel-

maani osallistuneelta. Ensimmäisenä näkyy käyttäjän BAMN sähköpostiviesti tutkielmani 

lukemisen jälkeen kuvan tekijältä BAMN” 13.1.2015 

”Hei.  

Tutkimuksesi yllätti minut sillä en itse koskaan ollut ottanut selvää voimaeläimistä ja useasti 

sait hyvin vedettyä yhdistyksen näistä fursoniin. Myönnän että en ole huomannu kuinka pal-

jon samaa fursonissa on eri ihmisten kesken. 

Tutkielmani pääroolissa oleva Velyra innostui kirjoittamaan ajatuksia tutkielmani tekstien 

väliin. Alle olen listannut ajatukset, jotka hän kirjoitti tekstiin. 27.1.2015. Otsikoin ajatukset 

helpottaakseni kommenttien luentaa. 

Velyran kommentteja piilotajunnallisesta fursonasta: 

”--- Mutta nyt ku miettii nii tää fursona mikä mulla nyt on tavallaan omaa tuon freudilaisen 

idin piirtetä kuitenkin. Että sillä ei ole niitä rajoja mitä reaali meikäläinen on itelleen aset-

tanut.” 

”Tosta Filemonista on kiinnostavaa lukea kun se on tavallaan juuri sitä mitä alter egot on 

ja etä se silti poikkeaa siitä luojastaan.” 

”--- Ne tunteet voi muuttaa kuviksi että niitä ymmärtää paremmin ja että ne tavallaan lukit-

see siihen” 

Velyran kommentteja fursonansa ulkomuodosta: 

”Mulla on nyt tuo sama aavikkokettuhahmo ollu jo 6 vuotta enkä enää osais vaihtaa sitä, se 

tuntuu niin omalta. Designia kyllä saatan muokkailla, mutta itse hahmo ei muutu.” 

”Nimi kyl huvittaisi muuttaa kun se ei enää oo niin paljon mieleen ku se oli sillon luomis-

hetkillä mutta en osaa oikeen ajatell sille muuta nimeä myöskään” 

”Katoin vaan kun tossa 2010 versiossa se on valkonen ja sillä on nuita värejä ja merkkejä 

hurjasti, nyt se on muokkautunu silleen että on simppelimmät merkit ja lämpimiä värejä” 
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”---En tiiä kiinnostasko sua vielä nähä sitä uusinta referenssikuvaa mitä oon tekemässä 

siitä, se on vielä keskeneräinen” 

”Mutta oon tehny siitä semmosen anthroversionki viereen.” 

 

Kuva 16. Shiku reference sheet 2015 

Velyran Shiku hahmon anthromorfisempi ja uusin versio. Kuva on lainattu DeviantARTin www- sivuilta kuvan 

tekijän luvalla. Kuva on vastaanotettu Facebookissa käydyn keskustelun kautta. Tässä fursona on muuntunut 

ihmismäisempään muotoon. Kuva vuodelta 2015 

Velyran vastaus kysymykseeni: Oliko sinun mielestä tulkintani hahmostasi onnistu-

nut?  

:”On se minusta!! Hurjan diipiksi (haastattelijan huomautus: syvälliseksi) kyllä meni silleen 

että itekkin tavallaan hoksasin niitä asioita, mitkä on ollu alitajunnassa.”  
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Lopuksi Velyra kysyi minulta: 

”Mietin että ku teit tota, nii tuliko sulle mieleen mittään että mikä tai millanen fursona sulla 

ois jos päättäisit luoda sellasen?” 

Tähän en osannut vastata, en ainakaan vielä.  

LIITE 2 Käyttäjän Velyra kuvat: 

Kuva 1. Kopioitu 24.4.2014 internet-osoitteesta: http://velyra.deviantart.com/art/Shiku-

327754458 

Kuva 2. Kopioitu 01.02.2014  internet- osoitteesta: http://velyra.deviantart.com/art/Sing-a-

song-of-melancholy-389543584 kello 21.41 

Kuva 3. Kopioitu 24.4.2014 internet- osoitteesta: http://axxread.deviantart.com/art/New-

Shiku-177665053 

Kuva 5. Kopioitu 24.4.2014 internet- osoitteesta: http://axxread.deviantart.com/art/ID-and-

new-alter-138939426 

Kuva 6. kopioitu 24.4.2014 internet- osoitteesta: http://axxread.deviantart.com/art/Under-

the-parachute-138270163 

Kuva 7. Kopioitu internet-osoitteesta 24.4.2014: http://axxread.deviantart.com/art/Winter-

time-141189965 

Kuva 8. Kopioitu internet-osoitteesta 02.012014: http://velyra.deviantart.com/art/Just-Be-

Quiet-391716049. 

Kuva 9. Kopioitu internet- osoitteesta 02.01.2014: http://www.deviantart.com/art/Mindt-

rick-416687999 

Kuva 12. Kopioitu internet-osoitteesta 24.4.2014: http://velyra.deviantart.com/art/The-ID-

214397984 

Kuva 13. Kopioitu internet- osoitteesta 24.4.2014: http://www.devian-

tart.com/art/MindRape-163607106 
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 Kuva 16. Kopioitu internet-osoitteesta 29.7.2015: http://www.deviantart.com/art/Shiku-Re-

ference-sheet-2015-541833827 

LIITE 3 Käyttäjän Flarezi kuvat: 

Kuva 4. Kopioitu 24.4.2014 internet- sivuilta: http://flarezi.deviantart.com/art/Goddess-of-

Fire-15585615?q=gallery%3AFlarezi%2F3896917&qo=26  

Kuva 10. Kopioitu 24.4.2014 internet- sivuilta: http://flarezi.deviantart.com/art/Fairytale-

Gone-Bad-157552330?q=gallery%3AFlarezi%2F3896917&qo=24 

LIITE 4 Käyttäjän Akases kuvat: 

Kuva 11. Kopioitu internet- osoitteesta 28.4.2014 http://akases.deviantart.com/art/meet-

Akase-300570412  

Kuva 15. Kopioitu internet osoitteesta 28.4.2014:  http://akases.deviantart.com/art/Pas-

kanaama-372325857 

LIITE 5 Käyttäjän BlackAsMoonlessNight (BAMN) kuva: 

Kuva 14. Kopioitu internet- osoitteesta 15.4.2014: http://blackasmoonlessnight.devian-

tart.com/art/Mind-games-389362135 
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