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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2963. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Linkala, Minna-Kristiina (Helsingin yliopisto): Teatterikriitikoiden haastattelut 2004-
2009 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2014-11-12). Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2963

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Teatterikriitikoiden haastattelut 2004-2009

Aineiston nimi englanniksi: Interviews of Theatre Critics 2004-2009

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (12.11.2014).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Linkala, Minna-Kristiina (Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Linkala, Minna-Kristiina (Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Aineisto luovutettu arkistoon

8.10.2014

Asiasanat

ammatti-identiteetti; asiantuntijuus; etiikka; journalismi; konfliktit; koulutustaso; kulttuuria-
la; lehdistökirjoittelu; sosiaalinen tausta; teatteri; teatteriarvostelut; teatterikritiikki; toimittajat;
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1. Aineiston kuvailu

työ; uranvalinta

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: humanistiset tieteet; yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: joukkoviestimet; kulttuuritoiminta ja -osallistuminen, mielipiteet kulttuu-
rista

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Haastatteluaineisto on osa tutkimusta, jossa selvitettiin suomalaista teatterikritiikkiä ja sen teki-
jöitä. Tutkimusta varten haastateltiin teatterikriitikoita, jotka ovat kirjoittaneet arvosteluja suo-
malaisiin päivälehtiin ja Teatteri-lehteen.

Haastattelujen kysymysrungossa tekijä on yhdistänyt haastattelukysymykset Pierre Bourdieun
teoreettiseen käsitteistöön. Kysymyksillä pyrittiin selvittämään muun muassa kriitikoiden per-
hetaustaa, koulutusta ja työuraa kysymällä esimerkiksi kannustettiinko vastaajia kotoa käsin
kriitikon uralle ja olivatko he mielestään johdonmukaisesti valinneet teatterikriitikon työn elä-
mänurakseen. Lisäksi kartoitettiin laajemmin kriitikoiden käsityksiä suomalaisesta kulttuuri-
journalismista ja sen yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta. Kysymyksissä pyydettiin kuvailemaan
kriitikon etiikkaa ja teatterialan normikehikkoa sekä antamaan esimerkkejä eri vuosikymmenil-
lä käydyistä teatterikeskusteluista ja kulttuurikamppailuista.

Aineisto sisältää yhteensä viisitoista haastattelulitteraatiota, joista kolmetoista on suomeksi ja
kaksi ruotsiksi. Haastatteluista suurin osa on tehty käyntihaastatteluina, mutta kahteen on saatu
vastaukset sähköpostitse.

Taustatietoina on mainittu muun muassa haastateltavan syntymävuosi ja sukupuoli.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Teksti

Perusjoukko/otos: Suomalaisiin lehtiin kirjoittaneet teatterikriitikot

Aineistonkeruun ajankohta: 2004 – 2009
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1.4. Aineiston käyttö

Kerääjät: Linkala, Minna-Kristiina (Helsingin yliopisto. Viestinnän laitos)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu, Sähköpostihaastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Tutkija valikoi 16 keskeistä teatterikriitikkoa ja teatterialan ammattilaista teemahaastatteluun.

Aineiston määrä: 15 haastattelulitteraatiota rtf- ja html-tiedostoina.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Arkistoidusta aineistosta on poistettu yksi haastattelu. Haastatelluilta pyydettiin lupa arkistoin-
tiin jälkikäteen, jonka seurauksena yksi haastateltavista kieltäytyi.

Tietoarkisto on poistanut litteraatioista haastateltavien nimet, tarkat syntymäajat sekä muut suo-
rat tunnistetiedot. Tutkijan toiveesta yhdestä haastattelusta on poistettu myös kolmansien osa-
puolien nimiä asiayhteyksissä, jotka voidaan tulkita herjaaviksi. Anonymisoidut kohdat on mer-
kitty aineistoon [[tuplahakasulkein]].

Julkaisut

Linkala, Minna-Kristiina (2014). Lectio praecursoria. Teatterikriitikot kenttien kielipelissä. Bour-
dieulainen tulkinta suomalaista teatterikritiikkiä koskevasta muutospuheesta 1983 - 2003. Näyt-
tämö ja tutkimus 5. Teatteri ja media (t). Toim. Häti-Korkeila, Marjatta; Järvinen, Hanna; Kortti,
Jukka & Roihankorpi, Riku. Teatterintutkimuksen seura ry. Helsinki 2014.

