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nykyihmisen individualismia ja haikailee
aikoja, jolloin ihmiset elivät tiiviimmmin
yhteisöissä. Nykyään “vanhat laumavaistot”
tuhotaan jo pienestä pitäen. Siitä voi Turkan
mukaan syyttää nykyistä kulttuuria
”tieteineen, epäilyksineen, yksilöllisyyksi-
neen ja parempine itsetuntoineen. Ei lau-
massa voi olla itseluottamusta, oman itsen
rakastamista, lauma on kokonaisuutta. Eihän
ihmisellä voi pohjimmiltaan olla omaa
uskoa.”

Yhdeksi syylliseksi Turkka nimittää
analyyttisyyden, joka voisi tarkoittaa länsi-
maista tiedettä yleisemminkin: “Analysoida
voi vain ottamalla osat irti toisistaan, mikä on
tappavaa. Analysoitu kasvi tai eläin ei enää
herää henkiin. Analysointi on ruumiin-
avaus.” Toinen syyllinen on länsimainen
individualismi: ”[…] sielu tahtoisi vanhat
yhteytensä, mutta väärinkäsitetty yksilölli-
syys kieltää. Mitä muuta on kouristuksen-
omainen nationalismi? Isänmaallisuus, pro-
jektit, tapahtumat, presidentinvaalit, ruske-
tus, kesä, syöminen ja samanaikainen
laihtuminen? Mitä muuta tämä minun
levottomuuteni helvetti on kuin katkennutta
laumavaistoa?”

Rivouden filosofiassaan Turkka pyrkiikin
oppimaan pois näistä länsimaisen kulttuuri-
ihmisen helmasynneistä. Ristiriita on kuiten-
kin siinä, että Turkka on ihanteistaan ja
askeettisista elämäntavoistaan huolimatta
sivistynyt, tai paremminkin siviloitunut
mies. Kun Häpeän päähenkilö on vihdoin
viimein saapunut sihteerien kokoukseen
puhumaan, hän toteaa: “En tiedä haisenko
hieltä, mutta rivo yritän olla ja samalla sivis-
tynyt.” Tätä voisi nimittää vaikka nyky-
miehen Tarzan-syndroomaksi, kipuiluksi
ruumiin ja hengen, luonnon ja kulttuurin,
apinamiehen ja herrasmiehen identiteettien
välillä. Rautahannujen ongelma on se, että
ponnisteluistaan huolimatta he eivät voi
riisua pois kasvatustaan, kulttuuriaan.

Missä on nöyryys?
Viime syksyinen mieskeskustelu jäsentyi
Turkan ja Juha Siltalan kirjojen otsikoiden
mukaan käsitteiden ‘kunnia’ ja ‘häpeä’
ympärille. Termit vaikuttavat arkaaisilta, mo-
derniin sopimattomilta. Lisäksi ne on
ymmärretty toistensa vastakohdiksi: mies
taistelee samanaikaisesti häpeäänsä vastaan ja
kunniansa puolesta.

Mieleen palautuu amerikkalaisen nyky-
filosofin Kurt Vonnegutin tarina 1800-lu-
vulla eläneestä englantilaisesta rosvoritarista,
joka totesi erään erityisen häpeällisen episo-
din jälkeen: “Onneksi ei mennyt kuin
kunnia.” Tämä viisaus olisi säästänyt ihmis-
kunnan monilta sodilta.

Ja toisaalta: eikö häpeän vastinpari voisi
kunnian sijasta yhtä hyvin olla nöyryys? Oli-
sipa komea kirjan otsikko: Miehen nöyryys.

Olli Löytty

KUVAILEVIEN PÄIDEN
SOSIOLOGIAA

Peter Berger & Thomas Luckmann,
Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen:
tiedonsosiologinen tutkielma. (The Social
Construction of Reality, 1966.) Suomenta-
nut Vesa Raiskila. Jälkisanat Tapio Aittola
ja Vesa Raiskila. Gaudeamus, Helsinki
1994. 255 s.

