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Kuulumisen ja etnisyyden neuvottelua
monimuotoisessa suomiräpissä
Elina Westinen

Globalisaatioprosessit ja muuttoliikkeet muokkaavat jatkuvasti käsitteitä ‘Suomi’ ja
‘suomalaisuus’ ja vaikuttavat niihin. Moninaistuvassa Suomessa käydään merkittävää
sosiaalista, yhteiskunnallista ja poliittistakin debattia siitä, kuka kuuluu ja voi kuulua meidän
kulttuuriimme ja yhteiskuntaamme, miten, millä perusteilla ja kuka siitä saa päättää.
Tämänkaltaisia tärkeitä, kriittisiä ja kiireellisiä teemoja käsitellään yhä enenevissä määrin eri
elämän aloilla. Hiphop-kulttuuri ja rap-musiikki ovat yksi areena keskustelulle, sillä
monikulttuurisine juurineen ja globaaleine viehätysvoimineen ne ovat perinteisesti tarjonneet
äänen ja resursseja monille marginalisoiduille ihmisille käsitellä ylipäätään kuulumisen ja
erityisesti etnisyyden kysymyksiä ja teemoja.
Tämä artikkeli käsittelee etnisyyksien, kuulumisen ja kuulumattomuuden neuvottelua ja
rakentumista suomalaisessa hiphop-kulttuurissa, sosiaalisen median kontekstissa. Teoreettismetodologisesti tutkimus nojaa sosiolingvistiseen diskurssintutkimukseen
ja monimodaalisuuden (eri moodien kuten kirjoitetun ja puhutun kielen, äänen ja (liikkuvan)
kuvan) tutkimukseen. Artikkelissa keskitytään suomalaisten, maahanmuuttajataustaisten rapartistien tekemään musiikkiin (pääasiallisesti lyriikoihin ja musiikkivideon kuvallisiin
aspekteihin) ja heidän sosiaalisen median kommunikaatioonsa kolmen esimerkkitapauksen
(Musta Barbaari, Prinssi Jusuf ja Bizzyiam / Hassan Maikal) kautta. Tutkimuskysymyksenä
on: miten (uusia) etnisyyksiä, kuulumista ja kuulumattomuutta rakennetaan monimodaalisesti
(kielen, diskurssin, (liikkuvan) kuvan ja äänimaailman avulla) sekä sosiaalisen median
päivityksissä että musiikkivideossa? Ja jatkokysymyksenä: minkälaisia funktioita ja
merkityksiä (uusien) etnisyyksien, kuulumisen ja kuulumattomuuden rakentamisella on yhä
monimuotoistuvassa ja polarisoituvassa Suomessa?
Suomalainen rap-musiikki on erittäin suosittua tällä hetkellä ja se on kehittynyt hyvin
moni-ilmeiseksi ja -genreiseksi. Maahanmuuttajataustaiset artistit tuovat uusia ääniä
suomalaiseen räppiin ja hiphoppiin jo senkin takia, että heidän taustansa ja kokemuksensa
poikkeavat usein valkoisten kantasuomalaisten artistien vastaavista.
Maahanmuuttajataustaiset taiteilijat saattavat joutua neuvottelemaan omasta roolistaan ja
asemastaan suomihiphopin pääosin valkoisessa skenessä, ja puhuvat enemmistön

rodullistavia, syrjiviä ja loukkaavia diskursseja vastaan (talk back; hooks 1989) omista usein
marginalisoiduista positioistaan. Suomalaisessa kontekstissa ei-valkoiset artistit ovat yhä
usein etnisiä toisia, ulkopuolisia. Ihonvärinsä perusteella heillä koetaan kuitenkin olevan
’autenttisempi’ suhde aidoksi ja alkuperäiseksi nimettyyn mustaan amerikkalaiseen hiphopkulttuuriin (ks. myös Himma 2016). Siinä mustuus esittäytyy stereotyyppisesti
normatiivisena ja ns. näkymättömänä, kun taas valkoisuus muuttuu näkyväksi ja se koetaan
poikkeavana (Cutler 2003, 229; ks. myös Westinen & Rantakallio, tämä teos).
Nimeämällä musiikin ’maahanmuuttajataustainen rap-musiikiksi’ en halua väittää, että
maahanmuuttajataustaiset rap-artistit olisivat yksi, homogeeninen joukko (eiväthän heidän
valkoiset kollegansakaan muodosta yhtä yhtenäistä porukkaa!) enkä sitä, että heidän
tekemänsä musiikki olisi kauttaaltaan samaa ja samalla myös olennaisesti erilaista kuin
valkoisten suomalaisten tekemä musiikki. Tästä ongelmaisuudesta huolimatta, kuvatakseni
sitä ilmiötä, että 2010-luvulla rap-musiikkia tekevät (ja hiphop-kulttuuriin osallistuvat) yhä
enenevissä määrin myös muut kuin valkoiset suomalaiset, käytän termiä
maahanmuuttajataustainen rap-musiikki. Termi auttaa myös korostamaan sitä, että
suomalaisessa hiphop-skenessä on uusia ääniä ja diskursseja, joista useat hyödyntävät ja
myös politisoivat rap-musiikkia ja sen tarjoamia mahdollisuuksia aiemmin näkemättömillä
tavoilla ja keinoilla.
Termit kuten maahanmuuttajataustainen rap-musiikki tai maahanmuuttajataustainen
rap-artisti ovat ongelmaisia ja osin ehkä leimaaviakin. Ne korostavat artistin etnistä taustaa,
jopa muiden identiteettikategorioiden kustannuksella ja antavat olettaa, että juuri etnisyydellä
on merkitystä artistina olossa tai musiikillisessa tuotannossa. Termit saattavat osaltaan myös
toiseuttaa ja ylläpitää kategorisointia ja jakoa kantasuomalaiset, valkoiset räppärit vastaan
maahanmuuttajataustaiset, usein tummaihoiset räppärit. Osa musiikista ottaa kantaa
etnisyyteen, monikulttuurisuuteen ja syrjintään, osa ei käsittele näitä teemoja lainkaan.
Maahanmuuttajataustaisuus tarkoittaa tässä kontekstissa sitä, että artistit ovat syntyneet joko
Suomessa tai muualla ja että joko heidän molemmat vanhempansa tai toinen vanhempi on
syntynyt muualla kuin Suomessa.
Ylipäätään termistö, kuten ’valtaväestö’ ja ’maahanmuuttajataustainen’ sekä ihonväriin
liittyvät kuvaukset ’musta’ ja ’valkoinen’ ovat ongelmaisia ja niiden käyttöön liittyy
todellisuuden kompleksisuutta yksinkertaistavia ja vääristäviäkin merkityksiä. Lisäksi on
huomattava, että (suomalaisessa kontekstissa) ihonväristä ja rodullisuudesta /
rodullistamisesta tuntuu olevan vaikeaa puhua ilman puhetta maahanmuutosta, vaikkeivat
nämä kategoriat suinkaan aina ja kaikissa tilanteissa edes liity toisiinsa. Ehkä tässä(kin)

kohtaa näkyy siis se kipuilu, jota Suomen kaltaisessa, verrattain hiljattain
monimuotoistuneessa maassa, yhä käydään suhteessa erilaisiin ihmisryhmiin, taustoihin ja
kulttuureihin sekä näihin liittyviin käsitteellisiin valintoihin ja nimeämisiin. (ks. myös
Kivijärvi 2015: 16–17). Myös tämän tutkimuksen artistit nostavat ko. käsitteitä eri tavoin
esiin sekä musiikillisessa tuotannossaan että sosiaalisessa mediassa. Täten ne tulevat
relevanteiksi myös tutkijalle käsitellä ja analysoida.
UUDET ETNISYYDET JA KUULUMINEN
Pohjoismaissa on koko 2000-luvun tutkittu varsin paljon maahanmuuttajataustaisten sekä
etnisiin ja/tai rodullistettuihin vähemmistöihin luokiteltujen nuorten kuulumisen kokemuksia
ja identifikaatioita, sekä pohjoismaista ekseptionalismia, valkoisuutta, rodullistamista ja
näkyvyyttä/näkymättömyyttä (ks. esim. kokoomateos Loftsdóttir & Jensen 2012;
erikoisnumero Leinonen & Toivanen 2014; maahanmuuttajataustaisiin muusikoihin
keskittyvä D’Urso 2013). Pääosa suomalaisesta etnisyys- ja maahanmuuttotutkimuksesta on
keskittynyt ensimmäisen sukupolven teemoihin ja haasteisiin; toista sukupolvea (erityisesti
somalialaista ja venäläistä nuorisoa) on tutkittu enenevissä määrin vasta 2000-luvun alusta
lähtien, jolloin pääosin laadulliset tutkimukset ovat liittyneet erityisesti identiteetteihin,
integraatioon, koulumaailmaan, nuorisokulttuureihin ja kansalaisuuteen (Martikainen &
Haikkola 2010: 20; ks. esim. Kivijärvi 2015 maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön
nuorten välisistä suhteista ja etnisyyden merkityksistä). Oma tutkimukseni kiinnittyy tähän
tutkimustraditioon, tuoden samalla esiin sosiolingvististä ja multimodaalista näkökulmaa sekä
sosiaalisen median roolia ja merkityksiä etnisyyden rakentamisen ja rakentumisen
prosesseissa.
Tämän artikkelin olennaisia käsitteitä ovat uudet etnisyydet sekä kuuluminen ja
kuulumattomuus. Etnisyyden määritelmässä hyödynnän viimeaikaista sosiolingvististä ja
sosiologista tutkimusta (Brubaker 2004; Bradley 1996; Harris 2006; Otsuji & Pennycook
2010; Nørreby & Møller 2015). Etnisyyden voi ymmärtää sosiaalisesti ja kognitiivisesti
rakentuvana kokonaisuutena, joka ei perustu olemassa oleviin, tiiviisiin ryhmiin, vaan
pikemminkin jatkuvasti muutostilassa olevaan ryhmäytymiseen (Brubaker 2004). Brubakerin
(2004, 17) mukaan etnisyys (kognitiivisesti käsitettynä) ei ole maailmassa olemassa oleva
asia, vaan tapa hahmottaa, tulkita ja edustaa sosiaalista maailmaa. Sen sijaan, että keskitytään
käsitteisiin ’etniset ryhmät’ ja ’rotu’ meidän tulisi tutkia, miten (ja miksi) ihmiset ylipäätään
käsittelevät kokemuksiaan rodun, etnisyyden ja/tai kansallisuuden kautta (Brubaker 2004,
87). Tässä artikkelissa pyrin juuri tähän.