Linkala, Minna-Kristiina (2014). Teatterikriitikot kenttien kielipelissä. Bourdieulainen tulkinta
suomalaista teatterikritiikkiä koskevasta muutospuheesta 1983-2003. Helsinki: Helsingin yli-
opisto. Sosiaalitieteiden laitos. Väitöskirja.http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9116-2

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2963

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Erityisehdot

Aineisto saattaa sisältää tunnistetietoja, joita ei ole muutettu (esim. henkilönimiä, asuinpaikka-
tietoja, yksityiskohtainen työhistoria, ainutkertaiset elämäntapahtumat). Aineistosta julkaistavat
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1. Aineiston kuvailu

sitaatit eivät saa sisältää sellaisia suoria tai epäsuoria tunnistetietoja, joiden perusteella haasta-
teltavan tai haastattelussa mainittavan kolmannen henkilön voisi tunnistaa.

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun,
lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen).
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD2963 TEATTERIKRIITIKOIDEN HAASTATTELUT 2004-2009

FSD2963 INTERVIEWS OF THEATRE CRITICS 2004-2009

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



PERUSHAASTATTELURUNKO: (käännä myös ruotsiksi) 

- etsittävissä olevat alustavat diskurssit: 
 
1) muutosdiskurssi 
2) yleinen politiikan diskurssi 
3) kielipoliittinen diskurssi (suomen kieli, ruotsin kieli) 
4) sukupolvidiskurssi 
5) alueellinen diskurssi 
6) asiantuntijuusdiskurssi 
7) konfliktidiskurssi 
8) valtadiskurssi 
9) valistuksen diskurssi 
 
 
 
1) Bourdieun käsite kenttä (field) 
 
- alakäsite: kentän herruus 

- alakäsite: säilyttävä/kerettiläinen strategia 

- alakäsite: voimasuhteet (ylivalta-, alistus- tai homologinen suhde) 

- alakäsite: suhteellinen positio/asema 

- alakäsite: objektiivinen suhde 

- alakäsite: toimija/agentti 
- alakäsite: instituutio 

 
(kenttä) - Kun ylipäätään puhumme yleisellä tasolla taidekriitikon työstä, voimme 
erottaa toisistaan sellaisia taidelajeja kuin musiikki, kirjallisuus, teatteri, tanssi, 
kuvataiteet ja niin edelleen. Teidät tunnetaan nimenomaan teatterin 
asiantuntijana tai teatterikriitikkona. Eroaako teatterikritiikki teidän mielestänne 
kielellisesti jollakin tavoin muiden taiteen lajien kritiikistä? 
 
- När vi i största allmänhet talar om en konstkritikers arbete, kan vi skilja åt 
konstgenrer som musik, litteratur, teater, dans, bildkonst och så vidare. Ni (du) 
är känd er som expert på teater eller som teaterkritiker. Skiljer sig teaterkritik - 
enligt er (din) åsikt - på något sätt från kritik av andra konstformer?   
 
(kenttä) - Onko teatterikriitikolle hyväksi tuntea henkilökohtaisesti 
teatteritaiteilijoita, joista hän kirjoittaa? 
 
- Är det bra för en teaterkritiker att känna personligen de teaterkonstnärer, vilkas 



konst han/hon skriver om? 
 
(kenttä) - Kuuluvatko teatterikriitikot ja teatteritaiteilijat mielestänne samaan 
taideinstituution kenttään vai näettekö nämä kaksi ammattiryhmää pikemminkin 
toistensa vihollisina?    
 
- Hör teaterkritiker och teaterkonstnärer till samma konstinstitutions fält eller 
anser ni (du) de här två yrkesgrupperna 
snarare vara varandras fiender            ? 
 
(kenttä) - Ketä teatterikriitikko edustaa? Tässä vaihtoehtoja: edustaako hän 
omaa persoonaansa eli omaa itseään, työnantajaansa eli lehteä jonka 
palveluksessa hän on tai jolle hän kirjoittaa, edustaako hän arvostelemiaan 
taiteilijoita eli teatterikenttää vai edustaako hän periaatteessa edustamaansa 
taiteen lajia - teidän tapauksessanne siis teatteria - tieteenalana ja 
tutkimuksena? 
 
