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ABSTRACT 

Hänninen, Riitta 
The Allure of Powder Snow – A Study on Snowboarding Culture 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2012, 143 p. 
(Jyväskylä Studies in Humanities  
ISSN 1459–4331; 191) 
ISBN 978-951-39-4922-8 (nid.) 
ISBN 978-951-39-4923-5 (PDF) 
English summary 
Diss. 
 
The late modern youth cultures that were formed after the Second World War 
influence young people’s value choices in significant ways. In my study I ask who 
snowboarders are and why snowboarding is important to them. In addition, I describe 
the ways in which snowboarding is present in snowboarders’ everyday lives, as well as 
the values and practices upon which snowboarding is founded. 

The main method of my research is ethnography. The primary research material 
consists of thematic interviews and responses to two questionnaires. I have also ob-
served snowboarders and collected photographic and article material related to the 
snowboarding culture. Geographically, the research area comprises two parts. In addi-
tion to Finnish snowboarders, I have also studied Scottish snowboarders. 

In my study, I demonstrate that snowboarding can provide young people with a 
constructive starting point for contemplating their views on life. Even though snow-
boarders express attitudes of social criticism, they also perceive snowboarding as creat-
ing everyday alternatives to the traditional institutions of Western society rather than 
as expressing a desire to dismantle or replace them entirely.  

What is essential in examining stylistic expression within snowboarding is the 
question of what is discussed through the practice of it, in other words, what kind of a 
reality does stylistic expression generate. In snowboarding culture, the ideological 
forms of style are anarchy and nostalgia. Anarchistic expression is an instrument of 
social criticism, used to communicate issues perceived as negative in snowboarding 
culture, both within and outside its system of meaning. Through social criticism, anar-
chy produces alternative ways to comprehend the surrounding reality. For that reason, 
it is often regarded as a metaphor for social change. 

Through nostalgia, the history of the snowboarding culture is used as an element 
in constructing a sense of communality regenerated in the present. In the context of 
youth cultures, nostalgia is understood as a stylistic expression which produces mythic 
representations and through which the past is connected to current events and dis-
courses. Nostalgia creates an imaginary world around snowboarding. This world 
maintains its authenticity and cherishes the core values of the snowboarding culture. 
    
 
 
Keywords: snowboarding, style, youth culture, post-subcultural theory, subculture, 
nostalgia, anarchy 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Lumilautailu on näkyvä osa nykypäivän länsimaisia nuorisokulttuureita. Suo-
messa lumilautailua on harrastettu jo 1980-luvun jälkimmäiseltä puoliskolta 
lähtien ja se on myös muiden kuin nuorten keskuudessa suosittu talviurheilula-
ji. Alun perin lumilautailu syntyi 1960-luvulla Yhdysvalloissa ja se on omaksu-
nut vaikutteita muun muassa surffauksesta ja rullalautailusta. Viime vuosina 
on arvioitu, että maailmassa olisi noin 70 miljoonaa lumilautailijaa.1  

Ennen lumilautailua tutkin leikkiä, vaikka toisinaan lumilautailusta kir-
joittaessani tuntuu siltä, että en ole leikin maailmasta koskaan poistunutkaan. 
Teoksessa "Leikki – Ilmiö ja käsite"2 (2003) analysoin leikkiä 1800-luvun vaih-
teesta, jolloin antropologia tieteenalana vakiintui, 1960-luvun tulkinnallisen 
käänteen kautta nykypäivään.3 Keskityin tutkimuksessani siihen, miten leikki 

                                                 
1  Esimerkiksi vuosien 1988 ja 2003 välisenä aikana lumilautailua harrastavien ihmisten 

määrä Pohjois-Amerikassa lähes nelinkertaistui, ja vuosituhannen alussa 2000-
luvulla lumilautailu oli mantereen nopeimmin kasvava urheilulaji (Thorpe 2011, 2; 
Wark 2009). Laajemmin lumilautailijoiden määrästä on saatavilla vain vähän luotet-
tavaa kansainvälistä tilastotietoa. 

2  Tutkimuksen lähtökohtana on filosofian lisensiaatin tutkintoa varten valmistelemani 
opinnäytetyö "Leikki kulttuuri-ilmiönä ja antropologisena käsitteenä. Filosofis-
antropologinen tutkielma leikki-käsitteen vaikutushistoriasta" (2002). 

3  Paradigmaattisesti analysoimiani tutkimussuuntauksia olivat evolutionismi ja dif-
fusionismi, funktionalismi sekä tulkinnallinen antropologia. Dikotomioiden yhtey-
dessä tutkin leikin ja työn, leikin pyhän sekä aikuisten ja lasten leikkien välisiä vas-
takkainasetteluita. Dikotomioissa on paljon yhtymäkohtia lumilautailututkimukseen, 
kuten leikki-ilmiössä muutenkin. Lähdin tutkimuksessani siitä, että leikki-ilmiötä 
tulkitsevat leikki-käsitteet ovat tutkimuksellisesti eri aikoina syntyneitä ja siten histo-
riallisia konstruktioita. Paradigmaattisessa analyysissa asetin antropologisessa leikki-
tutkimuksessa sovellettujen leikki-käsitteiden vertailukohdaksi hermeneutikko 
Hans-Georg Gadamerin teoksessaan "Warheit und Methode" (2007) [1960] esittämän 
ajatuksen erityisestä "leikkitapahtumasta". Leikkitapahtuma viittaa filosofisen her-
meneutiikan piirissä eläviin näkemyksiin yksilön ja yhteiskunnan sekä ihmisen ja to-
dellisuuden välisistä suhteista. Gadamerin leikki-käsitteeseen (Spiel) liittyy lisäksi 
vahva tulkintateoreettinen painotus. 
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ilmenee erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa ja miten sitä on eri aikoina tutkit-
tu. Leikin vapaus ja jopa ilkikurinen voima tekivät minuun tutkijana vaikutuk-
sen.  

Työn valmistuttua etsin empiiristä tutkimuskohdetta, jonka puitteissa voi-
sin jatkaa siitä, mihin kulttuurista leikkiä tutkiessani jäin. Halusin soveltaa op-
pimaani elävään kulttuuri-ilmiöön ja tutkia – ilmiön omilla ehdoilla – millaisia 
kulttuurisia muotoja leikki tai sitä sivuava kulttuurinen toiminta saa nykypäi-
vän länsimaisessa yhteiskunnassa. Löysin etsimäni lumilautailusta, jossa leikin 
elementti on voimakkaasti läsnä.   

Väitöskirjani koostuu käsillä olevasta johdannosta ja viidestä referee-ar-
tikkelista. Tutkimusasetelmat vaihtelevat artikkelikohtaisesti, mutta yleisellä 
tasolla lähestyn lumilautailua tyyli-käsitteen kautta. Tyylillinen ilmaisu on tär-
keä osa lumilautailijoiden arkipäivää. Se on mukana pukeutumisessa ja musii-
kissa, ja lumilautailijat viittaavat siihen kuvaillessaan henkilökohtaista lasku-
tyyliään tai arvojaan ja asenteitaan. Tyylin ala on käsitteenä laaja ja se kokoaa 
yhteen hajanaisen joukon ekspressiivisiä ja ideologisia aineksia, jotka yhdessä 
muodostavat lumilautailukulttuuriksi kutsumani kokonaisuuden.  

Väitöskirjatyöni "Puuterilumen lumo – Tutkimus lumilautailukulttuurista" 
ei ole leikkitutkimusta, vaan lumilautailun antropologiaa, joka liikkuu poikki-
tieteellisesti nuorisotutkimuksen ja liikuntasosiologian kentillä. Ymmärrän lu-
milautailun ensisijaisesti kulttuuri-ilmiönä ja nuorisokulttuurina. Vasta toisena 
tulevat esimerkiksi leikkiin tai urheiluun liittyvät painotukset.  

Nuorison ja nuorten oman kulttuurin merkitys on nykypäivän länsimai-
sessa yhteiskunnassa suurempi kuin koskaan aikaisemmin (Mørch 2005, 29–30). 
Toisen maailmansodan jälkeen, 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla synty-
neet jälkimodernit nuorisokulttuurit ohjaavat nuorten arvovalintoja voimak-
kaasti ja vaikuttavat yhteiskuntaan tätä kautta myös yleisemmin. 

Ajattelen, että nuorisokulttuurit voivat tarjota nuorille myönteisen lähtö-
kohdan jäsentää erilaisia elämäntyylejä ja että nuorisokulttuurit eivät ole aina 
yhteiskuntakriittisiä, vaikka se toki mahdollista onkin. Lumilautailua tutkineet 
Tim Edensor ja Sophia Richards (2007, 101) toteavat, että lumilautailu on elä-
mäntapa, joka edustaa antiteesiä arjelle. Voidaan puhua itseilmaisun, sosiaali-
suuden ja huippukokemusten korostamisesta esimerkiksi työn, perheen ja kou-
lun kaltaisten instituutioiden rinnalla. Ideologisesti on kuitenkin vaikea sanoa, 
mitä lumilautailu kokonaisuutena kritisoi tai millaisille asioille se etsii vaihtoeh-
toja. Kysymys on paremminkin siitä, että lumilautailijat hakevat arvovalintojen-
sa kautta uudenlaisia tapoja jäsentää arkipäiväänsä. 

Vastaavaan ilmiöön kiinnitti huomiota suomalaisen rock-musiikin yhtey-
dessä jo 1980-luvulla kulttuuriantropologi Stig Söderholm. Hänen mukaansa 
yhteiskunnan poliittisen rakenteen ja rock-kulttuurin välillä ei ole pysyvää tai 
vakiintunutta konfliktia, vaan että rock-musiikin julkista arvostelua ilmenee 
yhteiskunnallisella tasolla yksittäistapauksina. Konfliktit palaavat usein yhteis-
kunnan sisällä vaikuttavien osa- ja alakulttuurien välisiin arvoristiriitoihin ja 
heijastuvat suhteellisen harvoin poliittisten ja hallinnollisten instituutioiden 
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toimintaan. (Söderholm 1989, 45–48, 50, 65–69; Katajala & Söderholm 1987, 79–
80; Söderholm 1987.)  

Kulttuurihistorioitsija Marshall Berman toteaa (1982; Wilenius 2000, 267), 
että ihmisen perimmäinen pyrkimys on modernisaation keskellä tehdä maailma 
"omaksi kodikseen", sopeutua muuttuviin olosuhteisiin sekä toisaalta luoda itse 
jotakin uutta. Lumilautailussa juuri tyylillinen ilmaisu heijastaa näitä strategioi-
ta, ja sitä mikä lumilautailukulttuurissa on lumilautailijoille kaikkein tärkeintä. 

1.2 Tutkimusasetelma ja -kysymykset 

Kuvaan lumilautailijoiden elämää tässä tutkimuksessa sillä tavalla kuin he itse 
näkevät oman arkensa. Keskeiselle sijalle analyysissa nousevat lumilautailijoi-
den tyylillinen ilmaisu sekä toisaalta lumilautailukulttuuriin liittyvä, aivan eri-
tyinen arvomaailma. Tutkimus rakentuu lumilautailun nuorisokulttuurista 
taustaa ja tutkimushistoriaa tarkastelevasta yhteenvedosta, jonka yhteydessä 
käyn läpi lisäksi tutkimuksen metodologisia perusteita. Kokonaisuuteen kuu-
luu myös viisi referee-arvioitua artikkelia ja loppuluku.  

Yhteenvedossa perustelen niitä teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia, 
joiden puitteissa analyysiosan muodostavat artikkelit ovat syntyneet vuosien 
2004 ja 2007 välisenä aikana. Lumilautailu esiintyy analyyseissa osana myö-
häismodernien nuorisokulttuurien esiinnousua 1900-luvun jälkipuoliskolla. 4 
Artikkeleiden esitysjärjestys on kronologisen sijaan temaattinen. Järjestys luo 
artikkeleiden välille tarinallisen kaaren, jonka puitteissa ne täydentävät toisiaan.  

Kysyn tutkimuksessani, keitä lumilautailijat ovat ja miksi lumilautailemi-
nen on laskijoille tärkeää. Keskityn työssäni lumilautailijoiden itse omaan toi-
mintaansa liittämiin merkityksiin. Olen kiinnostunut siitä, millaisista arvoista ja 
käytänteistä laskijoiden arki on rakentunut.  

Lumilautailijat käyttävät tyylin käsitettä kuvatessaan erilaisia laskemiseen 
liittyviä tilanteita, mutta myös silloin, kun kysymyksessä on jokin heidän elä-
mäntapaansa tai -arvojansa koskeva seikka.5 Tyyli on autenttisuutta kuvaava 
käsite, joka määrittää kaikkea sitä, mitä lumilautailussa pidetään ideologisesti 
aitona, omakohtaisena ja siten vapaana toimintana. Lumilautailu ei voi, eikä se 
saa olla, minkään itsensä ulkopuolisen päämäärän, esimerkiksi mainonnan, vä-
line. Tulkinnallisesti tärkeitä ovat tässä lumilautailukulttuurin kaupallisilla ra-
japinnoilla elävät konfliktit, jotka heijastavat näiden kahden, osittain vastakkai-
sen arvomaailman yhteentörmäystä. Ristiriita kulminoituu autenttisuudessa, 
jota on mahdollista tutkia esimerkiksi juuri tyylillisen ilmaisun kautta. 

                                                 
4  Postmodernin nuorisokulttuurin sijaan sovellan tässä työssä käsitettä myöhäismo-

derni nuorisokulttuuri (ks. Lähteenmaa 2001). Käsitteiden välisistä eroista ks. esim. 
(Fornäs & Bolin 1995; Giddens 1991; Giddens 1990.)   

5  Tyyli konstituoi erottautumista ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Antropologiassa erottau-
tumisen ja yhteisöllisyyden yhteydessä puhutaan myös kulttuurisesta muutoksesta 
ja enkulturaatiosta (Blanchard & Cheska 1995, 25–26). 
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Käsittelyjärjestyksessä ensimmäinen artikkeli Against the Odds – Snowboar-
ding in Scotland (2006a) sukeltaa lumilautailijoiden arkeen Skotlannissa. Artik-
keli esittelee lumilautailukulttuurin perusrakenteita ja toimii johdatuksena väi-
töskirjatutkimuksen muihin analyyseihin. Kuvaan artikkelissa sitä, miten ilmas-
tonmuutoksen kaltainen globaali ilmiö vaikuttaa skotlantilaisten lumilautaili-
joiden paikallisiin oloihin ja kulttuurisiin selviytymisstrategioihin. 

Artikkelissa Lumilautailu elämäntapana ja tyylillisenä representaationa (2006b) 
käsittelen lumilautailukulttuurissa eläviä ryhmittymiä erilaisten tyylien ja nii-
hin liitettyjen arvojen näkökulmasta. Lumilautailijarepresentaatioiden yhtey-
dessä kysyn myös, keitä nykypäivän lumilautailijat ovat ja millaista yhteisölli-
syyttä lumilautaileminen kulttuuri-ilmiönä tuottaa.  

Kolmas artikkeli Snowboarding Culture and the Totality of Style (2004) keskit-
tyy tyylin käsitteeseen. Keskeisellä sijalla on tässä vertaileva asetelma, jossa tar-
kastelen lumilautailijoiden puheessa esiintyvän tyyli-käsitteen merkityksiä suh-
teessa tyyli-käsitteen tutkimuksellisiin määritelmiin. Tyyli kuvaa erottautumi-
sen sekä toisaalta yhteisöllisyyden rakentumista lumilautailun maailmassa. 

Lumilautailu yhtä aikaa on ja ei ole urheilua. Artikkeli Perinteisen urheilun 
tuolla puolen – lumilautailukulttuuri ja puuterilumen lumo (2005) tarkastelee sitä, 
mitä lumilautailijat tarkoittavat urheilulla silloin, kun he asettavat sen aidon ja 
oikean lumilautailun vastakohdaksi.  

Väitöstutkimukseni viimeinen artikkeli Vapauden merkitys lumilautailukult-
tuurissa (2007) kokoaa yhteen muiden artikkeleiden keskeisiä teemoja ja kertoo, 
miksi laskeminen on lumilautailijoille tärkeä asia. Sovellan artikkelissa tyylin ja 
autenttisuuden käsitteitä analysoidakseni lumilautailukulttuurissa keskeiselle 
sijalle nousevaa omaehtoisuuden ideaalia. Kuvaan myös, miten laskeminen ja 
kokemus vapaudesta liittyvät lumilautailukulttuurissa toisiinsa.  
 



  
 

2 LUMILAUTAILUN LYHYT HISTORIA 

Antropologian klassikko Edward B. Tylor toteaa teoksessaan "Anthropology: 
An Introduction to the Study of Man and Civilization 2" (1930, 59–61), että 
useimmat urheilulajit ovat itse asiassa kulttuurisiin tapoihin, kuten ravinnon-
hankintaan, liikkumiseen ja sodankäyntiin perustuvaa "käytännön urheilua". 
Esimerkkinä Tylor mainitsee jousiammunnan, joka on alun perin metsästyksen 
muoto mutta joka muuttui 1800- ja 1900-lukujen taitteessa suosituksi kilpailula-
jiksi. Myös hiihtäminen, pyöräily, ratsastus ja juokseminen ovat arkielämän 
tarpeista syntyneitä funktionaalisia urheilulajeja.6 (Heino 2000, 178; Ks. Ander-
son 1999.)  

Lumilautailu ei palvele minkäänlaista käytännöllistä tarvetta.7  Hyödyn 
näkökulma ei tietenkään poissulje sitä, että lumilautailuun ei voisi liittyä muita 
tärkeitä elementtejä. Monien tutkimukseeni osallistuneiden lumilautailijoiden 
mukaan lumilautailussa on kysymys puhtaasta ilosta sen kaikkein vilpittö-
mimmässä muodossa:8 

Lumilaudalla saa maapallosta otettua kaiken ilon irti. Lumilautailija jos kuka nauttii 
fysiikan laeista kirjaimellisesti. Lautailemattoman ihmisen on vaikea kuvitella sitä 
hyvänolon tunnetta, jonka lautailija saa laskiessaan äänettömästi puuteririnnettä alas, 

                                                 
6  Norbert Elias liittää urheilulajien synnyn länsimaisessa sivilisaatioprosessissa kul-

minoituvaan pasifikaatioon. Pasifikaatiossa tosielämän käytäntöjä muistuttavat tai 
niistä kehittyneet pelit ja urheilu tarjosivat ohimenoväylän sellaisille fyysisille, 
psyykkisille ja kulttuurisille tendensseille, jotka olisivat muuten haitanneet hallinnol-
listen rakenteiden kehitystä Euroopassa. Yhteiskunnallisesti legimoitu urheilu ja kil-
palajit merkitsivät varaventtiilimekanismin syntyä hallinnollisen suojeluksen alaise-
na. (Elias 1986, 38–40, 19–29.) 

7  Teknisesti lumilautailu perustuu rullalautailuun ja lainelautailuun eli surffaukseen. 
Polynesiassa lainelautailu tunnettiin jo neljätuhatta vuotta sitten ja Yhdysvaltojen 
rannikolle, Hawaijille, laji kulkeutui polynesialaisten uudisasukkaiden mukana 700-
luvulla. (Pearson 1979, 31–32.) Polynesialaisten surffaukseen liittyi uskonnollisia 
elementtejä ja kalvinistiset lähetyssaarnaajat kielsivätkin sen 1800-luvun loppupuo-
lella sillä seurauksella, että surffaus hävisi Hawaijilta joksikin aikaa lähes kokonaan 
(Booth 1995, 189). 

8  Väitöskirjatutkimukseni yhteenveto-osassa esiintyvät sitaatit on tarkoitettu kenttä-
työaineistoani kuvaaviksi esimerkeiksi. Aineisto-otteet eivät esiinny tässä yhteydessä 
varsinaisen analyysin lähtökohtana. 
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ainoastaan tuulen suhina korvissaan. Se on kuin hyppelisi poutapilvillä taivaassa. 
(L1: 43, M80) 

Ensimmäiset, yksinkertaiset lumilaudat, joiden kautta sitaatista välittyvää iloa 
tavoiteltiin, olivat käytössä jo 1920-luvulla. Varhaiset merkinnät kertovat puisis-
ta lankuista ja kelkoista, jotka saivat teollisen vastineensa vasta neljä vuosi-
kymmentä myöhemmin. (van Tilburg 1998, 16; Humphreys 1996, 4.) Kulttuuri-
sesti nykyaikaisen lumilautailun juuret palaavat 1960-luvulle aikaan, jolloin 
kehitettiin lumella surffaukseen tarkoitettu Snurfer (Snow + Surfing = Snurfing). 
Keksijänä mainitaan usein yhdysvaltalainen insinööri Sherman Poppen, jonka 
Snurferista tuli sittemmin ensimmäisen massatuotetun lumilaudan esikuva 
(Humphreys 1996, 5):  

Oli jouluaatto 1965 ja Poppenin perheen jouluvalmistelut olivat täydessä käynnissä. 
Rouva Poppen pyysi miestään Shermania viemään lapset ulos lumileikkeihin, jotta 
hän saisi rauhassa valmistaa jouluaterian. Sherman lähti hakemaan tytöille kelkkaa. 
Hän ohitti autotallin, jolloin hänen katseensa kiinnittyi minisuksiin. Suksia oli vain 
yksi pari, mutta tytöthän voisivat laskea niillä vuorotellen, hän ajatteli. Siihen he ei-
vät suostuneet, vaan kumpikin otti yhden suksen ja yritti laskea sillä. Kun siitä ei 
näyttänyt tulevan mitään, Sherman keksi kiinnittää narun suksen kärkeen, ja nyt ty-
töillä oli jotain mistä pitää kiinni. (Areng & Willners 1996, 8.) 

Tarinan puitteissa voisi todeta, että itse asiassa Sherman Poppenin tyttäret loi-
vat lumilaudan talvileikeissään käyttämällä suksia uudella, innovatiivisella ta-
valla, ja että Sherman Poppen insinöörinä vain hieman paranteli tätä keksintöä 
lisäämällä siihen laskemista helpottavan narun. Joka tapauksessa Snurferista tuli 
pian naapuruston lasten suosituimpia leikkejä. (Areng & Willners 1996, 8; Ks. 
Howe 1998.) 

Poppen myi keksintönsä keilailuvälineitä valmistaneelle Jem Corpora-
tionille ja ensimmäiset lumilaudat tulivat markkinoille talvikaudella 1966–1967. 
Snurferin nimi heijasti Jem Corporation -yrityksen pyrkimyksiä hyödyntää surf-
fauksen 1960-luvulla saavuttamaa suosiota. Talviseen surffaukseen markkinoi-
tua Snurferia myytiin kaupoissa kymmenestä kolmeenkymmeneen dollariin 
kappaleelta. Edullinen hinta heijasteli sitä, että Snurfer oli tarkoitettu, tai ainakin 
se aluksi miellettiin, lähinnä lasten leikkikaluksi. (Howe 1998, 6; Humphreys 
1996, 5.) 

Snurfer herätti kiinnostusta porvarillisen keskiluokan uudessa vapaa-
ajanliikkeessä (The New Leisure Movement), joka haki vaihtoehtoja perinteiselle 
urheilulle ja sen arvomaailmalle.9 Käytännössä tämä tarkoitti hauskanpitoa ja 
vapaamuotoisuutta vastakohtana perinteisen urheilun vakavamieliselle suori-
tuskeskeisyydelle. Ilmiöön liittyi myös extreme-urheilun nousu 1960-luvulla. 
(Donnelly 1988, 74).  

Varsinaisen läpimurtonsa extreme-urheilu teki 1990-luvulla, kun Disneyn, 
ESPN:n, MTV:n ja Discovery Channelin kaltaiset televisiojätit Pepsi, Coca Cola 
ja Nike vanavedessään ottivat lajit osaksi ylikansallista markkinointikoneisto-
aan. Lumilautailu liittyi tähän kokonaisuuteen 1990-luvun puolivälissä, jolloin 

                                                 
9  Perinteisen urheilun käsitteestä ks. Hänninen (2005). 
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ESPN-televisiokanava lanseerasi Yhdysvalloissa extreme-lajeihin keskittyneen 
X-Games-kilpailutapahtuman.10 (Rinehart & Sydnor 2003, 3–4.) 

2.1 Tulkintakehyksiä lumilautailun historiasta 

Moderni länsimainen nuorisokulttuuri oli toisen maailmansodan jälkimainin-
geissa voimistumassa ja haki muotoaan. Nuorisolla oli käytössään aikaisempaa 
enemmän vapaa-aikaa ja rahaa, mikä näkyi myös lautailulajeja vastaan esitetys-
sä kritiikissä. Joutenolo ja tuhlailu olivat nyt osa rullalautailun ja surffauksen 
julkisuuskuvaa.11  

Määreet siirtyivät myöhemmin lumilautailuun, jonka huono maine olikin 
alun perin enemmän perittyä kuin hankittua.12 Ennakkoluulojen myötä suuri 
osa 1960-luvun amerikkalaisista ja eurooppalaisista laskettelukeskuksista kielsi 
lajin kokonaan. Rajoituksia perusteltiin turvallisuusnäkökohdilla, mutta niillä 
oli myös lautailulajien anarkistiseen maineeseen perustuva yhteiskunnallinen 
tausta. Hieman myöhemmin, 1990-luvulta lähtien, anarkistinen maine perustui 
esimerkiksi hiphop- ja rap-kulttuureista rullalautailun kautta omaksuttuun ka-
tutyyliseen pukeutumiseen, aggressiiviseen käytökseen ja näyttävään riskinot-
toon, johon ei ollut totuttu laskettelurinteissä. (Howe 1998; Humphreys 1997, 
148–149; Humphreys 1996, 7.) 

Rajoitukset ruokkivat lumilautailun alakulttuurista statusta ja toivat laski-
joiden toimintaan ylimääräisen jännityselementin. Toisaalta yhteiskunnallinen 
vastustus selkeästi hidasti lajin kehitystä ja kasvua. Pienille lumilautavalmista-
jille laskettelukeskusten asettama kielto merkitsi taloudellisia vaikeuksia. 
(Humphreys 1997, 150.) 

Lumilautailijoiden ydinjoukko oli aluksi pieni ja tiivis. Uuden vapaa-
ajanliikkeen (The New Leisure Movement) hengessä lumilautailuun suhtauduttiin 

                                                 
10  Lumilautailu levisi ESPN:n (Entertainment and Sports Programming Network) jär-

jestämän Winter X–Games -kilpailun yhteydessä vuonna 1998 kaikkiaan 198 maahan 
21 eri kielellä. Vuosi 1998 on sikälikin merkityksellinen, että lumilautailu (half-pipe) 
oli silloin ensimmäistä kertaa mukana talviolympialaisissa. Suosiota lisäsivät myös 
PlayStationilla julkaistut pelit Cool Boarders ja Shaun Palmer Pro-Snowboarder. 
(Thorpe 2007b, 29.) Tämän jälkeen lumilautailuaiheisia pelejä on julkaistu paljon lisää. 
Maailmanlaajuisen ensi-iltansa lumilautailu sai kuitenkin jo vuonna 1985, kun laji 
esiintyi Roger Mooren tähdittämän James Bond -elokuvan 007 ja kuoleman katse 
(View to a Kill) aloituskohtauksessa. Extreme-lajit ovat muutenkin Bond-elokuvien 
suosikkiaihe. Esimerkiksi vuoden 1979 Bond-elokuvassa Rakastettuni (The Spy Who 
Loved Me) lajina oli base-hyppääminen, vuonna 1979 Kuuraketissa (Moonraker) las-
kuvarjohyppy, vuonna 1995, 007 ja kultainen silmä -elokuvassa (Golden Eye) benji-
hyppy, vuonna 2002 Kuolema saa odottaa (Die Another Day) surffaus ja vuonna 2006 
Casino Royale -elokuvassa esiintynyt parkour. (Imdb [online].)  

11  Surffaus ja rullalautailu ovat edelleenkin hyvin samankaltaisia siinä, miten ne suh-
tautuvat kaupallisuuteen. (Ks. esim. Beal & Wilson 2004, 31–33; Booth 1994.) 

12  Rullalautailussa kehittymättömät välineet johtivat 1960-luvulla lukuisiin onnetto-
muuksiin samalla tavalla kuin lumilautailussakin, ja esimerkiksi Kaliforniassa lääkä-
riliitto määritteli rullalautailijat lääkäreiden painajaiseksi. Yhdysvalloissa 20 kau-
punkia kielsi rullalautailun kaduilla ja jalkakäytävillä ja tavarataloja pyydettiin pois-
tamaan rullalaudat valikoimistaan. (Harinen & al. 2006, 13.) 
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kuitenkin intohimoisesti. Keskeisiä arvoja olivat yhteistyö, itseilmaisu ja kilpai-
lemisen vastustaminen vain kilpailun itsensä vuoksi. Lumilautailijat toki järjes-
tivät kilpailuja, mutta käytännössä tapahtumat olivat enemmän sosiaalisia ko-
koontumisia ja niissä enemmänkin kisailtiin kuin kilpailtiin. Kilpailut pysyivät 
pitkään kaupallisen maailman ulkopuolella ja vahvistivat uuden vapaa-ajan 
liikkeen edustamia arvoja. (Humphreys 1997, 150.) Nykypäivän lumilautailu-
kulttuuria tarkasteltaessa on selvää, että hauskanpidon, sosiaalisuuden ja itsen-
sä toteuttamisen arvot ovat peräisin juuri lumilautailun historiasta. Mukana on 
myös merkkejä uuden vapaa-ajan liikkeen edustamasta ideologiasta. 

Rullalautailun eli skeittauksen suosio synnytti 1970- ja 1980-lukujen vaih-
teessa erikoislehtiä, joiden kansallinen levikki oli Yhdysvaltojen mittakaavassa 
laaja. Lehtien sivuilla esiteltiin ammattiskeittaajia, jotka olivat hiljattain alkaneet 
lumilautailla. Lumilautailulle skeittauksen hallitseva asema oli tärkeä, sillä las-
kijoiden määrä alkoi vähitellen kasvaa, ja vaikka lumilautailu oli 1980-luvun 
alkupuolelle saakka kiellettyä, oli muutamia laskettelukeskuksia, jotka alkoivat 
suhtautua lajiin myönteisemmin. (Humpreys 1997, 152.) 

Rullalautailu henkilöityi voimakkaasti yksittäisten skeittaajien katu-
uskottavaan imagoon. Lumilautailijat omaksuivat rullalautailusta tutun profes-
sionalismin osaksi omaa kulttuuriaan ja tulivat samalla ottaneeksi ensimmäisen 
askeleen kohti lajin kaupallistumista. Marginaalisuus ja anarkismi muuttuivat 
ehkä paradoksaalisestikin kaupalliseksi tuotteeksi, jonka kautta lumilautailijat 
toivat esille oman kulttuurinsa arvoja. Tätä edesauttoi myös pukeutumisessa ja 
käyttäytymisessä ilmaisunsa saava selkeä, tunnistettava tyyli. (Humphreys 1997, 
152.) 

Päinvastoin kuin esimerkiksi surffauksessa ja rullalautailussa kaupallisuus 
ei merkitse lumilautailijoille yksiselitteisesti kielteistä ilmiötä, vaikka sitä on 
toki kritisoitu ja kritisoidaan edelleen. (Humphreys 1997, 153; Humphreys 1996, 
5.) Myönteisenä ilmiönä kaupallisuutta pidetään, koska se tarjoaa mahdolli-
suuksia lajin kehittymiselle. Kokonaisuutena tilanne herättää kuitenkin ristirii-
taisia tuntemuksia: 

Lautailusta on tullut valtavaa bisnestä. En haluaisi ehkä sitä seikkaa muuttaa, on 
vain hienoa jos joku pystyy hankkimaan elannon (näinä päivinä varsin suurenkin) 
tekemällä sitä mitä rakastaa. Mutta ehkä liiallinen mainosten luoma imagotehtailu 
maistuu puulle ... Se että lautaileville nuorille voi myydä mitä vain millä hinnalla ta-
hansa, koska oma lempilaskija pukeutuu samoin/laskee samoille merkeillä jne. Ehkä 
jokin epämääräinen aitouden käsite on minusta tässä kulttuurissa hakusessa, omana 
itsenään olo. Kun ammattilaskijoille rakennetaan mainosten kautta imagoa, tuntuu 
joskus että tavallisetkin lautailijat alkavat vetämään jotain roolia ... äh, en minä tiedä :) 
(L1: 95, M81) 

Kaupallisuus on nostanut lumilautailun perinteisen urheilun rinnalle ja tehnyt 
siitä näkyvän osan myöhäismoderneja nuorisokulttuureita. Professionalismi on 
tässä asetelmassa itse asiassa ilmiö, johon lumilautailun kaupallistuminen am-
mattilaskijoiden mainosarvon kautta perustuu. Lumilautailu on saanut konflik-
tien myötä paljon näkyvyyttä, mikä on nostanut sen nuorisokulttuureiden mar-
ginaalista laajempien ihmisryhmien tietoisuuteen ja taannut näin kaupallisen 
maailman kiinnostuksen. 



19 
 

Uuden urheilun kaupallisuutta tutkineet liikuntasosiologit Hanspeter 
Stamm ja Markus Lamprecht (1997) näkevät lumilautailuun liittyvät konfliktit 
tärkeänä osana uusien urheilulajien elinkaarta. Vastakkainasettelut ovat tyypil-
lisiä erityisesti silloin, kun laji on suhteellisen nuori ja harrastajia on vähän. Yh-
teistä konflikteille on, että niissä on toisena osapuolena jokin vallitsevaa yhteis-
kuntaa edustava, vakiintunut harrastajaryhmä, joka toimii samassa ympäristös-
sä uuden tulokkaan kanssa. Tutkimuskirjallisuudessa on esimerkkejä muun 
muassa purjelautailijoiden ja kalastajien, uimareiden ja veneilijöiden sekä maas-
topyöräilijöiden ja vaeltajien välisistä ristiriidoista (ks. Marlovits 2001; Vaske et 
al. 2000; Humphreys 1997; Beal 1995; Booth 1994).  

Lumilautailijoiden ja laskettelijoiden välinen vastakkainasettelu on tutki-
musaineistossani näkyvä ilmiö. Selkeimmät konfliktitilanteet kertovat tosin lä-
hes parinkymmenen vuoden takaisista tapahtumista, kun lumilautailu oli mo-
nissa laskettelukeskuksissa uutuus (ks. Humphreys 2003, 407). Vanha vastak-
kainasettelu heijastaa erityisesti sitä, miten eri tavalla lumilautailijat ja laskette-
lijat käyttäytyvät laskettelurinteessä: 

Suurin osa suksijoista [laskettelijoista] on ns. harrastelija/satunnaisialaskijoita kun 
taas lautailijoille [lumilautailijoille] rinne on toinen koti. Tämä tuo paljon näke-
myseroja ja ristiriitoja. Toisaalta lumilautailijat ovat rennompaa ja letkeämpää po-
rukkaa, eivätkä ole niin tarkkoja joka asiasta. Toisaalta varsinkin vanhemmat suksijat 
ovat edelleen sitä mieltä, että lautailijat etuilevat jonoissa, pilaavat nousuladut, istu-
vat keskellä rinnettä ja tekevät älyttömiä liikkeitä keskellä rinnettä. Nämä ovat kui-
tenkin asioita, jotka kuuluvat (etuilua lukuun ottamatta) nykyaikaiseen rinnekulttuu-
riin ja yhä useammat tämän myös ymmärtävät. Ns. temppuilevien suksijoiden li-
sääntyminen on madaltanut rajaa suksijoiden ja lautailijoiden välillä, ja tämä on pel-
kästään hyvä juttu! (L2: 111, N84)  

Lumilautailijat ovat historiansa aikana joutuneet ikään kuin voittamaan lasket-
telijat ja laskettelukeskukset puolelleen. Nykyisin lumilautailun asema on va-
kiintuneempi, ja vastakkainasettelusta on siirrytty neuvotteluasetelmiin. 

2.2 Suomalaisen lumilautailukulttuurin vaiheita  

Lumilautailua on harrastettu Suomessa liki kolmenkymmenen vuoden ajan. 
Välineiden maahantuonti alkoi 1980-luvun jälkimmäisellä puoliskolla ja myös 
institutionalisoituminen tapahtui nopeasti. Maailman vanhimpiin lumilautailu-
liittoihin kuuluva Suomen Lumilautailuliitto Ry perustettiin vuonna 1988 
(Areng & Willners 1996, 14).    

Suomalaisiin tiedotusvälineisiin lumilautailu ilmestyi ensimmäistä kertaa 
vuonna 1984, jolloin Skimbaaja-lehti esitteli lukijoilleen eksoottisen, vierasperäi-
sen lajin. Uutuusarvosta kertoo se, että vaikka innostusta lumilautailuun olisi 
ollut enemmänkin, oli välineet rakennettava itse. Kuten Skimbaaja-lehdestä käy 
seuraavassa sitaatissa ilmi, kaupoista ei ollut 1980-luvun puolivälissä saatavilla 
lumilautoja:  
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Snowboarding ei ole vain Kalliovuorten kävijöiden yksinoikeus vaan jo muutamia 
vuosia sitten Tärnabyn hiihtolukion oppilaat aloittivat lajin harrastamisen. Pojat ra-
kensivat itse protoja hakien esimerkkejä surffauslehdistä, alan filmeistä ja huhupu-
heista – mitään valmista mallia ei ollut saatavilla... Lauta valmistettiin liimaamalla 
kolme vanerilevyä yhteen ja asettamalla ne puristuksiin sopivaan muotoon. Liiman 
kuivuttua ne sahattiin reilun metrin pituisiksi ja hiukan jalkaterän pituutta leveäm-
miksi. (Skimbaaja 1984, 39.) 

Kotitekoiset laudat oli tarkoitettu metsäisten rinteiden upottaville hangille ja 
puuterilumelle. Hyvin nopeasti markkinoille tuli kuitenkin teollisesti valmistet-
tuja välineitä ja harrastajamäärät alkoivat kasvaa. Varsinaisen läpimurtonsa 
lumilautailu teki Suomessa 1990-luvun alkupuolella. Tyylillisesti lumilautailua 
muokkasivat erityisesti rullalautailijat, jotka siirsivät skeittauksen ja punkin 
kaduilta lumelle.  

Lumilautailun toinen tuleminen ajoittuu 1990-luvun jälkimmäiselle puo-
liskolle, jolloin suomalainen lumilautailukulttuuri siirtyi marginaalista masso-
jen kansanurheiluksi. Harrastajamäärä kasvoi muutamassa vuodessa räjäh-
dysmäisesti. Pukeutumisessa muutos näkyi erilaisten nuorisokulttuuristen tyy-
lien yleistymisenä. Omatekoisesta tee–se–itse -ideologiasta siirryttiin goretexin 
myötä käytännöllisyyttä korostavaan funktionalismiin ja tehdasvalmisteisiin 
varusteisiin.  

Tällä hetkellä lumilautailu on yleisesti hyväksytty talviurheilulaji muiden 
joukossa. Monille laskijoille lumilautailu ei tosin ole edelleenkään urheilua, 
vaan elämäntapa. Toisaalta suosio tuo lajiin myös sellaisia laskijoita, joille lumi-
lautailu on pelkästään harrastus. Vaikka takavuosien anarkistinen maine on 
monin paikoin väistynyt, lumilautailuun liittyy edelleen lajin ideologisia perus-
teita suojelevaa kulttuurista vastarintaa. Lumilautailijoilla on esimerkiksi omat, 
vakiintuneet kilpailutapahtumansa, joita järjestetään rinnakkain Kansainvälisen 
hiihtoliiton (FIS) organisoimien kilpailujen kanssa.  

Lumilautailu vastustaa kaupallistumista edelleen samalla tavalla kuin 
kymmenen vuotta sitten. Ainoastaan kritiikin kohde on muuttunut: kun aikai-
semmin kritisoitiin lumilautailun kaupallistumista ylipäätään, kohdistuu arvos-
telu tänä päivänä lähinnä siihen, kenen ehdoilla kaupallisuus toimii, ja kuka 
siitä hyötyy – kaupallinen maailma vai lumilautailija. 

Lumilautailu eroaa wakeboardingista13 ja muista trendiurheilulajeista sii-
nä, että se ei ole kaupallinen tuote, vaan syntynyt spontaanina ilmiönä kaupal-
lisen maailman ulkopuolella. (Stamm & Lamprecht 1997.) Trendiurheilun jou-
kossa lumilautailu sijoittuu niin sanottujen reaalisten trendilajien ryhmään, jo-
hon kuuluvat esimerkiksi rullalautailu eli skeittaus ja rullaluistelu. Keinotekoi-
sista lajeista14 lumilautailu eroaa siinä, että se on syntynyt spontaanisti kaupalli-
sen maailman ulkopuolella. Lisäksi lumilautailun alkuvaihetta leimaa margi-
naalinen alakulttuuristatus. Vertailevissa tutkimuksissa reaaliset trendilajit ovat 

                                                 
13  Vesihiihtoa muistuttavaa lautailua vesielementissä. 
14  Puhtaasti kaupallisia eli keinotekoisia trendiurheilulajeja ovat muun muassa kiekko-

golf ja lumipyöräily. Keinotekoisten trendiurheilulajien elämänkaari on usein lyhyt 
tai ainakin katkonainen niin, että lajin suosio vaihtelee vuosien varrella. Tavallista on 
myös, että laji jää suhteellisen pienen ryhmän harrastukseksi. (Stamm & Lamprecht 
1997.) 
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osoittautuneet hyvin samankaltaisiksi. Syntyvaiheen jälkeen laji siirtyy tekno-
logisten innovaatioiden kaudelle, jota seuraavat edelleen harrastajamäärän kas-
vuun keskittyvä vaihe, ja tämän jälkeen mahdollisesti vakiintumisen kausi. 
(Stamm & Lamprecht 1997.) 

Juuri näin on käynyt myös lumilautailulle. Lajin keksimisen jälkeen 1950- 
ja 1960-lukujen taitteessa varusteet alkoivat vähitellen kehittyä. Erityistä huo-
miota kiinnitettiin lumilaudan, siteiden ja muiden varusteiden, kuten lautailu-
vaatteiden toiminnallisuuteen. Tässä vaiheessa lumilautailun ympärille muo-
dostui myös varusteiden valmistukseen liittyvää teollista ja kaupallista toimin-
taa. Kasvuvaihetta elettiin Yhdysvalloissa ja Brittein saarilla 1980-luvun lopulla 
ja Suomessakin 1990-luvun puoliväliin mennessä. Yleinen mielipide alkoi 
muuttua lumilautailun osalta sallivammaksi, ja harrastajamäärät kasvoivat no-
peasti. Kutsun tätä vaihetta lumilautailun toiseksi tulemiseksi. Kolmannen tu-
lemisen aikana, 2000-luvun ensimmäisellä puoliskolla, jolloin itse tein kenttätöi-
tä, lumilautailun suosio oli lähdössä uudelleen nousuun ja laji löi itsensä läpi 
suosittuna talviurheilulajina. 

Lumilautailussa ei ole kysymys ainoastaan uudesta ideasta tai teknologi-
sesta sovelluksesta, vaan niistä mielikuvitusta kiehtovista myyttisistä elemen-
teistä, jotka houkuttelevat kokeilemaan lumilautailua harrastuksena tai jopa 
elämäntyylinä. Extreme-urheilu luo Stammin ja Lamprechtin (1997) mukaan 
niin sanottuja "karismaattisia tuotteita", joiden imagossa on jotakin sellaista, 
mikä vetää ihmisiä puoleensa. Kaupallisesti kysymys ei ole ainoastaan teknolo-
giasta tai markkinoinnista. Karismaattisten tuotteiden suosio perustuu extreme-
lajeja ympäröivään eksotiikkaan ja vaaran tunteeseen, jotka tekevät markkinoi-
dusta tuotteesta haluttavan.  

Reaalisia ja keinotekoisia trendilajeja tarkasteltaessa on muistettava, että 
kysymys on analyysin kautta syntyneistä käsitteistä, jotka kuvaavat nimen-
omaan lajin syntyprosessia, eivät niinkään harrastajien henkilökohtaista koke-
musta. Se, että jokin ilmiö määritellään keinotekoiseksi, ei tarkoita, että siihen ei 
voisi liittyä kulttuurista ainesta, joka tekee siitä yhtä todellisen ja "aidon" kuin 
niin sanotuista reaalisista trendilajeista. Kaupallisuudesta ei myöskään seuraa, 
että ilmiö, esimerkiksi lumilautailu, olisi jotenkin vähemmän kulttuurista ver-
rattuna sellaisiin ilmiöihin, jotka eivät ole, mikäli mahdollista, lainkaan kaupal-
lisia.  

2.3 Lumilautailun suosio Suomessa 

Neljän vuoden välein julkaistavassa Kansallisessa Liikuntatutkimuksessa (KLT) 
3–18-vuotiaiden lasten ja nuorten lumilautailijoiden määräksi arvioitiin Suo-
messa 21 000 harrastajaa vuosina 1997–1998, 32 000 harrastajaa 2001–2002 ja 23 
000 harrastajaa 2005–2006. Vuosina 2009–2010 harrastajia oli 10 500. Vastaavat 
luvut 19–65-vuotiaiden aikuisten keskuudessa olivat 8 000 harrastajaa vuosina 
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1997–1998, 17 500 harrastajaa 2001–2002 ja 29 000 harrastajaa 2005–2006. Vuosi-
na 2009–2010 harrastajia oli 30 000.15 (KLT 2010a; KLT 2010b.)  

 

TAULUKKO 1  Harrastajamäärät suomalaisessa lumilautailussa 1997–2010 

 
 
Kansallisen Liikuntatutkimuksen mukaan Suomessa oli yhteensä 29 000 lumi-
lautailijaa vuosina 1997–1998, 49 500 lumilautailijaa 2001–2002 ja 52 000 lumi-
lautailijaa 2005–2006. Vuosina 2009–2010 laskijoita oli 40 500. Rullalautailussa 
luvut ovat vertailun vuoksi 3 500, 9 500, 11 500 ja 3 000 sekä vastaavasti laskette-
lussa 172 000, 150 000, 143 000 ja 141 000.16 (KLT 2010b; KLT 2010b.) 

Merkille pantavaa harrastajamäärissä on se, että aikuisten 19–65-
vuotiaiden keskuudessa luku oli aluksi, vuosina 1997–1998, suhteellisen pieni, 
vain 8 000 lumilautailijaa. Määrä on kuitenkin kasvanut koko sen ajan, kun ti-
lastotietoja on ollut saatavilla. Suurin muutos aikuisten lumilautailussa tapahtui 
2001–2006 aikana, jolloin harrastajamäärä liki kaksinkertaistui edelliseen tutki-
musajankohtaan verrattuna. Hieman toisenlaiselta tilanne näyttää 3–18-
vuotiaiden lasten ja nuorten vastaavissa luvuissa. Lumilautailijoiden määrä 
nousi 32 000 laskijaan talvikaudella 2001–2002, minkä jälkeen suosio on tilaston 
mukaan laskenut.  

                                                 
15  Suomen hiihtokeskustutkimuksessa (2011; 2010) arvio lumilautailijoiden määrästä 

liikkuu 200 000 ja 400 000 välillä. Suomen lumilautaliiton toiminnanjohtaja Mats 
Lindforsin (2012) mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 100 000 lumilautailijaa. 
Oman käsitykseni mukaan Kansallisen urheilututkimuksen arviot ovat huomattavan 
varovaisia. Suomen hiihtokeskustutkimuksessa, joka tilastoi lumilautailijoita hiihto-
keskusten asiakkaina, mainitut luvut ovat perusteiltaan epäselviä ja varsin korkeita. 
Lindforsin arvio noin 100 000 lumilautailijasta on yhdenmukainen oman käsitykseni 
kanssa. Kansallisen Liikuntatutkimuksen tilaajana SLU:n Rainer Anttila (2012) toteaa, 
että hajonta harrastajamäärissä on määrittelykysymys. Osa "lumilautailijoista" kokei-
lee lajia, harrastaa sitä tai kilpailee lisenssillä.  

16  Taloustutkimuksen Sponsorointi & urheilun arvomaailma 2008 ja 2009 -tut-
kimuksissa kolmasosa vastaajista arvioi, että lumilautailun arvostus tulee nousemaan 
tulevaisuudessa. Vuonna 2010 lumilautailu sijoittui tutkimuksessa ensimmäistä ker-
taa kymmenen arvostetuimman lajin joukkoon sijalle yhdeksän. Tutkimukseen vas-
tasi 3231 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista marras-joulukuussa 2010. Mielikuvat 
tutkittiin 29 urheilulajista. (Taloustutkimus. Sponsorointi & urheilun arvomaailma 
2008, 2009 ja 2010.) Skotlantilaisista lumilautailijoista, joita käsittelen tarkemmin ar-
tikkelissa Against the Odds – Snowboarding in Scotland (2006a), vastaavia tilastoja ei ole 
saatavilla. 

Ajankohta 
Lapset ja nuoret (3–
18-vuotiaat) 

Aikuiset (19–65-
vuotiaat) Yhteensä 

1997–1998 21 000 8 000 29 000 

2001–2002 32 000 17 500 49 500 

2005–2006 23 000 29 000 52 000 

2009–2010 10 500 30 000 40 5000 
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Lumilautailijoiden määrä on kuudentoista vuoden aikana vakiintunut 
noin 40 000–50 000 harrastajan tasolle. Lasten ja nuorten lumilautailu on vähen-
tynyt ja aikuisten vastaavasti lisääntynyt.  Lumilautailu on itse asiassa yksi niitä 
harvoja lajeja, jossa harrastajamäärät ovat aikuisten keskuudessa kasvaneet joh-
donmukaisesti vuodesta 1994 alkaen.17 (KLT 2010a; KLT 2010b.) Kokonaistilas-
tossa (ks. Taulukko 1) näkyvä suosion jyrkkä nousu ja sitä tähän päivään tulta-
essa seuraava hieman loivempi lasku kuvaa hyvin harrastajamäärissä yleisesti 
tapahtuneita muutoksia. Marginaalisesta nuorison "alakulttuurista" on tullut 
yhä laajempien yhteiskuntaryhmien elämäntapa tai harrastus. Suomen tilanne 
seuraa yleisempää kehitystä, joskin esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan verrattuna 
pienellä viiveellä.  

Kansallisen Liikuntatutkimuksen mukaan lumilautailun suosio on kasva-
nut 19–64-vuotiaiden keskuudessa vuodesta 1997 lähtien. Lasten ja nuorten (3–
18-vuotiaat) ryhmässä laskijoita on sen sijaan jonkin verran vähemmän. Olisi 
kiinnostava tietää, millaiset tekijät vaikuttavat lumilautailijoiden määrässä ta-
pahtuneisiin muutoksiin, ja onko mahdollista, että osa lumilautailun nuorem-
pana aloittaneista laskijoista olisi siirtynyt ikäryhmästä toiseen. Tätä tilasto ei 
kuitenkaan kerro. Taustamuuttujista Kansallisessa Liikuntatutkimuksessa 
(2006a, 10) todetaan, että suosion laskua eri lajeissa selittää ainakin ikäluokkien 
pieneneminen. Nuoria 3–18-vuotiaita on lukumääräisesti vähemmän kuin ai-
kaisemmin. 

                                                 
17  Vuoden 2005–2006 Kansallisessa Liikuntatutkimuksessa lumilautailun suosiota seli-

tetään sillä, että laskettelun harrastajia on vastaavasti aikaisempaa vähemmän. Po-
tentiaalisia harrastajia arvioitaessa tutkimuksessa todetaan, että omaksi ryhmäkseen 
erottuvat alle 36-vuotiaat ja nykyisin terveyden kannalta riittävästi liikkuvat ihmiset. 
Potentiaalisia naisharrastajia (6 000) on jopa enemmän kuin miehiä (5 000). (KLT 
2006b, 10, 27; KLT 2006a, 36.) Tämä viittaa siihen, että naislumilautailijoiden määrä, 
joka on ollut tähän asti nousussa, tulee kasvamaan myös jatkossa. 

 



  
 

3 AINEISTOT JA MENETELMÄT 

Olen soveltanut tutkimuksessani etnografista tutkimusmenetelmää,18 jolle on 
tyypillistä useampien aineistotyyppien käyttäminen rinnakkain laadullisen ana-
lyysin tukena. Väitöskirjatutkimukseni pääaineisto koostuu teemahaastatteluis-
ta ja kahdesta lomakekyselystä. Lisäksi olen havainnoinut lumilautailijoita ja 
kerännyt lumilautailukulttuuriin liittyvää valokuva- ja artikkeliaineistoa. Maan-
tieteellisesti tutkimuskenttä jakautuu kahteen osaan. Suomalaisten lumilautaili-
joiden ohella olen tutkinut myös skotlantilaisia lumilautailijoita. Väitöskirjaan 
sisältyvistä viidestä artikkelista neljässä käsitellään suomalaista lumilautailua ja 
yhdessä kuvaus perustuu skotlantilaisten lumilautailijoiden arkeen Brittein 
saarten pohjoisosissa.  

3.1 Haastattelut, lomakekysely ja muut aineistolajit 

Haastatteluaineisto koostuu yhteensä 33 suomalaisen ja 23 skotlantilaisen lumi-
lautailijan teemahaastattelusta. Yhteensä haastatteluja on 56 kappaletta. Kaksi 
haastatteluista on parihaastatteluja ja yhdessä ryhmähaastattelussa mukana oli 
kolme haastateltavaa. Haastattelujen pituus vaihtelee 45 minuutin ja kolmen 
tunnin välillä. Tavallisimmin yksittäisen haastattelun kesto on noin puolitoista 
tuntia. 

Suomalaisia lumilautailijoita käsittelevät haastattelut on tehty vuosina 
2002–2003 Jyväskylässä, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Vastaajista 25 eli 
reilut kolme neljännestä on miehiä ja kahdeksan eli vajaa neljännes naisia. Su-
kupuolijakauma on muodostunut lomakekyselyn osalta spontaanisti siten, että 
vastaajat ovat saaneet vapaasti päättää osallistumisestaan tutkimukseen. Tältä 
                                                 
18  Etnografia (kreikk. ethnos = kansa, graphein = kuvata) tarkoittaa kansojen ja kulttuuri-

en vertailevaa ja kuvailevaa tutkimusta, jossa tutkija ja informantti luovat yhdessä 
tutkimuksen kohteesta synteesin tai tulkinnan. Antropologi Clifford Geertz sivuaa 
etnografiaa käsitteensä thick description yhteydessä. (Suojanen 1996, 23–24; Geertz 
1983, 19; Ks. Marcus 1998.) Etnografia voi viitata myös tutkimusmenetelmään tai tut-
kimustekstiin (Barnard 2000, 199, 208; ks. Fingerroos 2003, 2). 
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osin en ole itse halunnut vaikuttaa aineiston rakenteeseen. Teemahaastattelujen 
kohdalla olen tosin pyrkinyt varmistamaan, että myös naispuoliset lumilautaili-
jat ovat aineistossa asianmukaisesti edustettuina. Sukupuolen osalta spontaa-
nisti muodostuneessa kyselylomakeaineistossa 1 naisten osuus on hieman alle 
viidennes. Kyselylomakeaineistossa 2 vastaava luku on viisitoista prosenttia.  

 

TAULUKKO 2  Suomalaisten tutkimusaineistojen sukupuolijakaumat (Teemahaastatte-
lut n = 33, Lomake 1 n = 186 ja Lomake 2 n = 826) 

 
 
 Haastattelut Prosentit Lomake 1 Prosentit Lomake 2 Prosentit

Miehet 25 76 141 76 662 80 

Naiset 8 24 37 19 122 15 

Tyhjiä 0 0 7 5 42 5 

Yht. 33 100 186 100 826 100 

 
 
Kyselylomakeaineiston sukupuolijakauma heijastaa pääkohdiltaan sitä suhdet-
ta, joka miespuolisten ja naispuolisten lumilautailijoiden välillä muutenkin val-
litsee. Tarkkoja tilastotietoja naislaskijoiden määrästä Suomessa ei ole saatavilla, 
mutta arviot liikkuivat kenttätyöni aikana, 2000-luvun ensimmäisellä puoliskol-
la, yleisesti viidenneksen ja neljänneksen välillä. Nykyisin naispuolisten laski-
joiden osuus lumilautailijoista on selkeästi kasvanut. 

Lumilautailun julkisuuskuvaa valaiseva sanoma- ja aikakauslehtiaineisto 
koostuu useista sadoista suomalaista lumilautailua käsittelevistä artikkeleista 
1980-luvun puolivälistä tähän päivään.19 Skotlantilaisen aineiston osalta olen 
rajoittanut aineiston The Scotsman -lehden, The Guardianin ja The Observer - 
lehden kirjoituksiin vuosina 1999–2005. Artikkeliaineiston tarkoituksena on ol-
lut toimia haastattelu- ja kyselylomakeaineistoa taustoittavana vertailukohtana 
siellä, missä lumilautailijat havainnoivat omaa julkisuuskuvaansa. Lisäksi olen 
hyödyntänyt artikkeliaineistoa teemahaastattelurungon ja lomakekyselyjen ra-
kenteessa. Koska tutkimusasetelma perustuu lumilautailijoiden itse omaan toi-
mintaansa liittämiin merkityksiin, varsinaista analyysia artikkeliaineistoista ei 
ole tässä tutkimuksessa tehty.  

Joidenkin tutkimukseen osallistuneiden lumilautailijoiden osalta teema-
haastattelu ja kaksiosainen lomakekysely yhdistyvät siten, että sama henkilö on 
vastannut yhteen tai molempiin kyselyihin, minkä lisäksi olen myös haastatel-
lut häntä. Yleensä vastaus on tullut joko ensimmäiseen tai toiseen kyselyversi-
oon, jonka teemoja olemme syventäneet teemahaastattelun puitteissa. Lomake-
kyselyjen kautta teemahaastatteluihin valikoitui yhteensä kaksitoista lumilau-

                                                 
19  Aineisto on peräisin Yleisradion, Aamulehden, Helsingin Sanomien, Turun Sanomi-

en, Keskisuomalaisen, Iltalehden ja Iltasanomien sekä Kalevan online-arkistoista. 
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tailijaa, joten tältä osin lomakekyselyillä on ollut tärkeä rooli myös haastattelu-
aineiston muodostumisessa. 

Julkaisin lomakekyselyn molemmat versiot www-muodossa Nolla.net- ja 
Droppi.com-sivustoilla, jotka kuuluvat tai ovat kuuluneet, Suomen suurimpiin 
rulla- ja lumilautailijayhteisöihin.20 Sivustot tarjoavat lautailuaiheisia uutisia, 
arvosteluja ja haastatteluja sekä tietysti mahdollisuuden keskustella muiden 
harrastajien kanssa. Puolistrukturoitu lomakekyselyaineisto koostuu yhteensä 
1012 vastauksesta21, joista 49 on tyhjiä tai muuten tutkimukseen soveltumatto-
mia. 22  Vastaajista 963 on miehiä ja 804 eli noin viidennes naisia. Internet-
pohjaisen lomakekyselyn ensimmäisessä versiossa tarkoituksenani oli aineis-
tonkeruun lisäksi kokeilla erilaisia kysymystekniikoita ja teemoja, joita halusin 
myöhemmin hyödyntää varsinaisten haastattelujen yhteydessä. Lomakekyselyn 
ensimmäiseen osaan vastauksia tuli yhteensä 186 kappaletta, joista seitsemän 
oli tyhjiä tai muuten tutkimukseen soveltumattomia. Vastaajista 179 on miehiä 
ja 141 eli noin viidennes naisia. Yksittäisen vastauksen pituus vaihtelee yhden ja 
kuuden sivun välillä. Tavallisimmin vastaukset ovat olleet yhdestä kahteen 
liuskaa pitkiä. 

Kyselyn ensimmäiseen versioon tuli lyhyessä ajassa runsaasti vastauksia, 
ja vain viikon jälkeen lomakkeen julkaisemisesta päätin muuttaa alkuperäisen 
lomakkeen runkoa siten, että vaihdoin teemat kokonaan uusiin. Internet-
pohjaisten lomakekyselyjen haasteena on usein pitää rakenne riittävän tiiviinä, 
jotta vastaajan motivaatio riittää lomakkeen loppuun saakka. Pyrin ennakoi-
maan ongelman rajaamalla ensimmäisestä rungosta pois joitakin kiinnostavia, 
mutta ei niin keskeisiä teemoja, ja keskittymällä vain välttämättömimpiin ky-
symyksiin.  

Kyselyn toisessa versiossa, joka julkaistiin ensimmäisen version tavoin In-
ternetissä Nolla.net- ja Droppi.com-sivustoilla, minulle avautui mahdollisuus 
syventää aineistoa ottamalla mukaan sellaisiakin teemoja, jotka olivat jääneet 
kyselyn ensimmäisestä versiosta tilanpuutteen vuoksi pois. Vastauksia lomake-
kyselyn toiseen osaan tuli yhteensä 826 kappaletta, joista 42 oli tyhjiä tai muu-
ten tutkimukseen soveltumattomia. Kyselyyn osallistuneista lumilautailijoista 
662 on miehiä ja 122 naisia.  

Kyselylomakkeen toisessa versiossa (826) on ensimmäiseen versioon (186) 
verrattuna huomattavasti enemmän aineistoa. Tämä johtuu siitä, että vaikka 
minulla pian lomakekyselyn toisen version julkaisemisen jälkeen oli riittävästi 
materiaalia tutkimustani varten, halusin nähdä, kuinka paljon vastauksia ker-
tyisi pidemmän ajan kuluessa, mikäli tähän annettaisiin mahdollisuus. Aineis-

                                                 
20  Droppi.com-sivustoa ei ole enää olemassa siinä muodossa, jossa hyödynsin sitä kent-

tätyössäni. 
21  Väitöskirjaan kuuluvissa artikkeleissa mainitaan, että lomakekyselyaineistoihin tuli 

745 vastausta. Luvusta kuitenkin puuttuu tiettyjä osia aineistosta. Lomakevastauksi-
en kokonaismäärä on suomalaisen kenttätyön osalta tekstissä mainittu 1012 vastaus-
ta.  

22  Tarkoitan tyhjillä tai tutkimukseen muuten soveltumattomilla vastauksilla esimer-
kiksi sellaisia lomakkeita, jotka ovat saapuneet joko tyhjinä tai vaihtoehtoisesti kah-
teen kertaan. Mukana on myös muutamia lomakkeita, joiden vastaukset eivät vastaa 
tehtävänantoa, eikä niillä siten ole tutkimuksellista merkitystä. 
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ton kertyminen hidastui vähitellen, mutta se ei missään vaiheessa varsinaisesti 
lakannut. Lopulta päätin tämän vaiheen kenttätyötäni itse poistamalla kyselyn 
Internetistä. Lomakkeen ensimmäinen versio oli Internetissä 22.10.–28.10.2002 
eli noin viikon ja toinen versio 28.10.2002–08.01.2003 eli hieman yli kaksi ja puo-
li kuukautta. 

Kyselylomakkeen suomalaisista vastaajista 20 on syntynyt 1980-luvulla ja 
kolmetoista 1970-luvulla. Skotlannin osalta ikäjakauma painottuu hieman van-
hempiin laskijoihin. Suomalaisista haastateltavista yksi on syntynyt 1990-
luvulla, seitsemän 1980-luvulla ja viisitoista 1970-luvulla. Kyselylomakkeen en-
simmäisessä versiossa 1990-luvulla syntyneitä on viisi, 1980-luvulla syntyneitä 
157 ja 1970-luvulla viisitoista. Lisäksi tutkimukseen on osallistunut yksi 1950-
luvulla syntynyt henkilö, joka vastaa alle prosenttia lomakekyselyn ensimmäi-
sen version kokonaismäärästä. Yksi henkilö ei ilmoittanut ikäänsä.  

Kyselylomakkeen toisessa versiossa 1990-luvulla syntyneitä on kahdek-
santoista, 1980-luvulla syntyneitä 724 ja 1970-luvulla syntyneitä 24. 1960- ja 
1950-luvuilla tutkimukseen osallistuneista lumilautailijoista on syntynyt kaksi 
eli alle yksi prosentti, joten heitä ei ole tässä laskettu prosentuaalisesti mukaan 
kokonaismäärään. Vastaajista kuusitoista ei ilmoittanut lomakkeessa ikäänsä.  

 

TAULUKKO 3  Suomalaisten tutkimusaineistojen ikäjakaumat (Teemahaastattelut 
 n = 33, Lomake 1 n = 186 ja Lomake 2 n = 826) 

 
Ikäryhmä 

(synt.) 

Haastattelut Prosentit Lomake 1 Prosentit Lomake 2 Prosentit 

1990-luku 0 0 5 3 18 2 

1980-luku 20 61 157 84 724 88 

1970-luku 13 39 15 8 24 3 

1960-luku 0 0 0 0 1 >  1 

1950-luku 0 0 1 >  1 1 >  1 

Ei ilm. 

ikäänsä 

0 0 1 >  1 16 2 

Tyhjiä 0 0 7 4 42 5 

Yhteensä 33 100 186 100 826 100 

 
 
Lähdekriittisesti ajatellen on mahdollista, että tutkimukseeni on esimerkiksi 
lomakekyselyjen kautta osallistunut ihmisiä, jotka eivät ole edes oman määri-
telmänsä mukaan lumilautailijoita. Käytännössä tämä seikka ei ole kuitenkaan 
muodostunut ongelmaksi. Aineistossa on vain harvoja tapauksia, joista voi pää-
tellä, että kyselylomakkeeseen olisi vastattu lumilautailukulttuurin ulkopuolel-
ta vaikkapa vain huvikseen. Valtaosa kyselyihin osallistuneista henkilöistä on 
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käyttänyt vastaamiseen selkeästi aikaa ja vaivaa. Tämä viittaa siihen, että vas-
taajat ovat sitoutuneet vastaamaan kyselyyn ja että tutkimuksen aiheena oleva 
lumilautailu on heille tavalla tai toisella tärkeää. 

Kokonaisuutena lomakekyselyjen kautta kerätty aineisto edustaa koko 
Suomea maan eteläosista Lappiin saakka. Yksittäisiä vastauksia saapui myös 
Virosta ja Kanadassa asuvilta suomalaisilta. Molempien kyselyversioiden yh-
teydessä pyysin vastaajia merkitsemään lomakkeeseen yhteystiedot, mikäli he 
halusivat osallistua teemahaastatteluun. Haastateltavia kertyi myös lumipallo-
menetelmällä eli joko havainnoinnin tai haastattelutilanteiden yhteydessä jo 
tutuksi käyneiden lumilautailijoiden kautta.  

3.2 Skotlantilaista lumilautailua käsittelevä tutkimusaineisto 

Skotlantilaista lumilautailukulttuuria käsittelevä aineisto on rakentunut käy-
tännöllisten seikkojen vuoksi hieman eri tavalla Suomessa keräämääni aineis-
toon verrattuna, vaikka tutkimusmenetelmät ja itse tutkimusasetelma hyvin 
samankaltaisia ovatkin. Lomakekyselyn ja teemahaastattelun yhdistelmä ei 
skotlantilaista lumilautailua tutkiessani toiminut kovinkaan hyvin, joten keski-
tyin Pohjois-Skotlannissa tutkimieni viiden laskettelukeskuksen osalta teema-
haastatteluihin ja havainnointiin.  

Lomakekyselyn (ks. Liite 4) ongelmiin vaikuttivat lähinnä kyselyn julkai-
semiseen liittyvät olosuhteet. Goneboarding.co.uk–sivustolle sijoitettu lomake 
oli oikeassa paikassa, Brittein saarten vilkkaimmalla lumilautailusivustolla. Se 
oli kuitenkin linkitetty suoraan keskustelualueelle siten, että se katosi melko 
pian muun, tuoreemman keskustelun alle. Jos lomake olisi sijoitettu näkyvälle 
paikalle suoraan sivuston rakenteeseen, kuten suomalaisessa kyselyssä mene-
teltiin, aineistoa olisi todennäköisesti kertynyt enemmän. Internet-ympäristössä 
lomakekyselyn etuna on se, että kysely tavoittaa ihmiset hyvin, jos se on raken-
nettu tarkoituksenmukaisesti ja julkaistu oikeassa paikassa. Tämä ei kuitenkaan 
yksin riitä. Onkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla julkaisemi-
nen tapahtuu, jotta kenttätyö onnistuisi tältä osin mahdollisimman hyvin. 

