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”From the idea that self is not given us, I think that there is only one practical 

consequence: we have to create ourselves as a work of art”  

Michel Foucault 1997: 262 

 

 

Johdanto <1> 

 

Ajallemme on tyypillistä laaja kansainvälinen liikkuvuus. Se synnyttää suuren määrän 

kulttuurienvälisiä narratiiveja eli kertomuksia. Kyseisissä narratiiveissa esiintyy myös 

ns. välitilaidentiteettejä, jotka kuvastavat yksilön tunnetta omasta moninaisesta 

kansallisesta tai etnisestä identiteetistä (Bhatia 2002). Ilmiö konkretisoituu 

maahanmuuttajien julkisten ja henkilökohtaisten tilojen kautta jaetuissa kokemuksissa 

ulkomailla elämisestä. Näitä julkisia ja henkilökohtaisia tiloja voivat olla puhelinsoitot, 

sähköpostit, omaelämäkerralliset tarinat, lehdissä julkaistavat haastattelut, 

televisiodokumentit, elokuvat jne. Viime vuosikymmenien aikana kehittynyt 

nykyteknologia on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia jakaa henkilökohtaisia 

kokemuksia tietoverkon uusien versioiden, web 2.0:n ja web 3.0:n, välityksellä. Uusien 

teknologisten mahdollisuuksien tarjoama hyöty maahanmuuttajalle riippuu kuitenkin 

hänen taloudellisista mahdollisuuksistaan ja teknologian tuntemuksestaan. Tutkijalle 

taas uudet teknologiat mahdollistavat tutkimusmateriaalin keruun ympäri vuorokauden 

ilman maantieteellisiä rajoituksia (Joinson 2005: 21). 

 

Tässä artikkelissa tutkitaan kansainvälistä liikkuvuutta sekä identiteettejä käsitteleviä 

narratiiveja kyberavaruuteen paikantuvissa podcast-lähetyksissä1. Podcasting2 on 

teknologia, joka mahdollistaa audio- ja videolähetysten tarjoamisen internetissä. 

Podcast-lähetysten luomia mahdollisuuksia voidaan kuvata itsen teknologioina 

                                                
1 Kiitokset Leena Härköselle ja Hannu Riikoselle käsikirjoituksen kommentoinnista. 
2 Teknologian nimen podcasting alkuperä on tuntematon. Virallisesti siinä yhdistyvät iPod (Apple mp3-
soitin) ja Broadcasting.  



(Foucault 1988: 18). Ranskalainen filosofi Michel Foucault esittää teoksessaan 

Technologies of the self (1988: 27), kuinka Kreikan ja Rooman suurten sivilisaatioiden 

luomassa maailmassa hellenistisellä ajalla ”todellinen dialektiikka tapahtui 

kirjeenvaihdon välityksellä. Itsestä huolehtiminen linkittyi jatkuvaan 

kirjoitustoimintaan. Itse on jotain mistä kirjoitetaan, kirjoitustoiminnan teema tai objekti 

(subjekti)”.3 Näin myös jälkimodernilla aikakaudella uusien teknologioiden avulla 

tapahtuva itsen vaaliminen muistuttaa vahvasti kyseistä kreikkalais-roomalaista ilmiötä 

(ks. Turkle 1995; Abbas & Dervin 2009).  

 

Henkilökohtaiset podcast-lähetykset ovat hyvin tärkeä ja autenttinen materiaalinlähde 

kansallisten, etnisten ja uskonnollisten identiteettien ja kulttuurienvälisen viestinnän 

tutkijoille, sillä tutkijoilla itsellään ei ole vaikutusta niiden syntyyn tai sisältöön. 

Artikkelissa analysoidaan kahta podcast-lähetystä, joiden sisältö keskittyy 

kansainväliseen liikkuvuuteen ja identiteetteihin. Päämääränä on tutkia podcasting-

teknologian erityisyyttä itsen rakentamisen välineenä ja analysoida eri 

identiteettipositioiden ilmaantumista, järjestymistä ja uudelleenjärjestymistä tässä 

erityisessä tietokonevälitteisessä kontekstissa. Artikkelin teoreettinen tausta perustuu 

lingvistis-pragmaattiseen versioon hollantilaisen psykoterapeutin Hubert J. M. 

Hermansin (2001ab) teoriasta Personal Position Repertoire (PPR). Tarkemmin sanoen 

artikkeli linkittyy identiteetin tutkimuskenttään, joka soveltaa asemoinnin (positioning) 

ja moniäänisyyden (multivoiceness) teorioita digitaalisen vuorovaikutuksen kontekstin 

tutkimuksessa. 

 

 

Asemointi ja moniäänisyys <1.2> 

Itseä tutkimassa 

 

Tämän luvun keskiössä olevaa käsitettä, itseä (self/selves), ei nähdä enää tieteellisen 

tutkimuksen piirissä kiinteänä (solid) tai sosiologi Michel Maffesolin (1997) termein 

                                                
3 Lainaukset tekijöiden suomentamia.  



ilmaistuna yhtenäisenä 4. Nykyään monet eri tieteenalat ovat haastaneet käsityksen 

essentiaalisesta, objektiivisesta ja muuttumattomasta itsestä. Sen sijaan itse kuvataan 

muun muassa muotoa muuntavaksi (protean), moninaiseksi (multiple), kerrotuksi 

(narrated, storied) ja notkeaksi (liquid) (Bauman 2001; Lifton 1993; Rosenberg 1997; 

Sarbin 1997). Artikkeli perustuu tämänkaltaiseen käsitykseen itsestä. 

 

Identiteetin ilmaisua ja muodostumista voidaan myös tutkia monen eri tieteenalan 

näkökulmasta ja monista eri teoreettisista lähtökohdista käsin. Näistä lingvistisesti 

orientoituneita lähestymistapoja ovat muun muassa narratiivinen tutkimus, 

enonsiaatioteoria ja kulttuurienvälinen hermeneutiikka (Dahl et al. 2006; de Fina et al. 

2006; Marnette 2005). Artikkelissa sovelletaan tutkija H. J. M. Hermansin dialogista 

lähestymistapaa, jota International Society for Dialogical Science on myöhemmin 

kehittänyt edelleen. Seuraavassa esitellään tutkittavissa podcasteissa rakennettujen 

identiteettien kannalta keskeiset asemoinnin, moniäänisyyden ja kulttuurienväliseen 

kontekstiin sidoksissa olevan (itsen) jähmettämisen (Dervin 2007) käsitteet. 

 

 

Asemointi  

 

H. J. M. Hermansin (2001b: 337) kehittämän dialogisen itsen (dialogical self) teorian 

mukaan itseä voidaan tutkia positioiden vaihtelun eli asemoinnin kautta. Toisin sanoen 

minä muodostuu prosessiluontoisen asemoinnin sekä uudelleenasemoinnin kautta 

(Hermans 2004). Kuten Hermans toteaa (2004: 305): ”Yhä useammin löydämme 

itsemme tilanteista, joissa dialogi on välitteistä”. Tämän vuoksi yksilöiden itsen 

repertuaarit eli merkityssysteemit ovat muuttuneet yhä epäyhtenäisemmiksi ja 

hybridimäisemmiksi, ja ne ovat ”alttiita suuremmille positioiden välisille harppauksille 

kuin koskaan aikaisemmin” (Hermans 2004: 307). Toisin sanoen itsen esittäminen 

vaihtelee kontekstin mukaan ja on näin jatkuvassa muutoksen tilassa. Nyky-

yhteiskunnassa hyperkommunikaation ja moninaisten kohtaamisten kontekstit 

vaikuttavat vahvasti kyseiseen identiteettien asemointiprosessiin. 

                                                
4 Osa tieteellisestä lähestymistavoista on säilyttänyt essentiaalisen kiinteän ja koherentin mallin 
identiteetin ja kulttuurienvälisen kommunikaation tutkimuksen piirissä (ks. Abdallah-Pretceille, 1986, 
luku 2). 



 

Positioita voidaan lähestyä kahdesta eri näkökulmasta: ulkoisesta ja sisäisestä (Hermans 

& Dimaggio 2007). Sisäiset positiot muodostavat itsen osia (minä opettajana, minä 

tunteellisena ihmisenä, minä naapurina…), kun taas ulkoiset positiot ”viittaavat 

ympäristössä esiintyviin ihmisiin ja objekteihin, jotka ovat – – yhden tai useamman 

sisäisen position kannalta keskeisessä asemassa” (Hermans 2001a: 252). Hermansin ja 

Dimaggion (2007) mukaan diskurssissa voi tapahtua monenlaista vuorovaikutusta eri 

positioiden välillä: Ensinnäkin sisäiset positiot voivat olla vuorovaikutuksessa 

keskenään (esim. minä puhuu minulle). Minä voi muodostua siis kahden eri sisäisen 

position kautta, kuten virtuaalisissa äänissä tai yksinpuhelussa (esim. I said to myself) 

(ks. Goffman 1978). Toiseksi sisäiset positiot voivat käydä dialogia ulkoisten 

positioiden kanssa (esim. minä puhuu kollegalle), ja kolmanneksi ulkoiset positiot 

voivat käydä dialogia keskenään minussa (esim. kahden yksilön vuoropuhelu esitetään 

minun diskurssissa). Lopuksi kaikkien näiden positioiden identifikaatiotasot voivat 

vaihdella.  

