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Käsin kosketeltava tieto – SENSOMEMO-
hankkeen kuulumisia
Eerika Koskinen-Koivisto

Suomen Akatemian rahoi�amassa SENSOMEMO-hankkeessa

(2020–2024) tutkitaan arjen materiaalisuu�a ja esinesuhteita.

Toisin kuin esinetutkimuksessa on usein aiemmin ajateltu, esineet

eivät ainoastaan heijasta merkityksiä ja kerro jotakin niiden kanssa

tekemisissä olevista ihmisistä. Ne myös vaiku�avat meihin, kun

katsomme, kosketamme, kuuntelemme tai haistelemme niitä.

Projek�n teoree�nen tausta kiinni�yy materiaalisen kul�uurin

tutkimukseen sekä siihen viime aikoina vaiku�aneeseen

affek�iviseen käänteeseen, jossa korostuu affek�ivinen, ei-

kielellinen ja intui�ivinen �eto. Ruumiillista ais��etoa on usein

vaikea sanoi�aa ja tavoi�aa, joten olemme kehi�äneet hankkeessa työkalun esineiden ja paikkojen herä�ämien

ais�kokemusten, tunteiden ja muistojen tarkasteluun. Tätä työkalua nimitämme affek�korteiksi. Kyseessä on käsin

kosketeltava kor�pakka ryhmätyöskentelyä varten. Affek�kor�t suunnitel�in alun perin Museoiden tallennus- ja

kokoelmatyön verkosto (TAKO) poolin 3 n eli arkea tallentavien museoiden tapaamista varten, mu�a kor�en herä�ämän

laajan kiinnostuksen vuoksi sitä testataan tulevan lukuvuoden aikana museoiden lisäksi myös muissa ympäristöissä kuten

OKL:n Taiko-aineiden opiskelijoiden kanssa.

Hankkeen tutkimusaineistoa tuotetaan työpajojen lisäksi haasta�eluin. Tutkijamme Viktorija L.A. Čeginskas vieraili keväällä

Uppsalan yliopistossa ja haasta�eli vierailun aikana eri sukupolviin kuuluvia toisen maailmansodan jälkeen Virosta Ruotsiin

muu�aneiden perheiden jäseniä. Syksyn aikana tulemme vierailemaan myös tutkija Anna Kajanderin kertaalleen etänä

kohtaamien haastateltavien kodeissa. Haastateltavat pääsevät esi�elemään itselleen tärkeitä esineitä, ja tutkijat näkevät,

miten ja missä esineitä säilytetään ja kuinka niitä kosketaan.

Teemme arjen materiaalisuuden tutkimuksen �imoilta myös

kasvainvälistä yhteistyötä. Hankkeessa elo-syyskuussa vieraileva

tutkija Sarah De Nardi (Kings College London) on tutkinut

materiaalisuuden ja muistamisen yhtey�ä. Hän on lähestynyt

elämänhistoriaan olennaises� kuuluvia esineitä omaelämäkerrallisen

materiaalisuuden käsi�een avulla. Sarah kirjoi� hankkeemme blogiin

saapumisestaan Seminaarinmäen kampukselle, joka toivo� hänet

tervetulleeksi loppukesän vihreydellä ja erityisellä

materiaalisuudellaan. Sarah tulee luennoimaan Pakistanissa

tekemästään ken�ätyöstä myös HELAn tutkijoille ja opiskelijoille.

Kirjoi�aja on SENSOMEMOn vastuullinen tutkija.
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