Hall (1988) on käyttänyt termiä uudet etnisyydet (new ethnicities) kuvaamaan mustan
subjektiposition, sosiaalisten kokemusten ja kulttuuristen identiteettien moninaisuutta ja
liikkuvuutta maailmansotien jälkeisessä Iso-Britanniassa, ottaen huomioon myös kategorian
sisäiset erot, kuten yhteiskuntaluokka, sukupuoli ja seksuaalisuus. Muun muassa Harris
(2006) on soveltanut tätä käsitettä omassa Länsi-Lontoon nuoriin keskittyvässä
sosiolingvistisessä tutkimuksessaan. Harrisin (2006: 7) mukaan Hallin pluralisoitu termi
auttaa näkemään etnisyyden ja tutkimaan sitä kykeneväisenä muuttumaan ajassa ja paikassa,
sekä korostamaan sen performatiivista ja ei-essentiaalista luonnetta. Omassa tutkimuksessani
termi uudet1 etnisyydet auttaa hahmottamaan sitä, miten etnisyyksiä rakennetaan ja
performoidaan sosiaalisesti ja diskursiivisesti monin eri tavoin eri ajoissa ja paikoissa, sekä
niiden limittymistä myös muihin identiteettikategorioihin. Rap-artistit nähdään omien
representaatioidensa subjekteina eikä stereotyyppisinä objekteina, joita usein näkee mediassa
ja taiteessa rakennettavan ja kierrätettävän (vrt. Hall 1988). Tämänkaltainen näkemys
etnisyyteen haastaa ja kyseenalaistaa myös perinteisen suomalaisuuden käsityksen (vrt. Back
1996).
Tutkijoiden lisäksi myös nuoret itse voivat ymmärtää etnisyyden (ja rodun) sosiaalisesti
rakennettuina: etnisyydellä voi leikitellä, sen voi ottaa väliaikaisesti omakseen ja ylittääkin ja
siitä voi tehdä omia, uudenlaisia versioita (Nørreby & Møller 2015, 2). Tämänkaltaista
toimintaa nähdään myös omassa aineistossani, kun artistit leikittelevät etnisyydellä samalla
hyödyntäen kulttuurisia stereotyyppejä ja luovat, hämärtävät ja ylittävät rajapintoja.
Etnisyyden (ja rodun) voi myös nähdä tosielämän ’faktoina’, joilla on oikeita
seurauksia (Bradley 1996, 17). Postmoderni, sosiaaliskonstruktivistinen näkemys
etnisyydestä muuttuvana ja monisyisenä on siis vain osa totuutta. Tämänkin tutkimuksen
räppärit hyödyntävät juuri näitä vakiintuneita, perinteisiä (yksi kansa, yksi kieli, yksi
etnisyys, yksi ihonväri) -etnisyyksiä, keskustelevat niistä ja kritisoivatkin niitä. Etnisyys
voidaan siis ymmärtää vakiintuneiden (fixed) ja muuttuvien (fluid) identiteettien risteyksessä
(Otsuji & Pennycook 2010): ennakkoon annettuja ja vakiintuneita käsityksiä kultuurisista
identiteeteistä hyödynnetään, kun rakennetaan ’uusia’ ja monisyisiä mahdollisuuksia
etnisyyden leikittelylle ja hyödyntämiselle (Otsuji & Pennycook 2010, 244; Nørreby &
Møller 2015, 48).

1

Uusien etnisyyksien ‘uutuus’ voi toki olla kiistanalaista suomalaisessakin kontekstissa ja tässä tutkimuksessa:
toiset artistit voivat nähdä rakentavansa etnisyyttään ‘uudella’ tavalla, kun taas toiset ei. Ylipäätään erilaisten
etnisyyksien ’uutuus’ Suomessa on suhteellista, sillä Suomenkin maahan- ja maastamuutto on pitkä ja
monisyinen.

Kuulumisen (belonging) käsitettä on viime aikoina käytetty hyvin laajasti eri
tutkimusaloilla; erityisesti se on ollut käytössä erilaisten marginalisoitujen ryhmien
tutkimuksessa (Lähdesmäki ym. 2016). Kuuluminen on monisyinen prosessi, jonka voi nähdä
sisältävän sosiaalisia, diskursiivisia ja affektiivisia ulottuvuuksia (Leppänen & Westinen
2017: 3–5). Sen lisäksi, että ihminen voi tuntea kuuluvuutta, kolikon kääntöpuolella on
samanaikaisesti kuulumattomuuden tunne, kuulumisen vastakohta. Artikkelissani keskityn
näihin molempiin näkökulmiin kuulumisen eri ulottuvuuksia tarkasteltaessa. Kuulumisen
sosiaalinen ulottuvuus liittyy siihen, miten kuulumista rakennetaan sosiaalisesti ja miten
ihmiset voivat tuntea kuuluvansa ja identifioituvansa johonkin paikkaan ja joidenkin ihmisten
pariin (tai eivät). Diskursiivinen ulottuvuus puolestaan näkyy siinä, että kuulumista
rakennetaan ja siitä neuvotellaan diskurssissa: se sisältää kielen ja muiden semioottisten
resurssien valintoja ja monitahoista vuorovaikutusta. Neuvottelu voi tapahtua hyvinkin
erilaisissa diskurssikonteksteissa, jotka joko mahdollistavat tai rajoittavat kuulumista. Myös
erilaiset normit, säännöt ja lait voivat liittyä kuulumisen hallintaan ja politiikkaan
(Lähdesmäki ym. 2016). Kuulumisen affektiivinen puoli merkitsee tunneperäistä
kiinnittymistä, sitä, että tuntee olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi (Yuval-Davis 2006, 197). Se
liittyy myös kaipuuseen ja haluun kuulua jonnekin (Leppänen & Westinen 2017: 5). Tämän
artikkelin esimerkeissä eri ulottuvuudet korostuvat eri tavoin, mutta ne voivat olla ja usein
ovatkin samanaikaisia prosesseja: yksi ei sulje toisia pois. Pyrin tekemään systemaattisesti
huomioita kaikista.
SUOMIRÄPIN MONIMUOTOISTUMINEN
Tämän päivän suomalainen rap-musiikki on erittäin monipuolista, monivaikutteista ja se
jakautuu moniin alagenreihin. Lukuisat artistit tunnetaan hyvin myös suuren yleisön parissa,
ja suomiräpistä on tullut merkityksellinen ja tasavertainen musiikkigenre muiden rinnalle
(Westinen 2014; Paleface 2011). Suomalainen yhteiskunta, populaarikulttuuri ja myös
hiphop-kulttuuri ovat kuitenkin etnisesti yhä melko homogeenisiä, ja
maahanmuuttajataustaisten artistien tekemä suomiräp on suhteellisen uusi ’ilmiö’.
Maahanmuuttajataustaisia artisteja on vain kourallinen verrattuna valkoisiin,
’kantasuomalaisiin’ artisteihin. Sen sijaan esimerkiksi Saksassa (Androutsopoulos 2010) ja
Ranskassa (Prévos 2001) maahanmuuttajataustaiset ovat olleet osa paikallisia hiphop-

kulttuureita aivan niiden alusta lähtien.2 Muualla Euroopassa maahanmuuttajataustaisten
nuorten tekemää räppiä ja heidän identiteettejään on myös tutkittu paljon – Suomessa
tutkimus on vasta aluillaan (ks. Westinen 2016, 2017, 2018; Himma 2016).
Maahanmuuttajataustaisten rap-artistien tekemä musiikki on nostettu median taholta
ilmiöksi erityisesti 2010-luvun alusta lähtien ja silloin on puhuttu erityisesti tummaihoisista,
englanniksi räppäävistä Graciaksesta (alun perin Kongosta), Noah Kinistä (syntynyt
Norjassa, vanhemmat Nigeriasta ja Suomesta) ja Ekowista (alun perin Liberiasta). Vuonna
2011 City-lehti teki jutun ja haastatteli juuri näitä kolmea artistia ja nimesi heidät
maahanmuuttajataustaisen räpin etujoukoksi (Jansson 2011). Basso Median silloinen
päätoimittaja Miika Särmäkari on myöhemmin kritisoinut ilmiön luomista ja viitannut myös
rasismiin: ”Nolottaa, että olemme Suomessa siinä tilanteessa, että jos kolme tummaihoista
ihmistä tekee samaan aikaan albumin, niin siitä tehdään ilmiö. Maahanmuuttajataustaiset
ihmiset ovat vahvasti osallistuneet rap-skeneen kymmenen vuoden ajan ja aikaisemminkin.
Jos nyt kurdi, venäläinen ja virolainen olisivat tehneet levyt, niin olisiko samanlaista hypeä?”
(Vedenpää 2012).
Viime vuosina esille on noussut myös joukko suomeksi räppääviä artisteja, kuten Kevin
Tandu (alun perin Kongosta), Toinen Kadunpoika (alun perin Angolasta), Kingfish (syntynyt
Suomessa, vanhemmat Somaliasta) ja Diison (suomalais-jamaikalaista alkuperää) sekä Musta
Barbaari, Prinssi Jusuf ja Bizzyiam / Hassan Maikal, joista lisää alempana. Kaiken kaikkiaan
voi todeta, että suomiräp monimuotoistuu jatkuvasti niin alagenrejen kuin tekijöidensäkin
puolesta. Muun muassa edellä mainitut artistit ovat esimerkkejä siitä, miten
monimuotoistuvassa Suomessa kuuluvat monenlaiset äänet ja diskurssit ja miten
suomalaiseen yhteiskuntaan voi kuulua monella eri tavalla.
TUTKIMUSASETELMA JA AINEISTO
Tässä artikkelissa tutkin, miten räppärit rakentavat (etnisyyteen ja kuulumiseen liittyviä)
merkityksiä Facebook-päivityksissään ja musiikkivideoissaan yhdistämällä eri moodeja ja
resursseja. Teoreettis-metodologisesti tutkimukseni sijoittuu globalisaation sosiolingvistiikan
ja monimodaalisuuden tutkimuksen risteytymään. Globalisaation sosiolingvistiikka (esim.
Blommaert 2010; Pennycook 2007; Rampton 2006) tutkii ihmisten, kulttuurin, tavaran,
kielen ja diskurssin liikettä ja virtauksia. Sen sijaan, että keskityttäisiin abstrakteihin,
2

