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1. JOHDANTO 

 

Kulttuuriantropologian pro gradu- tutkielmani sijoittuu pohjois- suomalaiseen Oulun 

kaupunkiin ja sen musiikillisen jamikulttuurin tarkastelemiseen vuosina 2019- 20. Jameja 

järjestävät Oulussa säännöllisesti muun muassa ravintolat 45 Special, WoodBar, 

Letkunpuiston Helmi ja Pub Merikulma ja satunnaisesti jameja järjestetään muissakin 

ravintoloissa, esimerkiksi Vanhalla Paloasemalla. 45 Special on järjestänyt sunnuntaijameja 

tässä muodossaan joka viikko vuodesta 1991. Ravintolat tarjoavat soittamiseen tarvittavat 

soittimet ja teknologian, sekä korvaukseksi soittovuorosta soittajille miedon alkoholijuoman, 

kuten oluen, siiderin tai viinilasillisen jamien vetäjältä saatua lahjakorttia, eli juomalippua 

vastaan.  

 

Ensi kerran olen kuullut sunnuntaijameista yläasteikäisenä nuorena. Käsitykseni jameista, 

ennen kuin olin vieraillut ensimmäisissäkään, oli kovin kapea-alainen ja stereotyyppinen. 

Mielessäni näin kolme, neljä keski-iän ylittänyttä, pitkähiuksista kaljuuntuvaa miestä, jotka 

soittavat keskenään hämyisän baarin nurkassa bluesia pianolla ja kitaralla.  

 

Kun tein neitsytmatkani jameihin 45 Specialiin, eli nelifemmaan syksyllä 2015, olin ällikällä 

lyöty. Klubin alakerrassa oli tanssilattia, jonka laidalle oli tuotu erilaisia sähköisiä 

instrumentteja sekä vahvistimia. Koskettimet, sähkökitarat ja -basso, rumpusetti, akustinen 

kitara sekä joukko käteen sopivia rytmisoittimia. Klubilla oli suurehko joukko ihmisiä 

huolimatta siitä, että oli tavanomainen sunnuntai- ilta. Ihmiset tervehtivät toisiaan iloisesti, 

suurin osa paikalla olijoista vaikutti tuntevan toisensa entuudestaan. Esiintymisalueella soitti 

joukko miehiä ja naisia radiosoittorockia, ihmiset tanssivat tanssilattialla, tunnelma oli kepeä. 

Soittajien kesken näytti vallitsevan sanaton yhteisymmärrys ja kaikki vaikuttivat tietävän 

mitä pitää tehdä. Mikä tässä on erityistä, miksi haluan tutkia juuri jameja?  

 

Jameissa minuun teki erityisen vaikutuksen musiikkitoiminnan strukturoimattomuus; 

jamittelu rakentuu vapaaehtoisuuden ja spontaaniuden pohjalle. Soittajajoukko on usein 

sattumanvarainen, ryhmäytyminen tapahtuu pääasiassa vasta paikan päällä yhdessä 
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neuvotellen. Kappalevalinnat saattavat olla tuttuja, mutta välillä soittajat taipuvat puhtaaseen 

improvisaatioon tai kappaleisiin, joita eivät ole aiemmin kuulleet, eikä nuotteja käytetä 

soittamisen tukena, kuin erittäin satunnaisesti. Ihmiset pelaavat yhteen, luoden tyhjästä tilasta 

hetkellisen paikkaan ja vuorovaikutukseen perustuvan kokoonpanon. Se oli minulle 

vaikuttava kokemus. 

 

 

Jamittelua syksyllä 2019, 45 Special. 

 

Jamittelun historia voidaan linkittää jazz- musiikkiin ja sitä ympäröivään jazzskeneen 

(Greenland, 2016). Tutkielmassani jameilla tarkoitetaan oululaisissa ravintoloissa ja 

yökerhoissa järjestettäviä kaikille täysi-ikäisille avoimia ”open stage”- tyyppisiä 

musiikkitapahtumia. Jameissa soittotaitoiset ihmiset saavat varata jamivetäjältä eli 

jamiemännältä/ -isännältä (tästä eteenpäin vain isäntä tai emäntä) oman soittovuoron (tästä 

eteenpäin pelkästään vuoro). Kokoonpano sekä vedot, eli rakenteelliset musiikkiyksiköt, 

kuten kappaleet tai improvisaatiokokonaisuudet, joita soitetaan yhden vuoron aikana, 

neuvotellaan yleensä paikan päällä muiden soittajien kesken. Paikasta, sekä varattujen 

vuorojen määrästä riippuen yhdessä vuorossa vetoja on yhdestä kolmeen kappaletta.  

 

Lavalle on mahdollista nousta niin yksin, kaksin kuin suurenakin joukkona. Oulun jamit 

vertautuvat monilta osin muun muassa Greenlandin (2016) tarkasteleman New Yorkin 

jazzskenen sisällä järjestettyihin public jam sessions- tapahtumiin, mutta New Yorkin 
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skenestä poiketen Oulun jamit perustuvat pääasiassa pop- ja rockmusiikille satunnaisten 

jazzvetojen lisäksi. 

 

Jamit sisältävät useita sosiaalisille tilanteille tyypillisiä, kontekstiinsa sidottuja 

kirjoittamattomia soveliasuussääntöjä ja etikettejä (Goffman, 1963). Musiikin ja 

musiikkikulttuurien tutkimuksissa on usein keskitytty tarkastelemaan joko musiikkia 

itsessään (musiikkityylien tutkimus) tai esimerkiksi musiikin tuottamia identiteettejä (Frith, 

1996; Järviluoma, 1997). Jamittelemisessa sen sijaan on keskiössä tässä ajassa ja paikassa 

tapahtuva yhdessä tekeminen ja luominen. Jamitteleminen on ennen kaikkea vuorovaikutusta. 

Toiminnan merkitykset tulevat esiin muun muassa siinä, miten jamittelu ei ole vain jameissa 

käymistä; jamittelijuus on myös aikaan, paikkaan ja kulttuuriin sidottu identiteetti (Hall, 

1999; Järviluoma, 1997; Jenkins, 2008).  

 

Tutkielmassani tarkastelen jamittelemista ja jamittelijuutta rituaali-, performanssi- ja 

toimintateorioiden kautta. Sosiologiassa ja antropologiassa on usein tutkittu, millä tavoin 

esimerkiksi sosiaalisia rakenteita tuotetaan. Tutkielmani sijoittuu tutkimuskentällä 

toimintateorioiden käsitteiden ympärille ja valottaa toimintateorioiden käyttömahdollisuuksia 

ja soveltuvuutta erilaisissa konteksteissa. 

 

Jamit ovat ilman muuta performanssi sanan tyypillisimmässä merkityksessä: kontekstiin 

sidottua esiintymistä yleisölle (Schechner, 1990; 2020). Jamittelemista on kuitenkin 

mahdollista tarkastella myös esimerkiksi siten, millaisia statuksia tai identiteettejä se tuottaa, 

millaisia sosiaalisia sekä kulttuurisia arvoja tai merkityksenantoja se ilmentää ja miten nämä 

prosessit rakentuvat (Bell, 1997; Bourdieu, 1986/1983; Moisala, 2013).  

 

Esittelen seuraavaksi tutkimusongelman ja -kysymykset, sekä tutkimusetiikkaan liittyviä 

seikkoja, toisessa luvussa käyn läpi keskeisiä teorioita ja käsitteitä, jotka toimivat 

viitekehyksenä ja työkaluina sekä tutkimusmenetelmien valinnoille, että analyysin 

tekemiselle. Kolmannessa luvussa esittelen tutkimusmenetelmäni, sekä tarkastelen asemaani 

kentällä tutkijana. Metodologian jälkeen analysoin aineistoani neljännessä ja viidennessä 

luvussa. Kuudennessa luvussa tiivistän analyysin johtopäätökset kokonaisuudeksi ja 

viimeisessä luvussa pohdin tutkielmani mahdollisia puutteita sekä potentiaalisia 
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jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

 

 

1.1. TUTKIMUSONGELMA JA -KYSYMYKSET 

 

Jamittelua löytyy maailman jokaisesta kolkasta, mistä löytyy musiikkia, mutta tutkielmani 

keskittyy kuvailemaan jamikulttuuria oululaisessa kontekstissa. Tutkimusongelmani on 

tarkastella rituaaliteoreettisesti, millaisia toimijoita (statuksia ja identiteettejä) jamit 

tuottavat? Tutkimuskysymykset, joiden avulla pyrin vastaamaan tutkimusongelmaani, ovat 

muun muassa: 

 

1. Miten jamittelijat neuvottelevat jamittelijuudesta? 

2. Millaisia sääntöjä, etikettejä tai muita toiminnan ehtoja jameihin liittyy?  

3. Millaisia merkityksiä jamittelijat antavat jamitoiminnalle? 

4. Mikä on paikan merkitys jamittelijoille?  

 

Jamittelijuuteen käsitteenä sisältyy odotuksia esimerkiksi tietynlaisesta olemisen luonteesta. 

Ensimmäinen kysymys tarkastelee identiteettien tuottamista, sekä siihen liittyviä ehtoja ja 

normeja. Toinen tutkimuskysymys tarkastelee jameja tapahtumana ja performanssina, sekä 

miten jamit vaikuttavat identiteettiprosesseihin ja statuksiin. Kolmas kysymys tarkastelee 

toiminnan merkityksiä jamittelijoiden elämässä muun muassa identiteettien ja asemien 

näkökulmasta, mutta myös muita jamittelun merkityksiä esimerkiksi yhteiskunnallisesti 

tarkasteltuna. Kenttäkokemusteni myötä havaitsin joidenkin jamittelijoiden korostavan 

paikallisuutta ja paikkojen merkityksiä jamittelemiselle. Tarkastelen neljännen kysymyksen 

avulla, millä tavoin paikat vaikuttavat identiteetteihin jamikontekstissa. 

 

 

1.2. TUTKIMUSETIIKKA 
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Koska suurin osa aineistostani on kerätty julkisilla paikoilla julkisista tapahtumista, aineiston 

anonymisointi ei olisi ollut välttämätöntä. Pyrin osallistuvaa havainnointia tehdessäni 

kertomaan omasta roolistani mahdollisimman avoimesti osallisille, mutta ottaen huomioon 

tapahtuman luonteen, minulla ei ole varmuutta, onko roolini tutkijana ollut kaikille 

osanottajille selvä. Koska en ole voinut saada täyttä suostumusta jokaiselta osallistujalta, 

päätin tehdä yksinkertaisen anonymisoinnin, eli kenttämuistiinpanoissani olen antanut 

osallistujille peitenimet ja tekstissä käyttämissäni kenttämuistiinpanojen otteissa osallistujat 

ovat anonymisoitu oletussukupuolen ja ikäryhmän mukaan. Poikkeuksena sellaiset esimerkit 

aineistostani, joissa osallistujan rooli esimerkiksi tietyn soittimen taitajana on oleellinen 

analyysin avaamisen kannalta, kuten luvussa 4.4.1. Haastatteluihin osallistuneet henkilöt 

antoivat erillisen suostumuksensa omien nimiensä käyttämisestä. 

 

 

2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS – TUTKIJAN TYÖKALUPAKKI 
 

 

Voidaksemme tarkastella kulttuurisia ilmiöitä pitää ensin määritellä, mitä tarkoitetaan 

kulttuurilla. Käsittelen seuraavassa alaluvussa kulttuuria tutkimuskohteena sekä kulttuurin 

tutkimisen haasteita yleisesti. Toisessa alaluvussa käyn läpi rituaaliteorioita ja niiden 

käsitteistöä, kolmas alaluku käsittelee performanssitutkimuksen keskeisiä ideoita. 

Neljännessä alaluvussa esittelen toimijuutta ja siihen liitettyjä toimintateoreettisia käsitteitä. 

Viidennessä alaluvussa avaan identiteettiprosessien käsitteitä ja kuudennessa alaluvussa 

valotan lyhyesti, mitä tarkoitetaan alakulttuureilla. 

 

 

2.1. KULTTUURI TUTKIMUKSEN KOHTEENA 
 

Tällä hetkellä vallitsevin näkemys on käsitys kulttuurista prosessina (Williams, 1993; Bell, 

1997). Kulttuurin voidaan ajatella olevan yhtäältä ideoita ja tietoa, toisaalta työkaluja, joita 

ihmiset käyttävät ideoiden tuottamiseen, mutta kulttuuri on myös sosiaalisten toiminnan tuote 
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(Hall & Neitz, 1993). Kulttuuria tuotetaan yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa. Kulttuuri luo 

pohjaa merkityksille, mutta toisaalta merkitykset luodaan jatkuvasti uudelleen yksilöiden ja 

yhteisön toiminnassa ja vuorovaikutuksessa.  

 

Useimmat kulttuurin tutkimisen haasteet liittyvät siihen, miten ja millaisilla ehdoilla sekä 

säännöillä toisia tulisi tutkia, vai voidaanko ensinkään tutkia toisia? Emme voi kokonaan 

irrottaa itseämme merkityksistä, joita oma kulttuurimme on tuottanut: tutkijan omat 

kulttuuriset merkityksenannot sekä arvot vaikuttavat tutkijapositioon sekä tulkitsemiseen 

lähes väistämättömästi (Conquergood, 2002). Kulttuurin tutkimisen ja erityisesti 

tulkitsemisen perushaaste tulee esiin Catherine Bellin (1997) rituaalitutkimusta käsittelevästä 

sitaatista: ”puhe rituaaleista saattaa paljastaa enemmän puhujista, kuin niistä, joista puhutaan” 

(Bell, 1997: xi). Se, millaisia havaintoja ja tulkintoja teemme, riippuu omista 

lähtökohdistamme.  

 

On tärkeää ymmärtää, että tarkastelemme kulttuureita aina omien ymmärrysten ja 

merkitysten värittämien lasien läpi. Se ei tarkoita, ettemmekö voisi pyrkiä ymmärtämään, 

tulkitsemaan ja kuvailemaan asioita siten, miten toimijat kussakin kulttuurissa asiat kokevat. 

Tämä tuo meidät toisen keskeisen haasteen äärelle: millä tavoin voimme sanallisesti kuvailla 

kokemuksia? Kokemuksiin osallistumisen ja sanallisten tulkintojen välillä on 

vääjäämättömästi olemassa kuilu: kokemisen syvin olemus ei ole tuotavissa sanalliseen 

muotoon ilman, että osa sen merkityksestä katoaa (Lewis, 2008; Maxwell, 2008).  

 

Lisäksi kulttuurin tutkijat kohtaavat subjektiivisuuden haasteen. Siinä, missä petrimaljassa 

havaitut ilmiöt tai matemaattiset yhtälöt voidaan toistaa siten, että jokainen havaitsija pääsee 

samaan lopputulokseen, ei henkilökohtaisia kokemuksia pysty tuottamaan ja toisintamaan 

samalla tavoin. Kokemuksemme todellisuudesta ovat aina subjektiivisia; maailma 

sellaisenaan, a priori, ei ole koskaan koettavissa sellaisenaan, vaan kokemukset ovat aina a 

posteriori, meidän rakentamiemme ja tulkitsemiamme kokemuksia (Kant, 2013/1781).  

 

Jokainen toimija elää maailmassa, jonka hän itse rakentaa yhteydessä muihin yksilöihin. 

Toimijat luovat yhdessä merkityksiä ilmiöille ja toisaalta he luovat yhdessä ilmiöitä, joille 

antavat merkityksiä. Tämä on kulttuuriprosessi yksinkertaisimmillaan. 
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2.2. RITUAALITEORIAT 

 

Kulttuuria voidaan ilmentää monin tavoin, esimerkiksi rituaalit ovat yksi kulttuurin 

ilmenemismuoto. Vaikka rituaaleja on tutkittu antropologian ja sosiologian kentällä paljon, 

selkeää yksimielisyyttä rituaalin luonteesta ei ole tavoitettu. Pyrin löytämään kultaisen 

keskitien ja kuvailemaan muutamia keskeisimpiä rituaaleihin liitettyjä käsityksiä sekä 

käsitteitä, jotka toimivat tulkintojeni viitekehyksenä. 

 

Rituaalit nähdään symbolisena toimintana (Myerhoff, 1990; Turner, 2007/1969). 

Pystyäksemme tulkitsemaan tai ymmärtämään, mikä tai mitä on rituaali, on ensin 

ymmärrettävä, mitä tarkoitetaan symboleilla. Antropologi Clifford Geertzin (1973) mukaan 

yhteisön kulttuuriset merkitykset ja merkitystenannot varastoituvat symboleihin. Meillä on 

olemassa kulttuuristen merkitysten pohjalta rakennettuja käsitteitä ja ideoita, esimerkiksi idea 

koulusta. Koulu käsitteenä symboloi kulttuurisesta kontekstistaan riippuen esimerkiksi 

sosiaalisia suhteita, rooleja, valtahierarkioita, käsityksiä oppimisesta, mutta se symboloi myös 

aineellista paikkaa. Monenlaiset merkitykset ovat varastoituneet symboliin koulu.  

 

Rituaaleissa symboliset käsitteet sekä ideat aineellistuvat ja kehollistuvat. Rituaalit ovat 

symbolista toimintaa, mutta myös kommunikaation väline: osallistujat jakavat yhteiset 

käsitykset kommunikaation symbolisesta sisällöstä (Alexander, 2006). Rituaaleja voidaan 

kontekstista riippuen käyttää sosiaalisten rakenteiden ylläpitämiseen, tasapainon 

vahvistamiseen, mutta myös rakenteiden muovaamiseen ja jopa hajottamiseen. Rituaalit 

voivat myös tarjota tilan sosiaalisten jännitteiden tai tunteiden purkamiselle (Lee, 1990: 164).  

Rituaalit tarjoavat tunteen jatkuvuudesta ja ennustettavuudesta (Myerhoff, 1990; Alexander, 

2006). Jatkuvuutta tuottavia rituaaleja ovat esimerkiksi kalendaariset rituaalit, jotka 

tapahtuvat säännönmukaisesti kausittain, kuten syntymäpäiväjuhlat tai 

maatalousyhteiskuntien erilaiset sadonkorjuujuhlat ja uhrirituaalit, tai historiallisesti tärkeiden 

tapahtumien muistopäivät (Bell, 1997: 102- 105). 
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Rituaaleja esitetään kontekstista riippuen erilaisissa muodoissa, jotka ilmentävät kulttuurisia 

merkityksiä. Erilaisia rituaaliperformanssien muotoja ovat seremonialliset tapahtumat, kuten 

häät, tai tapahtumat, joilla pyritään muutoksiin tai vaikuttamiseen yksilön statuksessa, kuten 

siirtymäriitit (Bell, 1992; 1997; Turner, 2007/1969). Klassisia siirtymäriittejä ovat muun 

muassa uskonnollisten yhteisöjen rituaalit, esim. Evankelis- luterilaisen kirkon konfirmaatio, 

mutta myös sekulaarit seremoniat, kuten ylioppilaiden lakitus voidaan lukea rituaaleiksi. 

Kummassakin tapauksessa nuori siirtyy rituaalisesti uuteen statukseen ja asemaan 

yhteisössään.  

 

Rituaaleilla on lukuisia erilaisia tehtäviä sosiaalisen maailman järjestäjänä, vahvistajana ja 

muovaajana. Seuraavaksi tarkastelen, millaisia vaiheita rituaalin rakenteeseen kuuluu, sekä 

tarkastelen niin ritualisaation, kuin rituaalinkaltaisuuden käsitteitä. 

 

2.2.1. Rituaalin rakenne 
 

Tyypilliseen rituaalin rakenteeseen nähdään kuuluvan kolme vaihetta, joita ovat liminaali, 

communitas ja takaisin liittäminen (Turner, 2007/1969: 106). Liminaalissa ollaan ”ei- 

kenenkään -maalla”. Siinä siirrytään symbolisesti tilasta toiseen, kuten maallisesta pyhään tai 

paljaasta suojeltuun (Turnbull, 1990; Obeyesekere, 1990). Liminaali voi toimia kahden tilan 

välisenä edestakaisena kuljettajana siirryttäessä symbolisesti roolista ja statuksesta toiseen, 

esimerkiksi työroolista vapaa-aikaan (Gusfield, 1987). 

 

Liminaali toimii tilana muutokselle. Muutos voi tapahtua esimerkiksi yksilön identiteetissä, 

yksilön suhteessa sosiaaliseen rakenteeseen, tai yksilön perspektiiveissä (Gilmore, 2008; 

Turner, 2007/1969; Bell, 1997). Colin Turnbull (1990: 80) kirjoittaa: ”in the liminal state 

disorder is ordered, doubts and problems removed, the ”right” course of action made clear 

with rightness that is both moral and structural --- It provides a charter for individual 

behaviour and, by extension, for communal, social, behaviour”. Liminaali on tulkittavissa 

eräänlaiseksi kaaoksen ja järjestyksen sekoittumispisteeksi. 
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Communitas on Victor Turnerin mukaan yhteisesti jaettu ”hetki ajassa ja ajan tuolla puolen” 

(Turner, 2007/1969: 108). Communitas on eräänlainen liminaalin huipentuma, jossa jaetaan 

yhteisesti tietoutta sekä ymmärrystä tilanteen erityislaatuisesta luonteesta sekä välittömästä 

yhteydestä toisiin. Communitas on ”sense of community” (Boyd, 2016: 106). Maallisena 

esimerkkinä liminaalin ja communitasin ilmenemisestä voidaan käyttää esim. Burning Man 

festivaalia Yhdysvaltojen Nevadassa tai tanssilattiaa missä hyvänsä yökerhossa: ne 

mahdollistavat sosiokulttuuristen roolien ja statusodotusten hylkäämisen (liminaali), sekä 

mahdollistavat välittömyyden, kuulumisen, sosiaalisen ja kognitiivisen vapautumisen 

tunteiden kokemisen (communitas) (St John 2008b; Gilmore, 2008).  

 

Rituaalin viimeinen vaihe on takaisin liittäminen (Turner, 2007/1969). Liminaali huipentuu 

communitakseen, minkä jälkeen yksilö liittyy takaisin rakenteeseen, vakauden tilaan, missä 

hänellä on jälleen määriteltyjä rakenteellisia oikeuksia ja velvollisuuksia muita yhteiskunnan 

jäseniä kohtaan (Turner, 2007/1969: 107).  