- Vem representerar teaterkritikern ? Här är några alternativ: representerar 
han/hon sin egen personlighet, sin arbetsgivare eller tidningen hos viken 
han/hon är anställd, representerar han/hon de konstnärer som han/hon 
recenserar eller representerar han/hon sin egen konstgenre – teater alltså – 
som vetenskap och forskning? 
 
 
 
2) Bourdieun käsite habitus 

 
 
- alakäsite: asenne/suhtautumistapa (dispositio) 
- alakäsite: (ihmisen) ajattelu 

- alakäsite: (ihmisen) elämäntapa 

- alakäsite: (ihmisen) toiminta/käyttäytyminen 

- alakäsite: (ihmisen) elinolosuhteet 
- alakäsite: ruumiillistunut välttämättömyys 

- alakäsite: inhimilliset suhteet kokonaisuutena 

- alakäsite: historiallinen suhde 

- alakäsite: sosiaalinen arvo 

- alakäsite: sosiaalinen normi 
 
(habitus) - Minkälainen on kotitaustanne eli kertoisitteko lapsuudenkodistanne? 



 
- Hurudan är er (din) bakgrund, det vill säga kan ni (du) berätta någonting om ert 
(ditt) barndomshem? 
 
(habitus) - Kannustettiinko teitä kotoa käsin teatterin pariin? 
 
- Uppmuntrade man er (dig) hemma till teaterns värld? 
 
(habitus) [[haastateltavien nimet poistettu; daF2963_06, daF2963_12]] 
- Voidaan hyvällä syyllä todeta, että olette yksi suomalaisen teatterimaailman 
tärkeä asiantuntija. Minkälainen motiivi on saanut teidät aikanaan kirjoittamaan 
teatterikritiikkiä? 
 
(habitus) (Muut) – Voidaan hyvällä syyllä todeta, että olette yksi suomalaisen 
teatterimaailman tärkeä asiantuntija. Minkälainen motiivi on saanut teidät 
aikanaan kirjoittamaan teatterikritiikkiä eli oletteko johdonmukaisesti valinneet 
itse teatterikriitikon työn elämänuraksenne? 
 
- Man kan med fog säga, att ni (du) är en viktig expert på det finländska 
teaterlivet. Vilka motiv fick er (dig) att börja skriva teaterkritik - det vill säga har ni 
(du) konsekvent valt teaterkritikerns arbete som er (din) levnadsbana? 
 
(habitus) - Olisiko elämänurallanne voinut käydä toisin? 
  
- Kunde er (din) levnadsbana möjligtvis ha gått i någon annan riktning? 
 
(habitus) (Muut) - Onko teatterikriitikon työ päätyönne vai oletteko tehneet 
kriitikon työn rinnalla jotakin muutakin? Jos olette, niin mitä? 
 
- Är teaterkritikers arbete ert (ditt) huvudjobb eller har ni (du) också gjort 
någonting annat vid sidan om? Ifall ja, vad har det varit? 
 
(habitus) - Minkälainen on teidän mielestänne teatterikriitikon työnkuva? Onko 
hän ensisijaisesti taiteilija vai journalisti? 
 
- Hurudan är teaterkritikerns arbetsbeskrivning? Är han/hon framför allt konstnär 
eller journalist? 
 
(habitus) - Ovatko teatterikriitikot oma, erityinen ammattiryhmänsä journalistien 
ammattikunnan sisällä? 



 
- Är teaterkritikerna sin egen, speciella yrkesgrupp inom journalistkåren? 
 
(habitus) - Voisitteko kuvitella kirjoittavanne myös jonkin muun taidelajin 
kritiikkiä? 
 
- Kan ni (du) föreställa er (dig) att skriva kritik om någon annan konstform? 
 
(habitus) (Muut) – Oletteko pitäneet koulutustanne riittävänä suhteessa 
teatterikriitikon työhönne? 
 
- Anser ni (du) er (din) utbildning tillräcklig med tanke på till ert (ditt) arbete som 
teaterkritiker? 
 
(habitus) - Minkälainen perhetausta kriitikon työhön tarvitaan? 
 
- Hurudan familjebakgrund behöver man för att arbeta som teaterkritiker? 
 