Toki esimerkiksi Lontoossa syntynyt, suomalais-jamaikalaista alkuperää oleva Raymond Ebanks oli osa The
Master Brothers -kokoonpanoa 1980-luvun loppupuolella ja täten osa ensimmäistä suomalaista hiphop-aaltoa
(Paleface 2011). Myöhemmin hän tuli tunnetuksi Bomfunk MC’sin räppärinä.

tarkkarajaisiin ja staattisiin kielisysteemeihin, kieli ymmärretään joustavana ja
hyödynnettävänä resurssina, jota käytetään eri tilanteissa eri tavalla: resursseja ovat pienet
kiel(t)en palaset eli eri murteiden, slangin tai varieteettien äänteet, sanat, fraasit, joita ihmiset
käyttävät osana kommunikaatiotaan (Blommaert 2010). Tässä tutkimuksessa olen
kiinnostunut kielellisten resurssien lisäksi myös muista semioottisista resursseista, kuten
diskursiivisista (diskurssit, narratiivit, kulttuuriset viittaukset), ruumiillisista (vartalon liike,
asennot, eleet, ilmeet), visuaalisista ((liikkuva) kuva, vaatteet, logot) ja auditiivisista
resursseista (musiikki, muu äänimaailma). Analysoidessaan hip hopin kieltä ja kieliä, myös
Alim (2009, 16) on kehottanut siirtämään fokuksen rakenteiden yli, kohti laajempaa
semioottista, monimodaalista representaation tutkimusta.
Sosiaalis-semioottinen lähestymistapa monimodaalisuuteen (Kress 2010; Kress & van
Leeuwen 2006; Burn & Parker 2003; Unsworth 2001) merkitsee sitä, että eri moodien ja
resurssien merkityspotentiaaleja tutkitaan niiden omissa konteksteissaan. Moodi voidaan
määritellä sosiaalisesti muotoutuneeksi ja kulttuurisesti annetuksi semioottiseksi merkityksen
annon resurssiksi (Kress 2010, 79). Esimerkkejä moodeista ovat: (liikkuva) kuva, kirjoitus,
puhe, layout, musiikki ja ele. Esimerkiksi kirjoituksen moodi koostuu edelleen fontin, koon ja
lihavoinnin resursseista (mt.). Kirjoitusta on aineistossani pääosin päivityksen tekstin
muodossa, mutta myös osittain kuvassa näkyvässä t-paidassa (esimerkki 2). Kuvat sijoittuvat
aina tiettyyn tilaan ja niiden merkitys syntyy kuvan sisältämien elementtien keskinäisistä
suhteista siinä tilassa, mutta myös kuvan koolla, väreillä ja muodoilla on merkitystä (Kress
2010, 82). Eleet (kuten käden liikkeet, olan kohautus) ovat luonteeltaan lyhytkestoisia, mutta
aineistoni valokuvissa nähdään myös (tarkoituksellisia) eleitä ja asentoja.
Artikkelini sosiaalisen median aineisto koostuu siis kahdesta Facebook-päivityksestä,
joissa esiintyvät Musta Barbaari ja Prinssi Jusuf sekä yhdestä Hassan Maikalin YouTubemusiikkivideosta. Aineisto on valittu sen perusteella, että ko. artistit ovat osa meneillään
olevaa postdoc-tutkimustani (ks. Westinen 2016, 2017, 2018; Leppänen & Westinen 2017;
Westinen & Lehtonen 2016), johon he ovat valikoituneet näkyvyytensä ja ajankohtaisuutensa
(julkaisevat musiikkia ja ovat esillä mediassa), kielivalintansa (räppäämisen kielenä pääosin
suomi), kokemuksensa (sekä kokeneempia että noviisimpia artisteja) ja genrensä (eri rapgenrejä) perusteella. Lisäksi kaikissa esimerkeissä käsitellään (enemmän tai vähemmän
eksplisiittisesti) etnisyyden, suomalaisuuden, kuulumisen ja kuulumattomuuden teemoja,
mutta hiukan eri näkökulmasta, riippuen artistista. Sosiaalisen median päivitykset ja
musiikkivideot ovat hyvin erityyppisiä, eri tarkoituksiin ja (mahdollisesti) eri yleisöille
tuotettuja populaarikulttuurisia ’tuotteita’, joten niiden kautta on mahdollista tutkia

etnisyyksien, kuulumisen ja/tai kuulumattomuuden teemoja keskenään hiukan erilaisista
näkökulmista.
Esimerkkejä 1 ja 2 (Facebook-päivitykset) analysoin visuaalisen kieliopin avulla, sillä
se sopii erityisen hyvin kuvien analyysiin. Visuaalinen kielioppi (grammar of visual design;
Kress & van Leeuwen 2006) auttaa purkamaan (liikkuvan) kuvan merkityksiä ja funktioita.
Representaation näkökulmasta voidaan tutkia, miten ihmisten toiminta, oleminen ja
tapahtumat esitetään; interaktiivisuuden näkökulma puolestaan korostaa, miten eri moodit
rakentavat ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita; rakenteellinen näkökulma taas kytkee yhteen
kaksi edellistä näkökulmaa: miten yhtenäinen kokonaisuus rakentuu esimerkiksi näkyvyyden
ja kehystämisen avulla (Kress & van Leeuwen 2006, 42‒43; Kress 2010, 87; Unsworth 2001,
72). Kaiken kaikkiaan eri moodien ja resurssien rakentamien (yhteis)merkityksien tutkiminen
mahdollistaa etnisyyksien ja kuulumisen monimodaalisen tutkimisen sosiaalisessa mediassa.
Musiikkivideon (esimerkki 3) kohdalla analysoin erityisesti erilaisten semioottisten resurssien
käyttöä ja yhdistelyä ja sitä, miten ne hyödyntävät erilaisia diskursseja ja herättävät erilaisia
kuulumiseen ja kuulumattomuuteen liittyviä merkityksiä. Kiinnitän huomiota siihen, miten
nuorta mustaa miestä, Hassania, sekä hänen ruumillisia ja musiikillisia tekoja ja laulun
diskursseja kuvataan ja representoidaan (sosiaalisen median diskurssin monisemioottinen
analyysi, ks. myös Leppänen ym. 2014; Leppänen & Kytölä 2017).
Sosiaalinen media tarkoittaa laajasti katsottuna online-ympäristöjä, jotka mahdollistavat
käyttäjien välisen sosiaalisen kanssakäymisen ja määräytyvät sen mukaan (Baym 2011;
Fornäs ym. 2002; Leppänen ym. 2014), luovat mahdollisuuksia monimodaaliseen
merkityksenluomiseen (Leppänen ym. 2009, 2014) ja julkisuuden rakentamiseen,
performointiin ja ylläpitoon (Marwick & boyd 2011; Marwick 2013). Sosiaalinen media
mahdollistaa myös näille artisteille aiempaa suurempaa näkyvyyttä ja suosiota. Facebook ja
YouTube tarjoavat artisteille digitaalisen, monimodaalisen ympäristön, jossa he voivat
rakentaa (artisti)identiteettiään kielen, diskurssin, (liikkuvan) kuvan ja äänen kautta sekä
kerätä seuraajia. Ne mahdollistavat myös fanien tavoittamisen oman paikkakunnan
ulkopuolelta, mikä on myös näille artisteille tärkeää oman uran kehittämisen kannalta
(Westinen 2016; 2017; Karrebæk ym. 2015).
Artistit
Musta Barbaari (tästedes MB) on oikealta nimeltään James Nikander. Hän on syntynyt
Turussa vuonna 1990, mutta nuoruutensa hän vietti Helsingissä, missä asuu yhä. Hänellä on
suomalainen isä ja tansanialainen äiti, joka oli yksinhuoltaja. Tätä nykyä MB tunnetaan rap-

