
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HISTORIAA TUTKIMASSA 
 
 

Rantajätkät ry:n historiikki 
 
 
 
 
 

Mari Taskinen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opinnäytetyö 
Helmikuu 2011 
Liiketalouden koulutusohjelma 
Kulttuuri- ja kongressipalveluiden  
suuntautumisvaihtoehto 
Tampereen ammattikorkeakoulu 



 2 

TIIVISTELMÄ 
 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Liiketalouden koulutusohjelma 
Kulttuuri- ja kongressipalveluiden suuntautumisvaihtoehto 
 
TASKINEN, MARI: Historiaa tutkimassa, Rantajätkät ry:n historiikki 
 
Opinnäytetyö 94 s., liitteet 71 s. 
Helmikuu 2011 
______________________________________________________________________  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota historiikki ylöjärveläiselle kulttuuri- ja mu-
siikkijärjestö Rantajätkät ry:lle. Tarkoituksena oli luoda kattava, mutta tiivis ku-
vaus yhdistyksestä perustamisvuodesta 1982 tähän päivään saakka. Tavoittee-
na oli tuoda esille yhdistyksen vivahteikasta historiaa jäsenille, yhteistyökump-
paneille ja muille sidosryhmille. Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, 
joka käsittää kaksi osaa. Teoreettinen osuus käsittelee historian kirjoittamista ja 
sen prosessia ja toiminnallisen osuuden tuotos on varsinainen Rantajätkät ry:n 
historiikki. 
 
Teoriaosuuden pohjana käytettiin historian kirjoittamisen ja tutkimuksen teon 
oppaita. Historiikki koottiin haastatteluiden ja Rantajätkät ry:n runsaan arkisto-
materiaalin avulla. Päämääränä oli luoda kokonaisuus, jossa yhdistyksen moni-
puolisuus, tapahtumat ja toiminnot tulevat selkeästi esille.  
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kin Rantajätkät ry:n jäsenille. Yhdistyksen historia on nyt tallennettu kirjalliseen 
muotoon eikä se katoa ihmisten mukana. Toiminnassa on vielä mukana perus-
tajajäseniä, ja heidän tarinansa ovat erityisen arvokkaita. Historiikki painetaan 
kirjaksi Rantajätkät ry:n 30 -vuotisjuhlavuonna 2012. Se on tehty luottamuksella 
eikä sitä julkaista vielä yleisölle. 
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TASKINEN, MARI: Studying History, a Chronicle of Rantajätkät 
 
Bachelor’s thesis 94 pages, appendices 71 pages 
February 2011 
______________________________________________________________________ 
 
The aim of this thesis was to draw up a chronicle for a culture and music 
association called Rantajätkät operating in Ylöjärvi. The main purpose was to 
create a comprehensive but still compact description of the association, from its 
establishment in 1982 till today. The objective was to bring out the subtle history 
of the association for its members, partners in cooperation and other interest 
groups. The thesis was carried out as an operational thesis consisting of two 
parts. The theoretical part deals with the general principles and process of 
writing a chronicle, and the concrete outcome is then the chronicle of 
Rantajätkät. 
 
Guidebooks for writing history and doing research were used as a basis for the 
theoretical part. The information for the chronicle was collected through 
interviews and from the plentiful archives provided by Rantajätkät. The goal was 
to create a publication that would clearly bring out the versatility, events and 
activities of the association. 
 
The chronicle turned out to be a diverse, yet quite compact, description of 
Rantajätkät and its history. The chronicle will be useful for the present and 
future members of Rantajätkät. The history of the association has now been 
stored in writing and it does not disappear with the people. Some founder 
members are still active with the association and their stories are of special 
value. The chronicle will be printed for the 30th anniversary of Rantajätkät in 
2012. The chronicle is confidential, and cannot be published yet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyönäni toteutin ylöjärveläisen, vuonna 1982 perustetun kulttuuri- ja 

musiikkijärjestö Rantajätkät ry:n historiikin. Aiheen opinnäytetyölleni sain kun 

suoritin suuntautumisvaihtoehtooni (kulttuuri- ja kongressipalvelut) kuuluvan 

harjoittelun Rantajätkät ry:llä kesällä 2009 tapahtumasihteerinä.  