(habitus) (Muut) – Minkälainen on edustamanne lehden muiden kriitikoiden 
koulutustaso? 
 
- Vilken utbildningsnivå har kritikena i tidningen, som ni (du) representerar? 
 
(habitus) (Muut) – Onko se mielestänne riittävä? 
 
- Vad är er (din) åsikt - är utbildningsnivån tillräcklig? 
 
(habitus) - Miten hyvä kriitikko pitää yllä henkistä vireyttään ja työkykyään? 
 
- Hur skall en bra teaterkritiker upprätthålla sin själsliga vitalitet och 
arbetsförmåga? 
 
(habitus) - Miten hyvä kriitikko pitää mielestänne yllä omaa ammattitaitoaan? 
 
- Hur kan en bra kritiker upprätthålla sin egen yrkeskunskap? 
 
(habitus) - Minkälaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia on mielestänne hyvällä 
teatterikriitikolla? 
 
- Vad är er (din) åsikt - hurudana personliga egenskaper skall en bra 



teaterkritiker ha? 
 
(habitus) - Tarvitaanko kriitikon työn harjoittamiseen mielestänne 
poikkeuksellista lahjakkuutta? 
 
- Behöver man - enligt er (din) åsikt - en osedvanlig begåvning för att arbeta 
som kritiker? 
 
(habitus) - Onko teatterikriitikon mahdollista olla täysoppinut? 
 
- Är det möjligt för en teaterkritiker att vara fullärd? 
 
(habitus) - Kuvailetteko vielä jonkin verran sitä, mikä teitä innostaa tähän 
työhön? 
 
-Kan ni (du) ännu beskriva vad det är som inspirerar er (dig) till detta arbete? 
 
 
3) Bourdieun luokkakäsite ja maku (social class and taste) 

 
 
- alakäsite: erottelukyky (la distinction) 

- alakäsite: yksilöllisyys/hienostus (la distinction) 

- alakäsitteet: subjektivismi/objektivismi 
- alakäsite: erottelutietoisuus eli ylimmän luokan maku, joka luo 
pelisäännöt (le sens de la distinction) 

- alakäsite: hyvä kulttuuritahto eli keskiryhmien maku, joka noudattelee 
orjallisesti pelisääntöjä (la bonne volonté culturelle) 

- alakäsite: välttämätön valitseminen eli kansan/rahvaan maku, joka 
perustuu siihen minkä rahvas joutuu kuitenkin valitsemaan (le choix du 
necessaire) 
- alakäsite: porvarillinen/intellektuaalinen taide (vrt. ”vasemman rannan” ja 
oikean rannan” taide Pariisissa, Seinen kummankin puolin) 

- alakäsite: älykkyyden rasismi 
- alakäsite: symbolinen valta 

- alakäsite: status quo 

- alakäsite: korkeakulttuuri/populaarikulttuuri 
- alakäsite: lahjakkuuden ideologia 

- alakäsite: yhteiskunnallinen valtasuhde 

 



(luokkakäsite ja maku) - Missä työskentelevät mielestänne tällä hetkellä 
Suomen nk. huippukriitikot? 
 
- Var arbetar - enligt er (din) åsikt  - nuförtiden så kallade toppkritiker in Finland? 
 
(luokkakäsite ja maku) - Minkälaiselle ryhmälle ihmisiä ensi sijassa kirjoitatte? 
 
- För vilka grupper av människor skriver ni (du) i första hand? 
 
(luokkakäsite ja maku) - Kykenevätkö kaikki lukijanne omasta mielestänne 
ymmärtämään tekstejänne eli kirjoittamaanne teatterikritiikkiä? 
 
- Kan alla era (dina) läsare - enligt er (din) åsikt - förstå era (dina) texter – alltså 
den teaterkritik, som ni (du) skriver? 
 
(luokkakäsite ja maku) - Missä määrin teatterikriitikko on sidoksissa muuhun 
sosiaaliseen yhteisöön ja missä määrin hän saa noudattaa vain omaa 
henkilökohtaista makuaan? 
 
- I vilken mån är teaterkritikern bunden till andra människor i allmänhet och i 
vilken mån får han/hon följa bara sin egen smak? 
 