Vastauksia lomakekyselyyn tuli viisi kappaletta. Kaikki vastaajat olivat 
miehiä. Vastaajista kaksi oli syntynyt 1980-luvulla ja kolme 1970-luvulla. Tee-
mahaastatteluja tein vuonna 2005 helmikuun ja kesäkuun välisenä aikana In-
vernessissä, Edinbourghissa, Nevis Rangen laskettelukeskuksen kupeessa Fort 
Williamissa sekä Cairngormin laskettelukeskuksen alueella Aviemoressa. Tut-
kimukseeni osallistui yhteensä 23 skotlantilaista tai Skotlannissa asuvaa lumi-
lautailijaa, joista yhdeksäntoista oli miespuolisia laskijoita ja neljä naisia tai tyt-
töjä. Skotlantilaisten laskijoiden lisäksi haastateltavien joukossa oli myös yksi 
englantilainen ja yksi alun perin Etelä-Afrikasta kotoisin oleva lumilautailija.  
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TAULUKKO 4  Skotlantilaisten tutkimusaineistojen sukupuolijakaumat (Teemahaastat-

telut n = 34, Lomake 1 n = 5, Lomake 2 n = 0) 

 
 

Sukupuoli Haastattelut Prosentit Lomake 1 Prosentit

Miehet 19 83 5 100 

Naiset 4 17 0 0 

Yhteensä 23 100 5 100 

 
Teemahaastattelujen ohella havainnoin skotlantilaisia lumilautailijoita, valoku-
vasin heitä ja keräsin paikallislehdistä skotlantilaista lumilautailukulttuuria kä-
sittelevää artikkeliaineistoa. Analyysin pääpaino on ensisijaisesti teemahaastat-
teluissa ja havainnoinnissa. Artikkeliaineistoa olen hyödyntänyt lähinnä kenttä-
työn suunnitteluvaiheessa, kun halusin etukäteen tutustua siihen, millaista lu-
milautailukulttuuria Skotlannista voisi tutkimustani silmällä pitäen löytää – ja 
ennen kaikkea, mistä sitä olisi parasta etsiä. 

 
 

TAULUKKO 5  Skotlantilaisten aineistojen ikäjakaumat (Teemahaastattelut n = 34, Lo-
make 1 n = 5, Lomake 2 n = 0)  

 
Ikäryhmä 
(synt.) 

Haastattelut Prosentit Lomake 1 Prosentit Lomake 2 Prosentit 

1990-luku  1 4 0 0 0 0 

1980-luku 7 30 2 40 0 0 

1970-luku 15 66 3 60 0 0 

1960-luku 0 0 0 0 0 0 

1950-luku 0 0 0 0 0 0 

Yhteensä 23 100 5 100 0 0 
 
 

Skotlantilaisista lumilautailijoista yksi oli syntynyt 1990-luvulla, seitsemän 
1980-luvulla ja viisitoista 1970-luvulla. 
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3.3 Lumilautailu Suomessa ja Skotlannissa 

Sääoloiltaan vaihtelevaan Skotlantiin verrattuna Suomen talvi on yleensä suh-
teellisen pitkä ja runsasluminen. Brittein saarten kaikki viisi varsinaista laskette-
lukeskusta sijaitsevat Skotlannissa, jossa mahdollisuudet talvilajien harrastami-
seen vaihtelevat erinomaisesta mahdottomaan. Puuton vuoristomaisema muis-
tuttaa talviasussaan Suomen Lappia ja esimerkiksi Cairngormin laskettelukes-
kuksessa Invernessin lähellä, vaikutelmaa vahvistaa rinteillä vapaasti liikkuva, 
luonnonvarainen porotokka.23 Pienempiä laskettelukeskuksia, joita Suomessa 
on maan eteläosia myöten kymmeniä, Skotlannissa ei ole lainkaan.24 Luonnon-
lunta on ainoastaan korkealla vuorilla, missä myös laskettelukeskukset tämän 
vuoksi sijaitsevat.  

Valitsin Skotlannin toiseksi tutkimuskentäkseni, koska halusin tutkia lu-
milautailua sellaisessa paikassa, jossa talviurheilua harrastetaan vähemmän. 
Suomessa, Yhdysvalloissa tai monissa Keski-Euroopan maissa talviurheilun 
asema on niin vahva, että niiden osalta tutkimuksen tekemistä tuskin olisi tar-
peellista erikseen perustella. Skotlannissa talviurheilu ei ole sääolosuhteiden 
vuoksi itsestäänselvyys. Laskijoiden arkipäivä on moniin muihin maihin verrat-
tuna huomattavasti haasteellisempi – ja siitä huolimatta Skotlannissa elää aktii-
vinen ja laskemisesta innostunut lumilautailijayhteisö. 

Kun aloitin kenttätyöni Skotlannissa kevättalvella 2005, skotlantilaisia lu-
milautailijoita ei ollut tutkittu juuri lainkaan. Aiheesta oli kirjoitettu vain joita-
kin lumilautailutapaturmia käsitteleviä lääketieteellisiä artikkeleita. Maantie-
teellisesti Skotlanti on pieni ja tiivis alue. Esimerkiksi sosiaalisten verkostojen 
hahmottaminen on siellä helpompaa kuin monissa muissa maissa. Skotlannin 
kautta oli lisäksi mahdollistua tutustua lumilautailun "englanninkieliseen kult-
tuuriympäristöön", jolla tarkoitan tässä kirjaimellisesti juuri englanninkielisiä 
maita. Matkustaessaan lumilautailulle suotuisien sääolosuhteiden perässä esi-
merkiksi Kanadaan, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin skotlantilaiset lumi-
lautailijat eivät joudu luopumaan omasta äidinkielestään. Olikin mielenkiintois-
ta tutkia lumilautailua nimenomaan sellaisessa ympäristössä, jossa informantti-
en äidinkieli on myös lumilautailukulttuurin "virallinen kieli" (ks. Hänninen 
2006a).  

Lumilautailukulttuuri on globaali eli maailmanlaajuinen kulttuuri-ilmiö, 
joka on levinnyt ympäri länsimaita. Hiihtoturismi ja matkustaminen ovat ny-
kypäivänä olennainen osa lumilautailukulttuuria. Lumen perässä lähdetään 
Suomestakin sinne, missä sitä kulloinkin on. Skotlannissa lumilautailun tekee 
                                                 
23  Kuvaan skotlantilaista lumilautailua tarkemmin artikkelissa Against the Odds – Snow-

boarding in Scotland (2006a). 
24  Perinteisten laskettelukeskusten ohella Brittein saarilla on useita sisälaskettelukes-

kuksia (Snow Domes), joissa lasketellaan ja harrastetaan lumilautailua ympäri vuo-
den. Skotlantia lähinnä oleva Snow Dome -keskus sijaitsee Manchesterissa. Pitkien 
välimatkojen vuoksi skottilumilautailijat eivät käytä palveluja säännöllisesti. Lumi-
lautailijoille suunnatuista sisälaskettelukeskuksista ja urheilun kaupallistumisesta Ks. 
van Botterburg & Salome (2010).  
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mahdolliseksi vuoristoinen maasto. Korkealla vuorilla riittää lunta, vaikka me-
renpinnassa oltaisiinkin nollan yläpuolella. Sama ilmiö koskee myös monia 
Keski-Euroopan laskettelukeskuksia, ja esimerkiksi vuoristoisessa Kaliforniassa, 
jossa lumilautailu kulttuurina alun perin sai alkunsa, harrastetaan lumilautailua 
ja surffataan vain parin tunnin ajomatkan päässä toisistaan. Skotlannissa leudot 
talvet ovat vuosien varrella tehneet paikallisista laskijoista kekseliäitä, vaikka 
aivan viime vuosina lumitilanne on ollut ainakin hetkellisesti parempi. Jos lunta 
ei ole tai tuuliolosuhteet eivät salli lumilautailua, lumilautailijat lähtevät joksi-
kin aikaa ulkomaille tai siirtyvät vaihtoehtoisesti muihin, korvaaviin lajeihin.   

3.4 Kenttätyön vaiheita 

Tutkimuksen kenttätyövaihe, joka ajoittuu suomalaisen lumilautailun osalta 
kevään 2002 ja syksyn 2003 väliselle ajalle, ja skotlantilaisten lumilautailijoiden 
arkeen kevätkaudella 2005, jakautuu menetelmien osalta kahteen osaan. Esitut-
kimusvaiheessa pyrin hahmottamaan lumilautailijoiden tärkeäksi kokemia 
teemoja seuraamalla lumilautailijayhteisöjen keskinäistä kanssakäymistä Inter-
netissä. Erottelin virtuaalikeskustelujen perusteella laajempia aihekokonaisuuk-
sia, vertailin niitä artikkeliaineistoihin ja laadin havaintojeni pohjalta myöhem-
min teemahaastatteluja varten kysymysrungon (ks. Liite 1).25  

Aineistolähtöisen lähestymistavan (Weller 1998, 402; ks. Spradley 1979) 
tavoitteena oli tehdä näkyväksi lumilautailukulttuuriin liittämiäni henkilökoh-
taisia ennakko-olettamuksia ja parantaa näin tutkimusasetelmani avoimuutta 
suhteessa tutkimuskohteeseeni eli lumilautailijoihin. Halusin, että lumilautaili-
jat voivat tutkimuksen alusta asti itse vaikuttaa tutkimukseni keskeisiin tee-
moihin. Esitutkimusvaiheen ensimmäisissä teemahaastatteluissa kävin kysy-
myslistan vielä uudelleen lävitse yhdessä haastateltavien kanssa. Näin osa al-
kuperäisistä, Internet-yhteisöjen puitteissa syntyneistä ja artikkeliaineistoihin 
vertaamistani, teemoista sai kysymysrungossa uudenlaisen muodon tai niiden 
tilalle nousi joukko lumilautailijoille tärkeitä aihealueita.   

Kiinnitin esitutkimusvaiheessa huomiota esimerkiksi siihen, miten vaihte-
levasti lumilautailijat suhtautuivat lumilautailun ja muun urheilun väliseen 
suhteeseen ja muotoilin tästä teemahaastattelulistaan oman kysymyksensä, jota 
käsittelen tarkemmin artikkelissa Perinteisen urheilun tuolla puolen – Lumilautai-
lukulttuuri ja puuterilumen lumo (2005). Myös erilaisten lumilautailijaryhmien 
väliset suhteet ja niitä käsittelevä artikkeli Lumilautailu elämäntapana ja tyylillise-
nä representaationa (2006b) perustuu esitutkimusvaiheessa käymiini keskuste-
luihin lumilautailijoiden kanssa.  

Tutkimuksen toisessa vaiheessa laadin teemahaastattelurungon pohjalta 
puolistrukturoidun lomakekyselyn, jonka tarkoituksena oli laajentaa tutkimus-
                                                 
25  Myös englanninkieliset teemahaastattelut perustuvat Liitteessä 1. esiteltyihin tee-

moihin ja kysymyksiin. Englanninkielisiin teemahaastatteluihin ei viitata tässä tut-
kimuksessa erillisenä liitteenä. Skotlantilaisia lumilautailijoita haastatellessani kään-
sin kysymykset suomenkielisestä teemahaastattelulistasta suoraan englannin kielelle. 
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aineistoa aluksi lähinnä määrällisesti. Lomakekyselyn merkitys ulottui kuiten-
kin myös tutkimuksen toiseen päämenetelmään eli teemahaastatteluun, sillä 
osa haastattelemistani lumilautailijoista oli vastannut joko lomakekyselyn yh-
teen tai molempiin versioihin ja merkinnyt vastaukseensa samalla yhteystieton-
sa. Lomakekyselyjen tehtävä on tässä tutkimuksessa, kuten aikaisemmin totesin, 
kaksijakoinen: varsinaisen tutkimusaineiston lisäksi ne avasivat mahdollisuu-
den tehdä uusia teemahaastatteluja. 

Puolistrukturoitu kyselylomake, jonka julkaisin kahtena erillisenä kysy-
myslistana (ks. Liite 2 ja Liite 3), seurasi aihealueiltaan teemahaastattelurungon 
pääpiirteitä, joskin kevennetysti, tutkimuksen keskeisimpiä teemoja painottaen. 
Tutkimuksen taustatiedot ja vastauslomake oli sijoitettu erikseen tarkoitusta 
varten perustetulle kotisivulleni, josta ne linkitettiin kahdelle lumilautailuaihei-
selle keskustelupalstalle ensin Nolla.net–sivustolle ja hieman myöhemmin 
Droppi.com–sivustolle.  

Ensimmäinen versio osoittautui vain viikon jälkeen hyvin suosituksi, ja 
vastauksia kertyi nopeasti yli tarpeen: aineisto alkoi saturoitua eli kyllääntyä. 
Tämän vuoksi päätin julkaista lomakkeesta toisen version (ks. Liite 3). Myös 
toinen versio on rakentunut teemahaastattelurungon varaan, mutta nyt niin, 
että mukana oli ensimmäisen listan peruskysymysten lisäksi myös uusia kysy-
myksiä. Tällä tavalla sain lopulta siirrettyä teemahaastattelujen kysymysrungon 
kokonaisuudessaan lomakekyselyyn. 

Aineistonkeruumenetelmänä lomakekysely säästää usein sekä aikaa että 
taloudellisia resursseja. Menetelmän etu on, että se tavoittaa teemahaastattelua 
laajemman joukon vastaajia. Lisäksi lumilautailijoilla oli mahdollisuus valita 
vastaamista varten itselleen parhaiten sopiva aika ja paikka. Internet-
ympäristössä julkaistuun www-muotoiseen lomakekyselyyn vastaaminen on 
vastaajan oman harkinnan varassa. Tämä on tutkimusprosessini kannalta tär-
keä huomio, sillä se vaikuttaa olennaisesti siihen, millaisia lumilautailijoita ai-
neisto edustaa. Molempien lomakekyselyversioiden johdanto-osassa, jossa esit-
telin muun muassa tutkimukseni tavoitteet, pyysin vastaajiksi sellaisia ihmisiä, 
jotka määrittelevät itsensä lumilautailijoiksi. Tältä osin tutkimukseeni osallistu-
neet lumilautailijat siis ikään kuin valitsivat tutkijansa, eikä päinvastoin, kuten 
esimerkiksi perinteisissä postikyselyissä pelkästään käytännön syistä usein ta-
pahtuu. 

Lomakekyselyjen ongelmana voidaan pitää sitä, että niissä tutkijan ja tut-
kittavien ihmisten vuorovaikutus ei toteudu samalla tavalla vastavuoroisesti 
kuin esimerkiksi haastattelutilanteessa. Väärinymmärryksen mahdollisuus on 
aina olemassa, kun tutkija ja tutkittava eivät voi esittää toisilleen tarkentavia 
kysymyksiä. Vuorovaikutuksen kannalta haastattelu onkin lomakekyselyä pa-
rempi tutkimusmenetelmä. 

Teemahaastattelu on joustava aineistonkeruumuoto, jolle on ominaista 
haastateltavan ja haastattelijan välinen vuorovaikutus. Kysymyksiä on mahdol-
lista korjata ja tarkentaa, ja haastateltavalla on aito mahdollisuus vaikuttaa 
haastattelutilanteen tapahtumiin. Tämä parantaa aineiston luotettavuutta ja 
varmistaa samalla, että tutkimuksen kohteena olevien ihmisten ääni tulee todel-
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la kuulluksi tutkimusprosessin eri vaiheissa.26 Haastattelija voi toimia myös 
havainnoijana ja tehdä huomiota haastattelutilanteesta, -ympäristöstä ja haasta-
teltavasta. (Jyrinki 1977, 11–13.) 

Tein haastattelemistani lumilautailijoista myös kenttämuistiinpanoja, joi-
hin kirjasin muun muassa tapaamispaikkaa, haastateltavan pukeutumista ja 
joskus sosiaalisia verkostoja käsitteleviä huomioita. Mukana on myös haastatte-
lutallenteiden ulkopuolella käytyjä keskusteluja. Havainnointipäiväkirjaa olen 
pitänyt lisäksi erilaisten lumilautailutapahtumien yhteydessä sekä tietysti In-
ternetin lumilautailuaiheisilla keskustelupalstoilla, joista tutkimukseni alun pe-
rin esitutkimusvaiheessa lähti liikkeelle.  

Internet ei ole lumilautailukulttuurin kohdalla yksinomaan tutkimusväli-
ne muiden joukossa vaan itse asiassa tärkeä osa lumilautailua kulttuuri-ilmiönä 
ja siten myös tutkimuksen kohde. Aluksi Internet tuki lähinnä kenttätyön 
suunnittelua ja yleistä tiedonhankintaa. Myöhemmin virtuaaliympäristöjen 
merkitys on kuitenkin laajentunut. (Ks. Mann & Stewart 2002, 4–5; Hine 2000, 9.)  

Tutkimuskohteen ja -välineen välinen ero on liukuva. Esimerkiksi Interne-
tin keskustelupalstaa voi lukea pelkästään kontekstuaalisena tietolähteenä, jol-
loin se on tutkimuksen väline. Jos puolestaan keskustelupalstaa itsessään analy-
soidaan, se muuttuu tutkimuksen kohteeksi. Vastaavaan lopputulokseen on 
päätynyt ruotsalaisia rullalautailijoita ja lumilautailijoita tutkinut kasvatustie-
teilijä Åsa Bäckström väitöskirjassaan "Spår – Om brädsportkultur, informella 
lärprocesser och identitet" (2005). Bäckström (2005, 87–88; vrt. Christensen 2008) 
toteaa, että keskustelupalstojen seuraaminen on ollut tärkeä osa hänen tutki-
mustaan ja että se on pitänyt hänet mukana lumilautailukulttuurin ajankohtai-
sissa keskusteluissa ja tapahtumissa.  

Internetin käyttöä on kritisoitu etnografisessa tutkimuksessa erityisesti sen 
vuoksi, että päällisin puolin se muistuttaa 1800-luvun pahamaineista noja-
tuoliantropologiaa (ks. Bäckström 2005, 87–88), jossa tutkijalla ei ole missään 
vaiheessa konkreettista face to face -suhdetta tutkimiinsa ihmisiin. Viimeisen 
vuosikymmenen aikana Internet on kuitenkin vakiintunut osaksi etnografista 
tutkimusta, mikä on perusteltua, sillä myös ihminen, jota etnografian keinoin 
tutkitaan, on nykyisin verkossa. Virtuaalietnografiasta onkin saatavilla huomat-
tava määrä erilaista, menetelmän erityispiirteisiin keskittynyttä tutkimuskirjal-
lisuutta (ks. esim. Weber & Bookstein 2011; Kozinets 2009; Boellstorff 2008; Hine 
2005).  

Itse ajattelen, että viime kädessä tutkimuskohde ja sen erityispiirteet mää-
rittelevät, mikä tutkimusmenetelmä tai -kysymys soveltuu kunkin ilmiön tut-
kimiseen parhaiten. Internet on muuttanut paljon nuorisokulttuureiden symbo-
lista ilmaisua ja sosiokulttuurisia rakenteita (Bennett 2004, 163), joten on vain 
luontevaa, että Internetistä on muodostunut oma tutkimuskenttänsä ja että sitä 

                                                 
26  En tavoittele tutkimukseeni osallistuneiden lumilautailijoiden kokemusta sellaise-

naan. Kysymys on paremmin siitä, että laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmär-
tämään tutkittavien henkilöiden, tässä lumilautailijoiden, kokemuksia lumilautailus-
ta, ja kuvaamaan näitä kokemuksia siten, että muutkin voisivat niitä ymmärtää. (Ks. 
esim. Perho 2006, 43.) 
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käytetään myös tutkimuksen välineenä.27 Internet ja virtuaalietnografia ovat 
tutkimusmenetelmiä siinä missä perinteinen etnografiakin. Jokaisella menetel-
mällä on vahvuutensa ja heikkoutensa. Tutkijan tehtävä on arvioida näitä teki-
jöitä valitsemansa tutkimusasetelman puitteissa. 

Tutkijan velvollisuuksiin kuuluu myös tutkimusetiikan noudattaminen. 
Tässä tutkimuksessa kaikki tutkimukseen osallistuneet lumilautailijat esiintyvät 
tutkimuksessa aineistolajista riippumatta anonyymeina.28 Kerroin menettelyta-
vasta teemahaastattelujen alussa ja lomakekyselyn molempien versioiden joh-
dannossa, jossa esittelin tutkimukseni taustaa. Valintani poikkeaa esimerkiksi 
liikuntasosiologi Holly Thorpen lumilautailijoita käsittelevästä väitöskirjatut-
kimuksesta "Boarders, Babes and Bad-Asses: Theories of a Female Physical 
Youth Culture"(2007a), jossa Thorpe antoi lumilautailijoiden itse valita, esiinty-
vätkö he tutkimuksessa omalla nimellään.29   

Vaihtoehtoina oli joko pysyä täysin anonyymina, tulla osittain identifioi-
duksi (esimerkiksi ammatin ja/tai etunimen kautta) tai esiintyä tutkimuksessa 
täysin avoimesti omalla nimellään ja taustatiedoillaan, joita ovat ammatin lisäk-
si koko nimi, ikä ja kotimaa tai nykyinen asuinpaikka. Kahta pseudonyymia 
lukuun ottamatta kaikki Thorpen tutkimuksessa esiintyvät lumilautailijat on 
mainittu avoimesti omalla nimellään ja taustatiedoin varustettuina.30 Itse aineis-
tositaattien yhteydessä Thorpe (2007a, 56–58) viittaa informantteihin etunimellä.  

Tutkimuksellinen avoimuus on tärkeä asia, ja on hyvä, että tutkimukseen 
osallistuvat ihmiset voivat vaikuttaa siihen, miten heitä koskevaa tietoa käyte-
tään tutkimuksessa. Samanaikaisesti olen kuitenkin sitä mieltä, että tutkijalla on 
tutkimuskäytäntöihin perehtyneenä henkilönä velvollisuus tarkastella tutki-
musprosessia kokonaisuutena ja ottaa kantaa siihen, mikä on kussakin tapauk-
sessa tutkimukseen osallistuneiden ihmisten kannalta edullisin tapa toimia (ks. 
Vesterinen 1999, 100).  
                                                 
27  Nuorisotutkija Iain Borden (2001, 118–119) toteaa rullalautailijoita käsittelevässä ana-

lyysissaan, että Internetissä tavataan samanhenkisiä ihmisiä ja jaetaan kulttuurin si-
säistä tietoa, mikä puolestaan tuottaa auktoriteettia ja sosiaalisia hierarkioita.   

28  Olen koodannut haastattelut ja lomakekyselyvastaukset siten, että koodista on suo-
raan nähtävissä huomautus aineistolajista sekä yksittäistä haastattelun tai lomake-
kyselyvastauksen yksilöivä, juokseva järjestysnumero. Koodin alku, esimerkiksi T4, 
viittaa teemahaastatteluaineiston neljänteen haastatteluun. Järjestysnumeroa seuraa 
koodissa lumilautailijan sukupuoli ja syntymävuosi siten, että esimerkiksi T4, M78 
viittaa miespuoliseen lumilautailijaan, joka on syntynyt vuonna 1978. Samaa merkin-
tätapaa olen soveltanut myös skotlantilaisia lumilautailijoita käsittelevässä artikkelis-
sa Against the Odds – Snowboarding in Scotland (2006a), jossa koodin aloittava merkintä 
Ts ilmoittaa, että kysymyksessä on juuri skotlantilaisella tutkimuskentällä toteutettu 
teemahaastattelu. Lomakevastausten yhteydessä koodin aloittava L1 viittaa lomake-
kyselyyn 1 ja L2 lomakekyselyyn 2. Joissakin yhteyksissä viittaan tutkimukseeni osal-
listuneisiin ihmisiin kirjoitusteknisistä syistä pseudonyymeillä. Vastaavaan ratkai-
suun on haastateltavien anonymiteetin osalta päätynyt tutkimuksessaan myös Neil 
Elliot (2010, 143). 

29  Menettelytapa vastaa Waikaton yliopistossa (Uusi-Seelanti) sovellettuja tutkimuseet-
tisiä periaatteita (Thorpe 2007a, 55).  

30  Tutkimusetiikan yhteydessä puhutaan usein siitä, miten laadullisessa tutkimuksessa 
tutkijan olisi suojeltava tutkimukseen osallistuvia ihmisiä esimerkiksi juuri anonymi-
teetin keinoin. Usein tällaisissa yhteyksissä lähtöoletuksena on, että tutkittavat ihmi-
set eivät halua nimeään julkaistavaksi, mikä ei ole aina itsestäänselvyys (Saresma 
2000).  
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Kysymys ei ole informanttien aliarvioinnista, vaan siitä, että kenen tahan-
sa voi olla vaikea hahmottaa, mitä kaikkea henkilötietojen julkaiseminen tutki-
muksen yhteydessä voi tuoda tullessaan. Edes tutkija ei voi tätä kokonaisuutta 
täysin ennakoida, saati kontrolloida. Omassa tutkimuksessani ratkaisu on, ku-
ten jo mainitsin, se että anonymiteetti koskee kaikkia tutkimukseeni osallistu-
neita lumilautailijoita. Tutkimukseni kohdistuu ensisijaisesti lumilautailukult-
tuuriin merkitysjärjestelmänä, ei niinkään yksittäisiin lumilautailijoihin (ks. 
Sääskilahti 2011, 52). Eettisten näkökohtien lisäksi perustelen ratkaisuani siis 
myös sillä, että minulla ei ole ollut tutkimuksellista tarvetta toimia toisin. Ko-
konaisuutena tutkimusetiikkaa koskevat kysymykset ovat kuitenkin siinä mää-
rin monitasoisia, että niitä on syytä arvioida tutkimuskohtaisesti.  



  
 

4 PAIKANTUMISIA – TUTKIMUKSEN METODO-
LOGIASTA 

Nuorisotutkija Vesa Puurosen mukaan termiä metodologia käytetään tieteelli-
sessä tutkimuksessa usein epämääräisesti. Kapea-alaisimmillaan metodologia 
viittaa tutkimuksessa sovellettuihin menetelmiin. Käytännössä metodologia on 
kuitenkin laajempi kokonaisuus, jossa on huomioitava ainakin sovelletut mene-
telmät ja tutkimukselliset käytännöt, tulkintaprosessin teoreettiset ennakko-
olettamukset sekä tutkijan toimintaa ohjaava ideologis-poliittinen viiteryhmä. 
Luettelo on pitkä. Kun ajatellaan, että kaikki nämä seikat ovat tutkijan tekemiä 
valintoja erilaisten vaihtoehtojen välillä, voidaan todeta, että metodologia edus-
taa itse asiassa sitä kokonaisuutta, jonka puitteissa yksittäinen tutkimus on ra-
kentunut ja jonka kautta tutkija lähestyy tutkimaansa todellisuutta. (Puuronen 
2005, 15–16.) Kenttätyö ei ole faktojen mekaanista keräämistä, vaan moniulot-
teinen prosessi, jossa tutkija selvittää minkälaiset kokemukset ja arvot ovat tut-
kittaville henkilöille tärkeitä (Snellman 2003, 50).  

Folkloristi Outi Fingerroos (2003, 5) viittaa samaan kokonaisuuteen käsit-
teellään refleksiivinen paikantaminen, jolla hän tarkoittaa paitsi tutkijan subjek-
tiviteettiin kiinnittyvää itsereflektiota myös niitä metodologisia ja epistemologi-
sia eli tietoteoreettisia valintoja, joiden puitteissa tutkija työskentelee. Antropo-
logi James Clifford (1986, 7) kirjoittaa klassikkoteoksessaan "Writing Culture", 
että etnografiset totuudet ovat aina ja luonnostaan sidoksissa tiettyyn näkökul-
maan ja siten epätäydellisiä ja keskeneräisiä – sanalla sanoen osittaisia (partial), 
kuten Clifford asian ilmaisee.  

Etnografisessa tutkimuksessa paikantaminen eli tutkimuksen metodolo-
gisten lähtökohtien kuvaaminen muodostaa tärkeän osan tutkimusprosessia. 
Folkloristi Lauri Hongon (1997, 249–250; ks. Fingerroos 2003, 6; Suojanen 1996, 
13) mukaan replikoitavuus eli tutkimuksen toistettavuus tarkoittaa kulttuurien 
tutkimuksessa sitä, että sen kautta toinen tutkija voi tutustua käytettyyn aineis-
toon ja tarkastella kriittisesti sitä päättelyketjua, joka johtaa aineistosta tutki-
muksessa esitettyihin tulkintoihin. Honko viittaa tässä tieteellistä tietoa yleisellä 
tasolla koskeviin vaatimuksiin, joita ovat toistettavuuden lisäksi validiteetti ja 
reabiliteetti. 
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Tutkimusmenetelmien kohdalla validiteetti tarkoittaa sitä, että menetelmä 
on valittu niin, että se pystyy kuvaamaan tutkimuskohdetta asianmukaisesti ja 
tarkasti. Reabiliteetti viittaa samassa yhteydessä tutkimuksen luotettavuuteen. 
Reabiliteetti koskee lähinnä sitä, onko valittua menetelmää, joka on olettavasti 
validi, sovellettu siten, että tutkimustulosta voidaan pitää luotettavana. (Bar-
nard 2000, 38–39.) 

Fingerroosin mukaan paikantamisen epistemologiset perusteet saavat 
suomalaisessa etnografiassa itsereflektioon verrattuna toissijaisen aseman. Me-
todologia, ja ennen kaikkea siihen liittyvä epistemologinen aines, ovat jääneet 
tutkimusprosessia käsittelevissä kuvauksissa vähemmälle. Tutkimuksen pai-
kantaminen, Puurosen käsitteistössä yksinkertaisemmin metodologia, tarkoit-
taa sitä, että tutkija tunnistaa tietoteoreettiset lähtökohtansa ja sitoumuksensa ja 
pystyy kontekstualisoimaan esittämänsä väitteet suhteessa kysymyksenasette-
luun, tutkimuksessa sovellettuihin käsitteisiin ja aineistoon. (Puuronen 2005; 
Fingerroos 2003, 7.) 

Olen Fingerroosin kanssa samaa mieltä siitä, että itsereflektion asema on 
suomalaisessa etnografiassa ajoittain korostunut. Toisinaan voi käydä jopa niin, 
että henkilökohtaisuuksiin asti pureutuva itsereflektio menee sekaisin metodo-
logisen refleksiivisyyden kanssa, vaikka itsereflektio ja metodologinen paikan-
taminen toki osittain päällekkäisiä prosesseja ovatkin. Tunnustuksellisuuden 
sijaan itsereflektiossa pitäisi mielestäni keskittyä sellaisiin asioihin, jotka liitty-
vät suoraan tutkimuksen metodologiaan ja jotka sitä kautta edistävät tutkimuk-
sen validiteettia, reabiliteettia ja toistettavuutta. Tämä on tärkeää erityisesti sel-
laisilla, esimerkiksi juuri etnografiaa hyödyntävillä tutkimusaloilla, joissa tutki-
jan persoona ja eri roolit vaikuttavat tutkimuksen rakentumiseen ratkaisevasti 
sen eri vaiheissa. 

4.1 Monimenetelmällisyys ja lähdekritiikki 

Folkloristi Päivikki Suojanen lähestyy lähdekritiikkiä tutkijan tiedonintressin eli 
tutkimuskysymyksen sekä toisaalta metodologisten valintojen kautta. Kun yh-
teen menetelmään perustuvassa tutkimuksessa ongelmaksi muodostuu tutki-
musaineiston yksipuolisuus, on monimenetelmällisten tutkimusasetelmien 
haaste juuri aineiston laajuudessa ja siinä, miten eri aineistolajeja käytetään yh-
dessä. (Suojanen 1996, 11; Ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 37–38; Weller 1998, 365.)  

Tässä tutkimuksessa monimenetelmällisyys on tietoisesti valittu tapa lä-
hestyä tutkimuskohdetta eli lumilautailukulttuuria. Teemahaastattelujen, lo-
makekyselyn, havainnoinnin ja artikkeliaineistojen kautta minulle on avautu-
nut mahdollisuus tarkastella lumilautailua monipuolisesti eri näkökulmien 
kautta. Parhaimmillaan aineistolajit täydentävät toisiaan ja parantavat myös 
tutkimuksen validiteettia ja luotettavuutta.  

Tutkimukseni päämenetelmät ovat teemahaastattelu ja lomakekysely. Ha-
vainnointia ja artikkeliaineistoja olen käyttänyt ensisijaisesti haastattelu- ja lo-
makekyselyaineistoja täydentävinä apuvälineinä siellä, missä tulkinta on vaati-
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nut lumilautailijoiden kertomasta irrallaan olevaa, ulkopuolista vertailukohtaa. 
Esimerkiksi visuaalisten seikkojen, kuten pukeutumisen ja käyttäytymisen, 
kohdalla havainnointi ja artikkeliaineisto ovat auttaneet tulkintaa tarjoamalla 
lähtökohtia tarkempaa analyysia varten. Haastatteluissa olen lisäksi suoraan 
kysynyt tutkimukseeni osallistuneilta lumilautailijoilta, mitä tietyt pukeutumi-
seen liittyvät seikat, jotka ovat jääneet minulle havainnointini yhteydessä epä-
selviksi, heidän mielestään tarkoittavat. 

Etnografinen "ristiin tarkastaminen" eli triangulaatio on keskeinen osa 
tutkimusotettani. Triangulaatiolla tarkoitetaan saman menetelmän soveltamista 
erilaisissa tutkimustilanteissa tai vaihtoehtoisesti, kuten olen itse menetellyt, 
rinnakkaisten menetelmien sekä teoreettisten lähtökohtien soveltamista yksit-
täisessä tutkimuskohteessa (Korkiakangas 2005, 139; Hirsjärvi & Hurme 2001, 
39; Eskola & Suoranta 1998, 69–72).  

Lumilautailukulttuuriin liittyy paljon perinteisestä suullisesta perinteestä 
poikkeavaa kirjallista ja visuaalista ainesta, joka ei avaudu tutkijalle suoraan 
teemahaastattelujen tai lomakekyselyn kautta. Kenttätyö ei ole lumilautailu-
kulttuurissa ainoastaan haastattelujen tai havaintomuistiinpanojen tekemistä 
sellaisena kuin dokumentoitava kohde tutkijalle näyttäytyy. Kysymys on laa-
jemmasta kokonaisuudesta, jossa tulkintakonteksteja on rakennettava täyden-
tävien aineistojen kautta koko tutkimusprosessin ajan.  

Holly Thorpe (2010b, 372; Burawoy & al. 2000) puhuu kenttätyön yhtey-
dessä globaalista etnografiasta, jolla hän tarkoittaa lumilautailukulttuurin ku-
vaamista sen luonnollisissa tulkintakonteksteissa Internet mukaan lukien. Oma 
tutkimusaineistoni sisältää kokonaisuutena runsaasti viittauksia esimerkiksi 
virtuaaliyhteisöissä käytyihin keskusteluihin, lumilautailua käsittelevään lehti-
kirjoitteluun, mainoksiin, www-sivustoihin, lumilautailutapahtumiin sekä edel-
leen muihin lajille tärkeisiin ilmiöihin, kuten rullalautailuun ja surffaukseen tai 
laajemmin nuorten yleiskulttuuriin.  

Folkloristi Satu Apo toteaa tutkimuksessaan "Viinan voima – Näkökulmia 
suomalaisten kansanomaiseen alkoholiajatteluun ja -kulttuuriin" (2001), että 
moniaineistollinen lähestymistapa tuntuu hyödylliseltä silloin, kun tutkittavana 
on laaja-alainen, ihmisten moniin toimintoihin ja yhteisön monien jäsenten elä-
mään punoutuva kulttuuri-ilmiö. Useiden ja monentyyppisten aineistojen käyt-
täminen tekee tutkimuksen rakenteesta vähemmän tiiviin kuin analysoitaessa 
vain yhtä osa-aineistoa. Kuitenkin se, mikä koheesiossa menetetään, voitetaan 
Apon mukaan näkökulmien runsautena. (Apo 2001, 32.)  

Tässä tutkimuksessa kysymyksenasettelu ja tutkimuskysymysten opera-
tionalisointi esimerkiksi teemahaastattelulistan ja lomakekyselyjen puitteissa on 
ollut siinä määrin yhdenmukaista, että varsinaista hajontaa mainittujen aineis-
totyyppien välillä ei ole havaittavissa. Suurin ero näiden kahden aineiston välil-
lä on lähinnä niiden keruutavoissa ja siinä, miten haastattelu- ja lomakekysely-
aineistot ylipäätään poikkeavat toisistaan aineistolajeina. Merkittävämpiin 
eroihin triangulaation puitteissa olisi jouduttu, jos olisin halunnut verrata toi-
siinsa esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtiaineistojen kautta avautuvaa lumi-
lautailun julkisuuskuvaa ja lumilautailijoiden omia käsityksiä lumilautailusta. 
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Tietyt kulturalistiset sosiologit suhtautuvat kielteisesti aineistotriangulaa-
tioon eli monityyppisen tutkimusmateriaalin käyttöön (Apo 2001, 33). Apo 
mainitsee esimerkiksi David Silvermanin varoitukset siitä, että yhden aineiston 
virheitä tai puutteita voisi korjata toisen avulla. Silvermanin mukaan on myös 
arveluttavaa tavoitella sellaista kokonaiskuvaa, joka ylittää yksittäisten tutki-
musaineistojen konkreettiset syntykontekstit. Eettisesti kestämättömäksi tutki-
musasetelma muuttuu, mikäli tutkija yrittää lisätietojensa avulla ymmärtää 
kohdettaan paremmin kuin tutkittavat. (Apo 2001, 33; Silverman 1993, 156–158.)  

Olen Apon kanssa samaa mieltä siitä, että Silvermanin varoitukset ovat 
suuresti liioiteltuja. Mekaanisen lähdekritiikin rakentaminen eri aineistolajien 
välillä ei ole useinkaan mahdollista ja sellaista moni tuskin edes yrittää tehdä. 
Toiseksi konkreettisen syntykontekstin ylittäviä tulkintoja, joilla Silverman tar-
koittaa ilmeisesti yleiselle tasolle nousevia, käsitteellisiä konstruktioita, mieles-
täni voi, ja niitä pitääkin tehdä erilaisten aineistojen pohjalta (Apo 2001, 33). 
Uusien käsitteiden muodostaminen on yksi tieteellisen tutkimuksen perusteh-
tävistä.  

Silvermanin tutkimuseettisestä ongelmasta ajattelen Apon tavoin niin, että 
tutkijan ja tutkittavien tasa-arvoisella suhteella, joka on yksi nykyaikaisen ant-
ropologian keskeisistä lähtökohdista, ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että 
tutkija voi tietyissä kohdin ylittää yksittäisten informanttien tietämyksen mää-
rätystä aiheesta. On vain luonnollista, että tutkija tietää, mitä muut tutkimuk-
seen osallistuvat ihmiset tai muiden yhteisöjen ja kulttuurien jäsenet ovat tutkit-
tavasta asiasta sanoneet. (Apo 2001, 33.)  

Omassa tutkimuksessani havaitsin muun muassa, että kaikilla lumilautai-
lijoilla ei ole kovin tarkkaa kuvaa lumilautailun historiasta, vaikka he siihen 
viittaavatkin kertoessaan esimerkiksi omista arvoistaan. Olennaisempaa tässä 
kohtaa on tietysti se, millaisia käsityksiä lumilautailijoilla on lajin historiasta ja 
miten nämä käsitykset vaikuttavat heidän toimintaansa. Toiselle sijalle jää, 
ovatko heidän tietonsa tuoreimpien tai luotettavimpien lähteiden mukaisia sel-
laisina kuin itse tutkijana arvioin tämän tyyppistä materiaalia. Lisäksi on selvää, 
että lumilautailijoilla on varmasti paljon sellaista "tietoa", joka on jäänyt kenttä-
työni ulkopuolelle, tai jota en ole jostain muusta syystä täysin ymmärtänyt.    

Yhteistä kaikille tutkimukseeni osallistuneille lumilautailijoille on se, että 
he eivät vain harrasta lumilautailua vaan että lumilautailu on heille jotakin 
enemmän. Asetelmaan liittyy kiinteästi ajatus siitä, että lumilautailijat ovat jol-
lakin tavalla erilaisia kuin sellaiset ihmiset, jotka eivät ole lumilautailukulttuu-
rin jäseniä. Tulkinnallisesti tilanne on yhtä aikaa sekä haastava että hedelmälli-
nen: erilaiset arvolatautuneet teemat – esimerkiksi kysymys siitä, onko lumilau-
tailu urheilua (ks. Hänninen 2005), ja millaisesta urheilulajista on kysymys – 
jakavat mielipiteitä. Vastaukset vaihtelevat sekä itse urheilustatuksen että pe-
rusteluiden osalta.  

Yksi modernin antropologian ja etnografian keskeisimpiä lähtökohtia on 
pyrkimys tulkinnalliseen avoimuuteen tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Tarkoi-
tan tällä sitä, että kysymyksenasettelu on tutkimuksen alkuvaiheessa riittävän 
väljä, jotta se voisi ottaa huomioon myös sellaisia tutkimuskohteesta nousevia 
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teemoja, jotka ovat tulkinnallisesti odottamattomia. Grounded theory -suuntausta 
tutkimusotteeni sivuaa sikäli, että olen halunnut rakentaa nimenomaan artikke-
likohtaisia tutkimusasetelmia, joissa tutkimuskysymys ja lumilautailu kulttuu-
ri-ilmiönä ohjaisivat käsitteenmuodostusta a priori -teorioiden sijaan. (Charmaz 
& Mitchell 2001, 160.) Käsillä olevan tutkimuksen kannalta keskeisin esimerkki 
tästä on tyyli, joka esiintyy aineistossani lumilautailijoiden käyttämänä mitä 
erilaisimmissa asiayhteyksissä ja joka on yhdessä nuorisotutkimuksellisen tyyli-
käsitteen kanssa keskeinen osa tutkimusasetelmaani. 

Vaikka tutkimukseni lähtökohta on etnografinen avoimuus, olen harkin-
nanvaraisesti kehittänyt haastattelutekniikkaani siten, että osa kysymyksistä 
sisältää varmuudella dualistiseksi osoittautuvan ennakko-olettamuksen. Hyvä 
esimerkki tästä on edellä esiintynyt kysymys siitä, onko lumilautailu urheilua 
vai ei.  

Kutsun tätä lähestymistapaa provokatiiviseksi kysymiseksi. Provokatiivi-
nen kysymys täydentää etnografian avointa lähestymistapaa haastamalla in-
formanttia haastatteluteeman sisältämällä provokatiivisella eli ajatuksia herät-
tävällä väittämällä. Se vie kysymyksenasettelua eksaktimpaan suuntaan siellä, 
missä tällaiselle on selkeä tulkinnallinen tilaus. Kysymyksessä "Onko lumilau-
tailu urheilua?" mainitsemani väittämä koskee juuri sitä, että lumilautailu olisi 
ylipäätään urheilua – seikka, joka ei ole lumilautailukulttuurissa itsestäänsel-
vyys. Lähestymistapa korostaa ajatusta, jonka mukaan haastatteluvastauksissa 
kaikenlaiset ideat ja perustelut ovat tärkeitä tutkimuksen keskeisiin teemoihin 
liittyen riippumatta siitä, vastaavatko ne tutkijan esittämään kysymykseen sillä 
tavalla kuin kysymyksenasettelu edellyttäisi. Näin erityisesti siinä tapauksessa, 
että haastateltavan vastaus tavalla tai toisella ylittää tutkimuskysymyksen sisäl-
tämän vastakkainasettelun. Tämä on toivottavaa, koska se antaa tutkijalle mah-
dollisuuden reflektoida omia ennakko-olettamuksiaan suhteessa haastateltavan 
näkökulmaan. 

Provokatiivinen kysyminen ei ole haastattelutekniikkana itsenäinen me-
todi, vaan osa perinteistä teemahaastattelumenetelmää. Avoimuuden esteeksi 
provokatiivisuus ei muodostu, mikäli kysymyksenasettelu sijoitetaan teema-
haastattelutilanteessa joko temaattisesti kysyttyä asiaa tavoittelevan teeman 
viimeiseksi osaksi tai vaihtoehtoisesti koko haastattelutilanteen loppuun. Pro-
vokatiivinen lähestymistapa voi tuottaa hedelmällisen lopputuloksen, kun 
haastateltava pohtii keskustelun aikana kysymyksen tuottamia eri näkökulmia 
oman kokemuksensa puitteissa. Erityisen hyvin provokatiivisuus toimii silloin, 
kun haastateltavan on vaikea päästä sisään haastattelutilanteeseen, ja juuri tä-
mänkaltaisiin tilanteisiin olen työskentelytavan alun perin kehittänytkin. 

Etnografinen tutkimusote korostaa toisinaan jopa liikaa, tai ainakin asiaa 
tarkemmin määrittelemättä, kysymisen avoimuutta. Tosiasia on, että jokainen 
kysymys sisältää, joukon juuri sellaisia ennakko-olettamuksia, joita etnografias-
sa perinteisesti pyritään välttämään. Tämä koskee sekä tutkimuskysymyksiä 
että tutkimuskysymysten puitteissa operationalisoituja teemahaastattelu- ja 
analyysikysymyksiä. Ajattelen itse niin, että tutkimustilanteessa on parempi 
tiedostaa läsnä olevat ennakko-olettamukset kuin pyrkiä niistä eroon, koska 
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tämä ei ole tietoteoreettisesti ajatellen mahdollista. Metodologisesti on tärkeä 
käyttää tätä tietoa tarvittaessa hyväksi tutkimuksen eri vaiheissa. Antropologi 
David Fetterman (2010, 1) toteaakin, että etnografi astuu kentälle avoimin mie-
lin, mutta ei suinkaan pää tyhjänä. Eettisesti hyväksyttävänä metodologisena 
käytäntönä pidän provokatiivista haastattelumenetelmää, mikäli provokaatio ei 
kohdistu tutkittavien ihmisten persoonaan tai muuten loukkaa heitä. 

Teema- ja kyselylomakeaineistojen osalta yksi keskeisimpiä lähdekriittisiä 
havaintojani on ollut se, että tutkimusmateriaali on jakautunut tietoteoreettises-
ti kahtia niin, että erilaiset toiveet, haaveet, arvostukset ja intressit eivät aina 
suoraan vastaa arkipäivän kulttuurisia käytänteitä. Hyvä esimerkki tästä on 
wannabe-lumilautailijan31 käsite. Lumilautailijat puhuvat aineistossa toistuvasti 
lumilautailua harrastavista ihmisistä, jotka eivät ole "oikeita lumilautailijoita", 
vaan esimerkiksi harrastelijoita tai wannabe-lumilautailijoita. Käsite viittaa lajin 
pariin kaupallistumisen myötä siirtyneisiin ihmisiin, joille lumilautailu on vain 
yksi talviurheiluharrastus muiden joukossa (ks. Hänninen 2005). Kielteisimmil-
lään wannabe-lumilautailija on laskija, joka harrastaa lumilautailua sen katu-
uskottavan julkisuuskuvan vuoksi ollakseen itsekin katu-uskottava tai muodi-
kas ilman, että laskija syvällisemmin ymmärtää lumilautailun ideologista taus-
taa tai olisi edes kiinnostunut siitä.  

En ole missään vaiheessa tutkimustani onnistunut löytämään sellaista 
henkilöä, joka määrittelisi itsensä wannabe-lumilautailijaksi. Haastattelu- ja ky-
selylomakeaineistossa tällaisiin ihmisiin tietysti viitataan, mutta oman sosiaali-
sen ryhmän ulkopuolella. Tämä on ymmärrettävää, koska käsite on perusteil-
taan kielteinen. Tilanteelle on olemassa kuitenkin myös toisenlainen selitys. 
Vaikka on oletettavaa, että wannabe-lumilautailijan määritelmän täyttäviä hen-
kilöitä todellakin on olemassa, on huomattava, että wannabe-lumilautailija on 
samanaikaisesti myös ideologisesti latautunut käsitteellinen konstruktio, joka 
toimii lumilautailussa erottautumisen välineenä. Kysymys on toisin sanoen lu-
milautailukulttuurissa elävästä representaatiosta, jolla ei ole aina tosielämään 
sijoittuvaa viittauskohdetta. 

Wannabe-lumilautailijan tapaus kuvaa havainnollisella tavalla lumilautaili-
joiden arkea ja paljastaa samalla monia lumilautailukulttuuria muokkaavista 
ideologisista ristiriidoista. Tämän vuoksi olen pyrkinyt täydentämään teema-
haastatteluja ja lomakekyselyitä havainnoimalla lumilautailijoita ja tarkastellut 
tulkintojani haastattelujen ja kyselyjen osalta myös muiden lähteiden valossa. 

4.2 Lumilautailukulttuuri antropologisena tutkimuskenttänä 

Klassisessa antropologiassa kenttää ja kenttätyötä määrittävänä tekijänä on 
toiminut pitkään ja toimii monessa tapauksessa edelleen paikka, jonka puitteis-
sa kenttätyö ja koko tutkimusprosessi sijoittuu maantieteellisesti tiettyyn kartal-
la sijaitsevaan pisteeseen (Söderholm 1997, 110–111). Paikka on ikään kuin läh-
                                                 
31  wannabe = Wants to be, but is not/does not know how to be. 
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tökohta, josta tutkija siirtyy varsinaiseen ongelmanasetteluun ja tarkentaa tut-
kimuksensa rajauksia (Siikala 1997, 28).  

Samanaikaisesti kentän määritelmään sisältyy myös monia toiseuteen viit-
taavia elementtejä. Kentälle lähtevä tutkija poistuu länsimaisen kulttuurin pii-
ristä agraariseen, pastoraaliseen tai jopa villiin merkitysten viidakkoon, joka 
tarjoaa vertailukohdan tutkijan omalle länsimaalaisittain jäsentyneelle kulttuu-
ritaustalle ja asettuu kodin dialektiseksi vastakohdaksi. (Söderholm 1997, 109–
110; Gupta & Ferguson 1997, 8.)  

Puhtaiden kulttuurimuotojen aika, jolloin yhteisön ja kulttuurin rajat seu-
rasivat identtisinä toisiaan, on ohitse sikäli kuin sellaista on ylipäätään ollut 
olemassa. Toisaalta ihmisryhmät ovat kaikkina aikoina tarvinneet paikan, jonka 
puitteissa elää yhteisöllisesti. (Passaro 1997, 152; Malkki 1997, 88.) Olennaista 
uusista yhteisöllisyyden muodoista, kuten lumilautailusta ja siihen liittyvistä 
kulttuurisista käytänteistä, puhuttaessa on se, että ne purkavat paikan, ryhmän 
ja jopa toiseuden välillä vallitsevan klassisen asetelman ja kyseenalaistavat pai-
kallisuutta perinteisesti määräävät valtio- ja kulttuurisidonnaiset rajoitukset. 
Tärkeää ei ole niinkään, mistä maasta lumilautailija tulee, vaikka kysymys on-
kin lähes kokonaan länsimaisesta kulttuuri-ilmiöstä. Olennaisempaa lumilautai-
lun osalta on se, millaisia arvoja laskijat edustavat: mikä on heidän paikkansa 
länsimaisessa yhteiskunnassa ja lumilautailukulttuurin sisäisissä hierarkioissa.  

Tutkimusotteeni lähenee kulttuuriantropologi George Marcusin moni-
paikkaista (multi-sited) etnografiaa, joka haastaa perinteisen etnografian holisti-
suuden. Marcusille kulttuuri-ilmiöt eivät ole selkeärajaisia kokonaisuuksia, eikä 
niitä pidä sellaisina kuvata. Etnografian konstruktivistinen kenttä rakentuu ajan 
ja paikan lisäksi myös erilaisten sosiaalisten statusten ja toimijuuden kautta. 
Metodologisesti monipaikkainen lähestymistapa on syntynyt tarpeesta kehittää 
etnografiaa niin, että se pystyisi kuvaamaan esimerkiksi globalisoituneita, 
myöhäismoderneja kulttuuri-ilmiöitä. (Marcus 1998, 35, 52–54.) 

Lumilautailukulttuuriin liitetty kokemus yhteisöllisyydestä ei perustu 
välttämättä tiettyyn paikkaan tai ryhmään, vaan siihen globaaliin merkitysjär-
jestelmään, jonka puitteissa kokemus muuttuu merkitykseksi ja henkilökohtai-
nen kollektiivisesti jaetuksi. Kentän kuvauksen kannalta keskeisellä sijalla ovat 
ne kulttuuriset merkitykset, joiden jäsentäminä paikka herää lumilautailijoiden 
omassa kokemuksessa henkiin.  

Myös kulttuuriantropologi Mary des Chene (1997, 60–70) kritisoi kentän 
pysyvyyttä korostavia kuvauksia, joissa tutkimuskohde odottaa paikalle saa-
puvaa tutkijaa tullakseen tutkituksi ja valloitetuksi. Tämä on pelkästään meto-
dologisesti kestämätön lähtökohta. Kulttuuri-ilmiöt ovat tutkimuskentän maan-
tieteellisestä sijainnista riippumatta käytännössä yleensä aina heterogeenisia ja 
ne elävät jatkuvassa muutoksessa. On myös harvinaista, että eri kulttuuri-
ilmiöiden edustamat merkitysjärjestelmät olisivat millään tavalla selkeärajaisia 
tai täysin itsenäisiä kokonaisuuksia. Päällekkäisyydet ja vaihto kuuluvat kult-
tuurin perusluonteeseen. 

Länsimaisesta ja etenkin myöhäismodernista länsimaisesta kulttuurista 
puhuttaessa ollaan tekemisissä hyvin epämääräisen käsitteen kanssa. Kysymys 
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ei ole ennalta määrätystä ihmisryhmästä tai maantieteellisestä alueesta, vaan 
kulttuurisen tai sosiaalisen järjestelmän osasta. Länsimaista kulttuuria on vai-
kea palauttaa yksittäiseen paikkaan tai populaatioon. Tässä suhteessa se onkin 
olennainen osa globalisaation kautta määrittyvää modernisuutta. (Eriksen 1995, 
287.)  

Kulttuurifilosofi Marshall McLuhan (1964) puhui jo puoli vuosisataa sitten 
erityisestä globaalista kylästä (global village), joka on modernin massamedian 
synnyttämä kulttuurinen tila. Globalisaation keskeisenä paradoksina on se, että 
se on tehnyt maailmasta yhtä aikaa sekä suuremman että pienemmän kuin kos-
kaan aikaisemmin. Uusi teknologia on luonut laajan kommunikaatioverkoston, 
joka tuo kaukaisimmatkin kulttuurit ulottuvillemme (Denzin 1997, xii; Eriksen 
1995, 290–291) riippumatta siitä, onko etäisyys luonteeltaan maantieteellistä tai 
perustuuko se esimerkiksi kulttuurisiin eroihin. 

Kulttuurintutkija Stuart Hallin (2002, 57; Christensen 2001b, 3) mukaan 
globalisaatio on maailmanlaajuisella tasolla vaikuttava prosessi, joka ylittää 
kansalliset rajat ja muokkaa yhteisöjä ja organisaatioita uusiksi paikan ja ajan 
yhdistelmiksi. Globalisaatio ei ole uusi ilmiö, vaan itse asiassa osa laajempaa 
modernisaatioprosessia (Giddens 1990, 63). Ihmisten keskinäiset yhteydet tuot-
tavat kulttuuristen koodien pirstoutumista, pluralismia ja tyylien moninaisuut-
ta, jota voidaan kutsua globaaliksi myöhäismoderniksi. Kansakuntien välinen 
kulttuurinen vaihto ja globaali kuluttajuus luovat ajassa ja tilassa kaukanakin 
toisistaan sijaitsevien ihmisten kesken "yhteisten identiteettien" mahdollisuuk-
sia, koska nämä kuluttavat samoja tavaroita ja palveluja ja elävät samojen vies-
tien ja kuvien yleisönä. (Hall 2002, 60–61.)  

Folkloristi Päivikki Suojanen toteaa, että oman kulttuurin ilmiöistä kiin-
nostuneen tutkijan suurin ongelma on se, että tutkimuskohde tulee liian lähelle 
tutkijan omaa kulttuurista taustaa. Tutkimuksellisten lähtökohtien selkiyttämi-
nen voi olla vaikeaa, kun tutkimuskohteen edustamat tavat, säännöt ja normit 
piiloutuvat itsestäänselvyyksien verhon taakse. Länsimaista yhteiskuntaa tutki-
van länsimaisen tutkijan onkin tärkeää kiinnittää huomiota ulkopuolisten nä-
kökulmien rakentamiseen.32 (Suojanen 1997, 155.)  

Ulkopuolisissa näkökulmissa on kysymys tutun kulttuurin etäännyttämi-
sestä, joka on tietyllä tapaa eläytymisen vastakohta. Käytännössä etäännyttämi-
nen ja eläytyminen ovat vastavuoroisia käsitteitä niin, että molemmat näkö-
kulmat ovat osa sitä samaa tulkintaprosessia, jonka puitteissa tutkija työskente-
lee. Etäännyttäminen on kaiken kriittisen tutkimuksen perusedellytys. Se tar-
koittaa kykyä tilapäisesti irrottautua omasta tunne-elämästä ja lakata tuntemas-
ta yhteenkuuluvuutta suhteessa tutkimuskohteeseen. (Gothóni 1997, 142–143.)  

                                                 
32  Oman kulttuurin yhteydessä etnografian ongelmaksi voi nousta kysymys siitä, missä 

määrin länsimaisen yhteiskunnan ja kulttuurin ulkopuolisia yhteisöjä ja kansoja sil-
mällä pitäen kehitetty metodologia toimii länsimaisen kulttuurin puitteissa. Hyvänä 
esimerkkinä tästä toimii tyyli-käsitteen yhteydessä (ks. luku "Keskeiset käsitteet") 
kuvaamani bricolage. Käsite on peräisin antropologi Claude Lévi-Straussilta (1968) 
[1962], mutta birminghamilaisen alakulttuuriteorian myötä bricolagesta tuli osa britti-
läistä nuorisotutkimusta, jota on kritisoitu erityisesti siitä, että se soveltuu huonosti 
suomalaisen yhteiskunnan tutkimiseen. 
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Ihanteellisesti etäännyttäminen sijoittuu tutkimusprosessissa kenttätyön 
jälkeiseen aikaan, jolloin tutkimusaineisto ja -kirjallisuus tulevat kriittisen ajat-
telun tueksi. (Thorpe 2010b, 373; Gothóni 1997, 142–143.) Omassa tutkimukses-
sani etäisyyden rakentaminen perustuu kirjoittamisen lisäksi siihen, että lumi-
lautailu oli minulle 1990-luvun puolivälissä vain harrastus. Elämäntapa se ei ole 
ollut minulle missään vaiheessa. Toiseksi 2000-luvun alussa, kun aloitin kenttä-
työtäni, oli kulunut aikaa siitä, kun olin aktiivisemmin seurannut lumilautailu-
maailman tapahtumia. Lumilautailussa oli tapahtunut paljon muutoksia, ja juu-
ri näihin siirtymiin kiinnitin tutkijana ensimmäiseksi huomiota. Muutos tuottaa 
tulkinnallista etäisyyttä ja tekee asioita näkyväksi.  

Antropologi Clifford Geertz (1973, 56–59) kuvaa vastaavaa asetelmaa kä-
sitteidensä experience-near ja experience-distant yhteydessä. Experience-near tar-
koittaa asioiden näkemistä tutkittavien näkökulmasta ja näiden omien käsittei-
den kautta. Experience-distant puolestaan viittaa varsinaiseen tulkintaan, jonka 
tutkija luo "lähikokemuksen" perusteella.33 Experience-distant ei ole tutkimuksen 
kohteena oleville ihmisille välttämättä lainkaan tuttu, mutta näkökulma mah-
dollistaa sen, että sekä tutkija että tiedeyhteisö pystyvät ylipäätään ymmärtä-
mään tutkimuskohteen perusluonnetta. (Suojanen 1996, 18; Geertz 1973, 56–59.) 
Vastaava jako on läsnä myös tyyli-käsitteen kohdalla. Experience-near kuvaa tyy-
liä ilmiönä ja keskittyy siihen, mitä tyyli merkitsee lumilautailijoille. Exprerience-
distantin tasolla tyyli on ensisijaisesti tutkimuksessa sovellettava käsite, jolla on 
oma, lumilautailusta erillinen historiansa. Molemmat tasot ovat tulkintaproses-
sissa välttämättömiä. (Ks. Hänninen 2004; Hänninen 2003.)    

Tutkimuskentän ajallinen ulottuvuus jakaa paikan menneeseen ja nykyi-
seen. Lumilautailukulttuurissa tyylin yhteisöllisyys perustuu eri merkitysjärjes-
telmien liikkuvuuteen eli nomadismiin. Tyyli uusintaa satunnaisten ja vapaava-
lintaisten harrastus- ja elämäntapayhteisöjen varaan rakentuvaa yhteisöllisyyttä, 
jossa jokainen voi kuulua yhtä aikaa erilaisiin yhteisöihin ja vaihdella niitä omi-
en mieltymystensä mukaisesti. (Sulkunen 1995, 78; Vrt. Noro 1991, 239–243.) 
Myös sosiologi Michel Maffesoli (1995, 44–46, 173) painottaa määritelmässään 
yhteisöllisyyden kontekstuaalista ja tilapäistä luonnetta ja toteaa, että yksilö voi 
liikkua melko vapaasti erilaisten ryhmien välillä ja yhteisöstä toiseen.  

Lumilautailukulttuuri kokoaa yhteen monenlaisia tyylejä ja vaikutteita, ja 
tämän vuoksi myös tutkija joutuu liikkumaan erilaisten tulkintakontekstien 
välimaastossa. Yksittäinen haastattelu voi sisältää lukemattoman joukon viitta-
uksia erilaisiin lumilautailukulttuurissa tärkeisiin merkkihenkilöihin, tapahtu-
miin ja muihin nuorisokulttuurisiin ilmiöihin.  

Paikan lisäksi lumilautailukulttuuri sisältää monia ajallisesti jäsentyviä ra-
kenteita. Nykyhetkessä elävät merkitykset ankkuroituvat lumilautailun histori-
asta nouseviin tapahtumiin ja arvoihin ja tekevät historiallisesta näin osan ny-
kyhetkessä koettua todellisuutta. Viittauskohteet ovat usein peräisin lumilautai-
lukulttuurin varhaisilta vuosilta, jolloin lumilautailu eli vielä virallisten lasket-
telukeskusten ulkopuolella kaupallisen maailman ulottumattomissa. Esimer-

                                                 
33  Antropologi Kenneth Pike (1990) viittaa vastaavaan jakoon termien emic ja etic puit-

teissa. 
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kiksi metsäisten rinteiden koskematon puuterilumi edustaa lumilautailussa au-
tenttisuuden nostalgista symbolia. (Ks. Hänninen 2005, 42.)  

Omassa tutkimuksessani "paikat" heräävät konkreettisesti henkiin laski-
joiden henkilökohtaisissa muistoissa, joissa paikka voi vastaavasti olla esimer-
kiksi läheinen laskettelukeskus, lapsuuden kelkkamäki tai jokin kaukaisempi 
kohde ulkomailla. Lumilautailijoiden henkilökohtaisessa kokemuksessa paikka 
luo fyysiset puitteet yhteisille arvoille. Perinne ja historiallinen perspektiivi 
puolestaan liittävät nykypäivän lumilautailijat osaksi laajempaa kulttuurista 
kokonaisuutta, jossa lumilautailun autenttisuutta suojellaan ja uusinnetaan lajin 
ideologisten erityispiirteiden säilyttämiseksi. Kenttätyön kannalta paikan kon-
struktiivisuus on tärkeä havainto, sillä se muistuttaa minua tutkijana siitä, että 
tutkimuskenttääni ei voi lopulta sijoittaa mihinkään maantieteelliseen paikkaan, 
vaikka suomalaisia ja skotlantilaisia lumilautailijoita tutkinkin. Kysymyksessä 
on laajempi kokonaisuus, joka levittäytyy lumilautailun imaginaariseen, konst-
ruoituun todellisuuteen. 

Myös antropologi Marc Augé (1995, 43, 51) puhuu tutkimuskentästä mo-
nitasoisena tutkimuksellisena konstruktiona. Kenttä rakentuu tietyn tutkimus-
intressin ja menetelmällisten ratkaisujen varaan, mutta myös tutkimuksen koh-
teella eli ihmisellä on sijansa tässä asetelmassa (ks. Shields 1992, 18). Etnografi-
nen kuvaus ei ole suora representaatio kulttuurisesta todellisuudesta, vaan me-
todologisesti rakennettu asetelma, jossa ilmiö tulee tiettyjen tutkimuskysymys-
ten puitteissa kuvatuksi. Käytännössä kenttä rakentuu tutkijan ja tulkinnan 
kohteen välisessä vuorovaikutuksessa. Kenttä on "the common ground", jonka 
puitteissa tutkija rakentaa tulkintaansa tutkimuskohteesta. Se ei ole koskaan 
ennalta määrätty, kuten psykoanalyytikko ja antropologi Michel de Certeau 
(1984) toteaa, eikä se voisikaan olla sitä, sillä tila on sekin omalla tahollaan kult-
tuurisesti jäsentyvä rakennelma. Tilalliset käytänteet ovat osa tutkimuksen koh-
teena olevaa kulttuurista merkitysjärjestelmää, jonka kautta näitä käytänteitä on 
mahdollista tarkastella niille tyypillisissä konteksteissa. 

Oma tutkimuskenttäni on konkreettisimmillaan laskettelurinteissä, lumi-
lautailijoiden kodeissa, haastattelutilanteissa ja Internetin keskustelupalstoilla. 
Myös erilaiset lumilautailutapahtumat ovat syventäneet analyysia, samoin vie-
railuni muissa lumilautailijoiden suosimissa paikoissa. Tutkimuskentät Suo-
messa ja Skotlannissa tarjoavat hedelmällisen vertailuasetelman lumilautailu-
kulttuurin paikallisen variaation ymmärtämiseksi. Perinteisen kenttätyön ohella 
olen seurannut lumilautailukulttuuria virtuaalisesti muun muassa keskustelu-
palstojen ja muiden lumilautailuaiheisten sivustojen välityksellä.  

Virtuaalisten ja konkreettisten "paikkojen" vertaileminen on osoittautunut 
tutkimuksessani hedelmälliseksi erityisesti siksi, että se kertoo paljon "paikan" 
kulttuurisesta rakentumisesta. Tulkinnallisesti kysymys on prosessista, jossa 
suomalaiset ja skotlantilaiset lumilautailijat kiinnittyvät amerikkalaisperäiseen 
ja myöhemmin maailmanlaajuiseksi kasvaneeseen lumilautailukulttuuriin il-
man, että heillä on varsinaisesti henkilökohtaista kokemusta tästä kokonaisuu-
desta (ks. Hänninen 2007; Hänninen 2006b; Hänninen 2005; Hänninen 2004).  
Maantieteellistä etäisyyttä tärkeämpänä tutkimuskentän määreenä pidänkin 
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tässä tutkimuksessa sitä, miten lumilautailijat keskinäisessä vuorovaikutukses-
saan luovat yksittäisen laskijan yläpuolelle nousevan kokemuksen yhteisölli-
syydestä. Suomalainen ja skotlantilainen lumilautailu ovat sekä päällisin puolin 
että arvojen tasolla niin samankaltaisia, että niiden kohdalla voidaan puhua 
yhdestä ja samasta kulttuuri-ilmiöstä.  

4.3 Itsereflektioita – lumilautailua tutkimassa  

Kenttätyöni alkuvaiheessa keväällä 2002 halusin pitää avoimena kysymyksen 
siitä, kuka tai millainen ihminen on lumilautailija. Annoin asian tutkimukseeni 
osallistuvien henkilöiden itsensä päätettäväksi. Tässä tutkimuksessa lumilautai-
lija on henkilö, joka osaa lumilautailla ja joka itse määrittelee itsensä lumilautai-
lijaksi.  

Lumilautailukulttuuri on muodostanut minulle alusta alkaen ristiriitaisen 
tutkimuskohteen. 2000-luvun ensimmäisellä puoliskolla, kun aloitin kenttätyö-
ni, monet asiat vaikuttivat päällisin puolin tutuilta, vaikka en ollut seurannut-
kaan lajia aktiivisesti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Paljon oli kuitenkin muut-
tunut. Ammattilaskijoiden nimet olivat vaihtuneet minulle tuntemattomiin suo-
sikkeihin, joiden kuulumisia oli nyt mahdollista seurata myös suomenkielisten 
lähteiden kautta. Aikaisemmin esimerkiksi lumilautailuaiheiset lehdet olivat 
lähinnä englanninkielistä tuontitavaraa, ja olisi ollut suuri tapaus, jos lumilau-
tailua olisi esimerkiksi näytetty televisiossa, kuten nykyisin on tavallista.  

