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sä kuin sen ulkopuolellakin. Franklin huomioi myös 
sen seikan, että kiintymyksen käsiteanalyyttinen  
tulevaisuus kurottuu enenevissä määrin ihmiskon
tekstin ulkopuolelle, tarkastelemalla esimerkiksi 
suhdettamme eläimiin ja ennen kaikkea teknolo
giaan.  Näkisinkin, että kiintymyksen teoretisoinnin 
mielenkiintoisimmat kysymykset liittyvät affektiivi
suuden, intiimiyden, sidoksisuuden ongelmiin juu
ri suhteessa luontoon ja teknologiaan. Franklin kar
toittaa ansiokkaasti niiden kysymyksenasettelujen 
historiaa ja antaa eväitä jatkokehittelyille painotta
en, että kategorisen eron tekeminen luonnollisen 
ja keinotekoisen välille on oikeastaan mahdotonta.
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periaatteisiin sitoutuneesta tutkimuksesta kiinnos
tanee myös feministitutkijoita.  

Taisteleva tutkimus on Suorannan ja Ryynäsen 
yleisnimi muun muassa aktivistitutkimuksesta, 
militantista tutkimuksesta, toimintatutkimukses
ta ja kriittisestä teoriasta ammentavalle lähesty
mistavalle. Taisteleva tutkimus on kantaa ottavaa, 
toimintalähtöistä ja osallistuvaa. Taisteleva tutki
ja pyrkii muuttamaan yhteiskuntaa oikeudenmu
kaisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi esimerkik
si pitämällä esillä marginalisoituja ryhmiä mutta 
toimimalla myös yhteistyössä näiden kanssa. Siten 
taisteleva tutkimus ei pelkisty akateemiseksi har
joitteeksi vaan on käytännön ja teorian yhdistävää 
toimintaa, joka sekä ilmentää että luo yhdenvertai
suutta edistäviä käytäntöjä.  
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Suoranta ja Ryynänen asettavat teoksessaan 
taistelevalle tutkimukselle ja taistelevalle tutkijalle 
useita ideaaleja, joiden tavoittelu kuulostaa haas
tavalta mutta samalla myös melko suoraviivaiselta. 
Esimerkkien perusteella tosin taistelevan tutkijan 
meriitiksi tuntuu toisinaan riittävän myös provosoi
va ja poleeminen kannanotto yhteiskunnallisessa 
keskustelussa. 

Teos on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäiseksi pa
neudutaan taistelevan tutkimuksen lähtökohtiin 
ja tuuliseen asemaan yliopistossa sekä taisteleviin 
tutkijoihin akatemian ulkopuolella. Toinen osa esit
telee laajasti taistelevan tutkimuksen temaattisia 
kenttiä, mikä onkin kirjan erityinen ansio. Kolman
neksi käsitteellistetään yhteiskunnallisen muutok
sen ja kamppailujen muotoja.

Taisteleva tutkimus johdattaa lukijansa laajan 
materiaalin äärelle. Kirjoittajien poimimat esimer
kit kattavat teemoja kolonisaation kritiikistä ja kriit

ja psykologiaan, militanttiin tutkimukseen, sissihis
toriaan, sorrettujen pedagogiikkaan sekä ekologi
an ja eläinoikeuksien tarkasteluun.  Kiinnostavinta  
luettavaa ovat Latinalaiseen Amerikkaan sijoittu
vien yhteiskunnallisten liikkeiden ja niihin sitou
tuneen tutkimuksen kuvaukset, joissa myös tais
televalle tutkimukselle asetetut ihanteet tuntuvat 
konkretisoituvan selvimmin. 

Ote monialaisen tutkimuksen esittelyyn on  
referoiva ja tarkoituksena lieneekin tarjota lukijoil

televan tutkimuksen parissa. Suomessa kirjoittajien 
mukaan keskustelu taistelevasta tutkimuksesta on 
versonut paitsi heidän edustamillaan tieteenaloil
la – kriittisessä pedagogiikassa ja kriittisessä sosi
aalipedagogiikassa, joiden näkökulmat korostu

 

Feministiselle tutkimukselle omistettu alaluku 
havainnollistaa myös haasteita, joita keskusteluihin 
perehdyttäjän ja sisäänheittäjän rooliin asettuvaan 
teokseen liittyy. Feministinen tutkimus esitellään 

nismistä alkaneena liikkeenä, Precarias a la deri

tiedon paikantuneisuudesta, mutta monet teemat  

sen ”sankaritarina” yhteiskunnallisesta aktivismista 
akateemiseksi oppiaineeksi Suomessa ei ymmärret
tävästi ole esimerkkitapaus Suorannan ja Ryynäsen 
argumentaatiossa, jossa akateemiset meriitit allevii
vatusti eivät ole itseisarvo.