 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä ja se koostuu 

kahdesta osasta: teoreettisesta osuudesta ja toiminnallisesta osuudesta eli pro-

duktista. Teoreettisessa osuudessa paneudutaan historian kirjoittamisen eri 

muotoihin ja lähtökohtiin sekä toiminnallisen osuuden toteutuksen kuvaukseen. 

Produkti on Rantajätkät ry:n historiikki. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota yhteen Rantajätkät ry:n vaiheita aina pe-

rustamisvuodesta tähän päivään saakka ja luoda saatuja tietoja apuna käyttäen 

tiivis, mutta kattava historiikki Rantajätkät ry:stä. Aiheen rajaus oli alusta asti 

selvä: historiikki tehtäisiin yhdistyksen koko toiminta-ajalta ja sen tulisi kattaa 

Rantajätkät ry:n tärkeimmät toiminta-alueet. Tavoitteena oli, että historiikin avul-

la yhdistyksen jäsenet ja keskeiset sidosryhmät saavat tietoa yhdistyksen pe-

rustamisesta ja vaiheista tähän päivään saakka. 

 

Rantajätkät ry. on luonut maineensa etenkin tapahtumanjärjestäjänä ja yhdistys 

tunnetaan parhaiten jokakesäisistä tapahtumistaan Pöheikön Pölläyksestä ja 

Räikkärockista. Räikkärockia on järjestetty yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1983.  

 

Yhdistyksen toimintaan kuuluu paljon muutakin: he vuokraavat harjoittelutiloja 

yhtyeille, tarjoavat valo- ja äänentoistopalveluita ja harjoittavat myös muuta 

vuokraustoimintaa (esimerkiksi teltat ja pöytäryhmät). Kaikenlaiset ”hullut” ja 

kekseliäät tempaukset ovat osa Rantajätkät ry:n arkea. Viime aikoina Rantajät-

kät ry:n jäsenistö on keskittynyt hieman toisenlaisiin askareisiin: jäsenet nimit-

täin rakensivat talkootyönä yhdistykselle uuden toimitalon.  

 

Rantajätkät ry:stä ei ole koskaan aiemmin koottu historiikkia. Keväällä 2002 jär-

jestetyn yhdistyksen sääntömääräisen kevätkokouksen pöytäkirjasta löytyi mai-



 6 

ninta historiikin suunnittelusta, mutta tiedusteltuani asiaa jäseniltä sain kuulla, 

että historiikki oli tuolloin jäänyt vain suunnitteluasteelle. 

 

Aika oli otollinen historiikin kokoamiselle, sillä yhdistyksen toiminnassa on vielä 

mukana alkuperäisjäseniä. Vuosien kuluessa tarinat ja muistot häilyvät, ja nyt 

ainakin osa Rantajätkät ry:n olemuksesta on saatettu kansien väliin. Rantajätkät 

ry:llä on alkamassa tavallaan uusi aikakausi uuden toimitilan ja puheenjohtajan 

myötä, ja lähestyvät 30 -vuotisjuhlat antavat myös aihetta historian tutkimiselle. 

Historiikki painetaan kirjaksi juhlavuonna. 
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2 TAUSTATUTKIMUS 

 

 

Tietoisuus historiasta jäsentää nykypäivää ja tekee siitä käsitettävän suhteessa 

menneisyyteen ja vieraisiin kulttuureihin (Autio, Katajala-Peltomaa & Vuolanto 

2001, 10). Sanotaankin, että ymmärtääkseen itseään on ymmärrettävä histori-

aa. Monet historialliset tapahtumat heijastelevat vielä nykysukupolveenkin, 

vaikka itse tapahtumasta olisi aikaa vuosikymmeniä tai jopa -satoja. Kun men-

neisyyttä tutkitaan, sitä peilataan nykyaikaan. Historiasta tulee kirjoittajansa kal-

tainen, se on kirjoittajan tulkinta menneisyydestä (Autio ym. 2001, 11). Hyvän 

historiantutkimuksen tunnistaa siitä, että se ei vanhene hetkessä vaan sen ikä 

mitataan kymmenissä vuosissa (Autio ym. 2001, 17). 