 

On myös tärkeää huomioida se, että sisäisten ja ulkoisten positioiden rajat voivat olla 

sumeita, kuten myöhemmin analyysissa todetaan, eivätkä kaikki positiot ole aina edes 

tunnistettavissa. Aikaisemmassa tutkimuksessaan Dervin (2007; 2008) on osoittanut, 

kuinka kulttuurienvälisen viestinnän kontekstissa monet tunnistamattomat ulkoiset ja 

sisäiset positiot risteävät keskustelukumppanien välisessä diskurssissa (esim. ranskan 

passiivinen persoonapronomini on, englannin geneeriset ja persoonattomana käytetyt 

one, you ja they sekä vapaa epäsuora referoitu puhe). Kyseinen tutkimus (ibid.) on 

osoittanut, kuinka nämä tunnistamattomat positiot mahdollistavat sen, että 

keskustelukumppanit voivat käyttää monia eri diskursiivisia strategioita identiteettien 

rakentamisessa.  

 

 

Moniäänisyys – strateginen toiseuden läsnäolo diskurssissa 

 

Moniäänisyyden (multivoiceness) käsite on lähtöisin Mikhail Bakhtinin (1981) 

polyfoniaa käsittelevästä teoriasta. Bakhtinin mukaan diskurssi on täynnä lukemattomia 



ääniä, näkyviä tai näkymättömiä vieraita (invisible guests, Watkins 1986), jotka ovat 

helposti tunnistettavissa esimerkiksi suorassa referoidussa puheessa (Pekka sanoi 

minulle olevansa onnellinen). On kuitenkin muistettava, ettei referoidun puheen 

autenttisuudesta voida koskaan varmistua, sillä se voi muuttua puhujan tarkoitusperien 

tai väärintulkintojen vuoksi, tai se voi olla tunnistamatonta. Tunnistamattomat äänet 

voivat perustua esimerkiksi ammattikieleen, auktoriteettien asemaan tai sosiopoliittisiin 

ideologioihin (Hermans 2001ab, 2004; vrt. Paveau 2006). Hermansin ja Dimaggion 

(2007) mukaan ”toisten yksilöiden henkilökohtaiset äänet tai eri ryhmien kollektiiviset 

äänet läpäisevät itsen tilan ja muodostavat positioita, jotka joko ovat samaa tai eri mieltä 

keskenään, joko yhdistävät tai vastustavat toisiaan. Näin ystävien, liittolaisten, 

tuntemattomien tai vihollisten todellisista tai kuvitelluista äänistä voi muodostua 

hetkellisiä katoavia tai pysyvämpiä positioita itsen tilassa” (Hermans & Dimaggio 

2007). 

 

Kuten aikaisemmin todettiin (ks. luku 1), postmodernin ajan ja uusien teknologioiden 

myötä positioiden ja siten äänten määrä diskurssissa on moninkertaistunut. Tämän 

vuoksi jokaisen yksilön äänen taustalla voivat vaikuttaa useat eri ideat, ajatukset, sanat 

ja lauseet, jotka voivat olla peräisin monista, joskus jopa ristiriitaisista lähteistä 

(Hermans 2004: 305). Bhatia (2002: 73) esittääkin, että kulttuurienvälisessä 

kontekstissa yhden henkilön diskurssissa esittämät äänet ja positiot voivat olla 

keskenään vastakkaisia tai ristiriitaisia. 

 

Tärkeää on myös huomioida se, että keskustelukumppanit vaikuttavat itse siihen, 

minkälaisia tunnistettavia ja tunnistamattomia ääniä tai positioita he tuovat 

vuorovaikutustilanteeseen. Tähän vaikuttavat myös vuorovaikutustilanteen kontekstin 

luonne (yliopistolla vai pubissa), yksilöiden välille muodostuneet valtasuhteet, 

identiteetit, joita keskustelukumppanit toisilleen tyrkyttävät, tuttavallisuus, 

keskustelukumppanien mielentilat, tunteet jne. Täten asemointia ja moniäänisyyttä 

voidaan pitää keskustelukumppanien yhdessä rakentamina ilmiöinä (Shotter 1999: 77). 

 

 

(Itsen) jähmettäminen 



 

Vaikka moniäänisyys ja asemointi ovatkin itsen rakentamisen diskursiivisia ilmiöitä, 

tietyt valtavoimat voivat saada itsen toimimaan niin sanotusti  vanhanaikaisella 

essentiaalisella tavalla (ks. Hermans 2004: 314). Toisin sanoen nykyidentiteettien 

notkea luonne (ks. Bauman, 2004) voidaan helposti jähmettää monia eri tarkoitusperiä 

varten.  

 

Dervin (2007) kutsuu tätä ilmiötä (itsen) jähmettämiseksi, jolla hän viittaa siihen 

tosiasiaan, että yksilö jähmettää itsensä vuorovaikutustilanteessa ainoastaan yhteen 

pakotettuun identiteettiin, tapahtui se sitten omasta tahdosta tai toisen vaikutuksesta. 

Nämä pakotetut identiteetit (imposed identities) ovat identiteettejä, joista ei neuvotella 

tietyssä ajan ja paikan kontekstissa (Pavlenko & Blackledge 2004: 21). 

Kulttuurienvälisessä viestinnässä yhden kansallisen, etnisen tai kulttuurisen identiteetin 

valinta voi nostaa sen etulyöntiasemaan muihin identiteetteihin nähden. Tätä 

identiteettiä voidaan käyttää helppona selityksen tai perustelun välineenä. Dervin (2007) 

kuvaa, kuinka tutkitun podcast-lähetyksen tekijällä ja siinä esiintyvillä vierailla oli 

taipumus jähmettää identiteettinsä ja toiseus puhuessaan Espanjasta ja 

”espanjalaisuudesta”. Jähmettävät mekanismit tulivat ilmi muun muassa erilaisten 

pronominien käytössä (me vs. he), yleistämiseen taipuvassa sanastossa (ruotsalaiset, 

tanskalaiset), ulkoisissa äänissä (ihmiset, kaikki) ja eri aikamuodoissa (englannin 

yksinkertainen preesens: Spaniards eat lunch at about 1 pm then they take a siesta). 

 

Podcasting <2> 

 

Podcasting on teknologia, joka mahdollistaa rajattoman henkilökohtaisen itse tuotetun 

materiaalin julkaisemisen internetsivustoilla tai erilaisissa julkaisufoorumeissa 

(iPodder.com, Podcast.net). Podcast-sivustoille sisään kirjautuminen, lähetysten 

lataaminen koneelle ja niiden automaattinen ”tilaaminen” antavat kuuntelijoille 

mahdollisuuden kuunnella valitsemiaan ohjelmia missä ja milloin haluavat. Podcast-

lähetyksiä voidaan soittaa audiosoittimilla (mp3-soittimet, iPod tms.) ja tietokoneilla 

erilaisten player- eli plugin-ohjelmien (iTunes, Quicktime, Windows Mediaplayer jne.) 

avulla. Podcast-lähetysten tekijät, podcasterit, voivat nauhoittaa lähetyksiä 



yksinkertaisen teknologian (esim. tietokoneeseen kytketty mikrofonin) avulla 

haluamassaan paikassa (kännykällä tai nauhurilla lentokoneessa, kadulla jne.), ja he 

voivat keskustella niissä valitsemastaan aiheesta (elämäntarinat, katsaukset, 

konferenssit, keskustelut, uutiset jne.). Nämä eri ajallis-paikallisissa konteksteissa 

nauhoitetut lähetykset voivat olla monologeja tai dialogeja. Podcast-lähetykset voivat 

olla editoituja tai radioäänitysten tapaan editoimattomia suoria äänityksiä, ja ne voivat 

sisältää erilaista äänimateriaalia (musiikkia, puhetta, ympäristöääntä jne.). Podcast-

lähetyksiä ei kuitenkaan koskaan kuunnella suorina lähetyksinä, sillä ne tallennetaan 

internetsivustoille ja julkaisufoorumeihin edelleen ladattaviksi. 

 

Podcastit ovat siis verkkolokin kaltaisia, mutta suullisia, ja ne on linkitetty 

verkkosivuille, jotka toimivat podcasterin ja kuulijoiden välisenä siltana. Kuuntelijat 

voivat kommentoida podcast-lähetyksiä joko kirjoittamalla (comment-toiminnon avulla) 

tai lähettämällä sähköpostin tai sivuston välityksellä dokumentteja ja mp3-tiedostoja, 

joita podcasterit voivat puolestaan käyttää uudelleen omissa lähetyksissään. Tämän 

vuoksi podcast-lähetykset perustuvat pitkälti podcasterien ja kuulijoiden väliseen 

vuorovaikutukseen, ja siten ne rakentavat podcasterin virtuaalista identiteettiä hänen 

kertoessaan itsestään muille. Näin podcast-lähetysten voi sanoa vastaavan Foucault’n 

(1988: 18) kuvaamia itsen teknologioita, ”joiden avulla ihmiset oppivat hallinnoimaan 

ruumistaan, sieluaan, ajatuksiaan, käytöstään ja olemisen tapojaan muuttaakseen 

itseään, jotta he saavuttaisivat tietynlaisen onnellisuuden, puhtauden, viisauden, 

täydellisyyden tai kuolemattomuuden tilan”.   