artistina, viihdetaiteilijana, fitness-urheilijana ja somejulkkiksena, sillä hän on erittäin
aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Myös valtamediat seuraavat tarkasti hänen tekemisiään.
Keväällä 2017 MB osallistui Tanssii tähtien kanssa -tv-ohjelmaan ja artikkelin kirjoittamisen
aikoihin (kevät 2018) Selviytyjät Suomi -tosi-tv-ohjelmaan. Hiphop-piireihin MB ilmaantui
suomalaisen rap-artistin Ruudolfin (Rudy Kulmala) myötävaikutuksella. Ruudolf otti hänet
mukaan musiikkivideoilleen ja fanituotteidensa myyjäksi (Musta Barbaari & Takamaa 2014,
24–27). Tähän mennessä MB on julkaissut kaksi omaa rap-kappaletta ja -videota: Salil eka,
salil vika (2013) ja Kuka pelkää pimeet (2015) sekä useita yhteiskappaleita muun muassa
Prinssi Jusufin kanssa.
Prinssi Jusuf (tästedes PJ; oikealta nimeltään Iyouseyas Bekele Belayneh, synt. 1990)
on syntynyt Etiopiassa. Hän muutti Suomeen 2-vuotiaana perheensä kanssa. Hän on tullut
tunnetuksi myös kristillisestä rap-ryhmästä Pastorit ja roolistaan MB:n tuplaajana3.
Kevääseen 2018 mennessä hän on julkaissut viisi omaa rap-kappaletta: Prinssille morsian
(2014), Uff veli (2015), Nauhat auki (2016), Vuoden mamu (2016, mukana myös MB) ja Ne
näkee meijät kaukaa (2016). Sekä MB että PJ levyttävät Ruudolfin Lihamyrskylle.
Suurempaan julkisuuteen MB ja PJ nousivat lähinnä kuntosalielämään keskittyneen
YouTube-videobloginsa Taru Painojen Herrasta ansiosta. He tekevät jatkuvasti
rasisminvastaista työtä sekä kouluissa että erilaisissa tapahtumissa sekä osallistuvat
yhteiskunnalliseen keskusteluun myös mediassa.
Hassan Maikal (tästedes HM; synt. 1996; entiseltä taiteilijanimeltään Bizzyiam, jota
hän käytti vielä Maan tavalla -kappaleen ja -videon julkaisun aikaan) on syntynyt
Tampereella, mutta viettänyt suurimman osan elämästään Kontulassa, Helsingissä. Hän alkoi
räppäämään vuonna 2015 ja julkaisi samana vuonna ensimmäisen singlensä Ongelmii on.
Myöhemmin hän on julkaissut tässä artikkelissa analysoitavan ”Maan tavalla” (2016) kappaleen sekä uusimpina singleinä Eteenpäin (2018) ja Hengitä (2018). Toukokuussa 2018
ilmestyi Monsp Recordsin kautta hänen ensimmäinen EP:nsä, Erilainen, joka sisältää kuusi
kappaletta. Räppäämisen lisäksi Hassan toimii vloggarina, tuottajana, juontajana ja
nuorisovalmentajana.
KUULUMISEN JA ETNISYYKSIEN NEUVOTTELUA
Mustan Barbaarin juhannustoivotus
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Tuplaaja toimii keikoilla räppärin ”taustaräppärinä”, joka räppää artistin mukana tyypillisesti lainien
loppuriimejä tai muita avainsanoja ja fraaseja.

Ensimmäinen esimerkki on MB:n Facebook-päivitys (21.6.2014, ks. myös Westinen 20164).

Kuva 1: Mustan Barbaarin juhannustervehdys
MB toivottaa päivityksessään kaikille seuraajillensa hyvää juhannusta ja lisäksi hän ilmaisee
kiitollisuutensa turvapaikasta kauniissa maassa. Tekstiä seuraa pinkki sydän, minkä voidaan
nähdä merkitsevän rakkautta Suomea kohtaan ja näin ollen affektiivista kuulumista. Teksti
hyödyntää yleiskielisiä resursseja. Riippuen taustatiedoista, ensimmäisenä huomio kiinnittyy
sanaan ”turvapaikka”. Yleisö saattaa ihmetellä, miksi MB puhuisi turvapaikasta, sillä hän on
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Tässä englanninkielisessä artikkelissa tutkin semioottisten resurssien lisäksi skaaloja (paikallinen, kansallinen,
globaali) ja polysentrisyyttä (millaisiin normeihin tai normikeskuksiin artistit orientoituvat
kommunikaatiossaan).

syntynyt ja kasvanut Suomessa eikä näin ollen tarvetta turvapaikalle ole. Päivityksen ironinen
puoli saattaa siis alkaa aueta.
Syy moiseen sanavalintaan on jätetty arvailujen varaan mutta se saattaa liittyä siihen,
miten ylipäätään ‘ulkomaalaisen näköiset ihmiset’ tai erityisesti tummaihoiset ihmiset
etnisesti homogeenisessä Suomessa mielletään yhä turvapaikanhakijoiksi tai sellaisen
saaneiksi (ks. myös Rastas & Päivärinta 2010) eikä ’tavallisiksi suomalaisiksi’, jotka ovat
syntyneet ja kasvaneet Suomessa. Kenties tässä kohtaa onkin haluttu nostaa esiin kuulumisen
ja kuulumattomuuden teema tarkoituksellisesti sekoittamalla identiteettikategorioita: kuka
olen? mistä tulen? minne kuulun? miten? kuka kuulumisesta saa päättää?
Ikonisine auringonlaskuineen ja järvimaisemineen tämä kuva edustaa hyvin tyypillistä
tapaa viettää suomalaista juhannusta (lukuun ottamatta hahmon poseerausta, mitä käsittelen
alempana). Se voidaan nähdä ideologisena maaseutumaisena kansallisena maisemana
(Edensor 2002, 39–45). Tällaiset kuvat ovatkin sopivia kuulumisen tunteen
rakennuspalikoita, joilla voidaan tavoitella eräänlaista kansallista itsetiedostamista (Edensor
2002, 40). Niitä kierrätetään usein populaarikulttuurissa ja turistimateriaaleissa ja niitä
arvostetaan niiden visuaalisten ja romanttisten käyttömahdollisuuksien takia. Laajasti
ymmärrettynä maisema-käsite voi myös pitää sisällään erilaisiin konteksteihin sijoittuvia
henkilöitä ja hahmoja, jotka tuovat kuvaan syvempiä sosiokulttuurisia, -poliittisia ja
sukupuolittuneita merkityksiä maiseman visuaalisuuden lisäksi (Vallius 2014, 27). kuten
näemme tässäkin esimerkissä.
Laskevaa aurinkoa ja järveä vasten piirtyy tumma hahmo. Hänen kasvojaan ei näy,
mutta voimme päätellä sen olevan MB, sillä kyseessä on hänen Facebook-profiilinsa ja
päivityksensä. Hän seisoo leveässä haara-asennossa laiturin kaiteella ja jännittää hauiksiaan
ns. bodausasentoon. Visuaalisen kieliopin termein (Kress & van Leeuwen 2006, 67) kyseessä
on reagoija (Reacter), sillä kuvassa ei näy suoranaista toimintaa, ainoastaan järvelle (ilmiö;
Phenomenon) katsomista. Koska hän ei katso suoraan kameraan, kuva on luonteeltaan tarjous
(Offer): se ikään kuin tarjoaa MB:n meille tiedoksi, katsottavaksi ja arvioitavaksi (Kress &
van Leeuwen 2006, 124). MB:n asettuminen katsojiin nähden selin indeksoi
vuorovaikutuksen puutetta. Kuvan kehystäminen ja etäisyyden valinta (näemme MB:n
kokonaisuudessaan) lisää entisestään sosiaalista etäisyyttä MB:n ja katsojan välillä. MB
kuvataan hiukan alaviistosta, mikä kertoo MB:n vallasta katsojiin (ja faneihin) nähden.
Hänen asentonsa ja pullistelunsa edelleen vahvistaa tätä näkemystä. Tämänlainen asento ei
ole tyypillinen ”toivotan hyvää juhannusta kesämökkini rannasta” -kuvalle.

Tässä kohtaa luontoa käytetään siis resurssina, jolla luodaan kontrastia hahmon ja
maiseman välille. Vaikka MB katsookin poispäin kamerasta, on selvää, että hänen miehinen
vartalonsa on tarkoituksellisesti asetettu näytille katsojaa varten – sillä ilman katsojia
tämänkaltaiselle poseeraukselle ei olisi mitään tarvetta. Toinen tulkinnan mahdollisuus on
myös, että hän ikään kuin pyrkii valloittamaan ja ”voittamaan” suomalaisen maiseman, mikä
toimii kuvassa suomalaisuuden ikonina. Suomessa kohtaamistaan vastoinkäymisistään
huolimatta MB ei anna periksi, vaan nousee kaiken yläpuolelle. Täten MB:n rooli ja asema
on kahtalainen: sankariuden ja idolin aseman lisäksi tämä tumma ja näkyvä hahmo,
asetettuna kuvassa kansallismaiseman eteen ja keskelle, voi myös edustaa tuntematonta ja
voimakasta uhkaa sillä hän ”rikkoo” kuvasta välittyvän harmonian.
Harmoninen maisema voidaan myös mieltää symboliseksi attribuutiksi (Kress & van
Leeuwen 2006, 105), jolloin MB:n identiteetti kuvassa muodostuu tämän attribuutin myötä
(laskeva aurinko ja kansallisen maiseman symbolinen arvo). MB:n representoidaan kuuluvan
Suomeen ja identifioituvan tänne, sekä tekstin että kuvan osalta. Tausta on kenties valittu
esteettisen ja affektiivisen arvon lisäksi myös symbolisen, kansallisen arvonsa takia. Se, että
MB esiintyy kuvassa yksin voi kieliä monista seikoista. Tutkimusten mukaan suomalaiset
haluavat nauttia luonnosta rauhassa, yksinään (esim. Simula 2012). Sinänsä MB edustaa tässä
tyypillistä suomalaista. Toisaalta yksinäisyys voi myös olla ei-haluttua. Kuva voi kertoa siitä,
että MB kokee olevansa Suomessa yksin eikä sosiaalista kuulumista näin ollen tapahdu.
Etnisyyden lisäksi myös MB:n sukupuoli ja mahdollisesti myös seksuaalinen
orientoituminen ovat olennaisia kuvan tulkinnan kannalta. Näin ollen tärkeäksi nousee
intersektionaalinen (Crenshaw 1989) lähestymistapa aineistoon: sen sijaan, että tarkastellaan
vain yhtä tiettyä kategoriaa, tulee ottaa huomioon useat, osin limittyvät ja yhtäaikaiset
sosiokulttuuriset identiteettikategoriat kuten sukupuoli, etnisyys, luokka ja seksuaalinen
orientaatio, jotta voimme ymmärtää ja selittää identiteetti- ja kuulumisprosessien monisyistä
luonnetta. MB representoidaan tässä nimenomaan vahvana, lihaksikkaana mustana miehenä,
joka poseeraa vahvan näköisenä yleisölleen (ks. myös Westinen 2016; 2017; Westinen &
Lehtonen 2016).
Mikäli tietää MB:n taustoja, esimerkistä välittyy huumori, jota luodaan ironian kautta.
Kuten todettua, huumori syntyy sanan ’turvapaikka’ sekä MB:n alkuperän ja eletyn elämän
välisestä ristiriidasta. Yksi huumorin tärkeimmistä funktioista on ryhmän ylläpitäminen ja
solidaarisuus sekä toisien ulkopuolelle jättäminen (Antos & Ventola 2010, 549–554).
Huumoria voidaan myös käyttää sosiaalisen elämän monimutkaisuuden käsittelyyn ja
ilmaisuun (mt.). Mulkay (1988, 69) on todennut, että epävirallinen, arkipäiväinen huumori

