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Väitöshankkeeni, jonka aiheeksi on määrit
tynyt internetin popularisointi ja sukupuolitta
minen, alkoi tutkirnuksena henkilökohtaisista
kotisivuista. Painopiste on kuitenkin muuttu
nutja laajentunut koskemaan paljolti tutkimus
eettisiä, tutkijan paikkaa ja kirjoittamisen ta
paa koskevia kysymyksiä: mitä kauemmin olen
työstänyt ensituntumalta “helppoa” tutkimus
aineistoani, sitä keskeisimmiksi ovat nousseet
tutkimuksen peruskysymykset eli se, mistä kä
sin ja miten tutkirnustani kirjoitan.

Ensitunturnalta henkilökohtaisilta vaikut
tavia kotisivuja voidaan ajatella ihanteellisena
tutkimusaineistona itsen esittämisen konven
tioiden tarkastelemiselle. Kotisivut julkaistaan
maailmanlaajuisessa tietoverkossa, ja niiden
laj ityyppiin kuuluu laajojen käyttäjäjoukkojen
tavoittelu ja sivuilla “kävijoiden” dokumen
tointi esimerkiksi laskureiden avulla. Perhe-
ja lornavalokuvat, ystäväkirjamaiset itsen esit
telyt, linkit ja harrastesivut julkaistaan “koko
maailman nähtäville”, toisin kuin perinteisem
mät leike- ja päiväkirjat, amatöörivalokuvat,
-elokuvatja -videot,jotka kiertävät tavanomai
sesti lähinnä kodin piirissä tai kädestä käteen.

Päädyin pohtimaan aineistollisia ongelmia
aiernmassa tutkimuksessani (Paasonen 1999)
lukiessani itselleni tuntemattomien ihmisten
häävalokuviaja -videoita, joita olin kerännyt
epäsysternaattisesti lähinnä ystävieni avustuk
sella. Kirjoittaessani pohdin oikeutuksiani lu
kea tekstejä, jotka oli tuotettu sukua ja tutta
via varten. Tätä taustaa vasten henkilökohtai
set kotisivut vaikuttivat valmiiksi julkisina ja
tuntemattomien silmiä varten rakennettuina
iiiiltei helpoilta tutkimuskohteilta. Alkuaja
tukseni oli, että tutkijan paikkaan liittyvät ky
symykset olisivatjollain tavalla helpompia ai

neiston ollessa julkisesti saatavilla. Olin vää
rässä. Huolimatta siitä, etteivät tutkimukseni
kohteena ole kuvien ja tekstien esittämät ih
miset vaan esitystavatja konventiot, kotisivut
aineistona kiertyvät tiukasti sekä tekijän että
tutkijan paikkaa koskeviin kysymyksiin.

AMATÖÖRIYDEN AFFEKTEJA
JA ARVOTUKSIA

Eittämättä tutkimukseni alkuvaiheita väritti
tietty tirkistelynautinto. Kotisivuja selatessani
tunsin niin nolostusta, hämmennystä kuin es
totonta huvittuneisuuttakin. Aineisto tuntui
usein “uskomattomalta”, ja omista löydöistään
riemastuneet ystävät lähettivät minulle runsaas
ti ehdotuksia mahdollisiksi tutkimuskohteiksi.
Myöhemmin, kun olen esitellyt kotisivujen laji-
tyyppejä ja esityskonventioita niin yliopisto-
tutkijoille ja -opiskelijoille kuin Nokian hen
kilökunnallekin, huvittunut nauru on kuulunut
yleisön vakioreaktioihin. Vaikka ihmiset itse
ylläpitäisivät omia kotisivujaan, he lähestyvät
toisten sivuja etäännyttävän naurun,jopa ivan
kautta. Voidaan siis ajatella, että kohdallani
aineiston affektiivisuus motivoi tutkimukseen
ryhtymistä mutta johti minut hyvinkin pian
pohtimaan erilaisia affektien tekniikoita ja
tuotantotapoj a.