Koska verkkosivustot ja julkaisufoorumit ovat avoimia kaikille, podcasterit voivat 

tavoittaa lähes kenet tahansa lähetyksestä kiinnostuneen, joka omistaa tarvittavat 

teknologiset kuunteluvälineet. Kuten mediassa yleensäkin, podcasterit eivät tiedä, ketkä 

heidän lähetyksiään kuuntelevat (vaikka heillä saattaakin olla omat ”seuraajansa”). Siksi 

Hermans & Dimaggio (2007) toteavat podcast-lähetysten olevan tutkijoiden kannalta 

mielenkiintoisia: ”Globalisaatioprosessi edellyttää, ei ainoastaan osoitteiden ja niiden 

taustalla olevien kulttuuristen taustojen kasvavaa määrää ja heterogeenisyyttä, vaan 

myös implisiittisesti jokapäiväisessä puheessa läsnä olevien kuulijoiden kasvavaa 

määrää ja heterogeenisyyttä”.  Podcast-lähetysten teko tavallaan myötävaikuttaa itsen 

dramatisointiin; tällöin itsestä tulee tuotettua ja rakennettua. 



  

Seuraavassa luvussa tutkitaan ja analysoidaan kahta eri podcast-lähetystä: niissä 

esiintyviä ulkoisia positioita (ja epäsuorasti myös sisäisiä positioita), ulkoisten 

positioiden kautta tapahtuvaa itsen dramatisointia sekä tapaa, jolla ulkoiset positiot 

edesauttavat itsetutkiskelua ja vaikuttavat asemointiprosessiin. 

 

 

Analyysi <3> 

Aineisto: analysoitavat podcast-lähetykset <3.1> 

 

Analyysin aineistona on kaksi eri podcast-lähetystä, Fusionview5 ja Speaking of Faith6. 

Ensimmäinen podcast-lähetys Fusionview on henkilökohtainen ja muistuttaa 

päiväkirjaa. Toinen lähetys Speaking of Faith on taas puolestaan amerikkalainen 

talkshow, jossa keskustellaan uskonnosta tieteellisestä näkökulmasta. 

 

Fusionview-lähetyksen tekijä on alun perin Malesiasta kotoisin oleva Yang May Ooi, 

joka on opiskellut ja työskennellyt Isossa-Britanniassa lähes koko elämänsä ajan. 

Analysoitu episodi koostuu Yang May Ooin monologisesta keskustelusta, jonka hän luo 

vastaukseksi erään malesialaisen kirjoittajan jättämään viestiin. Ooi siteeraa kyseistä 

viestiä: 

 

”this the first time I am listening to a podcast here I had a culture shock when I 
heard your voice. Is this English sounding voice Young May’s? I ask myself. Of 
course it is why should I be surprised as you have been living in the UK for years it 
is just when I look at your very Chinese pix I couldn’t reconcile it with the very 
English accent.” 

 

Analysoitavassa episodissa Ooi keskustelee 8 minuutin ja 41 sekunnin ajan 

jakautuneesta persoonallisuudestaan (split personality), sillä hän tuntee olevansa niin 

englantilainen kuin malesialainenkin. Tämä vastaa johdannossa esiin tuotua 

välitilaidentiteettiä. 

 
                                                
5 Saatavilla osoitteessa http://www.fusionview.co.uk/   
6 Saatavilla osoitteessa: http://speakingoffaith.publicradio.org/  
 



Toisen analysoitavan podcast-lähetyksen Speaking of Faith episodi Arab identity and 

British colonialism perustuu egyptiläis-amerikkalaisen naistutkijan Leila Ahmedin 

haastatteluun. Ahmed on syntynyt vuonna 1940 Egyptissä yläluokkaan kuuluvaan 

perheeseen, jossa hänelle opetettiin egyptiläisiä islamilaisia arvoja sekä liberaaleja 

aristokraattisia poliittisia arvoja. Ahmed opiskeli Cambridgen yliopistossa ja toimi 

myöhemmin Harvard Divinity Schoolin sekä Massachusetts Amherstin yliopiston 

naistutkimuksen ja uskontotieteen professorina. Ahmedin omaelämäkerrallinen teos A 

Boarder Passage (1999), johon myös analysoitavassa podcast-episodissa viitataan, 

kertoo Ahmedin monikulttuurisesta taustasta ja kokemuksista Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa. Episodissa Arab identity and British colonialism Ahmed keskustelee 

haastattelija Krista Tippettin kanssa 10 minuutin ja 29 sekunnin ajan länsimaisesta 

islam-käsityksestä, ennakkoluuloista, muslimi-identiteetin historiallisesta synnystä ja 

sen pakotetusta luonteesta niin 1940-luvun Egyptissä kuin nykypäivänäkin: ”So it’s a 

definition of identity, whether we like it or not, it’s there”. Kuten Ooin monologisesta 

podcast-lähetyksestä, myös Ahmedin haastattelusta nousee esiin erinäisten 

valtasuhteiden muokkaama välitilaidentiteetti. 

 

Analysoitavat episodit eroavat toisistaan monin tavoin. Ensinnäkin Speaking of Faith on 

suora nauhoitus, kun taas Fusionview on editoitu (episodin aikana on mahdollista 

havaita editoinnista johtuvia taustaääniä). Toiseksi Speaking of Faith on kahden ihmisen 

välinen dialogi. Nauhoituksessa ovat läsnä haastattelija Krista Tippett ja haastateltava 

Leila Ahmed. Fusionview on taas Yang May Ooin monologi. Kolmanneksi Speaking of 

Faith sisältää aika ajoin tieteellistä pohdintaa. Vaikka kyseinen podcast-lähetys onkin 

sävyltään tuttavallinen, Ahmedin vuosikymmenten akateeminen työ identiteetin ja 

uskonnontutkimuksen kysymysten parissa heijastuu hänen pohdinnoissaan. Fusionview 

perustuu taas puhtaasti henkilökohtaiseen pohdintaan ja tutkiskeluun, jonka kohteena on 

käsitys itsestä. Vaikka kummallakin puhujalla on korkea yhteiskunnallinen asema (Ooi 

on juristi ja Ahmed arvostettu professori), on hyvä huomioida puhujien taustojen ja 

kokemusten erilaisuus, mikä vaikuttaa myös heidän tapaansa identifioitua. 

 

Kuten aikaisemmin todettiin puhuttaessa asemoinnista, yksilö identifioituu (korostaa 

samankaltaisuuksia tai/ja eroja muihin nähden) tukeutumalla diskurssissaan ulkoisiin 



positioihin ja ääniin. Siksi diskurssissa esiintyvien ulkoisten äänten valinta ei ole 

merkityksetön prosessi. Seuraavassa tutkitaankin juuri ulkoisten positioiden 

esiintymistä podcast-episodeissa ja niiden vaikutusta tapaan, jolla puhujat ilmaisevat 

itseään. Myös tunnistettavat, tunnistamattomat ja sumeat epäselvät äänet otetaan 

huomioon analyysissa. Sumeat epäselvät äänet ovat joko yleistäviä ääniä (we, you) tai 

ääniä, joita on vaikea eritellä tai tarkentaa, koska ne voivat viitata tiettyyn 

tarkentamattomaan ihmiseen tai ihmisryhmään. Seuraava taulukko sisältää lähetyksistä 

poimitut ulkoiset äänet ja positiot suhteessa niiden tunnistettavuuteen: 

 

  Yang May Ooi Leila Ahmed 

Tunnistettavat    

ulkoiset positiot – malesialainen kirjoittaja – perheystävät 

  

– Hugh Grant filmissä Four weddings 

and a   funeral   

  – englantilainen tyttö   

  – englantilaiset ystävät   

Tunnistamattomat     

ulkoiset positiot 
– malesialaiset, jotka kuuntelevat 

podcast-lähetyksiä – eräs henkilö 

  – me (malesialaiset?) – me (muslimit?) 

  

– sinä you (kuuntelija, malesialainen 

kirjoittaja, geneerinen?)   

  – ranskalaiset, saksalaiset – egyptiläiset 

  – englantilaiset – amerikkalaiset 

    – arabit 

    – britit 

    

– muslimit, koptit, juutalaiset, 

kristityt 

  – ihmiset – ihmiset 

  – ei kukaan – monet nuoret miehet 

  – sinä you (geneerinen) – me (geneerinen) 



   – passiivi “I was told”   

 

Taulukko osoittaa aineistojen välisen merkittävän eron: Ahmed tuo esiin puheessaan 

vain kerran tunnistettavan ulkoisen äänen (family friends), ja tämänkin äänen 

tunnistettavuudesta voidaan olla myös toista mieltä. Ooi taas käyttää neljää 

tunnistettavaa ääntä (kaksi tunnistettavaa, kaksi lähes tunnistettavaa), mikä johtuu 

luultavasti Ooin episodin henkilökohtaisuudesta ja hänen tavastaan käyttää narratiiveja 

kuvaillessaan omaa identiteettiään. 