 

2.2.2. Ritualisaatio 

 

Rituaali tuotetaan ritualisaatioprosessissa. Bellin (1992: 89, 221) mukaan ritualisaatio 

tarkoittaa kiteytettynä paitsi traditioiden tuottamisen prosessia, myös prosessia, missä 

tuotetaan ritualistoituja toimijoita. Rituaali on tiukasti sidoksissa laajempaan sosiaaliseen 

kontekstiinsa, kuten yhteisöön tai yhteiskuntaan, missä se tapahtuu.  

 

Ritualisaatiossa voidaan muun muassa tuottaa rutiinista rituaali. Bell (1992) käyttää 

esimerkkinä sukkien ostamista: kun vanhempi ostaa kauppareissun yhteydessä lapselleen 

sukat, se on rutiini, mutta kun vanhempi ostaa kauppareissun yhteydessä merkkisukat, käärii 

ne pakettiin ja antaa ne seremoniallisesti lapselleen lahjana, rutiini on ritualisoitunut (Bell, 

1992: 91).  

 

Meillä on oltava kyky erottaa milloin toiminto, kuten rutiininomainen sukkien ostaminen 

lapselle, on merkitykseltään eri, kuin sukkien antaminen lahjana. Tarvitsemme ymmärryksen 

rituaalista, ”sense of ritual” (Bell, 1992). Ymmärrys rituaalista opitaan ja tuotetaan 
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kulttuurisesti, kuten Williams (1993: 6) ilmaisee: ”the making of society is the finding of 

common meanings and directions --- the growing society is there, yet it is also made and 

remade in every individual mind”. Ihminen omaksuu kulttuuriset merkitykset ja toiminnot 

osaksi itseään ja itsensä osaksi kulttuuria.  

 

Ymmärrämme lahjan antamisen sosiaalisena toimintana, jossa tuodaan esiin symbolisia 

merkityksiä, kuten suhteiden vahvistaminen tai lahjan saajan aseman tunnustaminen. 

Rituaalit toimivat kulttuurisen tietoisuuden, ”cultural knowledge” välittäjinä (Bell, 1992: 54). 

On oltava kulttuurista tietoutta, jotta meillä on ymmärrys rituaaleista, mutta samaan aikaan 

rituaaleilla välitetään edelleen kulttuurista tietoutta. Tämä kehäpäätelmä on ritualisaation 

kaava: ”strategiset kaavat tuotetaan siten, että ne rakentavat ympäristön niin, että vaikuttaa, 

kuin ympäristö itse olisi strategisten kaavojen lähde” (Bell, 1992: 140). 

 

2.2.3. Rituaalinkaltaisuus, ”liminoid” 

 

Kun tarkastellaan ihmistoimintaa rituaalin rakenteen näkökulmasta, voidaan havaita, että 

monet maalliset toiminnot pitävät sisällään ritualistisia piirteitä. Sekulaarit ritualistiset 

toiminnot, kuten vaikkapa snapsien juominen sosiaalisten suhteiden vahvistamisen merkkinä 

(Thornton, 1987) tai esimerkiksi osallistuminen Burning Man- festivaaleille (Gilmore, 2008) 

voidaan tulkita rituaalinkaltaisiksi toiminnoiksi. Selkeä ero rituaalien ja rituaalinkaltaisten 

toimintojen välillä tulee esiin siinä, miten rituaalit ovat yhteisön jäseniä velvoittavia ja 

kollektiivisia toimintoja, kun taas rituaalinkaltaiset toiminnot perustuvat vapaaehtoisuuteen ja 

toimivat itseilmaisun muotona (Rowe, 2008). 

 

Gusack ja Digance (2008) tarkastelevat rituaalinkaltaisuutta pyhän käsitteen kautta. Ihminen 

voi kokea pyhyyttä maallistuneissa tilanteissa, kuten poliittisessa aktivismissa. Gusackin ja 

Digancen mukaan mm. shoppailua tai pyhiinvaellukseen vertautuvaa reppureissaamista 

Aasiaan käytetään identiteetin rakentamisen työkaluna. Niiden avulla voidaan sekä kokea 

kuluttamispyhyyttä, että ”ostaa” statuksia ja identiteettejä (Gusack & Digance, 2008: 229- 

232). Ne ovat maallisia pyhyyden ja liminaalin kokemuksien tarjoajia, rituaalinkaltaisia 

toimintoja. 
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Oman tutkielmani kannalta rituaalitutkimus toimii hyvänä viitekehyksenä ja kategorisoimisen 

työvälineenä, pitäväthän jamit sisällään ritualistisia toimintoja. Rituaaliteorioiden kautta 

aukeaa mahdollisuus tarkastella monenlaista sosiaalista toimintaa symbolisena merkitysten 

jakamisena. Rituaaleilla on paikkansa yhteisöissä niiden sisäisen sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden lujittajana ja toisaalta tilana, jossa sosiaaliset rakenteet on mahdollista 

asettaa kyseenalaisiksi, irtaantua niistä ja kenties luoda jotain kokonaan uutta. Catherine 

Bellin sanoin: ”ritual does not mold people; people fashion rituals that mold their world” 

(1997: 73). 

 

 

2.3. PERFORMANSSITUTKIMUS 

 

Performanssitutkimus ei nimestään huolimatta tarkoita pelkästään erilaisten esittävien 

tapahtumien, kuten näyttämötaiteen tutkimista ja analysoimista, vaan se tarkastelee 

ihmistoimintaa yleisesti ottaen performatiivisesta näkökulmasta. Rituaalit, ooppera, lääkärin 

vastaanotto, kaikkia sosiaalisia kulttuuri- ilmiöitä voidaan tarkastella 

performanssitutkimuksen keinoilla (Schechner, 2020). 

 

Performanssit nähdään ensisijaisesti kulttuurisen kommunikaation ja vaikuttamisen 

muotoina: performansseilla voidaan pyrkiä muutokseen tai kulttuurisen tiedon välittämiseen 

(Schechner, 1990). Performansseja voidaan tarkastella sosiaalisen rakenteen 

tarkoituksenmukaisena representaationa. Sekä performanssit että rituaalit toimivat 

symbolisina kulttuuristen merkitysten ilmaisuina, rakenteiden vahvistajina ja tuottavat 

transformaatioita (Maxwell, 2008; Turnbull,1990; Zarrilli, 1990).  

 

Jos tarkastellaan rituaalia performanssitutkimuksen viitekehyksestä, voidaan kiinnittää 

huomiota esimerkiksi rituaalin muotoon, kuten draamallisiin elementteihin liikkeineen, 

eleineen, äänenpainoineen tai musiikkeineen, mitkä voivat ilmentää mm. aiemmin mainittuja 

kulttuurisia merkityksiä ja rakenteita (Bell, 1997). Performanssit voivat tarjota ”voimakkaan 
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kokemuksen yhteenkuuluvuudesta” vastaten näin communitaksen kokemusta (Bell, 1997: 

161) 

 

Performanssi voi olla esittävä tai seremoniallinen, kuten vaikkapa alakoulun kevätjuhla, 

mutta performanssi voidaan nähdä yksilön itsensä esittämisenä (Bouissac, 1990; Peacock, 

1990). Erving Goffman (1959) oli kiinnostunut sosiaalisen toiminnan sekä itsen esittämisen 

tarkastelusta dramaturgian kautta. Goffmanille maailmassa oleminen oli aina jonkinlaista 

esittämistä, vaikutelmia ja vaikutusten antamista. Hänen mukaansa sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa korostuvat se, miten yksilö esittää itseään, miten ja millaista 

informaatiota hän ottaa vastaan muilta tilanteessa olevilta yksilöiltä sekä se, kuinka yksilöt 

arvioivat tilanteen kontekstiin soveltuvia toimintoja (Goffman, 1959; 1963).  

 

Anthony Giddensin (1990: 36) mukaan jokainen vuorovaikutustilanne sisältää äärettömän 

määrän mahdollisia tapoja vastata vuorovaikutukseen, joten tilanteessa olevilla yksilöillä on 

oltava käsitys kuhunkin tilanteeseen sopivista tai hyväksytyistä vastauksista. Niin Goffmanin 

kuin Giddensin ideoissa painottuu ajatus siitä, että yksilöillä on oltava kulttuurista 

ymmärrystä: käsitys siitä, millaista toimintaa yksilöiltä odotetaan. Vaikutelmia itsestä 

välitetään performanssissa eri tavoin, kuten ei- kielellisesti luovuttaen, tai tarkoitushakuisesti 

laskelmoiden (Goffman, 1959).  

 

Performansseissa kommunikoidaan kulttuurisia arvoja eri tavoin. Esimerkiksi tanssiesityksiä, 

oli se rituaalitanssia tai balettia, voidaan tarkastella niin tanssin rakenteen ja muodon, kuin 

tyylinkin kautta. Toisaalta voidaan tarkastella myös tanssiesityksiin liittyviä sosiaalisia ja 

kulttuurisia merkityksiä, eli miksi tanssitaan juuri tällaista tanssia, millaisia kulttuurisia 

merkityksiä eri tanssit ilmentävät, millaista sosiokulttuurista todellisuutta ne rakentavat 

(Blacking, 1985; Turnbull, 1990; Hoppu & Seye, 2013). 

 

Musiikki ja musiikkiesitykset performanssi- ja rituaalitutkimuksen tutkimuskohteena ovat 

mielestäni keskeisiä: musiikki on ihmisyhteisön toiminnan tuote. Kulttuurisia merkityksiä 

ilmaistaan musiikissa muun muassa siinä, miten äänet ja äänteet järjestetään musiikiksi, 
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esimerkiksi melodisuus ja harmonisuus ovat kulttuurisia kategorioita, eivät luonnollisia 

tosiasioita (Moisala & Seye, 2013; Nettl, 2010).  

 

Musiikki on sosiaalista toimintaa. Se on jatkuvassa vuorovaikutuksessa kulttuurin kanssa 

ilmaisten kulttuurisia arvoja, esimerkiksi ihmisoikeuksia tai poliittista liikehdintää (Bowman, 

2010). Musiikki on paitsi kulttuuristen kategorioiden kautta rakentunut ilmaisumuoto, 

musiikilla myös esitetään merkitysten luomisen prosessia (Frith, 1996: 110- 111, 115). 

 

Kehollisuus kietoutuu performansseihin. Esimerkiksi Phillip Zarrilli (1990) tarkasteli 

performanssin kehollisuutta “hahmoksi tulemisen” prosessin kautta: performanssin 

symboliikka ruumiillistuu esittäjissä. Zarrilli (1990: 134) kuvailee in-body prosessia, missä 

”yksilö vapautuu tietoisesta muodon hakemisesta”. In-body- prosessin voidaan mielestäni 

nähdä tapahtuvan, kun soittaja harjoittelee soitintaan, eli tekniikoita, oman kehon käyttöä ja 

asentoja, mahdollisesti oikea-aikaista hengittämistä, sekä kuten Talvitie (2013) ilmaisee, 

kulttuuristen merkitysten ilmaisemista soittamalla. Kovalla harjoittelulla tekniikasta tulee osa 

muusikkoa; muusikko vapautuu ”tietoisesta muodon hakemisesta” ja voi keskittyä vapaasti 

äänien ja rytmien tuottamiseen musiikiksi.  

 

Performanssi- ja rituaalitutkimuksessa painottuvat tutkimuskohteen ja tulkitsijan 

kokemuksellisuus; performanssit ovat monimuotoisia, draamallisia ilmiöitä, joissa aistit, 

kognitiot ja kehotietoisuus nivoutuvat yhteen kokemukseksi, jota voi olla vaikeaa sanallistaa 

ja kategorisoida ilman, että ne menettävät osan merkityksestään. (Turnbull, 1990; Moisala, 

2013; Talvitie, 2013). Ellen Koskoff (2010) kuvailee tutkijoiden päätyneen eräänlaiseen 

halvaantumisen tilaan, jossa teoretisoiminen on luonut epävarmuutta tutkimustyön 

tekemiseen. Koskoffin mukaan on tärkeää tutkia ja pyrkiä kehittämään metodeja, joiden 

avulla voidaan rohkeasti kohdata kokemusten sanallistamisen haasteita. Tutkija voi muuttaa 

kenttää, mutta kenttä muuttaa myös tutkijaa. (Koskoff, 2010). 

 

Performanssit toimivat kulttuurin ilmentäjinä ja muovaajina. Ne voivat olla monimuotoisia 

tilanteita, joissa kulttuuriset arvot ja merkitykset tulevat esiin. Se, mitä ja miten esitetään, on 
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itsessään kulttuurinen valinta, joka edelleen tuottaa ja ylläpitää kulttuurisia 

merkityksenantoja.  

 

 

2.4. TOIMIJUUS  

 

Toimijuus- käsite pohjautuu idealle subjektien aktiivisuudesta. Yksilö nähdään aktiivisena 

toimijana, joka tuottaa toimintaa. Toiminta voi olla vaikkapa sanottua itsen esittämistä tai 

esimerkiksi rituaalin tuottamista ottamalla siihen osaa kulloisen kontekstin määrittämällä 

tavalla. Sherry Ortnerin (1984: 149) mukaan ”toimintaa” on sellainen olemisen muoto, jolla 

on tarkoituksenmukaisia tai epätarkoituksenmukaisia poliittisia seurauksia. 

 

Toimintateoriat ovat teorioita, jotka tarkastelevat muun muassa sosiaalisia rakenteita, 

ihmisten vuorovaikutusta, yhteisöitä, identiteettejä ja kulttuureita toimijuuden näkökulmasta. 

Teorioiden mukaan yhteisöt ja kulttuurit tuotetaan toiminnan ja toimijuuden kautta, toisaalta 

kulttuurit muovaavat ihmisiä (Ortner, 1984; Bell, 1997).  

 

Sosiologian ja antropologian kentillä kiinnostus on suuntautunut erityisesti siihen, miten 

sosiaalisia rakenteita ja systeemeitä tuotetaan ja millaista toimintaa rakentaminen on 

(Waterson, 2000). Muun muassa sosiologi Pierre Bourdieun (1985) mukaan sosiaalinen 

maailma ja sen rakenne on olemassa vain sellaisena, milla iseksi siinä operoivat toimijat sen 

kunakin hetkenä rakentavat (1985). Goffmanin performanssit on helppo rinnastaa Bourdieun 

käsityksiin: yksilöt esittävät itseään ja muodostavat tilanteita sen pohjalta, miten yksilöt 

kunkin tilanteen tulkitsevat ja miten he siihen asemoituvat (Goffman, 1959; 1963). 

 

Bourdieun (1985) mukaan yksilöllä on käytössään erilaisia strategisia toiminnan 

mahdollisuuksia, joista muodostuu yksilön habitus. Habitusta on mahdollista tarkastella 

pääomien näkökulmasta, joita Bourdieun (1986/1983) mukaan ovat kulttuurinen, 

taloudellinen ja sosiaalinen pääoma. Pääomilla yksilö tuottaa toimijuuttaan ja asemoituu 

kentällä suhteessa muihin toimijoihin. (Bourdieu, 1985; 1986/1983). 
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Mooren (2014: 99- 101) mukaan taloudellinen pääoma tarkoittaa valuuttaan pohjautuvaa 

pääomaa, mitä yksilöillä on käytössään. Bourdieu halusi laajentaa taloudellisen pääoman 

käsitettä kulttuurisen vaihdannan kenttään. Moore esittää, että Bourdieulle erilaiset 

symbolisen pääoman muodot, kuten kulttuurinen tai lingvistinen pääoma, ovat taloudellisen 

pääoman muotoja sosiaalisella kentällä. Bourdieu näki symbolisen pääoman tuottavan 

uudelleen taloudelliselle pääomalle pohjautuvia rakenteita, kuten luokkia ja valtasuhteita. 

(Moore, 2014: 99- 101). 

 

Sosiaalisella pääomalla Bourdieu (1986/1983) tarkoittaa mm. erilaisia suhdeverkostoja ja 

niiden merkitystä toimijan elämässä. Pääoman määrä riippuu esimerkiksi suhteiden ja 

verkostojen koosta. Kulttuurinen pääoma tarkoittaa yksilön kulttuurista ymmärrystä sekä 

kykyä hyödyntää tuota ymmärrystä suhteessa muihin toimijoihin. Kulttuurista pääomaa voi 

ostaa hankkimalla erilaisia materiaalisia statussymboleja. Toisaalta Bourdieu esittää, että 

toimijalla on oltava kulttuurista pääomaa osatakseen hyödyntää esimerkiksi ostamaansa 

työkonetta tarkoituksen mukaisesti (Bourdieu, 1986/1983: 20)   

 

Kayn ja Labergen (2004) mukaan sosiaalinen kenttä tarkoittaa ajattelun yleistä tapaa, tapaa 

suhtautua aiheeseen ja se toimii näyttämönä dominoivista asemista taistelemiselle. 

Sosiaalinen kenttä jakautuu erilaisiin luokkiin. Bourdieun (1985) mukaan luokka tarkoittaa 

yksilöitä, joita yhdistää samankaltainen asema kentällä ja joilla on yhteneviä intressejä. 

Bourdieu halusi uudistaa weberiläistä käsitystä luokista ja statusryhmistä toisistaan erillisinä 

ilmiöinä. Bourdieulaiset luokat voidaan Hallin ja Neitzin (1993: 131- 135) mukaan ymmärtää 

statusryhminä: ne ovat sosiaalisesti rakennettuja yksilön ja kulttuuri- identiteettien 

perustuksia.   

 

Cromptonin (2008: 102) mukaan Bourdieun sosiologia on kehämäistä: etuoikeudet 

aikaansaadaan, kun ollaan etuoikeutetussa asemassa. Cromptonin mukaan on mahdollista, 

että toimijat eivät tee tietoisia valintoja asemiensa ja luokkiensa suhteen, vaan hakeutuvat 

tiedostamattomasti samankaltaisten asemien ja makujen jakavien toimijoiden ja ryhmien 
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joukkoon. Bourdieuta on kritisoitu siitä, että hän aliarvioi ihmisten kyvyt toimijuuteen ja 

joustavuuteen. (Crompton, 2008: 100- 102). 

 

Kritiikistä huolimatta pääomat ja kentän käsite ovat kelvollisia työkaluja, kun analysoidaan 

toimijoita suhteessa laajempaan sosiaaliseen verkostoon. Toimijuuden kautta pystymme 

näkemään niin yksilöt, kuin laajat sosiaaliset kompleksit elävinä ja dynaamisina, jatkuvasti 

muovautuvina ja aktiivisina olioina. 

 

 

2.5. IDENTITEETTIPROSESSIT 

 

Identiteetti toimii hyvänä esimerkkinä toimijuudesta, eli yksilöstä aktiivisena informaation 

työstäjänä ja hyödyntäjänä. Toimijuus sisältyy oleellisesti yhteisöiden ja kulttuureiden 

rakentumiseen; ne eivät synny tyhjiöissä, vaan ihmistoiminnan tuotoksina (Williams, 1993). 

Sama koskee identiteetin kehittymistä: se rakentuu vuorovaikutuksessa toisiin yksilöihin ja 

kulttuureihin (Hall, 1999; Jenkins, 2008). Identiteetti on aktiivinen prosessi, jossa yksilö 

erottelujen ja yhteen liittämisten kautta rakentaa käsitystä itsestään. Stuart Hallin (1999) 

mukaan käsitys itsestä voi muovautua uusien skeemojen myötä ja identiteettejä voi olla 

useita.  

 

Richard Jenkinsin (2008: 5) mukaan identiteettiä pitäisi tarkastella asiana, jota tehdään. 

Identiteetti on siis enemmänkin toimintaa, kuin olemassa oleva, omistettava asia. Hall (1999: 

23) väittää, että identiteetit ”muovautuvat jatkuvassa suhteessa niihin tapoihin, joilla meitä 

representoidaan tai puhutellaan meitä ympäröivissä kulttuurisissa järjestelmissä”. Ymmärrän 

tämän tarkoittavan, että me emme pelkästään tee erotteluja ja yhteen liittämistä 

muodostaessamme identiteettiämme, vaan me myös peilaamme käsityksiä identiteetistämme 

siihen, miten muut meidät näkevät ja sijoittavat sosiaalisella kentällä. 

 

Sekä Hall (1999) että Jenkins (2008) esittävät, että identiteettiä ei ole olemassakaan 

lopputuloksena tai tuotteena, vaan identiteetti on ymmärrettävä ennemminkin 
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identifikaatioprosessina: jatkuvana, tiedostamattomana olemisen ja tulemisen prosessina. 

Identifikaatio on Jenkinsin mukaan merkityksellistä vain sosiaalisissa suhteissa ja 

konteksteissa: ihmiset rakentavat ymmärryksen itsestään ja tovereistaan tiettyyn paikkaan tai 

suhteiden verkostoon ja vuorovaikutukseen kuuluvina (Jenkins, 2008: 6, 134). Giddens 

(1991) puhuu vastaavasta ilmiöstä ja käyttää käsitettä ”tunne jaetusta todellisuudes ta”. Jaettu 

todellisuus on Giddensin mukaan viitekehys, mistä käsin arvioidaan toiminnan soveliaisuutta 

(1991: 36). 

 

Jenkinsin (2008) idea identiteetistä perustuu vahvasti yksilöiden ja ryhmien väliselle 

vuorovaikutukselle. Brahin (2007: 144) mukaan kunkin tilanteen olosuhteet ovat 

identifioitumisen perusta. Yksilöt valikoivat identiteettinsä tai identifioitumisensa 

kontekstiensa perusteella. Brah (2007: 142- 143) kuvailee, miten tunne kuulumisesta ja 

identiteetistä syntyy, kun yksilö esim. toimittaa erilaisia arkirituaaleja, kuten ruokailee tai 

kuuntelee musiikkia. Näiden toimintojen kautta yksilö erottautuu toisenlaisesta toiminnasta. 

Brah (2007: 143) puhuu ”homing desiresta”, minkä olen vapaasti suomentanut muotoon 

”halu tuntea olevansa kotonaan”. 