 
4) Bourdieun pääomalajit (classes of capital) 
 
 
- alakäsite: taloudellinen pääoma 

- alakäsite: kulttuurinen pääoma 

- alakäsite: sosiaalinen pääoma 

- alakäsite: symbolinen pääoma 

- alakäsite: pääoman kokonaisvolyymi 
- alakäsite: taiteen intressi pyyteettömyyteen 

 
(pääomalajit) [[haastateltavien nimet poistettu; daF2963_06, daF2963_12]] 
– Minkälainen oli oma koulutuksenne silloin, kun aktiivisesti kirjoititte 
teatterikritiikkiä? 
  
(pääomalajit) [[haastateltavien nimet poistettu; daF2963_06, daF2963_12]] 
– Entä minkälainen on oma koulutuksenne nyt? 
 



(pääomalajit) (Muut) - Minkälainen tarkkaan ottaen on oma koulutuksenne? 
 
- Vilken var er (din) egen utbildning när ni (du) började att skriva teaterkritik? 
Vilken är er (din) utbildning nu? 
 
(pääomalajit) - Minkälainen asiantuntevan taidekriitikon koulutuksen tulisi 
mielestänne olla? 
 
- Hurudan utbildning borde - enligt er (din) åsikt – en initierad eller kompetent 
teaterkritiker ha? 
 
(pääomalajit) - Eri taidelajeilla – kuten vaikkapa musiikilla, kirjallisuudella, 
tanssilla, kuvataiteilla ja teatterilla – on oma, vakiintunut kriitikkokuntansa. Onko 
jotakin näistä taidelajeista mielestänne vaikeampi arvostella kuin jotakuta toista? 
 
- Olika konstformer – såsom musik, litteratur, dans, bildkonst och teater har sin 
egen, etablerade kritikerkår. Tycker ni (du), att det är svårare att recensera 
någon av dessa konstformer framom någon annan? 
 
(pääomalajit) - Miksi? 
 
- Varför? 
 
 
5) Bourdieun käsite kielipeli (language game) 
 
 
- alakäsite: toiminta/performanssi 
- alakäsite: pelin säännöt 

- alakäsite: pelin lausutut/lausumattomat sopimukset 
- alakäsite: pelissä tehty siirto 

- alakäsite: peliin sijoitettu panos 

- alakäsite: kielellinen habitus 

- alakäsite: kielelliset markkinat 
- alakäsite: voitto 

- alakäsite: investointi 
- alakäsite: valttikortti 
- alakäsite: suhteellinen vahvuus 

- alakäsite: strateginen orientaatio 

- alakäsite: pika-ajattelu 



- alakäsite: kielellinen habitus + kielen markkinat = kielellinen esitys eli 
diskurssi 
 
(kielipeli) - Sana kritiikki periytyy kreikankielisistä sanoista kritike tekhne ja 
merkitsee suurin piirtein samaa kuin arvostelutaito. Mitä sana kritiikki teille 
henkilökohtaisesti tarkoittaa, siis käsitteenä tai sanana eli teoriassa? 
 
- Ordet kritik härstammar från de grekiska orden kritike tekhne som betyder 
ungefär detsamma som förmåga att bedöma. Vad betyder ordet kritik för er (dig) 
personligen, alltså som begrepp eller term - det vill säga i teorin? 

 
(kielipeli) - Entä käytännössä? 
 
- Och vad tror ni (du) det betyder för er (dig) i praktiken? 
 
(kielipeli) - Onko olemassa jonkinlainen teatterikriitikon etiikka? 
 
- Finns det något slags etik för teaterkritiker? 
 
(kielipeli) - Noudattavatko kaikki teatterikriitikot mielestänne sitä? 
 
- Följer alla teaterkritiker - enligt er (din) åsikt - den? 
 
(kielipeli) - Kuvailetteko vielä hieman ikiomaa kriitikon etiikkaanne? 
 
- Kan ni (du) kort beskriva er (din) egen etik som teaterkritiker? 
 
(kielipeli) - Onko teatterimaailma luonut jonkinlaisen yleisesti hyväksytyn/sovitun 
normiston niin kutsutusta hyvästä teatterista? Eli onko hyvälle teatterille 
olemassa jonkinlainen normikehikko? 
 