 

Löydetyt epäselvät ulkoiset äänet taas muistuttavat toisiaan molemmissa aineistoissa. 

Niillä viitataan potentiaalisesti identifioitavissa oleviin henkilöihin tai ihmisryhmiin 

(Ahmed: a person; Ooi: the Malaysians who are listening to this podcast) ja niissä 

käytetään persoonapronomineja (we, you), kansallisuuksia representoivia ilmauksia 

(The English, Egyptians, French people…), geneerisiä ilmaisuja (people, nobody, many 

young men), persoonattomia merkitsijöitä (Ooi: geneerinen you) ja passiivisia ääniä 

(Ahmed: I was told...). Kaiken kaikkiaan kumpikin puhuja esittelee diskurssissaan 

useita persoonattomia ääniä sekä positioita. Ainoa todellinen tunnistettava ääni, jonka 

kuulijatkin voivat identifioida, on Ooin esiin tuoma näyttelijä Hugh Grant. Vaikka 

onkin epäselvää, miksi podcasterit eivät käytä enemmän tunnistettavia ääniä 

puheessaan, voidaan kuitenkin päätellä seuraavaa: Koska molemmat puhujat puhuvat 

näkymättömille vieraille (invisible guests) tai potentiaalisesti kaikille ihmisille 

maailmassa, ääniä ei esitellä tunnistettavasti. Tämä ensinnäkin siksi, että tunnistettava 

äänten julkisessa tilassa esittely voi nolostuttaa kyseisten äänten taustalla olevia 

henkilöitä, ja toiseksi se ei välttämättä tuo olennaista lisäinformaatiota diskurssiin. 

 

Seuraavassa analyysin osassa keskitytään ulkoisten positioiden neljään eri rooliin, jotka 

ilmenevät podcasterien diskurssissa. Nämä neljä luokiteltua roolia ovat pakotetut 

identiteetit (imposed identities) (3.2), joksikin tulemisen diskurssi (discourse of 

becoming) (3.3.), toiseuden kautta tapahtuva itsen määritteleminen (3.4.) ja (itsen) 

jähmettäminen (3.5.). 

 

 



Pakotetut identiteetit <3.2> 

 

Molemmissa aineistoissa ulkoisilla äänillä sekä positioilla on suuri vaikutus puhujaan: 

niiden avulla esitellään pakotettuja ulkoapäin luotuja identiteettejä (imposed identities). 

Yang May Ooin podcast-lähetyksessä kolme ulkoista ääntä tekevät näin. Kaksi näistä 

äänistä on yleistäviä ja tunnistamattomia (The English, the Malaysians who are 

listening to this podcast) ja yksi tunnistettavissa oleva (English friends, jotka vierailevat 

Malesiassa Ooin kanssa).  

 

Ensimmäisen tunnistamattoman ja yleistävän äänen The English avulla Ooi selittää, 

kuinka englantilaiset luulevat aina ensitapaamisella häntä kiinalaiseksi: 

 

”when I am with the English and when I am talking to them they may think when 
they first see me oh she looks different she is Chinese but then when I start talking 
they actually seem to forget what I look like and they start to respond to me as if I 
am just you know who I am and that’s the important thing – –” 

 

Ooi vaikuttaa olevan tietoinen tästä ei-englantilaisesta pakotetusta identiteetistä. Hän 

liittää kuviteltujen englantilaisten suoraa referoitua puhetta diskurssiinsa ilmaistakseen 

oman mielipiteensä siitä, mitä nämä englantilaiset luultavimmin ajattelevat hänet 

nähdessään (they may think – – oh she looks different she is Chinese). Kyseinen ilmiö 

voidaan havaita myös aikaisemmin tässä luvussa mainitun (ks. 3.1.) malesialaisen Ooin 

podcast-lähetystä kommentoivan kirjoittajan diskurssissa (Chinese pix vs. very English 

accent). Täten viitatessaan puheessaan kuviteltuihin englantilaisiin Ooin voi ajatella 

kertovan kirjoittajalle myös englantilaisten olevan hämmentyneitä hänen taustastaan. 

Lopuksi Ooi kiittää englantilaista ääntämystään (vrt. 3.1. English sounding voice) siitä, 

että tämän avulla hän voi vastustaa pakotettua ei-englantilaista identiteettiään. 

Kiinnostavaa on huomata, kuinka Ooi kuvailee ihmisten asennemuutosta huomattuaan 

hänen ”englantilaisuutensa”: ”they start to respond to me as if I am just you know who I 

am”. Lopulta Ooi kuitenkin myöntää, ettei edes itse tiedä mitä hän on ja että hänellä on 

jakautunut persoonallisuus, split personality. 

 

Samalla tavalla kuin ulkoinen ääni The English  positioi Ooin kiinalaiseksi, hänen 

alkuperäinen sisäryhmä-äänensä ”ei-malesialainen englannin puhuja” esitellään myös 



yhtenä pakotetun identiteetin luojana. Ooi kommentoi malesialaisaksenttista 

englantiaan, jota hän myös imitoi useita kertoja lähetyksen aikana korostaakseen 

malesialaista identiteettiään. Hän kertoo käyttävänsä malesialaisaksenttiaan sekä 

vanhempiensa että Malesiassa asuvien ystäviensä kanssa puhuessaan. Lähetystä 

kuunteleville malesialaisille Ooi sanoo seuraavaa: 

 

”as you have heard I have done the Malaysian accent earlier on in this podcast and I 
suppose maybe that the Malaysians who are listening to this podcast would say 
[malesialaisella aksentilla] that’s not a real Malaysian accent in my ear it sounds 
more Malaysian than English and of course it is not a Malaysian accent of  someone 
who’s lived in Malaysia all this time but of course it is a Malaysian accent of 
someone who’s lived in England who remembers back to the time I lived in 
Malaysia.” 

 

Esimerkissä Ooi keskustelee ”vertaistensa” kanssa ja puolustaa itseään oletettua 

malesialaisaksenttinsa kritiikkiä vastaan. Hän kuvittelee ihmisten ajattelevan: ”that’s not 

a real Malaysian accent”, mihin hän vastaa sisäisen position (someone) erittelyllä: ”it is 

a Malaysian accent of someone who’s lived in England who remembers back to the 

time I lived in Malaysia”. Edellä esitetty herättää kysymyksiä siitä, onko Ooi törmännyt 

tähän kritiikkiin aikaisemmin ja onko tämä oman identiteetin kyseenalaistava ulkoinen 

ääni hänen menneisyydestään. 

 

Lopuksi Ooi esittelee englantilaisten ystäviensä (English friends) tunnistettavia suoria 

ääniä Malesian matkaltaan. Hän kertoo: 

 

”they told me afterwards when someone asked where is Yang May? and one of 
them said oh she is outside being Malaysian and I have always remembered that 
because being Malaysian to me meant being out there you know having a good time 
having a laugh making a lot of noise which when I am in my English persona 
perhaps I don’t make that much noise perhaps I am quieter perhaps I would be 
sitting with my English friends having a chat.” 

 

Kyseisessä puheessaan Ooi esittelee ulkoisten äänten dialogia (someone asked ja one of 

them said). Tämä dialogi mahdollistaa Ooin oman tulkinnan esittelyn siitä, mitä hänen 

malesialainen ja englantilainen persoonansa ovat. Ero Ooin ystävien kautta esiin tulleen 

pakotetun identiteetin (she is outside being Malaysian) ja kahden ensiksi esitellyn 

pakotetun identiteetin välillä on se, että Ooi kyseenalaistaa ensiksi esitetyt, mutta 



hyväksyy englantilaisten ystäviensä muodostaman pakotetun identiteetin: ”she was 

outside being Malaysian”. 

 

Pakotetun identiteetin ilmiö nousee esiin myös Leila Ahmedin haastatteluun 

perustuvassa podcast-lähetyksessä. Haastattelussa Ahmed puhuu muslimi-identiteetistä 

sekä sen muodostumisesta niin Egyptin historiassa kuin nykypäivänäkin. Ahmed näkee 

kyseisen muslimi-identiteetin pakotettuna, mikä käy ilmi tunnistamattomien ulkoisten 

äänten esittelyssä. Nämä seuraavaksi esiteltävät ei-identifioitavat äänet ovat joko yhden 

henkilön tai ihmisryhmän yleistäviä ääniä (a person, many young men) tai 

passiivimuotoisia ääniä (I experienced myself as being defined…). Ahmed käyttää 

kyseisiä ulkoisia ääniä kuvatakseen sekä oman että yleisen poliittis-historiallisen 

muslimi-identiteetin muodostumista. 