 

Sosiaalisten identiteettien rinnalla on olemassa identiteettejä, jotka liittyvät yksilön sisäiseen 

kokemukseen itsestään, kuten sukupuoli- identiteetit. Käsitykset eri sukupuolista ja niihin 

liitetyistä merkityksistä muodostetaan yleensä sosialisaatioprosessissa. Tällöin sukupuoli-

identiteetin rakentuminen on riippuvainen kulttuurisista sukupuolikäsityksistä, esimerkiksi 

siinä miten sukupuolta ilmaistaan ja millaisia rooleja sukupuoliin liitetään. (Nagoshi, Nagoshi 

& Brzuzy, 2014: 15, 35).  

 

Judith Butler (2006/1990: 25, 79) esittää sukupuolen olevan ritualisoitu ja performatiivisesti 

tuotettu. Sukupuolten ritualisaatio tapahtuu prosessissa, missä sukupuoliin liitettyjä käsityksiä 

ja merkityksiä toistetaan sekä esitetään toiminnassa. Sukupuoliset ominaisuudet vaikuttavat 

luonnollisilta, vaikka kyseessä on monimutkainen vahvistamiseen, pakottamiseen ja 

uudelleentuottamiseen liittyvä performanssi. (Butler, 2006/1990). Sukupuoliperformanssin 

tarkkailijat puolestaan käyttävät sukupuolisen jaottelun välineinä havaitsemiaan fyysisiä, 
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kirjallisia, käyttäytymiseen liittyviä sekä myyttisiä vihjeitä, joiden perusteella he arvioivat 

esittäjän sukupuolta (Nagoshi et. al. 2014: 4). 

 

Identiteettiprosessit ovat sidoksissa sosiaaliseen ympäristöönsä ja kontekstiinsa. 

Identiteettiprosessit tuotetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yhteen liittämisen ja 

erotteluiden, sekä muunlaisten käsitysten ja merkitysten antojen kautta. Identiteetit ovat myös 

itsen esittämistä, performanssia, jolla pyritään antamaan vaikutelmia ja niiden avulla 

liittymään yksiin ja erottautumaan toisista. 

 

 

2.6. ALAKULTTUURIT 

 

Kulttuurin käsite itsessään on haastava avata tyydyttävällä tavalla, puhumattakaan 

alakulttuurin käsitteestä. Siinä, missä kulttuurit nähdään erilaisina merkitystenantojen, 

arvojen, normien ja statusten järjestelminä, alakulttuurit ovat näiden kulttuurien sisällä 

erilaisista tilanteista tai tarpeista käsin syntyneitä pienjärjestelmiä. Epätasa-arvo, heikentyneet 

tai rajoittuneet mahdollisuudet valtakulttuurin keinojen hyödyntämiseen ja käyttöön 

ottamiseen saattavat synnyttää resistanssia ja toimia laukaisevana tekijänä erilaisten 

alakulttuurien syntymiselle (Williams, 2011: 6- 7, 46, 62- 64). Toisaalta alakulttuurit ovat 

myös jaettujen intressien synnyttämä valinnan kulttuuri, ”culture of choice” (Williams, 2011: 

6, 128- 129). 

 

Erilaiset nuorten kulttuurit, kuten punkkulttuuri, tarjoavat heikentyneessä asemassa oleville 

yksilöille oman vaikuttamiskanavan. Alakulttuurin sisällä voidaan käydä neuvotteluita 

asemista, mutta yhtä kaikki alakulttuurin sisällä toimijoiden mahdollisuudet ovat laajemmat, 

kuin valtakulttuurin sisällä. (Williams, 2011; Muggleton, 2000). Esimerkiksi valtakulttuurin 

tyylejä saatetaan sijoittaa uuteen kontekstiin ja tämän kautta haastaa valtakulttuurin ylivaltaa 

(Muggleton, 2000: 131).  

 

Individualismi sekä autenttisuus muodostavat perustan alakulttuureille. Muggletonin (2000: 

79) mukaan ”subcultures can be understood --- as collective expressions and celebrations of 
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individualism.” Alakulttuurit painottavat yksilöllisyyttä, itseilmaisua ja erilaisten rakenteiden 

vastustamista, joista muodostuu alakulttuurin rakenne. Alakulttuurit eivät aina ole anarkistisia 

yhteiskunnan rakenteita vastustavia ryhmiä, mutta usein ne pitävät sisällään jonkinasteista 

pettymystä valtakulttuurin rakenteisiin ja sääntöihin.  

 

Toisaalta alakulttuurit saattavat heijastella valtakulttuurin ihanteita: “they are no more a 

resistance to bourgeois hegemony than an extension of its liberal premises” (Muggleton, 

2000: 150). Alakulttuurien voidaan yhtä aikaa nähdä tuottavan sekä vastustavan vallitsevia 

ideologioita, sillä muun muassa yksilöllisen vapauden ja itseilmaisun ihanteet ovat juuriltaan 

porvarillisia (Muggleton, 2000: 162). Alakulttuurit saattavat toiminnallaan ylläpitää myös 

yhteiskunnallisia rakenteita, kuten luokkia (Crompton, 2008: 100- 101). 

 

Alakulttuurien tutkimus on ongelmallista, sillä pelkästään alakulttuuria käsitteenä käytetään 

hyvin erilaisten ryhmien kuvailuissa. Alakulttuuriksi voidaan kutsua nuorisokulttuureita, 

jotka pohjautuvat musiikillisille sekä tyylillisille tekijöille, mutta toisaalta alakulttuurit 

voidaan rinnastaa esimerkiksi yhteiskuntaluokkiin. Katson kuitenkin alakulttuurin olevan 

hyödyllinen käsite tarkastellessani omaa aineistoani ja tutkimani jamiyhteisön suhdetta 

vallitsevaan yhteiskuntaan. 

 

 

3. ”NAUHURI TUOHON PÖYDÄLLE JA SANOT, ETTÄ PUHUKAA!” - 

TUTKIMUSMENETELMÄT JA NIIDEN PERUSTEET 

 

 

Olen avannut teoreettisia peruskäsitteitä, joiden kautta olen tarkastellut kentällä esiin 

nousseita ilmiöitä ja tehnyt ilmiöistä tulkintoja. Teoreettinen viitekehys on myös toiminut 

pohjana tutkimusmenetelmieni valinnoille. Tässä luvussa käyn läpi kentän käsitettä sekä sen 

määritelmää omassa työssäni, esittelen ja perustelen käyttämäni kenttätyö- ja 

aineistonkeruumenetelmät sekä pohdin tutkijan asemaani kentällä. 

 



  23 
 

   
 

 

3.1. KENTTÄ TUTKIELMASSANI 
 

Kenttä antropologisen tutkimuksen yhteydessä voi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa tiettyä 

sosiaalista yhteisöä tietyssä fyysisessä paikassa. Havaitsemme kuitenkin välittömästi 

ongelmia tällaisessa yksinkertaistamisessa, sillä miten määritellään yhteisö ja miten 

määritellään paikka? Esimerkiksi paikka voi olla enemmän tunne juurista, kuin fyysinen, 

rajattu alue (Massey, 1994).  

 

Moisala ja Seye (2013) määrittelevät kentän käsitteen tarkoittavan yleisesti ottaen ihmisiä ja 

heidän välisiään suhteita, kommunikointia. Kenttä on vuorovaikutuksessa syntynyt 

ihmissuhteiden verkosto, jaettu tila ja yhteiset kokemukset (Moisala & Seye, 2013: 33- 35). 

Kenttä tulisi näin ollen määritellä suhdeverkostojen ja paikan kokemusten kautta.  

 

Kentän määrittelyn lähtökohdat ovat tiukasti sidoksissa tutkimuskohteessa sekä 

tutkimuskysymyksissä. On mietittävä, mitä tutkitaan, jotta voidaan määritellä, millaisia 

tutkimusmenetelmiä tulisi käyttää sekä miten kenttä tulisi kulloisessakin kontekstissa 

määritellä (Talvitie, 2013). Omassa tutkielmassani kentän rajaukset perustuvat 

tutkimuskohteeni, eli oululaisten jamittelijoiden määritelmiin ja käsityksiin jameista sekä 

jamittelijoista, käytettävissä olevaan aikaan ja tutkielman laajuuteen sekä 

tutkimuskysymyksiini, kuten ”miten jamittelijat neuvottelevat jamittelijuudesta?”. Olen 

päätynyt määrittelemään kentän omassa tutkielmassani olevan: 

a) paikat: oululaiset baarit ja klubit, joissa järjestetään jameja, sekä 

b) ihmissuhdeverkosto: ne ihmiset, jotka osallistuvat aktiivisesti näihin jami-iltoihin 

esimerkiksi musisoimalla. 

 

Jamitteluksi voidaan yleisellä tasolla lukea kaikki vapaamuotoinen, strukturoimaton 

musiikillinen toiminta ja tanssi, mitä voidaan harjoittaa muun muassa bänditreenien 

yhteydessä tai vaikkapa ystävysten kesken kesäpiknikillä puistossa. Edellä mainitut 

jamittelun muodot ovat rakentuneet sosiaalisesti eri tavoin, kuin ravintolajamit. Ravintoloissa 
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tapahtuva jamittelu on osittain strukturoitua ja lavalla voi olla täysin ennalta määrittelemätön 

ryhmä toisilleen vieraita ihmisiä. Gradun laajuuden kannalta ei olisi ollut mielekästä ottaa 

mukaan kaikki mahdollisia jamittelun muotoja, joten päätin rajata tutkielmani koskemaan 

vain oululaisia ravintolajameja. 

 

Olen rajannut tutkielmani kenttää myös sen perusteella, ketkä henkilöt kuuluvat 

tutkimuskohteeseeni. Olen aktiivisesti puntaroinut ja myös keskustellut kentällä ollessani 

siitä, millä tavoin määritellä niitä ihmisiä, jotka kuuluvat kenttätutkimukseeni. Moisalan ja 

Seyen (2013) määrittelemän kentän käsitteen, eli ihmissuhdeverkoston ja yhteisten 

kokemusten jakamisen, sekä käymieni keskusteluiden kautta luen tutkielmassani kenttään ne 

ihmiset, jotka aktiivisesti osallistuvat näihin ravintoloissa tapahtuviin jami-iltoihin joko 

soittamalla, laulamalla tai muulla tavoin osoittamalla aktiivista osallisuuttaan toimintaan.  

 

Jokainen ravintolan asiakas ei kuulu tutkimuskenttääni. Rajasin havaintojeni pohjalta esim. 

yleisöstä kuuluvan kenttääni vain sellaiset henkilöt, jotka ovat vuorovaikutuksessa soittajien 

kanssa laulamalla, soittamalla, kannustamalla, keskustelemalla tai tanssimalla. Lisäksi 

baarien työntekijät kuuluvat tulkintani mukaan kenttään, sillä he ovat paitsi 

vuorovaikutuksessa soittajien ja yleisön kanssa, he myös tarjoavat paikan, ajan ja teknologian 

musiikkitapahtuman järjestämiseksi. Tutkimuskysymykseni “miten jamittelijat neuvottelevat 

jamittelijuudesta” rajaa automaattisesti kentän ulkopuolelle henkilöt, kuten satunnaiset 

ravintolassa vierailijat, jotka eivät aktiivisesti osallistu jamittelemiseen tai jamittelijuuden 

rakentamiseen. 

 

Gradussani kentäksi luetaan siis henkilöt, jotka osallistuvat jamittelemiseen ja yhteisön 

rakentamiseen, sekä paikat, joissa jameja järjestetään. Kenttä musiikkikulttuurin kategoriasta 

käsin rajautuu pääasiassa länsimaiseen pop-, rock- ja jazzmusiikkiin, sekä niiden tyypillisiin 

ilmaisutapoihin, sillä ne ovat jameissa pääasiassa esitettyjä musiikkityylejä satunnaisen 

improvisaation lisäksi. 
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3.2. KENTTÄTYÖT – OSALLISENA KULTTUURISESSA TOIMINNASSA 

 

Turnbullin (1990) mukaan antropologit ovat tutkimuksissaan unohtaneet, mitä osallistuminen 

tarkoittaa osallistuvan havainnoinnin yhteydessä (1990: 50). Hänen mukaansa tutkimuksissa 

painottuu edelleen liikaa havainnoiminen osallistumisen sijasta: ”What is needed is a 

technique of participation that demands total involvment of our whole being --- technique, 

that will at least get us closer to that central subjective essence that lies deep within any 

culture.” (Turnbull, 1990: 51). Turnbull uskoo, että mikäli tutkija ei heittäydy kenttään koko 

olemukseltaan, ymmärrys jää vaillinnaiseksi (Turnbull, 1990). Moisala ja Seye (2013) 

vahvistavat ajatusta osallisuudesta kenttätyömenetelmänä. Heidän mukaansa erityisesti 

musiikillisia tapahtumia ja yhteisöjä tulisi tutkia kokemuksellisuuden kautta. Musiikki on 

monitulkintainen ja monimutkainen kulttuuristen arvojen ilmentäjä, sillä musiikki 

rakennetaan kulttuuristen ymmärrysten kautta (Moisala & Seye, 2013). Musiikki pitää kokea, 

siihen pitää osallistua, jotta sen voi kokonaan ymmärtää (Moisala & Seye, 2013; Talvitie, 

2013). 

 

Kehollisuus kietoutuu kokemuksellisuuteen (Barbour, 2011; Moisala, 2013; Lewis, 2008). 

Karen Barbour käyttää termiä ”embodied knowledge”, mikä vapaasti käännettynä tarkoittaa 

kehollistunutta tietoutta (Barbour, 2011: 95). Kehollistuminen tarkoittaa Barbourin mukaan 

kokemusta, missä yksilön sisäiset kokemukset, kuten sosiaaliset, emotionaaliset ja ulkoiset 

kokemukset, kuten keho, ”rotu” sisältyvät yksilön kulttuurishistoriallisiin asemiin: 

kehollistuminen on kokonaisvaltaista kokemista (Barbour, 2011: 88). Kehollistunut tietous 

tarkoittaa näin ollen kokemuksellisuuden ja kehollisuuden kautta rakennettuja akateemisia 

strategioita, joilla saavutetaan tietoutta aiheesta (Barbour, 2011). Kokemuksellisuudesta 

kirjoittaa myös Jill Dubisch (2008), joka on tarkastellut Edith Turnerin kenttätyömenetelmiä. 

Niissä korostui ”kokemuksen antropologia”: antropologiaa tulisi tuottaa kokemuksen ja 

kehon kautta (Dubisch, 2008: 334- 335). 

 

Osallisuus, eli täydellinen sitoutuminen kenttään pitää sisällään erilaisia olemisen, 

kokemuksen, ymmärryksen ja tietouden muotoja. Näiden pohjalta on ollut helppoa perustella 

käyttämiäni kenttätyömenetelmiä, jotka kuvailen seuraavaksi. 
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3.2.1. Osallistuva havainnointi ja osallisuuden tavat omassa tutkielmassani  
 

Osallistuva havainnointi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan osallistumista kenttään ja 

havaintojen tekemistä. Osallistuva havainnointi pitää sisällään mm. muistiinpanojen 

tekemistä sekä mahdollisesti valokuvaamista tai videoimista. Ylös voidaan kirjata kaikki, 

mitä ympärillä havaitaan.  

Osallistuva havainnointi   

 2019 2020 

45 Special 3.3.; 12.5.; 19.5; 9.6.; 16.6.; 

30.6.; 21.7.; 22.9.; 13.10.; 20. 

10.; 24.11.; 1.12.; 8.12.; 15. 

12.; 29.12.;  

23.2.; 18.8. 

WoodBar 13.1.; 3.3.; 24.3.; 28.4.; 12.5.; 

2.6.; 16.6.; 30.6.; 21.7.; 22.9.; 

13.10.; 20.10.; 24.11.; 1.12.; 

8.12.; 15.12.; 29.12. 

19.1.; 23.2.; 1.3.; 7.6.; 18.8.; 

23.8. 

Letkunpuiston Helmi 9.3.; 16.3.; 6.4.; 13.4.; 20.4.; 

27.4.; 8.6.; 17.7.; 12.9.; 31.10.; 

2.1.; 30.1.; 13.2.; 20.2. 

Joku Paikallinen Pubi 28.9.  

Vanha Paloasema 24.4.  

Irish Pub St. Michael´s 5.10  

 

 

Keräsin osallistuvan havainnoinnin avulla aineistoa puolentoista vuoden ajan. Keskimäärin 

vietin kentällä n. 4 tuntia kerrallaan. Minä kirjasin ylös muun muassa jamittelijoiden ja muun 

ravintolan asiakaskunnan suurpiirteisen lukumäärän. Asiakaskunta vaihtuu tiuhaan, joten 

tarkkojen määrien laskeminen tuntui epäolennaiselta. Kirjasin ylös paikan ja tilan piirteet, 

ketkä soittavat mitäkin, millaisia keskusteluja minun kanssani ja ympärilläni käydään, millä 

tavalla ihmiset yleensä ottaen käyttäytyvät. Olen myös valokuvannut ja videoinut joitakin 

vetoja osallistujien luvalla ja toisinaan heidän toiveestaan. Kirjasin ylös myös miten itse 

osallistuin toimintaan. 

 

Yksinkertainen osallistuva havainnointi muistiinpanoineen on kuitenkin pinnallista ja 

etäännyttävää. Muistiinpanojen tekeminen ei sisällä sellaista kokemuksellista puolta, mitä 

kulttuurin tutkimiselta vaaditaan. (Turnbull, 1990; Barbour, 2011; Dubisch, 2008). 
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Kehollisuus ja kokemuksellisuus kietoutuvat yhteen ja tuottavat syvempää ymmärrystä 

tutkimuskohteesta, kuin pelkkä sivusta seuraaminen voisi tuottaa. 

 

Talvitien (2013) mukaan musiikin ja musiikkiyhteisön ymmärtäminen edellyttää 

osallistumista musiikkitoimintaan esimerkiksi soittamalla tai laulamalla, jolloin soittajat 

”jakavat ajan, paikan ja musiikin” (Talvitie, 2013: 57- 58). Tätä menetelmää kutsutaan bi- 

musikaalisuudeksi, joka täsmentää etnografisten osallisuuden ja osallistumisen tapoja 

musiikkikulttuurin tutkimisen kontekstissa. (Talvitie, 2013). 

 

Oman tutkielmani kannalta koin välttämättömäksi osallistua lavaperformanssiin saadakseni 

kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä yhteisön vuorovaikutuksen piirteistä. Yhdessä soittamisen 

kautta minulle avautui mahdollisuus kokea jamittelu varsin kehollisena kokemuksena ja 

päästä keskelle communitaksen ydintä. Esiintymisjännitykseni rajoitti merkittävästi 

osallistumista soittamiseen useammin kuin niinä neljänä kertana, kun osallistuin. Koin 

kuitenkin päässeeni kehollisen tietouden äärelle jo näiden muutaman soittokerran kautta. 

 

Omassa kenttätyössäni toteutin osallisuutta myös käymällä lukuisia keskusteluja 

jamittelijoiden kanssa niin jameista, jamittelijuudesta, kuin elämästä yleensä. Jouduin 

pohtimaan näkökantaani kentällä keskeiseen alkoholinkäyttöön: tutkijan roolissa minun tulee 

kyetä terävään ja analyyttiseen havainnoimiseen. Koin olevani töissä ollessani kentällä, 

eivätkä minun henkilökohtaisessa arvo- ja kokemusmaailmassani alkoholi ja työnteko kuulu 

yhteen. 

 

Mary Douglas (1987: 4) kirjoittaa alkoholin käytöstä: ”drinking is essentially a social act, 

performed in a recognized social context”. Juominen voidaan nähdä rituaalina, joka vahvistaa 

sosiaalisia suhteita, minkä lisäksi juomistilanne voidaan tulkita liminaalitilaksi: siirtymäksi 

kahden statuksen, kuten työn ja vapaa-ajan, välillä (Gusfield, 1987; Thornton, 1987). 

Jamikontekstissa juominen voidaan helposti tulkita sekä sosiaaliseksi toiminnaksi, että 

siirtymäksi kahden statuksen välillä; jamit järjestetään usein sunnuntai- iltaisin, jolloin 

alkoholin käyttö merkitsee viikonlopun päättymistä, siirtymää vapaa-ajasta työhön, roolista 

toiseen, mutta myös sitoo jameihin osallistujia symbolisesti yhteen. 
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Sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta koin tarpeelliseksi osallistua kenttään juomalla. 

Minulle tämä tarkoitti vähäisiä määriä, kuten yhtä mietoa alkoholiannosta jami-illan aikana, 

mutta sillä, että edessäni pöydällä oli lasillinen alkoholipitoista juotavaa, oli symbolista arvoa 

kentällä. Se ilmensi osallistumistani kenttään ei pelkästään ulkopuolisena, etäisenä 

tarkkailijana, vaan kokonaisena osallisena. 

 

Tiivistettynä keräsin aineistoa osallistumalla jami-iltoihin, käymällä aktiivisia keskusteluita 

jamittelijoiden kanssa ja muutamia kertoja myös osallistumalla soittamiseen. Kirjasin 

tapahtumat ja havainnot ylös välittömästi paikan päällä niin sanottuina nopeina 

raapustuksina, usein kellonaikoineen päivineen ja myöhemmin, yleensä seuraavalla viikolla, 

kirjoitin muistiinpanot puhtaiksi koneella.  

 

3.2.2. Haastattelut 

 

Osallistuvan havainnoinnin lisäksi keräsin aineistoa tekemällä neljä haastattelua. Vaikka 

pääsinkin jami-iltoina usein syvällisiin keskusteluihin jamittelijuuden olemuksesta, tilanteet 

elivät ja monet keskustelut keskeytyivät jamittelijan rynnätessä äkisti lavalle vapaaseen 

soittimeen. Haastattelujen avulla oli mahdollista syventyä intensiivisesti tiettyihin teemoihin. 

Toteutin haastattelut teemahaastatteluina, joissa minulla oli käytössäni muutama kysymys 

tukirankana, joiden kautta haastattelut rakentuivat vapaamuotoisiksi keskusteluiksi.  

 

Haastattelut olivat yleensä pitkiä, jopa yli 2 tuntia kestäviä. Litteroin haastattelut 

perusteellisesti, mutta tutkimuskysymysten näkökulmasta pilkuntarkka litteroiminen ei olisi 

ollut tarpeen. Litteroinnit veivät useita päiviä haastattelua kohden, joten olisi ollut ajankäytön 

kannalta järkevää litteroida omista puheistani vain keskeiset kysymykset ja huomiot, jotka 

veivät keskustelua eteenpäin. Haastateltavan puheiden täydellinen litterointi oli sen sijaan 

perusteltua.  