ymmärretään usein tapana ilmaista vakavaa aietta ja tärkeää tietoa ilman, että se vaikuttaa
siltä. Tämän esimerkin sisältämän representaation kautta käsitellään ja ilmaistaan toisaalta
MB:n ulkopuolisuutta ja toisaalta kuulumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Erityisesti
marginalisoitujen ryhmien kohdalla huumoria voidaan käyttää valtaapitävien arvostelun ja
sosiaalisen muutoksen välineenä – eli keinona vastata usein enemmistöjen vähemmistöjä
kohtaan osoittamaan pilkkaan ja ivaan, jopa sortoon. Voimaannuttava huumori voi myös
pitää sisällään oman tilanteen ja roolien halveeraamista (Gillotta 2013, 5–6). Tämän voi
nähdä MB:n tapauksessa siinä, kuinka hän omaksuu itselleen turvapaikansaajan roolin, mikä
on hyvin stereotyyppinen tapa hahmottaa ja kategorisoida tummaihoisia miehiä Suomessa.
Tässä kuvassa MB siis näyttää rakentavan omaa suomalaisuuttaan ja kuulumistaan
samaan aikaan, kun hän ironisesti esittää olevansa turvapaikansaaja. Tämän lisäksi MB
vaikuttaa tuovan esille omaa fitness-harrastustaan tietynlaisen poseeraamisen kautta. Tämä on
linjassa hänen julkisuuskuvansa kanssa, sillä erityisesti aiemmin (tämän esimerkin julkaisun
aikoihin) MB esitti itsensä (sosiaalisessa) mediassa rap-artistina olon lisäksi timminä fitnessintoililijana ja innokkaana poseeraajana.5 Monisemioottisten representaatioidensa kautta MB
hyödyntää ja kierrättää kuulumiseen, kuulumattomuuteen ja etnisyyksiin liittyviä
keskusteluja ja diskursseja. Ottamalla erilaisia rooleja, kuten turvapaikansaajan, MB tulee
myös kritisoineeksi (valkoisen valtaväestön) stereotyyppisiä oletuksia ja diskursseja. Tällä
tavoin ja tässä asemassa (tunnettu artisti ja ’mediahahmo’) hän voi tuoda esille uusia ääniä ja
diskursseja suomalaisessa yhteiskunnassa. Ironisen sävyn lisäksi tai sen taustalla kuva tuntuu
myös ehdottavan, että MB identifioituu voimakkaasti Suomeen – ja kuuluu tänne (ainakin)
emotionaalisesti – nauttiessaan juhannusillasta järven rannalla kuin kuka tahansa muukin
suomalainen.
Prinssi Jusuf ja Suomi-t-paidat
Myös toinen esimerkkini on MB:n profiilista, mutta visuaalisesti pääosassa tässä
päivityksessä on PJ (ks. myös Westinen 2016). Se, ettei kuvan ”puhujasta” ole varsinaista
selvyyttä (MB:n profiili, mutta PJ:n kuva), ei ole relevanttia: tärkeämpää on se
monisemioottinen representaatio, mikä päivityksen avulla rakentuu etnisyyksistä,
kuulumisesta ja kuulumattomuudesta. Kuva on kehystetty seuraavalla tekstillä: Jusuf on
motivoitunut integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Kuvassa MB:n ystävä ja tuplaaja
PJ katselee ja arvioi tietynlaisia t-paitoja.
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MB on kilpaillut vuosina 2014–15 fitness-kisojen Men’s Physique -sarjassa ja sijoittunut kärkikolmikkoon.

Kuva 2: Prinssi Jusuf ja Suomi-t-paidat
Tekstissä hyödynnetään yleiskielen resursseja. Sosiaalisen median kontekstissa, jossa on
tapana käyttää pikemminkin puhekieltä (esim. Kytölä 2013: 140)6, se voi kuulostaa hyvinkin
viralliselta suomelta taivutettuine sijamuotoineen (motivoitunut integroitumaan vs
motivoitunu integroituu(n)) ja sanavalintoineen, joista ensimmäisenä huomion kiinnittää
juurikin sanat ”motivoitunut” ja ”integroitumaan”. Lause pitää sisällään myös sen olettaman,
ettei PJ (vielä) ole osa suomalaista yhteiskuntaa, vaan katselee sitä ikään kuin ulkopuolisen
silmin, toiveenaan integroituminen. Integraatio on usein maahanmuuttopolitiikan päästrategia
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Toki tämä riippuu myös käyttäjästä, kontekstista ja sosiaalisen median alustasta.

ja -tavoite ja siihen liittyvät ja sekoittuvat etnosentriset diskurssit: vastaanottomaa haluaa
muualta tulevien omaksuvan ’meidän’ tapamme, kulttuurimme ja kielemme – eli
assimiloituvan (Blommaert & Verschueren 1998; Nørreby & Møller 2015; Rastas &
Päivärinta 2010).
Tässä esimerkissä rakentuu usea, osin päällekkäinenkin diskurssi: integraation,
maahanmuuton, suomalaisuuden (kuuluvuuden) ja toiseuden (kuulumattomuuden) diskurssit.
Ne rakentuvat kielen ja diskurssin mutta myös visuaalisen moodin kautta. Kuvassa näemme
PJ:n ylävartalon. Taustaa ei näy laajasti, mutta päätellen paitojen asettelusta ja sijainnista, PJ
on todennäköisesti kaupassa, matkamuistomyymälässä tai huoltoasemalla (ks. keskustelu
rekkamies-paidoista alla). Visuaalisen kieliopin (Kress & van Leeuwen) termein PJ on
reagoija (Reacter), joka katselee ilmiötä (Phenomenon) eli Suomi-t-paitoja. Koska PJ ei katso
yleisöön (tai kameraan) päin, edellisen kuvan tapaan tämäkin kuva on tarjous (Offer). Häntä
kuvataan hyvin läheltä, jopa henkilökohtaiselta etäisyydeltä, sillä näemme vain hänen päänsä
ja toisen kätensä. Kuva on otettu samalta tasolta kuin katsoja, mikä rakentaa tasa-arvoisuutta
kuvan kohteen ja katsojan välille. PJ ei myöskään ole kuvan keskipiste ja näkyvin elementti,
vaan hänen sijaansa huomion kiinnittävät t-paidat.
PJ:n eleitä ja ilmeitä voi tässä kohtaa pitää yhtenä moodina (Kress 2010). Jos hänen
asentoaan tutkii tarkemmin, näkee, että kohotettu leuka sekä suora etusormi leuan ja huulien
edessä kielii siitä, että hän pohtii kovasti jotain, tai on jopa epäileväinen jotain kohtaan.
Affektiivinen kuuluminen Suomeen on siis epävarmaa. Kuvasta saattaa myös välittyä
ironinen asenne. Hänen asentonsa vaikuttaa myös lavastetulta kuvan tarkoitusperiä varten.
Monimodaalisuuden kannalta ajateltuna päivityksestä välittyy kahden moodin välinen
merkitysristiriita (Kress & van Leeuwen 2006) kirjoitetun sanan ”motivoitunut” ja pohtivan,
epäilevän asennon välillä – ja itse asiassa myös ironia syntyy osittain tästä ristiriidasta (ks.
keskustelu alla).
Huolimatta siitä, että PJ on elänyt Suomessa lähes kolme vuosikymmentä ja hallitsee
suomen kielen (kaikki hänen kappaleensakin ovat pääosin suomeksi), tämä kuva antaa olettaa
PJ:n yhä olevan ulkopuolinen, joka harkitsee integroitumista tai on (muka) motivoitunut
siihen. Kuvassa t-paita tuntuu symboloivan tätä integroitumista. Vaihtoehtoisesti kuvan voi
myös nähdä symboloivan tietynlaista suomalaisuutta. Tämänkaltaiset Suomi-tuotteet
indeksoivat nationalismia ja isänmaallisuutta (esim. Finell 2012), kenties itsenäisyyttäkin.
”Suomalainen rekkamies”-paita voi myös viitata työväen luokkaan ja sukupuoleenkin.
Stereotyyppisesti ajateltuna tämänkaltaisia tuotteita pitävät ihmiset (erityisesti miehet), jotka
ovat usein monikulttuurisuutta ja maahanmuuttoa vastaan. Suomalaisten miesten asenteet