 

Ero Ooin ja Ahmedin pakotettujen identiteettien kuvausten välillä on se, että toisin kuin 

Ooi, Ahmed kritisoi välittömästi ulkoisten äänten kautta tapahtuvaa identiteettiin 

pakottamista. Ensimmäisessä poiminnassa Ahmed käyttää yleistävää yhteen henkilöön 

viittaavaa ääntä a person:  

 

”– – in any airport, either a person looks at my passport and identifies me 
immediately as a Muslim, whether I like it or not – –” 

  

Esimerkki osoittaa, kuinka ulkoinen ääni määrittelee Ahmedin identiteetin tämän itse 

suhtautuessa siihen kriittisesti (whether I like it or not). Näin ulkoinen ääni voi olla 

ristiriitainen sisäiseen ääneen nähden. Kyseinen esimerkki perustuu henkilökohtaiseen 

kokemukseen, jota Ahmed vahvistaa haastattelun jatkuessa tuomalla diskurssiin toisen 

yleistävän ulkoisen äänen. Tämä ääni, many young men, on myös tunnistamaton:   

 

”many young men who have been putting, you know, who been rounded up, who 
have been completely atheists, find themselves been defined as Muslims” 

 

Nuorten miesten (many young men) ulkoisen äänen esittelyn kautta Ahmed vahvistaa 

omaa kokemustaan pakotetusta identiteetistä. Toisin kuin Ooi, Ahmed tuo 

tunnistamattomia ääniä diskurssiin ja jättää näin tunnistettavien ulkoisten äänten käytön 

vähemmälle. Täten hänen keskustelunsa muslimi-identiteetistä saa niin 



henkilökohtaisen kuin tieteellisenkin sävyn: Ahmed täydentää tieteellistä ja historiallista 

pohdintaansa omiin kokemuksiinsa perustuvilla lyhyillä, mutta passiivimuotoisilla 

narratiiveilla. Ahmed ei kuitenkaan missään vaiheessa esittele omaa näkökantaansa 

siihen, määritteleekö hän itsensä muslimiksi vai ei.  

 

Kolmannessa esimerkissä Ahmed käyttää passiivimuotoista ulkoista ääntä pohtiessaan 

omia kokemuksiaan muslimi-identiteetistä. Ulkoisen äänen yleistäminen ja 

passivoiminen tuovat esiin pakotetun identiteetin asetelman, jossa asettuvat vastakkain 

minä ja muut eli sisäinen ja ulkoinen ääni. Näin sisäinen ja ulkoinen ääni luovat valta-

asetelman Ahmedin puheessa:  

 

”I experienced that now we’re going through another revolution... and since 9/117 
anyway, I experienced myself as being defined as a Muslim” 

 

Passiivinen ulkoinen ääni yhdistettynä sisäiseen ääneen (I experienced myself as being 

defined as a Muslim) kertoo identiteetin määrittelemisestä ulkoisten äänten avulla sekä 

itsen ainakin osittaisesta alistumisesta tälle määrittelylle. Pakotettu identiteetti ja 

ulkoiset äänet voivat siis toimia myös identiteettiä jähmettävänä tekijänä.  

   

Ulkoisten äänten ja positioiden kautta tapahtuva pakotettujen identiteettien luominen on 

siis ilmiö, joka esiintyy kummassakin analysoitavassa podcast-lähetyksessä. Niin Ooin 

kuin Ahmedinkin esiin tuomat pakotettua identiteettiä luovat ulkoiset äänet ovat 

suurimmaksi osin tunnistamattomia ja epäselviä. Vain Ooi tuo esiin yhden 

tunnistettavan äänen, hänen englantilaiset ystävänsä, jotka vierailivat Malesiassa. 

Kiinnostavaa on kuitenkin huomata ero Ooin ja Ahmedin suhtautumisessa pakotettuihin 

identiteetteihin: Ahmed suhtautuu heti alusta alkaen vain ja ainoastaan kriittisesti 

pakotettuihin identiteetteihin, jotka hän esittelee tunnistamattomien äänten kautta. Ooi 

taas hyväksyy pakotetun identiteetin yhdessä tapauksessa kyseenalaistamatta sitä: 

tilanteessa, jossa englantilaiset ystävät (tunnistettava ulkoinen ääni) luokittelevat Ooin 

ja hänen käytöksensä malesialaiseksi. 

 

 
                                                
7 Viittaa 11.9.2001 Yhdysvalloissa tapahtuneeseen terrori-iskujen sarjaan. 



Joksikin tulemisen diskurssi <3.3.> 

 

Podcasterit keskustelevat myös siitä, kuinka heistä on tullut sellaisia, kuin he ovat nyt 

(discourse of becoming). Kun Ooi pitää itsestäänselvyytenä nykyistä identiteettiään 

(niin malesialainen kuin englantilainenkin), Ahmed suhtautuu kriittisemmin tapaan, 

jolla muslimi-identiteetti on liitetty häneen vuosikymmenten aikana. 

 

Miksi Yang May Ooi on lähtenyt tutkimaan identiteettiään? Syynä voi olla 

malesialaisen kirjoittajan lähettämä kommentti, jonka Ooi lukee ääneen lähetyksen 

alussa (ks. 3.1.). Episodin alussa Ooi esittelee useita narratiiveja siitä, miten hänestä tuli 

”englantilainen” tai miten hän omaksui ”englantilaisen” aksenttinsa. Hän vastaa 

malesialaisen kirjoittajan kommenttiin seuraavasti: 

 

”Yes, Lydia I have been living in this country for ages but I didn’t always speak 
like this I suppose because I have been surrounded by English voices I was at 
school here at university my friends were generally English at work I speak in 
English, I write in English so I guess it’s quite natural I sound English”  

   

Ooin vastauksesta voi päätellä, että hän näkee ulkoisten positioiden, kuten English 

voices ja my friends, edesauttaneen hänen ”englantilaiseksi” tuloaan ja englantilaisen 

puhetavan omaksumistaan. Kyseessä on itsensä jähmettäminen, jota Ooi käyttää usein 

episodinsa aikana. Ottamatta huomioon englannin kielen aksenttien, sanaston ja jopa 

”puhevirheiden” moninaisuutta Ooi antaa kuulijalle vaikutelman, että on olemassa vain 

yhdenlaista englantilaisuutta ja yhdenlainen englantilainen puhetapa. Näin Ooi 

muodostaa lähetyksensä aikana rajoitetun kuvan englantilaisuudesta. Ooin joksikin 

tulemisen diskurssi käsitteleekin hänen muuttumistaan identiteetistä toiseen, 

malesialaisaksenttisesta englannin puhujasta englantilaisaksenttiseksi englannin 

puhujaksi. Myöhemmin hän sanoo voivansa vaihdella aksenttiaan näiden kahden 

puhetavan välillä vaikeuksitta.  

 

Myöhemmissä narratiiveissa Ooi käsittelee yksityiskohtaisemmin sitä, miten hän oppi 

puhumaan englantia kuten englantilaiset, ja perustelee, miksi on ”hyvä kuulostaa 

englantilaiselta”. Hän kertoo tarinan Englantiin tulonsa ajoilta:  

  



“There was one time I was telling someone about my school about my work and I 
was good at English but I wasn’t good at saits and she said  
– [Imitoi englantilaista aksenttiaan] you’re not good at saits?  
–  [Käyttää vuorostaan malesialaista aksenttia] You know I not good at saits-la  
and she said  
– what saits? I don’t know that subject  
– you know saits like maths, chemistry, and biology and things like that-la  
– Oh she said science  
– ja-la science.  
You know it’s been a long time since that conversation and I remember it I 
remember exactly where I was I remember what the girl looked like because it was 
very traumatic for me I felt so embarrassed I felt that I was having to repeat myself 
I felt like an idiot that’s pretty hard”  

 

Kyseinen narratiivi sisältää Ooin ja hänen luokkatoverinsa (?) (someone) välisen pitkän 

referoidun keskustelun. Ooi korostaa keskustelun avulla, kuinka ”ei-englantilaiselta” 

hän on kyseisessä tilanteessa kuulostanut. Englantilaistytön ulkoinen positio auttaa Ooia 

esittelemään oman sisäisen positionsa, omaan menneisyyteensä perustuvan malesialais-

englantilaisen aksenttinsa (joka palaa myös nykyaikaan, Ooin aikuiseen ääneen). 

Positioiden esittelyn avulla Ooi kiteyttää tilanteen aiheuttaman tunnereaktion: ”it was 

very traumatic”, millä hän oikeuttaa sen, että priorisoi englantilasta aksenttia ja 

englantilaisuutta.  

 

Toisessa analysoitavassa podcast-lähetyksessä Ahmed reflektoi menneisyyden ja 

nykyisyyden kautta omaa identiteettiään ja sitä, miten hänestä ”on tullut” muslimi ja 

arabi. Ahmed heijastaa omia kokemuksiaan sekä historiallista taustaa että nykypäivää 

vasten. Ensimmäinen poiminta joksikin tulemisen diskurssista sisältää Ahmedin 

episodissa esitellyn ainoan tunnistettavan ulkoisen äänen. Hän kertoo narratiivin 

muodossa lapsuutensa Egyptistä, sen poliittisesta tilanteesta sekä arabi- ja muslimi-

identiteettinsä synnystä:  

 

”it was in relation to my... to our family friends who were both Muslims but also 
Kopts and Jews, one could just tell there was something going on now in this Arab 
identity, Muslims were having priority, and Kopts and Jews who were part of our 
community were being thrust aside by that very definition because it was 
foregrounding something that, I mean Kopts are not Arabs, they are people in Egypt 
and they never converted to Islam...” 