 

 

2.1 Historiikki, historiakirja vai perinnekirja  

 

Yhteisön historiasta kertovan teoksen kokoamiseen on monta tapaa. Teoksia 

voi myös luokitella usealla eri tavalla ja Wahlroosin (2000, 9-10) mukaan paikal-

lisesta historiasta kertova kirja voi olla joko historiikki tai historiakirja. Historiikki 

on lyhyehkö esitys tietyn alueen, kohteen tai yhteisön historiasta. Tietoa siihen 

on saatu yleensä paikallisesta historiallisesta kirjallisuudesta, asiakirjoista ja 

paikkakuntalaisilta. Historiakirja taas on historiikkia laajempi teos, joka sisältää 

arkistotietoja ja muistiinpanoja kohteen historiallisesti merkittävistä asioista ja 

tapahtumista. Lisäksi voidaan vielä erottaa perinnekirja, joka voi käsitellä kä-

dentaidon erilaisia perinteitä tai muistitiedon varassa säilyneitä henkisen kult-

tuurin perinteitä. 

 

Niin sisällöltään kuin sivumäärältäänkin jokainen paikallinen historiikki tai histo-

riakirja on erilainen. Pienempimuotoisessa historiikissa voi olla sivuja esimerkik-

si 50 - 150 ja historiakirjassa noin 150 - 400. (Wahlroos 2000, 11.) Yhteisön ko-

ko toiminta-aika saatetaan sisällyttää yksiin kansiin tai toiminta-aika voidaan 

pilkkoa myös useamman kirjan sarjaksi. 
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Ideointitaso 

Rutiinityön taso 

Luovan työn taso 

Selite: Alkuidea 

Kirjallisuuteen tutustuminen 

Alkuperäisaineiston esitutkinta 

Tehtävä, ’esijäsennys’ 

Aineiston työkeräys 

Tietojen järjestäminen ja analyysi 

Jäsennys 

Kirjoittaminen ja havainnollistaminen 

Kokonaisuuden, synteesin tarkastus 

Julkaiseminen 

2.2 Tutkimusprosessi 

 

Historian kirjoittaminen on päätösten tekemistä (Storey 2004, 1). Kirjoittaminen 

lähtee alkuideasta. Aiheen valinnan jälkeen kerätään tietoa ja tutustutaan ai-

heeseen liittyvään kirjallisuuteen. Aineiston keruun jälkeen materiaali arvioi-

daan, järjestetään ja analysoidaan. Kirjoittaminen ja havainnollistaminen ovat 

kaikissa vaiheissa keskeinen osa tutkimusprosessia. Ennen julkaisemista koko-

naisuutta tarkastellaan ja tarkistetaan. (Lappalainen 2002, 21.) Historian kirjoit-

tamisen ja tutkimusprosessien vaiheet esitellään usein kaaviokuvana, jossa 

vaiheet seuraavat toisiaan. Todellisuudessa tutkimusprosessi on monivaiheinen 

kokonaisuus, jossa vaiheet kyllä seuraavat toisiaan mutta myös limittyvät toi-

siinsa, ja aiempiin työvaiheisiin palataan useasti (kuvio 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Historian kirjoittamisen yleinen kulku (Lappalainen 2002, 21) 
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”Historiaa on paljon kirjoitettavana, mutta kirjoittamiselle on vain vähän aikaa.” 

(Storey 2004, 3.) Tutkimuksen aluksi kannattaakin tehdä itselleen aikataulu. 