maahanmuuttoa vastaan ovat tutkimusten mukaan keskimäärin negatiivisempia kuin naisten
(ks. esim. Jaakkola 2005; Avonius 2016).
Leijona-symboli, jota tuotteissa usein näkee, on otettu Suomen vaakunasta. Tätä
’virallisen’ Suomen kansallista symbolia käytetään ’banaalin nationalismin’ (Billig 1995)
tarkoituksiin tavallisissa, arkipäiväisissä tuotteissa, kuten t-paidoissa. Billigin (1995, 6)
mukaan termi pitää sisällään ideologiset tavat, joilla (länsimaisia) kansakuntia uudelleen
tuotetaan ja ’merkitään’ kansan jokapäiväisessä elämässä. Leijona-symboli saa tässä
prosessissa uusia merkityksiä. Viimeisimpänä vaiheena tässä merkitysprosessissa tuntuu
olevan se, että myös muut kuin äärioikeistolaiset ovat ottaneet Leijona-symbolin omaan
käyttöönsä ja täten pyrkivät tekemään siitä merkityksellisen myös muille ryhmille (ks. esim.
Krautsuk 2016; Typpö 2016). Debattia on viime aikoina käyty runsaasti sekä mediassa että
julkisessa keskustelussa siitä, kenelle leijona-symboli oikeastaan ’kuuluu’.
Edellisen esimerkin ohella myös tästä päivityksestä välittyy huumori. Marginaalisen
(tai marginalisoidun) ryhmän edustaja käyttää huumoria nostaakseen esille tärkeitä
yhteiskunnallisia asioita tekemällä itsestään ja asemastaan pilaa7. Bellin (2007a, 2007b)
mukaan ihmiset antavat kommunikoidessaan useita vihjeitä huumorin tulkitsemiseksi,
mukaan lukien kasvojen ilmeiden ja sanotun välinen kontrasti. Tässä esimerkissä ns.
ilmeettömät tai epäilevät kasvot yhdistettynä koro(s)tettuun etusormeen vihjaavat ironian
suuntaan, kun ne rinnastetaan sanaan ”motivoitunut”. Lisäironia (tai vaihtoehtoisesti
turhautuminen) syntyy siitä tiedosta, ettei PJ:n edes tarvitsisi ’integroitua’ Suomeen, sillä hän
on asunut täällä lähes koko elämänsä. Tässä kuvassa rakentuu monisemioottisesti siis PJ:n
oletettu (sosiaalinen) kuulumattomuus ja ’halukkuus’ integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan.
Hänen kuuluvuutensa ja kuulumattomuutensa on kompleksia: oikeassa elämässä PJ on asunut
Suomessa pitkään, mutta tässä kuvassa rakennetaan representaatiota, jonka mukaan häntä (ja
muita hänen kaltaisiaan) ei vieläkään nähdä suomalaisena, todennäköisimmin ihonvärin takia.
Tässä esimerkissä siis näemme, kuinka populaarikulttuuriset hahmot ja julkisuuden
henkilöt, kuten MB (jonka profiilista on kyse) ja PJ (joka esiintyy kuvassa), voivat ottaa
kantaa yhteiskunnallisiin maahanmuutto- ja integraatio-diskursseihin ja -keskusteluihin
sosiaalisessa mediassa ja sen mahdollistamana. Tällä kuvalla nostetaan esille
kuuluminen/kuulumattomuus ja stereotyyppinen kategorisointi: kuka on suomalainen? millä
perusteilla? kenen pitää integroitua ja miten? minkälainen on se yhteiskunta, johon tulee
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Esimerkiksi Tanskassa maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat etäännyttäneet itsensä yhteiskunnan
integraatiovaatimuksista ja jotkut heistä ovat myös ottaneet asiaan kantaa humoristisesti rap-esityksissään
(Stæhr & Madsen 2015).

integroitua? Ja ehkä lisäksi: haluanko edes integroitua sellaiseen yhteiskuntaan, johon minun
ja kaltaisteni ei haluta / katsota kuuluvan?
Hassan Maikal maassa maan tavalla
Vielä kymmenisen vuotta sitten etniset toiset olivat suomalaisissa musiikkivideoissa lähinnä
kuvallisia aineksia ja konventioita: tuttuja mutta silti etäisiä koristeita, eivätkä useinkaan
pääroolissa, saati itse äänessä (Kärjä 2007; 2005). Suomalaiset rap-musiikkivideot ovat yhä
verrattain valkoisia (Tervo 2014), mutta parin viime vuoden aikana tämäkin kuva on
vähitellen alkanut monimuotoistua. HM julkaisi kappaleensa ja videonsa “Maan tavalla”
16.2.2016 (n. 54 000 katsojaa 21.6.2018). Muutamia englanninkielisiä resursseja (sanoja ja
fraaseja, kuten yo ja freeze) lukuun ottamatta kappale on kokonaan suomeksi, eli se on
suunnattu suomenkielisille yleisöille (ks. liite). Jo kappaleen kielivalinta rakentaa siis
(sosiaalista, diskursiivista ja affektiivistakin) kuulumista – artistille luonteva valinta on suomi
eikä englanti tai somali (hänen äidinkielensä). Hyvin pian ilmestymisensä jälkeen kappale
herätti huomiota myös mediassa ja artistia haastateltiin useisiin sanomalehtiin, mikä
entisestään ruokki kappaleen suosiota ja näkyvyyttä.
Laulu sai alkusysäyksen kantasuomalaisen naisen verbaalisesta, rasistisesta
hyökkäyksestä suomalaiskenialaista naista kohtaan. Englanninkielisen solvauksen kohteeksi
joutunut uhri kuvasi tapahtuneesta videon ja julkaisi sen sosiaalisessa mediassa, missä se
herätti välittömästi huomiota ja keskustelua. HM puolestaan käyttää naisen rasistisia
solvauksia videonsa alussa ja lopussa. Nämä solvaukset kehystävät kappaleen tietystä
näkökulmasta: viimeaikaiset, yhä lisääntyvät rasistiset välikohtaukset Suomessa. Analyysissa
keskityn siihen, miten HM hyödyntää videossaan useita semioottisia resursseja ja millä eri
tavoin ne rakentavat etnisyyksiä, monisyistä kuulumista ja toisaalta myös kuulumattomuutta
(ks. myös Leppänen & Westinen 20178).
Visuaalisesti kuuluminen kuvataan asemoitumisena tiettyihin paikkoihin mutta
myöskin emotionaalisena kiintymisenä (tai sen puutteena). Video alkaa kohtauksilla, jossa
HM:ia kuvataan perinteisen suomalaisen mökin sisä- ja ulkopuolella. Näemme myös mökkiä
ympäröivää talvista, lumista metsää ja järvimaisemaa. Hiljainen talvimaisema symboloi
mustan miehen ’uutta’ kotia, kylmää periferistä maata, jossa ihmisten sijaan häntä ympäröi
lumi ja puut (kuva 3).
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Tässä englanninkielisessä artikkelissa analysoimme YouTube-videon lisäksi siihen liittyvää kommentointia ja
sitä, miten myös kommenteissa rakentuu kuuluminen ja kuulumattomuus.

Kuva 3: Hassan Maikal talvisessa mökkimaisemassa
Häntä kuvataan myös työhuoneen kaltaisessa ympäristössä ja tyhjällä teatterilavalla, sekä
yleisön että tyhjän katsomon edessä. Visuaalisesti videon ensimmäiset kohtaukset kuvaavat
siis nuoren mustan miehen yksinäisyyttä, erillisyyttä ja pohdintaa. Hänet kuvataan yksin
erilaisissa maisemissa ja tiloissa, joissa hänellä ei ole mahdollisuutta kunnolliseen
vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa eikä sosiaalista kuulumista näin ollen
representoida visuaalisesti lainkaan. Se, että HM:n yksinäisyyttä korostetaan toistuvasti
kertoo siitä, että videolla ja kappaleessa käsitellään hänen omia, henkilökohtaisia ajatuksiaan,
unelmiaan, pelkojaan ja yrityksiään tulla toimeen erilaisuutensa kanssa ’kylmässä’ ja
(kirjaimellisesti ja etnisestikin) valkoisessa suomalaisessa yhteiskunnassa. Visuaalisuuden
välittämä affektiivinen kuulumattomuus on siis yhtä lailla nähtävissä. Myös kappaleen
lyriikat tukevat tällaista tulkintaa, sillä hän ei vaikuta kuuluvan Suomeen ja haluaa lähteä
pois, vaikkei tiedäkään määränpäätään (”enkä tiedä minne mennä pakoon”).
Videon keskittyminen suurimmaksi osaksi yksinäisen miehen kuvaamiseen välittää
yleisölle siis kuvaa sosiaalisen kuulumisen mahdottomuudesta, tai ainakin sen vaikeudesta.
Kohtaukset videolla korostavat sitä, ettei HM:illa ole ketään identifioitumisen kohdetta.
Teatterin lavallakin hän on tavallaan muiden tutkinnan ja katseen kohteena – yksin
esiintymässä kasvottomalle ja tuntemattomalle yleisölle. Näiden affektiivisten kohtausten
lisäksi videolla näkyy myös mustan miehen henkilökohtaisia tavoitteita ja haaveita tulla
tärkeäksi ja hyväksytyksi osaksi yhteiskuntaa. Sekä lyriikat että kuvat korostavat tällaisia
haaveita – ”Must tulee presidentti, lääkäri, poliisi”. Näille haaveille ei kuitenkaan anneta
paljoa perusteita tai tukea. Itse asiassa video korostaa selkeästi suomalaisen yhteiskunnan ja

suomalaisten viimeaikaista polarisoitumista ja vihamielisyyttä. Esimerkiksi videon alussa ja
lopussa kuultavat ääninäytteet rasistisesta hyökkäyksestä (”you are not human”; kuva 5)
kielivät siitä, että ’valkoisessa’ yhteiskunnassa ainoa paikka HM:in kaltaisille tummaihoisille
ihmisille on marginaalissa (jos edes siellä, ks. keskustelu alla). Tätä marginaalista kuulumisen
positiota kuvaa laulussa myös mustille ihmisille osoitetut työt keittiössä ja siivouksen parissa
(ks. myös esim. Strömmer 2017 maahanmuuttajien työllistymisestä ja ammateista Suomessa):
lyriikkaesimerkki 1
Isomies nii nyt nää kelaa et oon kylän kokkii
Soppii en tee, pastat vetee
Tartun mun moppiin ja alan pesee