 

Tekstissä käyttämissäni haastattelu- ja kenttätyöotteissa esiintyy välillä kolme viivaa. Nämä 

merkitsevät, että olen poistanut lainauksen kyseisestä kohdasta sanojen hakemista, takeltelua, 

toistoa ja toisinaan kokonaisia virkkeitä, jotta otteet olisivat helpommin luettavia 
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kokonaisuuksia. Olen huolehtinut, että lainauksien sisällöt ja merkitykset ovat pysyneet 

alkuperäisinä. Otsikoiden sitaatit on poimittu kenttämuistiinpanoistani: kansilehden lainaus 

24.3. 2019, WoodBar ja metodologia- luvun otsikon sitaatti 9.3. 2019, Letkunpuiston Helmi. 

 

Haastateltavat henkilöt valikoin sen perusteella, että he edustivat joukkoa moninaisista 

lähtökohdista käsin. Kaksi haastateltavistani oli ammattimuusikoita, kaksi itseoppineita 

muusikoita, yksi on toiminut isäntänä vuosia ja kaikilla on monien vuosien, jopa 

vuosikymmenten tausta jameissa käymisestä. Valikointi ei ollut helppoa, sillä mielestäni 

jokaisen kokemus on yhtä arvokas, mutta tutkielman laajuuden kannalta kymmenet 

haastattelut olisivat olleet liikaa ottaen huomioon runsaan osallistuvalla havainnoinnilla 

kerätyn aineiston määrän. 

 

Toiveenani oli kokeilla kenttätyömenetelmänä osallistavaa havainnointia, eli halukkaat 

jamittelijat olisivat saaneet toimia rinnallani suunnitelmallisesti havaintojen tekijöinä ja ylös 

kirjaajina vähintään muutamia kertoja. Ideaa perustelin sillä, että etnografisessa 

tutkimuksessa painotetaan yhä enemmän tutkimuskohteen aktiivista osallistamista 

tutkimuksen tekoon. Osallistavan havainnoinnin avulla olisin saanut monipuolista aineistoa, 

sillä se, mitä kentällä havaitaan, riippuu usein havainnoitsijan omasta kontekstista (Talvitie, 

2013: 69). Tämän menetelmän kautta käsitykset kulttuurisista merkityksenannoista olisivat 

voineet täsmentyä ja laajentua. Koronapandemian takia jamit jäivät tauolle, enkä harmikseni 

päässyt tätä kokeilemaan. Tätä olisi mahdollista testata jatkotutkimuksessa. 

 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan kriittisesti asemaani tutkijana: suhdettani kenttään, valta-

asetelmia ja tutkijan subjektiivisuuden vaikutusta tutkimuksen tekemiseen. 

 

 

3.3. TUTKIJA LIMINAALISSA – TUTKIJAN ASEMAN REFLEKTOINTIA 

 

Tutkija kohtaa kokemuksellista tutkimusta tehdessä väistämättä paradoksin: voidaanko 

kokemuksia koskaan kirjoittaa auki, sanallistaa sellaiseen muotoon, että se tavoittaisi sen, 
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miltä ne ovat tuntuneet koettuna? (Lewis, 2008; Barbour, 2011). Kovin helppoja ratkaisuja 

tähän ei tarjota, päinvastoin esimerkiksi Ian Maxwell  (2008: 63) tulkitsee pyrkimykset 

kuvailla communitasta sanallisesti ”symboliseksi väkivallaksi”. Miten tutkija voi tehdä 

tulkintoja ja kuvata tilanteita auki? Miten tutkija voi pysyä objektiivisena?  

 

En ole halunnut rajoittaa kokemusten kuvailemista vain siitä syystä, etteivät sanat välttämättä 

tavoita kokemusta sellaisenaan. Pirkko Moisala (2013) kuvailee Geertzin (1973) ideoimaa 

kääntäjävertausta: tutkijan tulisi pyrkiä tulkitsemaan kentällä kokemiaan asioita ”tieteellisen 

prosessin myötä toisenlaiseksi, niin kuin kielenkääntäjä kääntää proosaa toiselle kielelle” 

(Moisala, 2013: 11). Tutkijan tulee pyrkiä ymmärtämään koettu ilmiö siten, miten ilmiöön 

osallistujat sen ymmärtävät ja kokevat ja esittää nuo ymmärrykset prosessoituna yleisölle. 

Koska tutkielmani on kotietnografiaa, missä kulttuuriset merkityksenannot ja kategorisoinnit 

ovat suurilta linjoiltaan samoja tutkijan ja kentän välillä, ei jamikulttuurin kääntäminen ole 

yhtä vaativaa, kuin kokonaan vieraan kulttuurin kääntäminen olisi. Yhteisöön kuuluu silti 

ominaispiirteitä, joita haluan kuvailla mahdollisimman tarkasti siten, miten jamittelijat ne 

kokevat.  

 

Lisäksi on tiedostettava, että tutkija on instituution edustajana erilaisessa asemassa 

tutkimuskohteeseensa nähden. Minulla on käytössäni institutionaalista valtaa (Foucault, 

1980) yliopisto- opiskelijan statuksen sekä tiedeyhteisöön kuulumisen kautta. Tunnistan 

tämän valta-aseman ja olen pyrkinyt häivyttämään sen vaikutuksia muun muassa 

keskustelemalla erilaisista käsitteistä, kategorioista ja niiden käytöstä jamittelijoiden kanssa. 

 

Tutkimuksen tekeminen voidaan nähdä performanssina, kuten muukin ihmistoiminta 

(Turnbull, 1990). Minulle tutkijana kenttätyöt ja tutkijaperformanssi ovat liminaalitila 

(Moisala & Seye, 2013; Turnbull, 1990). Liminaali on siirtymävaihe, jossa siirrytään tilasta 

tai statuksesta toiseen. Minä olen siirtymässä tutkielman tekemisen prosessin kautta 

opiskelijastatuksesta kohti valmistuneen statusta. Kenttätyöt ovat avanneet paitsi ymmärrystä 

tutkimuskohteesta, ne ovat muovanneet käsityksiä itsestäni tutkijana ja yksilönä. Tutkijassa 

tapahtuu niin kognitiivisia, tietotaidollisia, kuin psykologisia muutoksia. Kun työ on lopulta 

valmis, se vertautuu syntymään, siirtymistä uuteen vaiheeseen ja statukseen. 
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Olen jatkuvasti joutunut peilaamaan omaa asemaani suhteessa kenttään. Yhdistyn kenttään 

mm. perhesiteiden kautta, sillä puolisoni on jamittelija. Bourdieun (1986/1983) mukaan 

kaikenlaiset suhteet tai niiden puuttuminen muovaavat asemaamme sosiaalisella kentällä. 

Ehkä asemassani kehollistuu Bourdieun sosiaalisen pääoman käsite? Minut on toisinaan 

nähty ennemmin jamittelijan vaimona, kuin tutkijana, vaikka toisaalta monet jamittelijat 

olivat hyvin innostuneita siitä, että tutkin heidän yhteisöään. Vastaanotto oli aina lämmin. 

Olisiko asemani ollut toinen ja millainen, jos olisin tullut täysin ulkopuolisena ihmisenä 

kentälle? Tämä kysymys jää tietysti avoimeksi. 

 

Kenttätöiden aikana muodostin uusia ihmissuhteita kenttään kuuluvien henkilöiden kanssa. 

Olen pyrkinyt häivyttämään sosiaalisten siteitteni vaikutukset havaintojen tekoon ja 

analyysiin ottamalla huomioon kaikenlaiset kokemukset ja näkemykset ja keskustelemalla 

mahdollisimman monien eri ihmisten kanssa. Kohtasin jamittelijoiksi luokiteltavia henkilöitä 

muulloinkin, kuin jami-iltoina, jolloin jouduin tietoisesti pohtimaan rooliani näissä 

tilanteissa. Lähtökohtaisesti olin tutkijan roolissa vain jami-iltoina, mutta toisinaan 

jamittelijat alkoivat puhua jameista muidenkin kohtaamisten aikana, jolloin väistämättä 

prosessoin kaikkea saatavilla olevaa informaatiota. 

 

Statukseni tutkijana tuntui vaikuttavan jonkin verran kentän tapahtumiin. Löysin itseni 

esimerkiksi tilanteesta, jossa Letkunpuiston Helmen jameissa eräs isäntä tuli erään vuoron 

aikana istumaan viereeni ja totesi sarkastiseksi tulkittavalla äänellä: 

 

varmaan mielenkiintosta --- ihan paskaa ollu!  

 

Hän viittasi toteamuksellaan siihen mennessä esitettyjen vetojen tasoon, joka hänen 

mielestään oli ollut heikkoa. Saatoin tulkita tämän keskustelun aloituksen kahdella tavalla: se 

yhtä aikaa ilmensi kyseisen henkilön merkityksenantoja musiikin tuottamisen suhteen, esim. 

mikä on hyvää soittamista, mutta yhtä aikaa tulkitsin, että hän käyttäytyi pahoittelevasti 

minua kohtaan. Ehkä hän koki, että tutkijan läsnäolo velvoitti häntä jamien vetäjänä 
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tuottamaan parasta mahdollista jamittelua, vaikka muistutinkin, etten ole tekemässä 

tutkimusta musiikista sinänsä. Pahoittelutulkintaa vahvisti se, kun samojen jamien aikana 

toinen jamittelija istahti viereeni ja puuskahti irvistäen: 

 

teet tutkimusta aiheesta ´mitä vittua täällä tapahtuu´! 

 

Jamittelijat keskustelivat usein keskenään esimerkiksi millä tavoin joku veto olisi pitänyt 

heidän mielestään esittää, mutta nämä edellä mainitut keskustelut olivat sävyltään erilaisia, 

kuin keskustelut vedoista yleensä. Kommentoijat eivät vain arvioineet vetojen laatua, vaan 

tulkintani mukaan olivat pahoillaan, että tutkija oli ollut todistamassa jamien ”heikkoja 

hetkiä”.  

 

Roolini tutkijana nousi esiin myös kerran osallistuttuani lavaperformanssiin: eräs jamittelija 

ihmetteli, miksi minä kävin soittamassa, enkö olekaan tutkija? Vaikka useimmat 

kanssakäymiset olivat tasavertaisia, huumorilla sävytettyjä välittömiä kohtaamisia, aika ajoin 

asemani ja roolini tunnustettiin erilaiseksi suhteessa muihin paikallaolijoihin. Kuten Moisala 

ja Seye (2013: 36- 37) kirjoittavat, tutkijan rooli syntyy vuoropuhelussa kentän kanssa: 

“useimmiten tutkija ei olekaan se, joka valitsee oman roolinsa, vaan kenttä myös asettaa 

tutkijaa erilaisiin rooleihin.” 

 

 

4. JAMIEN RITUALISTINEN RAKENTUMINEN 

 

 

Jameista on löydettävissä tyypillisiä rituaaleihin kuuluvia piirteitä, esimerkiksi toistuvuus ja 

odotetut käyttäytymismallit, pyhä rituaalitila, liminaali ja communitaksen kokemukset, sekä 

ritualisaatioprosesseja. Näitä toimintoja ja malleja noudattamalla osallistujien on mahdollista 

muodostaa identiteettejä ja statuksia sekä osallistua yhteisön ja performanssin rakentamiseen. 

Tässä luvussa tarkastelen tapahtuman rakennetta ja muita ritualistisia piirteitä, kuten lavaa 
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pyhänä tilana, ritualisaatioprosessin ilmenemistä jamikontekstissa sekä muita sosiaalisen 

vahvistamisen muotoja.  

 

Mies 26- 35: sanoo ”Ehkä jamit on joillekin rituaali. Tapaa kavereita ja pääsee 

soittamaan. Aloittelee eka kotona, sit siirtyy paikalle ja soittaa ja seurustelee. 

Siinä se rituaali”. 

- Kenttämuistiinpanot 15. 12. 2019, WoodBar. 

 

 

4.1. JAMITAPAHTUMAN RAKENNE 

 

Jamitteleminen ja jamittelijuus voidaan nähdä goffmanilaisittain performansseina, joilla 

esitetään jamittelijuutta ja tuotetaan tapahtumaa jamit. Jamit rakentuvat vuorovaikutuksessa 

toimijoiden kesken vapaamuotoisten keskusteluiden, musiikin tekemisen, yhdessä juomisen 

sekä muunlaisen ei- kielellisen viestinnän, kuten käsieleiden ja viittomien, ilmeiden ja 

vartalon asentojen kautta. Näillä toiminnoilla luodaan ja rakennetaan tasapainoa, yhteen 

kuuluvuutta, identiteettejä ja niiden avulla arvioidaan myös tapahtuman luonnetta.  

 

Jameihin kuuluu Schechnerin (1990: 43) jaotteluita vastaava rakenne; treenaus tai harjoittelu, 

lämmittely, performanssi, jäähdyttely ja jälkipyykki. Vaikka muun muassa yhdessä 

treenaaminen jameja varten ei ole oleellinen osa kulttuurista toimintaa, niin jokainen 

jameissa käyvä treenaa vähintäänkin itsekseen omaa instrumenttiaan. Silti, kuten 

haastatteluotteesta voidaan havaita, myös valmiit, harjoitellut kappaleet ja kokoonpanot ovat 

jameissa osa kulttuurista toimintaa. 

 

Jotku aina korostaa sitä, että ”nämä on jamit, ja täällä pitäis olla vapaata 

soittoa” ja ei ehkä reenattua mittään, mutta ite aina pittää mielessä sen, että 

ennen siinä kyltissä luki ”open stage”. --- Edelleenki jokku tullee sinne ja 

haluaa vaan vettää ne samat kolme kappaletta ja se on siinä. Joskus tullee 
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kokonaisia bändejä ja heillä on tietyt kappaleet, mitä ne vettää. Se kuuluu myös 

siihen mukkaan, et se ei oo aina semmosta --- vapaata jazzimproa. 

- Tomi  

 

4.1.1. Lämmittely, eli esiliminaali 

 

Lämmittelyvaihe on tulkittavaksi esiliminaaliksi (Turner, 2007/1969: 192- 193), jossa 

orientoidutaan performanssiin. Lämmittely, eli performanssiin valmistautuminen tapahtuu 

jameissa ennen vuoroja ja se tulee esiin vuoroista neuvotteluina ja niiden suunnitteluna, 

yleisenä yhteen kokoontumisena ja seurusteluna. Vuorot rakentuvat oletusarvoisesti vuoron 

varanneen henkilön toimesta ja varaajalla on aina etuoikeus toimia vuoron kapteenina. 

Vuoron varaaja päättää paitsi vuoron lopullisesta kokoonpanosta, myös musiikillisista 

seikoista, kuten kappalevalinnoista, kuten haastatteluotteessa esitetään. 

 

Pitää arvostaa tietenki se, että jos jonku ihmisen vuoro on, nii sä et voi vaan 

kysymättä mennä siihen mukkaan, vaan että pitäs jonkinlainen arvo sille sen 

vuoron vetäjälle. 

- Aleksis 

 

Vuoron varaajalla, kuin myös isännillä/emännillä, on tarvittaessa oikeus poistaa lavalta 

henkilö, joka ei palvele performanssia tai sosiaalista koheesiota. Käytännössä vuorot, eli 

ketkä soittavat ja mitä soitetaan, rakentuvat jouhevasti erilaisten neuvotteluiden kautta 

varaajan ja kulloisenkin kokoonpanon kesken. 

 

Minä oon itse tavallaan jo valmiiksi päättäny, että minä soitan nämä kolme 

kappaletta. Ne on hauskoja ja minä niistä tykkään. Mutta jos siiihen tullee 

ihmisiä ympärille, niin mä päätän, että nämä oli minun valinta, mutta ne on 

hankalia soittaa muitten kanssa, niin minä vaihan kaikki kolme toisenlaisiksi. 
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- Tomi 

 

Miehen 26-35: vuorolla ei poikkeuksellisesti vedetäkään rokkenrollia, vaan 

rauhallisempaa menoa, koska nainen 46-55: on mikin takana laulamassa. 

Vetävät muun muassa Leevi & The Leavingsiä. Jamiemäntä järjesti naisen 46-

55: juuri tähän vuoroon. 

- Kenttämuistiinpanot 23. 8. 2020, WoodBar 

 

Toisaalta vuoroihin kaivataan vaihtelua. Se, että vuoroissa ovat ”aina samat kasvot” tuottaa 

yleensä jonkinlaista turhautumista yksilöissä ja yhteisössä. Etiketti ei varsinaisesti kiellä 

samojen henkilöiden olevan usein lavalla, mutta soraääniä on havaittavissa, jos kokoonpanot 

pyörivät liiaksi samojen ihmisten ympärillä. 

 

4.1.2. Performanssi, liminaali ja communitas 

 

Lavalla oltaessa kyseessä on performanssi (Schechner, 1990: 43), esiintyminen, jossa voidaan 

toteuttaa musiikillisia ambitioita, nauttia yhdessä tekemisestä ja/tai viihdyttää yleisöä. 

Esiintymistilanne on jamittelemista sanan varsinaisessa merkityksessä: jamittelijat nousevat 

lavalle, eli rituaalitilaan ja antautuvat performanssille sekä musiikilliselle toiminnalle 

kokonaan. Antautumalla performanssille soittajat irtaantuvat rakenteista, eli ”toimijoiden 

institutionaalisesta järjestelmästä” (Turner, 2007/1969: 192- 193). He ovat siirtyneet 

rakenteettomaan välitilaan, liminaaliin.  

 

Lavaperformanssin aikana on mahdollista kokea tunnetta kuulumisesta ja yhteydestä, eli 

turnerilaisittain voidaan kokea communitas (Turner, 2007/1969: 108, 129). Turnerin mukaan 

”communitaksessa on kyse tästä hetkestä” ja communitasia leimaavat spontaanius ja 

välittömyys (Turner, 2007/1969: 129). Toisinaan esiintymistilanne jameissa saattaa olla 

arkinen tai tavanomainen. Soittajat vetävät kappaleita rutiininomaisesti ja lavaperformanssi ei 

pidä sisällään huomiota herättäviä elementtejä. Tällainen performanssi ei yleensä luo tunnetta 

kuulumisesta.  
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Jameissa communitaksen kokemus edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä, kuten jonkinlaista 

poikkeamista rakenteesta, voimakasta yhteyttä soittajien kesken ja/tai vahvaa vuorovaikutusta 

soittajien ja yleisön välillä. Jamittelijat kuvailevat communitas- ilmiötä erilaisilla tavoilla ja 

sanoilla. Yhteistä kuvailuille on se, että niissä ilmenee ajatus communitaksen saavuttamisesta 

tavanomaisuudesta poikkeamisen kautta. Esimerkiksi jos joku soittajista kokeilee jotain uutta, 

tai soittajat löytävät keskenään yhteyden ja luovat itseään, sekä yleisöä inspiroivan tulkinnan, 

tai kun yleisö laulaa tai tanssii esityksen mukana, voidaan kokea liminaalin ja rituaalin 

huipentuma, yhteisöllisyyden ja yhteyden, kuulumisen kokemus, eli communitas.  

 

Olen saanut communitaksesta kokemuksellista tietoa ollessani yleisön jäsenenä tilanteessa, 

jossa yleisö on osallistunut esitykseen mukana laulamalla, rytmiä taputtamalla tai muilla non-

verbaalisilla eleillä. Soittajien elekielestä, rennoista vartalon asennoista ja kasvojen ilmeistä 

on välittynyt ilo, joka on tarttunut yleisöön. Tämä erottaa tavanomaisen vedon erityisestä ja 

tällaisessa hetkessä sekä soittajat, että yleisö voivat kokea iloista yhteenkuuluvuutta ja 

rakenteesta irtaantumista.  

 

Olen saanut kokemuksellista tietoa communitaksesta myös osallistumalla soittamiseen. 

Istuessani nelifemman alakerran lavalla jännittyneenä syntikan takana, peläten, että 

epäonnistun ja kyetessäni hädin tuskin pyörittämään yksinkertaista komppaavaa 

sointukiertoa, sain tehdä töitä pitääkseni huomion muissa soittajissa. Soitettuamme Juice 

Leskisen Viidettätoista yötä jonkin matkaa, huomasin muiden soittajien hymyilevän ja 

soittavan rennosti omia instrumenttejaan. Seurasin kappaleen etenemistä yhä koskettimilla 

kompaten ja havaitsin muiden soittajien eleistä, mihin suuntaan kappaletta on tarkoitus 

kuljettaa. Havaitsin pystyväni lukemaan toisia soittajia sekä kappaletta ja koin onnistumisen 

kokemuksen, kun ymmärsin muiden eleistä, milloin kitaristeille annetaan soolot ja miten niitä 

kompataan. Näin muiden soittajien olevan tyytyväisiä vedon rakentumiseen ja se herätti 

minussakin tyytyväisyyttä. Koin siinä hetkessä eräänlaisen irtaantumisen itsestäni ja koin 

tulevani osaksi kollektiivia, yhteyttä. Tätä on tulkintani mukaan communitas. 

 

4.1.3. Jäähdyttely ja takaisin liittyminen 
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Vuoron päättyessä soittajat poistuvat lavalta jäähdyttelemään. He kiittävät toisiaan vedoista, 

he voivat palata pöytään juomaan keskeneräisiä tuoppejaan, tai he voivat siirtyä baaritiskille 

lunastamaan uuden juoman juomalippua vastaan tai menevät tupakalle. Tupakkapaikka 

rinnastuu mielestäni teatterien takahuoneisiin, jossa esiintyjät valmistautuvat ja lämmittelevät 

ennen esitystä ja toisaalta jäähdyttelevät performanssinsa jälkeen.  

 

Jäähdyttelyvaiheessa (Schechner, 1990: 43) jamittelijat siirtyvät takaisin osaksi yleisöä ja 

tasoittavat esiintymisen jälkeistä olotilaa. Soittajat liittyvät takaisin rakenteeseen (Turner, 

2007/1969: 192). Jälkipyykkiä (Schechner, 1990) pestään usein saman aikaisesti jäähdyttelyn 

kanssa. Soittajat saattavat käydä läpi hyvinkin perusteellisesti vetojaan: mitä tekivät, mitä 

olisi voinut tehdä toisin, missä onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin. Erityisen onnistuneet, 

samoin kuin erityisen epäonnistuneet vuorot ja vedot aiheuttivat eniten jälkipyykkiä. 