Empiiriset esimerkit yhteiskunnallisista liikkeis
tä ja niiden kanssa liittoutuneista tutkijoista sisältä
vät vähemmässä määrin esimerkkejä feministisestä 
tutkimuksesta, ja muutamat esimerkit paikantuvat 

kivaltatutkimus esitellään viitaten Japanissa perus
tettuun, naisten kokemaan lähisuhdeväkivaltaan 

lee mieleen, että havainnollisia ja perusteltuja esi
merkkejä suomenkieliseen teokseen olisi löytynyt 
lähempääkin. 

Lähdeaineistoa referoiva kirjoittamisen tapa ei 
juuri keskusteluta erilaisia, toisinaan myös toisiin

ta esimerkiksi on feministisen teorian vakavasti ot
tava kapitalismikritiikki tai kolonisaatiokritiikistä 
ammentava feministinen tutkimus? Kuitenkin eri
laisten teoreettisten keskustelujen yhdistämises
tä avautuvat tutkimuksen ja toiminnan mahdolli

riapyörittelyäkin kaihtavia taistelijoita (jollaisiksi 
Suoranta ja Ryynänen implisiittisesti tunnustautu
vat). Kirjoittajat olisivat myös kenties voineet syven
tää esitellyn paikantuneen tiedon näkökulman so
veltamista omaan tekstiinsä.

Teos on rakennettu siten, että Suoranta ja Ryy
nänen esittelevät länsimaisen filosofian klassik
koajattelijoiden rinnalla vähemmän etabloitunei
ta kriittisiä puheenvuoroja. Yhtäältä tämä valinta 
muistuttaa siitä, miten monet nyt valtavirtaisina  
pidetyt ajatukset ja ajattelijat ovat olleet aikanaan 
radikaaleja. Toisaalta päätösluvun lähdeviittausten 
etabloituneista yhteiskuntatieteilijöistä koostuva all 
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male panel¹ havainnollistaa lähestymistavan tuotta
maa fokusta. Konventionaalisen kapitalismikritiikin 
ensisijaisuutta havainnollistaa myös taistelevan tut
kimuksen teesi käyttää valtavirtatutkimuksen hyl
jeksimiä käsitteitä kuten ”työväenluokka, kapitalis

Feministinen ilonpilaaja keksii useamman esi
merkin siitä, minkälaisia ongelmia ”marginalisoi

televaan tutkimukseen saattaa liittyä (esim. Ahmed 

ongelmista tai kartoita karikoita.
Samalla Suoranta ja Ryynänen toivovat teoksen

viestintätieteiden opiskelijoita sekä yhteiskunnalli

muut taistelevaan tutkimukseen tutustuvat ovatkin 
varmasti oiva kohderyhmä yleistajuiselle teoksel
le, ja teoksen ansioita kannattaneekin arvioida tätä 
kohderyhmää silmällä pitäen. 

Tietynlainen suoraviivaisuus lie siis perusteltua, 
mikäli teosta ajatellaan nimenomaan johdatukse
na taistelevan tutkimuksen teemoihin. Toimin
taan kannustaminen nousee ongelmien ruotimisen  
edelle, mikä toivottavasti innostaa syventymään 
edelleen taistelevan tutkimuksen teemoihin. Vai
kuttaa kuitenkin siltä, että yleistajuisuudestaan 
huolimatta teos on kirjoitettu kapitalismikritiikkin
sä jo omaksuneelle lukijalle – taistelevan tutkimuk
sen päämääriä ei taustoiteta kovinkaan syvällisesti.

Taisteleva tutkimus on puheenvuoro tieteen ja 
tietämisen poliittisuudesta ja emansipatoristen 
tiedonintressien puolesta, ja sellaisenaan tervetul
lut lisä suomenkieliseen keskusteluun tieteen tar
koituksesta. Henkisen kotinsa feministisen tutki
muksen keskusteluista löytävälle lukijalle tässä ei 
sinänsä ole mitään uutta, mutta se, miten Suoran
ta ja Ryynänen kiirehtivät toimimaan toisenlaisen 
maailman puolesta nyt, on iskulauseenomaisuudes
ta huolimatta myös virkistävää. Kirjoittajat kannus
tavat sekä teoksessa että sen ympärillä esitetyissä 
puheenvuoroissa keskusteluun ja yhteistoimintaan. 
Kiinnostavaa onkin myös se, minkälaista käytännön 

ja teorian yhdistävää toimintaa teos on synnyttänyt 
ja synnyttää ympärilleen.

FM Minna Seikkula on sosiologian tohtorikoulutetta-
va Turun yliopistossa ja valmistelee väitöskirjaa anti-
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Congrats, you have an all male panel!
merkkinä taistelevan tutkimuksen taktiikasta. 