Luulin olevani yliväsynyt kun luin
arvosteltavana olevaa teosta ensimmäistä ker-
taa. Viivottimen avulla tuli kuitenkin
todistettua, että rivit vingertävät ihan
oikeasti, ja hyvässä työvalossa paljastui, että
painojäljen tummuusaste vaihtelee läpi koko
kirjan. Toivottavasti kustantaja unohtaa
moiset esteettiset kikkailut seuraavaa painosta
otattaessaan; Peter Bergerin ja Thomas
Luckmannin teos pitää lukijansa hereillä
ilman niitäkin.

Vesa Raiskilan kohtalaisen sujuvan suo-
mennoksen ansiosta myös englantia taitama-
ton yleisö on noin vuoden ajan voinut tutus-
tua fenomenologisen tiedonsosiologian
moderniksi klassikoksi mainittuun teokseen
Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen.
Tekijöillä on selkeä kuva oman tieteenalansa
tehtävistä ja yleisemminkin ihmisestä. Selkeä
oma kanta on auttanut Bergeriä ja
Luckmannia kirjoittamaan melko ymmärret-
tävästi ja lukijaystävällisesti; brassailevaa
yhteiskuntatieteellistä sanojen kilkuttelua ei
teoksesta juurikaan tapaa.

Kirjoittajat etenevät juohevasti sosiaalisen
synnyn ja instituutioitumisen kuvaamisesta
objektiivisen ja subjektiivisen sosiaalisen
todellisuuden tarkasteluun. Johtopäätök-
sissään he miettivät teoksensa suhteita muu-
hun tuon ajan eli 1960-luvun sosiologiaan.
Kirjan lopussa on Tapio Aittolan ja Vesa
Raiskilan yhdessä laatimat jälkisanat, joissa
Bergerin ja Luckmannin ajattelu asetetaan
yleisemmälle teoreettiselle kartalle ja pohdi-
taan heidän antiaan nykytieteille.

Tieto siinä, missä elämä
Tieto ja todellisuus ovat Bergerille ja
Luckmannille läpeensä sosiaalisia, ja tiedon-
sosiologian keskeisin tehtävä on heidän mu-
kaansa tutkia sitä, miten tieto ja todellisuus
sekä niiden kriteerit tulevat tuotetuiksi ja
ylläpidetyiksi eri yhteiskunnissa. Heitä ei siis
kiinnosta se, onko tietoväittämä sinänsä tosi
vai ei eli makaako maailma “todella” niin
kuin sen väitetään makaavan. Suurin osa
siitä, mikä Bergerille ja Luckmannille on tie-
toa, on tiedostamatonta. Yhteisön jäseneltä
ei välttämättä odoteta, että hän kykenisi
kertomaan, miten tai miksi toimii, tärkeää
on, että hän toiminnassaan osoittaa tietä-
vänsä ja hyväksyvänsä ne yhteisönsä
peruskriteerit, joiden varaan kyseinen yhteisö
rakentuu.

Tiedonsosiologian hedelmällisimpiä tutki-

muskohteita eivät kirjoittajille ole myöskään
ne teoriat, joita (sosiaalisesta) maailmasta
kautta aikain on laadittu, eivätkä he ole
järin kiinnostuneita aatehistorioista tai
maailmankatsomuksistakaan; tässä he poik-
keavat melko huomattavasti ennen heitä
vallalla olleesta amerikkalaisen tiedon-
sosiologian valtavirrasta. Universumia
syleilevien teoreettisten rakennelmien sijaan
Berger ja Luckmann yrittävät tässä teokses-
saan korostaa arjen tapahtumista ja arkea
elävän ihmisten roolia tiedossa ja todellisuu-
dessa: ihminen sekä rakentaa todellisuutta ja
tietoa että on todellisuuden ja tiedon tuotos
siinä elämässä, jota elää.