Naispuolisia laskijoita liikkui rinteissä paljon – ja huomattavasti aikaisem-
paa kovemmalla vauhdilla. Myös lumilautailukaupassa asioiminen tuntui 
hämmentävältä: omissa muistoissa vielä päällimmäisenä oleva kotikutoisuus 
oli jossain vuosien varrella vaihtunut uusien lautojen kiiltävään, laminoituun 
pintaan, goretex-varusteisiin ja edistykselliseen teknologiaan. Kaupallisuuden 
vaikutus oli muutenkin voimakkaasti läsnä. Osa vanhoista lautamerkeistä oli 
kadonnut ja tilalle oli tullut joukko uusia valmistajia. Laskettelukeskusten suo-
rituspaikat olivat muuttuneet omatekoisista pikkuhyppyreistä huolellisesti yl-
läpidetyiksi parkeiksi (park) ja striiteiksi (street), jotka oli rakennettu nimen-
omaan lumilautailijoiden tarpeisiin. Lumilautailusta oli tullut yleisesti hyväk-
syttyä. 

Vanhasta lumilautailuharrastuksesta on ollut tämän tutkimuksen tekemi-
sessä selkeästi etua. Minulla oli jo ennestään alustava käsitys siitä, millaisia asi-
oita lumilautailukulttuuriin liittyy. Kielenkäytön tuntemus auttoi haastatteluti-
lanteissa, joissa saatoin keskittyä käsitteiden sijaan itse keskusteluun ja esittää 
tarkentavia kysymyksiä. Eteen tuli myös paljon uusia asioita, joita oli helpompi 
tarkastella aikaisempien tietojen ja kokemuksen puitteissa. Esimerkiksi lumilau-
tailuun liittyvä ruumiillinen kokemus liikkeineen ja tuntemuksineen jää usein 
verbaalisen ilmaisun ulottumattomiin, koska se ei ole perusteiltaan kielellistä. 
Lumilautailuun liittyy lisäksi paljon visuaalista ainesta (valokuvaus ja lumilau-
tailuelokuvat), jota voi sitäkin olla vaikea pukea sanoiksi. Näin erityisesti kun 
keskustellaan tyylilliseen ilmaisuun liittyvistä ilmiöistä: 
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Sama juttu se on just tossa, jos kattoo noita leffoja, niin toinen [lumilautailija] on mun 
mielestä huono ja toi vetää todella hyvin ja mun mielestä toi on ihan hirveennäköistä. 
Siinä tulee ne tyyliseikat, vaikka ei katota sitä, miten teknisesti temppu vedetään ... 
Siitä [tyylistä] ei voi kertoa. Ainekirjoituksessa sitä ei voi määritellä. ... kyl se on niin-
kun no, esteettinen seikka, mutta on siinä tietenkin sitten, kun ite tietää noita trikkejä 
suunnilleen, että mikä on mitenkin paha, niin joskus on, että no huhuh, että se [lumi-
lautailija] laitto tollasen [haastateltava viittoo käsillään ja kuvaa temppua ja tyyliä, 
jolla se on tehty], vaikka ei välttämättä olis niinkun ihan maailman hienoimmannä-
köinen, mutta tietää sen trikin mekanismin ja tietää, mitä se on siinä tehnyt. Se on 
niinkun, että huhuh ...  (T8a–b, M76) 

Usein tyyliä tai laskemiseen liittyvää kokemusta on lähestyttävä ikään kuin 
kiertoteitse erilaisten vertailuasetelmien kautta (ks. Elliot 2010, 141; Hänninen 
2007, 11–12), tai todettava yksinkertaisesti, että lumilautailuun liittyy sellaista 
kokemuksellista ainesta, joka pitää itse kokea, jotta sen voisi edes jollakin tasol-
la jakaa muiden kanssa. 

Tilanne on haastava myös silloin, kun tulkintayrityksessä sovelletut käsit-
teet peittävät alleen tutkimuskohteena olevan kokemuksen perusluonteen tai 
jäsentävät sitä harhaanjohtavalla tavalla. Havainto ei luonnollisestikaan koske 
ainoastaan lumilautailua tai vaihtoehtoisia urheilumuotoja. Kysymys on kaik-
kia ihmistieteitä yleisellä tasolla koskevasta ongelmasta. 

Vastaavasti jos tutkimuskohde on tutkijalle ennestään tuttu voi käydä 
myös niin, että tulkintojen tekeminen osoittautuu erilaisten ennakkokäsitysten 
vuoksi vaikeaksi. Omassa tutkimuksessani yksi haastavimpia teemoja on ollut 
lumilautailun ja kaupallisuuden välisen suhteen selkiyttäminen. Aikaisempien 
kokemusteni valossa oli selvää, että lumilautailijat suhtautuvat kaupallisuuteen 
kriittisesti, vaikka he myös hyötyvät siitä, ja että lumilautailun ja kaupallisuu-
den välisessä suhteessa on kysymys yksinkertaisen vastakkainasettelun sijaan 
huomattavasti monitasoisemmasta ilmiöstä. Kului aikaa, ennen kuin ymmärsin, 
miten tärkeä teema kaupallisuus lumilautailukulttuuria tutkittaessa todellisuu-
dessa on. Kaupallisuus ei ole vain yksittäinen tutkimusteema muiden joukossa, 
vaan lumilautailua merkitysjärjestelmänä määrittävä ilmiö. Se toimiikin erään-
laisena tulkinnallisena avaimena, joka tarjoaa hedelmällisiä näkökulmia moniin 
tutkimukseni keskeisiin teemoihin.34  

Lumilautailun historiassa on runsaasti esimerkkejä siitä, miten lajia on 
laskijoiden mielestä kritisoitu perusteettomasti tai yritetty hallita ja muokata 
siten, että se istuisi paremmin perinteisten urheiluorganisaatioiden, esimerkiksi 
Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS), edustamaan muottiin. Tämän valossa on 
ymmärrettävää, että lumilautailijoille on erityisen tärkeää, kuka lumilautailua 
nuorisokulttuurina, elämäntapana tai urheilulajina määrittelee. 

Lumilautailijat ovat suhtautuneet tutkimukseeni myönteisesti. Päällim-
mäisenä asenteena on ollut uteliaisuus, minkä ansiosta haastateltavien löytämi-
nen oli vaivatonta. Motivaatio heijastuu suoraan myös haastattelutilanteisiin, 
joissa haastateltavat ovat selkeästi ylpeitä harrastuksestaan ja elämäntavastaan 
lumilautailijoina. Lumilautailu on tutkimukseeni osallistuneille laskijoille tär-

                                                 
34  Keskeisistä käsitteistä tyyli, autenttisuus, nostalgia, anarkia ja elämäntyyli ks. luku 

"Keskeiset käsitteet". 
 



48 
 
keä aihe, josta on mukava kertoa asiasta kiinnostuneelle henkilölle. Toisaalta 
lumilautailijat haluavat aktiivisesti vaikuttaa siihen, millainen käsitys lumilau-
tailusta heidän kertomansa perusteella muodostuu median julkisuuskuvaan 
verrattuna. Juuri tähän teemaan kiinnittää huomiota myös eräs lomakekyselyyn 
vastanneista lumilautailijoista. Hänen mukaansa julkisuuskuva korostaa liiaksi 
epäolennaisia asioita: 

Mielestäni mediassa esitetty lautailukuva on vain pieni osa koko lajia. Keskitytään 
liikaa epäolennaiseen kuten rinnemuotiin, massatapahtumiin ja siihen miten "lautai-
lijat ovat elämäntapaurheilijoita". Kovimmat jutut eivät ole siellä missä on suuri mää-
rä snoukkateinejä ja pari pro-laskijaa, vaan lähirinteessä tai Lapissa, porukassa tai 
yksin, ratalaudalla rinteessä, lumikengät selässä takametsissä tai paikallisen streetin 
tai pipen ilmatilassa ... Osaltasi Sinä olet akateemisen tutkimuksen harrastajanaa-
vainasemassa lajin julkisuuskuvan muokkaamisessa. Toivotan onnea urakallesi, väit-
tele hyvin ja monipuolisesti, muista että horisontti kattaa laajemman alan kuin ihmi-
sen ahdas näkökenttä. (L1, 181, M76) 

Lumilautailijoiden toivomuksena oli, että en käyttäisi tutkimuksessani stereo-
tyyppejä tai yleistäisi liikaa asioita, vaan kertoisin lajista juuri lumilautailijoiden 
näkökulmasta. Minulta on odotettu avointa suhtautumista lumilautailukulttuu-
riin. 

Kenttätyökokemukseni poikkeaa suuresti esimerkiksi folkloristi Olav 
Christensenin (2001b) norjalaisia lumilautailijoita käsittelevästä väitöskirjatut-
kimuksesta. Christensen aloitti kenttätyönsä vuonna 1995 Oslon lähellä sijaitse-
vassa Hemsedalenin laskettelukeskuksessa. Hänen suunnitelmansa oli haasta-
tella lumilautailijoita laskettelukeskusten yhteydessä ja kerätä aiheeseen liitty-
vää lomakekyselyaineistoa pääkohdiltaan samalla tavalla kuin itse tein omassa 
tutkimuksessani. Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että lumilautailijat eivät 
olleet kiinnostuneita osallistumaan Christensenin tutkimukseen. Laskijat vai-
kuttivat kiireisiltä tai sitten he vain sivuuttivat haastattelupyynnöt kiinnittämät-
tä niihin kunnolla huomiota. (Christensen 2008, 283.) Vastaavan kaltaisista ko-
kemuksista puhuu purjelautailua väitöskirjassaan tutkinut sosiologi Belinda 
Wheaton (1997), jonka oli myös vaikea löytää tutkimukseensa haastateltavia.  

Oman osansa Christensenin ongelmiin toi myös se, että hän tiesi lumilau-
tailusta omasta mielestään vähän, eikä siksi osannut kysyä oikeita asioita. Lu-
milautailu oli 1990-luvun puolivälissä ilmiönä uusi, ja tietoa varsinaisesta tut-
kimustiedosta puhumattakaan, oli niukasti saatavilla. Taustatyötä oli vaikea 
tehdä, vaikka Christensen mainitseekin, että Internetistä oli tässä tehtävässä 
paljon hyötyä. Lumilautailijoiden oli vaikea ymmärtää, miksi miespuolinen 
henkilö, joka kertoo tekevänsä väitöskirjatutkimusta tohtorin tutkintoa varten, 
seuraa heitä kaikkialle, missä he liikkuvatkin. (Christensen 2008, 285.)  

Oman hankaluutensa tilanteeseen toi se, että Christensen kertoi valmistu-
vansa tohtoriksi. Sana "tohtori" ymmärrettiin Hemsedalissa siten, että se viittaa 
lumilautailussa tapahtuvia tapaturmia, kuten nyrjähdyksiä ja katkenneita luita 
tutkivaan lääketieteeseen. Ilmeisesti joku paikkakunnalla vaikuttaneista lääkä-
reistä oli antanut lehdistölle lausunnon, jossa lumilautailu leimattiin vaaralli-
seksi lajiksi, ja siksi kaikki lääketieteeseen ja lääkäreihin viittaava sai paikalliset 
lumilautailijat hermostumaan. (Christensen 2008, 285.)  
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Monet lumilautailututkijat lumilautailevat – tai he ovat ainakin jossakin 
vaiheessa elämäänsä lumilautailleet myös itse. Etu on ilmeinen, kun puhutaan 
esimerkiksi kielenkäytöstä tai pukeutumisesta ja aineistonkeruusta, mutta tär-
keimmäksi seikaksi tässä kokonaisuudessa nousee laskemiseen liittyvä koke-
mus. Yhteisesti jaetut kokemukset herättävät luottamusta ja auttavat luomaan 
luontevia suhteita tutkimuksen kohteena olevien lumilautailijoiden kanssa. (Ks. 
Thorpe 2007a, 60–61.) 

Lajin alkuaikoina 1990-luvun ensimmäisellä puoliskolla valtaosa lumilau-
tailijoista oli poikia ja miehiä. Nykyisin myös tyttöjä on paljon, ja erot harrasta-
jamäärissä ovatkin viime vuosina kaventuneet niin, että miespuolisia laskijoita 
on todennäköisesti vain hieman naispuolisia enemmän. Omassa tutkimusai-
neistossani laskijoiden motivaatio eli se, miksi lumilautailu on heille tärkeää, on 
molemmilla sukupuolilla hyvin samankaltainen. Tutkimusasetelmani tosin 
keskittyy lumilautailukulttuurin perusrakenteiden selvittämiseen, joten en ole 
varsinaisesti etsinyt sukupuolieroja.35  

Kenttätyössä mietin usein, miten sukupuoleni ja roolini tutkijana vaikut-
tavat aineiston muodostumiseen. En kuitenkaan huomannut, että sukupuolesta 
olisi ollut lumilautailukulttuuria tutkiessani ainakaan merkittävää haittaa. 
Miespuoliset lumilautailijat käyttäytyivät haastattelutilanteissa samalla tavalla 
kuin naispuolisetkin lumilautailijat. Erot haastateltavien välillä ovat olleet lä-
hinnä persoona- ja ikäsidonnaisia. Lähdekriittisesti voidaan ajatella, että nais-
puoliselle tutkijalle ei mahdollisesti kerrota mielellään tietyistä aiheista esimer-
kiksi sukupuoliteemaan tai lumilautailun miesvaltaisuuteen liittyen. Toisaalta 
asetelma voi olla aiheesta ja henkilöstä riippuen yhtä hyvin käänteinenkin. Ai-
neistonkeruussa sukupuolta suuremmaksi tekijäksi nousee se, että olin kenttä-
työtä aloittaessani vuonna 2002 itsekin suhteellisen nuori, mikä helpotti tutki-
mustilanteita erityisesti nuorempien lumilautailijoiden kohdalla. Tärkeää on 
uskoakseni myös se, että en ollut lumilautailijoiden silmissä ainoastaan tutkija, 
vaan tutkija, jolla on myös henkilökohtainen suhde lumilautailuun.  

Asiasta keskusteltiin teemahaastattelujen yhteydessä paljon myös siksi, et-
tä haastateltavat halusivat tietää, miten paljon tiedän lumilautailusta ennestään 
ja kuinka paljon heidän olisi erikseen selitettävä minulle esimerkiksi haastatte-
luissa esille tulevaa käsitteistöä. Kerroin vanhasta lumilautailuharrastuksestani 
avoimesti ja aina kysyttäessä, mutta korostin samalla, että en ole missään tapa-
uksessa lumilautailun asiantuntija. Selventävät kommentit olisivat joka tapauk-
sessa tärkeä osa haastattelujen antia. 

                                                 
35  Feministisestä ja/tai naispuolisia lumilautailijoita käsittelevästä tutkimuksesta ks. 

esim. Thorpe 2010a; Spowart 2010; Sisjord 2010; Sisjord 2009; Spowart & al. 2008; 
Thorpe 2008a; Thorpe 2008b; Thorpe 2006; Rinehart 2005; Thorpe 2005a; Thorpe 
2005b; Anderson 1999. 



 
 

5 NUORISO JA NUORUUS 

5.1 Keitä nuoret ovat? 

Sosiologi Pierre Bourdieun (1985, 129) mukaan biologinen ikä ei yksin riitä nuo-
ruuden määrittelemiseksi, sillä vasta yksilön sijoittuminen tiettyyn yhteiskun-
nalliseen ryhmään antaa biologiselle sen kulttuurisesti ja historiallisesti jäsenty-
vän kontekstin. Nuorisotutkija Vesa Puuronen (1997, 14) toteaa, että nuoruutta 
on käsitelty yhteiskuntatieteellisessä nuorisotutkimuksessa lähinnä myöhäis-
modernina eli modernia teollistumista seuranneena ilmiönä. Nuoriso eriytyi 
omaksi, selkeästi tunnistettavaksi ryhmäkseen vasta äänilevyteollisuuden nou-
sun myötä 1950-luvulla.36 (Kaarninen 2003, 11; Heiskanen & Mitchell 1985, 10–
15.)  

Nuoruudelle on ikäkautena vaikea osoittaa yksiselitteistä alkua, ja juuri 
tämän vuoksi myös nuoriso, joka viittaa tässä tiettyyn enemmän tai vähemmän 
selkeärajaiseen ryhmään, jää vaille selkeää määritelmää. Nuorisotutkija Jaana 
Lähteenmaan mukaan nuoriso ei ole sisäisesti homogeeninen sosiaalinen ryhmä. 
Käytännössä esimerkiksi sukupuoli, etninen tausta, perhesuhteet ja alueelliset 
erot sekä niitä vastaava kulttuurinen ja sosiaalinen "perintö" hajottavat nuori-
son useiksi toisistaan poikkeaviksi alaryhmiksi ja -kulttuureiksi (Lähteenmaa 
2001, 48).  

Empiirisesti nuoriso käsittää kaikki ne henkilöt, jotka elävät tiettyä, nuo-
ruudeksi määriteltyä elämänvaihetta. Nuorisolaissa (27.1.2006/72, 2 §) nuorilla 
tarkoitetaan alle 29-vuotiaita henkilöitä. Opetusministeriön alaisen Valtion 
Nuorisoasiain neuvottelukunnan vuosittain julkaisemassa nuorisobarometrissa 
nuorisoksi määritellään 15–29-vuotiaat henkilöt. Täysi-ikäisiksi Suomessa tul-
laan 18-vuotiaana, ja koulutus- ja työllisyysaineistoissa aikuisuuden alkamisikä 
on viisitoista vuotta. (Kuussaari & al. 2010, 16–17.)  

                                                 
36   Sosiologi Sinikka Aapola ja historioitsija Mervi Kaarninen toteavat, että nuoruus on 

huomattavasti varhaisempi ilmiö. Lainsäädännöllisesti nuoret muodostivat oman 
ryhmänsä jo 1300-luvulla. Selkeä oma elämänvaiheensa nuoruudesta on tullut kui-
tenkin viimeisen sadan vuoden aikana. (Aapola & Kaarinen 2003, 11–15.) 
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Sosiologi Karl Mannheimin sukupolvi-käsitteen puitteissa voidaan ajatella, 
että samassa elämänvaiheessa elävät yksilöt jakavat asenteiden, mielipiteiden, 
toimintamallien ja arvojen tasolla jotain yhteistä. Nuoruus rakentuu Mann-
heimin mukaan tietynikäisten ihmisten eli nuorten muodostamista ryhmistä, 
jotka muokkaavat yhdessä ja yhteisesti jakamiensa kokemusten kautta omalle 
sukupolvelleen tyypillisen tavan jäsentää arkitodellisuutta. (Mannheim 1952, 
267–320, 204.) 

Sukupolven käsite ei pysty selittämään sitä, miten asenteet, mielipiteet ja 
maailmankuva pirstoutuvat erilaisten tulkintakontekstien paineessa synnyttäen 
lukemattoman määrän toisistaan poikkeavia ajattelu- ja toimintatapoja. Yksilöt 
suhtautuvat yhteiskunnallisiin instituutioihin vaihtelevasti. Nuorisokulttuurei-
den homogeenisuus on ongelmallinen lähtökohta, sillä variaatiota yksittäisten 
ilmiöiden, kuten lumilautailun, sisällä on paljon. Lisäksi, jos tarkastellaan nuo-
ruuden myöhäismoderneja teorioita, on selvää, että niiden puitteissa nuorison 
tai nuoruuden määritelmät eivät ole välttämättä lainkaan ikäsidonnaisia. Käsit-
teellisesti nuoruus on konstruktio siinä missä nuorisokulttuuritkin. (Firth 2004, 
177.) 

Lapsuuden historiaa tutkinut Philippe Ariès toteaa teoksessaan "The Cen-
turies of Childhood" (1996), että suuri osa lapsuutta koskevista länsimaisista 
käsityksistä on suhteellisen viimeaikaisia ilmiöitä, joille on lisäksi vaikea löytää 
vastineita oman kulttuurimme ulkopuolelta. Merkkejä lapsuudesta on Arièsin 
mukaan havaittavissa jo 1200-luvulla, vaikka ikävaiheen käsite yleistyikin vasta 
1400- ja 1500-lukujen vaihteessa. Lapsuus edustaa Arièsille lyhyttä ajanjaksoa 
ihmisen elämässä. Varsinaisena ikävaiheena Ariès sijoittaa nuorison synnyn 
1800-luvun vaihteeseen.  

Arièsin teosta on arvosteltu (ks. Mitterauer 1992, 13–15; Gillis 1981; Davis 
1975, 108) siitä, että se keskittyy lähinnä säätyläisperheiden ja yläluokkaisen 
kulttuurieliitin elämään. Alempien yhteiskuntaryhmien ikäluokkaerottelu 
puuttuu Arièsin aineistosta kokonaan. Historioitsija Emmanuel Le Roy Ladurie 
ajoittaa länsimaisen nuoruuden vaiheet huomattavasti Arièsin arviota pidem-
mälle ajanjaksolle 1300-luvulta nykypäivään. Varhaiset nuorisoon viittaavat 
dokumentit kertovat antiikin Kreikan ja Rooman valtakunnan aikaisten kau-
punkivaltioiden sosiaalisista hierarkioista ja taloudellisesta kehityksestä. (Puu-
ronen 1997, 17–19, 26–27; Korkiakangas 1996; Le Roy Ladurie 1985.) 

Esiteollinen nuoruus on lähdekriittisesti ongelmallinen tutkimuskohde 
siksi, että asiakirjalähteet eivät aina kykene valottamaan epävirallisia ryhmit-
tymiä ja toimintatapoja, joista on säilynyt vain vähän tai ei lainkaan kirjoitettuja 
dokumentteja (Gillis 1981). Keskiaikaisen nuorisokulttuurin tutkimuksessa on-
kin huomioitava, että sosiaalista asemaa ja ikää, joka näyttää palvelleen erään-
laisena oikeudellisena välivaiheena lapsuuden ja yhteiskunnallisesta täysival-
taisuutta edustavan aikuisuuden välillä, on voitu ilmaista esimerkiksi pukeu-
tumisen, puheen tai hiuslaitteiden välityksellä. (Puuronen 2006, 26–27.) 

Vastaava metodologinen huomio koskee myös nykypäivän nuorisokult-
tuureja. Elämäntyylien ja kulutustottumusten puitteissa ilmaisunsa saava nuo-
risokulttuuri ei saa läheskään aina verbaalista tai etenkään tekstuaalista muotoa. 
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Etymologisesti ongelmalliseksi muodostuu lisäksi käsitteen, ja sitä vastaavan 
ihmisryhmän välinen suhde, eli kysymys siitä, voidaanko nuoriso-käsitettä pi-
tää luotettavana osoituksena käsitettä vastaavan ihmisjoukon tai sosiaalisen 
statuksen olemassaolosta. (Ks. Schlegel & Barry 1991, 24.) 

Antropologit Alice Schlegel ja Herbert Barry (1991) toteavat noin kaksisa-
taa antropologista tutkimuskenttää käsittävässä vertailututkimuksessaan, että 
nuoruus on esiteollisissa yhteisöissä universaali sosiaalinen kategoria. Esiteolli-
nen nuoruus on suhteellisen lyhyt elämänvaihe, mutta se on yhtä kaikki ole-
massa. Kokonaisuutena on kuitenkin huomattava, että vaikka nuoruudesta pu-
huttaisiinkin universaalina sosiaalisena kategoriana, ovat siihen liitetyt merki-
tykset joka tapauksessa kulttuurisesti sekä tiettyyn aikaan sidottuja.  

1900-luvun vaihteen taloudellinen kehitys, tuotannon eriytyminen ja kulu-
tuksen kasvu synnyttivät länsimaissa tilanteen, jossa modernille yhteiskunnalle 
ominaisesta ammatillisesta kvalifikaatiosta ja professionalismista tuli yhteis-
kuntakehityksen kannalta välttämättömiä elementtejä. Nuoruus eriytyi näiden 
prosessien myötä itsenäiseksi elämänvaiheekseen ja sen erityispiirteeksi muo-
dostui ainakin osittain yhteiskunnallisesti legimoitu vapaus tuotannosta. (Puu-
ronen 2006, 36; Aapola & Kaarninen 2003, 21; Puuronen 1997, 37–43.) Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että 1900-luvun vaihteessa oli ensimmäistä kertaa 
modernin länsimaisen yhteiskunnan historiassa olemassa nuorista ihmisistä 
koostuva, sosiaalisesti hyväksytty ihmisryhmä, jolla oli aikaa ja myöhemmin 
elintason noustua myös taloudellisia resursseja oman kulttuurin kehittämiseksi. 

5.2 Länsimaisten nuorisokulttuureiden historiaa 

Teollinen vallankumous ja teollisuusyhteiskuntien rakenteellinen kehitys ohja-
sivat nuorisokulttuureiden muodostumista sellaisiksi kuin ne nykypäivänä 
tunnetaan. Myös tehokkaalla koulutusjärjestelmällä ja kohentuneella elintasolla 
on ollut oma roolinsa tässä kokonaisuudessa. Olennaista esiteollista ja moder-
nia yhteiskuntaa vertailtaessa on se, että modernissa yhteiskunnassa yksilöltä 
odotettiin taloudellista tuottavuutta huomattavasti myöhemmin kuin esiteolli-
sissa yhteisöissä. Yhteiskunnallisena ilmiönä nuoruus liittyy siis nimenomaan 
teollistumista seuranneisiin muutoksiin pitkällä aikavälillä. Muodollista koulu-
tusta vaatineet käsityöläisammatit ja erikoistuminen johtivat länsimaissa nuo-
ruuden pitenemiseen. Sama prosessi edesauttoi nuorison kehittymistä aikai-
sempaa tiiviimmäksi yhteiskunnalliseksi ryhmäksi. (Puuronen 2006, 44–45.) 

Nuoruuden kehittymiseen elämänvaiheena vaikuttivat myös porvarillisen 
elämäntavan vakiintuminen, ydinperheen kehittyminen sekä nuorison pedago-
gisoiminen. Suomessa vastaava prosessi koski laajempia kansanryhmiä 1800-
luvun loppupuolelta, ja kaupungistumisen osalta 1950-luvulta lähtien. (Stark 
2006, 13; Apo 2001, 199; Markkola 1994, 12–13.) Tuotanto siirtyi kodin ja per-
heen ulkopuolelle, julkisen elämän piiriin ja teki perheestä korostetusti kulu-
tukseen suuntautuneen yksikön. Perhe ylläpiti jäsentensä välisiä tunnesiteitä ja 
varmisti toimeentulon. (Markkola 1994, 12–13). Nuorisotutkija John Gillis (1981, 
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41) toteaa lisäksi, että teollistumiseen liittyneellä kaupungistumisella on tärkeä 
merkitys myöhäismodernien nuorisokulttuureiden muodostumisessa.  

Suomessa nuorten määrä kasvoi voimakkaasti 1920-luvulla ja myöhem-
min uudelleen 1960-luvulla. Enemmistö nuorista asui 1960-luvulle tultaessa 
edelleen maaseudulla. (Haapala 2003, 72–75.) Kuitenkin esimerkiksi uusimmat 
kansainväliset muotisuuntaukset ja musiikki virtasivat Suomeen juuri kaupun-
kien kautta. Ilkka Heiskasen ja Ritva Mitchellin (1985) mukaan nuorisokulttuu-
rit eivät ole mikä tahansa kulttuurinen ilmiö, vaan itse asiassa yksi länsimaisen 
yhteiskuntakehityksen moderneista erityispiirteistä. Näkyvämmän jalansijan 
nuorisokulttuurit saivat Suomessa toisen maailmansodan jälkeen, jolloin talou-
delliset ja kulttuuriset edellytykset nuorisomarkkinoille olivat jo olemassa.37 
Myös teknologiset innovaatiot ja globalisaatio luovat nuorisokulttuureille uu-
denlaisia elinympäristöjä. (Puuronen 1997, 37–43.) 

Kulttuurisosiologi Bernice Martin näkee nuorisokulttuureiden nousun 
osana niin sanottua ekspressiivistä vallankumousta. Aluksi kapina kyti lähinnä 
pienten intellektuelliryhmien ja taidepiirien kokeiluissa, joista se levisi myö-
hemmin 1950-luvulla niin, että vastarinta kattoi ennen pitkää koko länsimaisen 
yhteiskunnan. (Martin 1981, 136–152; Ks. Lähteenmaa 1991a.)  

Ekspressiivisen vallankumouksen ensimmäisessä vaiheessa kapina levisi 
työväenluokkaisen nuorison keskuuteen synnyttäen Brittein saarilla muun mu-
assa tedeiksi ja rokkareiksi kutsutut alakulttuurit. 1960-luvun puolivälissä nuo-
risokulttuureiden liike tunnettiin myös alemman keskiluokan piirissä. Loppu-
tuloksena muodostui esimerkiksi keskiluokkaisen elämän kulttuurisia piirteitä 
parodioinut mod-kulttuuri. Kolmannessa vaiheessa ylemmän keskiluokan ja 
keskiluokan hajanaiset avantgarde- ja under ground -liikkeet läpäisivät alem-
mat yhteiskuntaluokat ja saivat niissä uusia kannattajia. (Martin 1981, 136–152; 
Ks. Lähteenmaa 1991a.) 

Lumilautailu ei olisi voinut syntyä missään muualla kuin juuri myöhäis-
modernia vaihetta elävässä länsimaisessa yhteiskunnassa. Elämäntapana lumi-
lautailu edellyttää ensinnäkin asetelmaa, jossa pidentynyt nuoruus, koulutus- ja 
työskentelymahdollisuudet ja elintaso ovat sellaisia, että nuorilla on riittävästi 
aikaa sekä rahaa kuluttaa. Teknologisten innovaatioiden ja globalisaation myö-
tä lumilautailu on levinnyt ympäri maailman, mikä on tyypillistä myös muille 
myöhäismoderneille nuorisokulttuureille.  

Myöhäismodernismin vaikutus näkyy lisäksi, kun tarkastellaan lumilau-
tailua kulttuurisena merkitysjärjestelmänä. Lumilautailu ei ole emokulttuuriaan 
yhteiskuntakriittisesti arvostelevana alakulttuuri. Tässä suhteessa tulkinta olisi 

                                                 
37  Suomessa nuorten käytettävissä olevat varat ovat kasvaneet 1960-luvulta lähtien 

1970- ja 1990-lukujen lamavuosia lukuun ottamatta yhtäjaksoisesti ainakin 2000-
luvun puoliväliin asti, mahdollisesti pitempään. 1980-luvun loppupuolella nuorten 
kulutus alkoi kasvaa enemmän kuin muiden ikäryhmien kulutus, ja vuonna 1990 alle 
30-vuotiaiden kulutustaso oli jo korkeampi kuin yli 30-vuotiailla. Tulot sen sijaan 
olivat selvästi matalampia, ja nuorten kulutus on jo 1980-luvulta alkaen ylittänyt hei-
dän tulonsa, myös laman jälkeen. Koska nuorten velkaantuminen ei ole vastaaavasti 
lisääntynyt, voidaan olettaa, että esimerkiksi vanhemmat tukevat nuoria taloudelli-
sesti, ja että nuorilla on mahdollisesti muita, informaaleja tulonlähteitä. (Myllyniemi 
& al. 2005, 22.) 
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liian kapea-alainen. Voidaan kuitenkin todeta, että lumilautailu on ilmiönä osit-
tain yhteiskuntakriittinen ja että lumilautailun yhteiskuntakritiikissä on monia 
myöhäismoderneille nuorisokulttuureille tyypillisiä piirteitä.  

Nykypäivänä useimpien nuorisokulttuureiden ja kaupallisuuden välinen 
suhde on vastavuoroinen. Aina ei ole helppo määritellä, millaiset elementit ovat 
peräisin esimerkiksi lumilautailusta, ja mikä puolestaan on kaupallisesti tuotet-
tua todellisuutta. Toisaalta aidon tai kaupallisen lumilautailukulttuurin erotta-
minen toisistaan ei ole tutkimuksellisesti välttämättä edes mielekästä. Kaupalli-
suus on joka tapauksessa keskeinen osa myöhäismodernia nuorisokulttuuria. 
Kysymys on analyyttisesta ongelmasta, tai metodologisemmin siitä, kuka kau-
pallisuuden eri asiayhteyksissä määrittelee. 

Kokonaisuutena kysymys on nuorisokulttuureiden omaehtoisuudesta. 
Kaupallisuutta ei pelkästään vastusteta, vaan se voi päinvastoin toimia myös 
voimavarana. Mainonnan ja markkinoinnin nähdään palvelevan lumilautaili-
joiden omaehtoista tekemistä ja kehitystä. Hyviä esimerkkejä tästä ovat ammat-
tilaskijoiden sponsorointi ja mainosrahalla tuetut kilpailut. 

Nuorisokulttuurit ylittävät luokan tai koulutuksen kaltaiset instituutiot ja 
tarjoavat nuorille symbolisia välineitä heidän oman, yksilöllisen identiteettinsä 
rakentamiseksi. Vaikka nuorisokulttuureissa on havaittavissa yhteiskuntakriit-
tisiä piirteitä, niissä on paljon myös sellaisia elementtejä, joita ei voida pitää 
anarkistisina (ks. Hänninen 2006a, 55–56). Samanaikaisesti juuri kapinallisuus 
on yksi niistä tekijöistä, jotka tekevät lumilautailusta hedelmällisen lähtökoh-
dan tutkia länsimaisen yhteiskunnan muutosprosesseja. 

Yhdysvalloissa 1960-luvulla syntynyt lumilautailu ilmestyi länsimaisten 
nuorisokulttuurien kartalle suhteellisen myöhään, jos sitä verrataan moniin 
muihin toisen maailmansodan jälkeisiin nuorisokulttuureihin. Liikuntasosiologi 
Duncan Humphreysin (1996, 10–14) mukaan toista maailmansotaa seurannut 
postfordismin aikakausi ja muutokset länsimaisessa urheiluideologiassa olivat 
välttämättömiä lumilautailukulttuurin kehitykselle.  

Postfordismia edeltänyt fordismi perustui globaalilla tasolla standardisoi-
tuun massatuotantoon. Postfordististisessa vaiheessa asetelma kuitenkin pirs-
toutuu, kun tuotanto muuttuu erikoistuneemmaksi ja kuluttajalähtöisemmäksi. 
(Thorpe 2007a, 108.) Fordistista massatuotantoa seuranneet joustavat postfor-
distiset tuotantomuodot suosivat mittakaavaltaan aluksi hyvin vaatimattomia 
lumilautamarkkinoita. Markkinat olivat pitkään lumilautailijoiden omassa hal-
linnassa vahvistaen siten lajin omintakeista, vapaaehtoisuuteen ja hauskanpi-
toon perustuvaa ideologiaa. (Humphreys 1996, 10–14.) 

Samanaikaisesti sosialisaatiota ja jopa nationalismia korostavien urheilu-
muotojen rinnalle nousi toiminnan vapaamuotoisuuteen perustuvia lajeja, jotka 
eivät muodostaneet perinteisen urheilun tavoin organisoituja instituutioita, 
vaan asettuivat esimerkiksi jotakin ala- tai vastakulttuuria integroivaksi voi-
maksi. Urheiluperustaisia alakulttuureita tutkineen sosiologi Peter Donnellyn 
(1993, 134; ks. Humphreys 2003) mukaan surffaus ja rullalautailu, joiden pohjal-
ta lumilautailu kulttuuri-ilmiönä alun perin syntyi, kuuluvat perinteisen urhei-
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lun rationalismia, teknologisoitumista, byrokraattisuutta ja patriarkaalisuutta 
1960-luvulta alkaen vastustaneeseen The New Leisure -liikkeeseen.  

Nuorisotutkimuksen keskeisiä tutkimusteemoja on ollut pitkään kysymys 
siitä, miten nuorison käyttäytymistä ja toimintaa on ylipäätään mahdollista se-
littää tieteen keinoin. Metodologisesti tutkimuksen keskipisteessä ovat olleet 
nuorisotutkimuksen menetelmälliset ratkaisut, joissa objektiivisuuden vaatimus 
ja ajatus vastavuoroisesta kommunikaatiosta nuorten kanssa vaihtelevat. Yh-
teiskunnallisten muutosprosessien näkökulmasta tärkeäksi tutkimusongelmak-
si muodostuu kysymys nuorten toiminnan ideologisista ja poliittisista reunaeh-
doista. Osassa tutkimuksesta nuoret esitetään passiivisina olentoina, tutkimuk-
sellisten toimenpiteiden kohteina, joita yhteiskunnalliset instituutiot ylhäältä 
käsin ohjaavat. Vastakkaisissa käsityksissä korostuvat nuorten ja nuorisokult-
tuureiden luovuus, omaehtoinen tekeminen ja yhteiskunnallinen aktiivisuus. 
(Puuronen 1997, 8–9.) 

Nuorisotutkija Sven Mørchin mukaan nuorisotutkimuksen kohteena oli 
1950- ja 1960-luvuilla erityisesti ongelmanuoriso. Tutkimus oli kriminologisesti 
painottunutta ja se tavoitteli yhteiskunnallista rehabilitaatiota. Nuoriso haluttiin 
saattaa koulutuksen ja sosiaalipoliittisten toimenpiteiden kautta takaisin yh-
teiskunnallisen kontrollin piiriin. (Mørch 2005, 32–33.) Rock-musiikin maihin-
nousu ja kaupallisten nuorisokulttuureiden muotoutuminen 1950- ja 1960-
luvuilla sekä erilaiset sukupolvien väliset konfliktit vaikuttivat osaltaan siihen, 
että nuorison asema suomalaisessa yhteiskunnassa nähtiin ongelmallisena (Aa-
pola 2003, 96).  

Hieman myöhemmin, 1970- ja 1980-luvuilla, nuorisotutkimuksen paino-
tukset muuttuivat siten, että aikaisemmin yhteiskunnalliseksi ongelmaksi mää-
ritelty nuoriso nähtiin nyt joukkona neuvokkaita, ympäristöönsä aktiivisesti 
vaikuttavia yksilöitä. Tutkimus keskittyi kulttuuriseen vastarintaan ja kapinaan. 
2000-luvulle tultaessa lähestymistavoissa tapahtuu jälleen siirtymä. Nuoret 
nähdään innovatiivisina toimijoina samalla tavalla kuin 1970- ja 1980-
luvuillakin, mutta heitä ei Mørchin mukaan pyritä enää takavuosien tapaan 
hallitsemaan. Päinvastoin esimerkiksi sosiaalipoliittiset toimenpiteet, jotka ovat 
edelleen osa nuorisotutkimusta, ovat muuttuneet osallistuvammiksi. Nuoriso 
nähdään nyt pätevänä vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin. (Mørch 2005, 
32–33.) 

Äärimmilleen vietynä nuorisokulttuureiden kapinallisuutta korostavat 
tutkimusasetelmat eksotisoivat ja jopa demonisoivat tutkimuskohteensa. Puh-
taasti deskriptiiviseen eli kuvailevaan tutkimusotteeseen perustuvalla tutki-
muksella on myös tärkeä tehtävä, sillä se kyseenalaistaa poliittiseen vallankäyt-
töön ja kontrolliin perustuvia tutkimusintressejä. Nuoruus ei ole vain lapsuutta 
ja aikuisuutta yhdistävä välivaihe ihmisen elämässä, vaan itsessään kiinnostava 
ja tärkeä tutkimuskohde. Antropologisesti nuorisokulttuurit edustavat toiseutta 
länsimaisessa yhteiskunnassa ja tarjoavat siten väylän juuri länsimaisen it-
seymmärryksen parantamiseksi. (Amit-Talai 1995, 224; Wulff 1995, 1.) 



 
 

6 KESKEISET KÄSITTEET 

6.1 Kulttuurinen vastarinta ja tyyli 

Huomattava osa lumilautailukulttuuria sivuavasta tutkimuksesta kuuluu yh-
teiskuntatieteellisesti painottuneen birminghamilaisen eli brittiläisen alakult-
tuuritutkimuksen kulturalistiseen teoriaperinteeseen. 38 Kulturalismi liitetään 
sekä suomalaisessa että kansainvälisessä keskustelussa tässä kohtaa usein tiet-
tyihin sosiologisiin suuntauksiin, mutta käytännössä nykykulttuurin ilmiöistä 
kiinnostunut kulturalismi on monitieteinen tutkimusala. (Alasuutari 1996, 32–
33.) Lumilautailututkimuksessa alakulttuurin käsite, johon itse suhtaudun tässä 
tutkimuksessa varauksellisesti, on ollut käytössä 1990-luvun puolivälistä 2000-
luvulle asti. Viime vuosina lumilautailua ovat tutkineet erityisesti liikuntasosio-
logit, joiden uutta urheilua käsittelevissä analyyseissa korostuu kriittisen sosio-
logian näkökulma.  

Tyylin käsite kuvaa tutkimuksessani miten ja missä tarkoituksessa lumi-
lautailukulttuuri toimii merkitysjärjestelmänä. Olen kiinnostunut erityisesti sel-
laisesta ilmaisusta, jonka kautta lumilautailijat erottautuvat omaksi ryhmäkseen 
ja rakentavat yhteisöllisyyttään. Kaikki tyylilliseen ilmaisuun liittyvä aines ei 
välttämättä vastusta mitään, eikä sitä voida pitää yhteiskunta- tai kulttuurikriit-
tisenä. Esittelen seuraavissa alaluvuissa tyylin teoreettisia perusteita sekä anar-
kian ja nostalgian käsitteet tyylillisen ilmaisun peruselementteinä. Sivuan ana-
lyysissa myös autenttisuuden käsitettä sekä elämäntyyliin ja -tapaan liittyviä 
tulkintoja. 

Folkloristi Olav Christensenin (2001b; vrt. Christensen 2001a) teos "Abso-
lutt snowboard – Studier i sidelengs ungdomskulturer" on ensimmäinen lumi-
                                                 
38  Birminghamilaisessa eli brittiläisessä kulttuurintutkimuksessa tutkittiin nuoriso- ja 

alakulttuureita, mutta myös populaarikulttuuria ja mediaa. Kulttuurintutkimus tai 
birminghamilaisittain kulturalismi viittaa modernin yhteiskunnan eri ilmiöiden tut-
kimukseen näkökulmasta, jossa kulttuurille annetaan itsenäinen asema suhteessa 
esimerkiksi taloudellisiin lakeihin. Kulttuurintutkimuksessa ei ole kysymys selkeära-
jaisesta koulukunnasta, vaan suuntauksesta, joka yhdistää humanistiset tieteet ja so-
siaalitieteet. (van Loon 2001, 273; Alasuutari 1996, 32.)   

olsbo
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lautailua kulttuuri-ilmiönä tarkasteleva väitöskirjatutkimus. Osallistuvaan ha-
vainnointiin ja haastatteluaineistoon perustuva analyysi keskittyy seuraamaan 
noin 40 nuoren aikuisen elämää Oslon lähellä sijaitsevassa Hemsedalin laskette-
lukeskuksessa neljän vuoden ajanjaksolla 1996–1999.  

Hemsedalin lumilautailijat olivat elämäntapalaskijoita, jotka asuivat las-
kettelukeskuksen kupeessa asuntovaunuissaan. Christensenin teemoja ovat 
ruumiillisuus ja ruumiin estetiikka, miesvaltaisen lumilautailun sukupuoli-
identiteetti, lajin julkisuuskuva sekä tyyli. Tutkimusasetelma poikkeaa useista 
muista lumilautailukulttuuria käsittelevistä tutkimuksista siten, että Christen-
sen asettaa siinä analyysinsa lähtökohdaksi lumilautailijoiden itse omalle toi-
minnalleen antamat merkitykset.  

Kuvaan suomalaisten ja skotlantilaisten lumilautailijoiden arkipäivää et-
nografisesti samalla tavalla kuin Christensenkin. Christensenin ja oman tutki-
musotteeni välillä on kuitenkin myös selkeitä eroja. Christensen keskittyy yk-
sinomaan elämäntapalaskijoihin. Omassa tutkimuksessani laskijat eivät edusta 
mitään yksittäistä ryhmää tai kerrostumaa. Pikemminkin päinvastoin, tutki-
mukseeni osallistuneet lumilautailijat ovat itse määritelleet itsensä lumilautaili-
joiksi ja muodostavat siksi kirjavan joukon eri lähtökohdista tulevia ihmisiä.  

Artikkelissaan The Playing Collective. Snowboarding, Youth Culture and the 
Desire for Excitement (1999) Christensen lähestyy lumilautailua sosiologi Roger 
Callois'n (1961) leikkiteorian puitteissa. Callois erottaa toisistaan leikin neljä 
ideaalityyppiä, jotka ovat agôn, alea, mimesis ja ilinx. Lumilautailu on Christen-
senin mukaan kilpailullista toimintaa (agôn) samalla tavalla kuin leikki, kuiten-
kin niin, että onnistumisen ensisijainen mittari on laskijan henkilökohtainen 
suoritus. Lumilautailijat kilpailevat enemmän itseään kuin muita laskijoita vas-
taan, eikä kilpailu ole lumilautailussa itsetarkoitus. (Christensen 1999, 114–118.) 

Toisena kohtana Callois'n (1961) leikkiteoriassa tulevat lumilautailun tyy-
lillinen ilmaisu ja arvot (mimesis), joihin lumilautailun maailma perustuu ideo-
logisella tasolla. Christensenin analyysissa mimesis rakentaa imaginaarista maa-
ilmaa, joka näkyy lumilautailussa muun muassa lajikohtaisten medioiden toi-
minnassa. Calloisin leikkiteoriassa mimesis on jäljittelyn kautta tapahtuvaa eläy-
tymistä. Ammattilaskijat ovat roolimalleja, joiden tekemistä seurataan ja jäljitel-
lään. Lumilautailumedian välityksellä arvot ovat kaikkien laskijoiden saatavilla 
ja juuri tässä "katseessa" toteutuu myös mimesiksen toinen elementti: esityksellä, 
joita lumilautailulehdet ja elokuvat tässä edustavat, pitää olla yleisö. Kolman-
neksi lumilautailu perustuu riskinottoon ja epävarmuuteen (alea) ja viimeisenä 
tulee esimerkiksi äärimmäisissä extreme-kokemuksissa realisoituvaan heittäy-
tymiseen viittaava eskapismi ja itsensä kadottaminen (ilinx). (Christensen 1999; 
Callois 1961.) 

Lumilautailun epävirallisia oppimisprosesseja tutkinut kasvatustieteilijä 
Åsa Bäckström (2005, 124) suhtautuu varauksella Christensenin tulkintaan jäljit-
telyyn perustuvan mimesiksen asemasta lumilautailun peruselementtinä. Kritii-
kin kohteena on näkemys, jonka mukaan mimesis kykenisi tuottamaan jäljittelyn 
kautta kokonaisia vaihtoehtoisia maailmoja, tai kuviteltuja yhteisöjä (imagined 
communities), joihin lumilautailijat siirtyvät esimerkiksi lumilautailuelokuvien 



58 
 
välityksellä. Itse olen sitä mieltä, että Christensenin analyysi mimesiksestä kuvaa 
hyvin sitä, mitä tapahtuu, kun lumilautailijat katsovat joko itseään tai toisia lu-
milautailijoita esimerkiksi videolta tai kun he lukevat lumilautailulehtiä. Lumi-
lautailun suhde sen omaan historiaan on huomattavan nostalginen (ks. Hänni-
nen 2005; Hänninen 2004), joten lumilautailukulttuuria voidaan pitää myös täs-
sä suhteessa esimerkkinä imaginaarisesta, muistoihin ja jäljittelyyn perustuvas-
ta yhteisöstä. 

Holly Thorpe toteaa, että lumilautailussa sosiaalinen pääoma ja sen mu-
kana tuleva status on ansaittava erilaisten ruumiillisten käytänteiden kautta. 
Arvostettuja ruumiillisia käytänteitä ovat esimerkiksi sitoutuneisuus, fyysiset 
ominaisuudet ja riskinotto, joihin myös laskijoiden tyylillinen ilmaisu perustuu. 
Kulttuuri-ilmiönä ruumiilla on symbolista arvoa, joka jakaa lumilautailun kult-
tuurisen todellisuuden hierarkkisesti erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin ja erottaa 
lumilautailijat samalla lajin ulkopuolisesta maailmasta. (Thorpe 2004a, 181; 
Thorpe 2004b, 38.)   

Tyyli, joka tarkoittaa tässä tietynlaista tapaa pukeutua, puhua, liikkua ja 
käyttäytyä, erottaa oikeat lumilautailijat harrastelijoista ja wannabe-laskijoista. 
Elämäntyylinä lumilautailu perustuu alakulttuurisesti jäsentyneeseen identi-
teettiin. (Thorpe 2004a, 184–186.) 1980-luvun lopulla vallalla ollut rähjäinen 
grunge-tyyli asettui liikuntasosiologi Duncan Humphreysin mukaan vuoden 
1987 pörssiromahduksessa kulminoitunutta juppikulttuuria vastaan. Esimer-
kiksi kierrätetyt vaatteet kritisoivat ylenpalttista kulutusta ja glamour-elämää 
sekä käytännössä että symbolisella tasolla. ( Humphreys 1997, 154.)  

Vapaa-aikaa ja kaupunkikulttuuria tutkineiden Tim Edensorin ja Sophia 
Richardsonin mukaan lumilautailijoiden löysiin housuihin ja katutyyliin viit-
taava pukeutuminen sisältää retorisen väittämän, jonka mukaan lumilautailijat 
kuuluvat laskettelijoihin verrattuna alempaan yhteiskuntaluokkaan, vaikka tä-
mä ei varsinaisesti pidä paikkaansa. Lumilautailijat ovat laskettelijoiden tavoin 
pääsääntöisesti keskiluokkaa ja muodostavat siellä oman tyylillisen ilmaisun 
kautta erottuvan ryhmänsä. Individualistisena ja nautintokeskeisenä ryhmänä 
lumilautailijat haluavat erottautua perinteisen urheilun nationalismista ja kon-
servatiivisuudesta. (Edensor & Richardson 2007, 110–111.)  

Siinä missä lumilautailijat vastustivat aineistoni mukaan aikanaan lasket-
telua, rullalautailun vastakohta keskiluokkaisen urheilun kentällä on golf. Ark-
kitehtuuriin perehtynyt historioitsija Iain Borden toteaa, että golf on kaikkea 
sitä, mitä rullalautailu ei ole. Se on keskiluokkaista, konservatiivista ja siten 
Bordenin mukaan vanhanaikaista, ja siltä puuttuu kokonaan rullalautailun ka-
tu-uskottavuus ja extreme-luonne. (Borden 2001, 137.) Lumilautailijat poikkea-
vat tästä vastakkainasettelusta ainakin omassa aineistossani, jossa on runsaasti 
viittauksia golf-harrastukseen. Osa lumilautailijoista haluaa golf-harrastuksensa 
kautta korostaa, että heidän ideologiansa on niin eklektinen ja avoin, että urhei-
lumaailman perinteiset vastakkainasettelut eivät kosketa heitä.39 Toiseksi golfis-

                                                 
39  Vastaava eklektisyys kattaa lumilautailukulttuurin kokonaisuutena. On tavallista, 

että tyylin perusnormeja rikotaan yksilöllisen ilmaisun puitteissa. Rikkomukset kos-
kevat lähinnä pukeutumista, musiikkia ja muuta ekspressiiviselle tasolle kuuluvaa 
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sa ja lumilautailussa on paljon yhteisiä elementtejä ja haastattelemieni lumilau-
tailijoiden mukaan ne tukevat lajeina toisiaan. Yhteisiä tasoja on havaittavissa 
muun muassa siinä, millaisen arvon hyvä tekniikka, keskittyminen ja yksilö-
suoritus sekä toisaalta yhteisöllisyys yksilöllisyyden vastavoimana saavat mo-
lemmissa lajeissa.  

Lumilautailun tyylillinen ilmaisu oli 1990-luvulla sekoitus rullalautailusta, 
nuorisojengeistä ja punkista omaksuttuja vaikutteita. Pukeutumisen tarkoituk-
sena oli erottautua laskettelukeskuksissa liikkuvista laskettelijoista, joiden kes-
kiluokkainen olemus ja arvot olivat tässä symbolisen vastarinnan kohteena. 
(Thorpe 2004a, 184–186.) Lumilautailijat rakensivat marginaalista, tavanomai-
sesta poikkeavaa pukeutumistyyliä tarkoituksenaan erottaa lumilautailu perin-
teisestä urheilusta ja ehkäpä aiheuttaa jossain määrin myös pahennusta (Thorpe 
2004b, 32–33). Konflikti oli läsnä myös lumilautailun sisällä: vastakkain olivat 
rullalautailuun perustuva free style ja surffauksesta vaikutteita ottava free ri-
ding sekä alppihiihtoa muistuttava ratalumilautailu (Humphreys 1996, 17). Ero 
näiden kolmen suuntauksen välillä on edelleen selkeä. Olen omassa tutkimuk-
sessani keskittynyt lähinnä free style - ja free riding -laskijoihin. 

Lumilautailun nopea kaupallistuminen lisäsi myös lajin suosiota. Pukeu-
tumiseen tämä heijastui siten, että yhä useampi harrastaja omaksui lumilautaili-
joille ominaisen tavan pukeutua, eikä erottautuminen ollut aikaisempaan ta-
paan mahdollista. Kuka tahansa saattoi näyttää lumilautailijalta, vaikka ei olisi 
sitä ollutkaan. Pukeutumisen merkitys erottautumisen välineenä oli muuttu-
massa samalla, kun lumilautailuvarusteissa painotus siirtyi funktionaalisiin 
varusteisiin. Vastaava siirtymä on nähtävissä myös kielenkäytössä, joka muut-
tui samaan aikaan pukeutumisen kanssa osaksi nuorten yleiskulttuuria. (Thor-
pe 2004a, 189.) Värikkään lumilautaslangin rinnalla elää nykypäivänä vahvasti 
laskemisen tapaa, temppuja ja ruumiin eri asentoja kuvaava tekninen sanasto: 

Temput on pakko lausua ns. "lyhenteillä" ja onhan se paljon hienompaakin sanoa tri-
kin nimeksi cabalero femma korkkarina mellakalla kuin että tempun nimeksi sanois 
väärinpäin40 laskea hyppyrille ja lähteä pyöriin etupuolen suuntaan yksi ja puoli 
kierrosta niin että pyöritään vasemman jalan takaa tai jotenki sinne päin ... (L2, 30 
M83) 

Samalla tavalla kuin aikaisemmin tyylin kohdalla myös lumilautailijoiden kie-
lenkäyttöä voi olla vaikea täysin ymmärtää, mikäli sitä ei ole mahdollista yhdis-
tää omaan, henkilökohtaiseen kokemukseen lumilautailusta tai ei tiedä, mihin 
termeillä viitataan (Thorpe 2004a, 189). Kysymys on tässäkin kohtaa erottautu-

                                                                                                                                               
ilmaisua. On myös mahdollista, että lumilautailijat ovat ideologisesti eklektisiä, mikä 
viittaa arvojen moninaisuuteen. 

40  Vasen- ja oikeakätisten ihmisten lisäksi on olemassa myös vasen- ja oikeajalkaisia 
ihmisiä. Valtaosa lumilautailijoista laskee vasen jalka edellä ja vahvempi, oikea jalka 
takana (regular). Vähemmistössä ovat goofy-laskijat, jotka lumilautailevat oikea jalka 
edellä ja vastaavasti vasen jalka takana. Sitaatissa mainittu "väärinpäin" tarkoittaa 
tässä sitä, että trikkien eli temppujen vaikeustasoa on mahdollista nostaa toteutta-
malla temppu heikomman jalan puolelta, jolloin laskija liikkuu tavanomaiseen lasku-
tapaansa verrattuna juurikin "väärinpäin". 



60 
 
misen tyylillisistä strategioista.41 Tyyli muuttaa kaupallistumisen myötä muo-
toaan säilyttääkseen etumatkansa suhteessa massoittumiseen (ks. Green 2010, 
38–39). 

Sosiologi Pierre Bourdieu (1984, 215) puhuu urheilun yhteydessä erin-
omaisuudestaan kiinni pitävästä eliitistä, joka haluaa etäännyttää (to distance) 
itsensä eliittiä jäljittelevistä vulgaareista massoista. Tendenssi ajaa eliitin tavoit-
telemaan toiminnassaan jatkuvasti uusia tasoja, joihin myös tyylillinen ilmaisu 
olennaisesti kuuluu. Lumilautailussa suuntaus näkyy esimerkiksi pukeutumi-
sessa, jossa lumilautailijoiden tyyli on muuttunut aikaisempaa hienovaraisem-
maksi. Alakulttuuriset viittaukset punkkiin, rokkiin, räppiin ja muihin nuoriso-
kulttuureihin, kuten rullalautailuun, ovat saaneet rinnalleen tekniseen pukeu-
tumiseen liittyviä elementtejä. Samalla ilmaisun shokeeraava vaikutelma on 
vähitellen katoamassa.  

Erottautuminen keskittyy nykyisin tiettyjen merkkien suosimiseen (ks. 
Hänninen 2005, 43–44), vaikka tämä on tietysti vain osa erottautumisen koko-
naisuutta. Hienovaraisuus suojelee lumilautailun autenttisuutta tekemällä tyy-
lillisen ilmaisun "lukemisesta" aikaisempaan verrattuna vaikeampaa. Tälle on 
myös selkeä tarve, sillä kaupallistumisen myötä lumilautailuvarusteita ostavat 
myös sellaiset ihmiset, jotka eivät ole lumilautailijoita. Olennaista tyylillisessä 
ilmaisussa on se, että lumilautailukulttuurista pitää nykyään tietää melko pal-
jon, jotta sen välityksellä tapahtuvaa kommunikaatiota, jota tyyli lumilautailu-
kulttuurissa edustaa, voisi havainnoida osallistumisesta puhumattakaan:  

Lumilautailijat ovat merkkitietoista väkeä. Heidät usein tunnistaa lumilautabrändien 
logoista vaatteissa ja vaatetuksesta yleensä. Esim. itse huomaan eron lumilautailijan 
ja rullalautailijan välilläkin, vaikka habitus saattaa tuntua samalta, jotkin aivan pie-
net yksityiskohdat saattavat ratkaista lumilautailijan tunnistamisessa. Toisaalta lumi-
lautailijat eivät ole homogeeninen joukko, yhteistä dress codea ei ole missään luoki-
teltu, joten lumilautailija voi yhtä hyvin olla sen naapurin lökäpöksy kuin goot-
tinuorikin. (L2: 93, M83) 

Merkkipeli heijastelee lumilautailukulttuurin sosiaalista hierarkiaa: vain eliitillä 
on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mikä on hyväksyttävää ja ajanmukaista. Li-
säksi laskijan ulkoisesta olemuksesta on ainakin periaatteessa mahdollista näh-
dä, millainen sosiaalinen asema hänellä on lumilautailukulttuurissa. Strategia 
on toimiva ja se suojelee lumilautailun autenttisuutta tehokkaasti siirtämällä 
tyylillisen kommunikaation tasolle, josta sitä ei voi nähdä kokonaisuutena ul-
kopuolisesta näkökulmasta, esimerkiksi harrastelijalaskijoiden tai wannabe-
lumilautailijoiden silmin. 

 Omassa kenttätyössäni olen liikkunut lumilautailijoiden keskuudessa 
Skotlantia lukuun ottamatta lähinnä omissa arkivaatteissani, joten en ole tässä 
suhteessa itse tutkijana osallistunut käynnissä olevaan tyylilliseen kommuni-

                                                 
41  Kielenkäytön teknisyys on lumilautailukulttuurissa osa erottautumisen strategiaa. 

Vaikeasti ymmärrettävä sanasto pitää ulkopuoliset loitolla. Toisaalta tekninen sanas-
to ilmaisee, vaikkapa tiettyä kilpailussa esitettyä temppua eksaktisti niin, että kaikki 
tätä "kieltä" hallitsevat ihmiset ymmärtävät, mihin puhuja termillään viittaa. Tässä 
suhteessa lumilautailun tekninen kieli ei poikkea olennaisesti esimerkiksi tieteellisis-
tä käsitteistä, joilla on lähtökohtaisesti sama funktio. 
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kaatioon, vaikka sitä tietysti aktiivisesti havainnoinkin. Liikuntasosiologi Holly 
Thorpe sen sijaan kertoo tutkimuksessaan, kuinka hän oli ostanut Oregonista 
kenttätyönsä loppupuolella värinsä ja mallinsa puolesta häntä miellyttäneen 
lippiksen (Obey cap). Pian selvisi, että kyseessä oli portlandilaisten eliittilaski-
joiden suosima merkki. Paikalliset laskijat huomasivat Thorpen päähineen ja 
kommentoivat sitä kysymällä, mistä lippis on peräisin, ja miten on mahdollista, 
että Thorpe, joka oli tuolloin ehtinyt olla Portlandissa vasta lyhyen aikaa, kulki 
jo parin päivän jälkeen Obeyn lippis päässään. Kommentit esitettiin myöntei-
sessä hengessä ja Thorpen mukaan ne vahvistivat hänen katu-uskottavuuttaan 
lumilautailijoiden silmissä. (Thorpe 2007a, 60–61.) 

Päinvastaisesta reaktiosta Thorpe kertoo Whistlerissä42 Kanadassa, jossa 
hän joutui välinepulmansa ratkaisemiseksi vuokraamaan laskettelukeskuksesta 
jo parhaat päivänsä nähneen lumilaudan. Laskijat suhtautuivat lautaan epäile-
västi ja vaikka he eivät asiaa suoraan kommentoineetkaan, Thorpe koki, että 
hänen kenttätyönsä kärsi siitä, että häntä ei otettu tämän vuoksi vakavasti. 
(Thorpe 2007a, 60–61.) 

Michele Donnellyn (2006, 219, 224; Wheaton & Beal 2003) mukaan on tär-
keää, että urheilun ja alakulttuureiden tutkimuksessa ei keskitytä yksinomaan 
ilmiön "aitoihin" tai sisäkulttuurisesti tunnustettuihin ryhmiin, vaan myös nii-
hin harrastajiin, jotka toimivat alakulttuuristen hierarkioiden reuna-alueilla. 
Tämä on merkittävää siksi, että urheilun ja nuorten alakulttuurit ovat ylipää-
tään läpeensä kaupallistuneita ilmiöitä, joissa myös harrastajien identiteetti 
vaihtelee juuri autenttisuuden perusteella. Wannabe-laskijat ja harrastelijat ovat 
tutkimuskohteena yhtä tärkeitä kuin eliittilumilautailijatkin. 

6.2 Tyyli ja bricolage 

Konkreettisimmillaan tyyli tarkoittaa tiettyä kulttuurisesti määrittynyttä tapaa 
pukeutua, puhua, liikkua ja käyttäytyä (ks. Kidder 2011, 67; Brake 1985). Tyylin 
kenttä on ilmaisullisesti laaja: se sulkee sisäänsä paitsi arvoihin ja asenteisiin 
(eettinen) myös pukeutumiseen, musiikkimakuun ja laskemiseen liittyviä (es-
teettinen) elementtejä. Kaikilla laskijoilla, ei vain ammattilaisilla, on oma henki-
lökohtainen tapansa liikkua ja ilmaista itseään. Merkitysjärjestelmänä tyyli viit-
taa kollektiiviseen ja siten yhteisöllisyyttä ylläpitävään toimintaan, jonka oh-
jaamana tyyli saa nykyhetkessä realisoituvan muotonsa. (Hänninen 2007, 12.) 
Tyyli liittyy läheisesti myös elämäntapaan ja nuorisokulttuurisiin identiteettei-
hin. (Ks. Thorpe 2004a, 184–186.) Keskeinen kysymys tyylillistä ilmaisua tarkas-
teltaessa on se, millaisista asioista sen välityksellä halutaan puhua (Hänninen 
2007, 15). 

                                                 
42  Suosittu laskettelukeskus Kanadassa.  
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Michel Maffesoli määrittelee tyylin uusheimo-käsitteensä kautta yhteisöl-
lisyyden perusmuodoksi.43 Birminghamilaisesta tutkimusperinteestä poiketen 
Maffesolin analyysi ei ole sidoksissa työväestöön tai yhteiskuntaluokkaan, vaan 
globalisaatioon ja tiedonvälityksessä tapahtuneisiin muutoksiin. Maffesolille 
individualismi ja yhteisöllisyys ovat enemmän kuin uusheimon perusrakennet-
ta kuvaava dialektinen käsitepari. ( Maffesoli 1995, 51; Sulkunen 1995, 81.) Nuo-
risotutkija Andy Bennett toteaa, että uusheimo on perinteistä alakulttuuria väl-
jempi sosiaalinen yksikkö, joka viittaa enemmän tunnelmaan, mielentilaan tai 
elämäntyyliin kuin selkeärajaiseen kulttuuri-ilmiöön tai varsinkaan ihmisryh-
mään. (Bennett & Kahn-Harris 2004, 12; Ks. Bennet 1999; Maffesoli 1996, 98.)  

Tyylissä ei ole Maffesolin mukaan kysymys vain yksilön tai taiteen tyylis-
tä, vaan kulttuurin "kaikkien taiteiden" jakamista muodoista ja ominaisuuksista 
tietyn jälkikäteisesti nimetyn ajanjakson puitteissa. Visuaalisella tasollaan tyyli 
ilmenee esimerkiksi muodissa, pukeutumisessa ja ruumiillisesti elekielessä. 
Ideologisesti tyylin yhteydessä puhutaan representaatioista, kielellisistä käytän-
teistä sekä arvojen yhdenmukaisuudesta. Tyyli on totaalista eli se koskettaa 
kaikkia inhimillisen yhteiselämän osa-alueita taiteesta arkipäivän ilmiöihin. 
(Maffesoli 1995, 40, 52, 75; ks. Hänninen 2004; vrt. Mauss 1990.) Haluan koros-
taa lisäksi, että tyyli on maffesolilaisittain sekä esteettinen että eettinen (ideolo-
gia) ilmiö.44 Tarkoitan tällä sitä, että tyylillisellä ilmaisulla, jonka voimme taval-
la tai toisella havainnoida, on usein myös jonkinlainen sanoma.  

Myöhäismoderni ruumiillisuuden estetiikka, joka liittyy esimerkiksi ur-
heiluun, laihduttamiseen, muotiin ja ruokakulttuuriin, on merkki uudenlaisesta, 
myöhäismodernista kollektiivisuudesta. Maffesolin klassikkoteoksessa "The 
Time of the Tribes"45 (1996) perusteesi on, että myöhäismodernissa yhteiskun-
nassa vallitsee uusi orgiastinen yhteisöllisyys. Orgiastisella Maffesoli tarkoittaa 
nautintoa arkielämän normien tavoittamattomissa. Maffesolin teos kuvaa osu-
vasti omaa suomalaista arkipäiväämme, jossa orgiastinen tai myöhäismoderni 
yhteisöllisyys on menettänyt instrumentaalisen eli välineellisen luonteensa ja 
rakentuu nyt satunnaisten ja valinnanvaraisten kulutus-, harrastus- tai elämän-
tapayhteisöjen varaan. Tuotteita ja palveluita, mutta myös kulttuuria kulute-
taan yhdessä ilman varsinaista päämäärää. Yhteisöt ovat hajanaisia ja kevyitä, ja 
jokainen voi kuulua moniin yhteisöihin tai vaihdella niitä oman halunsa mu-
kaan. (Sulkunen 1995, 8–9.)  

Jos ajatellaan esimerkiksi vapaa-ajan merkitystä ihmisten elämässä, on 
selvää, että Maffesolin myöhäismoderni yhteisöllisyys ei tarkoita tässä pelkäs-

                                                 
43  Maffesolin uusheimo ei ole sama asia kuin esimerkiksi klassisessa antropologiassa 

esiintyvä heimo, johon synnytään ja jonka jäsenyyteen ei tällä perusteella liity aitoa 
valintaa. Uusheimo tai yhteisöllisyyden uudet muodot muistuttavat klassista heimoa 
kuitenkin sikäli, että molemmissa tapauksissa heimoon kuulutaan ja siihen kuulu-
mista symboloidaan ideologisesti sen itsensä vuoksi ilman yksilöllistä tai historiallis-
ta päämäärää. (Sulkunen 1995, 9.) 

44  Lingivisti Patricia Calefato (1998) puhuu tässä kohtaa termin ilmiö rinnalla myös 
kulttuurisestä prosessista, joka korostaa tyylin ajallista, muutokseen viittaavaa ulot-
tuvuutta. 

45  Ranskankielinen alkuteos "Le Temps des tribus, le déclin de l´individualisme dans la 
société de masse" (1988). 
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tään nuorisokulttuureita, vaan länsimaista yhteiskuntaa kokonaisuutena. Va-
paa-ajan ja harrastusten puitteissa voidaan puhua esimerkiksi avantouimareista, 
elokuva- tai tietokonefriikeistä, maratoonareista, musiikki-ihmisistä, kirjalli-
suusharrastajista, puutarha- ja käsityöihmisistä tai vaikkapa huonekalujen en-
tisöinnistä ja ranskalaisesta keittiöstä kiinnostuneista ihmisistä heimoina. Akti-
viteetit eivät välttämättä hallitse yksilön identiteettiä, vaikka tämä on toki mah-
dollista. Kokonaisuutena ne kertovat kuitenkin jotain siitä, mikä yksilölle on 
olennaista ja tärkeää juuri tällä hetkellä – tässä ja nyt. Huomenna tilanne voi 
olla jo kokonaan toinen, eivätkä erilaiset heimot ole toisiaan poissulkevia.  