Rutiininomaiset vuorot, joissa ei tapahtunut merkittäviä onnistumista, muttei myöskään 

epäonnistumista ja jotka eivät herättäneet erityisiä tunnetiloja soittajissa tai kuulijoissa, 

aiheuttivat vähiten jälkipyykkiä. 

 

Näiden vaiheiden kautta rakennetaan paitsi rituaalia, myös yhteyttä, toimijuutta, sosiaalisia 

siteitä ja identiteettejä. 

 

4.2. LAVA RITUAALIN NÄYTTÄMÖNÄ 

 

Lava on erityinen, symbolinen rituaalitila. Se on kuvainnollinen, mutta myös kirjaimellinen 

sosiaalisen draaman näyttämö. Kontekstista riippuen rituaalitila voi olla pysyvä rakennelma, 

tai se voidaan rakentaa ja pyhittää kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaisesti. 
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Jamittelua WoodBarin lavalla. 

 

Jameissa lava tai esiintymisalue on yleensä erikseen merkitty alue. Se on voitu korottaa 

muusta lattiatilasta (esim. WoodBar ja Letkunpuiston Helmi), tai se on merkitty muunlaisilla 

rajauksilla ravintolan muista yleisistä tiloista poikkeavaksi alueeksi. Vaikka lava fyysisenä 

rakennelmana voi olla pysyvä tila, kuten WoodBarissa, varsinainen pyhitetty rituaalitila 

rakennetaan toiminnassa. Yleensä emäntä tai isäntä rakentaa rituaalitilan, toisinaan myös 

muut jamittelijat ottavat osaa rakentamiseen. Toimenpide on usein arkinen, eikä käsitykseni 

mukaan sisällä pyhyyden kokemuksia, mutta rituaalitilaa rakennettaessa tila ei ole vielä 

valmis. Lava on rituaalitila vasta, kun soittimet, vahvistimet, mikkiständit ja muut tarpeelliset 

välineet on asetettu tilaan niille kuuluville paikoille. 

 

Mies 46- 55: tulee myös säätämään vahvistimien ja piuhojen kanssa. Laittavat 

yhdessä lavaa ja soittimia soittokuntoon. 

- Kenttämuistiinpanot 7.6. 2020, WoodBar 

 

Ku mä oon siellä jami-isäntänä, mä meen sinne muita ennen ja alan kasaamaan 

kamppeita soittovalmiuteen ja laittelen kaikkea valmiiksi, virittelen kitarat, 

roudaan, ja teen tämmöstä kaikkee pakollista, mitä muitten jamittelijoitten sitte 

ei tarvi tehä, mikä tarkottaa sitä, että mulla on myös sitte vähä fasiliteetistä 
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riippuen myös sitte se loppusiivouski siinä [naurua], mitä ei myöskään 

jamittelijoitten tarvi tehä. 

- Janne 

 

4.2.1. Häpäisemätön pyhä tila 
 

Rituaalitila tulee pitää häpäisemättömänä, esimerkiksi lavalla odotetaan tietynkaltaista 

käyttäytymistä.  

 

Ei vaan tuu yhtäkkiä niinkö perseilee ja soittaa mitä sattuu sinne [lavalle], koska 

se ei välttämättä palvele sitte niinkö sitä musiikkia, mistä kaikki on kuitenki 

kyse. 

- Aleksis 

 

Lavalla ei ”perseillä”, kuten yllä olevasta lainauksesta ilmenee. Goffmanin (1963: 195- 197) 

mukaan sosiaaliset tilanteet pitävät aina sisällään tilanteen mukaisia soveliaisuussääntöjä, 

mikä jameissa ilmenee muun muassa lavalla olemisessa. Soveliaisuussäännöt lavalla liittyvät 

paitsi musiikillisiin tekijöihin, eli miten ja mitä soitetaan, myös siihen, miten käyttäydytään. 

Seuraava pitkähkö ote kenttämuistiinpanoistani kuvailee rituaalitilan häpäisemistä. 

 

Tuntematon mies 26- 35: halusi soittamaan isännän vuorolla bassoa. Käveli 

lavan edustalle ja huusi: ”tarvitaanko täällä basistia?” Elehti ”isottelevasti” ja 

sanoi isännälle ”minä kyllä osaan soittaa, mutta osaakko sinä?” --- Isäntä otti 

miehen 26- 35: vuoroonsa, kai koska se on isännän velvollisuus. Mies 26- 35: 

soitti kohtuullisesti, mutta yritti päsmäröidä, eikä kuunnellut isäntää --- 

Viimeisen vedon jälkeen mies 26- 35: alkoi vetämään omaa settiä (ei ollut 

varannut omaa vuoroa). Tässä vaiheessa isäntä joutui tiukasti puuttumaan ”hei 

kundi, rauhoituhan nyt, nyt ei vedetä tätä!” ja yritti ohjata miestä pois. ---

Lopulta isäntä kävi vetämässä äänentoistovehkeet hiljaiseksi. Miehen 26- 35: 

kaverit kauempaa baarin puolelta valuivat lavan edustalle isännän apuun 
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vetämään tyyppiä pois lavalta. --- Naisen 46- 55: vuorolla sama tyyppi yrittää 

kolmannen biisin keskellä ängetä mukaan lavalle, vaikka ei edes ole soittimia 

vapaana! [Ravintolan työntekijä] ja miehen kaverit tulevat vetämään häntä pois. 

Lavalla olijat kieltävät miestä tulemasta lavalle käsieleillä ja vihaisilla ilmeillä. 

- Kenttämuistiinpanot 18.8. 2020, WoodBar 

 

Lava on pyhä tila, jota ei sovi häpäistä vääränlaisella toiminnalla. Aineistonäytteestä esiin 

tulevassa tapauksessa mies rikkoi useita etikettejä, kuten ettei ottanut huomioon vuoron 

varanneen henkilön toiveita, lisäksi mies yritti häpäistä pyhää tilaa tunkeutumalla lavalle 

ilman lupaa. Jameissa, missä lava on symbolinen rituaalin näyttämö, häpäisemätön erityisen 

yhteyden ja vuorovaikutuksen tila, tällainen käyttäytyminen nähdään poikkeuksellisen 

sopimattomana. Mies rikkoi paitsi yleisiä hyviä käytöstapoja ja tilanteen mukaisia 

soveliaisuussääntöjä, hän myös yritti häpäistä rituaalitilaa. 

 

4.2.2. Lavalle asemoituminen ja sooloperformanssi 

 

Rituaalitilaan asemoidutaan yleensä sen perusteella, mitä soitinta kukakin soittaa. Soittimet, 

vahvistimet ja mikkiständit on sijoitettu suhteellisen pysyville paikoille lavalla. Jaottelu 

noudattaa melko tavanomaista länsimaisten pop- ja rockyhtyeiden lavalle asemoitumista: 

laulajien mikrofonit ovat lavan edustalla, rummut ovat lavan takaosassa tai sivussa, kuten 

WoodBarin jameissa, missä varsinaista rumpusettiä ei ole, vaan lyömäsoittimina toimivat 

erilaiset käteen sopivat rytmisoittimet ja cajon. Kielisoittimet ovat yleensä lavan koosta 

riippuen keskellä tai sivuilla, koskettimet yleensä myös lavan sivuosissa. 

 

Lavalle asemoidutaan myös performanssin ehtojen mukaisesti. Soittajat ovat kohtuullisen 

tasa-arvoisessa asemassa, mutta jossain määrin voi olla nähtävillä, että vuoron varaaja 

asemoituu lavan keskiosiin/ eteen. Kun tulee esimerkiksi kitarasoolon vuoro, muut soittajat 

antavat soolokitaristille tilaa niin fyysisesti, kuin musiikillisesti. Muut soittajat saattavat 

vetäytyä sivummalle, soittavat hiljempaa ja soittavat yksinkertaista komppaavaa 

sointukiertoa, jolloin solistille vapautuu tilaa erilaisille kokeiluille.  
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Solisteja voi olla yhdessä vedossa useita. Solisti ei aina ole sama henkilö, joka on varannut 

vuoron, vaan solistit määräytyvät yleensä sen mukaan, kuka haluaa soittaa soolon. Sooloja 

jaetaan vuoroissa kohtuullisen tasapuolisesti eri soittajille ja instrumenteille. 

 

 

Kitarasoolo, 45 Special . 

 

Sooloiluun liittyy erilaisten eleiden esittämistä, mutta myös statusten, identiteettien ja roolien 

esittämistä. Solisti esittää paitsi musiikillista sooloa, hän esittää myös solistia. 

Sooloperformanssin idea on tulkintani mukaan luovuuden ja taituruuden esiin tuominen. 

Sooloja esitetään lähes kaikissa musiikillisissa tilanteissa jazzklubeilta sinfoniaorkesterien 

konserttisaleihin. Soolon aikana jamittelijan on mahdollista esittää esimerkiksi julkeinta tai 

herkintä versiota itsestään, osoittaa omat kykynsä soittimen mestarina.  
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Trubaduurivuorot eivät ole samanlaista sooloilua, kuin porukalla esitetyn vedon keskellä 

olevassa soolossa. Trubaduurina jamittelijalla on tietysti täysi taiteellinen vapaus vedon 

esittämisen suhteen, mutta tällaisen vuoron tai vedon merkitys on erilainen, kuin soolon. 

Sooloperformanssissa solisti nousee, tai nostetaan esille. Tämä voi vahvistaa solistin 

käsityksiä itsestään, mutta myös solistin asemaa yhteisössä. Taituruus ei synny pelkästään 

teknisestä soittotaidosta, vaan erinomainen solisti osaa lukea kappaletta ja sosiaalista 

tilannetta. Tulkintani mukaan solisti voi kerryttää, tai menettää kulttuurista pääomaansa 

soolojen avulla. Käsittelen enemmän kulttuurista pääomaa jamikontekstissa luvussa 5.1. 

 

Lava on keskeinen osa performanssia ja rituaalia. Lava on rituaalin näyttämö, missä esitetään, 

luodaan ja vahvistetaan erilaisia rooleja, statuksia ja identiteettejä, sekä tuotetaan kulttuurisia 

merkityksiä. Lavaperformanssin avulla on mahdollista esimerkiksi harjoittaa ja vahvistaa 

sosiaalisia soittotaitoja (ks. Luku 5.1.1.) ja näiden avulla vahvistaa asemaa yhteisössä. 

 

Kiinnostavaksi, mutta avoimeksi kysymykseksi jää, millaista symboliikkaa lavalle 

asemoituminen edustaa esimerkiksi sosiaalisten statusten tai identiteettien näkökulmasta. 

Voiko lavalle asemoituminen symboloida yhteisön sosiaalisia rakenteita ja suhteita, tai 

yksilön sisäisiä ominaisuuksia ja jos voi, niin miten ja millaisia? Aineistoni pohjalta näistä 

kysymyksistä ei voida tehdä johtopäätöksiä, nämä ovat kuitenkin varteenotettavia 

jatkotutkimuskysymyksiä. 

 

 

4.3. RITUALISAATIO JAMIKONTEKSTISSA  

 

Frith (1996: 111) kirjoittaa ”making music isn´t a way of expressing ideas: it´s a way of 

living them.” Musiikki on kulttuuristen merkitystenantojen värittämää. Jameissa 

merkitystenannot tulevat esiin muun muassa kappalevalinnoissa ja niiden tulkinnoissa, 

toisaalta merkityksiä luodaan uudelleen toiminnassa.  

 



  43 
 

   
 

Olen tulkinnut, että kappalevalinnat ovat yksi ritualisaation ilmenemismuoto. Ritualisaatiossa 

tuotetaan niin traditioita, kuin rituaalisia toimijoita (Bell, 1992: 89, 221). Toistuvasti soitettu 

kappale ritualisoituu ja siitä tulee työkalu merkitysten luomisessa. Kun jamittelijat esittävät 

esimerkiksi Dire Straitsin Sultans of Swing- kappaletta, he ovat saattaneet aluksi valita 

kappaleen, koska se on ”hyvä”. Kappaleen ja musiikin ”hyvyys” on tietysti kulttuurisille 

merkitysten annoille perustuva määritelmä (Moisala & Seye, 2013: 5; Turino, 2008: 98). Kun 

jamittelijat soittavat kappaletta, usein yleisö tunnistaa kappaleen ja saattaa innostua 

soitannasta. He saattavat laulaa tai tanssia mukana.  

 

Kappaleen merkitys soittajille ja yleisölle vahvistuu vuorovaikutuksessa. Soittajat valikoivat 

kappaleen toistuvasti, koska se herättää yhteenkuuluvuuden tunteita soittajissa ja yleisössä. 

Kun kappale on soitettu riittävän useita kertoja, tulee esittämisestä, eli toiminnasta 

merkityksellistä. Merkityksen painopiste siirtyy lopputuotoksen, eli kappaleen “hyvyyden” 

arvioimisesta esittämisen, toiminnan merkityksen korostumiseen. Lopulta oleellista ei enää 

ole, mitä kappaletta esitetään, vaan toisto, uudelleen esittäminen eli toiminta on itse tarkoitus. 

Kappaletta ei enää esitetä sen vuoksi, että se on “hyvä”, vaan sen vuoksi, että se kuuluu 

rituaaliin.  

 

Ritualisaatiolla tuotetaan traditioita, joista syntyy rituaali. Ritualisaatiossa tuotetaan myös 

ritualisoituja toimijoita (Bell, 1992). Ritualisaatiossa luodaan merkityksiä ja koheesiota. 

Rituaali toimii kulttuurisen tiedon välittäjänä ja on myös identiteettiprosessin pohjalla; 

rituaalin ja merkitysten kautta on mahdollista identifioitua, eli ”löytää itsensä” ja paikkansa 

yhteisössä ja kulttuurissa. 

 

Jameissa on mahdollista löytää itsensä toimijana, joka on mukana ritualisaatioprosessissa 

esimerkiksi soittamalla tiettyä kappaletta, minkä avulla voi vahvistaa rituaalisesti oma 

paikkaansa yhteisössä, sekä vahvistaa yhteisön sisäistä yhteenkuuluvuutta. Merkityksiä ja 

kulttuurista ymmärrystä välitetään myös muunlaisella toiminnalla, joita avaan seuraavassa 

luvussa. 
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4.4. MUUT SOSIAALISEN VAHVISTAMISEN MUODOT JAMIKONTEKSTISSA  

 

Jamit pitävät sisällään erilaisia sosiaalisen vahvistamisen ja koheesion luomisen muotoja. 

Jameja voidaan pitää alustana kokeellisuudelle ja toisaalta myös esiintymisharjoituksen 

kartuttamiselle. Merkittävimpiä sosiaalisen vahvistamisen muotoja ovat muun muassa 

kokeellisuus ja alkoholin käyttö. 

 

4.4.1. Kokeellisuus 

 

Toisinaan jameja pidetään alustana kokeellisuudelle. Kokeellisuuden kautta on mahdollista 

rakentaa jotain aivan uutta ja sellaisissa hetkissä korostuu jamien spontaani ja hetkellinen 

luonne. Kokeellisuus voi myös vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta, kun yksilöt saavat 

kokeilla eri rooleja ja tukevat toisiaan noissa rooleissa. Se vertautuu rituaaleihin tai 

performansseihin, joissa otetaan ”vastakkainen” rooli, esimerkiksi mies pukeutuu 

feminiiniseksi hahmoksi (Peacock, 1990).  

 

Tällaiset rituaalit ja performanssit ovat Peacockin (1990: 212- 213) mukaan ”fantasioita”, 

joilla tuotetaan kokemuksia siitä, että todellisuuden ulkomuoto on illuusio. On mahdollista, 

että tällainen roolien vaihtaminen tuottaa jamittelijoille paitsi viihdykettä, mutta myös 

mahdollisuuksia tarkastella itseään ja rooliaan itsensä ulkopuolelta. Se avaa mahdollisuuden 

tarkastella identiteettien rakentumista ja toisaalta myös identiteettien naamiomaista luonnetta: 

ovatko identiteetit ”totta”, vai ovatko ne rakentamiemme illuusioita siitä, mitä haluamme olla 

ja mitä esitämme olevamme? 

 

[Basisti] tulee vessasta ja haluaa mennä rumpuihin. [Pianisti 1] menee 

syntikkaan, [kitaristi] on sähkiksessä ja [basisti] rummuissa, [pianisti 2] 

bassossa. [Basisti] vaati päästä rumpuihin, koska ”eihän täällä kettään oo!”. 

- Kenttämuistiinpanot 12.5. 2019, 45 Special 
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Jamittelijat pitävät jameja myös alustana, missä kartuttaa esiintymiskokemusta. Jameja ei 

pidetä jamittelijoiden puheissa varsinaisena ammattimaisena esiintymistilanteena verrattuna 

konserttiin tai muuhun esiintymistilanteeseen, jossa soittajalle maksetaan korvaus 

esiintymisestään, tai johon soittaja on erikseen tilattu esiintymään. Tämä vähentää esiintyjien 

painetta tuottaa parasta mahdollista performanssia. Samaan aikaan lavalle nousemisen 

ymmärretään nostavan lavalla olijat erilaiseen asemaan suhteessa muuhun paikalla olevaan 

väkeen. Tämän koetaan tarjoavan harjoitusta varsinaisia esiintymistilanteita varten. 

 

Kentällä on kuultu myös päinvastaisia ääniä kokeellisuuden suhteen: on esitetty, että jameissa 

ei ole tarpeeksi kokeellisuutta. Vetoihin toivotaan enemmän vaihtelua, kokeellisuutta ja 

improvisaatiota. Tulkitsen improvisaation osuuden vähyyden muun muassa erilaisten 

ideaalien ja sosiaalisen vahvistamisen, sekä turvallisuushakuisuuden kautta. Lisäksi, kuten 

aineistosta nousi esiin, ravintolan toiminnan näkökulmasta jamien tehtävä on toimia 

viihdykkeenä ja vetonaulana muulle ravintolan asiakaskunnalle.  

 

Jamien on tarkotus myös vetää sinne yleisöä ja saada yleisö viihtymään. Ja sillon 

on hyvä, et siellä on niitä kappaleita, mut siellä voi olla välillä myös muutaki. 

Mut jos ois pelkästään semmosta friitä, nii kyllä mää uskon, et ne vähätki 

asiakkaat sieltä häipys. 

- Virpi 

 

Jameissa esiin tuleva improvisaation ihanne liittyy narratiiveihin, joiden kautta rakennetaan 

käsityksiä jamittelijuudesta, jota käsittelen tarkemmin luvussa 5.4. Olen tulkinnut, että vaikka 

jamiyhteisössä improvisaatiota pidetään ihanteena, samojen kappaleiden uudelleen 

esittämisellä luodaan merkityksiä (ritualisaatio). Toisto, yllätyksettömyys ja teosuskollisuus 

(Vehviläinen, 2008) voivat joskus olla kuulijoille ikävystyttävää, mutta samaan aikaan toisto 

tuottaa toimijoille merkityksellisyyden kokemuksia ja vahvistaa käsitystä siitä, mitä 

oululaiset jamit ovat tapahtumana ja yhteisönä. Se vahvistaa myös yksilöiden käsityksiä 

itsestään ja muista, esimerkiksi omista mieltymyksistä, taidoista ja identiteeteistä. 
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On lisäksi turvallista soittaa jotain, minkä osaa. Soittajien on helpompi päästä mukaan 

toimintaan, kun kappaleet ovat entuudestaan tuttuja eivätkä tarjoa liikaa yllätyksellisyyttä. 

Tämän voi nähdä turvallisuushakuisuutena. Avoimeksi kysymykseksi jää, mistä 

turvallisuushakuisuus juontaa jamikontekstissa juurensa: onko se vain varma keino saada 

onnistumisen kokemuksia ja luoda merkityksiä, vai onko kyseessä esimerkiksi suomalaiseen 

kulttuuriin tai yksilöiden psyykkisiin ominaisuuksiin liittyvä ilmiö. 

 

4.4.2. Alkoholin käytön merkitykset 

 

Alkoholin käytöllä on oma asemansa jamiporukoissa. Vuoroista saadaan vastineeksi 

lahjakortti, juomalippu, jolla voi lunastaa baaritiskiltä yhden miedon alkoholijuoman (olut, 

siideri tai pieni lasillinen viiniä jamipaikasta riippuen). Alkoholin käyttö rakentaa yhteen 

kuuluvuutta, vahvistaa sosiaalisia suhteita ja toimii erilaisten ajallisten siirtymien merkkinä 

(Gusfield, 1987; Thornton, 1987). Nämä tulevat selvästi esille myös jamikontekstissa: 

juomisella voidaan osoittaa yhteenkuuluvuutta muun ryhmän kanssa ja se voi toimia ajallisen 

siirtymän, eli viikonlopun päättymisen merkkinä, sillä jameja järjestetään pääasiassa 

sunnuntai- iltaisin.  

 

Alkoholia käytetään jameissa säännöllisesti, mutta liian runsasta alkoholin kulutusta, joka voi 

johtaa ennakoimattomaan käyttäytymiseen, ei pidetä arvossa. Alkoholi kuuluu jameihin, sillä 

se on toistuvana toimintona osa rituaalia ja se voi synnyttää tunteen kuulumisesta, mutta sen 

rooli on rituaalissa statistinen ja toimintaa tukeva, ei jamien pääasia. Suurin merkitys on sillä, 

että osallistuu toimintaan ja seurusteluun. Jameissa käy henkilöitä, jotka eivät nauti lainkaan 

alkoholia, eikä tämä suoraviivaisesti vaikuta heidän asemaansa yhteisön jäseninä. Alkoholin 

nauttimisella on silti symbolinen arvonsa yhteenkuuluvuuden ja performanssin rakentajana 

yhteisössä. 

 

4.4.3. Osal l istava performanssi   
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Sitä soittaa oman hyvinvoinnin vuoksi ja totta kai sitä soittaa niille muillekki 

ihmisille. Ja se on mukavaa, jos --- joku tullee tanssimaan vaikka --- Jos tosi 

hyvät soittajat tullee vaikka nelivitoseen, totta kai sen nyt huomaa tavallaan 

musiikin laadunki. Ja sit se on mukavaa, jos siellä alkaa porukkaa oikeesti 

joraamaan.  