Näillä tavoilla videon sisältämät representaatiot osoittavat, miten valkoinen enemmistö ei
’anna’ mustille ihmisille täyttä oikeutta kuulua yhteiskuntaan. Tätä näkemystä korostavat
myös lyriikat, jotka viittaavat maan valtaapitäviin, jotka eivät joko välitä (”Ku päättäjät ne
heittää lähiklubil noppii”) tai joiden poliitiikka on maahanmuuttovastaista. Esimerkkinä
mainitaan populistipuolue perussuomalaiset ”Perus Suomi Halla-ahon alla” – millä viitataan
mitä ilmeisimmin sellaiseen Suomeen, johon HM ja hänen kaltaisensa eivät ole tervetulleita
eivätkä kuulu, millään ulottuvuudella mitattuna.
Samaan aikaan, kun videolla rakentuu kuva tästä mustasta miehestä sellaisena, jonka
(sosiaalinen, affektiivinen ja diskursiivinenkin) kuuluminen Suomeen on lähes mahdotonta,
räppärin roolissa ko. mies on aivan kotonaan. Huolimatta siitä, ettei häntä visuaalisesti kuvata
stereotyyppisessä hiphopin ’kodissa’ (eli urbaaniympäristössä ja kaduilla; esim. Forman
2002) ja siitä, että hän esiintyy ilman hiphopille tyypillistä possea, on hän kuitenkin
’kotonaan’ räpätessään. Hän hymyilee ja etsii suoraa katsekontaktia videon yleisön kanssa.
Myös hänen liikkeensä ja eleensä, jotka menevät täysin tahtiin rap-biittien kanssa, sekä
hiphop-tyyliset löysät vaatteensa kielivät identifioitumisesta ja sosiaalisesta, affektiivisesta ja
diskursiivisesta kuulumisesta hiphop-kulttuuriin ja -yhteisöön. Hiphop-kuuluminen on esillä
myös siinä, että rap-biiseille tyypilliseen tapaan myös tämä kappale hyödyntää ja kierrättää
muiden kappaleiden musiikillisia ja verbaalisia elementtejä, kuten tässä suomalaisen reggaeartisti Raappanan ”Maasta maahan” -kappaletta (2007) ja erityisesti sen kertosäettä: ”maasta
maahan ja maassa maan tavalla / saare[s]t saareen”.
Käsitellessään etnisyyttä, kuulumista ja kuulumattomuutta video ja kappale myös
uudelleen kontekstualisoi suomalaisuuden ja suomalaisen kulttuurin diskursseja.

Hyödyntämällä tällaisia diskursseja HM osoittaa tuntevansa sellaisia kulttuurisia piirteitä ja
tapoja, joita suomalaiset pitävät arvokkaina. Samaan aikaan hän tuntuu kuitenkin välittävän
kuvaa siitä, ettei näiden tapojen ja piirteiden nähdä kuuluvan hänen kaltaiselleen. Video
sisältää esimerkiksi viitteitä suomalaisen kulttuurin ikonisiin piirteisiin, kuten luonnossa
viihtymiseen, kesämökkeilyyn ja saunaan (ks. esim. Simula 2012) ja suomalaiseen
ruisleipään. Vaikka näitä piirteitä ja tuotteita tuodaan selkeästi esille videolla, esimerkiksi
kappaleen kertosäe korostaa samanaikaisesti, miten nämä eivät kuulu kyseiselle
tummaihoiselle miehelle:
lyriikkaesimerkki 2
Maasta maahan tai maassa maan tavalla
Saarest saaree oon kylmän ilman alla
Enkä tiedä minne mennä pakoo
En haluu eksyy kylmää rakoo

Toisin sanoen video korostaa sitä, että vaikka ko. henkilö onkin tietoinen suomalaisuuden
pääpiirteistä ja niihin liittyvistä odotuksista, joiden mukaan hänen tulisi seurata maan tapoja
(”maassa maan tavalla”) ja ’integroitua’, häntä muistutetaan jatkuvasti tämän tehtävän
mahdottomuudesta. Hän on ”kylmän ilman alla” ja lähdössä pakoon. Hän näyttäytyy siis
ulkopuolisena, joka ei halua identifioitua mihinkään sellaiseen, mikä yhä vaikuttaa hänestä
vieraalta tai torjuvalta.
Video hyödyntää myös yhtä suurta suomalaista kansallistarinaa – talvisotaa. Videolla
nähdään keskellä talvista sotaa oleva musta mies armeijan harmaissa (kuva 4). Talvisota
(1939–40) nähdään usein esimerkkinä sellaisesta hetkestä, jolloin koko kansa yhdistyi
yhteistä vihollista vastaan. Sijoittamalla musta mies kansallisen yhtenäisyyden ja sankariuden
tarinan keskiöön video tuntuu ensisilmäyksellä ehdottavan, että myös mustat suomalaiset
voisivat olla yhtä isänmaallisia ja kansalaisuuteen oikeutettuja kuin kantasuomalaisetkin.
Video välittää tätä kuvaa kuitenkin myös ironisesti, sillä sotilas pitää kypärää väärinpäin ja
hänen aseensa piippu on täynnä lunta. Lisäksi mies on yksin kaikissa kohtauksissa, joten hän
tuntuu käyvän sotaa(nsa) yksin, ilman apujoukkoja, mikä jälleen kieli sosiaalisesta
kuulumattomuudesta.

Kuva 4: Tummaihoinen Suomen sotilas
Myös lyriikat heikentävät ensivaikutelmaa, sillä ne tuntuvat ehdottavan, että ihana kotimaa
(ja sen diskurssit) saavat myös mustan miehen menettämään mielenterveytensä:
lyriikkaesimerkki 3
Tämä suomen somali tulee sotii sun sotiisi
miehet öisin suksilla sotimaan
Oi meidän ihana Suomi kotimaa
Kotimaa kullan kallis, sekottaa sunki nallis

Kappaleen lyriikoissa ja videolla representoidut ennakkoluulot ja kieltämiset kielivät siitä,
että sen lisäksi, ettei tummaihoisilla ihmisillä ole oikeutta kuulua tähän yhteiskuntaan, he
eivät kuulu edes ihmisrotuun. Video siis alkaa yllämainitussa rasistisessa kohtauksessa
valkoisen suomalaisen naisen englanninkielisillä, ns. suomalaisittain ääntämillä lauseilla:
”You are zero, you are not a human, in my eyes”, jotka sekä kuullaan että nähdään
tekstitettyinä. Tämä rasistinen kommentti virittää koko musiikkivideon katsottavaksi
tietynlaisesta näkökulmasta.

Kuva 5: Rasistinen kommentti tekstitettynä
Lyriikat myös vertaavat tummaihoisia ihmisiä rottiin, apinoihin ja koiriin – eli
epäinhimillistävät heitä monin eri tavoin. Videon lopussa kuulemme ja näemme jälleen
rasistisen naisen kommentin: ”You are welcome, but not in my country”, mikä yhä
entisestään korostaa sitä näkemystä, etteivät mustat ihmiset saa kuulua valkoiseen
suomalaiseen yhteiskuntaan.
Tämänkaltaisen poissulkemisen kulminaatiopiste videolla on tummaihoisten ihmisten
representaatio ikään kuin vihollisena. Videon lopussa nähdään valkoiset kädet sytyttämässä
Molotovin cocktailia (polttopulloa), mitä seuraa rikkoutuvan lasin ääni. Tämä voidaan tulkita
niin, että väkivalta ja sen uhka ovat aina lähettyvillä oleva keino yrittää torjua, terrorisoida ja
häätää mustat ihmiset pois yhteiskunnasta, joka joidenkin mukaan on tarkoitettu kuuluvan
vain valkoisille.
Sekä videon alku että loppu korostavat, miten valkoinen valtaväestö kieltää mustilta
oikeuden kuulua. Heitä ei pidetä yhteiskunnan jäseninä, eikä pahimmillaan edes ihmisrodun
jäseninä. Videon viesti kokonaisuudessaan on siis sangen pessimistinen ehdottaessaan, että
HM:n kaltaisille (sosiaalinen, affektiivinen ja diskursiivinen) kuuluminen on lähestulkoon
mahdotonta. HM:n kuulumisen neuvottelu ei kuitenkaan ole täysin pessimistinen.
Performanssi itsessään on jo poliittinen teko. Se, että HM on tehnyt kappaleensa suomeksi,
suomalaiselle yleisölle ja että se sisältää rasistisia suomalaisia ääniä on merkittävää arjen ja
ruohonjuuritason politiikan kannalta. Reflektoidessaan ja esittäessään valkoiseen
yhteiskuntaan kuulumisen vaikeutta tai jopa mahdottomuutta hän tuntuu samanaikaisesti