 



Kuten esimerkistä käy ilmi, Ahmed esittelee ulkoisen tunnistettavan position 

perheystävät (our family friends). Ahmedin lapsuuden perheystävät ovat olleet niin 

muslimeja, kopteja kuin juutalaisiakin, mutta tietyssä vaiheessa muslimit asetettiin 

erilleen muista, ja he alkoivat saada etuoikeuksia muihin nähden. Ulkoisen 

tunnistettavan äänen avulla Ahmed tekee poliittisesta historiasta henkilökohtaista; hän 

luokittelee ja positioi itsensä ja muut ja siten rakentaa omaa joksikin tulemisen 

diskurssiaan.  

 

Seuraavasta haastattelijan kanssa käydystä dialogista voidaan havaita, kuinka Ahmed 

jatkaa luokittelujen rakentamista ulkoisten positioiden kautta:  

 

”Tippett: and when you were growing up, did you have a sense of yourself as Arab, 
or of this thing we now call Arab world? 
Ahmed: no... that I didn’t have until I was in my teens, It was quite a chock to me, 
until then we were... when I was young, which was in the forties, Egypt was 
Egyptian... there were no notion of being Arab, it hadn’t occurred... and that 
occurred very much in relations to the creation of Israel – – It was the British who 
drew the lines, who… you know, once the end of the Ottoman empire, drew the 
lines which country was where... the borders were where.. I mean, in part what 
we’re living through now is we watch Iraq being reconstructed...” 

 

Ahmedin joksikin tulemisen diskurssin narratiiviseen sekä historialliseen 

kontekstualisointiin liittyy myös jähmettämistä. Ahmedin kuvaama arabi- ja muslimi-

identiteetin synty alkoi jo hänen lapsuudessaan, mikä sitoo yhteen menneisyyden ja 

nykyisyyden identiteetin muodostusprosessissa. Ulkoisen position Egypt was Egyptian 

kautta Ahmed jähmettää itsensä (vaikkakin epäsuorasti) egyptiläiseksi, minkä arabi-

identiteetin väliintulo rikkoo. Toinen ulkoinen positio British toimii yhtenä selittävänä 

tekijänä sille, miten Ahmedista ”tuli arabi” (it was British who drew the lines). Kolmas 

Ahmedin esittelemä ulkoinen positio geneerinen we liittyy passiivimuotoon sekä 

ulkoapäin tuleviin valtavoimiin (now is we watch Iraq being reconstructed), joille 

alistutaan. Näin Ahmed luo joksikin tulemisen diskurssissaan erottelun aktiivisten 

ulkoisten valtavoimien, toisin sanoen maailmaa ja identiteettejä muokkaavien muiden 

sekä passiivisen meidän välillä. Näin ulkoisten tunnistamattomien ja jähmettävien 

positioiden kautta Ahmed selittää niin nykyajan kuin historiankin tapahtumia ja sitoo 

niihin itsensä sekä muslimi-arabi-identiteettinsä rakentumisen. Kommentti, jonka avulla 



Ahmed kuvaa egyptiläisen identiteettinsä hajoamista ”it was quite a shock to me”, 

ilmaisee kuitenkin sitä, ettei Ahmed hyväksy ulkoisten valtavoimien kautta vähitellen 

rakennettua itsen kuvaa ja se aiheuttaa hänessä tunnereaktion (vrt. Ooin ”it was very 

traumatic to me”).  

 

Seuraavassa poiminnassa esitellään Ahmedin puheeseen tuoma hänen oman äänensä ja 

ulkoisen tunnistamattoman suoraan lainatun äänen välillä käyty lyhyt referoitu 

diskurssi. Tämäkin ulkoinen ääni esitellään passiivimuodossa: 

 

”because in fact, my first encounter at my first response was: ‘I’m not an Arab, I’m 
Egyptian’, and it was very kind of punishing moment in the school when I was told 
that I was wrong: ‘You’re not Egyptian, You’re Arab’”.  

 

Esimerkissä Ahmed käy dialogin muodossa läpi sisäisen ja ulkoisen äänen 

muodostamaa ristiriitaisuutta. Dialogin avulla Ahmed kertoo määritelleensä itsensä 

kouluaikoina egyptiläiseksi, ei-arabiksi, mutta ulkoisen äänen vastustaneen hänen omaa 

identiteetin rakentamistaan ja määritelleen hänet arabiksi (You’re not Egyptian, You’re 

Arab). Ahmedin arabi-identiteetti on syntynyt pakotetussa tilanteessa, jossa siitä ei ole 

voitu neuvotella. Ahmedin itsensä arabiksi määrittely tapahtuu siis pääasiassa ulkoisten 

äänten ja passivoimisen avulla (vrt. myös esimerkit luvussa 3.2.). Näin itsestä tulee 

toiseutta. Tämä voidaan nähdä Ahmedin kritiikkinä jatkuvalle oman identiteetin 

pakotetulle ulkoapäin rakentamiselle. Lisäksi tämä aiheuttaa hänessä voimakkaita 

psykologisia tunnereaktioita: It was quite a shock to me, I was very upset by that, I was 

very confused by it. Seuraavassa keskitytään tarkemmin siihen, miten podcasterit 

määrittelevät itsensä toiseuden kautta.  

 

 

Toiseuden kautta tapahtuva itsen määritteleminen <3.4> 

 

Tässä luvussa keskitytään ulkoisiin ääniin, jotka toimivat vuorovaikutuksessa toisten 

ulkoisten äänten kanssa. Huomattavaa on, miten niin Ooi kuin Ahmedkin lisäävät 

diskurssiinsa toisia ”vieraita” eli ihmisiä, jotka jakavat heidän kanssaan enemmän tai 

vähemmän samanlaisia kokemuksia asuinmaastaan ja identiteetistään. Tämän he tekevät 



erottamalla itsensä muista (Ooi) ja korostamalla samankaltaisuuksia itsen ja toisten 

ihmisten välillä (Ahmed).  

 

Puhuttuaan englantilaisista, jotka luokittelevat Ooin aluksi kiinalaiseksi (Chinese pix) 

mutta lopuksi pitävät häntä vertaisenaan, Ooi lisää diskurssiinsa muita ulkomaalaisiin ja 

eri kansallisuuksiin viittaavia ulkoisia positioita vertaillakseen omaa tilannettaan heihin. 

Näin ”ranskalaiset” ja ”saksalaiset” pääsevät mukaan Ooin diskurssiin:  

  

”And what I have noticed is that it is not about the color of your skin. I know some 
people French people German people they have come over to England, they may 
look the same because they have you know white skin like the English people but 
because they sound different because they speak with a French accent or a very 
strong German accent or the way they use the sentence structure and grammar is 
Germanic or is more French than English it is a bit more difficult to fit in and it 
takes them a longer time and the people that they are with don’t relax in the same 
way” 

 

Esimerkissä Ooi yrittää perustella ajatusta, jonka mukaan ihonvärin erilaisuus ei oikeuta 

englantilaisia luokittelemaan ihmisiä erilaisiksi. Hän jähmettää ulkomaalaiset antamalla 

esimerkin tuntemistaan eurooppalaisista (jotka näyttävät kaikki olevan valkoisia). Ooi 

korostaa, että toisin kuin hänellä itsellään (hän ”kuulostaa englantilaiselta”), 

englantilaisilta näyttävillä ranskalaisilla ja saksalaisilla voi olla vaikeuksia sopeutua ja 

kuulua englantilaisten joukkoon, koska heidän englannin kielensä kuulostaa 

ulkomaalaiselta. Ooi muodostaa tulkintansa ulkoisen position the people that they are 

with (suom. ’kanssaihmiset’) kautta ja esittää kielellisten erojen luovan 

vuorovaikutustilanteessa ihmisten välille epämiellyttävän tunteen, mikä ei päde hänen 

omaan tilanteeseensa. 

 

Toisessa analysoidussa podcast-lähetyksessä Ahmed taas rinnastaa kuvailemaansa 

arabi- ja muslimi-identiteetin asemaa muihin vastaaviin etnisiin ja kansallisiin ryhmiin 

Amerikassa, kuten mustaan tai afroamerikkalaiseen identiteettiin: 

 

”I would say it’s very parallel to Black identity or African American identity in 
America, but I think it’s a terrible mistake to think, to create, I think all Americans 
are Americans and I think it’s a mythology and it serves some political ends, but in 
the end it’s destructive to think of other people as different” 



 

Vaikka Ahmed käyttää diskurssissaan eri etnisiä ja kansallisia identiteettien ilmauksia, 

hän näkee identiteettien erojen kautta jähmettämisen laajemmassa mittakaavassa 

negatiivisena, hajottavana asiana. Ahmedin luoma ulkoinen positio other people toimii 

näin neutralisoivana ja kriittisenä tekijänä identiteettimääritelmiä vastaan; erilaisuuden 

korostaminen on viime kädessä tuhoisaa. Ahmed lisää kuitenkin puheeseensa 

kommentin ”All Americans are Americans”, joka poikkeaa muusta diskurssista. 