Maffesolin myöhäismoderni yhteisöllisyys heijastaa erityisen hyvin juuri 
nuorisokulttuurien kentällä tapahtuneita siirtymiä. Tämä on luonnollista, koska 
vapaa-ajan lisääntyminen on yksi niistä tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet mo-
dernin nuorison syntyyn yhteiskunnallisena ryhmänä. Maffesolin tarkoittamia 
heimoja ovat esimerkiksi lumilautailijat, rullalautailijat, fiftarit, larppaajat, ve-
gaanit, hipit, gootit, punkkarit, pissikset, bodarit, hipsterit, emot, fruittarit, ota-
kut, lolitat ja rokkarit vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. Suuntauksen 
merkitys yksilön identiteetille tosin vaihtelee, eivätkä kaikki heimot ole peräisin 
pelkästään nuorisokulttuureiden maailmasta.     

Tyyli on kollektiivinen eli yhteisesti jaettu kieli, jota käytetään nuoriso-
ryhmien sisällä, mutta myös silloin, kun halutaan viitata tiettyyn ryhmään. 
"Kuuluminen" tapahtuu tässä tyypitellyn tai koodatun kielen välityksellä. Tyyli 
ei ole vain kieltä, vaan jatkuvassa liikkeessä elävää puhetta, joka liittää yksilön 
"tietyn tyyliseen" ryhmään. (Maffesoli 1995, 45.) Tässä yhteydessä voitaisiin pu-
hua myös elämäntyylistä (life style), jolla tarkoitan yksilölle tyypillistä tapaa elää 
jokapäiväistä arkea. Elämäntyyli sulkee sisäänsä ne tavat, joiden puitteissa yksi-
lö tekee kulutusvalintoja (sekä esteettisin että eettisin perustein) ja joiden kautta 
yksilö hyödyntää kulttuurisia resursseja ilmaistessaan omaa, yksilöllistä tyyli-
ään. (Chaney 1996.) Elämäntyyli perustuu vapaaehtoiseen valintaan, eikä se ole 
siten sama asia kuin elämäntapa (way of life), joka viittaa vakaampiin yhteisöi-
hin.46 (Bennett 1999, 607; Kellner 1992, 158; ks. Hänninen 2004, 50.) Lumilautaili-
jat eivät tee eroa elämäntavan ja -tyylin välillä. He käyttävät käsitteitä rinnak-
kain toistensa synonyymeina. Tutkimuksellisesti on sen sijaan tärkeää, millä 
tavalla elämäntapa ja -tyyli pystyvät käsitteinä kuvaamaan kulttuurista muu-
tosta, ja samalla ilmaisemaan jotain siitä, mikä on jaettua ja yhteistä.  

Sosiologi Jaana Lähteenmaan (1996, 105; Lähteenmaa 1991a, 93; ks. Hoik-
kala 1989) mukaan nuorisokulttuurisen tyylin tutkimus on perusteltua, jos se 
kykenee sanomaan jotakin kohteestaan ja vastaamaan sitä kautta laajempiin, 
länsimaista yhteiskuntaa koskettaviin kysymyksiin. Kulttuurinen kommunikaa-
tio tapahtuu osittain ryhmäsidonnaisten roolien ja sosiaalisten verkostojen 
kautta. Yliyksilöllisyys viittaa tässä myös globalisaatioon: kansainvälinen mas-

                                                 
46  Nuorisotutkija Paul Hodkinsonin (2004, 140) mukaan alakulttuuria sivuavia käsittei-

tä ovat uusheimo (Maffesoli 1996; Bauman 1992), sosiologi David Chaneyn elämän-
tyyli (1996; ks. myös Shields, 1992), skene (Harris 2000) sekä postmoderni (myöhäis-
moderni) nuorisokulttuuri (Muggleton 2000). Käsitteiden välisistä suhteista tarkem-
min ks. Bennett (2011). 
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samedia ja kaupallisuus ovat tärkeä osa kokonaisuutta, jonka keskellä lumilau-
tailu merkitysjärjestelmänä elää.  

Tyyli on kollektiivisesti jaettua kieltä siitä, mikä on lumilautailukulttuuris-
sa aitoa ja hyvää sekä toisaalta kielteiseksi koettua. (Ks. Maffesoli 1995, 45; 
Hoikkala 1989.) Ideologisesti tyylissä on kysymys arvoista ja niiden ilmaisemi-
sesta: 

Jos puhutaan hyvästä lumilautailijasta, tarkoitetaan usein taitavaa ja paljon temppuja 
osaavaa henkilöä, Myös tyyli on tärkeä. Itse kuitenkin määrittelen hyvän lumilautai-
lijan samalla tavalla kuin hyvän ihmisen. Se millainen on hyvä ihminen voi jokainen 
tulkita omalla tavallaan. (L1: 22, M85) 

Ei ole sattumaa, että sitaatin lumilautailija puhuu tyylin kohdalla varsinaisen 
laskutyylin lisäksi myös muunlaisista, kokonaisvaltaisemmista arvoista. Teema 
toistuu läpi koko tutkimusaineiston sekä lomakekyselyaineistossa että teema-
haastatteluissa. Tässä suhteessa tyyli on maffesolilaisittain totaalinen käsite (ks. 
Hänninen 2004). Tarkoitan totaalisella tässä, kuten jo todettua sitä, että esteetti-
sen eli visuaalisen lisäksi tyyli operoi myös eettisellä eli ideologioiden tasolla.  

Tyyli on sukua muodille, jonka kulutusta ja muotia tutkinut sosiologi Co-
lin Campbell (1987, 154–160) asettaa hyvän maun funktionaaliseksi vastineeksi. 
Muoti on kollektiivisesti jaettua kommunikaatiota, joka tuottaa samalla tavalla 
kuin tyyli, ainakin näennäistä konsensusta. Makuarvostelmana muoti muistut-
taa traditionaalisia normeja, joiden muotokielessä ja funktioissa on myös makua 
ja tyyliä sivuavia elementtejä.47 (Gronow 1997, 91–92.) Normien jäsentämä ta-
pakulttuuri poikkeaa muodista siinä, että se edustaa suhteellisen vakiintuneita 
sosiaalisia käytänteitä. Tapa ei ole täysin pysyvä entiteetti, mutta yksilön näkö-
kulmasta se on muotiin ja yksilölliseen makuun verrattuna vakaampi ilmiö. 
Muoti yhdistää ihmisiä pukeutumisen kautta. Erottautumisen ohella se ylläpi-
tää yhteisöllisyyttä.  

Kulturalistisen näkemyksen mukaan tyyli on alakulttuurisidonnainen il-
miö, joka tarjoaa symbolisia malleja yhteiskunnallisten epäkohtien ratkaisemi-
seksi. Erityisen voimakkaana tämä kriminologi John Clarken maagillisena rat-
kaisuna (magical recovery) tunnettu selitysmalli eli brittiläisessä nuorisotutki-
muksessa 1980-luvulle asti. Suuntauksen klassikkoteoksessa "Resistance 
through Rituals" (1982) maagillinen ratkaisu, joka tarkoittaa tässä sitä, että 
konkreettisia yhteiskunnallisia ongelmia pyritään ratkaisemaan puhtaasti sym-
bolisella tasolla, esiintyy yhtenä tyylissä kulminoituvan alakulttuurisen ilmai-
sun peruselementeistä.  

Bricolage on kulttuuristen objektien uudelleen järjestämistä ja rekontekstu-
alisaatiota, joka saa objektit merkitsemään uusia asioita laajemman symbolisen 
järjestelmän puitteissa. (Ehrnrooth 1988, 185.) Bricolagen lähtökohtana on aina 
jokin olemassa oleva diskurssi tai kulttuurinen rakenne, johon bricolagen on vii-
tattava, jotta uusi merkitys voisi syntyä ja tulla ilmaistuksi. Nuorisokulttuurit 

                                                 
47  Tarkoitan muodilla tässä yhteydessä arkipäiväistä katumuotia vastakohtana elitisti-

selle haute couture -muodille, vaikka näiden kahden suhde onkin viime vuosina lä-
hentynyt. 
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käyttävät materiaalinaan tyypillisesti juuri muotia ja pukeutumista. Varsinaisen 
raaka-aineen lisäksi nuoriso- tai alakulttuurinen tyyli edellyttää koherenttia ja 
siten tunnistettavaa "bricolorista logiikkaa", joka kykenee kannattelemaan tyy-
lillistä ilmaisua. Bricolorinen logiikka kuvaa tässä niitä tapoja, joilla kulttuurisia 
symboleja ja muuta raaka-ainetta yhdistellään. Ehrnrooth (1988, 186–187; Läh-
teenmaa 1996, 102–103; ks. Clarke 1982, 177–178) korostaakin, että bricolagen 
harrastajat eivät ole koskaan täysin omavaraisia "semiologisia sissejä"48 tai san-
karisubjekteja, vaan uudelleen sovittajia.  

Alakulttuuriteoriassa bricolage selittää sitä, miten tyyli toimii erottautumi-
sen välineenä, ja mistä erottautumisessa on kysymys. Nuorisotutkija John Clar-
ke (1982, 177) määrittelee bricolagen tietyn merkitysjärjestelmän puitteissa ta-
pahtuvaksi uudelleen järjestämiseksi, joka antaa esineelle merkityksen asetta-
malla sen uuteen tulkintakontekstiin. Tässä yhteydessä tyyli näyttäytyy ilmiönä, 
jonka keskeinen "tapahtumapaikka" on muoti (esimerkiksi pukeutuminen ja 
musiikki). Hebdigen bricolage perustuu sosiologi Roland Barthesin (1994, 173–
177) toisen asteen merkitysjärjestelmiä käsittelevään teoriaan, jossa kulttuurisia 
merkityksiä ja niiden muodostumista lähestytään myyttisenä kielenkäyttönä.49 
(Turner 1990, 18–19.)  

Bricolage on tyylillisten elementtien kierrätystä, jossa nuorisokulttuureiden 
ilmaisu syntyy ja saa merkityksensä tiettyjen diskursiivisten käytänteiden puit-
teissa. Keskeistä bricolagen analyysissa on merkitysjärjestelmä, jonka puitteissa 
se toimii eli toisin sanoen se, millaisia raaka-aineita ja diskursiivisia strategioita 
bricolagella on käytettävissään.  

Dick Hebdigen klassikkoesimerkki nuorisokulttuureiden bricolagesta on 
punkkareiden pukeutumisessaan ja lävistyksissään uudelleen kontekstu-
alisoima arkipäiväinen hakaneula, jonka hän näki heijastavan kannanottoa teol-
listuneen kapitalismin mukanaan tuomiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Punk-
karit hyödynsivät pukeutumisessaan myös jätesäkkejä, hakaristejä, osia koulu-
uniformuista (valkoiset kauluspaidat ja solmiot), räikeän pinkkejä mohair-
toppeja sekä vessanpytyn huuhtelemiseen tarkoitettuja, vedettäviä ketjuja. 
(Hebdige 1984, 106–112.)  

Lumilautailussa punk-vaikutteita oli havaittavissa esimerkiksi lumilautai-
lija Heikki Sorsan laskusuorituksessa Salt Lake Cityn olympialaisissa vuonna 
2002. Kun monet kilpailijat käyttivät half-pipen finaalissa kypärää, joka oli tul-
lut maailmancupissa samana vuonna pakolliseksi, Sorsa laski Suomen väreissä 
sinivalkoinen irokeesi päässään. Keskustelu kypäräpakosta kävi juuri noihin 
aikoihin kiivaana, koska lumilautailijoiden tempuista oli tullut vuosien mittaan 
yhä suurempia ja vaativampia, ja riskit olivat kasvaneet. Suuri osa lumilautaili-

                                                 
48  Semioottinen sissi viittaa alun perin semiootikko Umberto Econ (1979, 150) teoksessa 

"A Theory of Semiotics" esiintyvään käsitteeseen guerilla warfare.  
49  Bricolage-käsite on peräisin antropologi Claude Lévi-Straussin (1968) [1962] teoksesta 

"The Savage Mind". Lévi-Strauss kuvaa bricoleuria toimijaksi, joka kommunikoi kult-
tuuristen merkitysten ja muotojen välityksellä. Itse viestin lisäksi toimintaa ohjaavat 
bricoleurin henkilökohtaiset ja roolisidonnaiset mieltymykset, jotka vaikuttavat sii-
hen, millaisia elementtejä tietyn kulttuurin rajallisesta repertoaarista valikoituu 
kommunikaatioon. (Lévi-Strauss 1968, 17, 21; Ks. Kaartinen 1997, 39.) 
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joista ei vastustanut itse kypärää, mutta kypäräpakkoa sen sijaan kyllä. Kysy-
mys on tässäkin kohtaa siitä, kuka lumilautailijoiden asioista päättää: lumilau-
tailijat vai jokin ulkopuolinen taho, kuten kilpailujärjestäjät. 

Nuorisotutkija Andy Bennett toteaa, että alakulttuuriteoria suhtautuu tyy-
liin reduktionistisesti: työväenluokkaisten nuorisokulttuurien tyylissä on ky-
symys symbolisesta vastarinnasta brittiläisen yhteiskunnan rakenteellisia muu-
toksia vastaan ja tyylin funktio on tämän ristiriidan kuvaaminen brittiläistä ala-
kulttuuriteoriaa lainatakseni "maagisella" tasolla. Kulutushyödykkeiden, kuten 
hakaneulan, rekontekstualisaatio eli bricolage nähtiin työväenluokkaisen nuori-
son pyrkimyksenä erottautua yhtä aikaa sekä kapitalistisesta talousjärjestelmäs-
tä että valtakulttuurin edustamasta vallitsevasta yhteiskuntajärjestyksestä. 
(Bennett 1999, 602) Reduktionistisena alakulttuuriteorian tyyli-käsitettä voi pi-
tää myös sen vuoksi, että se ei aina huomioi nuorisokulttuureja esteettisistä ja 
eettisistä elementeistä rakentuvana kokonaisuutena. Nuorisotutkija Jeffrey 
Kidder (2011, 68) toteaa, että tyyli on enemmän kuin pelkkää ulkomuotoa tai 
pintaa. Nuoriso- ja alakulttuureiden tyylissä, jonka kautta nuoret ilmaisevat 
itseään, on kysymys kokonaisia merkitysjärjestelmiä konstituoivasta ilmaisusta.  

Homologia-olettamuksen mukaan yksittäisen nuorisoryhmän kulttuuri-
sissa käytänteissä elävä tyyli on yhteensopiva ryhmän jakaman elämäntavan ja 
ideologian kanssa. Selkeärajaisten ryhmien lisäksi symmetriaa esiintyy arvojen 
ja tyylin visuaalisten tai muuten näkyvien tasojen välillä. Homologia-
olettamuksen hallitseva asema johti aikanaan tilanteeseen, jossa tyylillisen il-
maisun ja ideologisten seikkojen välillä eläviin ristiriitoihin kiinnitettiin nuori-
sotutkimuksessa huomiota vähemmän kuin olisi ollut tarpeellista.  Näin myös 
ajatus siitä, että homologia ei ole suinkaan itsestäänselvyys, vaan paremminkin 
yksi mahdollisuus muiden joukossa, jäi analyysin ulkopuolelle. (Ehrnrooth 
1988, 189.) 

Sisäinen homologia, joka viittaa yksinkertaisimmillaan samaan asetelmaan 
kuin vanha iskulause, jossa todetaan, että "vaatteet on mun aatteet", ei kykene 
takaamaan tyylin ja ideologian välistä symmetriaa: tyylin esteettisten ja eettis-
ten piirteiden välinen suhde voi olla satunnainen sikäli kuin näitä kahta tasoa 
on ylipäätään mahdollista erottaa toisistaan. Tarkoitan tällä sitä, että tyylilliseen 
ilmaisuun ei välttämättä sisälly erityistä sanomaa.50 Lisäksi on huomattava, että 
ideologiat ja niihin liittyvät arvot voivat olla tyylillisen rekontekstualisaation eli 
yhdistelyn (bricolage) raaka-ainetta siinä missä esimerkiksi pukeutuminen ja 
musiikkikin.  

Ajattelen nuorisotutkija David Muggletonin tavoin, että tyylin merkitys on 
löydettävissä jostakin alakulttuuriteorian ja myöhäismodernistisen teorioiden 
väliltä. Alakulttuuriteoriassa tyylin homologia ei pysty ottamaan huomioon 
sellaisia myöhäismoderneja nuorisokulttuureita, joissa tyyli ei suoraan liity tiet-
tyyn ihmisryhmään ja joissa vaikutteita omaksutaan muista nuorisokulttuureis-

                                                 
50  Kysymys voi olla myös tyylittelystä, joka tarkoittaa tässä juuri sitä, että erityistä sa-

nomaa ei esimerkiksi visuaalisen tason ulkopuolella ole. (Ks. Salasuo & Poikolainen 
2012, 11.) 
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ta puolin ja toisin.51 Toisaalta ei ole niin, kuten myöhäismodernistit ajattelevat, 
että tyylillinen ilmaisu olisi täysin sattumanvaraista tai merkityksetöntä. (Mug-
gleton 2000, 103.) Tietty koherenssi kuuluu kulttuuriin pelkästään määritelmän 
tasolla. 

Rekontekstualisaatio on tyypillistä myös lumilautailukulttuurille, joka 
työstää tyylin visuaalisten muotojen, esimerkiksi pukeutumisen tai hiustyylien 
lisäksi myös ideoita, ajatuksia ja asenteita. Tyylin merkitykset ovat visuaalisten 
painotustensa vuoksi osittain heikosti artikuloituva tutkimuskohde, sillä merki-
tyksiä on ajoittain vaikea ilmaista verbaalisesti. Lisäksi makuarvostelmilla on 
taipumus nojata tautologisiin selitysmalleihin. Esimerkiksi rento pukeutuminen 
voi heijastaa lumilautailijoiden mukaan rentoa asennetta (ks. Hänninen 2007, 
14–15). Tautologialla, joka yleensä viittaa argumentaation kehämäisyyteen, tar-
koitan tässä sitä, että tyylin esteettinen ja eettinen taso voivat todella olla keske-
nään homologisia.   

Olen sosiologi Peter Martinin (2004, 33) samaa mieltä siitä, että alakulttuu-
ri olisi parempi ymmärtää tietynlaisten sosiaalisten suhteiden ja käytänteiden 
representaationa kuin selkeärajaisena kulttuuri-ilmiönä tai ryhmänä. Kiinnos-
tavaa ei ole tässä niinkään, kuka tiettyyn kulttuuriin sosiaalisella tasolla kuuluu, 
vaan se millaisista arvoista ja käytänteistä (the symbolic representations of the social 
world) tietty nuorisokulttuuri on rakentunut.  

Kun rekontekstualisaatiota (bricolage) tapahtuu, kysymys on siitä, että jo-
tain siirretään joko kontekstista toiseen tai merkitysjärjestelmien välillä. Jos re-
kontekstualisaatiota tapahtuu, sille on yleensä jokin tarkoitus. Joskus voi olla 
niin, että alkuperäinen tarkoitus jää syystä tai toisesta analyysin ulottumatto-
miin. Näin on esimerkiksi, kun lopputulos näyttäytyy näennäisen järjettömänä 
tai triviaalina. Usein kysymys on kuitenkin siitä, että bricolage viestittää jotakin. 
Näin tyylin eettinen eli ideologinen taso on homologian osalta täysi, eli on ole-
massa sanoma, joka halutaan välittää.  

Viestin jakelijana toimii esteettinen taso, esimerkiksi löysät housut, joka 
edustaa tyylin ekspressiivistä olomuotoa. Se representoi viestiä, nostaa sen ih-
misten nähtäville ja tekee viestistä ilmaisunsa kautta julkista, jaettua kommuni-
kaatiota. Rekontekstualisaatio on lähtökohtaisesti aina homologista, muuten 
sillä ei olisi mitään "merkitystä".52 Jos esimerkiksi Heikki Sorsan irokeesi ei vies-
tisi meille mitään lumilautailun ideologiasta, kuten se toki tekee, kampaus olisi 
vain yksi muiden joukossa – mahdollisesti puhdasta sattumaa tai henkilökoh-
tainen päähänpisto, mitä se on ehkä myös ollut. Kokonaan toinen kysymys on 
                                                 
51  Jaana Lähteenmaa (2001, 33) puhuu tässä yhteydessä sukkuloinnista, joka tarkoittaa 

sitä, että nuori voi kuulua yhtä aikaa useampiin ryhmiin ja liikkua ryhmien välillä 
suhteellisen vapaasti. 

52  Termi "merkitys" viittaa tässä kahteen päällekkäiseen ajatukseen rekontekstualisaa-
tion perusluonteesta. Ensimmäinen niistä on se, että rekontekstualisaatio ei olisi tär-
keää tai olennaista, jos se ei samanaikaisesti täyttäisi homologian tunnusmerkkejä. 
Rekontekstualisaatiolla ei toisin sanoen olisi tällaisessa tapauksessa merkitystä. 
"Merkityksen" toinen taso on kirjaimellisempi, mutta se liittyy edelleen samaan ase-
telmaan. Rekontekstualisaatio tuottaa uusia merkityksiä. Jos tietyssä kulttuuri-
ilmiössä on kysymys rekontekstualisaatiosta, siihen liittyy aina jonkinlainen merkitys. 
Jos ei liity, kysymys ei ole rekontekstualisaatiosta, vaan jostakin muusta, joka ehkä 
ulkoisesti muistuttaa rekontekstualisaatiota. 
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tarkasti ottaen on rekontekstualisaatiota, ja mikä taas sattumaa. Homologia-
olettamusta vastaan esitetty kritiikki on tärkeä osa metodologista pohdintaa 
tutkimuskohteesta riippumatta. 

6.3 Anarkia 

Tyylillinen rekontekstualisaatio (bricolage) ei ole myöhäismodernistisista mää-
reistään huolimatta yksinomaan nykykulttuuriin rajoittuva ilmiö. Sen muodot 
ja merkitykset vaihtelevat kulttuurisen kontekstin perusteella ja historiallisesti. 
Anarkia53 on sekä nuorisokulttuurisen tyylin että bricolagen keskeisiä elementte-
jä ja se toimii tyylin visuaalisena ja ideologisena lähtökohtana. Anarkia korostaa 
eritoten nuorisokulttuuristen tyylien kapinallisuutta, josta on sittemmin muo-
dostanut yhteiskunnallisen muutoksen metafora. (Ks. Stahl 1999; Brake 1985, 
58–59.) Itse määrittelen anarkian tässä työssä symboliseksi tai kulttuuriseksi 
vastarinnaksi, en niinkään kaaokseksi tai laittomuuden tilaksi.  

Anarkia-käsitetteen kritiikissä nuorisokulttuureiden tyylillinen ilmaisu 
nähdään vastarintaa laajempana ilmiönä, mitä se usein onkin. Lumilautailuun 
liittyy anarkian lisäksi paljon tavanomaista, arkipäiväistä ja siten kulttuuristen 
konfliktien ulkopuolelle jäävää "näkymätöntä toiseutta" eli sellaista ainesta, jota 
ei voida määritellä lainkaan vastarintaiseksi (Hänninen 2004, 79–84; Crosset & 
Beal 1997, 78–80; ks. Beal 1992; ks. Hänninen 2006a). Hyvä esimerkki tästä on se, 
miten lumilautailijat kuvaavat asioita, joita he itse arvostavat lumilautailussa 
eniten. Tärkeitä asioita ovat esimerkiksi itse tekeminen eli laskeminen sekä so-
siaalisuus: 

On ihanaa lähtee aikasin mäkeen kivalla pikku pakkasella, just silloin kun aurinko 
alkaa nousee. Käy streetillä testailemassa reilejä ja bokseja, vähän paippia myös. Sit 
sieltä laskemaan freeridea, metsäreittejä, mustia rinteitä [rinnekartassa vaativaksi 
merkitty reitti] jne. yleistä "jibbailua" [temppuilua]. Jossain vaiheessa pitää palata 
hetkeks streetillä kattomaanku sikahyvät laskijat vetää hulluja ilmoja ja muutenkin 
tosi hyvin. Niille paljon rispektiä siitä, että ne hallitsee noi jutut niin hyvin. Silloin ku 
lasken yksin, kuuntelen kiksejä antavaa musiikkia ja treenailen uusia juttuja. Frendi-
en kaa tulee enemmän lähinnä häröiltyä ja pidettyä hauskaa. (L1: 23, N86) 

Arkipäiväisyys näkyy siinä, miten tavanomaisista asioista useimpien lumilau-
tailijoiden elämä koostuu. Haastattelujen yhteydessä keskustelimme yhtä hyvin 
työhön, opiskeluun tai koulunkäyntiin ja perheeseen kuin muihinkin elämän 
perusasioihin liittyvistä asioista. Teemat liikkuvat kaukana lumilautailun anar-
kistisesta tai spektaakkelinomaisesta julkisuuskuvasta. Lumilautailu on haasta-
teltavien kertomana paremminkin eräänlainen "oma juttu", joka tukee arkipäi-

                                                 
53 Merriam-Webster-sanakirja määrittelee anarkian hallinnollisten rakenteiden puut-

teeksi, jota seuraa laittomuuden tai poliittisen epäjärjestyksen tila. Toiseksi anarkia 
viittaa utopistisiin yhteisöihin, joiden jäsenet elävät vapaina hallinnollisista auktori-
teeteista. Anarkia voi tarkoittaa myös instituutioita tai auktoriteetteja vastaan suun-
nattua vastarintaa. (Merriam-Webster [online].)  
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vää ja joka antaa sille esimerkiksi sosiaalisten suhteiden kautta merkityksen. 
Lumilautailun kautta haetaan myös tietynlaista eksistentialistista arvovaltaa 
omille elämänvalinnoille. Tarkoitan tällä lumilautailulle tyypillistä individualis-
tista ideologiaa, jossa yksilö asettaa itsensä aktiiviseksi toimijaksi omassa elä-
mässään ja tekee päätöksiä henkilökohtaista hyvinvointiaan silmällä pitäen vas-
toin ulkopuolista painetta. 

Tyylille tyypilliset tulkintakontekstit jakautuvat kahteen pääryhmään. 
Anarkistisiksi määritellään yleensä vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä kriittisesti 
kommentoiva ilmaisu, joka on näkyvässä ristiriidassa kritisoimansa yhteiskun-
tajärjestyksen kanssa.54 Toisen ryhmän muodostaa sellainen ilmaisu, joka jäsen-
tyy vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen kautta hyvin arkipäiväisesti ilman anar-
kia-käsitteelle tyypillistä vastarintaa tai yhteiskuntakritiikkiä. Nuorisotutkija 
Keith Kahn-Harris (2004, 108) puhuu metallimusiikin yhteydessä siitä, miten 
nuorisokulttuureista nostetaan esille kulttuurin kaikkein värikkäimmät ja ko-
rostetuimmat (spectacular) muodot sillä seurauksella, että arkipäiväiset käytän-
teet, lumilautailussa esimerkiksi yhteisöllisyys ja kavereiden kanssa hengailu, 
jäävät kokonaan vaille huomiota (ks. Hänninen 2004). 

Nuorisokulttuureiden historiassa on lukuisia esimerkkejä molemmista 
ryhmistä. Yhteiskuntakritiikin ohella nuorisokulttuureiden tyylilliseen ilmai-
suun vaikuttavat myös valtakulttuurin ulkopuolella elävät merkitysjärjestelmät, 
tavallisimmin muut nuorisokulttuurit. Anarkia voi myös periytyä eli siirtyä 
merkitysjärjestelmästä toiseen. Lumilautailussa ideologiset lainat ovat peräisin 
lähinnä surffauksesta, rullalautailusta ja muista extreme-lajeista, mutta myös 
musiikkisuuntauksista, kuten grungesta, punkista, hiphopista55  ja rap-
musiikista.  

Visuaalisesti tyylilliset lainat tarkoittavat esimerkiksi flanellipaitojen, 
huppareiden, pillifarkkujen, löysien housujen, pipojen, niittivöiden, laskettelu-
lasien ja muiden pukeutumiseen liittyvien elementtien tietyin väliajoin, muodin 
mukana vaihtuvaa kokonaisuutta, jonka myötä katukulttuuri siirtyy lumilautai-
lun kautta lumelle. Voidaan sanoa, että pukeutuminen kantaa mukanaan anar-
kistisia merkityksiä, ja että tätä kautta osa muiden nuorisokulttuureiden kult-
tuurisesta vastarinnasta on siirtynyt paitsi lumilautailun arvomaailmaan myös 
lajin julkisuuskuvaan.  

Anarkia on semanttisesti suhteellinen ilmiö. Mitä keskeisempi osa vallit-
sevaa järjestystä bricolage on, sitä radikaalimpana sitä kommentoiva diskursiivi-
nen strategia näyttäytyy (Lähteenmaa 1996 102–203; Becker 1963). Erottautumi-
sen ja anarkian välinen suhde on kaksisuuntainen: tyylin kautta tapahtuva erot-
tautuminen ei ole ainoastaan konkreettinen strategia, vaan yhtäaikaisesti sekä 

                                                 
54  Vallitseva yhteiskuntajärjestys viittaa tässä nuorisokulttuureiden tyylillisessä ilmai-

sussa rekonstruoituvaan merkitysjärjestelmään. Se on käsitteellinen konstruktio, joka 
ei ole lähtökohtaisesti olemassa tämän kontekstin ulkopuolella. Muut analyyttiset 
lähtökohdat voivat kuitenkin uusintaa vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä – edelleen 
käsitteellisenä konstruktiona – ja luoda siihen uudenlaisia näkökulmia. 

55  Hiphopista ks. esim. Jaana Lähteenmaan (1991b) tutkimus "Hiphoppareita, lähiöläi-
siä, kultturelleja. Nuorisoryhmistä 80-luvun lopun Helsingissä" sekä Vaattovaara 
(2012). 
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päämäärä että väline. Erottautuminen voi ilmetä esimerkiksi kollektiivisuuden 
tautologisena perusteluna. Yhteisöllisyys on, samoin kuin erottautuminenkin, 
tärkeää itsessään eli sen itsensä vuoksi. Erillistä sanomaa ei välttämättä tarvita.  

Anarkian ulkopuolelle lumilautailukulttuurissa jäävät useimmiten vallit-
sevaa yhteiskuntajärjestystä uusintavat käytänteet. Osa tyylillisestä ilmaisusta 
voi olla sekä anarkistista että konformistista eli säilyttävää. Tarkoitan tällä sitä, 
että sama tyylillinen elementti voi kritisoida vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä 
tietystä näkökulmasta, mutta samalla uusintaa sitä. Lumilautailijat suosivat 
esimerkiksi pukeutumisessa maskuliinisuutta korostavaa katutyyliä tai sen 
elementtejä, jotka erottavat laskijat vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä edustavis-
ta laskettelijoista. Maskuliininen tyyli ei sinällään torju naisia tai tyttöjä, mutta 
edellyttää, että he pukeutuvat "yleisen standardin mukaan", eli maskuliinisesti.   

6.4 Nostalgia 

Nostalgia on historiallista, joskaan ei välttämättä ajan kronologisessa merkityk-
sessä. Tyylin ajallinen, menneisyyteen kurottava perspektiivi, liittää bricolageen 
myyttisiä piirteitä. Myytti on narratiivisen rakenteen varassa elävä diskursiivi-
nen käytänne, jonka epistemologisia rakenteita voi löytää myös traditionaalis-
ten kulttuurien ulkopuolelta, modernista länsimaisesta yhteiskunnasta. (Söder-
holm 1990, 96.) Patricia Calefaton (1998, 72) mukaan muoti on barthesilaisilai-
nen esimerkki myöhäismodernista myyttisestä järjestelmästä. Myyttiset ainek-
set ovat tärkeä osa sekä nostalgian temporaalista (ajallista) että toisaalta semant-
tista eli merkityssisältöä koskevaa rakennetta.  

Bricolage perustuu yleisinhimilliseen taipumukseen tulkita uusia koke-
muksia olemassa olevien kategorioiden pohjalta. Jokainen uusi kategoria voi-
daan yhdistää vanhaan asettamalla se aikaisemman mallin erikoistapaukseksi, 
vastakohdaksi tai karikatyyriksi. (Kaartinen 1997, 39; Lévi-Strauss 1968, 17, 21.) 
Lopputuloksena on uudenlainen tapa jäsentää todellisuutta, ja tietyissä tapauk-
sissa myös kulttuurinen parodia, jossa pääosaa näyttelevät länsimaisen yhteis-
kunnan rakenteelliset ristiriidat. Bricolagen ajallinen kerrostuneisuus painottaa 
tyylin historiallista perusluonnetta. Nostalgia elää menneisyyteen kurottavissa 
konstruktioissa, joiden kautta nykypäivään sijoittuva tyyli lävistää nuorisokult-
tuurit, tässä tapauksessa lumilautailun menneisyyden, kauttaaltaan.  

Nostalgia hakee lumilautailussa vertailukohtansa esimerkiksi omasta, 
mutta myös muiden nuorisokulttuurien historiasta. Lumilautailijat viittaavat 
toistuvasti lajin alkuaikoihin 1960-luvulle ja siihen, miten tärkeää kavereiden 
kanssa yhdessä oleminen ja hauskanpito ovat nykypäivän lumilautailukulttuu-
rissa. Ideologiset lainat ovat yleensä peräisin esimerkiksi rullalautailusta ja surf-
fauksesta.56  

                                                 
56  Vrt. myös lumilautailun ensimmäinen tuleminen Suomessa 1990-luvun puolivälistä 

eteenpäin. 
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Lumilautailijat toteavat, että hyvällä lumilautailijalla on hyvä tyyli ja 
asenne, joka tarkoittaa tässä sitä, että he keskittyvät individualistisesti omaan 
tekemiseensä ja pyrkivät siinä täydellisyyteen, mutta toimivat samalla yhteisöl-
lisesti opastamalla ja auttamalla muita lumilautailijoita. Vastaavasti pukeutu-
mistyyleissä 1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla vallinnut löysä hiphop-tyyli, 
jonka vuoksi lumilautailijat edelleenkin tunnetaan "lökäpöksyistään", on peräi-
sin tietysti hiphop-kulttuurista, mutta myös samaa hiphop-kulttuuria lainaa-
vasta rullalautailusta. Näin siitäkin huolimatta, että hiphop ei koske kaikkia 
laskijoita, ja että tyyli on ehtinyt vaihtua sittemmin moneen kertaan.  

Nostalgia rakentaa imaginaarista kuvaa kaikkia lumilautailijoita yhdistä-
västä globaalista yhteisöstä. Käytännössä yhteisöllisyys onkin enemmän kuin 
vain yksilöllisyyttä korostavan individualismin vastakohta. Se on lumilautailun 
diskursiivisissa käytännöissä elävä, autenttisuuden merkitystä korostava kon-
struktio, ja siten yksi autenttisuuden ilmenemismuodoista.  

Tarkoitan autenttisuudella tässä sellaista hauskanpidon ja laskemisen 
merkitystä itseisarvona korostavaa ideologista puhetta, johon lumilautailijat 
viittaavat kuvatessaan aidoksi (autenttiseksi) kokemiaan asioita lumilautailussa. 
Käsite viittaa nykyhetkessä tärkeisiin asioihin, kuten omaan tai toisten lumilau-
tailijoiden motivaatioon, mutta myös lumilautailukulttuurin historiaan, josta 
autenttisuudelle haetaan esikuvia ja legitimaatiota. 

Myytin tai ideologisen järjestelmän nostalgiset muodot palauttavat nyky-
päivästä etääntyneen menneisyyden tähän hetkeen. Nostalgia on paluuta jo-
honkin, mitä ei enää ole, tai mitä ei ole koskaan ollutkaan. Lisäksi nostalginen 
asenne puhuu yhteisöllisyyden ja individualismissa kulminoituvan valinnan-
vapauden puolesta. (Knuuttila 1994, 11–13.) Nostalgiaan liittyy anarkian ohella 
luonnollisesti myös konservatiivisia piirteitä. Etnologi Pirjo Korkiakangas tote-
aa, että nostalgia assosioituu arkipäivän yksinkertaisten asioiden – tutun ja tur-
valliseksi koetun – menettämiseen. Asetelman taustalla on usein ajatus kiihty-
västä teollistumisesta tai teknistymisestä sekä kuten lumilautailun kohdalla, 
kulttuuri-ilmiön kohtaamista kaupallisista paineista. Kysymys on vieraantumi-
sesta, eräänlaisesta ontologisesta, tai jopa eksistentialistisesta nostalgiasta, jossa 
kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kehityksen koetaan etäännyttävän ihmisen 
omasta alkuperäiseksi ja aidoksi oletetusta ihmisyydestä. (Korkiakangas 2001, 
97; Korkiakangas 1999, 171–173; Korkiakangas 1996; Ks. Hänninen 2005.)  

Nuorisotutkija Angela McRobbien mukaan nuorisokulttuureille tyypilli-
nen nostalgia poikkeaa käsitteen perinteisistä määritelmistä siinä, että se ei pyri 
rekonstruoimaan menneisyyttä sellaisena kuin se on joskus ollut. Nostalgia 
tuottaa myyttisiä representaatioita, joiden kautta menneisyys kiinnittyy nyky-
hetkessä ajankohtaisiin tapahtumiin ja diskursseihin. (McRobbie 1996, 147, 152–
153.) Se luo lumilautailun ympärille imaginaarisen, ideologisesti autenttisen 
maailman, joka perustuu osittain lajin menneisyydessä elävään anarkismiin ja 
muihin vastaaviin arvoihin (esimerkiksi hauskanpito, lumilautailu laskemisen 
itsensä vuoksi sekä yhteisöllisyys). Nostalgia ei pyri toisintamaan lumilautailua 
sen "alkuperäisessä" muodossa, mutta muuten se hyödyntää lajin ideologista 
menneisyyttä järjestelmällisesti esimerkiksi juuri erottautumisen välineenä. 
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Lumilautailu suojelee autenttisuutta kaupallistumisen keskellä juuri tyylil-
lisen ilmaisunsa kautta. Anarkialla ja nostalgialla on tässä prosessissa tärkeä 
rooli, sillä ne uusintavat lumilautailun keskeisiä arvoja. Lisäksi ne määrittelevät 
lumilautailun suhdetta kaupallisuuteen ja kilpailemiseen siten, että autenttisuus 
säilyy ideologisilta perusteiltaan koskemattomana. Asetelma ei ole kuitenkaan 
täysin vastakkainen, eivätkä lumilautailijat suhtaudu kaupallisuuteen pelkäs-
tään kielteisesti. Taloudellisten resurssien myötä esimerkiksi lumilautailijoille 
tarkoitetut suorituspaikat ovat vuosien varrella kohentuneet: 

Paljon puhutaan myös siitä, kuinka laji on muuttunut niin kaupalliseksi, on olympia-
laisia, lautailijoita mainoksissa jne. Tärkeintä on  kuitenkin se, että laskeminen on 
edelleen yhtä hauskaa kuin aikaisemminkin – laskupaikatkin ovat suosion kasvun 
myötä parantuneet huomattavasti 90-luvun alusta. (L1: 15, M78) 

Olennaista lumilautailijoille on, että kaupallisuus ei hallitse lumilautailua, vaan 
ainoastaan palvelee lajin kehittymistä. Tämä on kuitenkin ideaali, jota autentti-
suus säilyäkseen edellyttää, ei suinkaan koko totuus lumilautailukulttuurin ny-
kytilasta. 

Totesin jo aikaisemmin, että anarkia ja nostalgia toimivat erottautumisen 
välineenä, ja että erottautuminen koskee sekä lumilautailun sisällä eläviä ryh-
miä että erottautumista vallitsevasta yhteiskuntajärjestyksestä. Yhteinen funktio 
selittää myös, miten tyylillinen ilmaisu voi olla yhtä aikaa sekä anarkistista että 
nostalgista. Kysymys on samankaltaisesta suhteesta, joka vallitsee erottautumi-
sen ja yhteisöllisyyden välillä.57 Anarkia ja nostalgia kertovat meille millaisista 
viittauskohteista ja missä tarkoituksessa bricolage rekontekstualisaationa toimii. 
Samalla käsitteet herättävät uudelleen kysymyksen tyylin homologiasta ja siitä, 
mikä on tyylillisen ilmaisun ideologinen sanoma, jos sellaisesta voidaan ylipää-
tään puhua. 

6.5 Brittiläisen alakulttuuriteorian kritiikki ja tyyli 

Alakulttuurin käsite soveltuu myöhäismodernin lumilautailukulttuurin tutki-
mukseen heikosti. Silti joitakin alakulttuuriteoriaan perustuvia analyyseja on 
tehty vielä 2000-luvun vaihteessa. Liikuntasosiologi Holly Thorpen (2007a) mu-
kaan brittiläinen alakulttuuriteoria on käsitteellisiltä lähtökohdiltaan liian yk-
sinkertainen, jotta se voisi kuvata lumilautailun kaltaista monitasoista ilmiötä. 
Tämä on varmasti totta, jos ajatellaan median tai globalisaation roolia nykypäi-
vän nuorisokulttuureissa. Lisäksi alakulttuuri on käsitteenä ongelmalähtöinen, 

                                                 
57  En halua tässä yhteydessä rinnastaa anarkiaa erottautumiseen ja nostalgiaa yhteisöl-

lisyyteen, vaikka käsitteet päällisin puolin tällaiseen jakoon viittaavatkin. Käsitteiden 
keskinäiset suhteet ovat sikäli monitasoisia, että yleistys rajaisi tarpeettomasti niiden 
alaa.  
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eikä se ainakaan sellaisenaan sovellu lumilautailututkimukseen, jossa esimer-
kiksi anarkia on vain yksi osa ilmiötä.58   

Kaikki lumilautailijat eivät ole edes kovin kiinnostuneita tyylillisestä il-
maisusta. Kysymys voi olla yksinkertaisesti hauskanpidosta ja kavereiden 
kanssa hengailusta, mikä on tietysti mukavaa, mutta johon ei suoraan liity sen 
paremmin kielteistä kuin myönteistäkään ideologiaa. Näin siis siinä tapaukses-
sa, että hauskanpitoon liittyvää mukavaa yhdessäoloa ja sosiaalisuutta ei haluta 
itsessään laskea tällaiseksi sanomaksi, mikä on tietysti mahdollista. Analyysin 
kannalta tämä on tärkeä huomio siksi, että se muistuttaa tutkijaa ylitulkinnan 
vaaroista: tulkintojen kanssa työskenneltäessä erilaisia merkityksiä voi epä-
huomiossa nähdä myös siellä, missä niitä ei ole.  

Alakulttuureiden luokkasidonnaisuuteen liittyi brittiläisessä nuorisotut-
kimuksessa 1970- ja 1980-lukujen taitteessa reduktionistisia piirteitä. Jokaisella 
alakulttuurilla oli oma työväenluokkainen emokulttuurinsa, jonka ongelmia 
tietty alakulttuuri pyrki ratkaisemaan. Tätä suhdetta pidettiin alakulttuuriteori-
assa myös alakulttuurin tyylillistä ilmaisua ohjaavana tekijänä, johon kaikki 
kulttuuriset tulkintamallit palasivat.  

Tommi Hoikkalan (1983, 41) mukaan birminghamilainen kulttuuri-käsitys 
näkee emo- ja alakulttuurin välisen suhteen yksisuuntaisena. Emokulttuurille 
alisteinen alakulttuuri kritisoi emokulttuuria symbolisessa ilmaisussaan. Ala-
kulttuuri on emokulttuurin ja valtakulttuurin väliin sijoittuva suhteellisen itse-
näinen kokonaisuus, jonka kulttuurisia erityispiirteitä määrittävät yhtäältä juuri 
kokonaista yhteiskuntaa hallitseva valtakulttuuri sekä toisaalta alakulttuuri-
kohtainen emokulttuuri (Lähteenmaa 1996, 98).  

Emokulttuurit eivät ainoastaan leimanneet alakulttuureja yhteiskunnalli-
seksi ongelmaksi. Ne pyrkivät kesyttämään nuorisokulttuureja trivialisoimalla 
ja eksotisoimalla niiden alakulttuurista ilmaisua ja symboleja. Alakulttuureiden 
yhteiskunnalliset vaikutusmahdollisuudet nähtiin heikkoina tai niitä pyrittiin 
vähättelemään. Hieman karrikoiden voidaan todeta, että se mikä oli totta ja 
käyttökelpoista 1960- ja 1970-lukujen Iso-Britanniassa, ei välttämättä päde ny-
kypäivän nuorisokulttuureihin. (Hoikkala 1989, 37–38, 41.) 

Kaksoisartikulaatio-oletus heijastaa voimakkaasti brittiläisen nuorisotut-
kimuksen ja sitä kautta myös alakulttuuri-käsitteen luokkasidonnaisuutta 
(Bennett & Kahn-Harris 2004, 7; Bennet 1999, 602). Emokulttuurin ja valtakult-
tuurin väliin sijoittuva alakulttuuri on, kuten jo todettua, hierarkkisesti raken-
tuneessa yhteiskunnassa elävä työväenluokkainen nuorisoryhmä. Valtakulttuu-
ri–alakulttuuri-asetelma nousee brittiläisen nuorisotutkimuksen gramscilaisesta 
yhteiskuntakritiikistä, jossa sosiaalisten ryhmien yhteiskunnallinen asema mää-
rittyy tuotantovälineiden omistussuhteiden kautta. Marxilaisen yhteiskuntateo-
rian gramscilaisessa versiossa keskeinen hegemonia viittaa alakulttuuriteorian 
yhteydessä niihin diskursiivisiin strategioihin, joiden kautta kapitalistisen yh-

                                                 
58  Andy Bennettin ja Keith Kahn-Harrisin (2004, 10) mukaan alakulttuuriteorian klas-

sikkoteoksessa "Resistance through Rituals" (1982) [1975] tätä seikkaa ei huomioida 
lainkaan. 
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teiskuntajärjestyksen hallitseva luokka ylläpitää ja uusintaa valtaansa. (Läh-
teenmaa 1996, 98, 121–122.) 

Moderni länsimainen yhteiskunta rakentuu heterogeenisista kokonai-
suuksista, joissa esimerkiksi uskonto, luokka ja etninen tausta vaikuttavat sosi-
aalisten alayhteisöjen muodostumiseen. Kulttuurinen aines ei jakaudu tasaisesti 
sosiaalisten ryhmien välillä. Se muodostaa hierarkkisia, mutta vain osittain 
ryhmäsidonnaisesti järjestyviä kerrostumia, joita kutsutaan alakulttuureiksi ja 
nuorisokulttuureiksi. Myöhäismoderni nuorisokulttuuri ei ole sama asia kuin 
esimerkiksi ikäkohortti tai alayhteisö. Siltä puuttuu selkeärajainen ryhmä tai 
populaatio, jonka kesken tietyt käytännöt ja arvot jaetaan. (Fine & Kleinman 
1979, 1–3.)  

Bennett ja Kahn vievät asetelman vieläkin pidemmälle ja kysyvät, missä 
määrin nuorisokulttuureissa on enää kysymys vain nuorten kulttuurista. Nuo-
ruuden pidentymisen seurauksena nuorisokulttuureista on tullut viiteryhmä, 
johon halutaan kuulua, vaikka oltaisiin jo keski-ikäisiä. (Bennett & Kahn 2004, 
10–11.) Sama kysymys tulee olemaan ajankohtainen lumilautailussa noin kym-
menen, kahdenkymmenen vuoden periodilla. Silloin nähdään, miten kaupallis-
tumisen jälkeen lajin pariin tulleet uudet lumilautailijat kokevat lajin osana ar-
kipäiväänsä pidemmällä aikavälillä. Vaikuttaa siltä, että osa harrastajista kuu-
luu kategoriaan "kerran lumilautailija, aina lumilautailija", mutta kaikkien koh-
dalla näin ei varmastikaan ole. 

Birminghamilaisen alakulttuuriteorian kritiikissä on kysymys funktiona-
lismin kritiikistä, sillä se ei kohtele sosiaalisia ja kulttuurisia prosesseja tasa-
arvoisina entiteetteinä: jompikumpi prosesseista asetetaan ensisijaiseksi, ja toi-
nen jää heijastamaan lähtökohdaksi asetetun tason rakenteita ja dynamiikkaa. 
Antropologi Clifford Geertzin mukaan brittiläisessä sosiaaliantropologiassa ja 
sosiologiassa teoreettista ajattelua on perinteisesti hallinnut kulttuuriselle tasol-
le heijastuva sosiaalinen rakenne. Amerikkalaisessa antropologiassa asetelma 
on käänteinen. Sosiaalisten rakenteiden ajatellaan heijastuvan kulttuuriin, joka 
on tutkimuksen pääasiallinen kohde. Käytännössä sekä sosiaalinen että kult-
tuurinen muuttuvat reduktionistisissa muodoissaan ongelmallisiksi, jos niiden 
välistä suhdetta ei määritellä analyysin kannalta riittävän selkeästi. (Geertz 1973, 
142–145; Ks. Vesterinen 1999, 83.)  

Vakaissa, hitaasti muuttuvissa yhteisöissä kulttuurinen ja sosiaalinen 
myötäilevät toisiaan ja voivat olla hyvinkin samansuuntaisia. Tällaisissa yhte-
yksissä funktionalistinen teoria toimii hyvin. Nuorisokulttuureissa ja erityisesti 
myöhäismoderneissa nuorisokulttuureissa muutoksen elementti on kuitenkin 
aina läsnä. Muutosprosesseille ominainen dynaaminen katkonaisuus ja epäjat-
kuvuus sopivat heikosti funktionalismin staattiseen ja koherenssia korostavaan 
kulttuurikäsitykseen. (Geertz 1973, 142–145.) 

Geertz toteaa, että yksi tapa lähestyä funktionalismin ongelmaa ja erottaa 
kulttuurinen ja sosiaalinen toisistaan, on tarkastella kulttuuria symbolisen ant-
ropologian tapaan merkitysjärjestelmänä, joka tarjoaa puitteet ihmisten väliselle 
sosiaaliselle kanssakäymiselle. Kulttuurinen taso pitää sisällään uskomusten, 
symboleiden ja arvojen muodostaman viitekehyksen, jonka kautta yksilöt il-
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maisevat tunteitaan, muodostavat arvostelmia ja muokkaavat maailmaa itsensä 
näköiseksi. Kulttuuri on näitä kokemuksia jäsentävä merkitysten verkko, joka 
ohjaa inhimillistä käyttäytymistä. Sosiaalinen rakenne puolestaan edustaa toi-
minnan saamia kollektiivisia muotoja ja niiden realisoitumista esimerkiksi käyt-
täytymisessä. Kulttuurisen ja sosiaalisen välillä vallitseva ero on analyyttinen, 
mikä tarkoittaa sitä, että molemmat tasot viittaavat samaan ilmiöön, mutta luo-
vat siihen erilaisen näkökulman. (Geertz 1973, 144–145.) 

Sosiaalisella tasolla nuorisokulttuurit koostuvat useista keskenään kom-
munikoivista alayhteisöistä ja ryhmistä. Nuorisokulttuureiden merkitysraken-
teet heijastavat ryhmien välillä vallitsevaa diffuusi-ilmiötä, jossa paikalliset 
ryhmät kommunikoivat toistensa kanssa maailmanlaajuisen symbolisen järjes-
telmän – tässä tapauksessa lumilautailukulttuurin puitteissa. Kommunikaatio ei 
tapahdu suoraan, vaan yksilöiden ja ryhmien välillä vallitsevien monimutkais-
ten ja hierarkkisten sosiaalisten suhteiden kautta. Nuorisokulttuurit saavat 
muotonsa tässä kommunikaatiossa, jonka perusyksikkönä voidaan pitää kah-
den yksilön välistä viestintää. Myös tiedotusvälineillä ja medialla on nuoriso-
kulttuureiden kommunikaatiossa keskeinen rooli. (Ks. Fine & Kleinman 1979, 
8–10.) Media, esimerkiksi televisio, lehdet ja Internet, muovaa nuorisokulttuu-
reita voimakkaasti.59 Tätä seikkaa ei perinteisessä alakulttuuriteoriassa juuri 
huomioitu (Bennett & Kahn-Harris 2004). 

Kaksoisartikulaatio-olettamuksen mukaan alakulttuurit edustivat, kuten 
jo todettua, symbolisella tasolla realisoituvaa ratkaisua emokulttuurin sosiaali-
siin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Bricolage puolestaan on käsite, joka selittää, 
miten käsitteenä ongelmalliseksi osoittautunut alakulttuuri konkreettisesti pai-
kantaa itsensä suhteessa emo- ja vastakulttuureihin ja uusintaa marginaalisuut-
taan. (McGuignan 1992, 97.) 

Claude Lévi-Straussin tuotannossa bricolage esiintyy kulttuurisena univer-
saalina, joka ei tosin ole yksinomaan nuoriso- ja alakulttuureille tyypillinen il-
miö. Tarkasti ottaen bricolage onkin yleisnimitys niille lukemattomille tyylillisil-
le strategioille, joiden puitteissa se saa ilmaisunsa. Nuorisokulttuureiden brico-
lage on tyylittelevää ja kirjaimellisesti tyylitietoista kierrätystä, jossa tyyli syntyy 
ja tulee uudelleen kierrätetyksi tietyn "bricologisen logiikan" puitteissa. Voi-
daan puhua esimerkiksi lumilautailuun liittyvän tyylillisen ilmaisun bricolori-
sesta logiikasta, vaikka lumilautailu ei määritelmällisesti alakulttuuri olekaan.  

Tässä vaiheessa kysymys ei ole enää siitä, hyödyntävätkö nuorisokulttuu-
rit bricolagea omaa todellisuuttaan määrittäessään, vaan siitä millaisia strategioi-
ta ne ovat omaksuneet. Keskeisellä sijalla on erityisesti symbolinen järjestelmä, 
jonka puitteissa nuorisokulttuurit toimivat sekä toisaalta se, millaisia raaka-
aineita nuorisokulttuureilla on käytettävissään. Kaksi viimeksi mainittua ky-
symystä ovat oikeastaan jo edellisten kausaalisia selittäjiä, sillä ne vastaavat 
historiallisesti ja kulttuurisesti jäsentyvään kysymykseen siitä, miksi juuri nämä 
raaka-aineet ja nuo strategiat. Bricolage tuottaa uusia kulttuurisia merkityksiä: 

                                                 
59  Median ja lumilautailun välisestä suhteesta ks. alaluku "Lumilautailu ja median rep-

resentaatiot". 
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se on voimakas innovatiivinen voima, jonka kautta on mahdollista tutkia myös 
yhteiskunnallista muutosta.  

Universalismin lisäksi bricolage-käsitettä on kritisoitu sen luovuutta ja ka-
pinallisuutta liioittelevista painotuksista. Ylikorostamista on varmasti tapahtu-
nut, mutta kysymys on tapauskohtaisesti myös bricolagen ja kritiikin kohteen 
välisestä valtasuhteesta. Mitä laajemmalle levinnyt ja hyväksytympi tietyn insti-
tuution, kulttuurisen rakenteen tai symbolin edustama arvo on, sitä rajumpana 
sen hajottamiseen ja uudelleen kokoamiseen perustuva bricolage näyttäytyy. 
Bricolage ei ole sattumanvaraista toimintaa, eikä se varsinaisesti tavoittele mieli-
valtaa tai kaaosta – pikemminkin päinvastoin – bricolage tuottaa uudenlaista 
järjestystä. (Lähteenmaa 1996, 102–103.)  

Itse pidän bricolagea käyttökelpoisena käsitteenä sen vuoksi, että se pystyy 
operoimaan geertziläisittäin juuri kulttuuristen merkitysjärjestelmien tasolla, 
eikä lähtökohtaisesti pyri funktionalistisiin selitysmalleihin. Lisäksi bricolage 
kuvaa mielestäni hyvin moderneja länsimaisia nuorisokulttuureita ja niiden 
tyylillisen ilmaisun erityispiirteitä. Alakulttuuriteoriassa bricolage heijastaa lä-
hinnä yksittäisten objektien rekontekstualisaatiota emo- ja valtakulttuurista ala-
kulttuuriin. Myöhäismoderneissa nuorisokulttuureissa bricolage voi tarkoittaa 
myös erilaisten elementtien lainaamista nuorisokulttuureiden välillä.  

Alakulttuuriteorian homologia-oletuksen mukaan yksittäisen nuoriso-
ryhmän tyyli vastaa saumattomasti ryhmän jakamaa elämäntyyliä tai eetosta. 
Homologiaan kuuluu myös ajatus siitä, että ulkoisen maailman objektit ja ta-
pahtumat voivat olla symbolien, arvojen ja merkitysten kantajia. Esimerkiksi 
pukeutumisessa tietynlaiseen tyyliin liittyy sitä vastaavia arvoja tai ideologioita. 
Claude Lévi-Straussin strukturalistisessa antropologiassa, johon myös esimer-
kiksi Roland Barthesin bricolage perustuu, ei kuitenkaan tehdä tulkintoja ihmis-
ryhmien ja niiden tuottamien kulttuuristen elementtien välisistä suhteista. Lévi-
Strauss ei myöskään väitä, että eetokset tuottaisivat tietynlaista kulttuuria.60 
(Lähteenmaa 1996, 105; Hoikkala 1989; Lévi-Strauss 1968, 16–30.) 

Tyyli voi toki sisältää elementtejä, jotka ovat ristiriidassa ryhmäeetoksen 
kanssa. Jos pitäydytään siinä, että on olemassa jonkinlaista sosiaalisella tasolla 
todettavaa ryhmäeetosta tai ryhmän sisäistä yhteenkuuluvuutta, herää kysy-
mys siitä, onko ryhmää tarkoituksenmukaista lähestyä sisäisesti ristiriidatto-
mana kokonaisuutena. Mikäli näin menetellään, jäävät symbolisella tasolla toi-
mivan tyylin ja ryhmän sisäiset sekä näiden kahden välillä vallitsevat ristiriidat 
vaille huomiota. (Ehrnrooth 1988, 189.)  

                                                 
60  Claude Lévi-Straussia ks. esim."The Raw and the Cooked "(1986) [1964], "Structural 

Anthropology" (1963) [1958], "The Savage Mind" (1968) [1962] ja "Tropiikin kasvot" 
(2009) [1955] on kritisoitu siitä, että hänen mukaansa inhimillinen ajattelu ja siten 
myös kulttuuri on luonteeltaan dikotomista, eli että se perustuu yksinkertaisiin kyl-
lä–ei-asetelmiin. Kritiikin kärki, ks. esim. Maybury-Lewis & Almagor (1989) kohdis-
tuu ajatukseen siitä, että tätä niin sanottujen primitiivisten kulttuurien kontekstissa 
syntynyttä väittämää olisi mahdollista soveltaa länsimaiseen yhteiskuntaan. Itse olen 
sitä mieltä, että kiista dikotomisesta ajattelusta kulttuurisena universaalina on ratkai-
sematon. On mahdollista, että myös länsimainen ajattelu, eli tulkinta edellisestä, voi 
olla perusteiltaan dikotomista. Vastaava "analyyttinen keveys" koskee myös Lévi-
Straussiin liitettyä homologia-olettamusta.  
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Tyylin ja sitä vastaavan ryhmän välisissä suhteissa on samalla tavalla kuin 
kulttuurisen ja sosiaalisenkin yhteydessä kysymys painotuserosta inhimillisen 
todellisuuden eri tasojen välillä, ei niinkään kahdesta erillisestä ilmiöstä. Jaana 
Lähteenmaan mukaan näiden kahden homologiaa voidaan arvioida vain siinä 
tapauksessa, että niitä tarkastellaan ensin sisäisen homologian näkökulmasta, ja 
siksi toisistaan irrallaan. Vasta tämän jälkeen tasot voidaan asettaa rinnakkain ja 
arvioida näkökulmien keskinäistä homologiaa sikäli kuin sellaista on havaitta-
vissa. (Lähteenmaa 1996, 104; Ks. myös Willis 1978.)   

Tyylin ekspressiivisen tason ja arvojen välillä vallitseva suhde on tutki-
muskohteena haastava. Itse en usko, että edes kattava etnografinen kuvaus voi-
si kaikissa tapauksissa tuoda lisävalaistusta tähän tutkijan näkökulmasta jännit-
tävään asetelmaan. Homologia-olettamuksen tuottamat kysymykset eivät ole 
useinkaan empiirisiä, vaan ensisijaisesti analyyttisia ja tietoteoreettisia ongelmia. 
Läheskään kaikki kulttuurinen aines ei ole luonteeltaan tarkoituksenmukaista, 
vaikka funktionalistinen kulttuuriteoria näin olettaakin. Homologia-
olettamuksen yhteydessä tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa tyylillisellä ilmai-
sulla ja arvoilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Tällaisissa tapauksissa 
homologia tuottaa virheellisiä tulkintoja. Varmaa sen sijaan on, että sosiaalisten 
ryhmien ja niitä vastaavan kulttuurin välinen suhde ei ole koskaan täysin ho-
mologinen.  

Alakulttuuriteoriassa kulttuurisina toimijoina esiintyvät usein nuoret 
miehet. Tyttöjä ja naisia on käsitelty tutkimuksessa marginaalisesti maskuliinis-
ten alakulttuurien kautta, tai ei ollenkaan. (Hoikkala 1989, 29; Brake 1985, 163; 
McRobbie & Garber 1976.) Varsinainen tyttötutkimus sai alkunsa alakulttuuri-
teorian feministisestä kritiikistä. Feministinen lähtökohta heijastuu tyttötutki-
mukseen muun muassa pyrkimyksenä osoittaa tyttöjen ja naisten kulttuurin 
erityislaatu. Kysymyksenasettelu perustuu sukupuolijärjestelmän käsitteeseen, 
joka on yksi keskeisimmistä yhteiskunnallista todellisuutta konstituoivista teki-
jöistä.  Maskuliinisessa maailmassa sukupuolella on väliä.61 (Puuronen 1997, 
115; McRobbie & Garber 1997, 112–113; Lähteenmaa 1992, 210–211.)  

Nuorisotutkija Paul Willis kuvasi tyttöjä moottoripyöräpoikia käsittele-
vässä tutkimuksessaan (1978) kiinnittymättömiksi "hengailijoiksi", joita yhdis-
tää yhteinen halu kuulua miessukupuolen hallitsemaan alakulttuuriin. Motoris-
titytöt olivat Willisin mukaan kykenemättömiä viehättämään poikia pitkällä 
tähtäimellä tai solmimaan heidän kanssaan pidempiaikaisia ihmissuhteita. He 
olivat karkeampia ja vähemmän viehättäviä kuin niin sanotut kiinnittyneet ty-
töt, jotka eivät harrastaneet moottoripyöräilyä. Lähteenmaa kritisoi kulturalis-
tista näkökulmaa siitä, että se estää tutkijoita huomaamasta tyttöjen kapinallisia 
tai luovia kulttuurimuotoja, joiden avulla tytöt merkityksellistävät omaa arki-

                                                 
61  Sosiologi Vesa Puurosen (2006, 143) mukaan tyttö- ja naistutkimuksen tärkeimpiä 

kontribuutioita nuorisotutkimukselle on ollut metodologinen pohdinta ja itsekritiikki. 
Tyttötutkimuksesta ks. esim. artikkelikokoelmat "Letit Liehumaan" (1992), "Tulkinto-
ja tytöistä" (2002) ja "Entäs tytöt: johdatus tyttötutkimukseen" (2011). Folkloristiikassa 
tytöistä ovat kirjoittaneet esimerkiksi Anttila (2009), Saarikoski (2009) ja (2008) sekä 
Ojanen (2011).  
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päiväänsä. Poikien alakulttuureissa yhteiskuntakritiikki saa näkyviä ja julkisia 
muotoja, mutta tyttöjen vastarinta jää ryhmän sisäiseksi asiaksi. Birminghami-
laisten tyttötutkijoiden harjoittama patriarkaattireduktionismi on johtanut Läh-
teenmaan mukaan tyttöjen omien (ala)kulttuurien väheksymiseen. (Lähteen-
maa 1989, 21–24; Ks. Puuronen 1997, 116.) 

Tyttöjen alakulttuureja värittää kaksinkertaisen vastarinnan logiikka: esi-
merkiksi seksuaalisuus on monien tyttötutkijoiden mukaan tyttöjen kulttuuri-
sessa vastarinnassa sekä vastarinnan kohde että väline. Kritiikin kohteena on 
poikien alakulttuuri, mutta myös patriarkaalisen yhteiskunnan edustama sek-
sismi. Tyttötutkimuksen ei tarvitse tyytyä siihen, että kaikki tyttöjen toiminta 
määrittyisi suhteessa miesvaltaiseen yhteiskuntaan. Sukupuolittuneesta vallasta 
ja yhteiskunnan epätasa-arvoisuudesta nousevat ilmiöt on kuitenkin pystyttävä 
huomioimaan tyttöjen kulttuureja tutkittaessa. (Puuronen 1997, 116–117.)  

Lähteenmaa (1989, 22–24) kritisoi patriarkaattireduktionismia siitä, että 
kaikki tyttöjen toiminta määrittyy maskuliinisten sukupuolijärjestysten kautta. 
Samaa mieltä Lähteenmaa on McRobbien ja Garberin kanssa siitä, että feminis-
tistä tutkimusta olisi hyvä tehdä myös alakulttuuristen ryhmäilmiöiden ulko-
puolella.  

Norjalaista lumilautailua tutkineen folkloristi Olav Christensenin mukaan 
lumilautailussa on kysymys nuorten suosimasta urheilun alakulttuurista. Chris-
tensen on tietoinen siitä, että kaikki nuorisokulttuuri ei ole alakulttuuria, ja että 
brittiläisellä alakulttuuriteorialla on rajoituksensa myöhäismoderneja nuoriso-
kulttuureita tutkittaessa. Christensen käyttääkin alakulttuuria termin kuvaile-
vassa merkityksessä ja viittaa sillä tutkimiinsa lumilautailijoihin yhteisönä. 
(2001b, 22–25.) Ratkaisu on mielestäni perusteltu, koska siinä rajatussa merki-
tyksessä, jossa Christensen on tutkimansa pienyhteisön puitteissa työskennellyt, 
kysymyksessä on käsitteen väljässä merkityksessä alakulttuuri – elämäntapa-
laskijoista koostuva pienyhteisö lumilautailukulttuurin sisällä.  

Kuten tässä alaluvussa on käynyt selville, suhtaudun alakulttuuriin käsit-
teenä varauksellisesti. Christensen sen sijaan perustelee valintaansa sillä, että 
hänen tutkimansa lumilautailijat käyttivät alakulttuurin käsitettä median tavoin 
viitatessaan urheilun marginaali-ilmiöihin sekä myös itseensä. Pääkäsitteekseen 
Christensen nostaa taidon, joka on hänen mukaansa perustavampaa laatua ole-
va termi kuin esimerkiksi tyyli ja maku, jotka itse asiassa määrittyvät taidon 
kautta.62 (Christensen 2001b, 22–25.) Omassa kenttätyöaineistossani alakulttuuri 
esiintyy käsitteenä satunnaisesti. Yleisesti ottaen tutkimukseeni osallistuneet 
lumilautailijat eivät miellä lumilautailua alakulttuuriksi. 

Perustelen tyyliä käsitteellisenä valintana samalla tavalla kuin Christensen 
alakulttuuria: tyyli on käsite, johon lumilautailijat viittaavat, kun he puhuvat 
esimerkiksi lumilautailemisesta laskusuorituksena tai pukeutumisesta, käyttäy-
tymisestä ja arvoistaan. Olen halunnut määritellä tyylin tässä tutkimuksessa 
uudelleen siten, että se vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla lumilautailun 
erityispiirteitä kulttuuri-ilmiönä. Koska olen kiinnostunut tutkimuksessani siitä, 

                                                 
62  Käsittelen tyylin ja taidon välistä suhdetta muun muassa artikkelissa Vapauden merki-

tys lumilautailukulttuurissa (2007).  
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mitä lumilautailu on, ja miksi se on lumilautailijoille tärkeää, on myös keskeis-
ten käsitteiden oltava sellaisia, että ne pystyvät tarttumaan näihin kysymyksiin.  

Hyvällä lumilautailijalla on "hyvä" tyyli. Toiseksi tyylin käsite keskittyy 
lumilautailijoiden kulttuuriseen ilmaisuun hyvin laaja-alaisesti, mitä voidaan 
pitää etuna, kun ajatellaan sitä, kuinka monitasoisesta merkitysjärjestelmästä 
lumilautailussa on kulttuuri-ilmiönä kysymys. Tyyli on tulkinnallisesti joustava 
käsite. Kolmanneksi tyylin tulkinnallinen voima heijastuu myös suoraan tutki-
muksen teoreettiseen viitekehykseen, sillä se kokoaa yhteen kaikki artikkeleissa 
ja tässä johdannossa soveltamani alakäsitteet. 