Kotisivuja koskevat keskustelut nostavat
esille kysymyksiä aifekteista monilla eri tavoil
laja tasoilla. Maaliskuussa 2001 Ilta-Sanomi
en verkkosivujen lukijakeskusteluissa kysel
tim perhekotisivujen motiiveja: miksi perheet
tuottavat itsestään julkisen esityksen? Kom
menteissa otettiin vahvasti kantaa sekä koti
sivujen puolesta että niitä vastaan. Puolustajat
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mainitsivat usein omat sivunsa, kotisivuharras

tuksen hauskuuden ja internetin kätevyyden

yhteydenpidossa sukulaistenja ystävien kans

sa. Samalla he epäilivät kysymysten esittäjän

mediakäyttö- ja lukutaitoja sekä motiiveja,

kuten tämän mahdollista katkeruutta onnellis

ten perheiden kuvien edessä. Vastustavissa kir

joituksissa taas otettiin kantaa kotisivuihin

“huonona sisältönä”. Kantaa edustavan nimi

merkki Mika T:n mukaan sivujen “taustaku

vana on joku räikeä ällötys, taustalla hoilaa

korvat räjäyttävä midi-samplaus sekä sitten

pahimmillaan on huomattu pop-up-ikkunoiden

ja freimien ihana maailma, sitten niitä on in

nostuttu laittamaan sivuille potenssiin kolme

ja lopputulos on s y v ä 1 t a
Vastaavanlaisia kommentteja kotisivujen

amatöörimäisestä noloudesta esitetään myös
kotisivuoppaissa. Esimerkiksi yhdysvaltalai
sessa opaskirjassa Bui/d Your Own Honie Page

Book haastateltu web designer laittaa ama
tööriharrastelijat tiukasti paikoilleen: “Kun
joku, joka ei ole designer, koettaa tehdä hie
nouksia grafiikalla, tulos on aina painajaismai
nen . . . Vihaan myös animoitua, aukeavaa pos
ti-luukkua kuvaavaa grafiikkaa. Sitä käytetään

joka ikisissä amatöörisivuissa. Se huutaa: ‘tä

mä on amatöörisivusto’.” (Binder & Helman

2000, 89—90.)
Amatööriys määritellään toistuvasti korjaa

mista vaativaksi ongelmaksi ja huonoksi tyy
liksi. HtmI-dokumentteina, joihin on istutettu

yksityisiä näpsäyskuvia, valmiita graafisia ele
menttejäja mahdollisesti pieniä animaatioita,

henkilökohtaiset kotisivut edustavat arrmiatti

maisen käyttö liittymäsuunnittelun vastakohtaa

— amatöörimäisyyttä ja linjattomuutta. Sivu

jen herättämät reaktiot ovat usein yllättävän
vahvoja: edellä lainattu designer käyttää niis
tä adjektiiveja “kamala”, “kauhea” ja “paina
jaismainen” Mika T:n turvautuessa termiin

“ällötys”. Näyttääkin siltä, että henkilökohtai

sista kotisivuista rakentuu torjuttava toiseus,

jota määritetään esteettisen vajavuuden kaut
ta. Mediassa, jossa tekstien ja kuvien julkai
seminen on avointa ja edellyttää vain vähäisiä

teknisiä tai taloudellisia resursseja, “hyvää” si
sältöä mitataan suhteessa amatööriyteen.

Kotisivujen tutkimuksen karmalta on kes
keistä pohtia “hyvän” ja “huonon” maun kri

teerejä, normeja ja hierarkioita, niiden raken
tumista ja monimutkaisia siteitä arnmattilai
suuden, amatööriyden ja yksityisyyden koo
distoihin. Samalla tämä edellyttää tutkijan
omien reaktioiden punnitsemista. Miten koti-
sivut rakentuvat “kamaliksi”? Mikä niissä hu
vittaa?

YKSITYISYYDEN VETOVOIMA

Kotisivujen “nolous” liittyy myös yksityisyy
teen, sillä sivuthan esittelevät yksityistä minää,
harrastuksia, perhettä, ystäviä. Ne saattavat
myös sisältää kuvauksia unista tai päivittäisis
tä tapahtumista. Usein sivujen yksityisyys näyt
tää olevan niiden keskeisin vetovoima. Kuvat
ja kuvaukset pariskuntien ja perheiden intii
meistä hetkistä, lemmikki-eläinten kanssa pel
leilystä, lapsen kasvusta tai merkkipäivienjuh
lallisesta laittautumisesta tarjoavat ikään
kuin tirkistyksiä yksityisiin tiloihinja tapahtu
miin. Kiinnostavaa onkin, mistä tämä suoruu
den vaikutelma muodostuu.

Kotisivut sijoittuvat yksityisten itserepre
sentaatioiden jatkumoon, tapoihin kuvata it
seä, perhettä ja muuta lähipiiriä sekä tapoihin
tuottaa yksityisistä tallenteista ulkomaailmaa

päin käännettäviä, edustavia esityksiä (Kuhn
1995; Citron 1999; Siater 1997). Yksityisyys
ja amatööriys taas kantavat mukanaan oletuk
sia autenttisuudesta ja “suoruudesta”. Siinä
missä ammattikuvaajan otokset tunnistetaan
helposti sommitelluiksi ja valikoiviksi, ama
töörikuvat kantavat muassaan oletuksia tietystä
teknisestä avuttomuudesta. Amrnattilainen ra
kentaa kuvia, amatööri tallentaa; arnmattilai
nen kuvaa rahasta, amatööri oletetusti silkasta
kuvaamisen ilosta (Zimmermann 1995, 1).