- Har teatervärlden skapat något slags allmänt godkännade normuppsättning för 
så kallad bra teater? Det vill säga finns det något slags normer för bra teater? 

 
(kielipeli) - Pidättekö itseänne tällaisena normien luojana tai nk. hyvän 
teatterimaun opastajana? 
 
- Anser ni (du) er (dig) själv vara en sån här skapare av normer eller en så 
kallad ciceron eller vägvisare för en bra teatersmak? 
 



(kielipeli) - Voiko yksittäinen teatterikriitikko kiertää nämä normit? 
 
- Kan en individuell teaterkritiker undvika dessa normer? 
 
(kielipeli) - Mitä sitten tapahtuu, jos kriitikko kiertää nämä normit? 
 
- Vad händer om en individuell teaterkritiker undviker dessa normer? 
 
(kielipeli) - Minkälainen on mielestänne hyvin kirjoitettu teatteriarvostelu 
tekstityyppinä? Mitä siihen sisältyy? 
 
- Hurudan är en väl skriven teaterkritik som texttyp? Vad innehåller den? 
 
(kielipeli) - Miten klassinen kritiikki eroaa mielestänne vaikkapa uutisesta? 
 
- Hur skiljer sig en klassisk kritik från till exmpel nyheter? 
 
(kielipeli) - Onko teatteriarvostelu tekstityyppinä muuttunut aikojen kuluessa – 
esimerkiksi siitä lähtien, kun itse aloititte oman teatterikriitikon uranne? 
 
- Har teaterkritiken som texttyp förändrats genom tiderna – till exempel från den 
tiden, när ni (du) själv påbörjade er (din) karriär som teaterkritiker? 
 
(kielipeli) - Mikä on kirjoittamisenne päämäärä eli mihin pyritte 
kirjoittamisellanne? 
 
- Vad är ert (ditt) mål som skribent, det vill säga finns det någonting som ni (du) 
strävar efter med ert (ditt) skrivande? 
 
(kielipeli) - Yhden klassisen kritiikin kaavan mukaan kaiken kritiikin 
perusulottuvuudet ovat 1) kuvaus, 2) tulkinta ja 3) arvottaminen. Mitä mieltä 
olette tästä kaavasta ja oletteko kirjoittaneet kritiikkiä tämän kaavan mukaan? 
 
- Det finns ett klassiskt schema för kritik, som innehåller följande dimensioner: 1) 
beskrivning, 2) tolkning och 3) värdering. Vad tycker ni (du) om detta schema 
och har ni (du) skrivit kritik efter det? 
 
(kielipeli) - Miten teatterikeskustelu on mielestänne muuttunut eri 
vuosikymmenten kuluessa? 
 



- Hur har diskussionen om teater förändras under decenniernas lopp? 
 
(kielipeli) - Pitääkö teatteriarvostelun olla ”myyvä”? 
 
- Borde teaterkritik vara säljande? 
 
(kielipeli) – Koetteko käyvänne kulttuurikeskustelua suomen/ruotsinkielisten 
kriitikoiden ja teatterimaailman kanssa eli onko näiden kahden kotimaisen kielen 
välillä olemassa jonkinlainen kielimuuri? 
 
- Anser ni (du) att ni (du) har kulturdiskussion med finskspråkiga teaterkritiker 
och teatervärld? Det vill säga finns det ett slags språkmur mellan de här två 
inhemska språken? 

 
- Puhutteko mielestänne samoista asioista suomen/ruotsinkielisten 
teatterikriitikoiden kanssa? 
 
- Talar ni (du) – efter er (din) åsikt – om samma saker med finskspråkiga 
teaterkritiker? 
 
 
6) Bourdieun käsite symbolinen taistelu (struggle) 
 
 
- alakäsite: konflikti 
- alakäsite: vuorovaikutus 

- alakäsite: kamppailu 

- alakäsite: kommunikaation sisältö 

- alakäsite: kommunikaation muoto 

- alakäsite: todellisuuden ontologia 

 
(symbolinen taistelu) - Mitkä ovat mielestänne taidekritiikin tärkeimmät tehtävät 
jos niitä pitäisi listata jotenkin? 
 
- Vilka är de viktigaste uppgifterna för konstkritik - enligt er (din) åsikt - om man 
vore tvungen att lista dem på något sätt? 
 
