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Tämä tutkimus on anarkistista tietoteoriaa soveltava ja fenomenologisella asenteella 
suoritettu analyysi polttariperinteestä, sen historiasta, kokemuksellisesta luonteesta 
sekä yhteisöllisistä merkityksistä nuoruuden ja aikuisuuden välisen siirtymän aikana. 
Tutkimusta varten tehtiin 14 teemahaastattelua, jonka lisäksi kontekstualisoivana 
aineistona toimii arkistomateriaalia sekä tutkijan itse kuvaamaa ja informanttien 
luovuttamaa kuvamateriaalia. 
 
Tutkimuksessa polttareiden mieltä lähestytään kolmen ”elementin” kautta: aika, leikki 
ja ruumis. Teemoja käsitellään mm. rituaalin, huumorin, naurun, karnevaalin, leikin, 
sukupuolen ja kokemuksen käsitteiden avulla. Näkökulmien yltäkylläisyyteen 
perustuvassa analyysissä on aineksia ja vaikutteita mm. Johan Huizingan, Henri 
Bergsonin, Hans-Georg Gadamerin, Paul Feyerabendin, John Deweyn, Umberto 
Econ, Emile Durkheimin, Georg Simmelin, Arnold van Gennepin, Victor Turnerin, 
Shmuel N. Eisenstadtin, Judith Butlerin, Mihail Bahtinin, Pierre Bourdieun, Mary 
Douglasin ja Mircea Eliaden teorioista. 
 
Tutkimuksessa polttareita käsitellään ihmiselämän näkökulmasta ainutkertaiseen 
vaiheeseen liittyvänä juhlien sarjana, jolla on siirtymäriiteille tyypillisiä piirteitä. 
Voidaan nähdä, että noin 20- ja 35-ikävuoden väliin jäävässä elämänvaiheessa 
ihminen käy lävitse aikuisuuteen sosiaalistumisen prosessin viimeisiä vaiheita. Tässä 
muutoksessa yksilön ja yhteisön suhde järjestäytyy uudella tavalla, jolloin ihmisen 
identiteeti saattaa ajautua ristiriitaan sosiaalisen järjestelmän ja sen rooliodotusten 
kanssa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että polttareiden kautta on avattavissa 
mielenkiintoisia näkökulmia nuoruuden ja aikuisuuden rajapinnoilla kulkevien 
ihmisten elämismaailmaan, yhteisöllisyyteen, erontekoihin ja sosiaalisten suhteiden 
dynamiikkaan sekä niiden ongelmiin – myös historiallisesti.  

   

Polttareiden kautta katsottuna tässä potentiaalisesti kaoottisessa ja ihmissuhteita 
vaaraan asettavassa muutosprosessissa tärkeäksi nousevat ystävyyden ja 
vertaissuhteiden merkityksen korostaminen sekä vakavien ja yhteisöelämän kannalta 
keskeisten aiheiden ylittäminen luottamuksellisesti naurulla. Kun näitä aiheita 
käsitellään erikseen miesten ja naisten ryhmissä voidaan sukupuolikysymystä 
käsitellä huumorintajun kautta syntyvän vertaisuuden kautta. 
 
Sosiaaliteoreettisiin pohdintoihin päätyvässä analyysissä esteettinen ruumiillinen 
kokemus nostetaan polttareissa muodostuvan yhteisöllisyyden tunteen kannalta 
keskiöön. Tämän kokemuksen ja sen kautta jäsentyvien sosiaalisten siteiden kannalta 
keskeiseksi kysymykseksi nousee onnistuminen leikin ja huumorin vapautuneiden 
maailmojen luomisessa ja niissä näyttäytyvissä menneisyyden ja tulevaisuuden 
kuvissa. 
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