Tuotantokonteksti näyttääkin tuottavan oletuk
sia esitysten suoruudesta. Samalla media —

valokuvaus samoin kuin www — muuttuvat
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läpinäkyviksi “ikkunoiksi maailmaan”, joiden
kautta on ikään kuin mahdollista tarkkaillaja
seurata muualla ja muiden elämissä tapahtu
vaa.

Erityisesti amatöörisivujen verkkokame
roiden saama suosio kuvastaa näitä suoruuden
oletuksia. Kamerat tarjoavat katkonaisia kuva-
sarjoja, joiden päivittymisväli vaihtelee se
kunneista minuutteihin ja jopa tunteihin. Lu
kuisten ikkunoista ulos osoittavien kameroi
den lisäksi vakiintuneita “lajityyppejä” ovat
yksityistä tilaa, kuten makuuhuoneita, olo
huoneita ja saniteettitiloja kuvaavat karnerat.
Näissä tapauksissa arkisten tapahtumien seu
raaminen sävyttyy voimakkaasti tirkistelyyn,
sillä esityskohteet ovat voimakkaasti yksi
tyisiksi merkittyjä kotoisia tiloja, joissa liik
kumiseen liittyy myös eritasoista alastomuut
ta. Samalla nämä sivustot hälventävät koti
sivujenja seksisivustojen välisiä rajoja. Ken
ties kuuluisin — ja myös äärimmäinen — esi
merkki verkkokameroiden vetovoimasta on
Jennica,n (http://www.jennicam.org/),jossa on
voitu viiden vuoden ajan seurata nuoren yh
dysvaltalaisen Jennifer Ringleyn makuuhuo
neen tapahtumia. Sivuilla on kameraosion li
säksi valokuvia, listauksia Jenniferin levyistä,
päiväkirjamerkintöjäja runoja,jotka tarjoavat
sukelluksia yksityiseen ja jopa “sisäiseen”
maailmaan. Jennicamissa yksityisyyden veto-
voima liudentuu tirkistelyyn hyvin konkreetti
sesti kohteen ajoittaisena vähäpukeneisuutena,
makuuhuoneen oletettuna intiimiytenä ja ka
merakuvien jatkuvana saatavuutena.

Yksityisyys on siis läsnä kotisivuilla mo
nella tasolla: kuvattavien hetkien ja tilojen
yksityisyytenä, henkilökohtaisena, yksityisenä
puheena, esityskonventioina ja lukutapoina.
Tätä yksityisyyden monitahoista läsnäoloa
voidaan ajatella suhteessa kotisivujen aifektii
visuuteen: Iiittyväthän sivujen kiehtovuus,
nolous ja tirkistelyn tuntu juuri yksityisyyden
koodeihin. Samoin läsnä ovat amatööriyteen
liittyvät autenttisuudenjajopa suoruuden ole
tukset, jotka puolestaan ankkuroituvat koti
sivujen esittelemään yksityiseen minään.

Omaelärnäkerrallisuutta ja valokuvausta
tutkinut Linda Haverty Rugg (1997) on kiin
nittänyt huomiota tapoihin, joilla valokuval
unen esitys sitoo tekstuaalisen minän havaitta
vaan ja konkreettiseen ruumiillisuuteen ja si
ten erityiseenja erilliseen identiteettiin Ruggin
tulkinnassa siis valokuvaukseen yleensä ja
amatöörikuvaukseen erityisesti liitettävä iko
nisuus ja indeksisyys toimivat autentisoivina
mekanismeina,jotka todentavat tekstipohjaisia
itsen esityksiä, ovatpa nämä kotisivujen kuva
uksia tai perinteisempiä elämäkerrallisia teks
tejä. Kuten elämäkerrallisissa esityksissä laa
jemmin, kotisivuissa on kyse oman elämän ker
tomuksellistamisesta. Valo-ja videokuvat liit
tävät nämä kertomukset havaittavaan, iän, su
kupuolenja etnisyyden merkitsemään ruumii
seen.

