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ABSTRAKTI

We dream as we live – consuming.

Tässä paperissa tarkastelen yhteiskunnan markkinoitumista ja medioitumista unien kautta.
Olen kiinnostunut sekä unien merkityssisällöstä että siitä, millaiseksi unet ja unennäkeminen
ylipäänsä ymmärtyvät nykyisessä kulutuskulttuurissa, ja millaiset käytänteet tätä
ymmärrystä tuottavat ja ylläpitävät. Teoreettisesti tutkimukseni ankkuroituu
käytäntöteoreettisen tutkimusperinteeseen, kriittiseen kulutus-, media- ja
markkinointitutkimukseen sekä sosio-kulttuuriseen unen ja nukkumisen tutkimukseen.
Tutkimuksen aineisto koostuu tutkimusta varten kerätyistä unipäiväkirjoista, HS Nyt liitteen
’Näitä unia Suomi katselee’ -sarjasta, nettiaineistosta, ja populaarikulttuurin teksteistä kuten
Aku Ankasta.

Ihminen nukkuu noin kolmasosan elämästään. Psyko-fysiologisten tutkimusten mukaan
kahdeksan tunnin yöunien aikana ihminen näkee (kokee) unia noin kaksi tuntia. Aineistoni
perusteella näiden tuntien aikana ajellaan Toyotalla ja Harley Davidsonilla, jonotetaan
McDonaldsissa, tingataan maksusta, leikataan alennuskuponkeja, pohditaan talvirenkaiden
vaihdosta perittävää 20 euron maksua, valitaan kallein ruokalaji ravintolassa, puhutaan
mainoksista, esiinnytään euroviisuissa huonosti pukeutuneen Frederikin kanssa, viipyillään
70-luvun retrosävyissä, istahdetaan kuningatar Elisabethin sängyn laidalla, juodaan punaista
Jaffaa, hukataan Visa kortti, matkataan Kanarialla, ja uhataan huonoa asiakaspalvelijaa
Facebookin paljastuksilla. Unissa saattaa myös olla lopputekstit, kuten elokuvissa.

Aineiston alustavan luennan perusteella tavat ymmärtää unia ovat media- ja
kulutuskulttuurin läpäisemiä, sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti. Unet saavat sisältönsä
globaalin kulutuskulttuurin merkitysvarannosta (esim. julkkikset ja brändit) ja sen monista
käytänteistä (esim. maksaminen ja tinkaaminen) ja aika-tilatarjoomista (kaupat, turismi).
Unet myös mielletään medianomaisiksi ’tuotteiksi’; niitä verrataan elokuviin ja mainoksiin,
jotka tarjoavat viihdettä ja elämyksiä, omalla unenomaisella logiikallaan. Juuri tämä
kerronnan, juonen ja sisällön yllätyksellisyys ja manageroimattomuus tarjoaa joka öisen
mahdollisuuden nauttia unista, heittäytyä niihin. Tosin vallitseva psykologinen diskurssi –
jota muun muassa unioppaat ylläpitävät - ohjaa ajattelemaan, että unia tulee työstää
itseymmärryksen lisäämiseksi, ja ehkä oppia niitä hallitsemaankin. Toisaalta unet näyttäisivät
tulevan yhä tavanomaisemmaksi osaksi mediakeskustelua (mm. erilaisten juttusarjojen
muodossa), mikä ehkä osaltaan arkistaa ja demystifioi unet osaksi jokapäiväistä ja –öistä
teksti- ja mediavirtaa. Niistä on lupa nauttia ja puhua.
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Tutkimus on osa laajempaa unen ja nukkumisen tutkimusprojektiani, jossa haastetaan
valvovan toimijan valta-asema liiketaloustieteellisessä ja yhteiskuntatieteellisessä
tutkimuksessa. Projekti pyrkii nostamaan esiin tämän sosiaalisesti, kulttuurisesti,
taloudellisesti tärkeän, mutta vähän tutkitun inhimillisen toiminnan ja olemisen muodon –
nukkumisen – ja pohtimaan sen avaamaa teoreettista potentiaalia eri kenttien
tutkimusagendojen ja käsitejärjestelmien kehittämiselle. Ks. Valtonen Anu & Veijola Soile (in
print) ”Sleep in Tourism” Annals of Tourism Research.