Taidolla ja tyylillä on lumilautailussa useita yhtymäkohtia. Olen Christen-
senin kanssa kuitenkin eri mieltä siitä, että tyyli määrittyisi taidon kautta tai 
että taito olisi tyyliä laaja-alaisempi käsite. Kun katsotaan esimerkiksi tässä tut-
kimuksessa sovellettuja alakäsitteitä, joita ovat anarkia, nostalgia, elämäntapa ja 
autenttisuus, on selvää, että niiden yhteinen nimittäjä lumilautailukulttuurissa, 
jota ne kukin omasta näkökulmastaan kuvaavat, on juuri tyyli. Christensenin 
käsitevalinta selittyy osittain sillä, että hänen tutkimuskohteenaan ovat elämän-
tapalaskijat, jotka edustavat ammattilaskijoiden ohella lumilautailukulttuurin 
eliittiä. Omassa työssäni lumilautailijoiden tausta ja taitotaso vaihtelevat, ja tut-
kimukseen osallistuneiden lumilautailijoiden joukko on eliittiä heterogeeni-
sempi. 

Alakulttuuriteorian yhteydessä ajattelen, että tyyli ei ole käsitteenä, esi-
merkiksi juuri bricolagen näkökulmasta tarkasteltuna, luokkasidonnainen tai 
muutenkaan reduktionistinen käsite, vaikka sillä käsitteille tyypilliseen tapaan 
omat rajoituksensa onkin. Myöhäismoderneissa nuorisokulttuureissa tyyli-
käsitteen problematiikkaan ei liity samanlaisia, perustavanlaatuisia ongelmia 
kuin esimerkiksi alakulttuuriin tai perinteiseen alakulttuuriteoriaan yleisellä 
tasolla. 

6.6 Myöhäismoderni alakulttuuriteoria 

Alakulttuuriteoriaa 1990- ja 2000-lukujen vaihteessa seurannut myöhäismoder-
ni alakulttuuriteoria (Post-Subcultural Theory)63 perustuu ajatukseen, jonka mu-
kaan nykypäivän myöhäismodernissa maailmassa nimenomaan globaalit val-
takulttuurit sekä toisaalta paikalliset kulttuurit tuottavat uudenlaisia hybridejä 
(ala)kulttuureita. Uusia kulttuureita ei voi ymmärtää luokkaperusteisesti, sillä 
ne eivät synny luokka-aseman, vaan sukupuolen, etnisyyden, sukupuolisen 
suuntautuneisuuden tai musiikkimaun perusteella. (Bennett 2011, 493; Puuro-
                                                 
63  Vesa Puuronen viittaa Post-Subcultural Theory -suuntaukseen termeillä postmoderni 

alakulttuuriteoria, post-alakulttuuriteoria ja jälkialakulttuuriteoria. Itse viittaan Post-
Subcultural Theory -suuntaukseen tässä yhteydessä termillä myöhäismoderni alakult-
tuuriteoria. Suuntauksen ensimmäisiä edustajia ovat muun muassa brittiläistä rave-
kulttuuria tutkinut nuorisotutkija Steve Redhead (1993) sekä tanssia ja klubikulttuu-
reita tutkinut nuorisotutkija Sarah Thornton (1995). Aiheesta on kirjoitettu myös 
joukko myöhäismodernia käännettä tarkastelevia kokoelmateoksia ks. esim. Bennett 
& Kahn-Harris (2004); Muggleton & Wienzierl (2003); Fornäs & Bolin (1995). 
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nen 2006, 121.) Listaan voi lisätä myös lumilautailukulttuurin, joka sijoittuu täs-
sä niin sanottujen urheiluperusteisten nuorisokulttuureiden laajalle kentälle.64  

Myöhäismodernin alakulttuuriteorian kritiikki toistaa samoja näkemyksiä, 
joita olen sivunnut alakulttuuriteorian yhteydessä jo aiemmin. Mukana on tosin 
myös uusia havaintoja. Alakulttuuriteoriassa ei nähty suuntauksen poliittisten 
painotusten vuoksi sitä, että nuorisokulttuureilla on taloudellista merkitystä. 
Ne osallistuvat kulttuuriteollisuuden taloudellisiin prosesseihin ja niillä on ku-
lutukseen liittyviä tavoitteita. Lisäksi alakulttuuriteoria perustui ajatukseen siitä, 
että yhteiskunnassa olisi jonkinlainen mediasta vapaa tila, jossa nuorisokulttuu-
rit elävät, mikä ei pidä paikkaansa. Media konstruoi ala- ja nuorisokulttuureja 
tukemalla ja mainostamalla niitä ja esittää nuorisokulttuureista hyvinkin sen-
saatiomaisia kuvauksia. Fragmentaariset, toisistaan eristäytyneet ryhmät ja tyy-
lisuuntaukset muuttuvat median representaatioissa yhtenäisemmiksi kuin ne 
todellisuudessa ovat. (Muggleton & Weinzierl 2003, 7–9, Ks. Thornton 1995, 
116.) 

Sosiologi Shane Blackman pitää myönteisenä sitä, että myöhäismoderni 
alakulttuuriteoria korostaa nuorten luovuutta ja aktiivista toimijuutta. Myö-
häismoderneissa nuorisokulttuureissa nuoret hyödyntävät asemaansa kulutta-
jina luodessaan alistussuhteita vastustavia kulttuurisia merkityksiä. (Blackman 
2005, 8–9; Ks. Puuronen 2003, 125; Bennett 2011, 494–495.) Lumilautailussa tämä 
on selkeästi nähtävillä, kun tarkastellaan esimerkiksi lumilautailun ja kaupalli-
suuden välisiä suhteita.  

Ongelmallista Blackmanin mukaan on sen sijaan se, että osa myöhäismo-
dernista alakulttuuriteoriasta jättää yhteiskunnan rakenteellisen tason huomiot-
ta ja tukee näin lähinnä nuorisokulttuureiden individualistisia tulkintoja. Yksi-
löllisyyteen liittyy myös ajatus siitä, että nuorten kulttuuri olisi pelkkää nautin-
nonhalua ja pintaa, kun todellisuudessa kysymys voi olla nuorten arkea perus-
tavanlaatuisilla tavoilla jäsentävistä arvovalinnoista. (Blackman 2005, 8–9; Ks. 
Puuronen 2003, 125; Ks. Bennett 2011, 494–495.) Lumilautailukulttuurissa asia 
on juuri niin kuin Blackman toteaa: tyylillisen ilmaisun tavoite ei ole yksin-
omaan yksilöllisyyden, eikä varsinkaan pinnallisuuden korostaminen, vaikka 
individualismi toki tärkeä osa lumilautailua onkin. Kysymys on laajemmasta 
kokonaisuudesta, jossa yksilöllisyys ja yhteisöllisyys kytkeytyvät muun muassa 
erottautumisen kautta toisiinsa. 

Blackman kritisoi nuorisotutkija Andy Bennettia (2000) ja Steven Milesia 
(2000) toteamalla, että heidän individualisminsa jättää nuorisokulttuureiden 
kollektiivisuuden kokonaan vaille huomiota. Esimerkkejä Blackmanin perään 
kuuluttamasta kollektiivisuudesta ovat nuorisofestivaalit, teknoravet ja kapita-
lismin vastaiset mielenosoitukset, joissa erilaiset enemmän tai vähemmän haja-
naisia tai yhtenäisiä identiteettejä omaavat nuoret osallistuvat vastarintaisiksi 
luokiteltuihin rituaaleihin. (Blackman 2005, 13–14.)  

                                                 
64  Liikuntasosiologi Belinda Wheaton (2007, 283–284) on kiinnittänyt huomiota siihen, 

miten vähän myöhäismodernia alakulttuuriteoriaa on hyödynnetty urheilun alakult-
tuureiden tutkimuksessa.  
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Bennett (2005, 255) vastaa Blackmanin kritiikkiin toteamalla, että hänen 
tarkoituksensa ei ole yksipuolisesti korostaa kuluttamisen merkitystä, vaan 
osoittaa, että kuluttaminen on "myöhäismodernin yhteiskunnan moottori ja 
yksilöiden keskeinen resurssi, kun ihmiset luovat sosiaalisia identiteettejä ja 
verkostoja". Bennettin mukaan Blackman määrittelee kulutuksen tavaroiden 
ostamisena liian kapeasti. Kuluttaminen on laaja kokonaisuus, johon kuuluu 
tanssimista, musiikin kuuntelua, televisio-ohjelmia ja lehtien lukemista. (Ben-
nett 2005, 256–257; Ks. Puuronen 2006, 127.) Kysymys ei ole ainoastaan siitä, 
että hyödykkeet tai palvelut vaihtavat omistajaa, sillä myös kulttuuria on mah-
dollista kuluttaa. Jaan Bennettin ajatuksen siitä, että lumilautailussa ja nykypäi-
vän nuorisokulttuureissa yleensä raha tai taloudellinen hyöty ei ole ainoa vaih-
don väline, vaikka ne kulttuuri-ilmiöinä kauttaaltaan kaupallistuneita olisivat-
kin.  

Käsitteellisesti Bennett pitää elämäntyylin sekä toisaalta Michel Maffesolin 
uusheimon käsitteitä alakulttuuria parempana lähtökohtana myöhäismoderni-
en nuorisokulttuurien tulkitsemiseksi. Uusheimon vahvuutena Bennett näkee 
sen, että se tavoittaa alakulttuuri-käsitettä paremmin nykypäivän nuorisokult-
tuuriset ryhmät. Ryhmät voivat kerääntyä hetkeksi yhteen ja esittää erilaisia, 
kollektiivisiakin vaatimuksia, mutta ne koostuvat eri elämänalueilla toimivista 
yksilöistä, joiden sosiaaliset taustat vaihtelevat. (Bennett 2005, 256–257.)  

Merkittävin ero alakulttuuriteorian ja myöhäismodernin alakulttuuriteori-
an välillä on Bennettin mukaan siinä, miten ne selittävät nuorten ja kulttuurin 
välistä suhdetta. Alakulttuuriteoriassa yksilö on osa tiettyä luokkasidonnaista 
alakulttuuria ja siihen liittyvää ryhmää. Myöhäismodernissa alakulttuuriteori-
assa asetelma on käänteinen: nuoret valitsevat erilaisten makuarvostelmien ja 
tyylillisten elementtien välillä ja päättävät itse, kuuluvatko he johonkin ryh-
mään, vai eivät. (Bennett 2011, 495; Ks. Bennett 1999.) 

Nuorisotutkija Belinda Wheatonin mukaan Maffesolin uusheimo on ra-
kennettu kuvaamaan myöhäismodernia kulutusyhteiskuntaa, jossa yksilöiden 
ja ryhmien väliset suhteet ovat luokkaperusteiseen yhteiskuntajärjestykseen 
verrattuna fragmentoituneita ja jossa nuorisokulttuurit elävät jatkuvassa muu-
toksen tilassa. Vaikka myös uusheimoa on kritisoitu siitä, että se keskittyy liikaa 
myöhäismodernin yksilön näennäiseen valinnanvapauteen ja sivuuttaa siten 
monia yhteiskunnan valtarakenteisiin liittyviä kysymyksiä, sillä on nuorisotut-
kimukselle joustavuutensa ansiosta myös paljon annettavaa. (Wheaton 2007, 
289.)  

Uusheimon teoreettinen arvo perustuu siihen, että toisin kuin perinteinen 
alakulttuuriteoria, se kykenee kuvaamaan nuorisokulttuureiden, median ja 
kaupallisuuden välisiä monimutkaisia valtasuhteita nykypäivän myöhäismo-
dernissa kulutusyhteiskunnassa. Käsitteellisellä tasolla uusheimolla, elämän-
tyylillä ja alakulttuurilla on kaikilla omat rajoituksensa. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, että kritisoidusta alakulttuurin käsitteestä ei voisi olla nuorisokulttuu-
reja tutkittaessa hyötyä (Bennett & Kahn-Harris 2004; Hetherington 1998).65  

                                                 
65  Blackman (2005; ks. MacDonald & Shildrick 2006) toteaa, että osa alakulttuuriteoriaa 

vastaan esitetystä kritiikistä perustuu teoreettisiin väärinkäsityksiin, joita alakulttuu-
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Toinen tärkeä seikka on se, että myöhäismoderneissa nuorisokulttuureissa voi 
olla yhtäaikaisesti läsnä kumpaakin – sekä alakulttuuriteoriaa että myöhäismo-
dernia alakulttuuriteoriaa heijastelevia piirteitä. Esimerkiksi virtuaalista psy-
kotrancea tutkineet sosiologit Tracey Greener ja Robert Hollands (2006, 413) 
toteavat, että Internet-pohjaiseen psykotrance-kulttuuriin kuuluu sekä homo-
geenisia että fragmentaarisia elementtejä.  

On siis mahdollista, että tutkimuskohteesta riippuen molempia suuntauk-
sia tarvitaan tietyn ilmiön tulkitsemiseksi. Bennett (2011, 498, 502–503) perään-
kuuluttaa tässä yhteydessä alakulttuuriteoriaa ja myöhäismodernia alakulttuu-
riteoriaa yhdistävää analyysia, jossa erityisesti myöhäismodernin käänteen 
2000-luvun vaihteessa esiin nostamia käsitteitä, kuten joustavuus (fluidy), mo-
nipuolisuus (multiplicity) ja ajallisuus (temporality), voitaisiin tarkastella kriitti-
sesti.  

                                                                                                                                               
riteoria versus myöhäismoderni alakulttuuriteoria -debatti tuottaa rakentavamman 
kritiikin rinnalla. 



  
 

7 TUTKIMUKSIA LUMILAUTAILUKULTTUURISTA 

Toiseus on yksi antropologisen tutkimuksen keskeisimmistä teemoista. Vaihto-
ehtoisina kulttuuri-ilmiöinä nuorisokulttuurit sijoitetaan usein länsimaisen yh-
teiskunnan marginaaliin tavanomaisen ja hyväksytyn ulkopuolelle, toiseuden 
piiriin. Lumilautailukulttuuri edustaa tässä asetelmassa uuden ja perinteisen 
urheilun välimaastoon sijoittuvaa vaihtoehtoista elämäntyyliä, joka kokoaa yh-
teen vaikutteita muista nuorisokulttuureista.  

Lumilautailun tieteellinen tutkimus on sekä suomalaisittain että kansain-
välisesti tuore ilmiö. Ensimmäiset lumilautailututkimukset käsittelivät tapa-
turmia lääketieteen näkökulmasta 1990-luvun alussa. (ks. Lindahl 1998, 5).66 
Määrällisesti lääketieteellinen näkökulma hallitsee lumilautailun tieteellistä tut-
kimusta edelleen. Vähemmistössä on sosiaalisia ja kulttuuria erityispiirteitä tar-
kasteleva tutkimuskirjallisuus, joka kattaa vain noin kahden vuosikymmenen 
ajanjakson 1990-luvulta tähän päivään. Näin siitäkin huolimatta, että lumilau-
tailu sai alkunsa jo 1960-luvulla. Norjan, Yhdysvaltojen, Uuden-Seelannin, Iso-
Britannian ja Ruotsin ohella lumilautailua käsittelevää tutkimusta on tehty jon-
kin verran Keski-Euroopassa ja Suomessa.67 Valtaosa väitöskirjoista on lähtö-
kohdiltaan etnografisia, mutta varsinaista antropologista tutkimusta lumilautai-
lusta on saatavilla vain vähän (ks. Christensen 2001a; 2001b).  

Lumilautailututkimuksessa näyttää pitävän paikkansa periaate, jonka 
mukaan kiinnostus tiettyä ilmiötä kohtaan herää silloin, kun ilmiö muuttuu 
tavalla tai toisella näkyväksi esimerkiksi juuri lääketieteellisenä ongelmana.68 
Lumilautailua on tutkittu erityisesti sellaisissa maissa, joissa laji on harrastuk-
sena suosittu ja joissa se on näkyvä osa nuorten yleiskulttuuria. On ymmärret-
                                                 
66  Ks. myös Mike Langranin ja Sivasubramaniam Selvarajin skotlantilaista lumilautai-

lua käsittelevä artikkeli Snow Sports Injuries in Scotland: A Case-Control Study (2002) 
67  Jyväskylän yliopistossa lumilautailua tai sitä sivuavia aihepiirejä ovat pro gradu -

töissään tutkineet muun muassa Minna Jokinen (2007), Ilja Koivisto (2007, Anssi 
Kangas (2005), Jaakko Mannermaa (2004) ja Elina Hasanen (2001). Lisäksi olen itse 
julkaissut jonkin verran lumilautailua käsittelevää tutkimusta (Hänninen 2004; Hän-
ninen 2005; Hänninen 2006a; Hänninen 2006b; Hänninen 2007). 

68  Tommi Hoikkalan ja Leena Suurpään (2005, 287) mukaan ongelmalähtöinen (sosiaa-
lipoliittinen) kysymyksenasettelu oli tyypillistä suomalaiselle nuorisotutkimukselle 
erityisesti suuntauksen alkuaikoina, mutta osittain edelleenkin. 
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tävää, että varhaiset tutkimukset ajoittuvat 1990-luvun puoliväliin, sillä lajin 
suosio oli tuolloin voimakkaassa kasvussa.  

Vuosituhannen vaihteesta lähtien ja jossain määrin aikaisemminkin (ks. 
Humpheys 1997; Humphreys 1996; Humphreys 1995) lumilautailun tutkimusta 
ovat hallinneet uusiseelantilainen, kriittinen sosiologia ja feministiset tutkimus-
asetelmat, sekä sosiologian liikuntaan, urheiluun ja vapaa-ajantutkimukseen 
keskittyneet suuntaukset, joihin Holly Thorpe (2011, 4), yksi suuntauksen edus-
tajista, viittaa termillä fyysinen kulttuurintutkimus (Physical Cultural Studies, 
PCS). Uusiseelantilaisen lumilautailututkimuksen puitteissa on valmistunut 
ainakin kaksi väitöskirjaa (Spowart 2010; Thorpe 2007a) sekä runsaasti muuta 
tutkimusta, jota tarkastelen seuraavaksi lähemmin. Ennen 2000-lukua lumilau-
tailututkimus oli lähtökohdiltaan huomattavasti vaihtelevampaa. Alakulttuurin 
käsitettä käytettiin yleisemmin kuin nykyään ja tutkimuksen lähtökohtana oli 
usein anarkia ja kulttuurinen vastarinta. 

Antropologinen tutkimus on keskittynyt nuorison osalta erityisesti ikään 
ja ikäryhmiin eri kulttuureissa.69 Länsimainen nuorisokulttuuri puolestaan kuu-
luu nuorisotutkimuksen piiriin. Nuorison ja lasten antropologiassa keskeisenä 
ongelmana ei ole ollut niinkään se, että olemassa oleva etnografinen tutkimus 
olisi pelkästään sivuuttanut lapset ja nuoret ikäkausisidonnaisina ryhminä. Ky-
symys on paremminkin siitä, että lapset ja nuoret on nähty pitkään aikuisiin 
verrattuna toissijaisina yhteiskunnallisina ryhminä (Caputo 1995, 21–22; Amit-
Talai 1995, 223–224).  

Nykyisin tilanne on muuttunut, ja esimerkiksi urheilun antropologiassa 
nuorison, urheiluperustaisten nuorisokulttuureiden ja vapaa-ajan merkitys on 
tunnustettu ja niitä tutkitaan monenlaisissa teoreettisissa ja metodologisissa 
asetelmissa.70  Etnografiaa käytetään nuorisotutkimuksessa erityisesti siellä, 
missä tutkimusasetelmien keskiöön on nostettu nuorten omaan toimintaansa 
liittämät merkitykset. Etnografia on siis ikään kuin tehnyt paluun myöhäismo-
dernin koulukunnan kritiikistä takaisin nuorisotutkimuksen keskiöön. Tilantee-
seen on omalta osaltaan vaikuttanut myös se, että nuorisokulttuureilla on ny-
kyisin näkyvä asema sekä populaarikulttuurissa että länsimaisessa yhteiskun-
nassa yleisestikin. Tämä on selkeästi havaittavissa, jos tarkastellaan nuoria ja 
nuorisoa omana kuluttajaryhmänään, eikä vain ongelmanuorina.  

Etnografian puolesta puhuu myös Holly Thorpe. Artikkelissaan Beyond 
"Decorative Sociology": Contextualizing Female Surf, Skate and Snow Boarding (2006) 
Thorpe toteaa, että urheilun sosiologiassa ei kiinnitetä riittävästi huomiota eri-
laisiin tulkintakonteksteihin ja tutkimuksen kohteena olevien ilmiöiden histori-
aan, jolloin kuva niistä jää yksiulotteiseksi. Ilmiön taustalla Thorpe näkee kult-
tuurisen käänteen, jonka myötä monet sosiologit ovat etääntyneet metodologi-
sesta perinteestään. Tässä myöhäismodernissa, dekoratiivisessa sosiologiassa 

                                                 
69  Ks. esim. kulttuuriantropologi Margaret Meadin "Coming of Age in Samoa" (1928) ja 

"Culture and Commitment" (1970). 
70  Ks. esim. Blanchard & Cheska (1995). 
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(decorative sosiology)71 sosiaalinen ja kulttuurinen muutos jäävät yksiulotteisten 
tutkimusasetelmien jalkoihin. (Thorpe 2006.) 

Dekoratiiviselle sosiologialle on tyypillistä, että se sivuuttaa tutkimaansa 
ilmiötä, esimerkiksi lumilautailua, koskevan historiallisen kontekstin ja siirtää 
ilmiön eräänlaiseen myöhäismoderniin (postmoderniin) hypertodellisuuteen, 
jossa aikaa ja paikkaa ei käsitteiden perinteisessä merkityksessä ole. Thorpe 
(2006, 205–206, 209) itse kannattaa sosiaalihistoriallista lähestymistapaa ja lumi-
lautailun etnografista kuvausta, jossa aika ja kulttuurinen konteksti ovat asian-
mukaisesti läsnä.  

Olen Thorpen kanssa samaa mieltä siitä, että konteksti on lumilautailutut-
kimuksessa tulkinnallisesti tärkeä käsite ja että metodologisesti viitekehysten 
rakentaminen on olennainen osa analyysia, vaikka nämä ajatukset eivät esimer-
kiksi antropologiassa tai kulttuurintutkimuksessa uusia olekaan. Lumilautailus-
ta on kirjoitettu 2000-luvulla useita etnografisia väitöskirjoja (Elliot 2010; Thor-
pe 2007a; Bäckström 2005; Christensen 2001b) sekä huomattava määrä muuta 
tutkimusta, jossa dekoratiivinen elementti ei muodosta Thorpen kuvaamaa on-
gelmaa, mutta jonka Physical Cultural Studies -suuntaus huomioi vain satunnai-
sesti. 

Kontekstin lisäksi vaihtoehtourheilun sosiologisessa tutkimuksessa olisi 
Holly Thorpen ja Robert Rinehartin mukaan syytä ottaa huomioon myös kult-
tuurinen kokemus. Artikkelissaan Alternative Sport and Affect: Non-
Representational Theory Examined (2010) Thorpe ja Rinehart toteavat, että fyysi-
sen kulttuurin kriittisessä sosiologiassa kulttuurinen kokemus usein unohtuu 
tai se redusoidaan joukoksi diskursiivisia tai tekstualistisia representaatioita. 
Vaikka ruumiillisuuden teema ja ruumis käsitteenä ovat tulleet monilla tieteen-
aloilla representationalististen teorioiden rinnalle, on kysymys kokemuksen 
tutkimuksellisesta asemasta edelleen avoin. Usein edes ruumiillisuuteen perus-
tuvat teoriat eivät kykene tavoittamaan tutkimiensa ihmisten kokemusta sen 
konkreettisessa ja arkipäiväisessä merkityksessä. (Thorpe & Rinehart 2010, 
1269.) Kokemusta on vaikea käsitteellistää, koska osa fyysisistä tuntemuksista ei 
ole perusteiltaan lainkaan kielellisiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, kuten 
olen jo edellä todennut, että kokemuksen jakamiseksi ei ole aina olemassa sano-
ja. 

7.1 Lumilautailu ja kaupallisuus 

Kaupallisuus ja kuluttaminen muodostavat tärkeän osan nykypäivän lumilau-
tailukulttuuria ja niillä on keskeinen sija myös lumilautailua käsittelevässä tut-

                                                 
71 Sosiologien Chris Rojek ja Bryan Turner (2000, 1) mukaan dekoratiivinen sosiologia 

viittaa nykysosiologiassa elävään suuntaukseen, jossa tieteenalan empiriaan perus-
tuva metodologia on korvattu sosiaalisten ja kulttuuristen ilmiöiden tekstualistisilla 
tulkinnoilla. Tutkijat peräänkuuluttavat empiiristä kulttuurisosiologiaa, joka perus-
tuisi empiirisistä lähtökohdista nouseviin historiallisiin ja vertaileviin tutkimusase-
telmiin.  
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kimuksessa. Uusia urheilulajeja tutkineiden Hanspeter Stammin ja Markus 
Lamprechtin (1997) mukaan lumilautailun, maastopyöräilyn ja surffauksen kal-
taiset "trendiurheilulajit", joiden suosio on kasvanut tuntuvasti viimeisten vuo-
sikymmenten aikana, ovat osoittautuneet tehokkaiksi markkinoinnin välineiksi. 
Liikuntasosiologi Duncan Humphreys (1995, i) on kiinnittänyt huomiota sa-
maan ilmiöön ja kutsuu lumilautailun kaupallistumista kapinallisuuden kau-
pallistumiseksi. 

Vielä 1990-luvun alussa käytännössä kaikki lumilautailua koskeva mai-
nonta oli laskijoiden omassa hallinnassa. Rahoituksesta vastasivat lähinnä lumi-
lautavalmistajat, ja muita toimijoita oli vähän. (Christensen 2002, 91.) Lumilau-
tailun mainonta perustui legendaarisen aseman saavuttaneiden ammattilaski-
joiden varaan. Lumilautavalmistajilla oli ja on edelleenkin ammattilaskijoiden 
mukaan nimetyt pro model -mallistot. Pro model -lumilauta on tiettyä lumilau-
tavalmistajaa edustavan ammattilaskijan erikoislauta, ja on mahdollista, että 
ammattilaskija on osallistunut myös laudan tekniseen ja visuaaliseen suunnitte-
luun. Christensenin mukaan ammattilaskijat ovat juuri se tekijä, joka yhdistää 
lumilautateollisuuden ja lumilautailijat ideologisella tasolla. Lumilautailijoiden 
oma media on lajille tärkeä siksi, että se antaa laskijoille mahdollisuuden kont-
rolloida ja tarvittaessa vastustaa lajiin kohdistuvia ulkopuolisia muutospaineita. 
(Christensen 2008, 298–299; Christensen 2002, 91–92.) 

Lumilautailijoiden symbolista vastarintaa tutkinut sosiologi Rebecca Hei-
no (2000) toteaa, että mainonnan määrään suhteutettuna kaupallisuuden paine 
on lumilautailukulttuurissa huomattavan suuri, jos tilannetta verrataan lasket-
teluun tai muihin vastaaviin lajeihin. Mainontaa on 1990-luvun alun tilantee-
seen verrattuna paljon. Lisäksi lumilautailulla mainostetaan enemmän sellaisia 
tuotteita, jotka eivät suoraan liity lumilautailuun kuin sellaisia, jotka ovat osa 
lumilautailun maailmaa. Urheiluvälineiden ja vaatetuksen lisäksi trendiurhei-
luun tyypillisesti liitetty vauhti ja vaara myyvät lähestulkoon mitä tahansa vir-
voitusjuomista kelloihin, pankkien talletustileihin, matkapuhelimiin ja tietoko-
nepeleihin (ks. Thorpe 2010b, 380): 

Lumilautailun kasvojenmenetyksen on aiheuttanut microsoftit ja nokiat, jotka mai-
nostavat kännyköitään trendikkäästi lumilautailulla "cool-hunttereidensa" havaittua 
lajin olevan nuorten suosiossa. Suuret firmat ovat antaneet järkyttäviä summia lumi-
lautailuun (summalla sähköistäisi Afrikan useita kertoja) vain sen takia, että popu-
laarimedian ja globalisaation raiskaamat lapset ja nuoret käskevät vanhempansa os-
tamaan "megatrendikkään"puhelimen, pelikonsolin, tms. koska lumilautailevat. (L2: 
23, M) 

Ilmiö on selkeästi nähtävissä, kun tarkastellaan lumilautailukilpailujen taustalla 
toimivia isoja sponsoreita, ja onkin ymmärrettävää, että kehityssuunta herättää 
lumilautailijoiden keskuudessa kritiikkiä.  

Uusien urheilulajien ja trendiurheilun yleistymiseen ovat vaikuttaneet yh-
täältä nuoruuteen elämänvaiheena liittyvä vapaa-ajan lisääntyminen sekä toi-
saalta toisen maailmansodan jälkeen kohentunut taloudellinen tilanne. Tren-
diurheilu voidaan jakaa reaalisiin, marginaalisiin ja keinotekoisiin lajeihin. 
Mainonnan ja kulutuksen tarkoituksiin kehitetyiltä keinotekoiselta trendiurhei-
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lulta puuttuu spontaani syntyhistoria, joka takaa lajin omaleimaisuuden. Lisäk-
si niiden elinkaari on usein huomattavan lyhyt. (Stamm & Lamprecth 1997.) 

Lumilautailussa, joka edustaa Stammin & Lamprechtin (1997) mukaan re-
aalista eli spontaanisti kaupallisuudesta riippumatta syntynyttä trendiurheilua, 
kaupallisuuden rooli on, kuten edellä esitin, kaksijakoinen. Robert Rinehart to-
teaa artikkelissaan Exploiting a New Generation: Corporate Branding and the Co-
Optation of Action Sport (2008), että lumilautailun kaltaisten uusien urheilulajien 
kaupallistamiseen liittyy ironisia piirteitä. Lumilautailua myydään ja sitä käyte-
tään myynnin välineenä sen luovuutta ja yksilöllisyyttä korostavien elementtien 
vuoksi. Kuitenkin samaan aikaan mainonta tavoittelee laajoja ihmisjoukkoja 
luodakseen mainostetulle tuotteelle massamarkkinat ja/tai erottautuakseen 
massamarkkinoista yksilöllisen mainonnan ja tuotteen kautta. (Rinehart 2008, 
74–75.) 

Mainonnan ja eritoten brändäämisen perusajatuksena on myydä konkreet-
tisten tuotteiden sijaan ideoita ja mielikuvia. Tämä on tyypillistä erityisesti uu-
den urheilun ja extreme-lajien kohdalla. Kaupallistumisen rinnalla lumilautai-
luun vaikuttaa myös toinen ilmiö: uusien urheilulajien "normalisoituminen". 
Rinehart määrittelee normalisoitumisen prosessiksi, jossa alun perin elämäntyy-
listä syntynyt kulttuuri-ilmiö, kuten lumilautailu, muuttuu kaupallistuessaan 
elämäntyylistä urheilulajiksi – yhdeksi lajiksi muiden perinteisten lajien joukos-
sa. (Rinehart 2008, 76–77.)  

Ilmiön taustalla vaikuttaa ristiriitainen tarve "normalisoida" kaupallistet-
tavasta lajista sellainen, että se vetoaisi mahdollisimman suureen määrään ih-
misiä. Varsinainen tuote, jota tässä tapauksessa myydään, tai jonka kautta asioi-
ta myydään, on kuitenkin "eksoottinen", jännittävä ja trendikäs lumilautailu, 
jonka mainonnallinen voima perustuu nimenomaan yksilöllisyyteen ja luovuu-
teen. Normalisointipyrkimykset selittävät myös sitä, miksi kysymys siitä, onko 
lumilautailu urheilua, jakaa voimakkaasti laskijoiden mielipiteitä. Perinteisen 
urheilun muodot ja kaupallistuminen edustavat lumilautailun arvoille vastak-
kaista maailmaa, johon laskijat suhtautuvat kielteisesti. (Ks. Hänninen 2005.)  

Lumilautailijoiden ja laskettelijoiden välisiä konflikteja tutkineet liikun-
tasosiologit Emily Coates, Ben Clayton ja Barbara Humberstone (2010) toteavat, 
että lumilautailijat ovat yhtäaikaisesti sekä kaupallisuutta vastaan että sen puo-
lella. Yhteiskuntakritiikki on vuosien varrella vähentynyt sikäli kuin sitä on yli-
päätään ollut. Lumilautailijat ovat osa lajia hyödyntävää kaupallista koneistoa, 
mutta passiivisia kohteita he eivät tässä prosessissa suinkaan ole. Lumilautaili-
jat haluavat olla mukana kaupallisuudessa osittain juuri siksi, että kontrolli 
omaan kulttuuriin halutaan säilyttää. Osallistuminen on osa tätä logiikkaa, jon-
ka kautta lumilautailijat haastavat kapitalistisen urheilumaailman arvot.72 (Coa-
tes & al. 2010, 1095–1096; Vrt. Bäckström 2005, 306.) 

Liikuntasosiologi Duncan Humphreysin mukaan fordistista massakulu-
tusta on viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana seurannut niin sanottu 
postfordistinen vaihe, joka vastaa hyvin kulutuksen eriytymistä seuranneisiin 

                                                 
72  Ks. van Bottenburg & Salome (2010).  
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haasteisiin. Lumilautailussa postfordistinen kulutusmalli ruokki uudenlaista 
individualismiin ja omaehtoisuuteen perustuvaa sosiaalista mielialaa (Zeitgeist) 
ja nosti grungen, rave-kulttuurin ja punkin kaltaiset alakulttuurit, kuten 
Humphreys näitä nuorisokulttuureita kutsuu, osaksi nykypäivän kaupallisia 
kulutusmarkkinoita. (Humphreys 1998, Humphreys 1997; Humphreys 1996.) 
Thorpen (2007a, 108) mukaan lumilautailu näyttäytyy postfordistisessa järjes-
telmässä ilmiönä, jossa lumilautailijat kommunikoivat kulttuurisia arvojaan 
juuri kulutusvalintojensa kautta.  

Kun omaehtoinen tekeminen ideologiana kohtaa kaupallistumisen hah-
mossa kapitalistisen logiikan, jossa nuorisokulttuureiden arvot ja tyylillinen 
ilmaisu muuttuvat itseisarvosta välineeksi, joudutaan nuorisokulttuureiden 
autenttisuutta koettelevaan ristiriitatilanteeseen. Vastakkainasettelu koskettaa 
Humphreysin (1998) mukaan lähestulkoon jokaista nykypäivän nuorisokult-
tuuria, mutta erityisesti lumilautailua, jossa kaksijaksoisuus onkin selkeästi läs-
nä.  

Kaupallistuminen on edesauttanut lumilautailukulttuurin kehitystä ja tar-
jonnut sille taloudelliset edellytykset omaehtoisuuteen perustuvan ideologian 
rakentamiseksi. Tärkein ajanjakso tässä prosessissa ajoittuu lumilautailukult-
tuurin osalta lajin syntyaikoihin 1960-luvulle. Humphreysin mukaan ensimmäi-
set lumilautailijat edustivat esimerkkiä hedonistisesta huolettomuuden ideolo-
giasta. Vuosikymmentä myöhemmin 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa 1960-
luvun kumouksellisista oli tullut vallitsevaan yhteiskuntatilaan ja sen mahdolli-
suuksiin nihilistisesti suhtautuvia epäilijöitä ja 1980-luvulla suunta oli käänty-
nyt grunge-tyylin itsekeskeiseen apatiaan. (Humphreys 1997, 148.) Yhteistä 
mainituilla suuntauksilla on se, että ne ovat kaikki tavalla tai toisella vaihtoeh-
toisuuteen tai kapinallisuuteen perustuvia ideologioita. Niiden yhteiskunnalli-
nen sanoma on anarkia, joka ei taivu kritisoimansa yhteiskunnan edessä.  

Sosiologi Michele Donnellyn (2006, 291) toteaa, että lumilautailu on mui-
den niin sanottujen extreme-lajien tavoin kauttaaltaan kaupallinen ilmiö. Lumi-
lautailun autenttisuudessa on kysymys kulutustottumusten ja -valintojen kautta 
vakiintuneista aitouden tai epäaitouden muodoista (ks. Hänninen 2005). Don-
nellyn (2006, 291) mukaan valtavirraksi määriteltyjen yhteiskuntajärjestysten ja 
lumilautailukulttuurin välille kuviteltu vastakkainasettelu kuvaa enemmän 
nuorisotutkimuksen teoreettisia lähtökohtia kuin nuorisokulttuureita ilmiönä.  

Lähemmässä tarkastelussa käy ilmi ensinnäkin, että lumilautailijat ovat 
motivaationsa puolesta heterogeeninen joukko yhteisesti jakamastaan lajista eli 
lumilautailusta kiinnostuneita ihmisiä. Lumilautailijat eivät ole yksiselitteisesti 
"joko tai" – joko marginaalissa eläviä anarkisteja ja yhteiskuntakriitikoita tai 
passiivisia markkinavoimien ohjaamia kuluttajia. Toiseksi Donnelly (2006, 221) 
esittää kysymyksen siitä, missä määrin, jos lainkaan, lumilautailukulttuuria 
voidaan pitää vaihtoehtoisena tai vastarintaisena kulttuuri-ilmiönä.73 Lumilau-
tailu on historiallisessa mielessä nopeasti kaupallistunut myöhäismoderni nuo-
risokulttuuri. Lumilautailijat vastustavat kaupallisuutta sikäli kuin se asettuu 

                                                 
73  Käsittelen teemaa lähemmin artikkeleissa Against the Odds – Snowboarding in Scotland 

(2006a) ja Perinteisen urheilun tuolla puolen (2005). 
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lumilautailukulttuurin sisäisiä arvoja ja päämääriä (esimerkiksi hauskanpito ja 
tekemisen omaehtoisuus) vastaan (ks. Christensen 1999, 115). Samalla he kui-
tenkin ammentavat vaikutteita kaupallisuudesta.  

Vaikka miehisyys saa lumilautailukulttuurissa erilaisia muotoja perintei-
seen urheiluun verrattuna, se on yhtä kaikki maskuliininen maailma, jossa tyt-
töjen ja naisten lumilautailu määrittyy usein kaupallisuuden kautta autenttisen 
vastakohdaksi (ks. Donnelly 2006, 223). Olen Donnellyn kanssa samaa mieltä 
siitä, että naisten ja tyttöjen asema ei ole aina ollut lumilautailussa tasa-arvoinen 
miesten ja poikien kanssa. Lumilautailukulttuuri uusintaa vallitsevaa yhteis-
kuntajärjestystä paitsi sukupuolen myös kaupallisuuden välityksellä. Toisaalta 
asiat ovat muuttuneet tasa-arvoisempaan suuntaan, mitä se tarkasti ottaen tar-
koittaakaan, sitä mukaa kuin naispuolisten lumilautailijoiden määrä on kasva-
nut esimerkiksi viimeisten kymmenen vuoden aikana.  

Maskuliinisuuden teemaan liittyy myös sosiologi Kristin Andersonin 
(1999) esittämä ajatus autenttisen ja epäautenttisen sukupuolittuneesta suhtees-
ta lumilautailukulttuurissa. Anderson näkee lumilautailun ensisijaisesti nuorten, 
valkoisten, keskiluokkaisten poikien harrastuksena, mitä se sekä tilastollisesti 
että silmämääräisesti laskettelurinteessä havainnoituna onkin. Naiset ja tytöt 
näyttäytyvät tässä asetelmassa epäautenttisina harrastelijoina, jotka eivät ym-
märrä lumilautailusta juuri mitään tai jotka harrastavat lajia vain, koska se on 
muodikasta.  

Artikkelissaan Snowboarding – the Construction of Gender in an Emerging 
Sport (1999) Anderson kuvaa niitä sosiaalisia käytänteitä, joiden välityksellä 
lumilautailun kaltainen uusi urheilu rakentaa maskuliinisuuttaan suhteessa 
perinteiseen urheiluun. Andersonin toteaa, että katu-uskottava punk-tyyli 
(street punk) on esimerkki siitä, miten heikosti organisoitunut, uusiin urheilula-
jeihin identifioituva lumilautailu pyrkii liioitellun aggression kautta korosta-
maan maskuliinista luonnettaan (1999). Oma käsitykseni ilmiöstä on se, että 
vaikka lumilautailua voidaan perustellusti pitää poikien ja miesten hallitsema-
na lajina, on street punk -tyylille olemassa myös muunlaisia tulkintoja.  

Ensinnäkin Andersonin analyysi on peräisin yli kymmenen vuoden takaa, 
jolloin naisten asema lumilautailukulttuurissa oli nykypäivään verrattuna mar-
ginaalinen. Anarkistiset elementit olivat tuolloin selkeämmin läsnä. Toiseksi 
Andersonin maskuliinisuutta korostava analyysi jättää huomiotta laajemman 
kulttuurisen kontekstin, jossa street punk -tyyli näyttäytyy yhteiskuntakritiikin 
välineenä – ei niinkään naisia ja tyttöjä sortavana kulttuurisena käytänteenä. 
Vaikka liioiteltu aggressio korostaisikin lumilautailun maskuliinisuutta, on täs-
tä vielä matkaa siihen, että aggressio maskuliinisena voimana sortaisi naisia tai 
tyttöjä tai että se kohdistuisi heihin suoraan esimerkiksi väkivallan muodossa.  
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7.2 Tytöt ja naiset lumilautailijoina 

Liikuntasosiologi Mari Kristin Sisjord toteaa, että naislaskijoiden määrä on kas-
vanut lumilautailussa viime vuosina nopeasti. Kokonaisuutena naiset ovat lu-
milautailukulttuurissa kuitenkin sekä määrällinen että sosiaalinen vähemmistö. 
Esimerkiksi hyvä lumilautailija määritellään edelleen maskuliinisten, voimaa ja 
nopeutta korostavien ominaisuuksien kautta. Painotus on selkeästi havaittavis-
sa, kun tarkastellaan ammattilumilautailun maailmaa tai rinteissä liikkuvia sekä 
miehistä että naisista koostuvia lumilautailijaryhmiä. Myös tiedotusvälineissä 
miehet saavat lumilautailussa enemmän näkyvyyttä naislaskijoihin verrattuna. 
(Sisjord 2009, 1312.)  

On ymmärrettävää, että mieslaskijat ovat tiedotusvälineissä enemmän 
esillä. Onhan heitä esimerkiksi ammattilaismaailmassa huomattavasti naisia 
enemmän. Kysymys ei kuitenkaan ole yksinomaan erityisestä "maskuliinisesta 
järjestyksestä", kuten Sisjord ajattelee. Vaikka Sisjord on oikeassa siinä, että mo-
net lumilautailussa arvostetuista ominaisuuksista ovat edelleen maskuliinisia, 
on mahdollista tulla hyväksi lumilautailijaksi myös ilman maskuliinisia määrei-
tä. Tarkasti ottaen Sisjordin määritelmä koskee ensisijaisesti ammattilaskijoita, 
joille mainitut ominaisuudet ovat välttämättömiä. Kuitenkin jos lumilautailu-
kulttuuria tarkastellaan kokonaisuutena, tilanne ei ole yhtä kärjistynyt. Hyvä ja 
arvostettu lumilautailija voi olla yhtä hyvin tyylillisesti hyvä laskija tai hänen 
asenteensa heijastaa lumilautailun arvoja niin, että häntä arvostetaan sosiaalis-
ten taitojensa ansiosta.  

Kun määrän sijaan tarkastellaan sitä, millaista näkyvyyttä naislaskijat ovat 
saaneet, eli miten heitä käsitellään lumilautailusta kertovassa mediassa, tilanne 
muuttuu kokonaan toiseksi. Sosiologi Kristin Andersson (1999) toteaa, että suh-
tautuminen naispuolisiin laskijoihin on korostetusti seksististä ja vähättelevää. 
Vastaavaan havaintoon on päätynyt myös suomalaisen Flashback-lehden nais-
kuvaa tutkinut sosiologi Elina Mikola (2003, 33; ks. Tiihonen 1996, 98), jonka 
mukaan lautailulehtien sivuilla rakentuva maskuliinisuus edellyttää lumilautai-
lukulttuurissa erottautumista paitsi ei-maskuliinisesta feminiinisyydestä myös 
niin sanotuista vääristä, yleiskulttuuria edustavista maskuliinisuuden muodois-
ta. Mikola ei mainitse tarkemmin, mitä hän tarkoittaa maskuliinisuuden väärillä 
muodoilla, mutta hänen asettamansa kysymys on jatkotutkimusta ajatellen mie-
lenkiintoinen: millaisia maskuliinisuuksia lumilautailuun tyypillisesti liittyy, jos 
otetaan huomioon, että lumilautailijat haluavat erottautua maskuliinisuuden 
"vääristä muodoista" ja miten "väärät muodot" suhteutuvat maskuliinisuuden 
eri muotoihin yleensä? 

Palatakseni keskusteluun siitä, onko lumilautailu todella niin maskuliinis-
ta kuin Sisjord ajattelee, on täysin mahdollista, että näin ei ainakaan kokonai-
suutena ole. Päinvastoin, lumilautailu poikkeaa rullalautailusta ja surffauksesta 
siinä, että lumilautailussa naiset ovat olleet mukana lajin alkuajoista lähtien. 
Vastaava ero on nähtävillä myös, kun lumilautailua verrataan muihin extreme-
lajeihin. Lumilautailun "sukupuolineutraali" luonne, sikäli kuin tätä voidaan 
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pitää osoituksena tasa-arvosta, perustuu 1990-luvulla uransa aloittaneisiin nais-
ammattilaskijoihin, jotka toimivat roolimalleina vielä tänäkin päivänä. Naisten 
lumilautailua ovat tukeneet myös lumilautavalmistajat, jotka ryhtyivät valmis-
tamaan naisille tarkoitettuja varusteita 1990-luvulla. (Thorpe 2005b, 61–63, 67.) 
Kärjistetysti voidaan todeta, että lumilautailun kaupallistuminen on lisännyt 
tasa-arvoa lajin sisällä. 

Sosiologi Alana Young on tutkinut, miksi lumilautailu on naisten keskuu-
dessa suosittu laji, kun taas esimerkiksi rullalautailu on lähes kokonaan miesten 
hallinnassa. Artikkelissaan Being 'Alternative" in an Alternative Subculture: Gen-
der Differences in the Experiences of Young Women and Men in Skateboarding and 
Snowboarding (2004) Young toteaa, että miesvaltaisuus on useimpia extreme-
lajeja koskeva ilmiö. Erityisen mielenkiintoiseksi kysymyksen tekee se, että rul-
lalautailun arvomaailma sisältää pikemminkin feminiinisiä kuin maskuliinisia 
elementtejä.  

Rullalautailulle tyypillinen yhteistyö, epäkilpailullisuus, itseilmaisun ja -
kontrollin korostaminen ja tiukkojen sääntöjen tai hierarkkisten rakenteiden 
puute ovat Youngin mukaan feminiinisiä määreitä.74 Young toteaa lisäksi, että 
naisten saama sosiaalinen tuki on lumilautailussa yleisempää kuin rullalautai-
luissa. Paradoksaalisesti rullalautailu on miesvaltaista ja se pysyykin miesval-
taisena, koska sitä pidetään yleisesti miesvaltaisena. Lumilautailussa sosiaali-
nen tuki esimerkiksi perheen tai ystävien piirissä on yleisempää, eivätkä lumi-
lautailevat naiset koe, että heidän sukupuoli-identiteettinsä jollakin tavalla ky-
seenalaistettaisiin – seikka, joka koskee rullalautailua tässä kohtaa hyvinkin 
konkreettisilla tavoilla. (Young 2004, 69, 80.)  

Asetelma herättää kysymyksen siitä, olisiko ehkä enemmin niin päin, että 
rullalautailussa juuri miesten sukupuoli-identiteetti, millaisia muotoja se saa-
kaan, on enemmän vaakalaudalla kuin naisten. Joka tapauksessa se, että lumi-
lautailuun liittyy enemmän sosiaalista tukea kuin rullalautailuun, johtuu siitä, 
että lumilautailun julkisuuskuva ja maine kulttuuri-ilmiönä on rullalautailua 
parempi. Lajin pariin hakeutuu erilaisia arvoja edustavia ihmisiä, joiden taustat 
vaihtelevat, mikä tekee lumilautailusta heterogeenisen kulttuuri-ilmiön. Lisäksi, 
kuten edellä totesin, lumilautailun kaupallistuminen on lisännyt tasa-arvoa la-
jin sisällä. Naisten määrä on kasvanut ja tehnyt heistä kaupallisesti kiinnosta-
van kohderyhmän, jolle halutaan tarjota tuotteita samalla tavalla kuin miehille-
kin, joskin postfordistiseen tapaan naisten tarpeisiin räätälöitynä. 

Youngin kysymystä siitä, miksi naisia on lumilautailussa enemmän kuin 
rullalautailussa, voisi jatkaa kysymällä, miksi juuri lumilautailusta on tullut 
hyvin suosittu laji kaikenikäisten naisten ja miesten keskuudessa, kun rullalau-
tailussa harrastajat ovat edelleen lähinnä nuoria poikia ja miehiä. Oman näke-
mykseni mukaan syynä on se, että lumilautailu on rullalautailua helpommin 

                                                 
74  Lumilautailussa suoritukseen liittyy vastaavankaltaisia feminiinisiksi luokiteltuja 

elementtejä. Lumilautailu korostaa tyyliä ja itseilmaisua, jotka perustuvat parem-
minkin ruumiinhallintaan ja estetiikkaan kuin puhtaaseen voimannäyttöön. Nuoriso-
tutkija Stanley Cohen (1987, 186) kiinnitti huomiota nuorisokulttuureiden feminiini-
siin piirteisiin jo 1980-luvulla ja totesi, että esimerkiksi mod-kulttuuri on enemmän 
feminiininen kuin maskuliininen. 
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lähestyttävä laji. Laskettelukeskukset eli paikka, jossa lumilautailua harraste-
taan, ovat monille esimerkiksi laskettelun kautta ennestään tuttuja. Siirtymä 
suksilta laudalle on lyhyt.  

Tällaisessa ympäristössä sosiaalinen tuki on laajempaa kuin rullalautailus-
sa, jossa harrastusryhmät ovat suljetumpia ja perustuvat lähes kokonaan infor-
maaleihin kaveriporukoihin. Lisäksi rullalautailu on teknisesti vaativa ja tapa-
turma-altis laji, jossa erityisesti harrastuksen aloittaminen on korkean kynnyk-
sen takana: on täysin eri asia kaatua lumeen kuin asfaltille. Toisaalta jos lumi-
lautailun suosiota tarkastellaan median näkökulmasta, on selvää, että lajin jul-
kisuuskuvassa on tapahtunut selkeä muutos "anarkistisesta" marginaalilajista 
kohti yleisesti hyväksytympää mainstream-urheilua. Kysymys on osittain siitä, 
että vieras, outo laji on muuttunut vähitellen tutuksi, mutta myös siitä, että lu-
milautailu on hauskanpitoa ja sosiaalisuutta korostavana lajina houkutteleva 
vaihtoehto moniin perinteisiin urheilulajeihin verrattuna. 

Liikuntasosiologi Holly Thorpe tutkii väitöskirjassaan "Boarders, Babes 
and Bad-Asses: Theories of a Female Physical Youth Culture" (2007a) nuorten 
naisten asemaa nykypäivän länsimaisessa yhteiskunnassa. Lumilautailevat nai-
set edustavat Thorpelle uudenlaista, ennennäkemätöntä tapaa olla keskiluok-
kaan kuuluva nainen miehisessä maailmassa. Naiseuden problematiikka hallit-
see Thorpen laajaa tuotantoa, jossa hän kiinnittää huomiota myös maskuliini-
suuden käsitteeseen. Artikkelissaan Bourdieu, Gender, Reflexivity, and Physical 
Culture: A Case of Masculinities in the Snowboarding Field (2010a) Thorpe keskittyy 
hegemonisen maskuliinisuuden uudelleen arviointiin. Käsitteenä hegemoninen 
maskuliinisuus, joka tuli feministisessä teoriassa käyttöön 1980-luvun loppu-
puolella, kuvaa niitä tapoja, joilla miehet sukupuolensa kautta hallitsevat ja uu-
sintavat valtaansa yhteiskunnan eri osa-alueilla. Artikkelin perusajatuksena on, 
että lumilautailukulttuuri sisältää myös sellaisia maskuliinisuuden malleja, jot-
ka korostavat miesten ja naisten tasa-arvoa, ja että klassinen hegemoniateoria ei 
pysty huomioimaan tätä uutta kehityssuuntaa. (Thorpe 2010a, 177–180, 201.) 

Maskuliinisuus ja feminiinisyys ovat lumilautailussa perinteisin sukupuo-
limalleihin verrattuna joustavia käsitteitä. Myös miehet voivat kokea asemansa 
lumilautailukulttuurissa roolistaan riippuen eri tavoin. Thorpe erottaa toisis-
taan nuoret, teini-ikäiset laskijat (grommets), fratriarkaaliset nuorten miesten 
muodostamat ryhmät (bros), tosimiehet (real men) ja vanhemmat miehet (old 
guys). Grommetit75 ovat tyypillisesti nuoria teini-ikäisiä laskijoita, jotka suhtau-
tuvat lumilautailuun innostuneesti, vaikka heidän taitotasonsa ei vielä vastaa 
tätä intoa. (Thorpe 2010a, 184–185; Ks. Hänninen 2007, 7.) Omassa aineistossani 
lumilautailu on grommeteille elämäntapa, vaikka laskemisen perimmäisestä 
motivaatiosta usein kiistelläänkin: 

... ja sitten on semmosia isompiakin ryhmiä ja sitten siihen kuuluu semmosta siis pa-
himmillaanhan lumilautailu oli joskus sillon kun sitä alko sillon joskus ysiviidestä 
[1990-luvun puolivälistä] eteenpäin niin siellä oli semmonen yks tyyppi joka osas 
laskee ja sit sen perässä oli kymmenen, jotka vaan istuu siellä rinteessä ja sano sitten, 

                                                 
75  Myös nuoriin surffareihin ja rullalautailijoihin viitataan englannin kielessä termillä 

grommet (Thorpe 2010a, 206). 
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että määpäs harrastan lumilautailua ... se oli sitä silloin, mutta on siellä nytkin vielä 
semmosia, että siellä on just joku kaks tyyppiä, jotka laskee silleen ja se faniporukka 
siellä perässä, että pääsee sitten sanomaan että mä harrastan lumilautailua. Mä las-
ken sen kanssa siellä. (T2, M80)  

Teini-ikäiset laskijat liikkuvat laskettelurinteissä erikokoisina ryhminä, joiden 
hierarkkinen rakenne perustuu taitoon. Parhaat laskijat johtavat kilpailuhenki-
siä ryhmiä, joissa näyttämisenhalu ja riskinotto määrittävät laskijoiden toimin-
taa. (Thorpe 2010a, 184–185; Ks. Hänninen 2007, 7.) Fratriarkaatti viittaa ryh-
mään, jossa nuoret miehet kilpailevat rohkeudesta ja osaamisesta. Thorpe ku-
vaa brosien toimintaa fratriarkaaliseksi maskuliinisuudeksi, jota voi tavata 
myös lumilautailukulttuurin ulkopuolella. Nuorten miesten (bros) hierarkiat 
perustuvat lisäksi fyysiseen voimaan ja riskinottoon. Kolmannessa ryhmässä 
tosimiehet (real men) laskevat laskettelukeskusten ulkopuolella, vuorilla ja met-
sissä, joissa vaara on laskettelukeskusten kontrolloituun ympäristöön verrattu-
na konkreettisempi. Old guys on ryhmä vanhempia lumilaskijoita, jotka ovat 
iän myötä jättäneet fratriarkaaliset ryhmät ja laskevat nyt enemmän itselleen 
kuin näyttääkseen. Valtaa pitävät tässä hierarkiassa brosit, jotka päättävät 
muun muassa lumilautailukulttuurin tyylillisistä painotuksista. (Thorpe 2010a, 
186–193, 202.) 

Omassa aineistossani erottuvat fratriarkaattia sivuavana ilmiönä lumilau-
tailukulttuurin toiminnalliseksi perusyksiköksi kutsumani kaveriporukat tai 
tiimit, jotka tarjoavat ryhmien keskinäiseen vastavuoroisuuteen perustuvan 
vaihtoehdon esimerkiksi institutionalisoituneille urheiluorganisaatioille. Laski-
jat ovat kaveriporukoissa yleensä keskenään samanikäisiä ja johtohahmoja lu-
kuun ottamatta myös taidoiltaan tasaväkisiä. Kaveriporukoiden ja lumilautaili-
jaryhmien kokoonpanoon yleisellä tasolla vaikuttavat jonkin verran myös tyy-
lisuuntaukset (pukeutuminen, laskutyyli), mutta vähemmän, sillä ryhmät voi-
vat olla tyyliltään yhtä hyvin eklektisiäkin. Selkeämpiä ryhmiä muodostavat 
elämäntapalautailijat, ammattilaiset ja trendsetterit, joista viimeksi mainitut 
vastaavat Thorpen jaottelussa lähinnä nuorten mieslaskijoiden (bros) ryhmää. 
(Hänninen 2006b, 9–15.) 

Muita ryhmiä ovat wannabe-laskijat sekä tietysti naispuoliset laskijat, joista 
osa sijoittui omassa analyysissani wannabe-laskijoiden kategoriaan (Hänninen 
2006b, 12–14). Holly Thorpen (2005a) mukaan naispuolisia laskijoita kuvataan 
usein muotitietoisiksi teeskentelijöiksi ja miespuolisia ammattilaskijoita palvo-
viksi faneiksi tai tyttöystäviksi, jotka eivät ole kiinnostuneita lumilautailusta 
lajin itsensä vuoksi vaan miellyttääkseen lumilautailevia poikaystäviään. Vas-
taava teema toistuu eri muodoissaan myös suomalaisessa lumilautailussa: 

Joskus mä olen kuullut jotain tällastakin, että joku tyttö on joskus tullut sanoon mulle, 
että sä varmaan lasket vaan sen takii, että sä vaan haluat nähdä siellä rinteessä jotain 
poikii, jotain söpöjä poikii. Mun mielestä se on tosi naurattava ennakkoluulo, mutta 
sellaisiakin tyttöjä on siellä rinteessä tosi paljon. Se on tosi koomista ajatella, että joku 
kuvittelis, että mä sen takii jaksaisin olla rinteessä, että mä bongaisin sieltä jotain hy-
vännäköisiä poikia tai jotain. Tää on ehkä tyhmin tällanen ennakkoluulo, minkä mä 
olen kohdannut tässä joskus. (T16, N86)  
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Asenne näkyi tutkimuksessani myös "snoukkapimuja" käsittelevissä kuvauksis-
sa. Naispuoliset lumilautailijat leimataan wannabe-laskijoiden tapaan viimeisin-
tä muotia oleviin "pappa betalar -varusteisiin" pukeutuviksi "märkäperseiksi", 
joiden lumen kastelemista takamuksista voi päätellä, että he lähinnä istuskele-
vat laskettelurinteissä juoruillen, eivätkä ole niinkään kiinnostuneita itse laske-
misesta.76 (Hänninen 2006b, 12.)  

Naiseus määräytyy tässä heteroseksuaalisen normin puitteissa aktiivisen 
toimijuuden vastakohdaksi ja uusintaa länsimaisittain vallitsevaa maskuliinista 
sukupuolijärjestystä. (Sisjord 2009; Thorpe 2005a; Thorpe 2005b.) Sisjord jatkaa 
typologiaa lisäämällä siihen kulttuurisesti näkymättömien naislaskijoiden ryh-
män. He edustavat naislaskijoiden keskuudessa määrällistä enemmistöä, joka 
lautailee aktiivisesti, mutta jolla ei ole lumilautailukulttuurissa suurta valtaa. 
(Sisjord 2009.) 

Lajiin vakavasti suhtautuvien tyttöjen ja naisten aseman Thorpe näkee ris-
tiriitaisena. Yhtäältä erityisesti, jos lumilautailua verrataan perinteiseen institu-
tionalisoituun urheiluun, naispuolisilla laskijoilla on ollut pitkään 1960- ja 1970-
lukujen vaihteesta lähtien mahdollisuus kilpailla ja toteuttaa itseään lumilautai-
lussa nimenomaan naisina. Pyrkimys naisten ja miesten tasa-arvoon on nähtä-
villä esimerkiksi naisten omissa kilpailuissa, palkintorahojen tasavertaisessa 
jaossa sekä naisten erityistarpeita silmällä pitäen kehitetyissä lumilautailuva-
rusteissa. (Thorpe 2005a; Thorpe 2008a, 22–24.) Toisaalta se, että naisten lumi-
lautailu on eriytymässä omaksi maailmakseen uusintaa lajin maskuliinisuutta 
marginalisoimalla naisten aseman ja sulkemalla heidät "omaan maailmaansa". 
(Thorpe 2005a.) Thorpen (2005b, 74) mukaan naisammattilaiset ovat voittaneet 
naisille uskottavan aseman lumilautailukulttuurissa laskemalla aggressiivisesti 
ja kuromalla naisten ja miesten välistä eroa näin umpeen. Myös tämä teema on 
läsnä omassa aineistossani: 

Kyllä mä olen ainakin pärjännyt ihan silleen, että ei mun tartte muuttaa mitenkään 
mun luonnetta tai mitään muuttaa [naispuolisena lumilautailijana], jos mä olen siellä 
[laskettelurinteessä]. Mutta kyllä musta hirveesti sellaisia tyttöjä tai ne tytöt, jotka 
just hyppii ja silleen enemmän, niin ne on kyllä aika semmosia poikamaisia, sem-
mosia jätkämäisii sitten ... ne on sellasii, miten mä nyt sanoisin, kyllä munkin housut 
itse asiassa roikkuu, kun mä lasken, mutta se on niinkun aika sellasta jotenkin hir-
veen poikamaisennäköstä ja sitten, kun näkee sellasii ihmisii vapaa-ajalla, kun ne 
pukeutuu vapaa-ajallakin löysiin housuihin ja on vähän silleen just poikamaisii ... 
(T16, N86)  

Pyrkimys laskea samalla tavalla ja olla yhtä hyviä kuin miehet viittaa siihen, 
että naisilla ei ole tässä kohtaa edelleenkään "omaa kulttuuria". Vertailukohtana 
on aina maskuliininen sukupuolijärjestelmä. Toisaalta tutkimusaineistossani on 
paljon esimerkkejä siitä, kuinka naispuolisiin laskijoihin ja tyttöihin suhtaudu-
taan heidän omasta mielestään kannustavasti ja hyvin ilman sukupuolen kautta 
jäsentyviä ennakkoluuloja.  

                                                 
76  Snoukkapimujen ohella lumilautailukulttuurissa puhutaan myös niin sanotuista pis-

siksistä ja pissismistä (ks. Paumo 2012). 
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Eriytymisen kaksinainen luonne nousee esille esimerkiksi kilpailemisessa, 
jossa eniten julkisuutta saa Thorpen mukaan näyttävä, mutta miesvaltainen Big 
Jump. Myönteisenä asiana Thorpe näkee lumilautailun maailmassa sen, että laji 
on miesvaltaisuudestaan ja siitä seuraavasta maskuliinisuudesta huolimatta 
osallistunut kokonaan uudenlaisten naiseuden ja miehisyyden mallien raken-
tamiseen. Lumilautailu ylittää työn, perheen ja jopa terveyden edustamat perin-
teiset arvot ja nostaa laskemisen jokapäiväistä arkea hallitsevaksi elämäntavaksi. 
Maskuliinisuus ja feminiinisyys määrittyvät tässä individualistisesti itsensä to-
teuttamisen ideologian puitteissa. (Thorpe 2005a; Ks. Sisjord 2009.)  

Itsensä toteuttamisen merkityksestä lumilautailukulttuurissa puhuu myös 
liikuntasosiologi Lucy Spowart, joka on tutkinut äitiyttä ja lumilautailua. Väi-
töskirjassaan "Snowboarding Mums Carve Out Fresh Tracks: Collective Stories 
From the Mountains of Aotearoa/New Zealand" (2010) Spowart toteaa, että 
naisten urheilu- ja vapaa-ajan harrastuksia käsittelevä tutkimus on lisääntynyt 
viime aikoina. Huomiota on kiinnitetty erityisesti sellaisiin lajeihin, esimerkiksi 
bodaukseen, vuorikiipeilyyn ja moottoripyöräilyyn, jotka eivät ole perinteisesti 
naisten suosimia lajeja (Spowart 2010; ks. myös Spowart et al. 2008, 187).  

Vapauden tavoittelu, hedonismi ja vastuuttomuus (Humphreys 1996) ovat 
määreitä, joita ei yleensä ainakaan myönteisessä mielessä liitetä äitiyden ideaa-
leihin. Spowart onkin kiinnostunut niistä tavoista, jolla hänen tutkimansa naiset 
rakentavat lumilautailun kautta uudenlaisia tapoja olla äiti (myö-
häis)modernissa länsimaisessa yhteiskunnassa. Lumilautailu tarjoaa äideille 
väylän toteuttaa ja rentoutua perhe-elämän paineiden keskellä. (Spowart 2010.)  
En itse keskity tässä tutkimuksessa lumilautailukulttuurin naiskuvaan. Saata-
villa olevan tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että naisten 
asema on lumilautailukulttuurissa ristiriitainen. Naiset ovat tervetulleita har-
rastamaan lajia, ja heille on nykypäivänä tarjolla paljon erilaisia vaihtoehtoja 
toteuttaa itseään lumilautailun maailmassa. Toisaalta jos tarkastellaan esimer-
kiksi sitä, mitä hyvällä lumilautailijalla tarkoitetaan, on selvää, että vertailu-
kohdat ovat ehkäpä sosiaalisuutta ja ekspressiivisyyttä lukuun ottamatta hyvin 
maskuliinisia, ja että myös naislaskijat itse pyrkivät kohti tiettyjä maskuliinisesti 
määrittyviä ideaaleja. (Vrt. Rönkä 2010, 14–15; Urponen 2009.) 

7.3 Lumilautailu ja median representaatiot 

Lumilautailijoita on käsitelty suomalaisissa tiedotusvälineissä pääasiassa kol-
mella kielenkäytöltään erilaisella tavalla. Oudoksuvalle diskurssille on ominais-
ta lumilautailijoiden pukeutumisen ja puhetyylin kummastelu. Kannustavan 
diskurssin puitteissa lumilautailusta luodaan positiivinen kuva, joka pyrkii häl-
ventämään lajiin vielä 2000-luvun puolivälissä kohdistuneita ennakkoluuloja. 
Kolmantena lähestymistapana tulee hieman ennen 2000-luvun puoliväliä kil-
pailua painottava diskurssi, joka esittää lumilautailun yhtenä kilpailulajina 
muiden joukossa. (Mannermaa 2004.) Näin siitäkin huolimatta, että esimerkiksi 
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Salt Lake Cityn olympialaisissa vuonna 2002 muut, perinteisemmät talviurhei-
lulajit ajoivat televisiossa lumilautailun edelle:  

... silloin kun ne [half-pipen miesten finaali Salt Lake Cityn olympialaisissa] tuli niin-
kun, niin näytettiin jotain ampumahiihtoo Suomen kanavilta ja suomalaiset [lumilau-
tailijat] oli finaalissa siinä. Ja sitten tota niin itekin pistin sinne Ylen meininkiin [kat-
sojapalautetta] ja sitten ne näytti mitä se nyt oli, parin viikon päästä näytti sen sitten 
telkkarista, mutta tosiaan vaan pelkkänä koosteena. Ja suomalaiset ei pärjännyt am-
pumahiihdossa niinkun oli siellä yks ampumahiihtäjä ja se oli jotain vittu neljäs-
kymmenes tai jotain. Ja sitten suomalaisia [lumilautailijoita] oli monta finaalissa. 
Huono meisinki ...  (T4a–b, M78) 

Sitaatin kuvaamaa närkästystä selittää omalta osaltaan myös se, että monet tut-
kimukseeni osallistuneista lumilautailijoista olivat järjestäneet finaalia silmällä 
pitäen erikokoisia "kotikatsomoita", joissa haluttiin yhdessä kannustaa omia 
suosikkeja. Pettymys oli suuri, kun koko illan mittaiseksi odotettu lähetys osoit-
tautui lopulta vai lyhyeksi välähdykseksi muiden kisalajien lomassa. Nykyisin 
lumilautailulla on Suomessa eri televisiokanavilla suhteellisen tasa-arvoinen 
asema muihin talviurheilulajeihin verrattuna. Perinteisten kisamuotojen, kuten 
maailmancupin ja olympialaisten lisäksi tarjolla on myös esimerkiksi lumilau-
tailijoiden oma Ticket to Ride -kiertue (TTR). 