- Aleksis 

 

Jameissa performanssi rakentuu musiikin ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen varaan. Kun 

yleisö innostuu musiikista, se vaikuttaa myös soittajien kokemukseen ja toimii usein 

communitaksen mahdollistajana. Emily Boydin (2016) mukaan elävään musiikkiin 

osallistumalla, joko yleisön roolissa tai soittajana, voidaan muodostaa ”sense of community”, 

tunne yhteisöstä ja yhteisöllisyydestä (Boyd, 2016: 106). Yhdessä jaettu kokemus musiikista 

luo tunteen kuulumisesta ja yhteisöstä, yleisö tarjoaa performanssille kontekstin (Schechner, 

1990: 4).  

 

 

Yleisöä tanssimassa lavan edustalla, vedon solisti  on tanssijoiden joukossa, WoodBar. 

 

Thomas Turino (2008: 26) käytti termiä ”participatory performance”, jonka olen kääntänyt 

vapaasti muotoon osallistava performanssi, erotellessaan erilaisia musiikillisia 

performanssityyppejä. Osallistavassa performanssissa ei Turinon mukaan tehdä erotteluja 

artistien ja yleisön välillä: osallistavassa performanssissa osallistujat ja potentiaaliset 



  48 
 

   
 

osallistujat esittävät erilaisia rooleja performanssissa, jonka tavoitteena osallistaa 

mahdollisimman suuri joukko ihmisiä performanssiin (Turino, 2008: 26).  

 

Jamit voidaan mielestäni nähdä osallistavana performanssina, sillä jamittelijoiden roolit 

vaihtelevat tilaisuudessa: soittajat ovat välillä osa yleisöä, välillä artisteina lavalla. Usein 

nähdään myös, että sellaiset jameissa käyvät ihmiset, jotka eivät osallistu lavaperformanssiin, 

laulavat kappaleita mukana, tai ottavat rituaaliin osaa tanssimalla. Yleisö on näin ollen osa 

rituaalia ja performanssia, mahdollistaen jaettujen merkitysten, yhteisöllisyyden ja 

kuulumisen tunteen muodostumisen kaikkien osallistujien kesken.  

 

Jamit tapahtumana ovat rakentuneet toistuvuuden ympärille. Toistuvuus tuottaa traditioita ja 

ritualisaatiota. Ritualisaatiossa synnytetään uusia merkityksiä ja luodaan yhteyttä toimijoiden 

välille. Ritualisaatio tuottaa myös ritualisoituja toimijoita. Rituaalin kautta toimijat voivat 

rakentaa käsityksiä itsestään ja muista, eli ritualisaation kautta luodaan myös identiteettejä. 

Brahin (2007) “homing desire” kehollistuu jamittelijoiden identiteettiprosesseissa. 

 

Jamit toimivat yhteisön jäsenille paitsi hauskanpidon paikkana, myös merkitysten luojana. 

Osa jameissa käyvistä ihmisistä sanoo olevansa jameissa ”kuin kotonaan”: jameissa toimijat 

voivat kokea tunnetta kuulumisesta ja yhteydestä. Jamit rituaaliteoreettisesta näkökulmasta 

tuottavat toimijoita, jotka hakevat merkityksiä sekä identiteettejä performanssiin 

osallistumalla, mutta myös luovat niitä. 

 

 

5. SOSIAALISEN KENTÄN RAKENTUMINEN  

 

 

Jamit ovat tapahtumana paitsi performatiivinen rituaali, myös yhteisö, jolla on omat 

toimintaperiaatteensa. Jamit eivät ole yksinomaan ravintolan järjestämä ohjelmanumero, vaan 

myös sosiaalinen yhteisö. Kun sanotaan “mennään jammeille”, ei mennä pelkästään 
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ravintolaan soittamaan ja juomaan kalijaa, vaan mennään ryhmäytymään, otetaan osaa 

yhteisöön, lähdetään pelaamaan sosiaaliselle kentälle.  

 

Sosiaalinen kenttä rakentuu bourdieulaisittain muun muassa erilaisista luokista ja statuksista, 

jotka puolestaan perustuvat habitukselle sekä pääomille, joita toimijalla on hallussaan. 

Pääomat pohjautuvat muun muassa yksilön ominaisuuksiin, kykyihin, sosiaalisiin 

verkostoihin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin. (Moore, 2014). Yksilö asemoituu pääomien 

avulla sosiaaliselle kentälle, missä taistellaan myös pääomien määritelmistä ja arvoista: 

kentät ovat legitimoinnin areenoja (Kay & Laberge, 2004: 157).  

 

Tarkastelen tässä luvussa, millä tavoin sosiaalisen kentän käsitteitä voidaan soveltaa 

jamittelijoiden yhteisön tutkimiseen, esim. millä tavoin pääomat tulevat ilmi ja millä tavoin 

ne vaikuttavat identiteettiprosesseihin ja statuksiin. Tarkastelen paikkojen vaikutusta 

sosiaalisen kentän ja identiteettien ynnä statusten rakentumisen suhteen ja tutkailen, millainen 

rooli narratiiveilla on identiteettien ja statusten rakennusprosesseissa. 

 

 

5.1. KULTTUURINEN JA SOSIAALINEN PÄÄOMA JAMIKONTEKSTISSA  

 

Jamittelijoiden yhteisössä kulttuurista pääomaa voidaan kartuttaa erilaisilla keinoilla. Näitä 

keinoja ovat esimerkiksi soittotaidot, sosiaaliset vuorovaikutustaidot sekä yhteisesti jaetut 

merkitysten annot, kuten arvot ja musiikilliset intressit. Kulttuurista pääomaa kerrytetään 

osoittamalla kulttuurista ymmärrystä.  

 

Koska musiikki on toiminnan keskiössä, voidaan jameista puhua musiikin tekemisen 

performanssina. Musicking (Small, 1998) on tilannekohtaista yhdessä tekemistä, joka 

tuotetaan juuri tässä ajassa ja paikassa suhteessa toisiin soittajiin ja yleisöön, jossa 

musiikillinen toiminta on musiikillista tuotosta tärkeämpää (Small, 1998: 2, 9- 10). Musiikin 

tekemisellä, musicking, voidaan tuottaa myös statuksia ja identiteettejä: jamittelijat 

rakentavat käsityksiä itsestään ja toisistaan vuoropuhelussa musiikillisten tekijöiden kanssa.  
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Musicking toimii kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman välittäjänä ja ilmaisijana: musiikin 

tekeminen on vaivattomampaa, kun jamittelijalla on hallussaan sekä kulttuurista pääomaa, 

kuten sosiaaliset soittotaidot ja musiikillista tietämystä, että sosiaalista pääomaa, kuten paljon 

ystäviä kentällä. 

 

 

Pikkujoulujamit ja Vuoden jamittelija- palkinnon jako vuonna 2019, WoodBar. 

 

Aineistostani nousi erityisesti esille tapa, millä sekä musiikilliset ansiot, kuten tekniset 

soittotaidot, musiikillinen tietämys, musiikin teorian hahmotus, että sosiaaliset 

vuorovaikutustaidot olivat kietoutuneet yhteen erottamattomasti. Muodostin näistä oman 

kategoriansa sosiaaliset soittotaidot. Tämän lisäksi jamittelijoiden keskenään viljelemä 

huumori toimi merkittävänä kulttuurisen pääoman lähteenä. Avaan seuraavissa alaluvuissa 

tarkemmin sosiaalisten soittotaitojen käsitettä sekä huumorin merkitystä yhteisössä pääomien 

ilmenemismuotoina. 

 

5.1.1. Sosiaaliset soittotaidot  

 

Soittotaidot, erityisesti painottaen kykyä heittäytyä eläytyen erilaisi in kappaleisiin ja 

tulkintoihin, tuovat jamittelijalle kulttuurista pääomaa. Teknisiä soittotaitoja pidetään 

arvossa, mutta pelkkä teknisyys ei riitä tuomaan jamittelijalle arvostettua asemaa 

jamiporukoissa. Hyvältä jamittelijalta odotetaan myös hyviä vuorovaikutustaitoja. Näitä ovat 

esimerkiksi kyky kuunnella ja lukea muita soittajia lavalla, kyky lukea kappaleiden tunnelmia 
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ja tietysti yleisiä käytöstapoja. Sosiaalisten soittotaitojen kautta on mahdollista kartuttaa 

kulttuurista pääomaa ja liikkua sosiaalisella kentällä vakaisiin asemiin.  

 

Jonku näkönen kommunikointi täytyy olla siellä lauteilla soittaessa. Niinku 

sanotaan, että kaikista tärkeintä soittamisessa on kuunteleminen. 

- Janne 

 

Mies 26- 35: kertoo ”Pitää olla herkkänä hetkessä läsnä. Porukat ovat vaihtuvia 

ja se on ihan erilaista, kuin vaikka bänditreeneissä. Suorastaan intuitiolla pitää 

mennä ja kuunnella tarkkaan muita, kun voi tapahtua mitä tahansa”. 

- Kenttämuistiinpanot 15. 12. 2019, WoodBar. 

 

Kuten yllä olevista aineistonäytteistä ilmenee, sosiaaliset soittotaidot koostuvat 

kuuntelemisesta sekä herkkyydestä musiikin tunnelmille ja toisille ihmisille. Tilanteeseen 

sopimaton sooloilu, kuten nopea ja monimutkainen tiluttelu herkäksi tulkittavassa 

kappaleessa voidaan lukea sosiaalisten soittotaitojen puutteeksi. Tällaiseen toimintaan ei 

yleensä puututa, sillä se ei riko sääntöjä, mutta tällä ei myöskään kartuteta kulttuurista 

pääomaa, sillä se ei osoita vaadittua kykyä heittäytyä musiikin tunnelmaan, eikä riittäviä 

vuorovaikutustaitoja muiden soittajien kanssa. 

 

5.1.2. Huumori 
 

Miehen 26- 35: vedon jälkeen isäntä virnistää: ”onko tässä [viittaa mieheen 26- 

35] elävä esimerkki tästä [Juice Leskisen Risainen elämä] biisistä?” Kaikki 

nauravat, myös minä. 

- Kenttämuistiinpanot 1. 12. 2019, WoodBar. 

 

Mies 36-45: nousee halaamaan ja kehumaan miestä 18-25: ja sanoo ”palautat 

uskon nuoriin!”, johon mies 18-25: toteaa, että ”ai, mää luulin, et se oli toi 
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[osoittaa] mies 46-55!” Mies 46-55: läimäyttää leikkisästi tätä sanomalehdellä 

päähän. 

- Kenttämuistiinpanot 12. 5. 2019, WoodBar. 

 

Esimerkeistä nousee esiin, miten jamittelijat käyttävät huumoria kommunikaation välineenä 

ja koheesion rakentajana. Mustan ja sarkastisen huumorin käyttäminen kasvattaa tulkintani 

mukaan kulttuurista pääomaa; on tiedettävä missä ja millaista huumoria sopii käyttää, eli 

toimijalla on oltava kulttuurista tietoutta. Yhteisön normien mukainen huumori 

kommunikaation välineenä toimii sosiaaliselle kentälle asemoitumisen ja identiteettien 

rakentamisen välineenä. 

 

5.1.3. Sosiaalinen ja taloudellinen pääoma jamikontekstissa 

 

Jamittelijoilla on käytössään useita keinoja kartuttaa pääomia ja asemoitua kentällä. Nostin 

erityisen tarkastelun alle sosiaaliset soittotaidot ja huumorin kulttuurisen pääoman 

ilmenemismuotoina, koska niiden arvo sosiaalisella kentällä on merkittävää. Näiden lisäksi 

jamittelijalla, jolla on vahvat sosiaaliset verkostot jamiporukoissa ja tiiviitä suhteita muihin 

toimijoihin, on hallussaan sosiaalista pääomaa. 

 

Sosiaalisen pääoman voisi nähdä tulevan esiin tilanteissa, missä toimijalle saattaa avautua 

erilaisia etuoikeuksiksi tulkittuja mahdollisuuksia suhteidensa perusteella. Jamittelijat tekivät 

tällaisia tulkintoja tilanteissa, joissa kokivat esimerkiksi vuorojen jakaantuvan epäreilusti. 

 

Nainen 36- 45: kertoo, että hänestä tuntuu, että nainen 26- 35: olisi saanut vuoron 

hänen ohitseen, koska on miehen 26- 35: tyttöystävä. Nainen 36- 45: ei itse saanut 

vuoroa. 

- Kenttämuistiinpanot 8.6. 2019, Letkunpuiston Helmi. 
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Sosiaalinen pääoma tuli esiin myös tilanteissa, missä jamittelija saattoi toimia erikoisella 

tavalla ilman seuraamuksia. 

 

Emäntä yrittää selvittää lavalla piuhojen paikkoja. Ei osaa. Pyytää miestä 36- 

45: apuun teknologian kanssa. Mies 36- 45: menee avuksi lavalle, emäntä 

lähtee röökille. 

- Kenttämuistiinpanot 7.6. 2020, WoodBar. 

 

Esimerkissä kehollistuu emännän sosiaalinen pääoma, sekä hänen statuksensa sosiaalisella 

kentällä. Tulkintani mukaan emännän asema mahdollisti sen, että hän saattoi pyytää apua 

lavan rakentamiseen ja jättää apuun rientävän jamittelijan yksin selvittämään tilannetta. 

Vastaavan kaltaista toimintaa ei muutoin tullut esiin aineistosta, eikä tällaista toimintaa 

välttämättä pidetä yleisesti hyvänä käytöksenä, mutta kyseisen emännän asema on niin 

vakiintunut ja keskeinen, että toiminta ei herättänyt kuin lievää hilpeyttä muissa 

paikallaolijoissa. 

 

Taloudellinen pääoma (Bourdieu, 1986/1983) sen sijaan ei näyttele merkittävää osaa 

yhteisössä asemoitumisen suhteen. Taloudellinen pääoma voi tietysti mahdollistaa toimijan 

henkilökohtaisessa elämässä sellaisten valintojen tekemisen, jotka voivat edesauttaa 

kulttuurisen pääoman kartuttamisessa. Soittotaitojen edistäminen tai materiaalisten 

symbolien, kuten laadukkaiden soitinten tai muiden vastaavien aineellisten symbolien 

hankkiminen vaativat jonkin verran taloudellista pääomaa.  

 

Jamiporukoissa ei kuitenkaan ole mahdollista ostaa asemia taloudellisen pääoman avulla. 

Käypää valuuttaa sosiaalisella pelikentällä ovat heittäytymiskyky, huumori ja herkkyys. 

Kulttuurisen pääoman avulla luovitaan sosiaalisella kentällä ja kulttuurisen pääoman keinot, 

kuten sosiaaliset soittotaidot ovat myös rakentamassa sosiaalista identiteettiä. Kulttuurisen 

pääoman avulla yksilö voi peilata itseään suhteessa muihin toimijoihin ja löytää erottelun ja 

yhteen liittämisen kautta oman identiteettinsä, statuksensa ja asemansa yhteisössä. 

 

Jameissa sekä statuksia, että identiteettejä otetaan ja annetaan neuvotteluissa sekä pääomien 
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kautta. Jamittelija, jolla on hyvät sosiaaliset soittotaidot, voi keskittää omaa statustaan 

kentällä. Williamsin (2011) mukaan sosiaalinen kenttä rakentuu valtasuhteista, joissa 

pääomilla voidaan ostaa statusta. Statukset voidaan Williamsin (2011: 133- 139) mukaan 

nähdä kulttuurisina sijoituksina ja toisaalta myös erilaisina rooleina, joita otamme ja saamme 

sosiaalisessa kanssakäymisessä. Statukset ovat avoimia neuvotteluille.  Jameissa nämä 

tulevat esiin rooleina, kuten jami-isäntä tai yleisön jäsen, mutta myös vastakkainasetteluiden 

kautta (konsalaiset ja muut, ks. luku 5.3.). 

 

Status näkyy jameissa muun muassa yleisenä arvon antona, jolloin jamittelijaa kehutaan 

paitsi hänelle suoraan, myös tämän selän takana. Statukset mahdollistavat jamittelijoille 

kyseenalaistenkin ratkaisuiden tekemisen ilman raskasta kritiikkiä. Toisaalta keskeisissä 

asemissa olevat korkean statuksen jamittelijat harvoin tekevät kyseenalaisia ratkaisuja, mikä 

lienee osasyy siihen, miten nämä ovat päässeet asemaansa yhteisössä. Sosiaalisten 

soittotaitojen ansiosta jamittelija saattaa olla hyvin kysytty eri vuoroihin ja korkean statuksen 

jamittelijaan yleensä ottaen luotetaan jamikontekstissa. 

 

 

5.2. YHTEISÖN JA YHTEISKUNNAN VUOROVAIKUTUS 
 

Huolimatta yhteisön epätarkkarajaisuudesta, jamittelijat muodostavat yhteisön, jossa 

toimitaan määrätyn kaltaisten periaatteiden mukaisesti. Jamittelijoiden yhteisö voidaan 

mielestäni tulkita alakulttuuriksi, vaikka tyypilliset alakulttuureihin liitetyt seikat, kuten tyylit 

(vrt. punk) eivät näyttele merkittävää sijaa jamiporukoissa. Sen sijaan alakulttuureihin liitetyt 

tekijät, kuten sosiaalinen resistanssi luomalla omia sääntöjä, sekä yksilöllisyyden 

juhlistaminen (Muggleton, 2000; Williams, 2011) tulevat ilmi myös jamikontekstissa. 

Uustribalismin ja alakulttuurien ideaalien mukaisesti (St John, 2008b: 163; Muggleton, 2000: 

167) jamittelijoiden yhteisössä voidaan nähdä halua vapautua yhteiskunnan auktoriteeteista, 

rakenteista kontrollista ja ennustettavuudesta.  

 

Yhteiskunnallinen epätasa-arvo on usein pohjana alakulttuurien synnylle (Williams, 2011: 7). 

Jamittelijoiden yhteisöön kuuluvilla yksilöillä saattaa olla yhteiskunnalliselta tasolta 
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tarkasteltuna rajatummat toiminta- ja vaikutusmahdollisuudet. Heillä voi olla sosiaalista ja 

taloudellista epävakautta, esim. työttömyyttä tai pätkätyöläisyyttä. Monet tekevät tienestiä 

musiikin parissa keikkailemalla ja/tai opettamalla, ovat opiskelijoita, tai toimivat 

muunlaisissa suorittavan portaan töissä, sekä erilaisina freelancereina. 

 

Alakulttuurien sisällä toimijoilla on mahdollisuus kokea vaikuttamisen mahdollisuuksia ja 

olla aktiivisia, itsenäisiä ja individualistisia toimijoita (Williams, 2011; Muggleton, 2000). 

Tämä kokemus voi luonnollisesti olla voimaannuttava. Jamittelijoille jamit toimivat tilana, 

jossa on mahdollista kokea ja tuottaa erilaisia merkityksiä. Yksinkertaisimmillaan jamit ovat 

hauskanpidon paikka, mutta samaan aikaan jamittelijat saattavat kokea turvallisuutta, 

tuttuutta ja kuulumista ollessaan jameissa. Jamiyhteisö toimii omien sääntöjensä pohjalta ja 

jameissa on mahdollista kokea irtaantumista yhteiskunnallisista vastuista, rakenteista ja 

statuksista. Toisaalta yhteisössä on omat sosiaaliset rakenteensa ja statuksensa, joihin yksilöt 

asemoituvat. Jamit ovat Muggletonin (2000: 173) termiä lainatakseni eräänlainen 

liminaalinen alakulttuuri, jonka rajat ovat epätarkat ja missä yksilöt toimivat erilaisten 

sosiaalisten identiteettien välissä. 

 

Yhteisön voi rinnastaa myös heimoon, missä keskeisissä asemissa olevat jamittelijat 

vertautuvat heimon vanhimpiin; he ovat henkilöitä, joiden asema on vakaa ja perustuu 

korkealle kulttuuriselle ja sosiaaliselle pääomalle. Heidän asemansa heimon vanhimpina 

pohjautuu pääomille: he ovat olleet mukana jamitoiminnassa jopa kymmeniä vuosia, heillä on 

usein laaja sosiaalinen verkosto, sekä merkittävää kulttuurista ymmärrystä. Kymmenien 

vuosien jamitteleminen ei ole välttämätöntä heimon vanhimman asemaan päätyäkseen, mikäli 

toimija pitää hallussaan runsaasti muita pääomia.  

 

Toisin kuin perinteiset heimoyhteisöt, joissa heimon vanhimpien auktoriteettiasema 

pohjautuu usein omaisuuden hallinnalle, iälle sekä sukulaisuudelle (ks. esim. Turner, 

2007/1969), jamit pohjautuvat uustribalismin hengessä kuluttajuuteen sekä elämäntyyleihin 

(St John, 2008b: 161). Jamiyhteisö on Williamsia (2011: 6) lainatakseni “culture of choice”. 

Heimon vanhimmat sijoittuvat sosiaalisella kentälle keskeisiin asemiin, mutta eivät 

välttämättä ole aina varsinaisen vuorovaikutuksen keskellä. Heidän näkemyksiään 
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kuunnellaan, oltiinpa niistä samaa mieltä tai ei ja heidän kanssaan halutaan soittaa. Heimon 

vanhimman asema on ansaittu. Huomattava kuitenkin on, että jamittelijat eivät itse käytä 

jameista käsitettä heimo, vaan vertaus on tutkijan tekemä.  

 

Jamittelijoiden yhteisö ei ole hierarkinen perinteisen pyramidimaisen tulkinnan mukaan, vaan 

yhteisö rakentuu sosiaaliselle kentälle eri paikkoihin asemoiduista toimijoista. Osa toimijoista 

asemoituu kentän keskukseen ja heillä on vahvat yhteydet muihin toimijoihin. Loput toimijat 

sijoittuvat näiden ympärille väljemmin, osa sijoittuu kentän laidoille. Asemat ovat 

kohtuullisen vakioita, varsinkin keskusasemissa, mutta eivät itsestäänselvyyksiä. Koska 

asemat perustuvat pääomille, mitä on mahdollista kerryttää tai menettää, kentällä on myös 

mahdollista asemoitua uudelleen. Vaikka Bourdieun sosiaalisen kentän käsite liitetään 

yleensä laajempiin sosiaalisiin konteksteihin, käsitettä voidaan mielestäni soveltaa myös 

pienempiin ryhmiin. 