(symbolinen taistelu) - Voiko teatterikritiikille asettaa mitään universaaleja 
tehtäviä? 
 



- Kan man bestämma några allmängiltiga eller universella uppgifter för 
teaterkritik? 
 
(symbolinen taistelu) - Luonnehtisitteko jollakin tavoin joitakin adjektiiveja 
käyttäen minkälaista teatterikeskustelu on mielestänne ollut eri vuosikymmenillä 
eli lähinnä niinä vuosina, jolloin olette itse toimineet aktiivisesti teatterikritiikin 
parissa? 
 
- Kan ni (du) karakterisera eller beskriva på något sätt med olika adjektiv, hurdan 
teaterdiskussionen har varit under de decennier, då ni (du) själv har arbetat 
aktivt som teaterkritiker? 
 
(symbolinen taistelu) - Onko teillä omasta mielestänne ollut teatterikritiikin 
kentällä paljon vai vähän valtaa? 
 
- Vad är er (din) åsikt - har ni (du) haft mycket eller lite makt på teaterkritikens 
område? 
 
(symbolinen taistelu) - Jos teillä valtaa on ollut tai edelleenkin on, niin millaista 
se on? 
 
- Om ni (du) har eller har haft makt, hurudan är den? 
 
(symbolinen taistelu) - Muistuuko mieleenne jokin erityinen/tietty kulttuurisota 
niiden vuosien varrelta, jolloin itse olette toimineet aktiivisesti teatterikriitikkona? 
Minkälainen tuo sota oli eli voitteko kuvailla sitä tarkemmin? 
 
- Kan ni (du) komma ihåg något specifukt kulturkrig under de år då ni (du) själv 
har arbetat som teaterkritiker? Hurudant var detta krig det vill säga kan ni (du) 
karakterisera eller beskriva det närmare? 
 
(symbolinen taistelu) - Osallistuitteko itse tuohon sotaan kirjoittajana? 
 
- Deltog ni (du) själv i detta krig som skribent? 
 
(symbolinen taistelu) - Ketkä tai mitkä muut tahot siihen osallistuivat? 
 
- Vem eller vilka andra instanser deltog i det? 
 
(symbolinen taistelu) - Olitteko yhteydessä heihin? 



 
- Stod ni (du) i kontakt med dem? 
 
(symbolinen taistelu) - Onko mikään ulkopuolinen taho koskaan puuttunut 
teatterikriitikon työhönne? 
 
- Har någon utomstående eller obehörig någonsin blandat sig i ert (ditt) jobb 
som teaterkritiker? 
 
(symbolinen taistelu) - Miltä se on tuntunut? 
 
- Hur kändes det ? 
 
(symbolinen taistelu) - Haittaavatko vai edistävätkö tällaiset sivullisten 
puuttumiset omaa teatterikriitikon työtänne? 
 
- Försvårar eller befrämjar sådana inblandingar av obehöriga ert (ditt) egen jobb 
som teaterkritiker? 
 
(symbolinen taistelu) - Ovatko päivänpolitiikka tai päivänpoliittiset tapahtumat 
vaikuttaneet omaan kritiikin kirjoittamiseenne? 
 
- Har dagens politik eller dagspolitiska händelser inverkat på ert (ditt) eget 
skrivande? 
 
(symbolinen taistelu) - Ovatko omat poliittiset mielipiteenne koskaan 
vaikuttaneet teatterikritiikin kirjoittamiseenne? 
 
- Har era (dina) egna polititiska uppfattningar någonsin inverkat på något sätt på 
ert (ditt) eget skrivande? 
 
Aineistoni kahta ruotsinkielistä kriitikkoa ja aineistoni nuorinta, suomenkielistä 
kriitikkoa lukuun ottamatta esitin haastateltavilleni myös seuraavat, tarkentavat 
lisäkysymykset: 
 
- Oletteko koskaan käyneet sanallista kamppailua kenenkään toisen 
teatterialan asiantuntijan kanssa? 

 
- Oletteko koskaan hankkineet itsellenne suoranaisia vihamiehiä 
kirjoittamisestanne johtuen? 



 
- Oletteko koskaan halunneet muuttaa käynnissä olevaa 
teatterikeskustelua johonkin tiettyyn suuntaan? 

 
 
 