Varsinaista anarkistista diskurssia tiedotusvälineissä ei Jaakko Manner-
maan analyysissa esiinny. Oudoksuvan diskurssin kohdalla on lumilautailutut-
kimuksen valossa olettavaa, että tällainenkin diskurssi on olemassa. Mielenkiin-
toista analyysissa on diskurssien ajallinen järjestys: muutos lähtee oudosta, uu-
desta kulttuuri-ilmiöstä ja liikkuu kohti yleisesti hyväksyttyjä urheilulajeja.77 
Voidaan tietysti kysyä, kumpi on lopulta muuttunut: lumilautailu, lumilautai-
lun julkisuuskuva vai, kuten itse ajattelen, mahdollisesti molemmat. Julkisuus-
kuvan näkökulmasta näyttää siltä, että uuden kulttuuri-ilmiön kohdalla media 
tarvitsee aina tutun viittauskohteen, johon uutta voidaan verrata. Tämä selittää 
myös sitä, miksi lumilautailu rinnastetaan mediassa usein urheiluun. Huomion 
arvoista on kuitenkin, näennäisestä kronologiasta huolimatta, että kaikki edellä 
mainitut diskurssit ovat koskettaneet lumilautailua vaihtelevasti lajin alkuajois-
ta lähtien, ja että näin tapahtuu edelleen. 

Liikuntasosiologi Robert Rinehart on tutkinut lumilautailua myöhäismo-
dernina vaihtoehto- tai extreme-urheilulajina.78 Hän pohtii, voisiko extreme-
urheilun vaihtoehtoinen luonne heijastaa paradigmaattista siirtymää perintei-
sestä, maskuliinisesti jäsentyvästä urheilusta kohti myöhäismodernia urheilua, 
jollaisena hän näkee lumilautailun. Artikkelissaan Babes & Boards – Opportunities 
in New Millenium Sport Rinehart toteaa, että suuri osa pohjoisamerikkalaisessa 
koulujärjestelmässä opetetuista urheilulajeista on perinteisiä lajeja (koripallo, 
jääkiekko, jalkapallo), jotka korostamalla nopeuden ja voiman kaltaisia element-
tejä tulevat samalla uusintaneeksi yhteiskunnan maskuliinisia rakenteita. Nai-
set ja tytöt jäävät toiselle sijalle urheilussa, joka perustuu puhtaasti fyysiseen 

                                                 
77  Ks. Tommi Hoikkalan (1989) analyysi nuorison julkisuuskuvasta tiedotusvälineissä. 
78  Ks. Christensen (2001b). 
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voimaan. Asia on tärkeä, sillä koulut välittävät liikuntaopetuksensa yhteydessä 
myös yhteiskunnallisia arvoja. (Rinehart 2005, 234.)  

Naisten asema extreme-urheilussa vaihtelee lajikohtaisesti. On nähtävissä, 
että vaihtoehtoisessa urheilussa, jolla ei ole koulumaailmassa pedagogista ase-
maa, naispuolisten harrastajien on helpompi löytää oma paikkansa aktiivisina 
toimijoina. Rinehart kuitenkin epäilee, että viime kädessä myös vaihtoehtour-
heilu seuraa establisoituneen mainstream-urheilun maskuliinisia painotuksia. 
Media ja mainonta ovat tässä suhteessa hyvin perinteisiä. Ne uusintavat mas-
kuliinisuutta korostavia representaatioita ja tulevat samalla määritelleeksi myös 
kuvaamansa todellisuuden maskuliinisten arvojen mukaisesti.79 (Rinehart 2005, 
239–241.) 

Liikuntasosiologi Michele Donnelly (2007) päätyy vastaavaan loppu-
tulokseen artikkelissaan "Take the Slam and Get Back Up"– Hardcore Candy and the 
Politics of Representation in Girls' and Women's Skateboarding and Snowboarding in 
Television. Donnelly analysoi naisten elämäntapaurheiluun keskittyvää reality-
sarjaa Hardcore Candy, joka esittelee extreme-urheilun maailmassa eläviä "nais-
sankareita" harrastustensa parissa. Donnelly toteaa, että päinvastoin kuin sarjan 
tekijät väittävät, ohjelma uusintaa miesten ja naisten välistä sukupuolieroa ku-
ten muutkin extreme-urheilusta kertovat televisio-ohjelmat. (Donnelly 2007.) 

Mediassa naiset ja tytöt ovat yhä edelleenkin alistetussa asemassa. Heidän 
toimintansa on seksualisoitua, esineellistettyä, trivialisoitua ja aliarvostettua 
(Kane & Greendorfer 1994, 36; ks. Donnelly 2003, 147). Myös rullalautailua ja 
lumilautailua käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa käsitys naisten alisteisesta 
asemasta elää vahvana. Donnellyn mukaan kaikki ilmiötä koskeva tutkimus on 
yhtä mieltä siitä, että lumilautailuun liittyy hegemonisen maskuliinisuuden 
piirteitä, ja että pojat ja miehet edustavat edelleen "ainoaa ja oikeaa" tapaa olla 
lumilautailija (Donnelly 2007, 128). 

Donnelly (2007, 141) toteaa, että vaihtoehtourheiluun liittyvä teollisuus ja 
välinevalmistus perustuvat kokonaisuutena sukupuolieron varaan. Naisilla on 
omat lumilautailukilpailunsa, naisille räätälöidyt varusteet ja nykyisin myös 
monet lumilautailutapahtumat ovat naisille suunnattuja. Kun tietty tulkinnalli-
nen kehys, tässä tapauksessa naisten ja miesten välinen sukupuoliero, esiintyy 
kertaalleen median representaatioissa, sitä on hyvin vaikea muuttaa (Hall & al. 
2000, 650). Media ja mainonta levittävät toiseuden sanomaa tehokkaasti. Sen 
avulla tavoitellaan ja on myös saavutettu taloudellista hyötyä.80 Lisäksi nuoriso-
                                                 
79 Jacqui Stone ja John Horne ovat tutkineet laskettelun ja lumilautailun julkisuuskuvaa 

Brittein saarilla Torinon talviolympialaisten yhteydessä talvikaudella 2005–2006. 
Heidän mukaansa naislaskijoista kirjoitettiin vähemmän ja asiayhteyksissä, jotka ei-
vät suoranaisesti olleet tekemisissä heidän urheilusuoritustensa kanssa. Sukupuolta 
koskevien erojen lisäksi myös urheilijoiden status vaikutti uutisointiin. Britannian 
joukkueessa oli yhteensä 38 urheilijaa, joista vain neljää eliittiurheilijaa käsiteltiin 
mediassa laajemmin. (Stone & Horne 2008, 108.) Stone ja Horne eivät kerro, oliko nel-
jän eliittiurheilijan joukossa naispuolisia lumilautailijoita. 

 80 Sukupuolieron lisäksi mediassa elää myös muita lumilautailun toiseutta korostavia 
representaatioita. Yksi tavallisimmista liittyy "lökäpöksylumilautailijoiden" kapinal-
lisuuteen ja marginaaliseen asemaan urheilun yleiskulttuurissa. (Ks. Hänninen 2006b, 
40.) 
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tutkija Sarah Thorntonin (1995, 132) mukaan massamedia tarjoaa nuorille ver-
tailukohdan, jonka kautta autenttisuutta on mahdollista arvioida ja jopa raken-
taa.  

Massamedialla on Thorpen mukaan vain vähän tai ei lainkaan käsitystä 
siitä, mistä lumilautailussa on kysymys. Lumilautailijat massamedia esittää 
usein nuorina, valkoihoisina kapinallisina, mikä synnytti erityisesti lajin alkuai-
koina huomattavan määrän kielteistä julkisuutta. Esimerkiksi The Time Maga-
zine -lehti julisti vuonna 1988 lumilautailun olevan "pahin" (the worst) uusista 
urheilulajeista. 1990-luvulla asenteet alkoivat kuitenkin muuttua, kun tuotanto-
yhtiöt ja mainosmaailma huomasivat lajin kaupallisen potentiaalin ja alkoivat 
kilpailla erityisesti nuorten miesten huomiosta. (Thorpe 2007a, 150; Thorpe 
2011a, 7; Bruce & al. 2007.)  

Lumilautailijoiden itse ylläpitämä lajikohtainen media koostuu erilaisista 
aikakauslehdistä, lumilautailuelokuvista ja Internet-sivustoista. Toimittajat, edi-
toijat, valokuvaajat ja elokuvantekijät ovat joko entisiä tai nykyisiä lumilautaili-
joita. Lajikohtainen media nauttii lumilautailijoiden luottamusta ja sitä voidaan 
pitää tärkeänä osana niitä prosesseja, joiden kautta laskijat rakentavat omaa 
identiteettiään lumilautailijoina. (Thorpe 2007a, 150.) 

Kolmas lumilautailun maailmassa elävistä medioista on ruohonjuuritasol-
la toimiva mikromedia, johon kuuluvat kotitekoiset lumilautailuelokuvat ja 
muu itse tehty materiaali. Toisin kuin lajikohtainen media mikromedia tavoitte-
lee omaan kaveripiiriin kuuluvia laskijoita ja toimii lumilautailumaailman pai-
kallisella tasolla. Merkille pantavaa mikrotasolla on se, että se saattaa suhtautua 
kriittisesti tai parodioiden paitsi massamediaan myös lajikohtaiseen mediaan – 
joka on itse asiassa monella tavalla mikromedian esikuva. (Thorpe 2007a, 151; 
Thornton 1995; Ks. Hänninen 2004, 80–81.) Tämä johtuu siitä, että vaikka laji-
kohtaista mediaa pidetään lumilautailumedioiden autenttisimpana muotona, 
sen rakenteet ovat nykyisin lähes yhtä kaupallisia kuin massamediankin. 
Omassa tutkimusaineistossani epävirallisten tiimien toimintaa arvostellaan juu-
ri sillä perusteella, että ne muistuttavat liiaksi kaupallisessa maailmassa vaikut-
tavien virallisten tiimien toimintaa. Näin siitäkin huolimatta, että ne toisaalta 
kritisoivat representoimaansa todellisuutta. (Ks. Hänninen 2006b, 8–9.) 

Nykypäivänä on vaikea löytää sellaista lumilautailukulttuuria, joka ei olisi 
tavalla tai toisella tekemisissä kaupallisuuden kanssa, vaikka esimerkiksi ruo-
honjuuritason mikromedia ei varsinaisesti kaupalliseen kategoriaan kuulukaan. 
Kysymys on valtataistelusta, jossa kamppaillaan siitä, kuka hallitsee mediaa ja 
kaupallistumista – lumilautailija vai jokin ulkopuolinen taho.  

Kuten aikaisemmin totesin, lumilautailun mediakuva seuraa niitä suku-
puolisia käytänteitä, jotka hallitsevat perinteistä urheilua. Artikkelissaan Fou-
cault, Technologies of Self and the Media (2008a) Holly Thorpe toteaa, että lumilau-
tailussa elää joukko feminiinisyyden muotoja, jotka haastavat urheilun masku-
liinisen maailman. Naispuoliset ammattilaskijat eivät enää välttämättä suoraan 
jäljittele miespuolisia laskijoita tai pyri heidän kanssaan samanlaisiin suorituk-
siin. He rakentavat omia tapojaan olla nimenomaan naispuolisia lumilautailijoi-
ta.  
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Massamediassa foucault'laiset eristämisen (exclusion) prosessit ovat selke-
ästi nähtävillä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että naislaskijoiden yhteydessä 
käsitellään tiedotusvälineissä muita kuin itse lumilautailuun liittyviä aiheita, 
esimerkiksi ulkonäköä ja seksuaalisuuteen liittyviä seikkoja, mikä ei edistä nais-
ten asemaa lumilautailukulttuurissa. Naislumilautailun kasvun myötä massa-
median rinnalle on tosin noussut myös naisiin "neutraalisti ja asiallisesti" suh-
tautuvia lajikohtaisia medioita, kuten lumilautailuaiheisia erikoislehtiä.81  
(Thorpe 2008b, 204–206.)  

Lajikohtaisen median heterogeenisuus on vapauttanut lumilautailun nais-
kuvan perinteisestä sukupuolijärjestyksestä. Uusissa käytänteissä naiset esiin-
tyvät lumilautailukulttuurin täysivaltaisina jäseninä ja aktiivisina toimijoina. 
Thorpe (2008a, 208, 224–225) toteaa lisäksi, että kaikki seksistisiksi luokitellut 
representaatiot eivät välttämättä ole lainkaan seksistisiä. Hän viittaa tässä sii-
hen, millaisia vaikutuksia feminiinisten diskurssien näennäisesti seksistisillä 
muodoilla on käytännössä naislaskijoiden kokemuksiin lumilautailusta ja itses-
tään lumilautailijoina. Olen Thorpen kanssa samaa mieltä siitä, että tutkijoiden 
seksistisiksi tai ylipäätään sukupuolisidonnaisiksi määrittelemät kysymykset 
eivät aina vastaa naispuolisten lumilautailijoiden omaa kokemusta.  

7.4 Kilpaileminen ja talviolympialaiset 

Lumilautailun julkisuuskuvaa Brittein saarilla Torinon olympialaisten aikana 
talvikaudella 2005–2006 tutkineet Stone ja Horne (2008, 108) toteavat, että lumi-
lautailulla ei ole virallista järjestäytynyttä rakennetta, vakiintuneita kilpailuor-
ganisaatioita tai rekrytointistrategiaa. Väittämä on virheellinen, sillä lumilautai-
lulla on selkeä, lumilautailukulttuurin puitteissa järjestäytynyt rakenteensa ja 
joukko vakiintuneita kilpailuorganisaatioita.82 Suomessa lumilautailijoita rekry-
toi esimerkiksi Suomen lumilautaliitto. Muita ammattilaisuuteen johtavia väyliä 
ovat lumilautavalmistajien omat "tiimit" ja lumilautailufilmejä kuvaavat tuotan-
toyhtiöt. Rekrytointi ei vastaa näissä tapauksissa suoraan perinteistä seuraur-
heilumallia, jota Stone ja Horne mahdollisesti rekrytoinnista puhuessaan tar-
koittavat, mutta molemmilla on samankaltainen tehtävä: edistää lajia ja tarjota 
laskijoille mahdollisuus edetä urallaan. (Ks. esim. Hänninen 2007, 10–11; Hän-
ninen 2006b, 11–13; Hänninen 2005, 38–39, 42.) 

                                                 
81  Naispuolisiin lumilautailijoihin keskittynyt tutkimus kamppailee samojen teoreettis-

ten kysymysten keskellä kuin feministinen teoria yleensäkin. Tasa-arvofeministisessä 
suuntauksessa, jota Thorpen havainto tässä kohtaa edustaa, naiseus sisällytetään nä-
ennäisesti neutraaliin, mutta käytännössä maskuliiniseen ihmiskäsitykseen. Gy-
nosentrinen eli naiskeskeinen naistutkimus kritisoi tasa-arvofeminismiä siitä, että se 
ei kyseenalaista ihmisenä olemisen maskuliinisia normeja. Jälkistrukturalistisessa pe-
rinteessä sukupuolen määritelmästä on luovuttu monin paikoin kokonaan. Tilalle on 
tullut naiseuteen liittyvistä kokemuksista ja sukupuolen yhteiskunnallisesta raken-
tumisesta kiinnostuneita suuntauksia. (Rönkä 2010, 14–15; Urponen 2009.) 

82  Vrt. esimerkiksi Ticket to Ride -kiertue. 
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Liikuntasosiologi Kari Steen-Johansen puhuu lumilautailun yhteydessä 
organisoidun urheilun verkostoituneista muodoista. Norjan lumilautaliitto 
(Norwegian Snowboard Federation, NSBF) toimii Norjassa sekä lumilautailijoi-
ta että Norjan olympiakomiteaa (Norwegian Olympic Committee, NOC) palve-
levana organisaationa. Näin sen vuoksi, että lumilautailijoiden ja olympiakomi-
tean välillä vallitseva konflikti on niin suuri, että ne eivät kykenisi keskenään 
yhteistyöhön. Norjan lumilautaliiton rooli on tässä asetelmassa neuvotteleva. 
(Steen-Johansen 2008, 354–355.) 

Verkostoitumisella Steen-Johansen viittaa strategioihin, joiden puitteissa 
Norjan lumilautaliitto pyrkii pitämään yhteyttä lumilautailijoihin ruohonjuuri-
tasolla. Tehtävä on tärkeä, sillä vain tätä kautta se saa lumilautailijoiden tuen 
puolelleen. Samanaikaisesti Norjan lumilautaliitto on omaksunut monia perin-
teisille urheiluorganisaatioille tyypillisiä rakenteita. Olympiakomitea tukee 
Norjan lumilautaliittoa ja lumilautailijoita taloudellisesti ja tietotaitonsa kautta, 
mutta edellyttää samalla, että lumilautailijat osallistuvat esimerkiksi olympia-
laisiin.83 (Steen-Johansen 2008, 355–356; Ks. Brekke 2003.) 

Lumilautailu oli ensimmäistä kertaa mukana talviolympialaisissa vuonna 
1998. Sosiologien Megan Popovich ja Don Morrow mukaan lumilautailu poik-
keaa monista muista urheilulajeista siinä, että se ei itse varsinaisesti pyrkinyt 
olympialajiksi, vaan päinvastoin: tärkein sysäys olympiastatukselle tuli Kan-
sainvälisen Olympia-komitean (KOK) ja Kansainvälisen Hiihtoliiton (Fédérati-
on Internationale de Ski, FIS) taholta. Popovichin analyysi Naganon olympialai-
sista on lumilautailun osalta synkkä: lumilautailu otettiin mukaan olympialais-
ten ohjelmaan lumilautailijoiden vastustuksesta huolimatta. (Popovich 2008, 
170–171; Ks. myös Humphreys 2003.) FIS:n ja lumilautailijoiden välisessä kon-
fliktissa on kysymys arvojen välisestä ristiriidasta: 

FIS on muuten OK, mutta se teki lautailusta ammatin ja hieman likaisemman urhei-
lun kuin mitä se oli. Se myös otti käyttöön omat säännöt ja vanha ISF (kv. lumilautai-
luliitto) meni konkurssiin sen takia. ISF:n säännöt olivat lautailijoiden itsensä teke-
mät ja suosivat laskijoita. FIS:n säännöt suosivat sen sijaan vain TV-pomoja ja alppi-
hiihtomoguleita. ISF:n idea oli kuunnella laskijoita. FIS kuuntelee jotain aivan muuta. 
FIS myös tuli mukaan vain ja ainoastaan rahan takia. Nykyisin lautailu on niin kau-
pallista ja vielä 1990-luvun puolivälissä rinteessä havaittava "reilu meininki" (= kaik-
ki olivat kavereita, ikään, sukupuoleen, lautaan tai muuhun katsomatta) on kadon-
nut. Nuoret tuhlaavat suunnattomat määrät rahaa välineisiin ja varusteisiin sekä ko-
ko elämäntapansa muuttamiseen. (L1: 157, M83)  

Oman osansa lumilautailun ja FIS:n väliseen konfliktiin toi 1990-luvulla lumi-
lautailun ensimmäinen olympiavoittaja, kanadalainen Ross Rebagliati, joka pa-
kotettiin Naganossa luopumaan kultamitalistaan, koska hänen doping-
näytteensä oli marihuanan vuoksi positiivinen. Lumilautailija itse väitti, että 
hän ei käyttänyt ainetta, vaan altistunut sille tilaisuudessa, jossa oli ollut paikal-
la marihuanaa polttavia henkilöitä. Marihuana ei ollut Naganossa kiellettyjen 
aineiden listalla, joten värikkäiden vaiheiden jälkeen Rebagliati sai pitää mita-
linsa. Rebagliati kuitenkin ilmoitti pukeutuvansa kaasunaamariin kaikissa juh-

                                                 
83  Ammattilumilautailun institutionalisoitumisesta ks. myös Ojala (2012). 
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lissa, joihin hänet vastaisuudessa kutsutaan. (Popovich & Morrow 2008, 170–
171.) 

Olympialaiset muodostavat Popovichille kokonaisuuden, jota hän kutsuu 
valtakulttuurin vallitsevia arvoja ja merkityksiä ylläpitäväksi urheilun hege-
moniseksi instituutioksi. Kun vaihtoehtoinen urheilu siirretään sen "luonnolli-
sesta kontekstista", joka esimerkiksi lumilautailussa perustuu vapauden ja luo-
vuuden ideaaleihin, hegemonisen instituution hallintaan, ilmiöön liitetyissä 
merkityksissä tapahtuu muutos. Valtakulttuuri kontrolloi ja rajoittaa vaihtoeh-
toista kulttuuria ja neutraloi sen yhteiskuntakriittisiä elementtejä niin, että lo-
pulta alkuperäinen konflikti katoaa. (Popovich 2006, 157; Bäckström 2005, 307.) 
Merkille pantavaa tässä prosessissa on samalla tavalla kuin edellä lumilautailun 
julkisuuskuvan yhteydessä sen suunta: vaihtoehtokulttuuri, tässä tapauksessa 
lumilautailu, alkaa muistuttaa valtakulttuuria eli se sopeutuu vallitseviin kult-
tuurisiin käytänteisiin. Antropologiassa puhutaan vastaavissa yhteyksissä en-
kulturaatiosta tai jopa assimilaatiosta sekä toisaalta kulttuurisesta vastarinnasta. 

Lumilautailu oli tarkoitus liittää mukaan talviolympialaisten ohjelmaan jo 
Lillehammerissa vuonna 1994. Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) halusi 
esitellä lumilautailua urheilukulttuuria rikastuttavana näytöslajina (cultural 
enrichment exhibit)84, ja tutustuttaa yleisö lumilautailuun ennen kuin siitä tulisi 
virallisesti olympialaji. Käytännössä suunnitelma kaatui rahoitusongelmiin ja 
organisatorisiin konflikteihin.  

Lumilautailijoiden vuonna 1989 perustama International Snowboard As-
sociation (ISA), joka vaihtoi nimensä vuonna 1991 Kansainväliseksi lumilauta-
liitoksi (The International Snowboard Federation, ISF), ajautui 1990-luvun alus-
sa riitaan FIS:n kanssa. FIS organisoi ja hallitsee perinteisiä alppilajeja ja se ha-
lusi sisällyttää lumilautailun kilpailuohjelmaansa. (Popovich 2006, 160; Ks. Coa-
tes & al. 2010.) Vuonna 1994 FIS alkoi järjestää lumilautailun maailmancup-
kilpailuja, ja samana vuonna KOK ilmoitti, että FIS tulisi organisoimaan myös 
lumilautailun olympialaiset Naganossa 1998. ISF ja siihen kuuluvat kansalliset 
lumilautaliitot vastustivat päätöstä, koska niiden mukaan FIS oli kiinnostunut 
ainoastaan rahasta, ei niinkään lumilautailun kehittämisestä. Lumilautailun 
puolestapuhuja Terje Haakonsen85 vertasi Kansainvälistä olympiakomiteaa ma-
fiaan ja kieltäytyi osallistumasta olympialaisiin. (Popovich 2006, 160–161.) 

Duncan Humphreys selittää lumilautailijoiden olympiavastaisuutta sillä, 
että lumilautailu ei ole ensisijaisesti kilpailemiseen suuntautunut laji, vaikka 
siinä toki kilpaillaankin. Toiseksi olympialaisten luonteeseen kuuluu, että kil-
pailulajeilla on tiukat säännöt, joita noudatetaan. Lumilautailijat pelkäsivät ul-
koa käsin saneltujen sääntöjen vaikuttavan lajiin kielteisesti. Kysymys oli tässä 
kohtaa varmasti myös siitä, kuka säännöt laatii: lumilautailijat vai kilpailujen 

                                                 
84  Vrt. jo 1600-luvulta lähtien toimineet ja varhaisen imperialismin aikaiset kuriositeet-

tikabinetit (Wunderkammer), jotka perustuivat oman aikansa "etnografisiin" koko-
elmiin (Lönnqvist 1999, 21). Vastaavasta ilmiöstä suoraan olympialaisiin liittyen ks. 
esim. (Brownell 2009).     

85  Norjalainen Terje Haakonsen on 1990-luvulla maailman parhaaksi rankattu lumilau-
tailijalegenda. Hän toimii edelleen lumilautailun hyväksi, vaikka ei enää aktiivisesti 
kilpailekaan. 



102 
 
järjestäjä. (Humphreys 1995, 48–51.) Kolmanneksi lumilautailijat olivat huolis-
saan siitä, että lumilautailu muuttuu olympialaisten myötä nationalistisia arvoja 
uusintavaksi teatteriksi, jossa yksilöiden sijaan maat ja kansallisuudet kilpaile-
vat toisiaan vastaan. Nationalistinen elementti on keskeinen osa perinteisen 
urheilun ideologiaa, mutta lumilautailun individualistisiin painotuksiin se sopii 
huonosti. Viimeinen ongelma oli luonteeltaan tyylillinen. Yksilöllisyydestään 
kiinni pitävät lumilautailijat eivät halunneet pukea päälleen olympiajoukkueille 
yhteistä kisapukua. Kisapuvut eivät vastanneet lumilautailijoiden käsitystä 
käytännöllisyydestä tai varsinkaan tyylistä. Univormut riistivät lumilautailijoil-
ta mahdollisuuden yksilölliseen ilmaisuun, joka on yksi lumilautailukulttuurin 
peruselementeistä. (Humphreys 1995, 48–51.)  

Lumilautailukilpailut ovat edelleen kaksijakoinen maailma. FIS hallitsee 
olympialaisia ja maailmanmestaruuskisoja, kun lumilautailijat puolestaan suo-
sivat itse hyväksi katsomiaan kilpailuja, joista arvostetuimpia ovat muun muas-
sa U.S. Open ja Ticket to Ride -kiertue sekä osittain myös ESPN:n (Entertain-
ment and Sports Programming Network) järjestämä Winter X–Games. Kaksin-
jakoista kilpailumaailmaa ruokkii myös se, että ammattilaskijoiden aika kuluu 
suurissa lumilautailuun keskittyvissä elokuvatuotannoissa. Tämän vuoksi FIS:n 
järjestämissä kilpailuissa ei ole välttämättä mukana kaikkia huippulautailijoita, 
vaikka kysymys olisi maailmancupin, olympialaisten tai maailmanmestaruus-
kilpailuiden tasoisista tapahtumista. 

Toinen esimerkki lumilautailun ja kilpailemisen välisestä rennosta suh-
teesta on palkintorahojen splittauksena tunnettu ilmiö, jossa lumilautailijat ja-
kavat palkintopotin keskenään ennen kisaa: 

[Lumilautailukilpailuissa] on tosi rento meininki silleen että ei oo semmosta turhaa 
kiristelyä tai semmosta niinkun voittamis voittamisen meininkiä tai semmosta ei 
niinkun oo. En oo ainakaan ite havainnut missään kisoissa ja vielä semmosetkin että 
noin yleensä noi finalistit niin jakaa noi palkintorahat keskenään elikä ne jotka pää-
see finaaliin, niin ne jakaa sen koko potin. Että jos puhutaan että voittajalle on vaikka 
tuhat euroo niin, jos kymmenen pääsee finaaliin niin jokainen saa satasen. ... se just 
kuvastaa sitä, että se on aika niinkun kaveripohjalta ja hengailupohjalta. ... Ja siis kyl-
lähän noi jakaa ihan noin, mitkä kiertää niinkun maailmancuppia. (T4a–b, M78) 

Palkintorahojen jakaminen heijastaa sitä, miten lumilautailijoiden "rento mei-
ninki" saa symbolisen arvonsa lisäksi myös konkreettisia muotoja. Kaupalli-
suutta ei vastusteta ainoastaan ideologisessa puheessa, vaan myös käytännössä. 
Sitaatin tuhat euroa on pieni summa, jos sitä vertaa kansainvälisissä lumilautai-
lukilpailuissa liikkuviin palkintorahoihin. Lisäksi jos halutaan puhuta nuoriso-
kulttuurien puitteissa, splittaus sijoittuu suoraan kilpailujen taloudelliselle ta-
solle kaupallisuutta vastaan. 



 
 

8 ARTIKKELIANALYYSIN LÄHTÖKOHTIA 

8.1 Against the Odds – Snowboarding in Scotland (2006) 

Skotlantiin sijoittuvassa artikkelissa Against the Odds – Snowboarding in Scotland 
(2006a) kuvaan etnografian keinoin Pohjois-Skotlannissa elävää lumilautaili-
jayhteisöä. Osoitan, että Skotlannissa ja Brittein saarilla todella harrastetaan lu-
milautailua, vaikka ne eivät varsinaisia "talviurheilumaita" olekaan. Artikkelin 
toiseksi teemaksi nousee ilmastonmuutos. Skotlantilaiset laskettelukeskukset, 
joita Ylämaalla on yhteensä viisi, joutuivat 2000-luvun puolivälissä sulkemaan 
ovensa jopa kesken vilkkaimman sesongin. Lumilautailijat ovat huolissaan 
elinympäristöstään ja luontoa nopeasti kohdanneista muutoksista, jotka ky-
seenalaistavat lumilautailukulttuurin tulevaisuuden Skotlannissa. Ankarien 
sääolosuhteidenmerkitys korostuu myös skotlantilaisten lumilautailijoiden 
henkilökohtaisessa kokemuksessa.86  Lumilautailu ei ole vain nuorisokulttuuria, 
vaan tapa kunnioittaa luontoa ja nauttia siitä.  

Kuvaan artikkelissa skotlantilaisten lumilautailijoiden paikallisia oloja ja 
selviytymisstrategioita. Niille lumilautailijoille, joille laskeminen on arkea ko-
konaisvaltaisesti hallitseva elämäntapa, ratkaisu vaikeisiin sääolosuhteisiin 
saattaa olla jonkin muun lautailulajin harrastaminen lumilautailun rinnalla. Osa 
laskijoista suosii raha- ja työtilanteen niin salliessa kausiluonteista oleskelua 
muun muassa Uuden-Seelannin ja Pohjois-Amerikan laskettelukeskuksissa.  

Ilmastonmuutos heijastuu lumilautailun maailmaan antamalla puitteet sil-
le, mikä koetaan nykytilanteessa mielekkääksi ja mahdolliseksi ja lisännyt lumi-
lautailijoiden liikkuvuutta. Samalla esiin nousee nimenomaan skotlantilaisen 

                                                 
86  Skotlannin ankarilla sääolosuhteilla viittaan tässä navakkaan tuuleen, joka yltyy eri-

toten vuorilla usein myrskylukemiin. Vaikka Skotlannin laskettelukeskuksissa olisi 
lunta, esimerkiksi aivan parin viime vuoden aikana lumitilanne on ollut hyvä, saat-
taa rinteissä liikkuminen olla ajoittain niin vaarallista, että rinteet on suljettava myrs-
kyn ajaksi. Sulut kestävät yleensä muutamasta tunnista useampiin päiviin kerrallaan. 
Esimerkiksi Cairngormilla tuuli ja lumisade voivat yllättää minuuteissa. Kovassa, 
joskin tavanomaisessa myrskyssä ulkona ei voi oleskella ilman tuulenpitäviä goretex-
varusteita, huppua ja laseja lainkaan. 
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lumilautailun erityislaatu. Vaikka talvikausi on Skotlannissa lyhyt ja vaihteleva, 
tutut vuoristomaisemat ovat laskijoille tärkeitä. 

8.2 Lumilautailu elämäntapana ja tyylillisenä representaationa 
(2006) 

Lumilautailun suosio on kasvanut Suomessa nopeasti viimeisen parinkymme-
nen vuoden aikana. Mukaan on tullut ihmisiä, jotka harrastavat lumilautailua, 
mutta jotka eivät kuitenkaan ole varsinaisesti lumilautailijoita. Artikkelissa Lu-
milautailu elämäntapana ja tyylillisenä representaationa (2006b) tarkastelen, keitä 
ovat "oikeat lumilautailijat" sekä toisaalta, millaisista ryhmistä puhutaan tämän 
kategorian ulkopuolella. Analyysin lähtökohtana on ajatus siitä, että kaikki lu-
milautailijat eivät ole samanlaisia. 

Elämäntapalautailijoiden lisäksi lumilautailukulttuurissa on olemassa kir-
java joukko erilaisia lumilautailua harrastavia ryhmiä, joita tutkimukseen osal-
listuneet laskijat eivät pidä "oikeina lumilautailijoina". Tarkastelen artikkelissa 
suomalaisessa lumilautailukulttuurissa eläviä lumilautailijarepresentaatioita ja 
niihin liittyviä ryhmiä. Kuvaan representaatioiden merkitystä lumilautailijoille 
ja kiinnitän huomiota erityisesti representaatioiden välisiin rakenteellisiin suh-
teisiin. 

Tyylillisen ilmaisun puitteissa oman ryhmänsä muodostavat rokkarit ja 
räppärit, lähinnä laskettelurinteiden ulkopuolella liikkuvat free ride -laskijat ja 
snoukkapimut. Ammattilaskijat, trendsetterit ja hiihtopummit edustavat lumi-
lautailukulttuurissa tyylillistä eliittiä. Ammattilaskijoiden ja trendsettereiden 
valintoja seurataan lumilautailukulttuurissa tarkasti. Hierarkian alemmille por-
taille asettuvat lumilautailukulttuurissa wannabe-laskijat ja "harrastelijat", joille 
laji on mahdollisesti vielä uusi. Kielteiset merkitykset eivät liity niinkään siihen, 
että laskijan taidot olisivat liian heikot, vaan siihen, että aloittelijan motivaatio 
on asetettu kyseenalaiseksi. Wannabe-laskija harrastaa lumilautailua, koska se 
on muotia, ei lajin itsensä vuoksi. 

Kaveriporukka on lumilautailukulttuurin toiminnallinen perusyksikkö. Se 
kerää ympärilleen samanhenkisiä ihmisiä ja on samalla hyvä esimerkki siitä, 
mitä yhteisöllisyys merkitsee lumilautailijoille. Kavereiden kanssa oleminen ja 
hauskanpito mainitaan aineistossa toistuvasti ja eritoten silloin, kun tutkimuk-
seen osallistuneet ihmiset kertovat motivaatiostaan suhteessa lumilautailuun. 
Sosiaaliset suhteet ovat tärkeä osa lumilautailua. Motivaatio tosin vaihtelee yk-
silökohtaisesti siten, että osa lumilautailijoista on mukana hyvinkin kokonais-
valtaisesti, kun toiset taas ovat enemmän "viikonloppulaskijoita" (ks. Hodkin-
son 2004, 136). 

Lumilautailijarepresentaatioiden rakenne tiivistyy autenttisuudessa, joka 
määrittelee myös sen, keitä "oikeat lumilautailijat" ovat, ja millaiset ryhmät jää-
vät lumilautailukulttuurin ulkopuolelle. Hyvä esimerkki representaation kon-
struktivistisesta luonteesta on wannabe-lautailijan käsite. Wannabe-laskijoista 



105 
 
puhutaan lumilautailukulttuurissa paljon, mutta kukaan ei käytännössä tun-
nustaudu wannabe-laskijaksi. Tämä on käsitteen kielteisen merkityssisällön 
vuoksi tietysti ymmärrettävää. Pääasiassa tilanne johtuu kuitenkin siitä, että 
wannabe-lautailija on lumilautailukulttuurissa elävä käsitteellinen konstruktio, 
jolla ei edes tarvitse olla konkreettista, tosielämän vastinetta. 

8.3 Snowboarding Culture and the Totality of Style (2004) 

Artikkelissa Snowboarding Culture and the Totality of Style (2004) kuvaan lumilau-
tailua tyyli-käsitteen kautta jäsentyvänä kulttuurisena merkitysjärjestelmänä. 
Alakulttuuriteoriassa tyyli on tärkeä tulkinnallinen väline, jonka puitteissa on 
tutkittu muun muassa nuorisokulttuureiden erottautumista sekä alakulttuurei-
den erilaisia ilmaisumuotoja, kuten pukeutumista ja musiikkia. Artikkelin kes-
keinen sanoma on, että tyyli on totaalista eli se on läsnä lumilautailijan kaikilla 
arkielämän osa-alueilla. Laskijat pukeutuvat tietyn tyylin mukaisesti tai erilaisia 
tyylejä sekoitellen. Sama koskee myös musiikkimakua sekä itse laskemista. 
Tyylin ansiosta lumilautailu ei ole vain liikkumisen muoto, urheilua tai yksi 
vapaa-ajanharrastus muiden joukossa. Se antaa lumilautailijoiden toiminnalle 
merkityksen ja toimii samanaikaisesti kommunikaation välineenä. 

Tyylin päämuodot ovat lumilautailukulttuurissa anarkia ja nostalgia. 
Anarkistinen elementti korostaa lumilautailukulttuurin erillisyyttä muista nuo-
risokulttuureista ja länsimaisen yhteiskunnan perusrakenteista yleensä. Yhteis-
kuntakritiikin välineenä anarkia ilmaisee sellaisia asioita, joihin suhtaudutaan 
lumilautailukulttuurissa kielteisesti. Nostalgia on konservatiivinen elementti, 
joka tuottaa yhteisöllisyyttä ja autenttisuutta tukevia rakenteita. Viittauskohtei-
ta se hakee lumilautailun historiasta, mutta myös muista nuorisokulttuureista.  

Tyylin kautta tapahtuva erottautuminen merkitsee lumilautailukulttuuris-
sa paitsi yksilöllisyyttä myös yhteiskunnalliselle tasolle nousevaa kannanottoa 
siitä, miten esimerkiksi lumilautailun kaupallistuminen vaikuttaa lajin kehityk-
seen ja lumilautailukulttuuriin ideologisena järjestelmänä. Huomion keskipiste 
on lumilautailun alkuperäisessä tarkoituksessa eli siinä, mikä on lumilautailu-
kulttuurissa aitoa ja hyvää. Myöhäismoderni individualismi on lumilautailu-
kulttuurissa osa laajempaa yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välistä dialektista 
peliä, jossa tyyli toimii erottautumisen välineenä. 

8.4 Perinteisen urheilun tuolla puolen – Lumilautailukulttuuri ja 
puuterilumen lumo 

Kenttätyöaineistoa kerätessäni kysyin lumilautailijoilta, onko lumilautailu hei-
dän mielestään urheilua. Asetin kysymyksen tietoisena siitä, että se tulisi jaka-
maan lumilautailijoiden mielipiteet kahteen toisilleen vastakkaiseen ryhmään. 
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Olin kiinnostunut erityisesti siitä, miten myönteistä tai kielteistä kantaa perus-
teltaisiin. Tutkimuskohteeni tässä artikkelissa on juuri urheilun, ja myöhemmin 
aineiston kautta esille nousseen perinteisen urheilun käsite lumilautailukult-
tuurissa. 

Perinteisen urheilun kritiikki kyseenalaistaa urheilun kilpailullisen perus-
luonteen ja suhtautuu kaupallisuuteen kielteisesti. Lumilautailu voi olla urhei-
lua, mutta perinteistä urheilua se ei ole. Perusteita lumilautailun ja urheilun 
vastakkainasettelulle lumilautailijat hakevat lumilautailukulttuurin historiasta, 
joka ylläpitää lumilautailun autenttisuutta. 

Analyysin ytimessä on antropologi Arjun Appadurain (1996) esittämä aja-
tus siitä, miten kaupallisuus voi vietellä länsimaisen ihmisen kaipaamaan asioi-
ta, joihin meillä ei ole välttämättä henkilökohtaista suhdetta ja joita emme siten 
ole voineet kaipauksen ilmaisemassa merkityksessä edes menettää (ks. Koivu-
nen 2000, 328). Kuvaan nostalgia-käsitteen kautta suomalaisen lumilautailukult-
tuurin lähtökohtia 1960-luvun amerikkalaisesta lumilautailusta tähän päivään. 
Suomalaisessa lumilautailussa nostalgian kohde kiinnittyy usein marginaalisen 
alakulttuurin ja omaehtoisuuden ihannointiin. Marginaalinen menneisyys on 
myös autenttisuutta uusintava ideaali. 

8.5 Vapauden merkitys lumilautailukulttuurissa 

Lumilautailu ja leikki ovat rakenteellisesti, mutta myös laskijoiden motivaation 
näkökulmasta tarkasteltuna samankaltaisia kulttuuri-ilmiöitä. Artikkelissa Va-
pauden merkitys lumilautailukulttuurissa (2007) tarkastelen näitä yhtymäkohtia 
vapauden käsitteen kautta. Kuvaus keskittyy lumilautailijoille tärkeisiin tee-
moihin sekä toisaalta kysymykseen siitä, mikä nykypäivän lumilautailukulttuu-
rissa on lumilautailijoiden mielestä mahdollisesti vialla. 

Vapaus ilmenee lumilautailukulttuurissa monin eri tavoin. Uusien asioi-
den oppiminen on lumilautailijoille tärkeää siitä syystä, että paremmaksi laski-
jaksi tuleminen on pelkästään teknisessä mielessä vapauttava kokemus. Perus-
laskemisen sujuessa lumilautailija voi keskittyä itseilmaisuun ja tyyliseikkoihin. 
Vapauden toisena muotona tulee jännityksen tavoittelussa kulminoituva ris-
kinotto. Uusi taito on hyppy tuntemattomaan pois tutusta ja turvallisesta ja si-
ten jännittävä kokemus. Jännitykseen liittyy lumilautailukulttuurissa myös lajin 
extreme-luonnetta korostava tulkinta, joka nostaa vauhdin ja vaaran elementit 
osaksi vapauden kokemusta. 

Vapauden kolmantena muotona tulee kilpaileminen, joka jakaa lumilau-
tailun autenttisuutta korostavassa maailmassa mielipiteitä. Hyväksyttävää kil-
paileminen on tilanteessa, jossa pääasiana on hauskanpito ja yhteinen ajanvietto 
muiden laskijoiden kanssa. Kilpaileminen on sekin tärkeää, mutta niin, että se 
palvelee esimerkiksi laskijan taitojen kehittymistä, eikä voittamista itsetarkoi-
tuksena. Vapauden neljäs muoto liittyy lumilautailukulttuurissa laskukoke-
mukseen. Lumen ja laskijan välissä tapahtuu jotain sellaista, mitä on vaikea pu-
kea sanoiksi. Joillekin lumilautailijoille laskukokemus merkitsee henkistä tapah-
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tumaa, jossa laskija vapautuu jokapäiväisen elämän rajoituksista. Toisille lumi-
lautailuun voi liittyä esimerkiksi voimakas luontokokemus. 



  
 

9 LOPPULUKU 

Tutkimukseni aluksi totesin, että nuorisokulttuureiden merkitys on nykypäivän 
länsimaisessa yhteiskunnassa suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Myöhäis-
modernit nuorisokulttuurit ohjaavat nuorten arkea ja arvovalintoja voimak-
kaasti ja vaikuttavat yhteiskuntaan näin yleisemmällä tasolla. Kysymys siitä, 
miksi lumilautailu on laskijoille tärkeää, ja millaisista arvoista ja käytänteistä se 
rakentuu, on laaja.  

Osoitan tutkimuksessani, että lumilautailu tarjoaa nuorille rakentavan läh-
tökohdan heidän oman elämänkatsomuksensa jäsentämiseksi. Lumilautailun 
tarkoitus on, vaikka siihen liittyy myös yhteiskuntakriittisiä äänenpainoja, luo-
da vaihtoehtoja länsimaisen yhteiskunnan perinteisille instituutioille arkipäivää 
ajatellen, ei niinkään rikkoa tai täysin korvata niitä.  

Uuden urheilun ja trendiurheilun yleistymiseen ovat vaikuttaneet vapaa-
ajan lisääntyminen sekä toisaalta toisen maailmansodan jälkeen länsimaisittain 
kohentunut taloudellinen tilanne. Amerikkalaisperäinen lumilautailu ilmestyi 
länsimaisten nuorisokulttuurien kartalle 1960-luvulla eli suhteellisen myöhään, 
jos sitä vertaa toisen maailmansodan jälkeisiin nuorisokulttuureihin. Surffaus ja 
rullalautailu, jotka edeltävät lumilautailua, ovat osa perinteisen urheilun ratio-
nalismia, teknologisoitumista ja byrokratiaa vastustanutta The New Leisure –lii-
kettä.  

Länsimaisessa urheiluideologiassa tapahtuneet muutokset vaikuttavat 
olennaisesti lumilautailun ja erityisesti lumilautailukulttuurin kehitykseen. 
Fordistista massatuotantoa seurannut joustava postfordismi suosi mittakaaval-
taan aluksi vaatimattomia lumilautamarkkinoita. Kaupallisuus pysyi kuitenkin 
pitkään lumilautailijoiden omassa hallinnassa, mikä oli omiaan vahvistamaan 
omaehtoisuuteen perustuvaa individualismia. Lumilautailun peruslähtökohtia 
ovat omaehtoinen tekeminen eli laskeminen sen itsensä vuoksi sekä toisaalta 
hauskanpito. Myös vapauden tavoittelu ja siihen liittyvä tyylillinen ilmaisu 
ovat keskeisiä arvoja. Tyyli välittääkin tietoa siitä, mikä on lumilautailukulttuu-
rissa tärkeää, aitoa ja tavoittelemisen arvoista. 

Tyylin käsite on tässä tutkimuksessa maffesolilaisittain totaalinen. Tarkoi-
tan totaalisella sitä, että tyylin ala on ilmaisullisesti laaja, ja lisäksi sitä, että tyyli 
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voi olla sekä kommunikaation ideologinen että visuaalinen lähtökohta. Tyyliin 
kuuluvat yhtä lailla arvot ja asenteet kuin esimerkiksi pukeutuminen, musiik-
kimaku ja laskemisen tapaan liittyvät elementit. Ideologinen ja visuaalinen taso 
elävät symmetrisessä suhteessa esimerkiksi silloin, kun lumilautailija kertoo, 
että hänen löysät housunsa heijastavat rentoa elämänasennetta. Täysin sään-
nönmukaista symmetria (homologia) ei lumilautailukulttuurissa eikä muissa 
nuorisokulttuureissa kuitenkaan ole. 

Tärkeä kysymys tyyliä tarkasteltaessa on, mistä sen välityksellä puhutaan, 
eli millaista todellisuutta tyyli tuottaa. Lumilautailukulttuurissa tyylin ideologi-
set muodot ovat anarkia ja nostalgia. Anarkistinen elementti korostaa lumilau-
tailun erillisyyttä länsimaisen yhteiskunnan perusrakenteista. Anarkia on yh-
teiskuntakritiikin väline, joka ilmaisee kielteisiksi koettuja asioita sekä merki-
tysjärjestelmän sisällä että ulospäin. Yhteiskuntakritiikki rakentaa vaihtoehtoi-
sia tapoja jäsentää ympäröivää todellisuutta ja siksi se esiintyy usein yhteiskun-
nallisen muutoksen metaforana.  

Nostalgia asettaa lumilautailun historian nykyhetkessä uusinnetun yhtei-
söllisyyden rakennusaineeksi. Se luo lumilautailun ympärille autenttisuutta 
ylläpitävän imaginaarisen maailman, jonka keskiössä ovat lumilautailukulttuu-
rin arvot. Konservatiivisena elementtinä nostalgia tuottaa yhteisöllisyyttä tuke-
via rakenteita. Samanaikaisesti siihen liittyy anarkian tavoin huomattava määrä 
kulttuurista luovuutta ja muutospotentiaalia, sillä myös nostalgia tuottaa vaih-
toehtoisia tapoja jäsentää ympäröivää todellisuutta. Koska nostalgian sanoma ei 
perustu suoraan yhteiskuntakritiikkiin, eikä se asetu mitään instituutiota tai 
arvoa vastaan, se jää esimerkiksi mediassa usein vaille huomiota. Voidaan tode-
ta, että yhteiskunnallisesti anarkia saa nostalgiaan verrattuna näkyvämpiä muo-
toja. 

Anarkian käsitettä on arvosteltu alakulttuuriteorian yhteydessä laajasti 
siksi, että nuorisokulttuureiden tyylillinen ilmaisu halutaan nähdä yhteiskunta-
kritiikkiä laajempana ilmiönä. Lumilautailussa on paljon arkipäiväistä ja siten 
kulttuurisen vastarinnan tuolle puolen jäävää "näkymätöntä toiseutta", johon ei 
liity minkäänlaista anarkistista elementtiä. Nostalgia on yksi esimerkki tästä 
toiseudesta. Lisäksi kun tyyliä tarkastellaan kokonaisuutena, käsitteen totaali-
sessa merkityksessä, on selvää, että lumilautailuun liittyy paljon sellaista ilmai-
sua, jolla ei ole minkäänlaista selkeää sanomaa tai tavoitetta. Kulttuuriin sisäl-
tyy käsitteenä ajatus järjestelmällisyydestä ja koherenssista, mutta käytännössä 
kulttuurinen todellisuus on kaikkea muuta kuin järjestelmällistä.  

Nuorisokulttuureihin liittyy epäjohdonmukaisuuksia, irrationaalisuutta ja 
katkoksia. Tämä kuuluu määritelmällisesti minkä tahansa kulttuurin perus-
luonteeseen. Lumilautailussa katkoksellisuus on nähtävillä esimerkiksi siinä, 
miten epätasaisesti merkitysjärjestelmän eri tasot jakautuvat lumilautailijaryh-
mien välillä. Eliitti päättää monista tyylilliseen ilmaisuun liittyvistä perusasiois-
ta ja siitä, mihin suuntaan tyyliä ilmaisun ja arvojen puitteissa viedään. Riippuu 
lumilautailijasta ja hänen asemastaan lumilautailukulttuurissa, millaisia asioita 
hän itse pitää lumilautailukulttuurissa tärkeänä, vaikka tietyt perusasiat, kuten 
vapauden kaipuu ja yhteisöllisyys eri muodoissaan toistuvatkin. 
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Sama pätee myös tyylilliseen ilmaisuun. Lumilautailukulttuurissa tyyli on 
myöhäismoderni yksilöllinen valinta. Tähän teemaan liittyy myös ajatus siitä, 
että lumilautailukulttuuri on vain osittain eliitin ohjattavissa. Eliitin vastapai-
nona elää määrällinen enemmistö laskijoita, jotka ottavat aktiivisesti kantaa sii-
hen, onko eliitin osoittama suunta oikea, vai ei. Siinä missä pieni eliitti luo tyy-
lin visuaalisia elementtejä ja vie lajia muillakin tasoilla eteenpäin, enemmistössä 
jokainen päättää viime kädessä itse omasta tyylistään, joko hyväksymällä tai 
hylkäämällä eliitin ratkaisut. Tyyli perustuu lumilautailussa vastavuoroisuu-
teen siis myös hierarkkisella tasolla.   

Anarkialla ja nostalgialla on yhteinen funktio eli tehtävä. Erottautumisen 
lisäksi ne rakentavat yhteisöllisyyttä ja ylläpitävät lumilautailua merkitysjärjes-
telmänä. Yhteinen tehtävä selittää sitä, miten tyyli voi ehkä yllättäenkin olla 
yhtä aikaa sekä anarkistista että nostalgista. Suhde on samankaltainen kuin 
erottautumisen ja yhteisöllisyyden välillä. Anarkia ja nostalgia kertovat meille, 
millaisten viittauskohteiden puitteissa, ja missä tarkoituksessa tyylillinen ilmai-
su toimii. Samalla ne herättävät uudelleen kysymyksen tyylin symmetriasta eli 
siitä, mikä on tyylillisen ilmaisun sanoma, jos sellaisesta voidaan ylipäätään 
puhua. 

Nostalgia näyttää joissakin tilanteissa tuottavan yhteisöllisyyden ohella 
myös yhteiskuntakriittisiä diskursseja. Epäselvää sen sijaan on, millaisesta me-
kanismista tällaisissa tapauksissa on kysymys. Edelliseen liittyen olisi kiinnos-
tava tietää, onko todella niin, kuten päällisin puolin näyttää, että anarkian ensi-
sijainen tehtävä on erottautuminen, kun nostalgia puolestaan keskittyy yhtei-
söllisyyden rakentamiseen lähinnä sisäkulttuurisissa konteksteissa. Itse oletan, 
että tilanne on monitasoisempi kuin vastakkainasettelu antaa ymmärtää. Jos 
ajatellaan kokonaista merkitysjärjestelmää, johon luonnostaan liittyy anomalian 
elementti, muuttuu alakulttuuriteorian homologia-olettamuskin naiiviksi läh-
tökohdaksi tulkita myöhäismoderneja nuorisokulttuureita.  

Lumilautailututkimusta on hallinnut vuosituhannen vaihteesta lähtien, ja 
jossain määrin aikaisemminkin, kriittinen sosiologia ja feministiset tutkimusase-
telmat. Puhutaan myös fyysisestä kulturalismista eli kulttuurintutkimuksesta. 
Varhaisessa lumilautailututkimuksessa, ennen 2000-lukua, analyyseja oli vä-
hemmän ja niiden lähtökohtana toimi usein gramscilaisittain värittynyt alakult-
tuuri-käsite ja kulttuurinen vastarinta. Yhteistä lumilautailututkijoille on se, että 
heidän päämetodinsa on usein etnografia. 

Kun aloitin tutkimukseni 2000-luvun alkupuolella, lumilautailututkimus 
tapaili ensiaskeleitaan. Ainoa käytettävissä ollut väitöskirjatasoinen tutkimus 
oli folkloristi Olav Christensenin "Absolutt snowboard. Studier i sidelengs un-
domskulturer" (2001), jossa alakulttuurin käsite on myös läsnä, mutta onneksi 
irrallisena suhteessa tutkimuksen valtavaan aineistoon. Tutkimusotteessaan 
Christensen painotti enemmän laajaa etnografista deskriptiota kuin alakulttuu-
rin käsitteeseen tiukasti pitäytyvää analyysia. Ratkaisu tekee hänen työstään 
monipuolisen kuvauksen lumilautailijoiden arjesta 1990-luvun lopulla, jolloin 
lumilautailu eli länsimaisen yhteiskunnan marginaalissa. Tyylistä on toki kirjoi-
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tettu tämän jälkeenkin, mutta analyysin lähtökohdaksi se nousee lumilautailu-
tutkimuksessa harvoin. 

Työni alkuvaiheessa näytti siltä, että alakulttuurin käsite ei ole osa työtäni 
ainakaan sellaisenaan, vaikka tyylin käsite selkeästi sivuaa tätä suuntausta. Ha-
lusin löytää, ja tarvittaessa osittain rakentaakin, sellaisen käsitteen, joka voisi 
parhaalla mahdollisella tavalla kuvata lumilautailun erityispiirteitä kulttuuri-
ilmiönä. Jos tarkastellaan autenttisuuden ja elämäntavan käsitteitä tai anarkiaa 
ja nostalgiaa, ei ole vaikea nähdä, että niiden yhteinen nimittäjä on juuri tyyli.  

Tyylillä on alakulttuuriteoriassa keskeinen asema yhteiskuntakritiikin ku-
vaajana. Jos tyyli kuitenkin irrotetaan tästä ongelmallisesta kokonaisuudesta, 
sen ala laajenee vastarinnan ulkopuolelle. Paradoksaalisesti alakulttuuriteorian 
hahmo, jonka alun perin hylkäsin ja johon edelleen suhtaudun varauksellisesti, 
on negaatioiden kautta läsnä kaikkialla työssäni. 

Suomessa on tähän asti tehty vain vähän antropologista tutkimusta myö-
häismoderneihin nuorisokulttuureihin liittyen. Folkloristiikassa, etnologiassa ja 
nykykulttuurintutkimuksessa aihe on yleisempi. Antropologian kohdalla tilan-
netta selittää osittain tieteenalan tutkimusperinne, joka keskittyy lähinnä Eu-
roopan ulkopuolisiin kulttuureihin. En näe kuitenkaan mitään estettä sille, mik-
si nuorisoa käsittelevää tutkimusta ei voitaisi tehdä antropologiassa ja sen lähi-
tieteissä enemmänkin. Tutkimuskohteista ei ainakaan ole pulaa. Sosiologisessa 
nuorisotutkimuksessa tutkimusasetelmat ovat suuntauksen käytännöllisesti 
painottuneen tiedonintressin vuoksi jossain määrin ongelmalähtöisiä, mikä hei-
jastuu edelleen perustutkimuksen määrään.  

Kritiikkini kärki ei kohdistu tässä sosiologiseen nuorisotutkimukseen, 
vaan paremmin siihen, millaisia tietoteoreettisia lähtökohtia ongelmalähtöinen 
tutkimus tuottaa. Metodologisesti ajatellen olisi huolestuttavaa, mikäli tutkimus 
perustuisi kokonaisuutena soveltaviin tutkimusasetelmiin, joissa pääasia ei ole 
tutkittava ilmiö, vaan joukko sosiaalipoliittisia ongelmia. Näin on pelkästään, 
jos tarkastellaan tieteellistä teorianmuodostusta ja käsitteistöä. Perustutkimuk-
sella on, samoin kuin soveltavallakin tutkimuksella, oma tärkeä roolinsa tieteen 
kentällä, ja kumpaakin tarvitaan. 

Lumilautailusta on tullut yleisesti hyväksytty talviurheilulaji ja elämänta-
pa. Marginaali-ilmiö on siirtynyt osaksi länsimaisten nuorisokulttuureiden ar-
kipäivää. Lajin suosio tuo lumilautailuun mukanaan myös wannabe-
lumilautailijoita sekä sellaisia laskijoita, joille lumilautailu on pelkkä harrastus. 
Lumilautailuun liittyy edelleen sen ideologisia perusteita suojelevaa kulttuuris-
ta vastarintaa, joka näkyy erityisesti lumilautailun ja kaupallisuuden välisissä 
suhteissa. Kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna ainoastaan kri-
tiikin kohde on muuttunut: nykypäivänä kaupallisuus on itsestäänselvyys, ja 
kritiikki kohdistuu lähinnä siihen, kuka saa päättää millä tavalla lumilautailua 
hyödynnetään mainonnassa, ja kenen hyödyksi asioita tehdään. 

Kaupallisuus jakaa lumilautailijoiden mielipiteitä. Välinemarkkinoista 
huomattava osa sijoittuu edelleen lumilautailukulttuurin sisälle, jossa kaupalli-
suuden vastakohdaksi asettuva omaehtoinen tekeminen ja autenttisuus ovat 
keskeinen osa lajin perusideologiaa. Lajiperusteisilla markkinoilla laskijoiden 
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kulutustottumuksia ohjaa mainostoimiston sijaan lumilautailuleffojen, Interne-
tin ja lajikohtaisten erikoislehtien välityksellä kommunikoiva tyyli.  

Lumilautailijat ovat sekä oman kulttuurinsa kuluttajia että tuottajia. Lumi-
lautailu on muuttunut kaupalliseksi tuotteeksi, joka ostetaan kaupasta siinä, 
missä muitakin hyödykkeitä. Kuluttajia ovat lumilautailun avulla mainostettuja 
tuotteita ostavat ihmiset, joilla ei ole mitään tekemistä lumilautailun kanssa, ja 
toiseksi lumilautailijat itse. Sama kaupallinen dekontekstualisaatio koskee ku-
luttajien lisäksi itse tuotetta. Tarkoitan dekontekstualisaatiolla tässä sitä, että 
lumilautailulla myydään mitä erilaisimpia hyödykkeitä kaikenlaisille ihmisille, 
joista vain osa on lumilautailijoita, koskee kuluttajien lisäksi itse tuotetta.  

Tuote ei ole vain esine, kuten lumilauta, tai muukaan konkreettinen hyö-
dyke tai palvelu. Tuote on hyödykkeen ympärille rakennettu brändi, jonka ha-
luttavuutta pyritään lisäämään liittämällä siihen mainoksessa ilmaistu palanen 
lumilautailun ideologista sanomaa. Virvoitusjuoma tai matkapuhelin ei ole it-
sessään vapaa, hauska tai jännittävä, mutta lumilautailuun liitettynä siitä tulee 
sellainen, mikä lisää hyödykkeen arvoa tietyn kohderyhmän silmissä. Tämä on 
mainonnan peruslogiikkaa, eikä siinä ole sinällään mitään uutta. Mielenkiin-
toista on sen sijaan myöhäismodernissa alakulttuuriteoriassa elävä ajatus siitä, 
että nuorisokulttuureissa on hyödykkeiden tai palvelujen lisäksi mahdollista 
kuluttaa myös itse kulttuuria. Kaupallisissa nuorisokulttuureissa autenttisuu-
den käsite määrittyy usein juuri kaupallisuuden ja nuorten oman kulttuurin 
rajapinnoilla.   

Lumilautailijat suhtautuvat kaupallisuuteen kaksijakoisesti, ja on selvää, 
että vastakkainasettelu koskee myös monia muita nuorisokulttuureita. Olisikin 
kiinnostava tietää, mitä tarkasti ottaen tapahtuu sellaisille kulttuuri-ilmiöille, 
jotka kaupallistuvat ja muuttuvat kaupallistumisen kohteiksi. Onko todella niin, 
kuten esittämäni kysymys olettaa, että lumilautailu on yksinomaan tämän pro-
sessin kohde, vai voitaisiinko muodikkaasti ajatella, että lumilautailijat ovat 
aktiivisia toimijoita? 

Alakulttuuriteoriassa nuorisokulttuurit nähdään nimenomaan symbolisi-
na (magical recovery), ei niinkään käytännöllisinä ratkaisuyrityksinä konkreetti-
siin yhteiskunnallisiin ongelmiin. On totta, että tyylillinen ilmaisu sijoittuu kult-
tuurin semanttiselle eli kulttuurisista merkityksistä rakentuvalle tasolle. Kui-
tenkin ajatus siitä, että tyyli jollakin tavalla redusoituisi itseensä eli että sillä ei 
olisi konkreettista "merkitystä" lumilautailun ulkopuolella, kuten alakulttuuri-
teoria olettaa, ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Tyylillinen ilmaisu on mitä 
suurimmassa määrin konkreettinen osa laskijoiden arkea.   

Olen osoittanut tutkimuksessani, että elämäntavan ja -tyylin konteksteissa 
kysymys on viime kädessä yhteenkuuluvuuden tunteesta. Ihminen ei edes kai-
kessa myöhäismodernissa individualismissaan halua, eikä voi jäädä yksin. Siksi 
on vain luontevaa, että nuoret tarttuvat lumilautailun kaltaiseen kulttuuri-
ilmiöön ja käyttävät sitä henkilökohtaisen identiteettinsä rakennusaineena. 
Nuorisokulttuurit ovat olemassa juuri nuoria ihmisiä varten. Muuten niiden 
olemassaololla ei olisi edellä mainittua "merkitystä". 
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On mielenkiintoista nähdä, kuinka kevyesti nuoret liikkuvat erilaisten 
nuorisokulttuureiden ja tyylien välillä. Viime vuoden punkkari saattaa muuttua 
viikossa gootiksi tai lumilautailijaksi tai päättää, että hän on kaikkia näitä yhtä 
aikaa ilman minkäänlaista henkilökohtaista ristiriitaa. Tässäkin kohtaa on ky-
symys juuri siitä individualismin ja kollektiivisuuden välisestä dialektiikasta, 
josta yhteisöllisyyden tavoittelussa on lopulta aina kysymys. Voidaan puhua 
kulttuurisesta tai yhteiskunnallisesta muutoksesta, joka on enemmän innovatii-
vinen kuin destruktiivinen prosessi, vaikka nämä toki edellyttävät toisiaan ja 
jakavat yhteisiä piirteitä.  

Sosiaalinen ja individualistinen ovat vastavuoroisia käsitteitä. Individua-
lismin kääntöpuolella elää lumilautailukulttuurissa pyrkimys yhteisöllisyyteen. 
Vastaavasti yhteiskuntakritiikki ja nostalgia edellyttävät toisiaan ja toimivat 
yhteistyössä. Anarkia ja nostalgia ovat dialektinen käsitepari, joka ylläpitää lu-
milautailukulttuurin ideologista perusrakennetta.  

En ole tähän mennessä tavannut sellaista kulttuuri-ilmiötä, jonka jäsenet 
eivät pystyisi itse määrittelemään, mistä heidän toiminnassaan on kysymys, jos 
heille annetaan mahdollisuus kertoa omasta elämästään. Tämä pätee myös lu-
milautailijoihin. He ovat valinneet lumilautailun sen vuoksi, että se on mukavaa, 
vauhdikasta ja jännittävää, ja koska lumilautailun kautta saa viettää aikaa sel-
laisten ihmisten kanssa, jotka arvostavat sitä, että meno on mukavaa, vauhdi-
kasta ja jännittävää. Pääasia on kokemus vapaudesta ja kavereista, joiden kans-
sa lumilautailija voi jakaa arvonsa ja elämäntapansa kerta toisensa jälkeen – jo-
ka päivä uudelleen. 
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YHTEENVETO (SUMMARY) 

The late modern youth cultures that were formed after the Second World War 
influence young people’s value choices in significant ways and thus also have 
broader and lasting effects on society. The questions of why snowboarding is 
important to snowboarders, and what are its foundational values and practices, 
are broad ones.  

In my study, I demonstrate that snowboarding offers young people a con-
structive starting point for contemplating their views on life. Even though 
snowboarders express attitudes of social criticism, they also perceive snow-
boarding as creating everyday alternatives to the traditional institutions of 
Western society rather than as expressing a desire to dismantle or replace them 
entirely. 

New sports and trend sports have become more widespread due to the in-
crease in free time as well as the post-Second World War improvement in West-
ern living standards. Originating in North America, snowboarding appeared on 
the map of Western youth cultures in the 1960s, which was relatively late when 
compared to many other youth cultures arising after the Second World War. 
Surfing and skateboarding, which predated snowboarding, were part of the 
New Leisure movement which protested against the rationalism, technologisa-
tion and bureaucracy inherent in traditional sports. 

Changes in the ideologies underlying Western sports have had a signifi-
cant influence on the development of snowboarding and snowboarding culture 
in particular. The flexible post-Fordism that followed the Fordist era of mass 
production favoured the originally small snowboarding market. For a long time, 
commercialism was controlled by snowboarders themselves, which reinforced a 
sense of individualism arising from snowboarders’ autonomy. The fundamental 
principles of snowboarding are still freedom, independent activity, i.e. prac-
tising snowboarding for its own sake, and having fun. In snowboarding culture, 
it is style which communicates what is important, authentic and worth pursu-
ing. 

What is essential in examining stylistic expression within snowboarding is 
the question of what is discussed through the practice of it, in other words, 
what kind of a reality does stylistic expression generate. In snowboarding cul-
ture, the ideological forms of style are anarchy and nostalgia.  

Anarchistic expression is an instrument of social criticism and distancing 
(from e.g. the prevailing societal structures such as commercialism), used to 
communicate issues perceived as negative in snowboarding culture, both with-
in and outside its system of meaning. Through social criticism, anarchy produc-
es alternative ways to comprehend the surrounding reality. For that reason, it is 
often regarded as a metaphor for social change. 

Through nostalgia, the history of snowboarding culture is used as an ele-
ment in constructing a sense of communality regenerated in the present. Nos-
talgia creates an imaginary world that maintains the authenticity of a snow-
boarding culture with its core values. As a conservative element, nostalgia pro-
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duces structures that support communality. At the same time nostalgia, like 
anarchy, involves a significant amount of cultural creativity and potential for 
change, because nostalgia generates alternative ways of understanding the sur-
rounding reality. Since the message of nostalgia is not straightforwardly based 
on social criticism, nor challenges any institution or value, it often receives little 
attention in the media, for example. It can be said that in snowboarding, the 
societal forms of anarchy are more apparent than those of nostalgia. 

In the context of subcultural theory, the concept of anarchy has been wide-
ly criticised because there is a desire to view the stylistic expression of youth 
cultures as a phenomenon broader than mere social criticism. There is a lot of 
mundane, “invisible otherness” present in snowboarding, which does not be-
long to the sphere of cultural resistance and does not involve anarchy. Nostal-
gia is an example of this type of otherness. Further, when style is examined in 
its entirety it is clear that snowboarding culture, like culture in general, involves 
a great deal of expression that is not aimed at an explicit message or goal. The 
concept of culture implies an idea of systematicity and coherence, but in prac-
tice, cultural reality is far from systematic. 

Anarchy and nostalgia share similar functions. In addition to distancing, 
they generate a sense of community and perpetuate snowboarding as a system 
of meaning. Their common function provides an explanation for the somewhat 
surprising fact that style can be simultaneously anarchistic and nostalgic. Their 
relationship resembles the one between distancing and communality. Anarchy 
and nostalgia reveal the references within which stylistic expression takes place, 
and the purposes for which they are intended. At the same time, they raise 
questions about the symmetry of style, in other words the message of stylistic 
expression. 

Since the turn of the millennium, and to some extent even earlier, research 
on snowboarding has been dominated by critical sociology and feminist re-
search frameworks. References have also been made to physical culturalism, i.e. 
cultural research. Early snowboarding research published before the 2000s in-
cluded fewer analyses and were often based on the concept of subculture and 
cultural resistance. What researchers of snowboarding have in common is that 
their primary method has often been ethnography. 