 

Rinnastettiinpa jamit heimoon tai alakulttuuriin, voidaan nähdä, että jamit tuottavat 

monenlaisia merkityksiä toimijoille. Tavat ja aktiviteetit, millä ihmiset viettävät vapaa-

aikaansa, voidaan nähdä erilaisten statusten ja yhteiskuntaluokkien sekä muiden sosiaalisten 

jaotteluiden ilmaisuina (Rojek, 2000; Crompton, 2008; Payne, 2006). Jameissa käymällä 

rakennetaan identiteettejä ja statuksia, jotka otetaan käyttöön niin yhteisön sisällä, kuin 

laajemmassa sosiaalisessa mittakaavassa, kuten yhteiskunnassa. Jamittelijat voivat 

esimerkiksi vahvistaa yhteiskunnallista asemaansa muusikkona tai taiteilijana, vapaana 

individualistisena oman itsensä herrana osallistumalla jameihin.  

 

On mahdollista tulkita, että jameissa käymällä ylläpidetään ja vahvistetaan oman 

yhteiskuntaluokan/sosiaalisen ryhmän piirteitä ja luokkaan sitoutumista. Paynen (2006: 352) 

mukaan sosiaalisia jaotteluita pidetään yllä kulttuuristen uskomusten avulla. Tällaisia 

uskomuksia voisivat jamikontekstissa olla ajatukset working- class kuppiloiden välittömästä 

tunnelmasta ja rempseistä ihmisistä, kuten haastatteluotteesta (Janne) sivulla 61 ilmenee. 

Uskomusten mukaisesti tiettyihin sosiaalisiin ryhmiin liitetään ominaisuuksia, joita 

ylläpidetään kertomuksissa sekä toiminnassa (Crompton, 2008; McCloud, 2016). 
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Vaikka jamit eivät ole poliittisen vaikuttamisen ja toiminnan paikka, ei jameja voida 

kokonaan irrottaa yhteiskunnallisesta ja poliittisesta kontekstistaan. Jamit tarjoavat 

mahdollisuuksia ilmaista ja vahvistaa omaa yhteiskunnallista statusta (muusikkous, 

taiteilijuus), mutta myös mahdollisuutta verkostoitua omalla alallaan. Jamien kautta monet 

muusikot ovat esimerkiksi päätyneet yhtyeisiin, tai löytäneet bändiinsä uusia soittajia. 

 

Paljohan se on, niinkö Kallion Juhaki [jami-isäntä 45 Specialissa] aikanaan 

sano, et se on niinkö kaverimiitti ja muusikoiden työvoimatoimisto. 

- Virpi 

 

Jamien suhde yhteiskuntaan on vuorovaikutuksellinen. Jameihin osallistumalla ollaan 

mukana kulttuurisessa toiminnassa, rakennetaan ja ylläpidetään merkityksiä, 

yhteenkuuluvuutta, identiteettejä ja statuksia, mutta myös verkostoidutaan ja asemoidutaan 

yhteiskuntaan sosiaalisen toiminnan ja sosiaalisen vahvistamisen muotojen kautta. 

 

 

5.3. KONSALAISKONFLIKTI 
 

Jamittelijuus ei ole statuksena tai identiteettinä yksiselitteinen, sillä jamittelija- identiteettejä 

on erilaisia, eikä kuka hyvänsä, joka käy kerran, kaksi soittamassa, ole jamittelija. 

Jamittelijuutta rakennetaan vuorovaikutuksessa erotteluiden ja yhteen liittämisten kautta 

(Hall, 1999) 

 

Näkyvin esimerkki siitä, miten identiteetit syntyvät erottelun ja liittämisen kautta on Oulun 

konservatorion pop- ja jazzlinjan sekä Oulun ammattikorkeakoulun musiikkipedagogian 

opiskelijoiden, sekä näistä oppilaitoksista valmistuneiden erottaminen jamikontekstissa 

ryhmään konsalaiset. Konsalaiset on asetettu omaan kategoriaansa niin puheissa kuin 

toiminnassa. Usein konsalaiset soittavat ja seurustelevat toisten konsalaisten kanssa, vaikka 

tietysti kentällä nähdään monenlaisia suhteita ryhmien välillä. Toisinaan 45 Specialin 

sunnuntaijameista puhuttiin kentällä konsajameina.  
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Konsalaiset ovat oma sosiaalinen ryhmänsä viitekehyksineen ja suhteineen. Ulkopuolelta 

tulleena tutkijana erottelu konsalaisten ja muiden jamittelijoiden välillä näyttäytyi kiehtovana 

haasteena, sillä yksinkertaistettujen mallien läpi tarkasteltuna katsoin konsalaisten olevan 

jamittelijoita, koska he osallistuivat säännöllisesti jameihin. Heistä ei kaikkien jamittelijoiden 

keskuudessa silti aina puhuttu jamittelijoina, vaan heidät erotettiin omaan kategoriaansa. 

Ovatko konsalaiset siis jamittelijoita, vai eivät? 

 

Lähdin tarkastelemaan konsalaisia eräänlaisena kokelasryhmänä perustuen Turnerin 

(2007/1969: 196) huomioon initiaatiosta: ”noustakseen statusasteikolla yksilön on 

laskeuduttava koko asteikon alapuolelle.” Konservatorion käyneet muusikot ovat 

ammattimuusikoita, mikä nostaa heidän statuksensa yhteiskunnallises ti 

harrastelijamuusikoita, eli muusikoita, joilla ei ole institutionaalista muusikon statusta 

(Järviluoma, 1997) korkeammalle tasolle.  

 

Jamikontekstissa konsalaisuus voidaan nähdä lähtökohtaisesti konfliktina. 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna jamittelijat tunnistavat konsalaisten pitävän 

hallussaan instituution suomaa korkeampaa statusta, mutta ansaitakseen jamittelijan tittelin, 

jokaisen jameissa käyvän yksilön on lunastettava jamittelijuus noudattamalla yhteisön ja 

rituaalin sääntöjä. Jamittelijoiden yhteisö voidaan nähdä alakulttuurina, jolloin tavanomaiset 

yhteiskunnalliset ja institutionaaliset statukset eivät toimi pääomana jamikontekstissa. 

Ammattimuusikkoudella ei voi niin sanotusti ostaa jamittelijastatusta. 

 

Ensi kertoja jameihin saapuva harrastelijamuusikko ei aiheuta samanlaista konfliktitilannetta 

kentällä, kuin konsalaiset ja tämä johtuu mielestäni ensinnäkin konsalaisten 

yhteiskunnallisesti korkeammasta institutionaalisesta statuksesta. Jamittelijuus lunastetaan 

osallistumalla jamittelemiseen, mutta konsalaisen on lisäksi symbolisesti luovuttava 

konsalaisuudestaan tullakseen jamittelijaksi. Osa konsalaisista käy läpi tämän initiaation ja 

sulautuu osaksi jamiyhteisöä; nämä ovat symbolisesti luopuneet oman viiteryhmänsä 

tuomasta yhteiskunnallisesta statuksesta ja liittyneet jamittelijoiden yhteisöön, jossa statukset 

perustuvat yhteisön omille säännöille ja toimintaperiaatteille. He osallistuvat kaikkeen 
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toimintaan, soittavat kaikenlaisissa kokoonpanoissa ja osallistuvat yleiseen seurusteluun ja 

hauskapitoon yhteisössä ja lunastavat paikkansa jamittelijana. 

 

Toiseksikin, konsalaisuus on sosiaaliseen ryhmään sidottua toimintaa. Jamittelijoihin 

lukeutuu henkilöitä, jotka ovat opiskelleet ammattimuusikoiksi muualla, kuin Oulun 

konservatoriossa tai Oulun ammattikorkeakoulussa, eikä heidän liittymisensä jamiyhteisöön 

ei ole aiheuttanut vastaavaa konfliktia, kuin konsalaisuus. Näen tämän liittyvän 

ryhmäidentiteetteihin. Muusta kontekstista jameihin saapuva ammattimuusikko ei kuulu 

Oulun konservatorion opiskelijoiden keskenään jakamaan yhteisöön. Tällaisen henkilön 

status ja lähtökohta yhteisöön liittymiselle on eri, kuin konsalaisilla. 

 

Konsalaiskonflikti liittyy näin ollen paitsi konsalaisten institutionaalisen statuksen luomaan 

konfliktiin, myös ryhmien välisiin toimintaeroihin ja identiteetteihin. Konsalaisuus nähdään 

kentällä sosiaalisena identiteettinä ja olemisen tapana; heidän viiteryhmässään on omat 

toimintaperiaatteensa, verkostonsa ja statuksensa. He ovat tietyllä tapaa kokonaan oma 

jamittelijayhteisönsä, mistä jotkut sulautuvat osaksi laajempaa jamiyhteisöä initiaation kautta. 

 

Identiteettien katsotaan olevan enemmän prosesseja, joksikin tulemista, kuin jotain, mitä 

ihminen voi omistaa. Se on jotain, mitä tehdään. Identiteetti on toimintaa. (Jenkins, 2008; 

Hall, 1999; Giddens, 1991). Aineistostani voidaan havaita, että jamittelijuus rakennetaan 

toiminnassa, jamittelijuus lunastetaan ja jamittelijuuteen kasvetaan. Toiseuttamisen ja 

erottelun kautta tehdään arvioita omasta statuksesta ja identiteetistä suhteessa jamiyhteisöön, 

sekä koko yhteiskuntaan. Toiseuttamalla erotellaan “meidät muista”.  

 

 

5.4. PAIKAT JA PAIKALLISUUS 

 

Paikka on jotain, mikä rakennetaan paitsi materiaalisesti, myös kulttuurisesti: paikat tehdään 

merkityksellisiksi kulttuurisissa prosesseissa ja toiminnassa (Gillespie, 2000). Paikallisuuden, 

eli tutkielmassani oululaisuuden teema toistui usein kentällä käydyissä keskusteluissa. Alun 
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pitäen en itse antanut painoarvoa nimenomaan oululaisuudelle jamittelijuuden tutkimisessa, 

mutta oltuani kentällä havaitsin sen nousevan yhdeksi jamittelija- identiteetin 

rakennuspalikoista.  

 

Paikallisuus, oululaisuus, korostuu jamittelijoiden omissa merkityksenannoissa: oululaisia 

jameja pidetään omalaatuisena verrattuna esimerkiksi muiden kaupunkien vastaaviin 

tapahtumiin. Tämän selitetään johtuvan esimerkiksi siitä, että jameja on järjestetty Oulussa jo 

90- luvun alusta asti ja toisaalta oululaisen jamiskenen sisälle pääsee helpommin, kuin 

muiden kaupunkien jamiskeneen. Oululaisissa jameissa jamivetäjien odotetaan lukevan 

tilanteita, eli olevan aktiivisesti läsnä jameihin osallistuvien tarpeille. Kaikkia kannustetaan ja 

rohkaistaan lavalle.  

 

Mää olen käyny monessa --- maassaki jameissa, mut esimerkiksi ei mulla oo 

mitään takuita että mää pääsisin Helsingissä soittamaan, koska ihmiset ei tunne 

mua ja ne ei tiiä --- että millä tasolla mää olen. --- Oulu on tässä suhteessa ehkä 

jopa poikkeuksellinen kaupunki --- jos me vainutaan joku, että tuo näyttää siltä, 

että se haluais mennä, mutta siinä on pikkusen epävarmuutta, että kehtaako tai 

uskaltaako --- pyritään siihen, että uskaltais ylittää sen kynnyksen. 

- Janne 

 

Minä luulin, et minä meen kuuntelemaan, mutta sitte minä olinki kohta lavalla. 

Enkä minä oikeen osannu soittaa mittään, mutta kyllä. Sinne minut päästettiin 

mukkaan sekoilemaan. 

- Tomi 

 

Jamipaikat, eli yökerhot ja baarit voivat vaikuttaa jamittelija- identiteetteihin. Susan Gillespie 

(2000: 2) kirjoittaa: ”[paikat] linkittävät sosiaaliset ryhmät arkkitehtuurisiin yksiköihin, jotka 

rajaavat ryhmiä fyysisesti ja vaikuttavat asemoitumiseen yhteisössä/yhteiskunnassa”. Jamien 

luonne rakentuu pitkälti paitsi ihmisten, myös fasiliteetin kautta. Doreen Massey (1994: 168) 

kirjoittaa paikoista ja paikkojen identiteeteistä: ”a place is formed out of the particular set of 
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social relations which interact at a particular location --- the singularity of any individual 

place is formed in part out of the speciality of the interactions which occur in that location 

and in part out of the fact that the meeting of those social relations at that location will in turn 

produce new social effects”. 

 

Woodin jamit, tai nuo Merikulman jamit, jotka on aika samantyyppiset --- jos 

vertaa niitä vaikka Paloaseman jameihin, joka on sitte näitten opistolaisten, se 

on niinkö konsan jamit käytännössä. Se on sitte ihan niinkö toinen ääripää. --- 

Se repertuaari, mitä yleensä siellä kuulee nii on sitte hyvin erilainen, ku mitä  

meijän näissä rakastetuissa spurgujameissa [naurahtaa]. --- Mää 

henkilökohtasesti tykkään näistä working class- kuppiloista ja musta on kiva 

mennä soittamaan niihin aina. Meininki on välitöntä ja ihmiset rempseitä. 

- Janne 

 

Haastatteluotteessa havaitaan selkeästi Gillespien (2000) ja Masseyn (1994) teorioihin 

liittyvää jaottelua: haastateltava puhuu ”working class- kuppiloista” sekä ”välittömästä 

meiningistä ja rempseistä ihmisistä”. Ihmiset ja paikat yhdistetään, jolloin ihmiset 

identifioituvat paikkojen kautta, mutta myös paikat saavat identiteettinsä ihmisten kautta 

(Massey, 1994). Jamien luonne rakentuu paitsi kävijöidensä kautta, myös paikan kautta.  

 

Loppuvuodesta 2019 kentällä tapahtui merkittävä rakenteellinen murros, kun pitkän linjan 

jamipaikka 45 Special päätti siirtää jamien alkamisajankohtaa klo 23:sta klo 20:een. Tämä 

aiheutti soraääniä ja konflikteja yhteisön sisällä, sillä WoodBarin ja 45 Specialin jamit olivat 

toimineet jamittelijoiden mukaan symbioosissa siten, että jamittelijat aloittelivat jami-iltansa 

klo 19 alkavissa WoodBarin jameissa, josta siirtyivät jamien päättyessä klo 23 soittamaan 45 

Specialiin.  

 

Aikataulumuutos pakotti toimijoita tarkastelemaan sitä, mitä he jamittelulta ja jameissa 

käymiseltä kaipaavat, sillä aikataulumuutoksen vuoksi molemmissa jameissa käyminen 

saman illan aikana muodostui haasteelliseksi. Tämä nähdäkseni pakotti yksilöt 
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tarkastelemaan omaa suhdettaan jamipaikkaan ja paikkaan sidottuihin merkityksiin, kuten 

seuraavissa aineistonäytteissä tulee esiin. 

 

Nelivitosessa on niin kova voluumi, ku siellä on ne rummutki soi. Ei voi oikein 

puhua lavalla toiselle. Eikä kommunikoida niin selkeästi. --- Woodissa voi olla 

vähän sitte joustavampi biisivalinnoissa, ku voi vaikka kääntyä oikeen selvästi 

toista kohti, että ”minä aion nyt tehdä näin”. 

- Tomi  

 

Nainen 26- 35: sanoo, että hän taitaa toistaiseksi kallistua Woodin jamien 

puoleen, koska ”täällä voi paitsi laulaa, myös hengailla”. 

- Kenttämuistiinpanot 15. 12. 2019, WoodBar. 

 

Massey (1994: 168) esittää, että ”tietty sosiaalisten suhteiden joukko, joka toimii tietyssä 

lokaatiossa, muodostaa paikan”. Tutkimusaineistostani nousevat esiin paikkojen merkitykset 

toimijoille, mutta toisaalta myös toimijoiden merkitykset paikkojen rakentumisessa. Paikat 

toimivat identifioitumisen pohjana. Erilaiset jamipaikat edustavat ihmisten merkitysten 

annoissa erilaisia identiteettejä ja esimerkiksi sosiaaliluokkia, joten jamipaikan valinnalla 

voidaan osoittaa omia identiteettejä. 

 

 

5.5. NARRATIIVIT IDENTITEETTIEN RAKENTAJINA 

 

Jamittelijuus on kontekstisidonnainen identiteetti, sillä harva jamittelijaksi tunnistettava 

kokee jamittelijuuden osana identiteettiään muussa, kuin jamikontekstissa. Williams (2011: 

139) kirjoittaa identiteettien tilannesidonnaisuudesta: ”situation, salience and commitment 

directly affect social identity and thus our sense of self”. Jamittelijuus identiteettinä ei 

useimmiten ole pysyvä osa jamittelijan kokemusta itsestä, vaan identiteetti otetaan käyttöön 

siihen sopivissa tilanteissa.  
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Jamittelija- identiteettiä rakennetaan kertomusten kautta. Jamittelijoilla on erilaisia tapoja 

kertoa siitä, millaisia jamittelijoita he itse ovat ja toisaalta siitä, millaisia jamittelijoita muut 

ovat ja lopulta myös siitä, millaista jamittelijuuden pitäisi olla. Kiehtovin esimerkki 

jamittelijuuden rakentamisesta kertomuksissa on puhe oikeista soittajista ja oikeasta 

jamittelemisesta, mistä esimerkkinä toimivat seuraavat kenttämuistiinpano- otteet. 

 

 ”Onneksi nyt tulee oikeita laulajia ja soittajia” nainen 26- 35: sanoo virnistäen 

oman vuoronsa jälkeen, kun lavalle menee konsalaisia. 

- Kenttämuistiinpanot 16.6. 2019, 45 Special. 

 

Vuorossa olijat jamittelevat randomisti. Veto on aika hauska. Lopulta emäntä 

spiikkaa nauraen ryhmän ulos: ”tää oli oikeaa jamittelua! Nyt vittuun täältä, että 

pääsee oikeat soittajat lavalle!” 

- Kenttämuistiinpanot 13. 1. 2019, WoodBar. 

 

Oikeat soittajat on tulkintani mukaan huumorin keinoin esitetty kertomus, joka perustuu 

jamittelijoiden merkitystenannoille ja käsityksille siitä, millaista jamittelijuus 

ideaalitilanteessa olisi. Kertomuksiin sisältyy improvisaation ideaali, kuin myös 

ammattimaisuuden ideaali. Jamittelijat arvostavat improvisaatiota, sekä tasokasta 

musisoimista.  
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Lauluimproa lokakuussa 2019, 45 Special. 

 

Oikeanlaiseen jamittelemiseen voidaan lukea myös yhteisöllisyys. Eräiden kertomusten 

mukaan jameissa pitäisi voida saada osallistua soittamiseen ja kokoonpanoihin vapaasti. 

Kritiikki tarkasti määriteltyjä kokoonpanoja kohtaan on äänekkäintä yleensä silloin, jos 

soittaja olisi halunnut osallistua vuoroon, mutta häntä ei ole otettu mukaan. 

 

Teosuskollisuus on myös jatkuvan neuvottelun alla. Teosuskollisuudella tarkoitetaan 

tilannetta, jossa ”esittäjä välittää teoksen kuulijalle suoraan lävitseen” (Vehviläinen, 2008: 

89). Jamittelijoiden kertomuksissa vuorottelevat samanaikaisesti uskollisuus alkuperäistä 

teosta, eli musiikkikappaletta kohtaan ja toisaalta vapaat tulkinnat ja improvisaation ideaali. 

Narratiiveissa saatetaan ihannoida improvisaatiota, mutta käytännössä kappaleita, joita 

esitetään, saatetaan pyrkiä jäljentämään mahdollisimman tarkasti alkuperäisen kappaleen 

mukaiseksi.  
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Teosuskollisuus jakaa mielipiteitä. Jameissa teosuskollisuuden idea tulee esille 

keskusteluissa. Keskusteluissa saatetaan moittia, kuinka jokin veto ei kuulostanut oikealta ja 

toisaalta keskusteluissa saatetaan moittia soittajia kokeellisuuden puutteesta, liian tarkasta 

kappaleiden jäljentämisestä. 

 

“Soittavat virheettömästi, mutta harmi kun se on tylsää” sanoi mies 36- 45. 

- Kenttämuistiinpanot 9.6. 2019, 45 Special. 

 

Suurin osa jamittelijoiksi luokiteltavista henkilöistä ei havaintojen perusteella täytä oikean 

soittajan kriteereitä (ammattilaisuus ja improvisointi), sillä pelkälle improvisaatiolle 

pohjautuvia vetoja ei soiteta jatkuvasti ja iso osa jamittelijoista on itseoppineita muusikoita, 

ei ammattilaisia. Erilaiset kertomukset ja narratiivit toimivat identiteettineuvotteluiden 

työkaluina käsitysten ja merkitysten rakentamisessa, sekä vertailuiden, erotteluiden ja yhteen 

liittämisen tekemisessä, eivät varsinaisina statuksina tai identiteetteinä.  

 

 

5.6. SUKUPUOLINÄKÖKULMA 

 

Tarkastellessani jameihin osallistuvia ihmisiä olen tehnyt olettamuksia heidän 

sukupuolistaan. En ole keskustellut kaikkien osallistujien kanssa heidän 

sukupuolikokemuksistaan, joten jaottelut eri sukupuoliin perustuvat minun tekemilleni 

oletuksille. Oletukseni pohjautuvat sisäistämiini länsimaisiin kulttuurisiin käsityksiin 

määrättyihin sukupuoliin liitetyistä piirteistä, esimerkiksi parta miehellä (Nagoshi, et.al. 

2014; Butler, 2006/1990). Tein sukupuolijaotteluita jamittelijoiden ulkoisiin tekijöihin, 

esimerkiksi henkilön kokoon, tyyliin ja vaatteisiin, äänen korkeuteen, elekieleen ja muihin 

fyysisiin piirteisiin perustuen.  