Toisessa pääluvussa Objektiivinen todelli-
suus kirjoittajat kuvaavat niitä prosesseja,
joiden kohteiksi yhteisössä elävät ihmiset
yhteisönsä taholta joutuvat. Tämä käsittely
sujuukin Bergeriltä ja Luckmannilta kuin
tanssi sen taitajilta. Varsinkin heidän ajatuk-
sensa legitimaatiosta eli oikeuttamisesta ja
siihen liittyvistä mekanismeista sanovat jota-
kin peräti oleellista tästäkin ajasta. Täyttä
asiaa ja samalla melko hauskaa luettavaa ovat
käsitykset terapiasta ja mitätöinnistä; ne ovat
Bergerille ja Luckmannille yhteisön yrityksiä
pitää yksilö jäsenenään.

Subjektiivisen todellisuuden tarkastelu jää
sen sijaan mielestäni varsin ohueksi. Tekijät
tosin mainitsevat muutamaan kertaan, ettei
subjektiivinen todellisuus ole täysin
palautettavissa objektiiviseen todellisuuteen,
mutta loppujen lopuksi subjekti kuitenkin
jää erilaisten objektivoitumien toteuttajaksi.
Primaarisosialisaatio, sekundaarisosialisaatio
ja mahdollinen uudelleensosialisaatio;
kaikissa näissä objektiivinen sosiaalinen
todellisuus piirtää subjektin. Bergerin ja
Luckmannin subjekti on vailla todellista
mahdollisuutta objektiivisen todellisuuden
muuttamiseen, tekijöiden kaunis ajatus
objektiivisen ja subjektiivisen todellisuuden
käsittelemisestä dialektisena prosessina ei
toteudu.

Saivartelua
Heti teoksensa alussa Berger ja Luckmann
ilmoittavat luottavansa lukijoidensa sosio-
logiseen yleissivistykseen, minkä vuoksi he
eivät enää varsinaisessa tekstissään sen syvem-
min selvennä, kenen klassikon suuntaan
heidän tekstinsä milloinkin kallistuu. Minä
kuitenkin jäin kaipaamaan hieman perus-
tellumpia opastuksia polulla ajattelijasta toi-
seen. Marxilta, Weberiltä, Durkheimiltä,
Meadilta jne. on teoksessa otettu ajatus sieltä,
toinen täältä, sen enemmin miettimättä,
toimivatko eri ajattelijoiden käsitteet ja
käsitykset tällaisessa palapelissä vähääkään
sensuuntaisesti kuin Berger ja Luckmann
haluaisivat niiden toimivan.

Kirjoittajat väittävät ensimmäisessä varsi-
naisessa luvussaan Arkitiedon perusta, että
heidän edustamansa tiedonsosiologinen
haara tutkii elämismaailmaa ja niitä proses-
seja, joissa tieto tulee tuotetuksi. Fenomeno-
logiaa vähemmän tunteva samastaa helposti
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elämismaailman ja arjen. Se elämismaailma,
jota Berger ja Luckmann tutkivat ja tutkies-
saan samalla arvostavat, on kuitenkin tieteel-
linen elämismaailma, arjen yläpuolella oleva
näkemys arjesta. Tämä täsmennys jää teki-
jöiltä ja valitettavasti myös kirjan jälkisanojen
kirjoittajilta tekemättä. Käsitteellinen epätäs-
mällisyys saa keskustelijat useinkin puhu-
maan toistensa ohi, mikä ei kuitenkaan liene
ainakaan tässä tapauksessa sen enempää teki-
jöiden kuin jälkisanojen kirjoittajienkaan
tarkoitus.

Teoksen pahin puute ei kuitenkaan ole
hienoinen käsitteellinen epätäsmällisyys, vaan
se, ettei sanapariin fenomenologinen
tiedonsosiologia sisältyvä  lupaus täyty.
Schütziin vetoaminen pelasta tältä kritiikiltä;
jonkun joskus tekemiä syntejä ei ole pakko
toistaa. Sen sijaan, että sosiaalista ja tietämistä
todella lähestyttäisiin fenomenologisen
perusasenteen eli paikantumisen ja siihen
kuuluvan kyselemisen kautta, tekijät siirtävät
jo teoksensa alussa kyselemisen pois “tieteen-
aloilta” “filosofian” piiriin. Jäljelle jää asenne,
jota voi mielestäni kutsua (jälki)posi-
tivismiksi: tieteen tehtävä on “neutraalisti”
kuvailla kohdettaan, ja se on parasta, mitä
tieteeltä voi odottaa. Keskustelu arvoista,
joihin tieteellinen(kin) toiminta perustuu,
suljetaan siis paradoksaalisesti tiedon-
sosiologian ulkopuolelle.