Jokainen projekti on erilainen, ja sen eteneminen riippuu monesta asiasta. On 

muistettava, että historiaa tutkiessaan ja siitä kirjoittaessaan ei voi aina vaikut-

taa asioiden etenemiseen. Aineistonkeruu voi viedä odotettua kauemmin ja kir-

japainon kanssa asiointiin on varattava aikaa jopa kuukausia.  

 

Aineiston kerääminen on järkevää aloittaa vasta aiheen rajaamisen jälkeen. On 

tarkennettava kysymyksiä mitä haluaa tietää tai mitä haluaa osoittaa keräämäl-

lään aineistolla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 81). Aineiston keruu on 

rajauksen jälkeen hallitumpaa ja näin on helpompi karsia mukaan otettavia läh-

teitä. Tuskin kukaan tutkija on kuitenkaan käyttänyt kaikkea keräämäänsä mate-

riaalia, joten jokainen historian tutkija tuleekin tehneeksi turhaa työtä (Autio ym. 

2001, 82). 

 

Kirjoittamisessa voi edetä kahdella tavalla: joko luvuittain tai sipulimenetelmää 

käyttäen. Luvuittain edetessä kirjoitetaan sananmukaisesti yksi luku kerrallaan, 

mutta numerojärjestystä ei suinkaan ole pakko noudattaa. Kirjoittaminen kan-

nattaa aloittaa siitä luvusta, joka tuntuu helpoimmalta. Sipulimenetelmä sopii 

silloin, kun edetään tiukan kronologisesti. Kirjoittaja aloittaa luomalla tapahtu-

makalenterin koko tarkastelujaksonsa pituudelta, ja alkaa tämän jälkeen lisätä 

kronologian ympärille erilaisia selittäviä kerroksia. (Lappalainen 2002, 161.) Jo-

kaisella kirjoittajalla on oma tapansa luoda tekstiä, ja kannattaakin valita itsel-

leen sopivin ja tuotteliain tapa. 

 

Kirjoittamisessa ei niinkään ole kysymys valmiiden ajatusten paperille laittami-

sesta vaan siitä, että luodaan ajatuksia kirjoittamalla (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

195). Usein on tunne, että kirjoittamista ei voi vielä aloittaa, on kahlattava läpi 

vielä se ja se tutkimus. Ei kannata kuitenkaan jäädä odottelemaan sen tunteen 

poistumista, sillä sitä hetkeä ei tule välttämättä koskaan. (Autio ym. 2001, 150.) 

Kirjoittaminen on vain aloitettava. Tekstin ei tarvitse olla ”valmista”, painokel-

poista, tärkeintä on että saa ajatuksensa tuotua paperille. Tietokoneaikana teks-

tiä on helppo kehitellä ja muokata eteenpäin. 
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Mikä sitten tekee historiikista tai historiakirjasta hyvän? Visuaalisesti miellyttä-

vään, helposti lähestyttävään ja elävään kirjaan on ilo tarttua. Teksti saa heijas-

tella sen tahon henkeä, josta kirja kertoo. Historiikin ei tarvitse olla täysin kirja-

kielinen ja virheetön, vaan esimerkiksi murretta voi käyttää tuomaan tekstiin 

eloa. On silti muistettava, että tekstin tulee olla helppolukuista ja selkeää. Tut-

kimuksellisesti luotettavan historiikista tekee käytettyjen lähteiden tarkka merkit-

seminen. Emeritusprofessori Jussi Lappalaisen (2002, 135) mukaan historialli-

sen tekstin pitää olla elävää kuvausta tai terävää pohdintaa, mutta ei missään 

tapauksessa numeroiden, ihmisten tai paikkakuntien luetteloa.  