 

Sukupuolijakauma (oletussukupuolet) on jameissa miesvoittoinen, vaikka myös 

naissukupuolen edustajia käy jameissa soittamassa ja laulamassa. Lisäksi vetäjät edustavat 

eri sukupuolia. Havaintojen perusteella sukupuolen merkitys esimerkiksi statuksiin ei ole 
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selkeä, sillä keskeisissä rooleissa on kaikkien sukupuolten edustajia. Sukupuolierot tulevat 

näkyvimmin esille esiintymistilanteissa: naiset soittavat hyvin harvoin esimerkiksi sooloja, 

ylipäätään naiset soittavat hyvin harvoin kokoonpanoissa esimerkiksi sähköisiä kielisoittimia, 

kuten sähkökitaraa tai -bassoa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 

 

Yleisimmin nainen toimii jameissa laulajana. Mikäli naisoletettu nähdään jameissa 

soittamassa, yleisimmin tämä soittaa joko koskettimia tai akustista kitaraa. Toisaalta 

konsalaisissa on naisia, jotka soittavat esimerkiksi puhallinsoittimia. Hyvin tavallisesti naiset 

saattavat tarttua kokoonpanoissa rytmisoittimiin, kuten tamburiiniin, mutta harvemmin 

muihin soittimiin.  

 

Martinin (1998) mukaan sukupuolia tuotetaan eri tavoin lapsuudesta saakka. Martin puhuu 

sukupuolitetuista kehoista ja esittää, että kehoja sukupuolitetaan esimerkiksi siinä, miten 

tyttölapsilta saatetaan vaatia hiljaisuutta ja vähäeleisempiä leikkejä verrattuna poikalapsiin. 

Martinin mukaan tyttölasten kehoa ja toimintaa kontrolloidaan useammin esimerkiksi 

oikomalla tyttölasten vaatteita sekä hiuksia sekä säätelemällä tyttöjen äänenkäyttöä sekä 

liikkeitä, kuten millä tavoin istutaan tai leikitään. (Martin, 1998: 101- 107). 

 

On mahdollista tulkita, että sosialisaatiossa tytöiksi oletettuja henkilöitä kasvatetaan olemaan 

herättämättä huomiota, jolloin voitaisiin tulkita jamimimmien haluttomuuden soittaa sooloja 

olevan sosialisaatioprosessien kaikuja. 

 

Sukupuoli vaikuttaa jameissa performanssin rakentumiseen esimerkiksi soolojen ja soitinten 

valikoitumisen suhteen. Syyt voivat yhtäältä olla yksilön intresseihin perustuvia valintoja, 

toisaalta intressien juuret voivat olla syvällä sosialisaatiossa ja kulttuurihistoriallisessa 

kontekstissa. Sukupuolen vaikutus identiteetteihin ja statuksiin on monimutkainen kysymys, 

enkä aineistoni perusteella voi tehdä siitä syvällistä tulkintaa.  

 

Aineiston perusteella yhteisö vaikuttaa erilaisille sukupuolten esiintuloille ja ilmaisuille 

avoimelta, eikä esimerkiksi sukupuoleen perustuvaa syrjintää ole tullut havainnointien aikana 
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tai haastatteluiden perusteella esille. Jamittelu voidaan nähdä sukupuolinäkökulmasta 

voimaannuttavana; se voi mahdollistaa esimerkiksi yhteiskunnallisen aseman 

vakiinnuttamisen sekä verkostoitumisen.  

 

On syytä olettaa, että sukupuoli vaikuttaa jonkin verran yksilön asemoitumiseen ja 

identiteettiin myös jameissa, koska sukupuoli vaikuttaa asemiin ja identiteetteihin muissakin 

sosiaalisissa konteksteissa (esim. Muggleton, 2000: 153), mutta varsinaisia johtopäätöksiä en 

tämän aineiston pohjalta voi tehdä. Sukupuolikysymykset vaatisivat oman tutkimuksensa. 

 

 

6. YHTEENVETO  

 

Oululaiset jamit ovat musiikkitapahtuma ja yhteisö. Kun mennään jammeille tai jammeihin, 

mennään paitsi soittamaan, myös kokoontumaan yhteen seurustelun merkeissä. Olen lähtenyt 

tulkitsemaan rituaaliteorioiden kautta, millä tavoin jamittelija-identiteettejä rakennetaan 

toiminnassa, millä tavoin jamit sosiaalisena kenttänä tuotetaan, millaisilla pelimerkeillä 

kentällä pelataan. Olen pyrkinyt erilaisten esimerkkien kautta avaamaan, millä tavoin jamit 

rakentavat ja tuottavat toimijoita, sekä miten nämä toimijat sijoittuvat yhtäältä jamiyhteisöön, 

toisaalta yhteiskuntaan.  
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“Summer of ´69”, marraskuu 2019, 45 Special. 

 

Rituaalinäkökulmasta jamitoiminnalla pyritään vahvistamaan suhteita ja ottamaan osaa 

yhteisöön ja yhteiskuntaan. Jamittelu perustuu vapaaehtoisuuteen ja rituaaleille ominainen 

velvoittavuus puuttuu jamitapahtumasta, jolloin jamit ovat pikemminkin rituaalinkaltainen 

tapahtuma. Toisaalta yhteisöön kuuluminen edellyttää jamitteluun osallistumista, mikä 

selvästi on velvoittavaa. Yhteisön jäsenten ei odoteta osallistuvan joka ikisiin jameihin, mitä 

Oulussa järjestetään, mutta tullakseen jamittelijaksi, on osallistuttava toimintaan riittävän 

taajaan ja noudatettava muita yhteisön arvoja ja kirjoittamattomia sääntöjä. 

 

Jamiyhteisö on tulkittavissa alakulttuuriksi, joka omilla säännöillään pyrkii haastamaan 

vallitsevia rakenteita. Jamiyhteisössä sellaisetkin yhteiskunnan jäsenet, joiden 

vaikutusmahdollisuudet saattavat olla kaventuneet, voivat kokea osallisuutta, yhteisöllisyyttä 

ja myöskin voimaantumista. Jamittelulla vahvistetaan omaa asemaa paitsi yhteisön sisällä, 
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myös yhteiskunnallisella tasolla. Jamittelun avulla voidaan rakentaa verkostoja ja vahvistaa 

omaa asemaa sekä identiteettiä yhteiskunnassa esimerkiksi taiteilijana, tai freelancerina.  

 

Jamittelijuus rakennetaan rituaalisesti toiminnassa. Jamittelija- identiteetissä kehollistuu Eric 

Rothenbuhlerin (1998: 110) idea: ”the identity a person presents is a ritual performance of a 

position in a network of social relations and a ritually coordinated sequence of social 

actions.” Rothenbuhlerin ajatuksessa kiteytyy tutkielmani ydin: identiteettejä rakennetaan ja 

esitetään rituaalisesti, jamittelija- identiteetit ovat paitsi tunne itsestä ja kuuluvuudesta 

suhteessa toisiin, myös asema ja status niin yhteisössä, kuin lopulta yhteiskunnassa.  

 

Jamittelija- identiteettejä on erilaisia, esim. konsalaiset. Konsalaiset ovat paitsi sosiaalinen 

ryhmä, eli Oulun konservatorion ja Oulun ammattikorkeakoulun musiikin opiskelijoita tai 

sieltä juuri valmistuneita, konsalaiset on myös toiseuttamisen välineenä käytetty käsite. 

Konsalaiset ovat ammattimuusikkoina yhteiskunnalliselta statukseltaan 

harrastelijamuusikoita korkeammassa asemassa, mutta jamiyhteisössä heidän on ansaittava 

jamittelijan status ja asema samoilla periaatteilla, kuin muidenkin osanottajien. Tämä 

aiheuttaa sanattoman klikin toimijoiden keskuudessa. Konsalaisten on osallistuttava 

toimintaan, sekä luovuttava symbolisesti konsalaisuudesta tullakseen jamittelijaksi. 

 

Jamit itsessään ovat ritualistinen performanssi, jossa toimijat pyrkivät erilaisilla keinoilla 

toisintamaan merkityksiä yhä uudestaan. Esimerkiksi ritualisoimalla tiettyjä kappaleita 

luodaan uusia merkityksiä ja toisaalta ylläpidetään olemassa olevia merkitysjärjestelmiä. Kun 

määrättyä kappaletta esitetään tarpeeksi monta kertaa, kappaleen esittämisestä tulee osa 

rituaalia ja se saa uusia merkityksiä yhteisössä. Toistuvuus tuo ennustettavuutta ja 

ennustettavuus luo turvaa. Tiettyjen kappaleiden esittämisellä voidaan vahvistaa rituaalin 

merkityksiä ja sosiaalisia siteitä. 

 

Toisaalta kappalevalinnat ilmaisevat myös yksilöllisiä musiikillisia intressejä ja identiteettejä. 

Kuten aiemmasta Rothenbuhlerin (1998: 110) sitaatista ilmenee, identiteetit ovat ritualisoituja 

performansseja, itsensä esittämistä. Itseä voidaan esittää ja ilmaista erilaisten tyylien ja 
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muodin, mutta myös musiikkityylien kautta, kuten alakulttuuritutkimuksissa on usein 

havaittu (Williams, 2011). Jameissa musiikki on monipuolista ja useimmat soittajat taitavat 

erilaiset musiikkityylit humpasta heviin. Jokaisella on silti yksilölliset mieltymyksensä, 

joiden avulla yksilöt voivat rakentaa ja esittää identiteettejään. 

 

Stuart Hall (1999: 71) esittää identiteettien olevan ”häälyviä ja siirtymätilassa eri positioiden 

välillä.” On mahdollista tulkita identiteettien olevan eräänlainen liminaali, joksikin tulemista 

enemmän kuin jonakin olemista. Jamittelija-identiteeteissä kehollistuu joksikin tulemisen 

idea: identiteetit tuotetaan toiminnassa ja vuoropuheluissa ja ne ovat ”häälyviä”, eivät 

pysyviä kokemuksia. 

 

Jamittelijuutta rakennetaan myös narratiiveissa, kertomuksissa. Jamittelijuudesta käydään 

jatkuvasti keskusteluja, joissa luodaan käsityksiä siitä, millaista ”oikean” jamittelun pitäisi 

olla ja millaisia ovat ”oikeat” jamittelijat. Narratiivit perustuvat useimmiten ideaaleille, 

ihanteille, eivätkä välttämättä vastaa sitä, millaisia ihmisiä jameihin tosiasiallisesti osallistuu 

ja millaista jamitteleminen tosiasiallisesti on. Ideaaleissa korostuvat ammattimaisuus ja 

improvisaatio, toisaalta myös jakaminen ja yhteisöllisyys. Jamittelijan status voidaan 

lunastaa, vaikka jamittelija ei osallistuisikaan improvisoimiseen, tai olisi ammattimuusikko. 

Jamittelijuus ei edellytä näiden ihanteiden toteutumista. 

 

Jamien keskiössä on performanssi, esittäminen, sanan perinteisimmässä merkityksessä. Lava 

on pyhitetty rituaalitila, jossa vallitsevat omat normistonsa. Lavalle kavutessaan jamittelija 

ymmärtää sanattomasti nousevansa eri tilaan suhteessa yleisöön, hän siirtyy liminaalitilaan 

ottaessaan paikan lavalta. Jameihin kuuluu perinteisistä performansseista, kuten näytelmistä 

tai konserteista poiketen jatkuva edestakainen virta yleisön ja esiintyjien välillä. Soittajat ovat 

välillä yleisöä, välillä päätähtiä. Jokaisen vuoron aikana vallitsevat silti melko tavanomaiset 

performanssin säännöt; yleisö pysyy heille määrätyllä alueella ja esiintyjät pysyvät heille 

määrätyllä alueella.  
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Yleisön rooli on oleellinen; jamittelu lavalla näyttäytyisi hyvin erilaisena, jos kukaan ei olisi 

kuuntelemassa, tai vuorovaikutuksessa esittäjien kanssa. Yleisössä on ihmisiä, jotka ottavat 

usein osaa jameihin osallistumatta varsinaiseen jamittelemiseen (soittamiseen). Tällaisella 

toimijalla voi olla sosiaalista pääomaa suhteidensa kautta ja tätä myöden jonkinlainen asema 

yhteisössä, mutta jamittelijan status ansaitaan vain sillä, että osallistuu myös 

lavaperformanssiin. 

 

Jamit ovat osallistava performanssi, missä yleisön ja muusikoiden vuorovaikutus on 

erottamaton. Yleisön ja esiintyjien vuorovaikutuksen kautta avautuu mahdollisuus 

sanattoman yhteyden kokemukseen, tunteeseen kuulumisesta, eli communitas- ilmiö. 

Communitas on rituaalin huipentuma, joka vahvistaa yhteisön jäsenten siteitä ja luo 

merkityksiä yksilöille sekä yhteisölle. Tunne kuulumisesta vahvistaa myös identiteettejä: 

identiteetti rakentuu erotteluille ja yhteen liittämisille. Kun toimija kokee rituaalissa yhteyden 

toisten jamittelijoiden kesken, hänessä voi vahvistua kokemus siitä, mihin hän haluaa liittyä 

ja mistä hän haluaa erottautua. 

 

Koska jamit ovat tapahtumana epämuodollisempi kuin perinteinen konsertti, tai muu vastaava 

esiintymistilanne, roolit ovat joustavampia ja esimerkiksi lavalle voi tulla jopa kesken 

esityksen, jos saa luvan esiintyjiltä. Rituaalitilaa ei saa häpäistä teoilla, jotka loukkaavat tilaa 

ja tapahtumaa. Rituaalitilaan voi tulla kesken vuoron, kun osoittaa muille toimijoille ja 

tilanteen luonteelle riittävää kunnioitusta ja nöyryyttä. 

 

Huomionarvoista on, että jamittelija-käsitettä käytetään hyvin harvoin kentällä itsestä 

puhuttaessa. Jamittelijuus on ymmärrettävä ryhmäidentiteettinä, jossa tietyt henkilöt 

tunnistetaan jamittelijoiksi erottelun ja yhteen liittämisen kautta, mutta kukaan jamittelija ei 

esittele itseään jamittelijana. Jamittelijoista voidaan puhua joukkona ja se on enemmän 

tilannesidonnainen sosiaalinen identifikaatio, kuin pysyväislaatuinen yksilön käsitys itsestä. 

Jamittelija- käsitettä käytetään, kun arvioidaan jonkun yksilön asemaa suhteessa yhteisöön.  

 

Jamittelija- identiteetti rakentuu vuoropuhelussa muiden toimijoiden kanssa ja osallistumalla 

jamitteluun, mutta myös sukupuolella voi olla osansa identiteettiprosessissa. Jamit ovat 



  72 
 

   
 

miesvoittoinen tapahtuma ja yhteisö. Vaikka naisten asema on tasa- arvoiselta vaikuttava 

suhteessa miehiin, eli naiset saavat tasavertaisesti vuoroja ja jamivetäjinä toimii naisia, on 

selvästi nähtävissä sukupuolijakaumaa muun muassa soitinten valinnoissa, sekä 

performanssiin osallistumisessa. Naiset toimivat pääasiassa laulusolisteina, tai esiintyvät 

esimerkiksi trubaduurina säestäen itseään koskettimilla, tai akustisella kitaralla, lisäksi naiset 

soittavat harvoin sooloja.  

 

Ilmiselvää vaikutusta sukupuolilla ei jamittelijan statukseen ole, sillä jamittelijaksi kutsutaan 

yhtä lailla miehiä, kuin naisia. Jamit voivat tuottaa positiivisia vaikutuksia yksilön suhteessa 

yhteisöön ja yhteiskuntaan: naisilla on jamiporukoissa yhtäläiset mahdollisuudet esiintyä, 

kuin miehillä ja esiintyminen puolestaan voi tuottaa yksilötasolla esimerkiksi 

voimaannuttavia kokemuksia. Verkostoitumismahdollisuudet ovat myös kaikille sukupuolille 

yhtäläiset. Onkin mahdollista tulkita jamien olevan sukupuolten tasavertaisuutta edistävää 

toimintaa. 

 

Identifioitumisen välineenä toimivat erilaiset pääomat, jotka vaikuttavat yksilön statuksiin 

kentällä. Sosiaalinen pääoma, eli toimijan suhdeverkosto, sekä kulttuurinen pääoma 

rakentavat sekä yksilön suhdetta jamiporukkaan, että yksilön käsitystä itsestään jamittelijana. 

Identifioitumisprosessissa jamittelija  ymmärryksen siitä, kuka hän on ja mihin hän kuuluu. 

 

“Mennään jammeille” on yhtä aikaa kutsu hauskanpitoon, mutta se on myös kutsu 

rakentamaan identiteettejä ja asemia. Se on kutsu tutkia omaa asemaa suhteessa yhteisöön ja 

yhteiskuntaan, se on kutsu sitoutua ryhmään. Se on kutsu päästä vaikuttamaan ja luomaan 

merkityksiä itselle, yhteisölle sekä yhteiskunnalle. Se on kutsu osallistua elävän 

musiikkikulttuurin rakentamiseen ja vahvistamiseen. Se on kutsu osallisuuteen. 

 

 

7. POHDINTAA JA JATKOTUTKIMUKSEN KOHTEITA 
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Jamien tutkiminen on ollut varsin kiinnostava projekti. Gradun laajuuden näkökulmasta 

jouduin rajaamaan ja valikoimaan tarkasti, mitä haluan tutkia ja mistä näkökulmasta. Tämä 

valitettavasti rajasi ulkopuolelle useita kiinnostavia ja tärkeitä näkökulmia, esimerkiksi 

sukupuolinäkökulma on miltei koskematon alue.  

 

Sukupuolinäkökulma olisi tehnyt gradustani väistämättä hyvin laajan, joten halusin tietoisesti 

rajata sen tutkielmani ulkopuolelle. Sukupuoli on merkittävä osa ihmisen identiteettiä, joten 

on varsin oletettavaa, että sukupuoli vaikuttaa niin jamittelija- identiteettiin ja statuksiin, kuin 

myös esimerkiksi instrumenttien valintoihin. Olen pyrkinyt havainnointia ja haastatteluita 

tehdessäni ottamaan mukaan eri sukupuolten edustajia saadakseni erilaisia näkökulmia. 

 

Jatkotutkimuksessa voitaisiin tarkastella jameja muun muassa sukupuolentutkimuksen 

viitekehyksestä käsin. Mahdollinen tutkimusongelma voisi olla esimerkiksi sukupuolten 

representaatioiden tarkasteleminen jamikontekstissa. Myös sukupuoliin perustuvan 

asemoitumisen sosiaaliselle kentälle voisi nähdä kiinnostavana tutkimusongelmana. Millaisia 

vaikutuksia sukupuolisilla ilmaisuilla on jamikontekstissa sosiaaliselle kentälle 

asemoitumisen suhteen? Millaisia odotuksia on eri sukupuolille ja millä tavalla näitä 

mahdollisia odotuksia toteutetaan, mitkä ovat niiden merkitykset ja vaikutukset? 

Sukupuolikysymykset tarjoavat hyvin laajan skaalan potentiaalisia tutkimusongelmia 

tarkasteltavaksi jamikontekstissa. 

 

Myös kehollisuuden teemat jäivät pintaraapaisuksi, vaikka kokemusteni perusteella 

kehollisuus on tärkeä elementti myös jamikontekstissa. Kehollisuuden kautta rakennetaan 

kokemuksia ja kokemukset puolestaan rakentavat toimijuutta sekä yhteisöä. Jamittelijat 

käyttävät koko kehoa performanssissa: millä tavoin he ovat asemoituneet lavalla suhteessa 

toisiin soittajiin ja suhteessa yleisöön, millä tavalla he käsittelevät instrumenttiaan ja 

millaisilla fyysisillä eleillä he ovat vuorovaikutuksessa toisten soittajien ja yleisön kanssa. 

Kehollisuuteen kytkeytyy kokonaisvaltaisuus: ihmiset ovat kehollisia toimijoita. Tunteet 

tapahtuvat kehossa ja ei- kielellinen viestintä on merkittävä osa ihmisten välistä 

kommunikaatiota. 
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Kehollisuutta olisi mahdollista tarkastella jatkotutkimuksessa esimerkiksi tarkastelemalla 

communitaksen kehollista ilmenemistä. Toisaalta myös esimerkiksi kiintoisaa olisi tarkastella 

kehon elekielen ja non-verbaalisen viestinnän vaikutusta yhteisöön asemoitumiseen. Voiko 

oman kehon käyttö ja eleet etäännyttää, toisaalta yhdistää toimijaa suhteessa ryhmään? 

Esimerkiksi eri kulttuuritaustaisten yksilöiden elekielet voivat poiketa toisistaan; onko 

tällaisella seikalla vaikutusta ryhmässä asemoitumisen suhteen? Myös sukupuolinäkökulma 

kytkeytyy kehollisuuteen, sillä vaikka sukupuoli on sosiaalinen ja psykologinen tunne 

sukupuolesta, myös biologiset, keholliset ominaisuudet kytkeytyvät sukupuolikeskusteluihin 

ja -identiteetteihin. 

 

Konsalaisten näkökulma on jäänyt tutkielmassani vähäiseksi muutamia vedenjakajiksi 

luettavia henkilöitä lukuun ottamatta: nämä ovat institutionaalisen koulutuksen saaneita 

ammattimuusikoita, mutta heitä ei lueta konsalaisiksi, koska he ovat kouluttautuneet muualla, 

kuin Oulun konservatoriossa tai Oulun Ammattikorkeakoulussa, tai ovat konsalaisia, jotka 

ovat käyneet läpi initiaation ja sulautuneet jamittelijoihin.  

 

Millä tavoin konsalaiset itse suhtautuvat erotteluun? Millaiseksi he itse kokevat oman tai 

ryhmänsä suhteen muuhun jamiyhteisöön ja jamikulttuuriin? Konsalaisten äänten 

puuttuminen ei välttämättä tee johtopäätöksistäni puutteellisia, sillä olen pyrkinyt 

kuvailemaan ja analysoimaan asioita siten, miten ne aineistostani ovat nousseet esiin. 

Jamikulttuurin tutkimus konsalaisnäkökulmasta voisi olla erillinen tutkimusaiheensa.  
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