Kaiken kaikkiaan Berger ja Luckmann
kutistuivat ainakin minun silmissäni
positivistisen perinteen mukaisiksi kuvaile-
viksi päiksi. Kirja kannattaa kuitenkin lukea,
jollei muuten niin herttaisena muistona
kaikin puolin radikaalilta kuusikymmentä-
luvulta.

Riitta Koikkalainen
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APUA, OLIN HETERO!

Jorma Sipilä ja Arto Tiihonen (toim.),
Miestä rakennetaan — maskuliinisuuksia
puretaan. Vastapaino, Tampere 1994.
277 s.

Postmodernin aikakaudella tiedotusväli-
neissä on liikkunut raportteja milloin minkä-
kin ilmiön identiteetin katoamisesta. Tiedos-
taminen on saavuttanut viimein myös hallit-
sevan fiktion, miehuuden. Miehuuden krii-
sin perustaksi on arveltu sukupuolisen roo-
lin hämärtymistä. Naistutkimusta lukuunot-
tamatta miehuuden kulttuurisen konstituu-
tion kritiikki on jäänyt “onkohan, eiköhän”
-paneelien varaan.

Miehuuden osa-alueiden, maskuliini-

suuksien tutkimuksen puuttuessa kohteeksi
on joutunut “tavallinen mies”, joksi kenen-
kään ei ole tarvinnut tunnustautua ja käydä
itsetutkiskeluun. Julkkis on voinut tyytyväi-
senä ironisoida mukaongelmallista suku-
puoli-ilmastoa ja ilmoittaa kuuluvansa “tasa-
painoisten heteroseksuaalien klassiseen
vähemmistöön”.

Kuitenkaan edes kaikki heterot eivät ole
yhtä heteroseksuaaleja. Sukupuolittamisen
malli onkin ollut, huomaamattamme,
hierarkkinen heteroseksuaalisuus. Hierark-
kisen heterouden yhteiskunnassa maskulii-
ninen on normi, johon nähden sekä
feminiinen että “muut perversiot” määrit-
tyvät.

Artikkelikokoelmassa Miestä rakennetaan,
maskuliinisuuksia puretaan käydään jo niin
kattavasti läpi miehuuden osa-alueita, että
pelkäksi heteroksi julistautuminen ei enää
riitä. Jorma Sipilän ja Arto Tiihosen toimit-
tama kokoelma on kalupakki, josta riittää
malleja ja niiden purkamisen välineitä perin-
teisen könsikkään attribuutteihin: partio-
lainen, urheilija, työmies, murhamies,
panomies, soturi. Eikä edes pehmomies ole
luonnollistuneen kulttuurin oikku vaan
kulttuurin tuote sekin.

Tiedemies sentään puuttuu käsiteltävien
miestyyppien joukosta, mikä paljastanee
miestutkimuksen nuoruuden ja itsereflektion
niukkuuden. Joillekin tutkijoille, tieteen-
alasta riippumatta, miehuuden analyysi on
vain uusi väylä saada työlleen julkisuutta.
Millään alalla ei tarvita kovin kummoista
epistemologista urhonvolttia, jotta entinen
tyypillistä ihmistä tai ihmisryhmää käsitte-
levä tutkimus muuttuu tyypillisen miehen tai
miesryhmän kuvaukseksi. Oikeastaan enem-
mistö tieteestä ennen naistutkimusta oli
jo miestutkimusta. Siitä vain puuttui
miehuuden toteaminen normiksi kyseisellä
tutkimusalueella.