When I began this study in the early 2000s, snowboarding research was 
taking its first steps. The only doctoral-level study available at that time was 
folklorist Olav Christensen’s Absolutt snowboard. Studier i sidelengs undomskultur-
er (2001). In his study, Christensen concentrated more on broad ethnographic 
description than on an analysis strictly focused on the concept of subculture. 
Consequently, his study provides a comprehensive description of the everyday 
life of snowboarders in the late 1990s, when snowboarding existed on the mar-
gins of Western society. Style has been addressed in studies also after Christen-
sen, but seldom offers a starting point of analysis in snowboarding research. 

In the early stages of my research, it seemed that the concept of subculture, 
at least as such, would not be a part of my research, even if the concept of style 
is clearly related to it. I wanted to discover, and if necessary to partly construct, 
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a concept that could describe the special characteristics of snowboarding as a 
cultural phenomenon as well as possible. When examining the concepts of au-
thenticity, way of life, anarchy and nostalgia, it is not difficult to see that their 
common denominator is style. 

Snowboarding has become a generally accepted winter sport and way of 
life. The once-marginal phenomenon has taken its place in the day-to-day life of 
Western youth cultures. The popularity of the sport attracts so-called ”wannabe” 
snowboarders and those for whom snowboarding is only a hobby. Resistance 
against trends which would undermine the ideological foundations of the sport 
is still present in snowboarding, which can be observed particularly in the rela-
tions between snowboarding and commercialism. In the past ten years, only the 
target of criticism has changed: nowadays commercialism is taken for granted, 
and criticism is mainly found in questions of who may decide how snowboard-
ing is used in advertising, and who benefits from this. 

Commercialism is a controversial issue among snowboarders. A signifi-
cant part of the equipment market is still located within the snowboarding cul-
ture, in which independent activity and authenticity, the opposites of commer-
cialism, are an important part of the basic ideology of the sport. In the market 
based on the sport, the consuming habits of the snowboarders are not con-
trolled by advertising agencies but instead by the style communicated through 
snowboarding films, specialist magazines and the Internet.  

Snowboarders are both consumers and producers of their culture. Snow-
boarding has turned into a commercial product which can be bought in the 
shop just like any other commodity. Its consumers are, on the one hand, people 
who buy products advertised with the help of snowboarding and who have no 
relation to the sport, and on the other hand, snowboarders themselves. This 
commercial decontextualisation – the fact that snowboarding is utilised to sell 
all kinds of commodities to all kinds of people, only part of whom are snow-
boarders – concerns both the consumers and the product itself. 

The product is not only an article, such as a snowboard or some other con-
crete commodity or service. The product is the brand build around the com-
modity, and in an advertisement, an attempt can made to enhance its appeal by 
associating it with a piece of the ideological message of snowboarding. A soft 
drink or a mobile phone is not free, funny or exciting in itself, but when associ-
ated with snowboarding it becomes all that, which increases the value of the 
product in the eyes of certain target groups. This is how the basic logic of adver-
tising functions, and there is really nothing new in it. What is interesting, how-
ever, is the idea entertained in late modern subcultural theory, according to 
which in youth cultures it is possible to consume not only commodities or ser-
vices, but also culture itself. Thus in commercial youth cultures, the concept of 
authenticity is often defined in the interstices between commercialism and 
young people’s own culture. 

In subculture theory, youth cultures are seen as symbolic rather than as 
practical attempts to solve tangible social problems (magical recovery). It is true 
that stylistic expression is situated at the semantic level of culture, i.e. the level 
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of cultural meanings. Still, the idea that style can be reduced to itself, in other 
words, that it does not have a concrete “meaning” outside snowboarding – as 
subcultural theory suggests – is simply not tenable.  

In my study, I have demonstrated that ultimately, the contexts of lifeways 
and lifestyles are about a sense of togetherness. Not even late modern individu-
als desire or are able to be alone. Thus it is entirely conceivable that young peo-
ple become involved in cultural phenomena such as snowboarding and use it as 
a building block for the construction of their personal identity. Youth cultures 
exist for young people. Otherwise their existence would not have the “mean-
ings” mentioned above. 

It is interesting to observe the ease with which young people move be-
tween different youth cultures and styles. A person who was a punk rocker the 
year before can turn into a modern goth or snowboarder within a week or de-
cide to be all three without any inner conflict. This, too, involves the dialectics 
between individualism and collectivity which always define the pursuit of 
communality. What may usually take place is a cultural or societal change 
which is innovative rather than destructive.  

The social and the individualistic are reciprocal concepts. In snowboard-
ing culture, the reverse of individualism is the pursuit of a sense of community. 
In the same way, social criticism and nostalgia depend upon each other for they 
share a similar function. Anarchy and nostalgia form a dialectical pair of con-
cepts which perpetuates the ideological foundation of snowboarding culture.
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LIITTEET 

Liite 1  Teemahaastattelurunko 

1. TAUSTATIEDOT 
 

• Nimi 
• Ikä 
• Asuinpaikka 
• Koulutustausta 
• Muut harrastukset 

 
2. MITEN TULIT ALOITTANEEKSI LUMILAUTAILUN 
 

• Milloin aloitit/kuinka kauan olet lumilautaillut? 
• Miksi tulit valinneeksi juuri lumilautailun? 
• Harrastaako moni ystävistäsi lumilautailua? 
• Millainen julkisuuskuva lumilautailulla oli silloin, kun aloitit sen 

harrastamisen? 
 
3. MILLAINEN LUMILAUTAILIJA ITSE OLET? 
 

• Kuinka usein lasket? (kauden pituus, laskemiskerrat 
viikossa/kuukaudessa) 

• Missä lasket ja miksi? (vakiorinne, matkat) 
• Millaisilla välineillä lasket ja miksi juuri niillä? 
• Mitä muita lumilautailuun tarkoitettuja varusteita käytät? 
• Entä muut lumilautailutuotteet, esimerkiksi lehdet ja videot? 
• Käytkö usein lumilautailutapahtumissa? (leirit, kisatapahtumat, messut, 

yms.) 
• Millä tavoin lumilautailu näkyy rinteen ulkopuolella/muussa elämässäsi? 
• Kuinka paljon käytät Internetiä lumilautailuun liittyen? 
• Millaisilla sivustoilla käyt ja kuinka usein? Miksi? 
• Onko Internetin käyttö käsityksesi mukaan yleistä? 
• Kuinka paljon rahaa käytät lumilautailuun ja varusteisiin? 
• Millaisia lumilautailuaiheisia lehtiä seuraat ja miksi? 

 
 
4. YHTEISÖLLISYYS 
 

• Lumilautailetko yksin vai porukassa? Millaisissa tilanteissa? 
• Millainen lumilautailuporukkanne on, jos sellaista on? 
• Miten ja milloin se on syntynyt? 
• Kuinka paljon ryhmän kokoonpano vaihtelee ja mistä syystä? 
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• Millaiset seikat vaikuttavat ryhmän muodostumiseen? 
• Miksi lasket juuri siinä porukassa, jossa lasket? 
• Millaisia asioita teette yhdessä? 
• Valokuvaatteko/videoitteko laskemistanne? 
• Ovat lumilautailuporukat tavallisia vakituisessa 

lumilautailupaikassanne? 
• Millaisia muita ryhmiä rinteessä voi nähdä? 
• Mitä mieltä olet heistä? 
• Tunnetko lumilautailevia "porukoita" muista laskettelukeskuksista?  
• Miten tuttavuutenne on syntynyt ja vietättekö aikaa  yhdessä muutenkin 

kuin rinteessä? Millaisia asioita teette? 
 
5. LUMILAUTAILU JA KILPAILEMINEN 
 

• Onko lumilautailu urheilua? 
• Millaisena näet lumilautailukilpailut verrattuna muiden lajien 

kilpailuihin? 
• Miksi lumilautailussa mielestäsi kilpaillaan? 
• Oletko itse/kaverisi osallistunut kilpailuihin tai onko sinulla/kaverillasi 

tällaisia aikeita? 
• Mikä erottaa kilpailevan lumilautailijan muiden lajien kilpailijoista? 
• Mikä tekee hyvän lumilautailijan? 
• Seuraatko lumilautailua olympialaisissa tai muissa kilpailuissa? 

 
6. AMMATTILAISUUS JA JÄRJESTÖT 
 

• Mitä mieltä olet ammattilumilautailijoista? 
• Keitä ammattilumilautailijoita tunnet tai arvostat ja miksi? 
• Onko ammattilaisuus lajin kannalta hyvä asia? 
• Mitä mieltä olet lumilautailun sponsoroinnista? 
• Onko sinulla sponsoria tai tunnetko ketään, jolla olisi? 
• Millaisia etuja/haittoja sponsorista voi mielestäsi olla? 
• Kuulutko itse johonkin paikalliseen seuraan? 
• Mitä mieltä olet siitä, että lumilautailijoilla on ollut kaksi lajiliittoa? 

 
7. KAUPALLISUUS 
 

• Oletko havainnut lumilautailussa kaupallisia piirteitä? 
• Miten kaupalliset piirteet, jos olet sellaisia havainnut, mielestäsi 

ilmenevät? 
• Mitä mieltä olet kaupallisuuden ja lumilautailun välisestä suhteesta? 
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8. LUMILAUTAILIJAN ELÄMISMAAILMA 
 

• Miten kuvailisit lumilautailijoita verrattuna muihin ihmisiin yleisellä 
tasolla? 

• Millaisia ominaisuuksia arvostat/paheksut lumilautailijassa? 
• Mitä mieltä olet laskettelijoista? 
• Oletko havainnut ristiriitoja lumilautailijoiden ja laskettelijoiden välillä? 
• Mistä arvelet ristiriitojen johtuvan? 
• Voiko lumilautailijan tunnistaa esimerkiksi kadulla? 
• Oletko lumilautailija myös kesällä? Miten kesät kuluvat? 
• Onko Suomessa mielestäsi lumilautailukulttuuria? Mitä se mielestäsi 

tarkoittaa? 
• Eroaako lumilautailijoiden käyttäytyminen muista rinteessä liikkujista? 
• Eroaako lumilautailijoiden käyttäytyminen muista nuorista? 
• Vastustaako lumilautailu mielestäsi jotakin? 
• Mitä mieltä olet tyttöjen lumilautailusta? 
• Onko iällä väliä? Vaikuttaako ikä esimerkiksi lautailutyyliin tai muihin 

seikkoihin? 
 
9. BRICOLAGE JA TYYLI 
 

• Millaisiin seikkoihin kiinnität huomiota, kun ostat lumilautaa tai muita 
lumilautailuvälineitä? 

• Tuunaatko lautaa jotenkin? (Tarrat, piirrokset yms.) 
• Millaista vaatetusta suosit? 
• Mitä mieltä olet lumilautailijoiden lökäpöksymaineesta? 
• Millaisia tyylisuuntauksia lumilautailusta voi löytää? 

 
10. LUMILAUTAILUN "KULTTUURINEN OLEMUS" 
 

• Mikä lumilautailussa on tärkeintä? 
• Mikä on kiellettyä tai vähemmän hyväksyttyä? 
• Millainen on hyvä "asenne" lumilautailussa? 
• Millaisia tuntemuksia lumilautaillessa voi kokea? 
• Voiko lumilautaillessa koettuja tunteita verrata mihinkään?  
• Millaisia asioita tekisit, jos et jostain syystä voisi lumilautailla? 
• Kerro mieleenpainunein muistosi lumilautailuun liittyen. 

 
11. LUMILAUTAILUN HISTORIA JA TULEVAISUUS 
 

• Millaisia muutoksia lumilautailussa on tapahtunut sinä aikana, kun olet 
itse ollut lajissa mukana? 

• Millaisena näet lumilautailun tulevaisuuden? 
• Näetkö itsesi lumilautailemassa esimerkiksi 10–20 vuoden kuluttua? 
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Liite 2  Lomakekysely 1 

Kirjoituspyyntö lumilautailijoille 
 
Harrastatko lumilautailua? Onko lumilautailu mielestäsi urheilua vai elämän-
tapa? Liittyykö lumilautailuun oma kulttuurinsa? Mistä lumilautailussa on mie-
lestäsi pohjimmiltaan kysymys? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin haetaan 
nyt vastauksia lumilautailijoilta itseltään. Kirjoituspyyntöön voivat vastata 
kaikki, jotka lumilautailevat ja pitävät itseään lumilautailijoina ikään tai suku-
polveen katsomatta. Sana on vapaa! 
 
Kirjoituspyyntö muodostaa osan lumilautailukulttuuria käsittelevän kulttuu-
riantropologisen väitöskirjatyöni aineistoa. Tutkimus tapahtuu Jyväskylän yli-
opiston Historian ja etnologian laitoksessa. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi 
erityisesti otsikossa mainitut "Tarinat ja sattumukset", joita saa lähettää minulle 
niin paljon kuin niitä suinkin mieleen juolahtaa.  
 
Aineisto julkaistaan soveltuvin osin lumilautailukulttuuria tarkastelevassa väi-
töskirjassa. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyyn vastan-
neiden henkilötietoja ei julkaista tai luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.  
Voit palauttaa vastauksesi suoraan sähköpostiini klikkaamalla lomakkeen lo-
pusta löytyvää Lähetä-painiketta. Merkitse nimesi ja yhteystietosi lomakkeen 
alkuosaan, mikäli voin ottaa sinuun yhteydessä ja sopia henkilökohtaisesta jat-
kohaastattelusta. 

 
Tutkija 
Riitta Hänninen 
Historian ja etnologian laitos 
PL 35 
40014 Jyväskylän yliopisto 
e-mail riihanni@cc.jyu.fi 
puh. 014 260 1236 
 
 
 
 
1. HENKILÖTIEDOT (*vapaaehtoinen) 
 

• Nimi* 
• Osoite* 
• Puhelin* 
• Syntymävuosi 
• Sukupuoli M/N 
• Kotipaikka 
• Muut harrastukset 
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2. MINÄ JA LUMILAUTAILU 
 

• Lumilautailun aloitusvuosi (noin)? 
• Missä lautailet ja kuinka usein? 
• Onko lumilautailu mielestäsi urheilua? Perustele vastauksesi. 
• Millaisia ominaisuuksia arvostat hyvässä lumilautailijassa? 
• Kuvaile omaa pukeutumistasi ja lumilautailutyyliäsi. Oletko pukeutunut 

aina samalla tavalla? 
• Miten lumilautailu näkyy harrastuksen ulkopuolella muussa elämässäsi? 
• Jos saisit kieltää jonkin lumilautailuun liittyvän piirteen, mikä se olisi? 

Perustele vastauksesi. 
• Mikä on mielestäsi tärkeintä lumilautailussa? 
• Millaisia asioita tekisit, jos et jostain syystä voisi enää harrastaa lumilau-

tailua? 
 
 
3. TARINOITA JA SATTUMUKSIA LUMILAUTAILUN MAAILMASTA 
 
Kerro hauskin tai kauhein tapahtuma oman lumilautailijaurasi varrelta tai ku-
vaile millainen on mielestäsi täydellinen lumilautaillessa kulunut päivä. Voit 
kirjoittaa myös siitä, mikä sinua ärsyttää lumilautailussa tai tuoda julki mielipi-
teesi kohdallaan olevista asioista. Kaikenlaiset muistot, havainnot ja mielipiteet 
ovat tervetulleita. Esitystyyli on vapaavalintainen: voit kertoa vitsin, runoilla tai 
olla suorasanainen. 
 
 
Kiitos vastauksestasi! 
  



140 
 
Liite 3  Lomakekysely 2 

TARINOITA JA SATTUMUKSIA LUMILAUTAILUN MAAILMASTA 
 
Kirjoituspyyntö lumilautailijoille 
 
Harrastatko lumilautailua? Onko lumilautailu mielestäsi urheilua vai elämän-
tapa? Liittyykö lumilautailuun oma kulttuurinsa? Mistä lumilautailussa on mie-
lestäsi pohjimmiltaan kysymys? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin haetaan 
nyt vastauksia lumilautailijoilta itseltään. Kirjoituspyyntöön voivat vastata 
kaikki, jotka lumilautailevat ja pitävät itseään lumilautailijoina ikään tai suku-
polveen katsomatta. Sana on vapaa! 
 
Kirjoituspyyntö muodostaa osan lumilautailukulttuuria käsittelevän kulttuu-
riantropologisen väitöskirjatyöni aineistoa. Tutkimus tapahtuu Jyväskylän yli-
opiston Historian ja etnologian laitoksessa. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi 
erityisesti otsikossa mainitut "Tarinat ja sattumukset", joita saa lähettää minulle 
niin paljon kuin niitä suinkin mieleen juolahtaa.  
Aineisto julkaistaan soveltuvin osin lumilautailukulttuuria tarkastelevassa väi-
töskirjassa. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyyn vastan-
neiden henkilötietoja ei julkaista tai luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.  
 
Voit palauttaa vastauksesi suoraan sähköpostiini klikkaamalla lomakkeen lo-
pusta löytyvää Lähetä-painiketta. Merkitse nimesi ja yhteystietosi lomakkeen 
alkuosaan, mikäli voin ottaa sinuun yhteydessä ja sopia henkilökohtaisesta jat-
kohaastattelusta. 
 
Tutkija 
Riitta Hänninen 
Historian ja etnologian laitos 
PL 35 
40014 Jyväskylän yliopisto 
e-mail riihanni@cc.jyu.fi 
puh. 014 260 1236 
 
 
1. HENKILÖTIEDOT (*vapaaehtoinen) 
 

• Nimi* 
• Osoite* 
• Puhelin* 
• Syntymävuosi 
• Sukupuoli M/N 
• Kotipaikka 
• Muut harrastukset 
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2. MINÄ JA LUMILAUTAILU 
 

• Lumilautailun aloitusvuosi (noin.) 
• Missä lautailet ja kuinka usein? 
• Harrastavatko ystäväsi lumilautailua? Onko kaveriporukka sama rin-

teessä ja sen ulkopuolella? 
• Voiko lumilautailijan erottaa kadulla muista ihmisistä, ja jos niin miten? 
• Mikä pukeutumisessa on mielestäsi tärkeintä, kun puhutaan lumilautai-

lusta? 
• Onko lumilautailijoilla mielestäsi omaa slangia? Millaisia ilmauksia tai 

sanoja käytät itse eniten? 
• Poikkeaako lumilautailijan käyttäytyminen muiden laskettelurinteessä 

liikkuvien käyttäytymisestä, ja jos niin miten? 
• Onko lumilautailijoiden välillä havaittavissa keskinäisiä eroja tai ryhmiä? 
• Millaisia lautailutyylejä on olemassa? Onko omassa lautailutyylissäsi ta-

pahtunut muutoksia lumilautailuhistoriasi aikana? 
• Seuraatko lumilautailua koskevaa uutisointia? Mitä mieltä olet lumilau-

tailun julkisuuskuvasta? 
• Kuvaile lumilautailussa kokemiasi tuntemuksia. Voiko kokemusta verra-

ta johonkin muuhun tekemiseen? 
• Miten kiteyttäisit oman lumilautailufilosofiasi? 

 
 
3. TARINOITA JA SATTUMUKSIA LUMILAUTAILUN MAAILMASTA 
 
Kerro hauskin tai kauhein tapahtuma oman lumilautailijaurasi varrelta tai ku-
vaile millainen on mielestäsi täydellinen lumilautaillessa kulunut päivä. Voit 
kirjoittaa myös siitä, mikä sinua ärsyttää lumilautailussa tai tuoda julki mielipi-
teesi kohdallaan olevista asioista. Kaikenlaiset muistot, havainnot ja mielipiteet 
ovat tervetulleita. Esitystyyli on vapaavalintainen: voit kertoa vitsin, runoilla tai 
olla suorasanainen. 
 
Kiitos vastauksestasi! 
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Liite 4  Lomakysely 1, englanninkielinen versio 

TALES AND MEMORIES FROM THE WORLD OF SNOWBOARDING  
 
A questionnaire for snowboarders in Scotland 
 
Are you into snowboarding yourself? I it possible to define snowboarding as a 
sport, or is it perhaps something more of a lifestyle? Is there a particular snow-
boarding culture? What is snowboarding really about? How do you see your-
self as a snowboarder? These and many other questions are presented in this 
questionnaire as a part of an attempt to try to understand snowboarding as a 
cultural phenomenon. The emphasis is on the snowboarder's point of view. The 
questionnaire is designed to be answered by anyone who regards him-
self/herself as a snowboarder. Age, gender, or level of expertise are not an issue 
here. Please feel free to express yourself without limitations. 
 
The questionnaire is a part of my doctoral dissertation project at the University 
of Jyväskylä, Finland. So far, I have concentrated on Finnish snowboarders and 
snowboarding culture. The next phase is to do the same with snowboarding in 
UK, particulary in Scotland. Some parts of the research material that are suita-
ble will be published in my doctoral dissertation which deals with the local as-
pects of both Scottish and Finnish snowboarding culture. 
 
All answers to the questionnaire will be treated in strictest confidence. You can 
participate either anonymously or by including your name and other back-
ground information. The identities of the participants will remain anonymous 
in all circumstances and will not be passed on to a third party.  
 
You can fill in the form and return it straight into my inbox by pressing the 
"Send" button at the end of the questionnaire. If you do not mind my contacting 
you for further questions, you can also fill in your full name and e-mail address. 
 
Researcher, Lic. Phil. 
Riitta Hänninen 
Department of History and Ethnology 
P. O. Box 35 
40014 University of Jyväskylä 
Finland 
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1. Background information (*optional) 
 

• *Name 
• *Address 
• *Telephone 
• Birth year 
• Gender F/M 
• Hometown 
• Hobbies 

 
2. Me and snowboarding 
 

• The year you started snowboarding (approximately)? 
• Where do you go snowboarding, and how often? 
• Do you see snowboarding as a sport? Why/Why not? 
• How would you define a good snowboarder? What would be the neces-

sary characteristics? 
• Describe your clothing and style of snowboarding. Have you always 

dressed the same way? 
• Does your snowboarding hobby affect your life outside snowboarding? 

How? 
• If there was a feature in snowboarding that bothers your or you would 

like to get rid of, what would it be? Why? 
• What is in your opinion the most important thing in snowboarding? 
• What would you do (/How would you feel) if for some reason you could 

not snowboard anymore? 
 
3.  What is the funniest or the most terrible thing that has happened to you 

while snowboarding? All kinds of memories, notes and opinions about the 
snowboarding culture are welcomed. Feel free to choose your own topic 
and way of expression: you can tell a a joke, write a poem or just go ahead 
and give the research a piece of your mind. 

 
Many thanks for your answer! 
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VAPAUDEN MERKITYS LUMILAUTAILUKULTTUURISSA

Riitta Hänninen

Lumilautailijoiden arkea ja arvoja tutkivana kulttuuriantropologina olen usein pysähty-
nyt miettimään, miksi nuoret ovat kiinnostuneita lumilautailusta. Kysymys on noussut 
esille erityisesti silloin, kun lumilautailijat puhuvat lumilautailukulttuuriin sisältyvästä 
vapaudesta ja sen tavoittelusta. Oman tutkimusaineistoni puitteissa vapaus toimiikin 
tulkinnallisena avainkäsitteenä, joka kokoaa yhteen ja antaa merkityksen useimmille 
lumilautailussa tärkeinä pidetyille arvoille. 

Vapauden analyysissa keskityn tarkastelemaan sitä, millaisia asioita lumilau-
tailijat tyypillisesti arvostavat valitsemassaan lajissa ja minkä he itse kokevat lumilau-
tailussa tärkeäksi. Hedelmällisiksi ovat osoittautuneet myös sellaiset keskustelut, joissa 
tutkimukseeni osallistuneet laskijat kertovat lumilautailukulttuurissa ajankohtaisiksi 
kokemistaan ongelmista ja epäkohdista. Vapauden tavoittelu, oman toiminnan autent-
tisuutta käsittelevä pohdinta ja sitä edelleen käsitteellisellä tasolla jäsentävä ulkoisen 
tarkoituksettomuuden ideaali ovat lumilautailukulttuurin ideologisia perusaineksia. 
Tarkastelenkin tässä artikkelissa sitä, mitä lumilautailijat oikeastaan tarkoittavat pu-
huessaan vapaudesta.

Lumilautailun tekevät kiinnostavaksi sellaiset kulttuuriset käytänteet, joiden 
puitteissa laskijat erottautuvat tietyistä kielteisiksi kokemistaan instituutioista. Lumi-
lautailun vaihtoehtoisuus avautuu lajia harrastavien ihmisten arkipäivässä erilaisten 
vapautta sivuavien tulkintojen, kuten kaupallisuuden, kulutuksen ja kilpaurheilun 
kautta. Näiden tulkintojen myönteisiksi vastinpareiksi nousevat esimerkiksi tyyli, 
tekemisen omaehtoisuus ja yksittäisen laskijan individualistisia pyrkimyksiä tukeva 
yhteisöllisyyden kaipuu. Kaupallistuminen – ja joissain tapauksissa myös kilpaileminen 
– määritellään lumilautailukulttuurissa kielteisiksi ilmiöiksi yleensä sen vuoksi, että 
niiden katsotaan vääristävän lumilautailuun alkuperäisesti kuuluvaa vapautta, jolloin 
laskija muuttuu aktiivisesta toimijasta markkinavoimien hallitsemaksi kuluttajaksi 
(Hänninen 2005, 39). Kaupallisuuden vastustaminen edustaa tässä lumilautailun au-
tenttisuutta puolustavaa diskurssia, joka esittää laskijan henkilökohtaiset kokemukset 
muodin ja kaupallistuneen massan vastakohtana.

Nuorisokulttuureiden tutkimuksessa tyyli määritellään usein erottautumista 
palvelevaksi symboliseksi ilmaisuksi, joka antaa yhteisöllisyydelle visuaalisen tai muuten 



VAPAUDEN MERKITYS LUMILAUTAILUKULTTUURISSA

2

esimerkiksi musiikissa tai tilallisten kategorioiden välityksellä näkyvän muodon (ks. 
esim. Heiskanen & Mitchell 1985; Gelder & Thornton 1997). Lumilautailukulttuurissa 
vapauden tavoittelu voidaan aineistoni mukaan ymmärtää esimerkiksi tyylin kautta 
ilmaisunsa saavaksi asenteeksi. Lumilautailijoiden puheessa tyyli ja vapaus esiintyvät 
usein rinnakkaisina teemoina. Yksilöllisyyden ilmaisuna tyyli tarjoaa laskijalle koke-
muksen vapaudesta esimerkiksi pukeutumiseen tai henkilökohtaiseen laskemisen 
tapaan viittaavana käsitteenä. Muodollisena ilmaisulajina tyylillä on kuitenkin aina 
myös tietty ideologinen, ja siten myös vapautta suoraan sivua sisältönsä, joka liittyy 
siihen millaisista asioista sen välityksellä halutaan puhua. Hieman yksinkertaistetusti 
voidaan siis todeta, että vapauden ideaali on yksi niistä tärkeistä arvoista, joita tyylillisen 
ilmaisun, kuten pukeutumisen ja musiikin, merkitystä lumilautailijat haluavat yleisellä 
tasolla kommunikoida. Käytännössä on kuitenkin niin, että nämä kaksi teemaa – va-
paus ja tyyli – ymmärretään lumilautailijoiden keskuudessa toisiaan vastavuoroisesti 
selittäviksi käsitteiksi.

Itseilmaisun ideologisella eli tietyn kulttuurin arvoja koskevalla tasolla tyyli ja 
sitä seuraava erottautuminen voivat muuttua yksilöllisistä ilmiöistä lumilautailukulttuu-
ria yhteiskunnallisesti selittäviksi tulkintakonteksteiksi. Yhteisöllisyyden perinteisten 
muotojen rinnalla elää länsimaisessa, globalisoituvassa maailmassa erilaisia vaihtoeh-
toisia elämäntapoja ja -tyylejä. Lumilautailukulttuurin tavoin ne eivät useinkaan tun-
nusta esimerkiksi perinteisiä valtio- tai kansallisuusrajoja, vaan ruokkivat paikallisten 
tulkintojensa välityksellä aikaisempaan verrattuna uusia tapoja jäsentää ympäröivää 
todellisuutta. (Vrt. Featherstone 1990, 1–3). Lumilautaileminen ei ole sidoksissa laski-
jan kotimaahan tai kulttuuriin, vaan lumilautailukulttuurin mukana ympäri maailmaa 
levinneeseen arvojärjestelmään, jossa laskeminen nostetaan sekä kokemuksellisella 
tasolla että toimintana niin sanottujen perinteisten instituutioiden, kuten työn, perheen 
ja kodin, rinnalle osaksi lumilautailijoiden jokapäiväistä arkea. 

LUMILAUTAILIJAT OMAN KULTTUURINSA TULKKEINA

Vapauden analyysi artikkelissa perustuu suomalaisten lumilautailijoiden parissa vuo-
sien 2002–2003 välisenä aikana keräämääni kenttätyöaineistoon. Teemahaastattelujen 
(n = 35) ja niiden pohjalta laatimieni kahden www-pohjaisen kyselylomakkeen (n = 
745) lisäksi olen kerännyt lumilautailukulttuurin julkisuuskuvaa suomalaisen lumi-
lautailukulttuurin alkuajoilta, vuodesta 1989 lähtien nykyhetkeen saakka valaisevaa 
artikkeliaineistoa, jota sivuan tässä analyysissa tosin vain lyhyesti (1). Artikkeliaineiston 
perusteella voidaan sanoa, että lumilautailun julkisuuskuvassa on tapahtunut viimeisten 
parinkymmenen vuoden aikana selkeä muutos. Ilmiö, josta vielä 1960- ja 1970-luvuilla 
Yhdysvalloissa puhuttiin lasten leikkikaluna, oli muuttunut Suomessakin 1990-luvun 
alkupuolella, jolloin laji vakiintui maassamme, nuorisokulttuuriseksi marginaali-ilmiök-
si. Artikkeliaineiston perusteella ja lajin julkisuuskuvaa vasten näyttää myös siltä, että 
lumilautailun laajempi suosio ajoittuu Suomessa 1990-luvun loppuun ja 2000-luvun 
alkuun. (Vrt. Mannermaa 2004.)
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Ammattilaisten ja muiden lumilautailukulttuurin hyväksi työskentelevien las-
kijoiden ohella tutkimuksessani on mukana paljon erilaisia harrastuksenaan lautailevia 
ihmisiä. Lähestulkoon kaikki teemahaastatteluissa ja kyselylomakkeissa mielipiteensä 
julkituoneista laskijoista määrittelivät itsensä lumilautailijoiksi. Omalta osaltaan tämä 
johtuu todennäköisesti siitä, että en halunnut kenttätyöni alkuvaiheessa rajoittaa tut-
kimukseen osallistuvien laskijoiden joukkoa omien ennakkokäsitysteni perusteella 
vaan pyysin vastauksia kaikilta niiltä ihmisiltä, jotka itse kyseisellä hetkellä kokivat 
olevansa lumilautailijoita. 

Oma huomioni on, että lumilautailukulttuuriin ideologisella tasolla liitetyt 
merkitykset ovat huomattavan samansuuntaisia riippumatta laskijan iästä, sukupuolesta 
tai lautailuhistoriasta. Lumilautailijat pitävät tärkeänä esimerkiksi sitä, että lumilau-
tailua harrastetaan lumilautailun itsensä vuoksi eikä esimerkiksi jonkin ulkopuolisen 
päämäärän, kuten lajin trendikkyyden houkuttelemana. Erityisesti vapauden teema 
esiintyy aineistossa yleisenä lumilautailemiseen liitettynä arvona, vaikka siihen liitetyt 
merkitykset vaihtelevatkin lautailijasta toiseen.

Lomakekyselyaineisto (L1 ja L2) pohjautuu teemahaastattelurunkoon, jolla 
alun perin aloitin tutkimukseni (2). Teemahaastatteluvaiheen alussa, keväällä 2002, 
kiinnitin haastattelutilanteissa huomiota myös teemahaastattelurungon tarkoituksen-
mukaisuuteen lumilautailijoiden näkökulmasta; lumilautailijat pääsivät itse vaikutta-
maan haastattelurungon rakenteeseen. Lomakkeeseen 1 (L1) valitsin myöhemmin 
sellaiset kysymykset, jotka ovat mielestäni olennaisia silloin, kun halutaan tietää, miksi 
lumilautaileminen on lumilautailijoille tärkeää, ja edelleen, millaisin keinoin he haluavat 
tuoda valintansa esille erilaisten ilmaisulajien, kuten pukeutumisen kautta. 

Kyselyni osoittautui www-ympäristössä varsin suosituksi sillä seurauksella, 
että aineisto alkoi pian toistaa itseään. Tämän vuoksi koostin uuden kysymyslistan 
(L2) teemahaastattelurungon muista osista ja täydensin sitä tutkimusprosessin aikana 
muodostuneilla uusilla kysymyksillä. Toiseen lomakkeeseen valikoituneet kysymykset 
täydentävät alkuperäisen teemahaastattelurungon keskeisiä teemoja. Kaikki kolme 
mainittua aineistoa ovat alkuperäisen kysymyksenasettelunsa vuoksi sisällöllisesti hy-
vin samansuuntaisia, ja siksi olen käsitellyt niitä myös tämän artikkelin osalta toisiaan 
tulkinnallisesti täydentävinä kokonaisuuksina.

Aineistoni on laaja, joten olen ryhmitellyt sen temaattisiksi kokonaisuuksik-
si. Käytännössä olen ensin lukenut koko aineiston läpi, jäsentänyt sen teemoihin ja 
muodostanut näin itselleni käyttökelpoisen tutkimusmateriaalin. Artikkelini kannalta 
keskeisiä aineistosta esille nousevia teemoja ovat juuri vapaus ja tyyli. Kun olen tällä 
tavalla kartoittanut lumilautailuun liittyviä merkityksiä, olen siirtynyt teemojen analyy-
siin. Artikkelissani esiintyvät aineistositaatit edustavatkin sellaisia esimerkkejä, jotka 
kuvaavat mielestäni erityisen valaisevalla tavalla vaikkapa jotakin vapauden kokemuksen 
kannalta tyypillistä perusteemaa. (Vrt. Hänninen 2004.)

Lumilautailijoiden joukko on muuttunut lajin popularisoitumisen myötä 
aikaisempaa heterogeenisemmaksi, ja siksi kulttuurista merkkienlukutaitoa ohjaava 
sosiaalinen hierarkia vaikuttaa entistä voimakkaammin siihen, miksi yksittäinen laskija 
kokee lumilautailemisen itselleen tärkeäksi. Käsillä olevassa analyysissa tämä ilmiö 
näyttäytyy lumilautailijoiden omaan toimintaansa liittämien merkitysten moninaisuu-
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tena. Muutoksen teeman äärelle olen päätynyt myös omaa tutkijapositiotani käsitte-
levissä pohdinnoissa. Lumilautaileminen on vanha harrastukseni, vaikka varsinaisista 
aktiivivuosista laskemisen parissa onkin jo kymmenen vuotta aikaa. Lautailutausta on 
auttanut minua tutkijana ymmärtämään monia sellaisia asioita, joita en ehkä muuten 
olisi osannut etsiä tutkimuskentältäni. Liikuntamuotona lumilautailemiseen liittyy 
esimerkiksi ruumiillisuus ja liike, joihin on vaikea samastua ilman henkilökohtaista 
kokemusta. Tulkinnallista merkitystä on mielestäni myös sillä, että tunsin lumilautai-
lijoita haastatellessani myös jonkin verran laskemiseen liittyvää perussanastoa. 

Vanhan harrastuksen ohella lumilautaileminen on myös tutkimuskohteeni, 
jota nyt siis tarkastelen tässä hetkessä ikään kuin ulkopuolisen silmin entisenä lumilau-
tailijana. Eläytymistä seuraa antropologisessa tulkinnassa aina etääntyminen, tai näin 
kaiketi ainakin pitäisi olla. Erilaiset itsestäänselvyydet ovat osa tutkimusprosessia eri-
tyisesti silloin, kun antropologi työskentelee oman kulttuurinsa parissa. Etääntymisen 
ymmärrän tässä kohtaa näiden itsestäänselvyyksien kyseenalaistamisena syvemmän 
tulkinnan muodostamiseksi. Lähdekritiikin kannalta edukseni on koitunut, että vaikka 
tutkinkin itselleni ennestään tuttua ilmiötä, lumilautaileminen on ehtinyt muuttua 
viimeisen kymmenen vuoden aikana niin, että ajallinen etäisyyteni lajiin entisenä 
harrastajana on tullut etääntymisen avuksi.

VAPAUS LUMILAUTAILUN IDEOLOGISENA KULMAKIVENÄ

Erään tutkimukseeni osallistuneen laskijan mukaan ”lumilautailu symbolisoi vapautta, 
jonka voi vain kokea lautailussa itsessään” (L2: 501, M80). Sitaatissa kuvailtu ilmiö 
muistuttaa läheisesti leikkiä, jonka leikkitutkimuksen klassikkohahmo ja kulttuurihis-
torioitsija Johan Huizinga näkee teoksessaan Leikkivä ihminen (1947) ensisijaisesti juuri 
vapauden tavoittelun kautta jäsentyvänä toimintana: ”Pakollinen leikki ei ole enää 
mitään leikkiä [...] Siihen ei ryhdytä fyysisestä välttämättömyydestä, vielä vähemmän 
siveellisestä velvollisuudesta. Se ei ole mikään tehtävä.” (Huizinga 1947, 16–17.) 

Leikin ja siihen liittyvän vapaudentavoittelun läheinen suhde nousee lajia 
yleisemmin määrittäväksi tulkintakontekstiksi myös folkloristi Olav Christensenin 
norjalaisia lumilautailijoita käsittelevässä tutkimuksessa (2002; 2001a; 2001b). Ar-
tikkelissaan ”Playing Collective. Snowboarding, Youth Culture and the Desire for 
Excitement” (1999) Christensen tarkastelee lumilautailua sosiologi Roger Cailloisin 
klassikkoteoksessa Man, Play and Games (1961) esiintyvän nelijaon puitteissa. Caillois 
on Huizingan kanssa samaa mieltä siitä, että leikki on vapaata, epävarmaa, sään-
nönmukaista, taloudellisesti kannattamatonta ja ainakin osittain mielikuvitukseen 
perustuvaa, mutta yhtäkaikki reaalista toimintaa (Hänninen 2003, 109). Varsinaisiksi 
leikkikategorioiksi Caillois määrittelee kilpailemista, taitoa ja voittamista painottavan 
agônin, erilaiset sattuman ja onnen kanssa tekemisissä olevat pelit, joita Caillois kutsuu 
termillä alea, sekä näyttelemistä ja jäljittelyä korostavan mimicryn. Neljäntenä leikkika-
tegoriana tässä asetelmassa tulee erilaisia epätasapainotiloja luova ilinx, joka yleensä 
viittaa ulkoisilta tunnuspiirteiltään extreme-urheilullekin tyypillisiin kokemuksiin, kuten 
liukumiseen, pyörimiseen ja vauhtiin. 
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Olav Christensenin rakentama vertailuasetelma leikin ja lumilautailun välillä 
on mielestäni valaiseva esimerkki siitä, että leikkitutkimuksen klassikoilla, kuten Johan 
Huizingalla ja hänen tuotantoaan omassa ajattelussaan soveltaneella Roger Cailloi-
silla voi olla paljonkin annettavaa esimerkiksi nykyhetken ilmiöistä kiinnostuneelle 
nuorisokulttuureiden tutkimukselle. Olav Christensen on osoittanut tutkimuksessaan 
muun muassa, että lumilautaileminen on monella tavalla, joskaan ei välttämättä aina, 
kilpailullista toimintaa (agôn), johon liittyy lisäksi extreme-urheilulle tyypillinen jänni-
tys ja vauhdin hurma (alea ja ilinx). Fiktiivisen eli jäljitellyn todellisuuden (mimicry) 
maailmaan lumilautailijat siirtyvät Christensenin mukaan esimerkiksi samastuessaan 
lumilautailijoiden parhaimmistoa edustaviin ammattilaskijoihin. (Christensen 2001a; 
2001b; 1999.) 

Huizingan ja Cailloisin leikkikäsityksiä yhdistävänä teemana voidaan pitää 
sitä, että ne korostavat molemmat vapauden merkitystä yhtenä kulttuurisen leikin 
keskeisistä elementeistä. Keskeistä tässä asetelmassa on käsillä olevan artikkelin kan-
nalta ensinnäkin se, että Cailloisin leikkiteorian nelijaossa mainitut teemat ovat yleisiä 
myös tutkimukseeni osallistuneiden lumilautailijoiden arvomaailmassa, ja siksi ne ovat 
näkyvästi esillä myös artikkelin alalukujen jäsennyksessä. Toisena tärkeänä seikkana 
on kuitenkin mainittava, että puhuessaan esimerkiksi ilinxiin tai agôniin liittyvistä ko-
kemuksistaan, kuten jännityksestä ja kilpailemisen merkityksestä lumilautailukulttuu-
rissa, tutkimukseeni osallistuneet laskijat määrittelevät lumilautailemisen vain harvoin 
leikiksi. Leikin sijaan tärkeämpää näyttää olevan vapaudentavoittelu, johon lumilau-
tailijat viittaavat käsitteenä joko suoraan tai välillisesti erilaisten vapauden kokemusta 
kuvaavien henkilökohtaisten esimerkkien kautta. Omassa tutkimuksessani näyttää 
Christensenin soveltaman nelijaon puitteissa lisäksi siltä, että se ei kykene kaikilta 
osin kuvaamaan oppimisen merkitystä yhtenä lumilautailijoille tärkeänä vapauden 
ilmenemismuotona.

LUMILAUTAILUKULTTUURI ENNEN JA NYT

Lumilautailukulttuurin historialliset vaiheet ovat sidoksissa surffaukseen ja rullalau-
tailuun eli skeittaukseen, jota kalifornialaiset surffarit harrastivat 1950- ja 1960-luku-
jen Yhdysvalloissa silloin, kun sääolosuhteet eivät suosineet lainelautailua. (Pearson 
1979, 31–32.) Vaikka lumilautaileminen oli vielä 1980-luvulle tultaessa useimmissa 
laskettelukeskuksissa ympäri maailman kiellettyä, oli taloudellisten vaikeuksien kes-
kellä tuolloin painiskelleiden rinneyrittäjien suhtautumisessa jo tapahtumassa lumi-
lautailijoiden kannalta myönteisiä muutoksia. (Humphreys 1997, 152.) Suomalaisiin 
tiedotusvälineisiin lumilautailu ilmestyi 1980-luvun puolivälin tienoilla, jolloin uutta 
lajia esiteltiin talviurheilusta kiinnostuneille muun muassa laskettelijoita palvelevan 
Skimbaaja-lehden (1984, 39) sivuilla: 

Snowboarding on lainelautailun ja monoski-hiihdon risteytys, jota har-
rastetaan puuterilumessa hiihtoasusteisiin pukeuduttuna. Lajista on tullut 
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uusi villitys vannoutuneiden puuterinpöllyttäjien keskuudessa: suosio 
on helposti ymmärrettävissä katsottaessa fi lmejä lainelautailusta: snow-
boarding on täysin vastaavaa touhua talvisissa oloissa ilman päällesortuvia 
tappavan vaarallisia maininkeja.

Varsinaisen läpimurtonsa lumilautaileminen teki Suomessa 1990-luvun alkupuolella, 
jolloin yhä useammat nuoret vaihtoivat laskettelusuksensa lumilautaan. Jännitys ja 
vauhdikkuuden mukanaan tuoma vaara korostavat eksotiikkaa ja nuorisokulttuuristen 
ilmiöiden ”länsimaista toiseutta” samalla, kun ne rinnastavat lumilautailukulttuurin 
muihin viime vuosina yhä näkyvämmiksi muuttuneisiin extreme-lajeihin. Extreme-ur-
heilun nykymuodot palaavat 1960-luvulla voimistuneeseen The New Leisure Movement 
-suuntaukseen, jossa perinteisen urheilun rationalistiset ja byrokratisoituneet muodot 
saivat rinnalleen liikkumisen luovuutta korostavan ideologian (Humphreys 2003, 411). 
Vastaava painotus on nähtävillä myös lumilautailukulttuurissa, jossa suorituskeskeisyys 
ja urheilun funktionalistiset eli vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä esimerkiksi sosialisaa-
tion muodossa ylläpitävät merkitykset ovat korvautuneet hauskanpitoa, itseilmaisua 
ja tekemisen omaehtoisuutta korostavilla tulkinnoilla (vrt. Humphreys 1996, 13). Lu-
milautailemisen lisäksi myös surffaus, rullaluistelu, laskuvarjohyppy, kiipeily, skeittaus 
ja bmx-pyöräily ovat esimerkkejä juuri sellaisista ”perinteisen urheilun tuolle puolen” 
(vrt. Hänninen 2005) kurottavista lajeista, joita rullaluistelua tutkinut Robert Rinehart 
kuvaa urheilun uusiksi, vaihtoehtoisiksi muodoiksi (2003, 27).

”JOS SÄ MEET, MÄKIN YRITÄN” – OPPIMISEN RIEMU JA VAPAUS                 

Itse en helposti opi uusia asioita, samaa pitää jankata aika kauan. Mutta se on 
mahtava tunne kun asian todella saa onnistumaan ja kuulee kavereiden hurraavan. 
Yksin on vaikea snoukata, joten tavallaan lumilautailu on myös yhdistävä laji, 
siinä saa viettää aikaa frendien kanssa ja aina oppii jotain uutta kun tapaa uusia 
ihmisiä. (L1: 116, N85.)

Paremmaksi lumilautailijaksi tuleminen on lumilautailukulttuurissa yleisesti arvostettu 
tavoite, joka esiintyy sosiaalisen hierarkian kaikilla tasoilla. Ammattilaskijat kilpailevat 
itseään ja toisiaan vastaan kansainvälisissä kilpailuissa ja muilla julkisilla areenoilla. 
Paremmaksi lumilautailijaksi tulemisen kaipuu ajaa yleisesti myös paikallisrinteiden 
kaveriporukoita ja jopa sosiaalisessa hierarkiassa alimpana olevia harrastelijoita, joille 
laskutaitojen kehittäminen on usein nimenomaan henkilökohtaiseen oppimisen rie-
muun liittyvä tavoite. Uusien asioiden oppiminen kiinnittyy tässä asetelmassa oman 
itsensä ylittämistä korostaviin tulkintoihin. Tapahtumana se on osa prosessia, jossa 
lumilautailija muuttuu aikaisempaan verrattuna taidoiltaan paremmaksi tai moni-
puolisemmaksi laskijaksi (vrt. Hall 1999). Liikkumisen vapaus ja ilmaisun monipuo-
lisuus ovat tämän tulkinnan mukaan sitä laajempia, mitä taitavammasta laskijasta on 
kysymys. Varsinaiseen vapauden kokemukseen laskijan taitotaso ei tässäkään kohtaa 



RIITTA HÄNNINEN

7

kuitenkaan suoraan vaikuta. Liikkumisen vapaus on lumilautailukulttuurissa yksilön 
henkilökohtaisiin taitoihin kiinnittyvä kokemus, joka korostaa oppimisen merkitystä 
yhtenä lumilautailijoiden omaan tekemiseensä liittämänä perusarvona.

Kaveriporukat edistävät uusien asioiden oppimista tarjoamalla lumilautai-
lijoille kannustavan ja välittömän ilmapiirin omien taitojen parantamiseksi. Oman 
laskemisen kehittämisessä tarvitaan muiden laskijoiden tukea joko suoraan lumilau-
tailijalta lumilautailijalle tai välillisesti ammattilaskijoiden tarjoamien esikuvien kautta. 
Yksin laskeminen tarjoaa monille laskijoille oman harmonisen, esimerkiksi luonnossa 
liikkumiseen liittyvän nautintonsa, mutta samanaikaisesti muiden laskijoiden tukea 
pidetään edelleen yhtenä oppimisen peruselementtinä. Christensen (1999, 117: vrt. 
Gothóni 1997, 142–143) kuvaa ammattilaskijoiden ja paikallisrinteissä laskevan lumi-
lautailukansan välistä suhdetta ”jäljitteleväksi ymmärtämiseksi” (engl. mimetic understan-
ding), jossa rivilaskijat jakavat lautailuleffasta tai lehden sivuilta poimitun suorituksen 
vertaamalla sitä omiin henkilökohtaisiin laskukokemuksiinsa. 

Kuvallisen ilmaisun merkityksestä lumilautailukulttuurissa kertoo omalta osal-
taan myös niin sanottujen kotitekoisten lautailuleffojen yleistyminen. Omakohtaisessa 
tekemisessä ilmaisunsa saava autenttinen kokemus välittyy muille lumilautailijoille juuri 
visuaalisesti fi lmien ja valokuvien välityksellä. Samastumiseen ei välttämättä tarvita 
edes kielellisen ilmaisun verbaalista tasoa: ruumiillisuus ja siihen kommunikatiivisesti 
liittyvät aspektit, kuten pukeutuminen ja muu tyylillinen ilmaisu, puhuvat yhteisölli-
syyden sanatonta kieltä. 

Ammattilaisuuden lisäksi lumilautailun parista löytyy myös muita rooleja, 
joiden kautta laskijat voivat osallistua lumilautailukulttuurin kehittämiseen. Kes-
keisintä oman paikan löytämisessä on se, että lumilautailua harrastetaan jokaisen 
henkilökohtaisista lähtökohdista käsin laskijan itse omalle toiminnalleen asettamien 
tavoitteiden puitteissa. Kokonaisuutena hyvän lumilautailijan muotokuva sisältää 
tutkimukseeni osallistuneiden lumilautailijoiden mukaan myös teknisiin ja sosiaalisiin 
taitoihin liittyviä ominaisuuksia. Kaveripiirin ja muiden kanssalaskijoiden arvostamaa 
hyvää lumilautailijaa kuvataan tyypillisesti rohkeaksi, taitavaksi, monipuoliseksi ja 
tyylikkääksi laskijaksi, joka tulee toimeen kaikkien kanssa ja toteuttaa itseään oma-
ehtoisuuden hengessä koko lumilautailukulttuurin yhteisen hyvän puolesta. Taitava 
laskija hallitsee välineensä kaikissa tilanteissa sääolosuhteista tai rinteiden kunnosta 
riippumatta. Hyvä lumilautailija tuntee omat rajansa ja kykenee lisäksi arvioimaan 
itsestään riippumattomien muuttujien, kuten maaston tai muiden rinteessä liikkujien, 
vaikutusta omaan suoritukseensa.

Jokaisella laskijalla on oma tyylin käsitettä välillisesti sivuava tapansa liikkua 
ja laskea, mutta vasta henkilökohtaiset kokemukset ja ennen kaikkea kokeneisuus 
tekevät lautailemisesta paitsi esteettisesti myös sanan omaehtoisuuteen viittaavassa 
merkityksessä aidosti tyylikästä. Kokonaisuutena näyttääkin siltä, että tyyli heijastaa 
laskijan yleistä asennoitumista lumilautailemiseen ja kertoo näin muille lautailijoille, 
onko tekeminen aitoa vai ei. Kokenut laskija voi esimerkiksi hallita tietyllä hetkellä 
suosittujen temppujen repertoaarin, mutta se ei riitä. Aidon ja muiden laskijoiden 
arvostaman lumilautailijasta tekee juuri omaperäisyys ja ennen kaikkea aito laskemisen 
ilo. Tyyli on osittain myös makukysymys. Osa laskijoista arvostaa esimerkiksi van-
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haa 1980-luvulta tuttua ilmaisua (engl. old school) tai vapaalaskua toisten keskittyessä 
”new schoolina” tunnetun uuden koulukunnan tarjoamiin haasteisiin. Pukeutumisessa, 
laskemisen tavassa ja asenteessa ilmaisunsa saavaan tyyliin vaikuttavat myös monet 
musiikilliset suuntaukset (rock, punk, hiphop) sekä toisaalta muut lautailu- ja extreme-lajit, 
joita harrastetaan vuodenkierron mukaan usein lumilautailemisen kanssa rinnakkain 
tai sen vaihtoehtona.

POLVET RENTOINA JA POKKA PITÄÄ RIITTÄÄ – RISKINOTTOA JA 
VAARALLISIA TILANTEITA

Serkku huomasi hyvännäköisen nyppylän josta voisi kokeilla hypätä jotakin tyyli-
kästä. Nyppylän takana ollut kuusi jäi huomaamatta. Sinne kosahti roikkumaan 
laudasta pää alaspäin. Ja kyllä nauratti. (L1:12, M74.)

Oppimisen ideaalia omassa lautailemisessaan toteuttavat ”tosilaskijat” käyttävät 
laskettelurinteiden tarjoamaa tilaa eri tavalla niin sanottuihin harrastelijoihin ver-
rattuna. Mielikuvituksella ei ole tämän diskurssin mukaan periaatteellisia rajoja, sillä 
kaikkea voi ja suorastaan pitääkin laskea. Suorituspaikat ovat aktiivisessa käytössä, ja 
usein lisäjännitystä haetaan myös rinteiden ulkopuolelta, metsäreiteiltä, hyppyreistä, 
reileistä (engl. hand rail) ja paipeista (engl. half  pipe) (3). Virallisten laskettelurinteiden 
ulkopuolella kuten kaupungeissa lumilautailemiseen liittyy rullalautailusta omaksut-
tuja vaikutteita. Kaiteet, portaat ja erilaiset pudotukset suosivat näyttäviä temppuja, 
joiden extreme-laatu ei tosin perustu vauhdin hurmassa pöllyävään puuterilumeen 
vaan ahtaiden, vähälumisten ja sen vuoksi erittäin riskialttiiden suorituspaikkojen 
tuottamaan jännitykseen.

Uuden asian opetteleminen on lumilautailemisessa samoin kuin extreme-urhei-
lussa yleisemmälläkin tasolla konkreettinen hyppy tuntemattomaan, tutun ja turvallisen 
tuolle puolen. Tuntemattoman edessä koettu epävarmuus on pelkoa ruumiillisen 
hyvinvoinnin puolesta. Huolta kannetaan tapaturmista ja äärimmilleen vietynä jopa 
kuolemasta. Taitojensa äärirajoilla liikkuvat laskijat ottavat rinteissä tietoisia riskejä. 
Näin siitäkin huolimatta, että hyvää lumilautailijaa kuvataan tässä suhteessa myös vas-
takkaisin termein maltilliseksi laskijaksi. Tasapainottelu riskien ja turvallisuuden välillä 
on osa omien rajojen koettelemista, ja siksi eriasteiset tapaturmat ovat lumilautailun 
maailmassa suhteellisen yleisiä. Pienempiä kaatumisia kuvataankin usein oppimiseen 
liittyvänä välttämättömyytenä: mustelmat ja ruhjeet kertovat tapaturman vakavuudesta 
riippuen joko hauskalla tai pelottavalla tavalla laskijan rohkeudesta kokeilla uusia asioi-
ta. Ruhjeet ovat konkreettisia muistoja menneistä tapahtumista, joista on vaaratilan-
teesta huolimatta lopulta selvitty ja joista on tulevien talvien varalle ehkä jopa opittu 
jotakin uutta. Lautailulehtien sivuilla tapaturmat esitetään osana ammattilaskijoiden 
työtä ja katu-uskottavuutta. Jutuissa kerrotaan tapaturmaan johtaneista olosuhteista, 
vammojen vakavuudesta ja siitä, miten nopeasti laskijan arvioidaan pääsevän takaisin 
yhteisen harrastuksen pariin. 
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Lumilautaileminen oli laskettelukeskuksissa ympäri maailman pitkään, 1990-
luvun vaihteeseen saakka kokonaan kiellettyä, ja tämän jälkeenkin lumilautailijoiden 
liikkumista pyrittiin rajoittamaan niin, että rinteiden laskettelijat laskettelurinteiden 
varsinaisena asiakaskuntana asetettiin usein lumilautailijoiden edelle. Rajoituksia perus-
teltiin turvallisuusriskeillä, mutta käytännössä mukana oli myös lumilautailijoiden ta-
vanomaisesta poikkeavaan pukeutumiseen ja käyttäytymiseen liittyviä ennakkoluuloja. 
Merkille pantavaa viidentoista vuoden takaisessa turvallisuuskeskustelussa on se, että 
kritiikki suuntautui tuolloin pääsääntöisesti lumilautailijoita ja lumilautailukulttuuria 
vastaan. Nykypäivänä huomion keskipiste on siirtynyt laskettelijoiden oikeuksista 
lumilautailijoiden henkilökohtaista turvallisuutta sivuaviin teemoihin:

[...] ei mulla omaa kypärää oo, mutta jos joku sellasen antas, niin kyllä mä ottasin, 
tottakai päätä pitää suojata. Mut sit paljon vahvemmat mielipiteet mulla on, että mitä 
mieltä mä oon kaikesta, että jos joku on pakollista. ... jos joku kattoo aiheelliseksi 
käyttää kypärää, niin sitten se käyttää kypärää ja nykyään trendi on aika hyvä, 
mutta tehkää siitä trendi, älkääkä tehkö siitä sääntöö. (T30, M78.)   
 

Osa lautailukilpailuja järjestävistä organisaatioista, esimerkiksi Kansainvälinen Hiih-
toliitto, on määritellyt kypärän pakolliseksi turvavarusteeksi. Kaikki lumilautailijat 
eivät kuitenkaan hyväksy tätä sääntöä. Keskeiselle sijalle konfl iktissa nouseekin juuri 
omaehtoisuuden ylittävä pakko, joka on vieläpä lumilautailukulttuurin ulkopuolelle 
jäävän instituution asettama. Trendin ja säännön erottaa tämän tulkinnan mukaan 
toisistaan vapaaehtoisuuden aste. Trendinä lumilautailija voi halutessaan lisätä ky-
pärän varustukseensa ja sitä kautta omaan tyyliinsä, mutta sääntönä kypärä rikkoo 
omaehtoisuuden ja siten myös vapauden ideaalia vastaan. 

Jäljittelevä ymmärtäminen (engl. mimetic understanding) estetisoi tapaturmat ja 
liittää ne näin osaksi lumilautailukulttuurin kollektiivista merkitysjärjestelmää (Chris-
tensen 1999, 117). Lumilautailulehtien ja -elokuvien välityksellä kuka tahansa, jopa 
laskemisen vastikään aloittanut harrastelija, voi ihailla maailman korkeimman vuoren 
laelta avautuvaa lumista maisemaa tai laskeutua näyttävän tempun sulavasti ilman 
pienintäkään horjahdusta ja tuntea itsensä näin osaksi lumilautailijoiden globaalia yh-
teisöä. Hauskuus, jännitys ja pelko ovat lumilautailussa usein vain sentin tai sekunnin 
murto-osan päässä toisistaan. Tapaturmien estetisoituminen tarjoaa konkreettiseen 
tapahtumaan kiinnittyvän esimerkin jäljittelevän ymmärtämisen tuottamasta vaihtoeh-
toisesta maailmasta, joka romantisoi extreme-urheilulle liitetyn vaaran ja esittää riskien 
ottamisen esimerkiksi osana ammattilaskijoiden arkea tavoittelemisen arvoisena toi-
mintana. Vaaran estetisoituminen palvelee oppimista: se kannustaa kokeilemaan uusia 
asioita. Jäljittelevä ymmärtäminen selittää myös lumilautailemisen kaupallista suosiota, 
sillä se tarjoaa mainoksia seuraavalle kuluttajalle myönteisiä samastumiskohteita. 
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TYHMÄ IHANA KILPAILEMINEN

Jotenkin ne [kilpailut] sotivat lumilautailun perusperiaatteita vastaan. Varsinkin 
sellaiset, joissa todella kilpaillaan sanan varsinaisessa tarkoituksessa, mutta mikäli 
”kisat” ovat vain ”kisat” että sinne mennään siksi että siellä on kaverit/ystävät 
joidenka kanssa pidetään hauskaa ja kilpaileminen on vain sivutuote niin sellaiset 
jotenkin menee. Mutta kilpailut joissa voittaminen on pääasia saa mielestäni kieltää 
vaikka heti. (L1: 125, N83.)

Lumilautailun half  pipe oli lajina yksi Suomen selkeimmistä ennakkosuosikeista Salt 
Lake Cityn talviolympialaisissa vuonna 2002. Suomalaisittain synkäksi muodostu-
neet Lahden maailmanmestaruuskilpailut olivat dopingrikkomustensa vuoksi vielä 
tuoreessa muistissa, ja perinteiset talviurheilulajit hakivat tiedotusvälineissä entistä 
paikkaansa. Kilpaurheilun päämääränä on olympialiikkeen iskulauseen mukaisesti 
tehdä asiat ”nopeammin, voimakkaammin ja korkeammalle”. Ihmisruumiin rajoja 
koetellaan kilpaurheilussa joka päivä, eikä lumilautaileminen muodosta tässä suhteessa 
poikkeusta. Kilpailemisen etiikkaan lumilautailukulttuurissa sen sijaan suhtaudutaan 
perinteiseen urheiluideologiaan verrattuna poikkeavalla tavalla.

Lumilautailukulttuurin historiassa on runsaasti viittauksia lajin kilpailulliseen 
luonteeseen. Itse asiassa virallisten laskettelukeskusten ulkopuolella metsäisillä rinteillä 
järjestetyt kilpailut toivat lumilautailijat aluksi yhteen ja loivat lumilautailukulttuurille 
sen yhteisöllisen perustan. Tapahtumia kuvataan yhä edelleen myönteisessä sävyssä 
samanaikaisesti, kun perinteistä voitontavoitteluun perustuvaa kilpailemista kritisoi-
daan voimakkaasti. Näyttääkin siltä, että kilpailun ideologia on jakautunut lumilau-
tailukulttuurissa kahtia. Lautailijoiden omissa tapahtumissa, esimerkiksi olympialaisia 
boikotoivan lautailijalegenda Terje Haakonsenin järjestämässä Arctic Challenge 
-kilpailussa, tavataan muita lautailijoita ja pidetään hauskaa. Laskijan aikaisemman 
menestyksen perusteella kutsutilaisuutena järjestetty Arctic Challenge edustaa suoraa 
jatkumoa alkuvuosien omaehtoisuuteen perustuvalle kilpailuperinteelle. 

Toisena tässä asetelmassa tulevat maailmanlaajuisten kilpailuorganisaatioi-
den, kuten Kansainvälisen Hiihtoliiton, järjestämät kilpailut, joita tutkimukseeni 
osallistuneet lumilautailijat pitivät tyypillisesti liian kaupallisina ja siksi epätoivottavina 
tapahtumina. Hyväksyttävää kilpaileminen on näiden kahden maailman välissä, jos se 
ei muodosta koko lajia hallitsevaa pääasiaa vaan hauskan tapahtuman, jossa voi tavata 
muita samanhenkisiä ihmisiä ja viettää aikaa heidän kanssaan. 

Kun kilpaileminen palvelee yhteisöllisyyden rakentumista, ovat vertailukohta-
na muut laskijat tai vaihtoehtoisesti lumilautailijan omat henkilökohtaiset suoritukset. 
Puhtaasti voittamisen vuoksi järjestetyt kilpailut sen sijaan rikkovat sisäisen motivaation 
periaatetta vastaan, jolloin laji muuttuu ulkopuolisia päämääriä palvelevaksi välineek-
si. Lumilautailu esiintyy myös tässä tulkintakontekstissa työn vastakohtana, ei tosin 
suoraan sellaisenaan vaan vapaa-ajan kentän kautta yhtenä rentoutumisen muotona. 
Välineellistymiseen liitetyt kielteiset merkitykset kiteytyvät juuri näissä, ”perinteistä kil-
paurheilua” kritisoivissa kannanotoissa. Niiden mukaan kilpailemisen kaupallistuneet 
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muodot riistävät lumilautailijoilta heille kuuluvan itsemäärittelyoikeuden korvaamalla 
sen omilla päämäärillään. 

Uusien asioiden oppiminen on tärkeä osa lumilautailukulttuurin kilpailullista 
ideologiaa. Itsensä ylittämisen suhde länsimaisen yhteiskunnan vallitseviin järjestyksiin 
on luonteeltaan metaforinen: lautailijoilla on vapaus valita kahden toisistaan poikkea-
van merkitysjärjestelmän välillä ja tehdä maailma tämän valinnan kautta omakseen. 
Keskeisen sijan tässä asetelmassa saa kokemus valinnan vilpittömyydestä. Käytän-
nössä lumilautaileminen on monille laskijoille lajina hyvin kilpailuhenkinen, mutta 
toisella tavalla niin sanottuun perinteiseen urheiluun verrattuna. Keskeinen ero näiden 
kahden kilpailemisen ideologian välillä on useimpien tutkimukseeni osallistuneiden 
lumilautailijoiden mukaan se, että kilpaileminen samalla tavalla kuin lumilautaileminen 
yleensäkin tapahtuu nimenomaan laskemisen, eikä esimerkiksi voittamisen itsensä 
vuoksi. (Hänninen 2005.) Hyvä lumilautailija on vapaa, koska hän on valinnut oma-
ehtoisuuden perinteisen kilpaurheilun edustaman pakon sijaan.

VAPAUS ON OMAN KEHON RAJOISSA

Oppiminen tarjoaa laskijalle mahdollisuuden vapautua omaa ruumista koskevista 
rajoituksista. Ilmalento nostaa laskijan arkipäiväisen todellisuuden yläpuolelle, jossa 
painovoima menettää hetkeksi merkityksensä. Vapautuminen merkitsee mahdollisuutta 
toisenlaisen, aikaisempaan verrattuna vahvemman ja paremman minuuden kohtaami-
selle. Muutoksen elementti nousee keskeiseen rooliin myös tässä tulkinnassa. Hyvältä 
laskijalta edellytetään tiettyä fyysistä suoritustasoa, jossa voima, notkeus ja tasapaino 
yhdistyvät tekniseen suoritukseen ja tekevät tempusta tai käännöksestä mahdollisen. 
Tekniikkaa ja laskemisen tyyliä voi hioa loputtomiin, eikä edes ammattilainen ole 
lumilautailijana koskaan valmis. Oppimisen ideaali onkin yksi lumilautailukulttuurin 
perustavimmista arvoista:

 
Hyvä lumilautailija ottaa muut rinteessä liikkujat huomioon. Hänellä on tarve 
kehittyä ja myöntää virheensä. Hyvä lumilautailija osaa soveltaa eri tilanteita ja 
paikkoja tarpeensa mukaan ja osaa toimia oikein tarvittavissa paikoissa. (L1: 
186, N84.)

Tuntureissa ja vuorilla liikkuville vapaalaskijoille (engl. free riding) keskeisintä ei ole 
useinkaan se, kuinka monta temppua lautailija ”pystyy ländäämään” eli laskeutumaan 
kaatumatta tai onko hän tietoinen half  pipe -maailman uusimmista suuntauksista. Tär-
keää on sen sijaan tuntea lumen rakenne ja tuulen suunta sekä kyetä arvioimaan, mil-
laisia kiviä tai kantoja valkoisen lumipeitteen alle saattaa olla piiloutuneena. Maastossa 
lautailtaessa mielenkiintoisina asioina mainitaan uusien kulkemattomien reittien löytä-
minen ja se, että laskija saa kirjaimellisesti jättää jälkensä sinne, missä kukaan muu ei 
ole vielä liikkunut. Laskutekniikka on tärkeä turvallisuuskysymys, mutta lumilautailijat 
liittävät siihen myös vapautta ja laskemisen nautintoa sivuavia merkityksiä. Täydellinen 
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käännös on pehmeä ja sulava, ja kaikkein mieluisimpia kokemuksia muistellaan vielä 
vuosia varsinaisen tapahtuman jälkeen. (Vrt. Csikszentmihalyi 1975; 1997; MacAloon 
& Csikszentmihalyi 1983.) Laskijan ja ympäristön välinen ero lakkaa hetkeksi olemasta, 
ja asiat alkavat tapahtua ikään kuin itsestään. Vapaus on vapaalaskijaa kannattelevaa 
pehmeää puuterilunta ja ilmaa onnistuneen hypyn alla. Kokemuksena se jäsentyy aina 
”oman kehon rajoissa” (L2: 13, M83) subjektiivisesti:

[...] kaikki talvella on hauskaa ja hienoo ja on ihan fi iliksissä jostain ensimmäi-
sistä lumisateista, niin sitten kaikki mikä liittyy lumeen, niin on jotenkin hienoo ja 
siellä rinteessä on vaan jotenkin kivaa ... se vaan jotenkin tuntuu hienolta. On siinä 
sitä vapauden tunnetta ja siinä on jotenkin jännä tunne. Emmä tiedä onko se ton 
laudan ja sen lumen välissä vai missä se on, mutta jotenkin silleen, että se tuntuu 
niin hienolta. (T18, N79.)