kertovan, että hän yhä toivoo kuuluvansa sellaiseen yhteisöön, joka on valmis kuuntelemaan
häntä ja kommunikoimaan hänen kanssaan.
LOPUKSI: MONIMUOTOINEN SUOMALAISUUS
Tässä artikkelissa olen tutkinut kuulumisen, kuulumattomuuden ja uusien etnisyyksien
monimodaalista rakentumista kolmen maahanmuuttajataustaisen suomalaisen rap-artistin
sosiaalisen median kommunikaatiossa. Sekä rap-musiikki että sosiaalinen media voivat
tarjota tiloja, joissa tarkastella etnisyyksiin, kuulumiseen ja kuulumattomuuteen liittyviä
kokemuksia, tunteita ja diskursseja. Monimuotoistuvissa ja polarisoituvissakin yhteiskunnissa
niiden kautta voi saada oman äänensä kuuluviin ja ne voivat myös tarjota artisteille
uudenlaisia mahdollisuuksia kritisoida rasistisia ja nationalistisia kuulumisen keskusteluja ja
diskursseja ja puuttua niihin (ks. myös Leppänen & Westinen 2017). MB:n ja PJ:n sosiaalisen
median päivitykset ja HM:n musiikkivideo toimivat kuulumisen neuvottelun paikkoina –
itseilmaisun, identifikaatioiden ja protestin keinoina – niin artisteille itselleen kuin
mahdollisesti myös muille, jotka jakavat heidän sosiaalisen ja kulttuurisen sijaintinsa.
Facebook-esimerkeissä sekä MB että PJ kommunikoivat niin kielen, diskurssin, kuvien,
eleiden kuin ilmeidenkin kautta, etteivät he täysin ’kuulu’ sinne, mistä he tai heidän
vanhempansa ovat kotoisin eivätkä sinne, missä he asuvat ja elävät. Heidän pitää siis
määritellä oma roolinsa ja kuulumisensa uudella, osin erilaisella tavalla. Kuten esimerkeissä
nähtiin, (sosiaalista, diskursiivista ja affektiivista) kuulumista rakennettaessa ironialla ja
parodialla on suuri merkitys. Tässä prosessissa he hyödyntävät myös kansallis-kulttuurisia
symboleita, kuten leijonaa, haastaessaan yhteiskunnassa vaikuttavia etnosentrisiä diskursseja.
Esimerkeissä heidän suomalaisuuttaan kyseenalaistetaan ja etnisyyden asiat tuodaan esille
muun muassa ihonvärin, ikonisten symboleiden ja maisemien sekä etnosentristen diskurssien
kautta (ks. myös Rastas & Päivärinta 2010). Heidän afrikkalaisuutta ja mustaa ihonväriä
rakennetaan hyödyntämällä ja ironisoimalla stereotypioita, joiden mukaan tummaihoiset ovat
automaattisesti turvapaikanhakijoita tai -haltijoita, joiden tulee integroitua. Näiden artistien
identifikaatio ja kuuluminen hiphop-kulttuuriin (vaikkei kovinkaan paljon esillä näissä
esimerkeissä, mutta selvää tutkijan etnografisten huomioiden perusteella; ks. myös Westinen
2017; 2018) saattaa liittyä siihen, että nämä artistit etsivät ’vaihtoehtoista kulttuurista
järjestystä’ (Huttunen 2004) hiphopin ja ’globaalin mustuuden’ kautta; järjestystä, joka ei
marginalisoi heitä, vaan sijoittaa heidät keskelle. Kuulumista (ja kuulumattomuutta)
rakennetaan siis hyvin monisyisesti ja sitä pitääkin tutkia aina kustakin yhteiskunnallisesta ja
kulttuurisesta kontekstista käsin. Esityksissä hyödynnetään jo valmiiksi olemassa olevia

malleja ja stereotypioita, mutta uudenlaisilla tavoilla, monisemioottisia resursseja
hyödyntäen. Esille nousevat siis uudenlaiset tavat puhua tummaihoisista (suomalaisista)
suomalaisessa populaarimusiikissa ja -kulttuurissa ja suomalaisen populaarikulttuurin
kuvaston (esim. Aapinen, maantiedon kirjat, tv-ohjelmat) uusiminen ja haastaminen sekä
uudenlainen toimijuus: representaation kohteet toimivat nyt itse subjekteina (ks. myös
Westinen & Lehtonen 2016; Hall 1988).
HM:n musiikkivideo on moniääninen, kuulumistakin pohtiva esitys ja se osoittaa, miten
yhteiskuntaan ja kulttuuriin kuuluminen merkitsee monenlaisia reflektoinnin ja
merkityksenannon prosesseja, joissa valkoisen valtaväestön ja maahanmuuttajataustaisten
ihmisten näkökulmat ja positiot risteävät, sekoittuvat ja poikkeavat. Erilaisten
monimodaalisten resurssien analyysi osoitti, että videolla rakentuu monipuolinen kuva
tummaihoisten maahanmuuttajataustaisten ihmisten kohtaamista jännitteistä ja haasteista
heidän yrittäessä rakentaa (sosiaalista, diskursiivista ja affektiivista) kuulumista suomalaiseen
yhteiskuntaan. Verrattuna Facebook-päivityksiin, tässä esimerkissä ironialla on hyvin pieni
rooli kuulumisen rakentamisessa. Videolta välittyi turvattomuuden ja kodittomuuden tunne,
yksinäisyys ja eristäytyneisyys, sosiaalisen kuulumisen mahdottomuus, valkoisen
yhteiskunnan diskurssien tarjoamien subjektipositioiden puuttuminen ja se, miten sekä
arkipäiväisessä elämässä että kansallisessa politiikassa maahanmuuttajataustaiset kohtaavat
poissulkemisen, marginalisaation ja epäinhimillistämisen käytäntöjä ja diskursseja.
Kuulumattomuuden lisäksi videosta on tulkittavissa myös toinen, positiivisempi kuulumisen
ulottuvuus. Se, että HM:n esitys on tarkoitettu suomenkieliselle rap-yleisölle ja puhuttelee
tätä yleisöä (Leppänen & Westinen 2017) on jo itsessään merkki kuulumisesta suomalaiseen
yhteiskuntaan. Video toimii myös identifikaatiotekona sellaisen väestöryhmän suuntaan, joka
pitää räppiä ja hiphoppia merkityksellisinä itselleen ja on avoin uusille äänille ja avauksille,
riippumatta siitä, tulevatko ne valkoisesta valtaväestöstä tai eivät.
Kaiken kaikkiaan tässä artikkelissa käsitellyt esimerkit voivat tarjota myös toivoa
muutokseen tarkastellessaan kuulumisen kaipausta, mahdollisuuksia ja haasteita.
Tutkimukseni tukee myös aiempien tutkimuksien tuloksia (esim. Westinen 2016; Leppänen
& Westinen 2017) siitä, miten rap ja hiphop voivat usein toimia ”kolmantena tilana” (third
space; Bhabha 1994), jossa artistit voivat pohtia kuulumistaan yhdessä samankaltaisten
ihmisten kanssa tai sellaisten ihmisten kanssa, jotka ymmärtävät ja sympatisoivat heitä. Täten
maahanmuuttajataustaisten räppäreiden voidaan myös nähdä tarjoavan ’uusia’ ja kriittisiä
näkökulmia ja ilmentymiä suomalaisuuteen yhä monimuotoistuvassa Suomessa (ks. myös
Oikarinen-Jabai, 2013; Rastas & Päivärinta, 2010; Westinen 2016; Westinen 2017).

’Uudet’ näkökulmat suomalaisuuteen tai määritelmä ‘uussuomalainen’ ei toki estä
muita identifikaatioita, esimerkiksi suhteessa (toisiin) kansallisvaltioihin, kulttuureihin,
yhteisöihin tai ryhmittymiin. Ihmiset tasapainoilevat eri identifikaatioiden välissä tarpeiden,
tunteiden, kontekstien ja mahdollisuuksien perusteella (Rastas & Päivärinta 2010: 54).
Etnisyyttä voidaankin käyttää joustavana resurssina (ks. myös Nørreby & Møller 2015):
myös tämän tutkimuksen artistit leikittelevät etnisyyden stereotyyppisillä kategorioilla ja
niiden rajoilla ja ylityksillä. Kun tutkitaan kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan välisiä suhteita,
ymmärrystä tarvitaan siis sekä ns. vakiintuneista (perinteisistä, stereotyyppisistä) että
muuttuvista (joustavista) identiteeteistä (fixed and fluid identities), sillä ne ovat monin eri
tavoin toisiinsa kietoutuneita ja ymmärrettävissä ainoastaan suhteessa toisiinsa (Otsuji &
Pennycook 2010, 243).
Monitulkintaisuuden ja kompleksisuuden käsittely ovat osa nykyelämän tutkimusta,
myös yhä moninaistuvassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ihmisten erilaisista
identiteettikategorioista (kuten ’etnisyys’, ’kansallisuus’, ’äidinkieli’) ei tulisi tehdä
etukäteisoletuksia, vaan niitä tulee tutkia, kuten olen tässä artikkelissa tehnyt. Rakentaessaan
kuulumistaan, kuulumattomuuttaan ja uusia etnisyyksiä artistit ottavat kantaa syrjintään ja
suvaitsevaisuuteen. Toisinaan heidän monimodaalinen kommunikaationsa on hyvinkin
moniäänistä, joskus myös humoristista ja ironista. Monikulttuurisuus- ja
maahanmuuttodiskurssien ja -debattien keskellä tarvitaan moniäänisyyttä ja nämä uudet äänet
tulisi ottaa vakavasti. Ne hyödyntävät (ja toisintavat) useita sukupuolittuneita ja rasistisia
kulttuurisia hahmoja (afrikkalaisista, mustista miehistä) luodakseen näkyvyyttä, tunnustusta,
tietoisuutta ja suvaitsevaisuutta (ks. myös Leinonen & Toivanen 2014: 164). Aiemmilla
suomalaisilla musiikkivideoilla nähdyn turvallisen ja tutun toiseuden9 (Kärjä 2005, 2007)
sijaan artikkelissa käytetyt esimerkit (erityisesti Facebook-päivitykset) näyttävät avoimesti
itsevarman, haastavan ja rohkean toiseuden (in-your-face otherness, Westinen 2017).
Esityksissä hyödynnetään tuttua ja turvallista toiseutta esittämällä toinen stereotyyppisesti
mahdollisena uhkana ja vieraana. Mutta näitä stereotypioita myös ironisoidaan ja haastetaan
suoraan, provokatiiviseenkin tyyliin. Toiseus tuodaan esille toisen itsensä toimesta, hänen
itsensä artikuloimana. Yleisesti katsoen voidaan todeta, että tämänkaltainen sosiaalisessa
mediassa tapahtuva kommunikaatio ottaa hyvin eri tavoin ja keinoin kantaa yhteiskunnallisiin
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Käsite turvallinen toiseus (Kärjä 2007, p. 201; ks. myös Kärjä, 2005) viittaa siihen, kuinka esimerkiksi
musiikkivideoilla hyödynnetään ja kierrätetään erilaisia populaarikulttuurin piiristä tunnistettavia eli ’tuttuja’ ja
samalla eksoottisia (eli etäisiä) hahmoja.

asioihin, kuten integraatio, monikulttuurisuus ja rasismi – ja toivottavasti saavuttaa ja edistää
myös vähitellen sosiokulttuurista voimaantumista ja tasa-arvoa.
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