Harva kokoelman kirjoittajista vaivautuu
perustelemaan omaa asemaansa mies-
tutkijana. Teoksen julkistamistilaisuudessa
kirjaa moitittiinkin “partiopoikahenki-
syydestä”, jonka ainoat poikkeukset ovat
kolme naiskirjoittajaa. Kirjaa moitittiin myös
johdannon puutteellisuudesta. Kirjassa ei
anneta viitteitä aiempaan mieskeskusteluun,
eikä vaivauduta pohtimaan miehuuden
ontologisia perusteita.

Kirjan kolmestatoista artikkelista vain yksi
käsittelee miehuuden representaatiota. Tämä
on sääli siihen nähden, että johdannossa
kuitenkin tehdään selväksi miehen roolien
kulttuurinen luonne. Kulttuuritutkimuksen
näkökulma miehuuteen on toki saanut jo
sanansijaa kokoelmassa Mieheyden tiellä
(1993), mutta yhteiskunnallisten mies-
analyysien rinnalle olisi sopinut katsaus
siihen, miten käytännön miesrooli näkyy
tiedotusvälineissä tai taiteessa.

Esimerkiksi Jorma Hännisen pornoteol-
lisuutta käsittelevän artikkelin rinnalla olisi
ollut paikallaan tarkastelu suomalaisten
pornolehtien tyypillisistä mies/naisrooleista.
Kenen housuissa mies kuvittelee katsovansa

millaisen naapurin rouvaa?
Toimittajat ovat julkaisseet mitä tarjolla

on ollut, ja tällä hetkellä miehuuden analyy-
sit ovat vielä pojankengissään. Samaan koko-
elmaan on mahdutettu kovaa empiriaa ja
mutkikasta teoriaa. Tapio Bergholm esimer-
kiksi referoi tapaustutkimusta satamatyö-
miehistä.

Juha Siltala maahantoi Klaus Theweleitin
teoriaa jo vuonna 1988 (Tiede & Edistys 2 ja
3/88) ja jatkaa samaa tarinaa. Suomalaisen
miehuuden erityisluonteesta ei näytä olevan
enää tarjolla mitään merkittäviä paljastuksia.
Sen sijaan Jukka Relander pohtii artikkelis-
saan — Theweleitin teoria tukenaan —
millaiseen miehen univormuun partioliike
pukee poikiaan.

Osaltaan sinivalkoisen miessisun myytti-
syyttä purkavat ne vertailut, joissa suomalai-
nen mies näyttäytyy samalla tavoin
ongelmallisena kuin muiden kulttuurien
hiomat uroot. Terävin vertailu on Marjo
Liukkosen artikkelissa intohimorikoksen
anatomiasta meillä ja muualla. Rikos-
tilastojen ja kulttuurisen asennoitumisen,
presentaation ja representaation yhdistele-
minen on toimivaa myytin purkamista.

Myös yleisellä tasolla liikkuva katsaus voi
selkeyttää ilmiöitä, joihin helposti kytkeytyy
tosina pidettyjä mielikuvia. Väkivallan
maskuliinisuus on eräs myytti, joka on kel-
vannut tarkemman pohdinnan korvikkeeksi.
Martti Grönforsin artikkeli “Miehinen kult-
tuuri ja väkivalta” ei paljasta aiheesta mitään
uutta, mutta se on kattava todistus aiheesta,
josta puhuttaessa itse kukin helpoiten turvau-
tuu epävarmoihin yleistyksiin.

Kirjan ainoa miehuuden representaatiota
käsittelevä artikkeli on Martti Lahden ana-
lyysi elokuvasta Tapaus Henry. Lahti näkee
elokuvan merkkinä laajemmasta tendenssistä
miehen “kotiuttamiseen”. Vaikka Tapaus
Henry näyttää miehen fyysisen heikkouden,
se ei sittenkään viesti miesten muuttuneesta
suhteesta omaan ruumiiseena.

Koti onkin se viimeinen rajaseutu, jota
mies on kääntynyt valloittamaan ja ottamaan
representaation alueella kontrolliinsa myös
perinteiset naisen roolit. Miehuuden uusissa
kehitystarinoissa isyyskin olisi vain uusi mo-
tivaatio henkiseen kehitykseen, eikä merkki
uudenlaisesta vastuun tiedostamisesta.

M.G. Soikkeli
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