Laudan ja lumen välissä tapahtuu jotakin sellaista, mitä on kokemuksena vaikea kuvailla 
sanoin. Siksi kommunikaatiolle on löydettävä toisenlaisia muotoja. Valokuvaamisessa 
ja videokuvauksessa sanoja ei tarvita, sillä kokemukset välittyvät ja niitä välitetään 
suoraan aistihavainnon – tai tarkemmin sanoen jäljittelevän ymmärtämisen – väli-
tyksellä lumilautailijalta toiselle. Vaihtoehtoinen tapa omien tuntemusten ja arvojen 
jäsentämiseksi on lähestyä niitä esimerkiksi rullalautailun tai muiden extreme-lajien 
kautta ikään kuin kiertoteitse. Käytännössä tämä voi tarkoittaa muun muassa sitä, että 
laskija vertaa lumilautailemista muihin samankaltaisiin lajeihin, joita hän mahdollisesti 
myös itse harrastaa. 

Ruumiillisen kokemuksen jakaminen verbaalisesti on haastavaa, mutta ko-
konaan mahdotonta se ei kuitenkaan ole. Haastatteluihin ja lumilautailijoiden teks-
timuotoisiin vastauksiin perustuvan tutkimusaineistoni valossa näyttääkin siltä, että 
vaikka visuaalisuus muodostaa keskeisen osan laskijoiden välistä kommunikaatiota, 
on myös puhutulla kielellä, johon lumilautailuun liittyvä erityissanastokin viittaa, 
tärkeä osa lajille tyypillisten kokemusten rakentumisessa. Yhteinen kokemuspohja 
lumilautailun ja muiden niin sanottujen extreme-lajien, kuten rullalautailun, surffauk-
sen tai vuorikiipeilyn, välillä onkin selkeästi havaittavissa muun muassa tekemiseen 
liittyvän jännityshakuisuuden, yhteiskunnallisen marginaalisuuden ja erottautumisen 
tarpeen kautta.

YHTEISKUNNAN PALVELIJOISTA LUOVIKSI KULUTTAJIKSI

Tyylin kenttä on ilmaisullisesti laaja: se sulkee sisäänsä paitsi arvoihin ja asenteisiin 
myös pukeutumiseen, musiikkimakuun ja laskemisen tapaan yleisemmin liittyviä ele-
menttejä. Kaikilla laskijoilla, myös aloittelijoilla, on oma henkilökohtainen tapansa 
liikkua ja olla. Merkitysjärjestelmänä tyyli viittaa kollektiiviseen ja siten yhteisöllisyyttä 
ylläpitävään toimintaan, jonka ohjaamana yksilöllinen tyyli saa nykyhetkessä realisoitu-
van muotonsa. Tutkimukseeni osallistuneet lumilautailijat tarkoittavat tyylillä monen-
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laisia asioita pukeutumisesta laskemisen tapaan ja jopa laskijan arvoihin ja asenteisiin 
saakka. Käytännössä yksilöllinen tyyli ei ole kuitenkaan vain yksilön valinta, vaan osa 
laajempaa yhteisesti jaettua merkitysjärjestelmää.

Leikintutkimuksestaan tunnetulle Helen Schwartzmanille leikkisyys on toi-
minnan laatuun liittyvää sisäistä motivaatiota, joka tuottaa kulttuurisia merkityksiä. Lei-
kin kyseenalaistava voima on näkyvimmillään erilaisten normirikkomusten yhteydessä, 
ja esimerkiksi brittiläisessä alakulttuurintutkimuksessa nuorisokulttuureiden tyylillistä 
ilmaisua on tarkasteltu nimenomaan ritualisoidun vastarinnan näkökulmasta tietyn 
emokulttuurin puitteissa elävänä yhteiskuntakritiikin muotona (Schwartzman1976, 
109–110; Brake 1987, 58–62, 67–72; Pilkington 1994, 8–10, 18–25). Leikin imagi-
naarisessa maailmassa ”vallitseva” järjestellään uudella tavalla niin, että se saa tavan-
omaisesta poikkeavia merkityksiä, ja juuri siksi esimerkiksi Johan Huizinga (1947, 5, 
67, 7–8) näkee normirikkomuksia tuottavassa leikkisyydessä voimakkaan kulttuurisen 
muutosvoiman. Dick Hebdige (1984) tarkastelee vastaavaa ilmiötä alakulttuureiden 
tyylillisen ilmaisun puitteissa yhteiskunnallisena kommentaarina. Tyyli on tietyn 
merkitysjärjestelmän ja siihen liittyvien diskurssien puitteissa tapahtuvaa merkkien 
uudelleen järjestämistä eli rekontekstualisaatiota (bricolage) (ks. Lévi-Strauss 1966; 
Clarke 1976). Vapaus on tässä asetelmassa leikkisyyden ja autenttisen tyylin elinehto: 
leikillä ei ole lähtökohtaisesti sen itsensä ulkopuolisia päämääriä, eikä välineellistettyä 
leikkiä heijastava tyylikään voi siksi olla aitoa.

Lumilautailukulttuurin osalta näyttää siltä, että esimerkiksi oppiminen ja sitä 
seuraava tyylillinen ilmaisu liittyvät myös kaupallistumista vastustavaan erottautumi-
seen. Diskursiivisena käytänteenä oppimisen ideaali edustaa lumilautailukulttuurissa 
laskijoiden keskeisinä kokemia arvoja, eikä se siis näytä palvelevan edellä mainittuja 
yhteiskunnallisia instituutioita. Ongelmalliseksi funktionalistisen ajattelumallin tekee 
tässä se, että suuntaus nostaa erilaiset konfl iktit lumilautailukulttuuria hallitsevaksi 
arvoksi, jolloin laskijan henkilökohtainen kokemus jää helposti länsimaisen yhteis-
kunnan rakenteelliselle tasolle sijoittuvien kysymysten varjoon: 

Nykyään vain toivoisin, että löytäisin edes kerran viikossa semmoisen olon, että on 
todella energinen olo ja tekee mieli hullutella tai yrittää uusia asioita. Olen nyt 19-
vuotias ja jo tässä vaiheessa kaipaa tietynlaista nuoruudenintoa. 10 vuotta laskeneena 
suurin kehitys on jo tapahtunut. Joka kerta rinteeseen mennessä vapauden tunne on 
kuitenkin parasta. Siitähän lautailussa oli alunperinkin kysymys. Ei kapinoinnista 
tai hulluudesta, vaan vapauden tunteesta. (L1: 157: M83.)

Henkilökohtaisten kokemusten merkitykseen on kiinnittänyt huomiota myös nuor-
ten arkipäivää ja kulutustottumuksia tutkinut Paul Willis, jonka mukaan kaupallisen 
populaarikulttuurin keskellä elävät brittinuoret ovat kaikkea muuta kuin passiivisia 
kuluttajia tai tietyn työväenluokkaisen emokulttuurin yhteiskunnallisia epäkohtia 
heijastelevia peilipintoja. Rakenteellisten seikkojen sijaan Willis haluaa korostaa 
kuluttamiseen liitettyjen merkitysten luovaa, spontaania ja nuorten omasta elämis-
maailmasta arvonsa ammentavaa erityisluonnetta. (Willis 1993, 86; vrt. Willis 1978, 
170–171.) Uudet, tavanomaisesta poikkeavat merkitykset, joita esimerkiksi tyyli ja 
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tietyn tyylin mukainen kuluttaminen lumilautailukulttuurissa edustavat, muodostavat 
Willisille keskeisen osan arjen luovaa demokratiaa. Henkilökohtaisen tyylin merkitystä 
korostava diskurssi esittää tekemisen omaehtoisuuden muuten yhteisesti jaettujen 
merkitysten laskijakohtaisina tulkintoina. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys esiintyvät tässä 
asetelmassa perinteisten vastakkainasettelujen ja instituutioiden yläpuolelle nousevana 
vastavuoroisena käsiteparina.  

 
ITSEILMAISUN DEMOKRATIAA

Aika rap pukeutumistyylihän mulla varmaan on. laskutyylistä mä en osaa sanoa 
mitään. rento? Ehkä. Toivottavasti. (L1: 131, M83.)

Lumilautailussa koetaan tärkeäksi, että jokaisella on näkökulmasta riippuen joko vapaus 
ja sitä kautta osittain jopa velvollisuus valita oma tapansa olla lumilautailija. Laskijat 
kuvaavat pukeutumistaan ja elämäntapaansa tyypillisesti rennoksi. Käytännössä rento 
voi tarkoittaa laskijasta riippuen monia asioita löysistä vaatteista arkielämään kohdis-
tuvaan huolettomuuteen ja näitä kahta yleisemmällä tasolla yhdistävään vapauteen 
toteuttaa itseään paitsi rinteessä myös muilla elämänalueilla:

Minulle lautailusta on tullut elämäntapa. Kun tekee jotain muutakin niin sitä tekee 
yleensä juuri sen vuoksi että se on hauskaa. Ottaa asioita paljon rennommin eikä 
stressaa jokaisesta pienemmästäkin asiasta. Tuntuu että ihmisenäkin olen jotenkin 
vahvempi. (L1: 125, N83.) 

Dick Hebdigen (1984, 102–103; vrt. Clarke 1976, 179) mukaan tyyli paljastaa alakult-
tuurin salaisen ”identiteetin” eli sen, millaisia arvoja se edustaa ja vastustaa suhteessa 
niihin instituutioihin, joista se haluaa erottautua. Tyylillinen kommunikaatio tuottaa 
vallitsevien järjestysten sisällä ja niiden rinnalla eläviä vaihtoehtoisia maailmoja, jotka 
tosin määrittyvät usein vastavuoroisesti toinen toistensa kautta. (Becker 1963.) Myös 
lumilautailukulttuuri käyttää muiden merkitysjärjestelmien rakenteita oman kommu-
nikaationsa raaka-aineina. Kaupallistumisen kaltaisten ilmiöiden vuoksi tyylillisessä 
ilmaisussa on mukana paljon länsimaista yhteiskuntaa yleisellä tasolla kommentoivaa 
kritiikkiä, mutta myös muihin nuorisokulttuurisiin suuntauksiin, kuten esimerkiksi 
rullalautailuun viittaavia myönteisiä samastumisenkohteita: 

Parasta on oppia jotain uutta ja kehittyä. Vaikean tempun onnistunut laskeutumi-
nen on upea tunne. Tietysti on myös mahtavaa laskea hiljaisuudessa yksikseen peh-
meällä puuterilla [vastikään satanutta koskematonta lunta]. Kokemukset ovat 
ainutlaatuisia, omaan suoritukseen liittyviä hyvänolontunteita. Ehkä skeittauksessa 
onnistuminen on verrattavissa lumilautailun onnistumiseen. (L2: 66, M84.)

Lumilautailukulttuurissa tyylillä tarkoitetaan yleisesti ottaen sitä tapaa tai asennetta, 
jolla laskija ilmaisee itseään. Keskeiseksi kysymykseksi tyylillistä ilmaisua tarkasteltaessa 
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nousee se, millaisista asioista sen välityksellä halutaan puhua. Omaperäisyys ja luovuus 
ovat sosiaalisesti tärkeitä arvoja, jotka korostavat laskukokemuksen ja -tyylin yksilöl-
lisyyteen nojaavaa suvaitsevaisuutta. Uusien asioiden opetteleminen on sekä laskijan 
että koko lumilautailukulttuurin kannalta keskeinen arvo. Myös riskinhallinta kuvastaa 
harkinnan ja itsetuntemuksen merkitystä oppimisprosessissa. Kilpailemisessa tärkeintä 
on tulla paremmaksi lautailijaksi, ja voiton sijaan monet laskijat tavoittelevatkin mu-
kavaa fi ilistä ja rentoa meininkiä. Hyvä lautailija ei ammenna toimintansa päämääriä 
perinteisen urheilun suorituskeskeisestä kaupallisuudesta vaan kokee asettavansa itse 
omat tavoitteensa:

Lautailu on kaikkea. Se on urheilun yläpuolella. Vaikka se on urheilua, mutta 
se on ainoa laji mulle, jota ei tarvitse harrastaa kunnon tai pakollisen vääntämisen 
takia, vaan siksi että siitä tulee niin älyttömän hyvä fi ilis, vapauden ja elämisen 
tunne. (L2: 129, N 84.)

Vapauden käsite jäsentää ja perustelee lumilautailukulttuurin ideologista perusraken-
netta ja luo samalla pohjan preskriptiiviselle eli tiettyä arvojärjestelmää ylläpitävälle 
ilmaisulle. Se, mitä lumilautailukulttuurissa kutsutaan vapaudeksi, on aina vapautta 
jostakin – tai vaihtoehtoisesti vapautta johonkin (Berlin 1969). Vapauden kulttuuriset 
merkitykset ovat tässä asetelmassa siis joko–tai: kielteistä vapautta jostakin pois päin 
tai myönteisesti vapautta kohti jotakin. Vapaa-aikanaan lautailevalle harrastelijalle 
laskeminen tarjoaa hengähdystauon kiireisen työelämän keskellä, ja vaikka laskeminen 
ulkoa käsin tarkasteltuna täyttäisikin työn tunnusmerkit, saattaa esimerkiksi ammat-
tilainen kokea sen kokonaisvaltaisemmin elämäntavakseen. Lumilautaileminen voi 
merkitä myös luovuutta, itseilmaisua, oppimista, vauhdinhurman siivittämää jännitystä, 
hauskanpitoa, omaehtoista harrastusta, tyylillistä esikuvaa, kavereita, yhdessäoloa, 
uutta jännittävää trendi-ilmiötä ja joillekin laskijoille jopa eräänlaista ”hengellistä” 
kokemusta. 

Duncan Humphreys kuvaa lumilautailukulttuurin ideologista menneisyyttä 
1960-luvun beatnik-fi losofi an puitteissa itseilmaisullisen demokratian kultakaudeksi, 
johon liittyi myös kaupallisuutta ja massatuotantoa kritisoineita punk-vaikutteita. 
Punk-ideologia kritisoi ”beatnikkeja” ja hippien kukkaissukupolvea siitä, että ne 
olivat menettäneet uskottavuutensa sopeutumalla siihen kapitalistiseen yhteiskun-
tajärjestykseen, jota ne aikaisemmin kritisoivat. Punk-liike rehabilitoi kulttuurisen 
luovuuden siirtämällä sen bourdieaulaisesta eliitistä ”koko kansan” jokapäiväistä 
arkea demokraattisesti määrittäväksi arvoksi. (Humphreys 2003, 412–413; Bourdieau 
1984, 13–14, 318.) Lumilautailukulttuurissa 1960-luvun ”uusi urheilu” ja sen myötä 
1990-luvulla yleistyneiden extreme-lajien vaikutus näkyy juuri tekemisen omaehtoi-
suutta ja yksilöllistä tyyliä korostavina diskursseina. Humphreysin aatehistoriallisesta 
johdannosta tekee valaisevan edelleen se, että se antaa suomalaisen lumilautailun pai-
kallisille muodoille maailmanlaajuisesti levinneeseen globaaliin merkitysjärjestelmään 
perustuvan tulkintakehyksen. 

Vapauden kulttuurisiin merkitysrakenteisiin punkin vaikutus heijastuu lumi-
lautailukulttuurin osalta juuri ”do-it-yourself ”-tyyppisenä, tekemisen omaehtoisuutta 
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korostavana diskurssina. Punk-ideologia elää yksilöllistä tyyliä ja ”oikeaa asennetta” 
kostavissa tulkinnoissa lajin kaupallistumisesta huolimatta vielä tänäkin päivänä. Vas-
taava asetelma on havaittavissa myös monien lumilautailukulttuuriin vaikuttaneiden 
ala- ja nuorisokulttuuristen suuntausten välillä. Lumilautailukulttuuri ikään kuin lainaa 
ja uudelleen sovittaa omaan ideologiaansa mahdollisesti jopa 1950- ja 1960-luvuilta 
peräisin olevia arvorakenteita ja ilmaisumuotoja. Keskeistä kaikille myönteisille viit-
tauskohteille on kuitenkin vapauden kokemus, joka jäsentyy lumilautailukulttuurissa 
aina laskijan henkilökohtaisen kokemuksen kautta. 

VIITTEET

1. Tutkimukseeni osallistuneiden lumilautailijoiden sukupuoli (M/N) ja syntymävuosi 
(esim. 87) on merkitty sitaattien yhteyteen informantin ilmoittamalla tarkkuudella. 
Aineistokuvauksessa mainitsemani artikkeliaineisto koostuu suomalaisissa tiedotus-
välineissä vuosien 1984–2005 aikana julkaistuista lehti- ja Internet-artikkeleista. Yllä 
kuvatusta tutkimusaineistosta olen merkinnyt lähdeluetteloon sitaateissa lainaamani 
aineistolähteet. Varsinainen analyysi perustuu aineiston laajuuden vuoksi teema-
haastatteluiden ja kyselylomakeaineistojen pohjalta tekemiini muistiinpanoihin.

2. Teemahaastattelurungon perusrakenne jakautuu lomakekyselyssä 1 (L1) ja loma-
kekyselyssä 2 (L2) esitettyihin kysymyksiin. Ensimmäisessä kyselyssä tiedustelin 
lumilautailijoilta henkilö- ja taustatietoja ja sitä, missä ja kuinka usein he lautailevat. 
Kysyin, onko lumilautailu heidän mielestään urheilua, ja jos, niin miten he näkemys-
tään perustelevat. Halusin tietää myös, millaisia ominaisuuksia laskijat arvostavat 
hyvässä lumilautailijassa. Pyysin heitä kuvailemaan omaa pukeutumistaan ja lumilau-
tailutyyliään ja siinä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Laskijat kertoivat myös, 
miten lumilautaileminen näkyy heidän muussa elämässään. Lopuksi he kuvailivat 
sitä, mitä he mahdollisesti haluaisivat kieltää lumilautailukulttuurissa sekä edelleen 
sitä, minkä he kokevat lajin puitteissa kaikkein tärkeimmäksi asiaksi. Lomakkeen 
viimeisessä osiossa kysyn vielä, millaisia asioita lumilautailija tekisi, jos hän ei syys-
tä tai toisesta voisi enää harrastaa lumilautailua. Molempien kyselylomakkeiden 
lopussa on mahdollisuus jatkaa vastaustaan omavalintaisilla aiheilla. Kyselylomak-
keen toisessa versiossa tiedustelin tutkimukseeni osallistuneilta lumilautailijoilta, 
harrastavatko heidän ystävänsä lumilautailua ja voiko lumilautailijaa erottaa kadulla 
muista vastaantulevista ihmisistä. Lumilautailijat kertoivat myös uudelleen pukeutu-
misestaan sekä lumilautailukulttuurin kielenkäytöstä ja laskijoiden käyttäytymisestä. 
Kysyin myös, onko lumilautailijoiden välillä eroja tai muodostavatko laskijat erityisiä 
ryhmittymiä. Lomakkeessa käsiteltiin myös lumilautailua koskevan uutisoinnin 
seuraamista, lumilautailuun liitettyjä kokemuksia ja mahdollista ”fi losofi aa”, jota 
lumilautailijat toteuttavat omassa laskemisessaan.

3. ”Half  pipe” taipuu suomalaisittain paipiksi, joka on erilaisia trikkejä (engl. trick) eli 
temppuja varten rakennettu halkaistua putkea muistuttava luminen kouru. Boksilla 
(engl. box) tarkoitetaan vastaavasti suurikokoisia, jyrkällä alastulolla varustettuja 
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hyppyreitä, jotka palvelevat niin ikään hyppimisestä ja ”isoista ilmoista” eli korkealle 
nousevista tempuista innostuneita laskijoita. Viime vuosina yleistyneessä reilauksessa 
(engl. hand rail) laskija liukuu erilaisten laskettelurinteeseen rakennettujen kaiteiden 
tai muiden esteiden päällä.

LÄHTEET

Tutkimusaineistot

Lehdet:

Pohjolan Beach boy. – Skimbaaja (1984): 2, 38–39.

Teemahaastattelut (T): 

Teemahaastattelurunko ”Suomalainen lumilautailukulttuuri” vuodelta 2002–2003. 
Haastattelija: Riitta Hänninen. Haastattelunauhat ja litteraatiot ovat haastattelijan 
hallussa.
— T18, N79: nainen, 23 vuotta. Kotipaikka Helsinki. Haastateltu 23.11.2002.
— T30, M78: mies, 25 vuotta. Kotipaikka Helsinki. Haastateltu 4.2.2003.

Lomakekyselyaineistot (L):

Haastattelurunko 1 (L1) 
”Tarinoita ja sattumuksia lumilautailun maailmasta 1” aikajaksona 22.10.2002–
28.10.2002. (n = 186). Julkaistu Internetissä lumilautailusivustoilla Droppi.net ja 
Nolla.net. Kyselyn laatija: Riitta Hänninen. Aineisto tekijän hallussa. 
— L1: 12; M75: mies, 27 vuotta. Kotipaikka Kotka. Vastaus 22.10.2002.
— L1: 116, N85: nainen, 17 vuotta. Kotipaikka Lappeenranta. Vastaus 25.10.2002.
— L1: 125, N83: nainen, 19 vuotta. Kotipaikka Kuopio. Vastaus 26.10.2002.
— L1: 186, N84: nainen, 18 vuotta. Kotipaikasta ei tietoa. Vastaus 29.10.2002.
 
Haastattelurunko 2 (L2)
”Tarinoita ja sattumuksia lumilautailun maailmasta 2” aikajaksona 28.10.2002–
8.1.2003. (n = 559). Julkaistu Internetissä lumilautailusivustoilla Droppi.net ja Nolla.
net. Kyselyn laatija: Riitta Hänninen. Aineisto tekijän hallussa.
— L2: 13, M83: mies, 19 vuotta. Kotipaikka Helsinki. Vastaus 19.10.2002.
— L2: 501, M80: mies, 23 vuotta. Kotipaikka Tampere. Vastaus 1.1.2003. 
— L2: 66, M84: mies, 18 vuotta. Kotipaikka Kairala. Vastaus 4.11.2003.
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articles in 1987-2003. 291 p. Summary 2 p. 
 2004.
31 LAGERBLOM, KIMMO, Kaukana Kainuussa, 

valtaväylän varrella. Etnologinen tutkimus 
Kontiomäen rautatieläisyhteisön elinkaaresta 

 passage. An ethnological study of the life   

 spans of Kontiomäki railtown 1950 – 1972. 
407 p. Summary 2 p. 2004.

32 HAKAMÄKI, LEENA, Scaffolded assistance 

class interaction. - Vieraan kielen opettajan 
antama oikea-aikainen tuki luokkahuoneessa.

 331 p. Yhteenveto 7 p. 2005. 
33 VIERGUTZ, GUDRUN, Beiträge zur Geschichte 
 des Musikunterrichts an den 

Gelehrtenschulen der östlichen Ostseeregion 
im 16. und 17. Jahrhundert. - Latinankoulujen 
musiikinopetuksen historiasta itäisen 
Itämeren rannikkokaupungeissa 1500- ja 
1600-luvuilla. 211 p. Yhteenveto 9 p. 2005. 

34 NIKULA, KAISU, Zur Umsetzung deutscher 

Maria Rilke und Einojuhani Rautavaara. 
 - Saksalainen runous suomalaisessa musiikis-

sa, esimerkkinä Rainer Maria Rilke ja Einoju-
hani Rautavaara. 304 p. Yhteenveto 

 6 p. 2005. 
35 SYVÄNEN, KARI, Vastatunteiden dynamiikka 

musiikkiterapiassa. - Counter emotions 
dynamics in music therapy. 186 p. Summary 
4 p. 2005.

36 ELORANTA, JARI & OJALA, JARI (eds), East-West 
trade and the cold war. 235 p. 2005.

37 HILTUNEN, KAISA, Images of time, thought 
and emotions: Narration and the spectator’s 

kuvia. Kerronta ja katsojan kokemus 

 203 p. Yhteenveto 5 p. 2005.
38 AHONEN, KALEVI

cotton triangle. Trade and shipping between 
America and Baltic Russia, 1783-1860. 

 572 p. Yhteenveto 9 p. 2005.
39 UTRIAINEN, JAANA, A gestalt music analysis. 

Philosophical theory, method, and analysis of 
Iegor Reznikoff’s compositions. - Hahmope-

-
nen teoria, metodi ja musiikkianalyysi Iégor 

 3 p. 2005.
40 MURTORINNE, ANNAMARI, Tuskan hauskaa!
 Tavoitteena tiedostava kirjoittaminen.
 Kirjoittamisprosessi peruskoulun yhdek-

sännellä luokalla. - Painfully fun! Towards 

41 TUNTURI, ANNA-RIITTA, Der Pikareske Roman 
als Katalysator in Geschichtlichen Abläufen. 
Erzählerische Kommunikationsmodelle in 
Das Leben des Lazarillo von Tormes, bei Thomas 

183 p. 2005.
42 LUOMA-AHO, VILMA, 

 
  - Luottojoukot – Suomalaisten julkisten 

organisaatioiden sosiaalista pääomaa. 368 p. 
Yhteenveto 8 p. 2005. 
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43 PENTTINEN, ESA MARTTI, Kielioppi virheiden   
varjossa. Kielitiedon merkitys lukion saksan  
kieliopin opetuksessa. - Grammar in the   
shadow of mistakes. The role of linguistic 

 knowledge in general upper secondary   
school German grammar instruction. 153 p.

 Summary 2 p. Zusammenfassung 3 p. 2005.
44 KAIVAPALU, ANNEKATRIN, Lähdekieli kielen- 

oppimisen apuna. -  Contribution of L1 to  
foreign language acquisition. 348 p. 

 Summary 7 p. 2005.
45 SALAVUO, MIIKKA,Verkkoavusteinen opiskelu 

yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelu-
kulttuurissa - Network-assisted learning 
in the learning culture of university music 
education. 317 p. Summary 5 p. 2005.

46 MAIJALA, JUHA, Maaseutuyhteisön kriisi- 
1930-luvun pula ja pakkohuutokaupat 
paikallisena ilmiönä Kalajokilaaksossa. -
Agricultural society in crisis – the depression 
of the 1930s and compulsory sales as a local 
phenomenon in the basin of the Kalajoki-
river. 242 p. Summary 4 p. 2005.

47 JOUHKI, JUKKA, Imagining the Other. 
Orientalism and occidentalism in Tamil-
European relations in South India.

  -Tulkintoja Toiseudesta. Orientalismi ja 
oksidentalismi tamileiden ja eurooppalaisten 
välisissä suhteissa Etelä-Intiassa.

 233 p. Yhteenveto 2 p. 2006.
48 LEHTO, KEIJO, Aatteista arkeen. Suomalaisten 

seitsenpäiväisten sanomalehtien linjapaperei-
den synty ja muutos 1971–2005. 

 499 p. Summary 3 p. 2006.
49 VALTONEN, HANNU, Tavallisesta kuriositee-

tiksi. Kahden Keski-Suomen Ilmailumuseon 
Messerschmitt Bf 109 -lentokoneen museoar-

Museum value of two Messerschmitt Bf 

Museum. 104 p. 2006.
50 KALLINEN, KARI, Towards a comprehensive 

theory of musical emotions. A multi-dimen-
sional research approach and some empirical 

musiikillisista emootioista. Moniulotteinen 
tutkimuslähestymistapa ja empiirisiä havain-
toja. 71 p. (200 p.) Yhteenveto 2 p. 2006.

51 ISKANIUS, SANNA, Venäjänkielisten maahan-
muuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti. 

 - Language and identity of Russian-speaking 

 6 c. 2006.
52 HEINÄNEN, SEIJA, Käsityö – taide – teollisuus. 

Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 
1900-luvun alun ammatti- ja aikakausleh-

industrial art in the views of magazines and 
trade publications of the early 20th Century. 

 403 p. Summary 7 p. 2006.

53 KAIVAPALU, ANNEKATRIN & PRUULI, KÜLVI (eds), 
Lähivertailuja 17. - Close comparisons. 

 254 p. 2006.
54 ALATALO, PIRJO, Directive functions in intra-

corporate cross-border email interaction. 
- Direktiiviset funktiot monikansallisen 
yrityksen englanninkielisessä sisäisessä 
sähköpostiviestinnässä. 471 p. Yhteenveto 3 
p. 2006.

55 KISANTAL, TAMÁS, „…egy tömegmészárlásról 
mi értelmes dolgot lehetne elmondani?” Az 
ábrázolásmód mint történelemkoncepció a 
holokauszt-irodalomban. - “...there is nothing 
intelligent to say about a massacre”. The 
representational method as a conception of 
history in the holocaust-literature. 203 p. 
Summary 4 p. 2006.

56 MATIKAINEN, SATU, Great Britain, British Jews, 
and the international protection of Romanian 
Jews, 1900-1914: A study of Jewish diplomacy 
and minority rights. - Britannia, Britannian 
juutalaiset ja Romanian juutalaisten kansain-
välinen suojelu, 1900–1914: Tutkimus juuta-
laisesta diplomatiasta ja vähemmistöoikeuk-
sista.  237 p. Yhteenveto 7 p. 2006.

57 HÄNNINEN, KIRSI, Visiosta toimintaan. Museoi-
den ympäristökasvatus sosiokulttuurisena 
jatkumona, säätelymekanismina ja 

to action. Environmental education in 
museums as a socio-cultural continuum, 
regulating mechanism, and as innovative 
communication 278 p. Summary 6 p. 2006.

58 JOENSUU, SANNA, Kaksi kuvaa työntekijästä. 
Sisäisen viestinnän opit ja postmoderni näkö-
kulma. - Two images of an employee; internal 
communication doctrines from a postmodern 
perspective. 225 p. Summary 9 p. 2006. 

59 KOSKIMÄKI, JOUNI, Happiness is… a good 
transcription - Reconsidering the Beatles 
sheet music publications. - Onni on… 
hyvä transkriptio – Beatles-nuottijulkaisut 
uudelleen arvioituna. 55 p. (320 p. + CD). 
Yhteenveto 2 p. 2006.

60 HIETAHARJU, MIKKO, Valokuvan voi repiä. 
Valokuvan rakenne-elementit, käyttöym-
päristöt sekä valokuvatulkinnan syntyminen. 
- Tearing a photograph. Compositional 

interpretation. 255 p. Summary 5 p. 2006.
61 JÄMSÄNEN, AULI, Matrikkelitaiteilijaksi 

valikoituminen. Suomen Kuvaamataiteilijat 
 -hakuteoksen (1943) kriteerit. - Prerequisites 

for being listed in a biographical 

Encyclopedia of 1943. 285 p. Summary 4 p. 
2006.

62 HOKKANEN, MARKKU, Quests for Health in 
Colonial Society. Scottish missionaries and 
medical culture in the Northern Malawi 
region, 1875-1930. 519 p. Yhteenveto 9 p. 
2006.
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63 RUUSKANEN, ESA, Viholliskuviin ja  
viranomaisiin vetoamalla vaiennetut 
työväentalot. Kuinka Pohjois-Savon Lapuan 
liike sai nimismiehet ja maaherran sulkemaan 
59 kommunistista työväentaloa Pohjois-
Savossa vuosina 1930–1932. - The workers’ 
halls closed by scare-mongering and the use 
of special powers by the authorities. 248 p. 
Summary 5 p. 2006.

64 VARDJA, MERIKE, Tegelaskategooriad ja 
tegelase kujutamise vahendid Väinö Linna 
romaanis “Tundmatu sõdur”.  -  Character 
categories and the means of character 
representation in Väinö Linna’s Novel The 
Unknown Soldier. 208 p. Summary 3 p. 2006.

65 TAKÁTS, JÓZSEF, Módszertani berek. Írások 
az irodalomtörténet-írásról. - The Grove 
of Methodology. Writings on Literary 
Historiography. 164 p. Summary 3 p. 2006.

66 MIKKOLA, LEENA, Tuen merkitykset potilaan ja 
hoitajan vuorovaikutuksessa. - Meanings of 
social support in patient-nurse interaction.

 260 p. Summary 3 p. 2006. 
67 SAARIKALLIO, SUVI, Music as mood regulation 

in adolescence. - Musiikki nuorten tunteiden 
säätelynä. 46 p. (119 p.) Yhteenveto 2 p. 2007.

68 HUJANEN, ERKKI, Lukijakunnan rajamailla. 
Sanomalehden muuttuvat merkitykset 
arjessa. - On the fringes of readership. 
The changing meanings of newspaper in 
everyday life. 296 p. Summary 4 p. 2007.  

69 TUOKKO, EEVA, Mille tasolle perusopetuksen 
 englannin opiskelussa päästään? Perusope-

tuksen päättövaiheen kansallisen arvioin- 
 nin 1999 eurooppalaisen viitekehyksen 
 taitotasoihin linkitetyt tulokset. - What level 

do pupils reach in English at the end of the 
comprehensive school? National assessment 
results linked to the common European 
framework. 338 p. Summary 7 p. Samman-

 fattning 1 p. Tiivistelmä 1 p. 2007.
70 TUIKKA, TIMO, ”Kekkosen konstit”. Urho 

Kekkosen historia- ja politiikkakäsitykset 
teoriasta käytäntöön 1933–1981. - ”Kekkonen´s 
way”. Urho Kekkonen’s conceptions of history 
and politics from theory to practice, 1933–1981 
413 p. Summary 3 p. 2007.

71 Humanistista kirjoa. 145 s. 2007.
72 NIEMINEN, LEA,

 in early child language. 296 p. Tiivistelmä 7 p. 
2007.

73 TORVELAINEN, PÄIVI, Kaksivuotiaiden lasten 
fonologisen kehityksen variaatio. Puheen 
ymmärrettävyyden sekä sananmuotojen 
tavoittelun ja tuottamisen tarkastelu. 

 - Variation in phonological development 

of speech intelligibility and attempting and 
production of words. 220 p. Summary 10 p.

 2007.

74 SIITONEN, MARKO, Social interaction in online 
multiplayer communities. - Vuorovaikutus 
verkkopeliyhteisöissä. 235 p. Yhteenveto 5 p. 
2007.

75 STJERNVALL-JÄRVI, BIRGITTA, 
Kartanoarkkitehtuuri osana Tandefelt-suvun 
elämäntapaa. - Manor house architecture as 
part of the Tandefelt family´s lifestyle. 231 p. 
2007.

76   SULKUNEN, SARI
international reading literacy assessment. 

autenttisuus kansainvälisissä lukutaidon 
arviointitutkimuksissa: PISA 2000. 227 p. 
Tiivistelmä 6 p. 2007.

77   K SZEGHY, P TER, Magyar Alkibiadés. Balassi 
Bálint élete. - The Hungarian Alcibiades. The 
life of Bálint Balass. 270 p. Summary 6 p. 2007.

78   MIKKONEN, SIMO, State composers and the 
red courtiers - Music, ideology, and politics 
in the Soviet 1930s - Valtion säveltäjiä ja 
punaisia hoviherroja. Musiikki, ideologia ja 
politiikka 1930-luvun Neuvostoliitossa. 336 p. 
Yhteenveto 4 p. 2007.

79   sIVUNEN, ANU, Vuorovaikutus, viestintä-

tiimeissä. - Social interaction, communication 

251 p. Summary 6 p. 2007.
80   LAPPI, TIINA-RIITTA, Neuvottelu tilan 

tulkinnoista. Etnologinen tutkimus 
sosiaalisen ja materiaalisen ympäristön 
vuorovaikutuksesta jyväskyläläisissä 
kaupunkipuhunnoissa. - Negotiating urban 
spatiality. An ethnological study on the 
interplay of social and material environment 
in urban narrations on Jyväskylä. 231 p. 
Summary 4 p. 2007.

81   HUHTAMÄKI, ULLA, ”Heittäydy vapauteen”. 
Avantgarde ja Kauko Lehtisen taiteen murros 

The Avant-Garde and the artistic transition of 
Kauko Lehtinen over the period 1961–1965. 
287 p. Summary 4 p. 2007.

82 KELA, MARIA, Jumalan kasvot suomeksi. 
Metaforisaatio ja erään uskonnollisen 

Metaphorisation and the emergence of a 

2007.
83 SAARINEN, TAINA, Quality on the move. 

Discursive construction of higher education 
policy from the perspective of quality. 
- Laatu liikkeessä. Korkeakoulupolitiikan 
diskursiivinen rakentuminen laadun 
näkökulmasta. 90 p. (176 p.) Yhteenveto 4 p. 
2007.

84 MÄKILÄ, KIMMO, Tuhoa, tehoa ja tuhlausta. 
Helsingin Sanomien ja New York Timesin 
ydinaseuutisoinnin tarkastelua diskurssi-
analyyttisesta näkökulmasta 1945–1998. 
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- ”Powerful, Useful and Wasteful”. Discourses 
of Nuclear Weapons in the New York Times 
and Helsingin Sanomat 1945–1998. 337 p. 
Summary 7 p. 2007.

85 KANTANEN, HELENA, Stakeholder dialogue 

of higher education. - Yliopistojen 
sidosryhmävuoropuhelu ja alueellinen 
sitoutuminen. 209 p. Yhteenveto 8 p. 2007.

86 ALMONKARI, MERJA, Jännittäminen opiskelun 

study-related communication situations. 204 p. 
Summary 4 p. 2007.

87 VALENTINI, CHIARA, Promoting the European 
Union. Comparative analysis of EU 

Italy. 159 p. (282 p.) 2008.
88 PULKKINEN, HANNU, Uutisten arkkitehtuuri 

- Sanomalehden ulkoasun rakenteiden järjestys 
ja jousto. - The Architecture of news. Order 

280 p. Yhteenveto 5 p. 2008.
89 MERILÄINEN, MERJA, Monenlaiset oppijat 

englanninkielisessä kielikylpyopetuksessa 
- rakennusaineita opetusjärjestelyjen tueksi.

  - Diverse Children in English Immersion: 
 Tools for Supporting Teaching Arrangements. 

197 p. 2008.
90 VARES, MARI, The question of Western 

Hungary/Burgenland, 1918-1923. A 

national and international policy. - Länsi-
Unkarin/Burgenlandin kysymys 1918–1923. 
Aluekysymys kansallisen ja kansainvälisen 
politiikan kontekstissa. 328 p. Yhteenveto 8 p. 
2008.

91 ALA-RUONA, ESA,  Alkuarviointi kliinisenä 
käytäntönä psyykkisesti oireilevien 
asiakkaiden musiikkiterapiassa – strategioita, 
menetelmiä ja apukeinoja. – Initial assessment 
as a clinical procedure in music therapy 
of clients with mental health problems 
– strategies, methods and tools. 155 p. 2008.

92 ORAVALA, JUHA, Kohti elokuvallista ajattelua.
 Virtuaalisen todellisen ontologia Gilles 
 Deleuzen ja Jean-Luc Godardin elokuvakäsi-

tyksissä. - Towards cinematic thinking. 
The ontology of the virtually real in Gilles 
Deleuze’s and Jean-Luc Godard’s conceptions 
of cinema. 184 p. Summary 6 p. 2008.

93 KECSKEM TI, ISTVÁN, Papyruksesta 
megabitteihin. Arkisto- ja valokuvakokoelmien 

papyrus to megabytes: Conservation 
management of archival and photographic 
collections. 277 p. 2008.

94 SUNI, MINNA, Toista kieltä vuorovaikutuksessa.
 Kielellisten resurssien jakaminen toisen 

kielen omaksumisen alkuvaiheessa. - Second 
language in interaction: sharing linguistic 
resources in the early stage of second language 
acquisition. 251 p. Summary 9 p. 2008.

95 N. PÁL, JÓZSEF, Modernség, progresszió, Ady 

eszmetörténeti pozíció természete és 
következményei. 203 p. Summary 3 p. 2008.

96 BARTIS, IMRE, „Az igazság ismérve az, hogy 

és annak recepciójában. 173 p. Summary 4 p. 
2008.

97 RANTA-MEYER, TUIRE, Nulla dies sine linea. 
Avauksia Erkki Melartinin vaikutteisiin, 
verkostoihin ja vastaanottoon henkilö- ja 
reseptiohistoriallisena tutkimuksena. -  Nulla 
dies sine linea:  A biographical and 

 composer Erkki Melartin. 68 p. Summary 6 p. 
2008.

98 KOIVISTO, KEIJO, Itsenäisen Suomen kanta-
 aliupseeriston synty, koulutus, rekrytointi-

tausta ja palvelusehdot. - The rise, education, 
the background of recruitment and condi-
tions of service of the non-commissioned 

 Summary 7 p. 2008.
99 KISS, MIKLÓS, Between narrative and cognitive 

 applied to Hungarian movies. 198 p. 2008.
100 RUUSUNEN, AIMO, Todeksi uskottua. Kansan-

demokraattinen Neuvostoliitto-journalismi 
rajapinnan tulkkina vuosina1964–1973. 

 - Believed to be true. Reporting on the USSR 
as interpretation of a boundary surface in 
pro-communist partisan journalism 1964–
1973.  311 p. Summary 4 p. 2008.

101 HÄRMÄLÄ, MARITA, Riittääkö Ett ögonblick 
näytöksi merkonomilta edellytetystä kieli-
taidosta? Kielitaidon arviointi aikuisten näyt-
tötutkinnoissa. – Is Ett ögonblick a 

 business and administration? Language 
-

tions for adults. 318 p. Summary 4 p. 2008.
102 COELHO, JACQUES, The vision of the cyclops. 

20th century and through the eyes of Man 
Ray. 538 p. 2008.

103 BREWIS, KIELO, Stress in the multi-ethnic cus-

Developing critical pragmatic intercultural 
professionals. – Stressin kokemus suomalais-
ten viranomaisten monietnisissä asiakaskon-
takteissa: kriittis-pragmaattisen kulttuurien-
välisen ammattitaidon kehittäminen. 

 299 p. Yhteenveto 4 p. 2008.
104 BELIK, ZHANNA, The Peshekhonovs’ Work-

shop: The Heritage in Icon Painting. 239 p. 
 [Russian]. Summary 7 p. 2008.
105 MOILANEN, LAURA-KRISTIINA, Talonpoikaisuus, 

säädyllisyys ja suomalaisuus 1800- ja 1900-
lukujen vaihteen suomenkielisen proosan 
kertomana. – Peasant values, estate society 
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 and early twentieth-century narrative litera-
ture.  208 p. Summary 3 p. 2008.

106 PÄÄRNILÄ, OSSI, Hengen hehkusta tietostrate-
gioihin. Jyväskylän yliopiston humanistisen 
tiedekunnan viisi vuosikymmentä. 110 p. 

 2008.
107 KANGASNIEMI, JUKKA, Yksinäisyyden kokemi-

sen avainkomponentit Yleisradion tekstitele-
vision Nuorten palstan kirjoituksissa. - The 

-

 2008.
108 GAJDÓ, TAMÁS, Színháztörténeti metszetek a 

Segments of theatre history from the end of 
the 19th century to the middle of the 20th 
century. 246 p. Summary 2 p. 2008.

109 CATANI, JOHANNA, Yritystapahtuma konteksti-
na ja kulttuurisena kokemuksena. - Corpora-

 140 p. Summary 3 p. 2008.
110 MAHLAMÄKI-KAISTINEN, RIIKKA, Mätänevän 

velhon taidejulistus. Intertekstuaalisen ja 

L’Enchanteur pourrissant teoksen tematii-
kassa ja symboliikassa. - Pamphlet of the 
rotten sorcerer. The themes and symbols that 

Apollinaire’s prose work L’Enchanteur 
 pourrissant. 235 p. Résumé 4 p. 2008.
111  PIETILÄ, JYRKI, Kirjoitus, juttu, tekstielementti. 

Suomalainen sanomalehtijournalismi juttu-
tyyppien kehityksen valossa printtimedian 

of the development of journalistic genres 
during the period 1771-2000. 779 p. Summary 
2 p. 2008.

112 SAUKKO, PÄIVI, Musiikkiterapian tavoitteet 
lapsen kuntoutusprosessissa. - The goals of 
music therapy in the child’s rehabilitation 
process. 215 p. Summary 2 p. 2008.

113 LASSILA-MERISALO, MARIA,
rajamailla. Kaunokirjallisen journalismin 
poetiikka suomalaisissa aikakauslehdissä.

 magazines. 238 p. Summary 3 p. 2009.
114 KNUUTINEN, ULLA, Kulttuurihistoriallisten 

materiaalien menneisyys ja tulevaisuus. Kon-
servoinnin materiaalitutkimuksen heritolo-
giset funktiot. - The heritological functions of 
materials research of conservation. 157 p. 

 (208 p.) 2009.
115 NIIRANEN, SUSANNA, «Miroir de mérite». 

Valeurs sociales, rôles et image de la femme 
trobairitz.  

 - ”Arvokkuuden peili”. Sosiaaliset arvot, 
 roolit ja naiskuva keskiaikaisissa trobairitz-
 teksteissä. 267 p. Yhteenveto 4 p. 2009.

116 ARO, MARI, Speakers and doers. Polyphony 
and agency in children’s beliefs about langu-
age learning. - Puhujat ja tekijät. Polyfonia ja 
agentiivisuus lasten kielenoppimiskäsityksis-
sä. 184 p. Yhteenveto 5 p. 2009.

117 JANTUNEN, TOMMI, Tavu ja lause. Tutkimuksia 
kahden sekventiaalisen perusyksikön ole-
muksesta suomalaisessa viittomakielessä. 
- Syllable and sentence. Studies on the nature 

Language. 64 p. 2009.
118 SÄRKKÄ, TIMO, Hobson’s Imperialism. 
 A Study in Late-Victorian political thought. 
 - J. A. Hobsonin imperialismi. 211 p. Yhteen-

veto 11 p. 2009.
119 LAIHONEN, PETTERI, Language ideologies in the 

Romanian Banat. Analysis of interviews and 
academic writings among the Hungarians 
and Germans. 51 p. (180 p) Yhteenveto 3 p.

 2009.
120 MÁTYÁS, EMESE,

-
sialen Oberstufe sowie in die subjektiven 
Theorien der Lehrenden über den Einsatz 
von Sprachlernspielen. 399 p. 2009.

121 PARACZKY, ÁGNES, Näkeekö taitava muusikko 
sen minkä kuulee? Melodiadiktaatin ongel-
mat suomalaisessa ja unkarilaisessa taidemu-
siikin ammattikoulutuksessa. - Do accomp-
lished musicians see what they hear? 164 p. 
Magyar nyelvü összefoglaló 15 p. Summary 

 4 p. 2009.
122 ELOMAA, EEVA, Oppikirja eläköön! Teoreet-

tisia ja käytännön näkökohtia kielten oppi-
materiaalien uudistamiseen. - Cheers to the 

-
derations on enchancing foreign language 

 1 p. 2009.
123 HELLE, ANNA, Jäljet sanoissa. Jälkistrukturalis-

tisen kirjallisuuskäsityksen tulo 1980-luvun 
Suomeen. - Traces in the words. The advent 
of the poststructuralist conception of litera-

2 p. 2009.
124 PIMIÄ, TENHO ILARI, Tähtäin idässä. Suomalai-

nen sukukansojen tutkimus toisessa maail-
mansodassa. - Setting sights on East Karelia: 

War. 275 p. Summary 2 p. 2009.
125 VUORIO, KAIJA, Sanoma, lähettäjä, kulttuuri.
 Lehdistöhistorian tutkimustraditiot Suomes-

sa ja median rakennemuutos. - Message, sen-
der, culture. Traditions of research into the 

change in the media. 107 p. 2009.
126 BENE, ADRIÁN Egyén és közösség. Jean-Paul 

Sartre Critique de la raison dialectique
-

dual and community. Jean-Paul Sartre’s
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 Critique of dialectical reason in the mirror of 
the Hungarian reception. 230 p. Summary 

 5 p. 2009.
127 DRAKE, MERJA, Terveysviestinnän kipu-

pisteitä. Terveystiedon tuottajat ja hankkijat 
Internetissä. - At the interstices of health 
communication. Producers and seekers of 
health  information on the Internet. 206 p.

 Summary 9 p. 2009.
128 ROUHIAINEN-NEUNHÄUSERER, MAIJASTIINA, 

Johtajan vuorovaikutusosaaminen ja sen 
kehittyminen. Johtamisen viestintähaasteet 
tietoperustaisessa organisaatiossa. - The 
interpersonal communication competence 
of leaders and its development. Leadership 
communication challenges in a knowledge-
based organization. 215 p. Summary 9 p.

 2009.
129 VAARALA, HEIDI, Oudosta omaksi. Miten 

suomenoppijat keskustelevat nykynovel-

story? 317 p. Summary 10 p. 2009.
130 MARJANEN, KAARINA, The Belly-Button Chord. 

Connections of pre-and postnatal music 
 education with early mother-child inter-

action. - Napasointu. Pre- ja postnataalin 
musiikkikasvatuksen ja varhaisen äiti-vauva 
-vuorovaikutuksen yhteydet. 189 p. Yhteen-
veto 4 p. 2009.

131 B HM, GÁBOR, Önéletírás, emlékezet, 

 hermeneutikai aspektusai az 
 önéletírás-kutatás újabb eredményei 

tükrében. - Autobiography, remembrance, 
narrative. The hermeneutical aspects of the  
literature of remembrance in the mirror of 
recent research on autobiography. 171 p. 
Summary 5 p. 2009.

132 LEPPÄNEN, SIRPA, PITKÄNEN-HUHTA, ANNE, 
NIKULA, TARJA, KYTÖLÄ, SAMU, TÖRMÄKANGAS, 
TIMO, NISSINEN, KARI, KÄÄNTÄ, LEILA, VIRKKULA, 
TIINA, LAITINEN, MIKKO, PAHTA, PÄIVI, KOSKELA, 
HEIDI, LÄHDESMÄKI, SALLA & JOUSMÄKI, HENNA, 
Kansallinen kyselytutkimus englannin kie-
lestä Suomessa: Käyttö, merkitys ja asenteet. 
- National survey on the English language in 

 2009.
133 HEIKKINEN, OLLI, Äänitemoodi. Äänite musii- 
 killisessa kommunikaatiossa. - Recording 

Mode. Recordings in Musical Communica-
tion. 149 p. 2010.

134 LÄHDESMÄKI, TUULI (ED.), Gender, Nation, 
Narration. Critical Readings of Cultural Phe-
nomena. 105 p. 2010.

135 MIKKONEN, INKA, “Olen sitä mieltä, että”. 
Lukiolaisten yleisönosastotekstien rakenne ja 
argumentointi. - ”In my opinion…” Struc-
ture and argumentation of letters to the 
editor written by upper secondary school 
students. 242 p. Summary 7 p. 2010.

136 NIEMINEN, TOMMI, Lajien synty. Tekstilaji 
kielitieteen semioottisessa metateoriassa. - 
Origin of genres: Genre in the semiotic 

 metatheory of linguistics.  303 p. Summary 
 6 p. 2010.
137 KÄÄNTÄ, LEILA, Teacher turn allocation and 

repair practices in classroom interaction. 
A multisemiotic perspective. - Opettajan 
vuoronanto- ja korjauskäytänteet luokka-
huonevuorovaikutuksessa: multisemiootti- 
nen näkökulma. 295 p. Yhteenveto 4 p. 2010.
HUOM: vain verkkoversiona.

138 SAARIMÄKI, PASI, Naimisen normit, käytännöt 
-

suaalisuus 1800-luvun lopun keskisuoma-
laisella maaseudulla. - The norms, practices 

Summary 12 p. 2010.
139 KUUVA, SARI, Symbol, Munch and creativity: 

Metabolism of visual symbols. - Symboli, 
Munch ja luovuus – Visuaalisten symbo-
leiden metabolismi. 296 p. Yhteenveto 4 p. 
2010.

140 SKANIAKOS, TERHI
Articulations of identities in the Saimaa-
Ilmiö rock documentary. - Suomi-rockin 
diskursseja. Identiteettien artikulaatioita 
Saimaa-ilmiö rockdokumenttielokuvassa. 
229 p. 2010.

141 KAUPPINEN, MERJA, Lukemisen linjaukset 
– lukutaito ja sen opetus perusopetuksen 
äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuun-
nitelmissa. - Literacy delineated – reading 
literacy and its instruction in the curricula 
for the mother tongue in basic education. 

 338 p. Summary 8 p. 2010. 
142 PEKKOLA, MIKA, Prophet of radicalism. Erich 

crisis of modernity. - Radikalismin profeetta. 
-

ratiivinen rakentuminen. 271 p. Yhteenveto 
 2 p. 2010.
143 KOKKONEN, LOTTA, Pakolaisten vuorovaiku-

tussuhteet. Keski-Suomeen muuttaneiden 
pakolaisten kokemuksia vuorovaikutus-
suhteistaan ja kiinnittymisestään uuteen 
sosiaaliseen ympäristöön. - Interpersonal 

perceptions of relationship development and 
attachment to a new social environment. 

 260 p. Summary 8 p. 2010.
144 KANANEN, HELI KAARINA, Kontrolloitu sopeu-

tuminen. Ortodoksinen siirtoväki sotien 
jälkeisessä Ylä-Savossa (1946-1959). - Con-

in postwar upper Savo (1946–1959). 318 p. 
Summary 4 p. 2010.



J Y V Ä S K Y L Ä  S T U D I E S  I N  H U M A N I T I E S 

145 NISSI, RIIKKA, Totuuden jäljillä. Tekstin tulkin-
ta nuorten aikuisten raamattupiirikeskuste-

-
tation in young adults’ Bible study conversa-
tions. 351 p. Summary 5 p. 2010. 

146 LILJA, NIINA, Ongelmista oppimiseen. Toisen 
aloittamat korjausjaksot kakkoskielisessä kes-
kustelussa. – Other-initiated repair sequences 

 336 p. Summary 8 p. 2010. 
147 VÁRADI, ILDIKÓ, A parasztpolgárosodás 

-
ish Way” of Peasant-Bourgeoization. János 

2010. 
148 HANKALA, MARI, Sanomalehdellä aktiiviseksi 

kansalaiseksi? Näkökulmia nuorten sanoma-
lehtien lukijuuteen ja koulun sanomaleh-
tiopetukseen. – Active citizenship through 
newspapers? Perspectives on young people´s 
newspaper readership and on the use of 
newspapers in education. 222 p. Summary 5 
p. 2011.

149 SALMINEN, ELINA, Monta kuvaa menneisyy-
destä. Etnologinen tutkimus museokokoel-
mien yksityisyydestä ja julkisuudesta. – Im-
ages of the Past. An ethnological study of the 
privacy and publicity of museum collections. 
226 p. Summary 5 p. 2011. HUOM: vain verk-
koversiona.

150 JÄRVI, ULLA, Media terveyden lähteillä. Miten 
sairaus ja terveys rakentuvat 2000-luvun 
mediassa. – Media forces and health sources. 
Study of sickness and health in the media. 
209 p. Summary 3 p. 2011. 

151 ULLAKONOJA, RIIKKA, Da. Eto vopros! Prosodic 

Russian during study in Russia. – Suoma-
laisten opiskelijoiden lukupuhunnan prosod-
inen kehittyminen vaihto-opiskelujakson 
aikana Venäjällä. 159 p. ( 208 p.) 

 Summary 5 p. 2011. 
152 MARITA VOS, RAGNHILD LUND, ZVI REICH AND 

HALLIKI HARRO-LOIT (EDS), Developing a Crisis 
Communication Scorecard. Outcomes of 
an International Research Project 2008-2011 
(Ref.). 340 p. 2011.

153 PUNKANEN, MARKO, Improvisational music 
therapy and perception of emotions in music 
by people with depression. 60 p. ( 94 p.) 

 Yhteenveto 1 p. 2011. 
154 DI ROSARIO, GIOVANNA, Electronic poetry. 

Understanding poetry in the digital environ-
ment. – Elektroninen runous. Miten runous 
ymmärretään digitaalisessa ympäristössä?

  327 p. Tiivistelmä 1 p. 2011.
155 TUURI, KAI, Hearing Gestures: Vocalisations 

as embodied projections of intentionality in 
designing non-speech sounds for communi-
cative functions. – Puheakteissa kehollisesti 
välittyvä intentionaalisuus apuna ei-kielelli-
sesti viestivien käyttöliittymä-äänien 

 suunnittelussa. 50 p. (200 p.) Yhteenveto 2 p. 
2011.

156 MARTIKAINEN, JARI, Käsitettävä taidehistoria. 
Kuvalähtöinen malli taidehistorian opetuk-
seen kuvallisen ilmaisun ammatillisessa 
perustutkinnossa. – Grasping art history. A 
picture-based model for teaching art history 
in the vocational basic degree programme in 
visual arts. 359 p. Summary 10 p. 2011.

157 HAKANEN, MARKO, Vallan verkostoissa. 
Per Brahe ja hänen klienttinsä 1600-luvun 
Ruotsin valtakunnassa. – Networks of 
Power: Per Brahe and His Clients in the 

Summary 6 p. 2011.
158 LINDSTRÖM, TUIJA ELINA, Pedagogisia merki-

tyksiä koulun musiikintunneilla peruso-
petuksen yläluokkien oppilaiden näkökul-
masta. – Pedagogical Meanings in Music 
Education from the Viewpoint of Students 
of Junior High Grades 7-9. 215 p. 2011.

159 ANCKAR, JOANNA, Assessing foreign lan-
guage listening comprehension by means of 
the multiple-choice format: processes and 
products. – Vieraan kielen kuullun ym-
märtämistaidon mittaaminen moni valinta-
tehtävien avulla: prosesseja ja tuloksia. 308 
p. Tiivistelmä 2 p. 2011.

160 EKSTRÖM, NORA, Kirjoittamisen opettajan 
kertomus. Kirjoittamisen opettamisesta 
kognitiiviselta pohjalta. – The story of writ-
ing teacher. Teaching writing from cognitive 
base. 272 p. Tiivistelmä 4 p. 2011.

161 HUOVINEN, MIKA, Did the east belong 
to the SS? The realism of the SS demo-
graphic reorganisation policy in the light 
of the germanisation operation of SS- und 
Polizeiführer Odilo Globocnik. – Kuuluiko 
Itä SS-järjestölle? SS-järjestön uudelleen-
järjestelypolitiikan realistisuus SS- ja poliisi-
johtaja Odilo Globocnikin germaanistamis-
operaation valossa. 268 p. Tiivistelmä 1 p. 
2011.

162 PAKKANEN, IRENE, Käydään juttukauppaa. 

lismin kauppapaikalla. – Let’s do story  
business. Encounters of freelancers and  
buyers at the marketplace of journalism.  
207 p. 2011.

163 KOSKELA, HEIDI, Constructing knowledge: 
Epistemic practices in three television inter-
view genres. – Tietoa rakentamassa: epis-
teemiset käytänteet kolmessa eri  
televisiohaastattelugenressä.  
68 p. (155 p.) Yhteenveto 3 p. 2011.

164 PÖYHÖNEN, MARKKU O., Muusikon tietämisen 
tavat. Moniälykkyys, hiljainen tieto ja 
musiikin esittämisen taito korkeakoulun 
instrumenttituntien näkökulmasta. – The 
ways of knowing of a musician: Multiple 
intelligences, tacit knowledge and the art of 
performing seen through instrumental  
lessons of bachelor and post-graduate  
students. 256 p. Summary 4 p. 2011.



J Y V Ä S K Y L Ä  S T U D I E S  I N  H U M A N I T I E S

165 RAUTAVUOMA, VEERA
as a commemorative membrane of socialist 
Hungary. 251 p. Yhteenveto 3 p. 2011. 

166 LEHTONEN, KIMMO E., Rhetoric of the visual 
– metaphor in a still image. – Visuaalisen re-
toriikka – metafora still-kuvan tarkastelussa. 
174 p. Yhteenveto 1 p. 2011.

167 SARKAMO, VILLE, Karoliinien soturiarvot. 
Kunnian hallitsema maailmankuva Ruotsin 
valtakunnassa 1700-luvun alussa. – Carolean 
warrior values: an honour-dominated world-
view in early-eighteenth-century Sweden. 216 
p. Summary 11 p. 2011.

168 RYNKÄNEN, TATJANA, -
-

. – Russian-speaking immigrant ado-

the perspective of language and education. 
258 p. Tiivistelmä 9 p. Summary 9 p. 2011.

169 TIAINEN, VEIKKO, Vähentäjää vähentämässä. 
Tehdaspuu Oy puunhankkijana Suomessa. 

-
ment. 236 p. Summary 5 p. 2011.

170 STOLP, MARLEENA, Taidetta, vastustusta, leik-
kiä ja työtä? Lasten toimijuus 6–vuotiaiden 
teatteriprojektissa. – Art, resistance, play and 

theatre project. 79 p. (142 p.) 2011.
171 COOLS, CARINE, Relational dialectics in inter-

cultural couples’ relationships. – Kult tuu-
rienvälisten parisuhteiden relationaalinen 
dialektiikka. 282 p. 2011.

172 SAARIO, JOHANNA, Yhteiskuntaopin kieliym-
päristö ja käsitteet – toisella kielellä opiskel-
evan haasteet ja tuen tarpeet. – The language 
environment and concepts in social studies 
– challenges and need of support for a second 
language learner. 290 p. Summary 7 p. 2012.

173 ALLURI, VINOO, Acoustic, neural, and percep-
tual  correlates of polyphonic timbre. – Poly-
fonisen sointivärin hahmottamisen akustiset 
ja hermostolliset vastineet. 76 p. (141 p.) 
Yhteenveto 1 p. 2012.

174 VUOSKOSKI, JONNA KATARIINA, Emotions 
 represented and induced by music: The role 

of individual differences. – Yksilöllisten 
erojen merkitys musiikillisten emootioiden 
havaitsemisessa ja kokemisessa. 58 p. (132 p.) 
Tiivistelmä 1 p. 2012.

175 LEINONEN, JUKKA, The beginning of the cold 
war as a phenomenon of realpolitik – U.S. 

of power politics 1945–1947. – Kylmän sodan 
synty reaalipoliittisena ilmiönä – James 

Jaltasta Stuttgartiin 1945–1947. 393 p. Yhteen-
veto 8 p. 2012.

176 THOMPSON, MARC, The application of mo-
tion capture to embodied music cognition 
research. - Liikkeenkaappausteknologian 
soveltaminen kehollisen musiikkikognition 
tutkimuksessa. 86 p. (165 p.) Yhteenveto 1 p. 
2012.

177 FERRER, RAFAEL, The socially distributed cog-
nition of musical timbre: a convergence of 
semantic, perceptual, and acoustic aspects. - 
Musiikillisen sointivärin jakautunut kognitio. 
42 p. (156 p.) Yhteenveto 1 p. 2012.

178 PURHONEN, PIPSA, Interpersonal communica-
tion competence and collaborative interaction 
in SME internationalization. 72 p. (196 p.) 
Yhteenveto 7 p. 2012.

179 AIRA, ANNALEENA, Toimiva yhteistyö - 
työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja 
verkostot. - Successful collaboration - inter-
personal relationships, teams and networks 
in working life. 182 p. Summary 4 p. 2012.

180 HUHTINEN-HILD N, LAURA, Kohti sensitiivistä 
musiikin opettamista - ammattitaidon ja 
opettajuuden rakentumisen polkuja. - To-
wards sensitive music teaching. Pathways to 
becoming a professional music educator. 300 
p. Summary 2 p. 2012.

181 JÄNTTI, SAARA, Bringing Madness Home. The 

of Power and Lauren Slater’s Prozac Diary. - 
Kodin monet merkitykset naisten hulluusker-

Bessie Headin A Question of Power ja Lauren 
Slaterin Prozac Diary. 358 p. Yhteenveto 7 p. 
2012.

182 COPP JINKERSON, ALICIA, Socialization, lan-
guage choice and belonging: Language 

medium class. - Sosiaalistuminen, kielen 
valinta ja jäsenyys: kielelliset normit englan-
ninkielisessä alakoulun ensimmäisen ja toisen 
luokan opetuksessa Suomessa. 108 p. (197 p.) 
Yhteenveto 5 p. 2012.

183 RÄIHÄ, ANTTI, Jatkuvuus ja muutosten hal-
linta. Hamina ja Lappeenranta Ruotsin ja 

Continuity and the management of change: 
Hamina and Lappeenranta under Swedish 
and Russian rule from the 1720s to the 1760s. 
279 p. Summary 12 p. 2012.

184 MIETTINEN, HELENA, Phonological working 

vieraan kielen taito: Suomalaiset lapset eng-
lannin oppijoina. 187 p. Yhteenveto 4 p. 2012.

185 FLEISZ, KATALIN, Medialitás Krúdy Gyula 
prózájában. - Mediation In Krúdy Gyula’s 
Prose. 204 p. Summary 2 p. 2012.

186 KARJALAINEN, ANU, Liikkuva ja muuttuva 

amerikansuomalaisten kielielämäkerroista. 
-

nographic and discourse analytic study of 
 

288 p. Summary 5 p. 2012.
187 HÄYRINEN, ARI, Open sourcing digital herit-

age. Digital surrogates, museums and knowl-
edge. 134 p. (173 p.) Yhteenveto 3 p. 2012.



J Y V Ä S K Y L Ä  S T U D I E S  I N  H U M A N I T I E S 

188 SKINNARI, KRISTIINA, “Tässä ryhmässä olen 
aika hyvä”. Ekologinen näkökulma kielenop-
pijaidentiteetteihin peruskoulun viidennen 
ja kuudennen luokan englannin opetuksessa. 
- “I’m quite good in this group”. An ecologi-

learner identities in elementary school Eng-
lish language learning. 280 p. Summary 4 p. 
2012. 187 

189 ZAREFF, JANNE, Journalistinen komiikka. Teo-
reettisia ja käytännöllisiä avauksia. -  

 Journalistic humor. Theoretical and practical 
suggestions. 266 p. Summary 5 p. 2012.

190 HERKAMA, SANNA, Koulukiusaaminen. Louk-
kaavat vuorovaikutusprosessit oppilaiden 
vertaissuhteissa. - School bullying. Hurtful 
interaction processes  in students´peer 

 relationships. 229 p. Summary 6 p. 2012.
191 HÄNNINEN, RIITTA, Puuterilumen lumo. Tut-

kimus lumilautailukulttuurista. - The allure 
of powder snow. A study on snowboarding 
culture. 143 p. (227 p.) Summary 4 p. 2012.


	ABSTRACT
	ESIPUHE
	TAULUKOT
	VÄITÖSKIRJAAN SISÄLTYVÄT ARTIKKELIT
	SISÄLLYS
	1 JOHDANTO
	1.1 Tutkimuksen taustaa
	1.2 Tutkimusasetelma ja -kysymykset

	2 LUMILAUTAILUN LYHYT HISTORIA
	2.1 Tulkintakehyksiä lumilautailun historiasta
	2.2 Suomalaisen lumilautailukulttuurin vaiheita
	2.3 Lumilautailun suosio Suomessa

	3 AINEISTOT JA MENETELMÄT
	3.1 Haastattelut, lomakekysely ja muut aineistolajit
	3.2 Skotlantilaista lumilautailua käsittelevä tutkimusaineisto
	3.3 Lumilautailu Suomessa ja Skotlannissa
	3.4 Kenttätyön vaiheita

	4 PAIKANTUMISIA – TUTKIMUKSEN METODOLOGIASTA
	4.1 Monimenetelmällisyys ja lähdekritiikki
	4.2 Lumilautailukulttuuri antropologisena tutkimuskenttänä
	4.3 Itsereflektioita – lumilautailua tutkimassa

	5 NUORISO JA NUORUUS
	5.1 Keitä nuoret ovat?
	5.2 Länsimaisten nuorisokulttuureiden historiaa

	6 KESKEISET KÄSITTEET
	6.1 Kulttuurinen vastarinta ja tyyli
	6.2 Tyyli ja bricolage
	6.3 Anarkia
	6.4 Nostalgia
	6.5 Brittiläisen alakulttuuriteorian kritiikki ja tyyli
	6.6 Myöhäismoderni alakulttuuriteoria

	7 TUTKIMUKSIA LUMILAUTAILUKULTTUURISTA
	7.1 Lumilautailu ja kaupallisuus
	7.2 Tytöt ja naiset lumilautailijoina
	7.3 Lumilautailu ja median representaatiot
	7.4 Kilpaileminen ja talviolympialaiset

	8 ARTIKKELIANALYYSIN LÄHTÖKOHTIA
	8.1 Against the Odds – Snowboarding in Scotland (2006)
	8.2 Lumilautailu elämäntapana ja tyylillisenä representaationa (2006)
	8.3 Snowboarding Culture and the Totality of Style (2004)
	8.4 Perinteisen urheilun tuolla puolen – Lumilautailukulttuuri ja puuterilumen lumo
	8.5 Vapauden merkitys lumilautailukulttuurissa

	9 LOPPULUKU
	YHTEENVETO (SUMMARY)
	LÄHTEET
	LIITTEET
	ORIGINAL PAPERS
	AGAINST THE ODDS – SNOWBOARDING IN SCOTLAND
	LUMILAUTAILU ELÄMÄNTAPANA JA TYYLILLISENÄ REPRESENTAATIONA
	SNOWBOARDING CULTURE AND THE TOTALITY OF STYLE
	PERINTEISEN URHEILUN TUOLLA PUOLEN – LUMILAUTAILUKULTTUURI JA PUUTERILUMEN LUMO
	VAPAUDEN MERKITYS LUMILAUTAILUKULTTUURISSA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