Kyseisessä välikommentissa Ahmed asettaa amerikkalaiset erilleen muista ihmisistä ja 

jähmettää näin ”amerikkalaisuuden” sekä luo eron ”ei-amerikkalaisiin”. Ilmaisu voi 

kuitenkin perustua myös yleiseen sanontaan, jota käytetään yhtenäisen Amerikan ja 

amerikkalaisuuden luomiseen sekä tasa-arvoajattelun edistämiseen. Esimerkissä Ahmed 

asettaa kuitenkin koko keskustelun identiteeteistä, sekä historialliset että poliittiset 

toimet kriittiseen tarkasteluun. Ahmed jatkaa keskustelua ja esittelee puheessaan 

yleistävän we-position: 

 

”I think we should be looking at the world as if we were all, we’re all equally 
human and deserve the same justice – – and we need to resolve everyone equally 
and fairly regardless of whether they’re Arabs, African Americans or Muslims or 
whatever they are… or Christians or Jews, I think these are irrelevant categories… 
we should think ourselves as a people seeking a common good” 

 

Kyseessä on podcast-lähetyksen viimeiset sanat, joiden kautta Ahmed rakentaa 

universaalia geneeristä we-kategoriaa (we’re all equally human...) ja neutralisoi they-

position avulla kuvitteellisten kansallisten, etnisten ja uskonnollisten identiteettien 

merkityksen. Kyseisessä kohdassa we- ja they-positioiden käyttö on merkittävää, sillä 

puhuessaan uskonnollisista ja etnisistä identiteeteistä (Arabs, African Americans, 

Muslims, Jews, Christians) Ahmed käyttää nimenomaan ulkoistavaa 

persoonapronominia they. Näin Ahmedin voi ajatella kritisoivan osaltaan ainakin 

pakotettua identifioitumista kyseisiin kansallisiin tai uskonnollisiin identiteetteihin ja 

korostavan erottelun tuhoisaa psykologista sekä poliittista vaikutusta pluralistisessa 

yhteiskunnassa.  

 

(Itsen) jähmettäminen <3.5> 

 



Viimeinen analyysiluku käsittelee tapaa, jolla puhujat jähmettävät yhden identiteettinsä 

tai ”ominaisuutensa” eli korostavat sitä identifioidessaan itsensä tai tehdessään eroa 

toiseuteen. Samalla puhujat asettavat diskurssissaan sisä- ja ulkoryhmiä vastakkain 

ulkoisten positioiden kautta. 

 

Ooin tapauksessa itsen jähmettäminen ilmenee tavassa, jolla hän ilmaisee sellaisia 

sisäisiä positioita kuin englantilaisuus ja malesialaisuus. Lisäksi hän käyttää ulkoisia 

positioita kuvaillakseen omia sisäisiä positioitaan. Ensimmäinen analysoitava esimerkki 

on esitelty jo aikaisemmin (ks. 3.2). Esimerkissä Ooi puhuu englantilaisista ystävistään 

(English friends) heidän vieraillessaan yhdessä Malesiassa. Ooi kuvaa ystäviensä tapoja 

ja toimia ja selittää niiden avulla, kuinka hän näkee ”malesialaisuuden” ja oman 

”englantilaisuutensa”. 

 

”my English friends were in the main sort of tent where the food was being cooked 
and they were just sitting there quietly and having a little chat – – because being 
Malaysian to me meant being out there you know having a good time having a 
laugh making a lot of noise which when I am in my English persona perhaps I don’t 
make that much noise perhaps I am quieter perhaps I would be sitting with my 
English friends having a chat” 

   

On helppo huomata, kuinka Ooi vertaa omaa englantilaista persoonaansa englantilaisten 

ystäviensä toimintatapoihin Malesiassa: ”sitting there quietly and having a little chat”. 

Tämä on asetettu vastakkain hänen malesialaisuutensa kanssa: ”having a good time 

having a laugh making a lot of noise”. On myös havaittavissa, kuinka Ooin kuvaus 

malesialaisesta persoonastaan on kategorisoidumpi kuin hänen englantilaisen 

persoonansa kuvaus: englantilaisuuttaan kuvaillessaan Ooi toistaa modaalista adverbiä 

perhaps. Kaiken kaikkiaan Ooin näkemys siitä, miksi hän itsensä määrittelee, rakentuu 

hänen englantilaisten ystäviensä toimintatapojen tarkastelulle sekä dialogille, jota hän 

käy itsensä kanssa.  

 

Seuraavassa katkelmassa Ooi tarjoaa lisää konkreettisia todisteita englantilaisten ja 

malesialaisten välisistä eroista. Kuvaillakseen englantilaista mentaliteettia podcasteri 

käyttää esimerkkinään elokuvaa Neljät häät, yhdet hautajaiset (Four weddings and a 

funeral). Elokuvaan viittaaminen ei itsessään hämmästytä, sillä se oli suuri menestys 90-



luvulla, ja siinä esitettiin tietynlainen median, turismin yms. jakama kuva 

englantilaisesta yläluokasta. Puhuessaan elokuvasta Ooi olettaa kuuntelijoiden tuntevan 

kyseisen elokuvan ainakin osittain. Ooi tuo esiin elokuvassa esiintyvän englantilaisten 

epäsuoran ilmaisutavan:  

 

”the English way of doing things is quite indirect it’s quite polite maybe excessively 
polite and they can’t be force wide so if you think of Hugh Grant in the film Four 
Weddings and a Funeral where he is trying to tell Andy McDowell that he loves her 
and he just goes rambles on he goes all around the place he speaks not in complete 
sentences but he stops because he can’t get to the point and say I love you” 

 

Ooi näkee Hugh Grantin kykenemättömyyden suoraan ilmaisuun (hän ei kykene 

sanomaan I love you) esimerkkinä englantilaisten epäsuorasta ilmaisutavasta: ”It’s quite 

polite maybe excessively polite and they can’t be force wide”. Vaikka Ooi korostaakin 

lähetyksessään pääasiassa englantilaisuuttaan (malesialaisuutensa lisäksi), they-

persoonapronominin käyttö englantilaisista puhuttaessa on ristiriidassa hänen 

muodostamansa omakuvan kanssa, sillä kuten aikaisemmin todettiin (ks. 3.4), kyseinen 

persoonapronomini asettaa rajan itsen ja muiden välille. On myös huomattavaa, että Ooi 

viittaa perusteluissaan kulttuurisista eroista juuri elokuvaan, sillä elokuvat (kuten kaikki 

taiteen muodot) ovat ainoastaan ja vain narratiivisia. Lisäksi kyseistä elokuvaa on 

väitetty yleisesti stereotyyppiseksi englantilaisuuden kuvaukseksi. Vastakohta, jonka 

Ooi luo englantilaisten ja malesialaisten välille, tulee ilmi heti elokuva-narratiivin 

jälkeen. Tässä Ooi korostaa malesialaisten suoraviivaisempaa toimintamallia 

englantilaisten toimintamalliin verrattuna. Hän kuvailee suoraviivaisuutta vertaamalla 

englantilaisten ja malesialaisten pöytätapoja:  

 

”If you are at dinner and you want the salt and we might say [malesialaisella 
aksentilla] hey pass the salt please but in England you might go [englantilaisella 
aksentilla] I wonder if you could... do you mind passing the salt?” 

 

Kyseisestä esimerkistä voi tehdä kaksi päätelmää. Ensinnäkin Ooi identifioi itsensä 

ennemmin malesialaiseksi (”we might say” – we edustaa sisäisen position 

identifikaatiostrategiaa) kuin englantilaiseksi (”you might go” – you asettaa eron Ooin 

ja lausuman välille). Kyseisten persoonapronominien käytöllä Ooi korostaa 

malesialaisuuttaan englantilaisuuteensa verraten (vaikka you-persoonapronominin 



käytön tulkinta riippuu siitä, kenelle se osoitetaan: kuuntelijoille vai malesialaiselle 

kirjoittajalle). Toiseksi ilmaisut, joita Ooi käyttää esitelläkseen englantilaisuuden ja 

malesialaisuuden välisiä eroja, ovat stereotyyppisiä. Ooin antamat esimerkit, joita hän 

perusteluinaan käyttää, voivat olla peräisin hyvin erilaisista konteksteista (muodollinen, 

epämuodollinen), ja siksi ne voivat antaa yleistävän tai jopa väärän kuvan 

”englantilaisuudesta” ja ”malesialaisuudesta”. 

 

Ahmed ei pohdi sisäryhmä-ulkoryhmä-asetelmaa suoraan henkilökohtaisten 

kokemusten tai itsensä tiettyyn ryhmään paikantamisen kautta. Sisäryhmä-ulkoryhmä-

asetelma käy ilmi Ahmedin puhuessa muslimi-identiteetin määrittelystä nykypäivänä: 

 

”I think we’re going through another revolution of identity and in America, it’s 
defining itself as, as against Islam now” 

 

Ahmed puhuu uudesta identiteetin vallankumouksesta amerikkalaisuuden ja islamin 

välillä. Hän jähmettää nämä kaksi ulkoista positiota ja tekee niistä kaksi toisiaan vastaan 

taistelevaa voimaa. Ahmed ei kuitenkaan suoraan identifioi itseään kumpaankaan 

kategoriaan, vaan tarkastelee asetelmaa ulkopuolelta, ulkoisten positioiden kautta. Tämä 

on yksi suurimmista eroista Ooin ja Ahmedin podcast-lähetysten välillä.  