Autenttisuus on yksi keskeisimpiä koti-
sivuja määrittäviä oletuksia: kotisivu-minät
luetaan verk.korepresentaatioista riippumatto
man minän esityksiksi, tämän persoonan il
mauksiksi ja heijastuksiksi. Mutta mikä — tai
paremminkin kuka

— tämä”minä” tai “itse”
sitten oikein on?

ENTÄ MITEN TUTKIA
“MINÄÄ” TEKSTEISSÄ?

Yleisesti ottaen kotisivututkimus on pohjau
tunut suurelta osin kotisivujen tekijöiden haas
tatteluihin. Kotisivuja on tarkasteltu minä- ja
identiteettityönä lähinnä sosiologisessaja psy
kologisessa viitekehyksessä (esim. Chandler
1998; Chan 2000). Kotisivujen merkityksiä on
paikannettu tekijöiden kokemuksiin, jolloin
tutkimuksen kohteena on ollut tekijä yhtä pal
jon kuin tekstikin.

Tutkimusta esitellessäni olen päätynyt tois
tuvasti tilanteeseen, jossa keskeiseksi kysy
mykseksi nousee haastatteluaineistoj en pois
saolo: se, miksi en haastattele ihmisiä. Erityi
sesti kotisivuaineistojen kohdalla tutkirnuk
selta näytetään lähtökohtaisesti odotettavan
tekstien tuottajan läsnäoloa, ei tekstien tulkin
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taa. Tavallaan siis kotisivujen keskeisen kysy
myksen nähdään koskevan tekijöiden ja näi

den itserepresentaatioiden suhteita. Kotisivu

jen esitysmuotoiliin, tulkinnallisiin arvotuksiin,
koodeihin ja affektiivisuuteen liittyvät kysy

myksetjäävät tässä näkökulmassa toissijaisik

si. Haastattelut puolestaan nousevat ratkai

suiksi hyvin eritasoisiin aineistollisiin kysy

myksiin suurelta osin riippumatta siitä, millai

sia kysymyksiä näille airieistoille halutaan esit
tää.

Näen tässä henkilöitä ja tekstuaalisia esi
tyksiä koskevan käsitteellisen sekaannuksen
vaaran. Kotisivuja tutkimalla tuskin voidaan
— eikä ainakaan tulisi — vastata henkilöitä tai
näiden identiteettiä koskeviin kysymyksiin.
Kotisivut voidaan toki ymmärtää identiteetti-
työn sijoiksi, joissa tuotetaan ja pohditaan
omaelämäkerrallisia kuvauksia. Tämä ei kui
tenkaan välttämättä päde suureen osaan koti
sivuista,jotka ovat usein harvoin päivitettäviä
käyntikortinomaisia esityksiä. Lisäksi tällaises
sa painotuksessa oletetaan helposti median
“suoruutta”: kotisivuista tulee valkoinen kan
gas, jolle tekijä voi luonrLostella tai “heijas
taa” identiteettiään. Kotisivujen voimakkaat
lajityypilliset normit sekä itsen esittämisen
konventiot, samoin kuin identiteettiä ja valtaa
koskevat kysymykset laajemminkin,jäävät täl

Jöin taka-alalle. Kotisivujen referentiaalisuu
desta muodostuu tutkimuksen lähtökohta pi
kemmin kuin tutkimuskysymys.

Itseäni kiinnostaa lähestyä kotisivujen esit
tämää “minää” henkilöhalimona, tekstuaalise
na konstruktiona, joka nojaa tiettyihin esitys
konventioihin ja kertomusmuotoihin sekä ta
poihin ymmärtää identiteetti erityisyyden ja
ainutkertaisuuden kaltaisten määreiden kaut
ta. Tarkastelemalla kotisivuesitysten erilaisia
koodeja — kuten amatööriyttä, verkkominän re
ferentiaal isuutta, itsen esittämisen konventiota
tai sukupuolen tekemisen tapoja — voidaan
myös analysoida kotisivujen affektiivisuutta.
Kotisivuesitysten irrottaminen tekijöiden arki
sista itsen esityksistä on eräs keino tarkastella
“minän” esittämisenja autentisoimisen tapoja
ja minän tekstuaalisuutta. Tämä tulee yrnmär
retyksi tekstuaalisina performansseina, tuotta
vina esityksinä, joiden ymmärrettävyyttä ja
“järkeä” säätelevät kulttuuriset oletukset su
kupuolesta, seksuaalisuudesta ja identiteetis
tä.

FMSusanna Paasonen tekee väitöskirjaa Su
kupuolärjestelrn ä-tulkUakoulussa Turun yli
opiston mediatutkimuksen oppiaineeseen.
(e-mail: suspaa@utu.fi)
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