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“Mobiilipelit  sun  muut  aikansa  ilmiö,  mutta  melko  epäolennainen  tutkimuksen  kohde. 
Toisaalta kai sekin tuo jotain lisätietoa yhteiskunnastamme1” 
- iTV-viihde tutkimuskohteena

ABSTRAKTITurhan tutkiminen.  Mitä sen on ja  mistä sen tietää? Tässä paperissa lähestyn kysymystä oman väitöstutkimusaiheeni  kautta,  joka  käsittelee  interaktiivista  TV-viihdettä  sekä  osallistavaa mediakulttuuria.  Keskityn  nyt  pääasiallisesti  näillä  turhuuden  markkinoilla  parhaiten menestyneeseen iTV-viihteeseen – chatit, TV mobiilipelit, interaktiiviset soittovisat. Olen tutkinut aihealuetta  jo  vuodesta  2004,  jolloin  elettiin  iTV  viihteen  kulta-aikaa.  iTV-viihteeseen  on suhtauduttu  alusta  asti  hyvin  negatiivisesti.  Lähinnä  kolmesta  syystä:  1)  kaupallisuuden  ja korkeiden osallistumismaksujen,  2) laaduttoman ohjelmatarjonnan ja  3) ongelmallisten lapsi-  ja nuori-  käyttäjä/kohderyhmien  vuoksi.  Kuluttajaviranomaiset  olivat  vuosia  varpaillaan  ja  tällä hetkellä  iTV-viihde  onkin  kutistunut  enää  vain  muutamien  chattien  ja  soittovisojen  tasolle. Seuraavaksi esittelen, miten oman tutkimusaiheen turhuus on näyttäytynyt vuosien varrella. 
1) Vastaanotto ‘kentällä’ ja konferensseissaSuomalaiset  jakavat  pääpiirteissään  mielipiteen  siitä,  että  maksullinen  Tv-mobiiliviihde  on paheksuttavaa ja  negatiivisesti  värittynyttä.  Tämä on näkynyt  usein mm. Seminaareissa  aihetta esiteltäessä.  Sitä  on pidetty  roskana sekä sen triviaalin  luonteen vuoksi,  se  ei  aina  ole  sopinut akateemisen tutkimuksen piiriin. Kommentit ovat olleet tilannesidonnaisia; konferensseissa se on usein muotoiltu ”kauhean mielenkiintoista, mutta nyt en kyllä oikein ymmärrä, mitä varten sinä tällaista tutkit?”  ja muualla ”ei  kai  tämmöseen paskaan myönnetä rahaa?!2” Usein tutkimukseen itsessään on siis suhtauduttu yhtä negatiivisesti,  ja samalla intensiteetillä kuin itse iTV-viihdettä kohtaan.
2) Haastava aihe, mutta ei haastateltaviaHaastattelut  eivät  erinäisistä  yrityksistä  huolimatta  ikinä  toimineet.  Kukaan  ei  kehtaa/halua vastata/myöntää  tämänkaltaisen  tv-viihteen  seuraamista,  puhumattakaan  osallistumisesta (yhtäläisyyksiä  esim.  saippuaoopperoihin).  Keskustelupalstat  ovat  sittemmin  osoittautuneet oivaksi  lähteeksi  määrittää  ilmiötä  kansan  syvissä  riveissä.  Huomioitavaa  on  kuitenkin  se,  että jokaisen  iTV-pelin  pyöriessä  ruudulla,  osallistujia  oli  päivittäin  satoja.  Samoin  erilaiset  TV formaattien  äänestyskäytännöt  keräävät  satoja  tuhansia  ääniä  suomalaisilta,  joista  kukaan  ei osallistu, äänestä ikinä koskaan. ”En osallistu. Mielestäni ajan ja rahan haaskausta.”3
3) Nettikyselyiden palauteOlen siis  muutamaan otteeseen päätynyt  nettikyselyihin  haastattelujen sijaan.  Kyselyvastaukset ovat  olleet kirjavia.  Usein esille nousee kuitenkin kommentit  koskien tutkimusaiheen  luonnetta. Vastauksissa  on  ollut  mm.  henkilökohtaisia  hyökkäyksiä,  joissa  on  kyseenalaistettu tutkijanpätevyyteni pitkälti aiheen johdosta. Eräässä palautteessa minulle on ytimekkäästi todettu: “Tapa  ittes!”4 Palautteesta  nousee  myös  vahvasti  esiin  edellä  mainittu  häpeä,  joka  näkyy 
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ylikorostetusa  selittelyssä  “Osallistun  todella  harvoin,  kerrat  jotka  elämässäni  olen  esim. tekstiviestillä osallistunut on laskettavissa yhden käden sormilla.”5
 Kuitenkin, valoa tunnelin päässäMutta ei tilanne kuitenkaan ole niin paha. Viime vuosina roskan ja triviaalien asioiden tonkiminen, populaarikulttuurin ’alimpien’ muotojen tutkiminen on tullut hyväksyttävämmäksi. Minulle se on aina ollut sitä kansainvälisellä tasolla,  sillä harvoin olen joutunut puolustavaan asemaan aihetta esitellessäni kansainvälisissä konferensseissa. Päinvastoin.  Samoin tämäntyyppinen tutkimus saa kyllä myös tukea esim. apurahojen muodossa, kun tietää mistä hakee ja miten – perustelun taito on tärkeää, varsinkin silloin kun on tekemisissä ”huuhaa-aiheen” kanssa. “Väitöskirjan  voisi  tehdä  myös  tärkeämmistä  aiheista  esmes  Kekomuurahaisen  selviytyminen  tulevien avohakkuiden  aikakautena  tahi  onko  pihanlakaisu  tehokkaampaa  vasta-  vai  myötäotteella” (Nettikyselypalaute 13.3.2008)
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