 

Osa seuraavaa esimerkkiä on esitelty jo aikaisemmin (ks. 3.2). Tällä kertaa 

passivoimisen sijaan huomio kiinnitetään we-positioon, jonka käytöstä voidaan tehdä 

kaksi eri itsen jähmettämisen ilmiöön liittyvää tulkintaa:  

 

”Ahmed: Many young men – – who have been completely atheists, find themselves 
been defined as Muslims… 
Tippett: Right… 
Ahmed: So it’s a definition of identity, whether we like it or not, it’s there.., by 
virtue of our names and by our place of origin… and it’s changing our self 
perception and people’s perception of us too…” 

 

Esimerkissä Ahmedin esiin tuoma we-positio voidaan tulkita joko viittauksena muslimi-

identiteettiin tai se voidaan nähdä geneerisenä yleistävänä me-positiona. Jos we 

tulkitaan sisäiseksi muslimi-identiteettiin liittyväksi positioksi, Ahmed käyttää sen 

määrittelyssä kyseisessä kontekstissa syntymäpaikkaa (Ahmed on syntynyt Egyptissä) 



ja henkilön nimeä, jotka ovat julkisia henkilöön liitettyjä ominaisuuksia esimerkiksi 

asiakirjoissa. Muslimi-identiteetin määritteleminen ulkoisten positioiden avulla ei 

Ahmedin mukaan vain muuta omaa käsitystä itsestä, vaan myös muiden käsitystä 

itsestä. Näin muslimi-identiteetin jähmettäminen voi tapahtua niin omasta kuin 

toistenkin vaikutuksesta. Esimerkissä we-position käyttö voidaan nähdä myös 

yleistävänä eli geneerisenä positiona. Tässä tapauksessa Ahmed ei samaistaisi itseään 

islamilaisuuteen, vaan kritisoisi geneerisen position avulla ulkopuolelta nimen ja 

syntymäpaikan kautta määriteltäviä pakotettuja identiteettejä yleensä. Oli kyse 

kummasta tulkinnasta tahansa, Ahmedin voi ajatella haluavan korostaa ulkopuolelta 

tapahtuvaa identiteetin jähmettämistä ja siihen pakottamista, jotka muuttavat henkilön 

omakuvaa sekä muiden kuvaa itse henkilöstä. 

 

Kuten aikaisemmin jo todettiin, jähmettämisprosessissa suurin ero Ahmedin ja Ooin 

välillä on se, että Ooin oma identiteetin määritelmä sisältää jähmetettyjä stereotyyppisiä 

ulkoisia ja sisäisiä positioita, kun taas Ahmedilla jähmettäminen tapahtuu ulkoisten 

positioiden kautta, ja siihen liittyy pakotettu identiteetin määrittely: Ahmed ei missään 

vaiheessa eksplisiittisesti luokittele itseään muslimiksi tai amerikkalaiseksi. Ainoa 

Ahmedin samaistumisen kohde on ollut aikaisemmin esiin tuotu egyptiläisyys, joka on 

kuitenkin hajonnut tai hajotettu jo hänen lapsuudessaan. Toinen merkittävä ero 

Ahmedin ja Ooin välillä on se, ettei Ahmed yritä määritellä muslimi- tai arabi-

identiteettiä, vaan ennemmin argumentoi määrittelyn hyödyttömyyden puolesta. Ooi 

puolestaan käyttää monia esimerkkejä ja ulkoisia positioita alleviivaamaan 

malesialaisuuden ja englantilaisuuden välisiä eroja ja kertoo kyseisistä eroista monia 

narratiiveja, joiden avulla hän samaistuu välillä vaihtelevasti ”englantilaiseksi”, 

toisinaan ”malesialaiseksi”.  

 

 

Päätelmät <4> 

  

Artikkeli käsitteli itsen ja identiteetin rakentumista diskurssin ulkoisten äänten kautta. 

Tarkasteltavina oli kaksi podcast-lähetystä, Yang May Ooin Fusionview sekä Leila 

Ahmedin Speaking of Faith. Podcast-lähetysten välisiä merkittäviä eroja löytyi kaksi. 



Ensimmäinen ero liittyi lähetysten muotoon ja sisällön tarkoitusperään. Ooin podcast-

lähetys on itsereflektiivinen monologi, joten se on tutkimusmateriaalina ainutlaatuinen. 

Leila Ahmedin podcast-lähetys on tieteellisen näkökulman sisältävä haastattelu, jossa 

keskustelukumppanit, haastattelija Krista Tippett ja haastateltava Leila Ahmed, 

rakentavat yhdessä sisällön muodon. Koska analyysi keskittyi podcasterin ulkoisten 

positioiden tutkimiseen, haastattelija Krista Tippett voidaan nähdä yhtenä tällaisena 

positiona itse podcast-lähetyksen synnyn kontekstissa. Toinen eroavaisuus lähetysten 

välillä liittyi ulkoisten äänten kautta muodostettavaan itsen käsitykseen. Ooi rakensi 

podcast-lähetyksessään narratiiveja itsestä ja omakuvastaan ulkoisten äänten kautta. 

Hän reflektoi omia tuntemuksiaan pohtien sitä, minkälaiseksi ja miksi hän itsensä 

tuntee. Ahmedin diskurssin ulkoiset positiot määriteltiin taas itsen sekä omakuvan 

rakentamisen välineiksi. Niiden kautta Ahmed kuvasi muslimi-identiteettiään, jota hän 

ei nähnyt omana luomuksenaan vaan ulkoapäin määriteltynä. 

 

Analyysien perusteella Ooin ja Ahmedin näkökulmien välillä voidaan nähdä 

paradigmaattinen ero. Ooin voi katsoa edustavan monikulttuurista paradigmaa 

(multiculturalism), jonka mukaan kulttuurit nähdään samassa tilassa olevina erillisinä ja 

selvärajaisina kokonaisuuksina (suomalaisuus, ruotsalaisuus). Ahmedin taas voi sanoa 

edustavan kulttuurienvälistä (interculturality) paradigmaa, jossa kansalliset ja etniset 

identiteetit nähdään kompleksisina ilmiöinä. Ne muodostuvat suhteessa toisiinsa ja ovat 

siksi riippuvaisia toisistaan.  

 

Kuten sosiaaliset kokemukset yleensä, podcast-lähetykset perustuvat dialogisuuteen ja 

moniäänisyyteen. Siksi asemointi ja moniäänisyys eivät ole erityisiä ilmiöitä yksin 

podcast-lähetyksille. Podcast-lähetykset ovat internet-sivustoilla jatkuvasti saatavilla, ja 

niihin voi helposti lisätä muuta äänimateriaalia, kuten musiikkia, toisten nauhoituksia 

yms. Näin podcast-lähetykset lisäävät äänten määrän moninkertaiseksi. Podcastien 

paratekstuaalisen luonteen avulla voimme ”luoda itsemme taideteoksina”, kuten 

Foucault (1997: 262) esittää artikkelin alussa olevassa sitaatissa.  

 

Hermansin (2004: 304) mukaan “nykyajan teknologiset innovaatiot ovat tarjonneet 

menetelmiä, joiden avulla voimme edistää dialogisia mahdollisuuksiamme 



ennennäkemättömillä tavoilla”. Koska podcast-lähetyksiä voidaan kuunnella kaikkialla, 

niiden kautta jokaisen ihmisen ääni voi tulla osaksi nykyaikaista nomadisen yksilön 

ilmiötä (Abbas 2008). Näin Toiseus on saatavilla yksilöiden niin halutessa, ja se on 

läsnä kaikkialla. Podcast-lähetyksiä voi kuunnella missä vain, ja ne voivat koskettaa 

jokaista ihmistä. Näin niihin voi samaistua ja heijastaa omaa itsen käsitystä. 

Teknologiana radio ei koskaan olisi kyennyt podcast-lähetysten mahdollistamaan laaja-

alaisuuteen, sillä lähetyksiin voidaan vaikuttaa mistä päin maailmaa tahansa. Podcasterit 

voivat olla eri ajallis-paikallisista konteksteista peräisin olevien ihmisten, toisin sanoen 

kenen tahansa vaikutuspiirissä. Näin podcast-lähetysten ”äänten kollaasi” tekee niistä 

dialogisia par excellence.  

 

Podcast-lähetysten voidaan todeta muistuttavan Foucault’n kuvaamia monastisen 

kristinuskon aikakauden itsetutkiskeluprosesseja (Foucault 1988: 44). Toisin sanoen 

podcast-lähetykset voivat auttaa liikkuvaa ihmistä reflektoimaan itseä kreikkalaisen 

ideaalin mukaan (epimeslēsthai sautou ’to take care of oneself’, gnothi sauton ’to know 

thyself’). Vaikka onkin selvää, etteivät podcast-lähetykset voi antaa suoraa vastausta 

kysymykseen kuka minä olen? (kuten Ooi esitti kysymyksen ”Am I English but also I 

am Malaysian-la, which one is my real self?”), niillä voi kuitenkin olla terapeuttinen 

vaikutus sekä podcastereihin että kuuntelijoihin. Sen sijaan, että podcasterit 

kirjoittaisivat kokemuksiaan henkilökohtaiseen päiväkirjaan, he voivat jakaa 

itsetutkiskelukokemuksensa koko maailman kanssa.  
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