 

 

2.3 Aineisto 

 

Wahlroos (2000, 90–91) jakaa lähteet kuuteen eri luokkaan: 

 

1. painamattomat lähteet (arkistojen erilaiset asiakirjat, pöytäkirjat, kirjoituk-

set, kirjeet ja haastattelut) 

2. painetut lähteet (painetut nidokset, kuten asetuskokoelmat ja toimintaker-

tomukset) 

3. kirjallisuus (kirjat, tutkimukset ja muut julkaisut) 

4. lehdet  

5. haastattelut ja  

6. muu aineisto (esimerkiksi elokuva, radio, tv, valokuva, video, internet) 

 

Lähteitä tutkittaessa on oltava kriittinen eikä mitään lukemaansa voi pitää itses-

tään selvänä totuutena. Tieto tietystä asiasta tulee sitä varmemmaksi ja oike-

ammaksi, mitä enemmän siitä saadaan tietoa. Lähteen tarkoituksen tiedostami-

sesta voi myös olla paljon apua. (Wahlroos 2000, 50.) Kun tietää mitä tahoa tai 

ketä varten jokin asiakirja on laadittu, voi päätellä myös paljon sen totuudenmu-

kaisuudesta. Esimerkiksi toimintakertomuksilla saatetaan haluta antaa positiivi-

nen kuva yhteisön toiminnasta yhteistyökumppanille tai viranomaiselle, joten 

niitä on sen vuoksi pidettävä vain kolikon toisena kääntöpuolena. Muisti- ja pe-

rinnetietoa lähteenä käytettäessä on muistettava, että aika kultaa – tai joskus 

mustaa – ihmisen muistot, eivätkä ne enää täysin vastaa tapahtunutta (Lappa-

lainen 2002, 42).  
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Tietojen luotettavuus, verifioitavuus ja edustuksellisuus ovat vaatimuksina kai-

kessa tieteellisessä tutkimuksessa. Tutkijan on siis oltava rehellinen lähteiden 

käytössä. (Autio ym. 2001, 22.) Historiantutkijan ja harrastajan voikin erottaa 

siitä, että tutkijan on aina ilmoitettava lähteensä (Autio ym. 2001, 17). Kun läh-

teet merkitään mahdollisimman tarkasti ja yksityiskohtaisesti, niin tieto pysyy 

pidempään muuttumattomana ja oikeana. Puutteelliset tai kokonaan puuttuvat 

lähdetiedot ja huhupuheiden perusteella kerrotut tarinat muuttuvat ajan myötä, 

ja pian jäljellä on vain ripaus totuutta. 

 

 

2.4 Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä 

 

Haastattelutyypit voidaan jakaa moneen eri luokkaan. Hirsjärven, Remeksen ja 

Sajavaaran (2009, 208–209) luokittelussa haastattelutyyppejä ovat strukturoitu 

haastattelu eli lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja avoin haastattelu. Erot 

haastattelutyyppien välillä syntyvät lähinnä strukturointiasteen perusteella eli 

riippuen siitä, miten kiinteästi kysymykset on muotoiltu ja missä määrin haastat-

telija jäsentää tilannetta (Hirsjärvi & Hurme 2008, 43). 

 

Strukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu tehdään nimensä mukaisesti lo-

maketta apuna käyttäen. Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun 

välimuoto. (Hirsjärvi ym. 2009, 208.) Teemahaastattelusta käytetään joskus ni-

mitystä puolistrukturoitu haastattelu, ja se kuvaakin haastattelutyypin luonnetta 

hyvin. Teemahaastattelussa tutkimusongelmasta poimitaan keskeiset aiheet tai 

teema-alueet, joita tutkimushaastattelussa olisi välttämätöntä tutkimusongel-

maan vastaamiseksi käsitellä. (Vilkka 2005, 100).   

 

Avoimella haastattelulla on monia nimityksiä: puhutaan vapaasta haastattelusta, 

syvähaastattelusta, informaalista haastattelusta, ei-johdetusta haastattelusta ja 

strukturoimattomasta haastattelusta. Avoin haastattelu on kaikista haastattelu-

muodoista keskustelua lähinnä: siinä haastattelija selvittelee haastateltavan 

ajatuksia, mielipiteitä, tunteita ja käsityksiä sitä mukaa kun ne tulevat keskuste-

lussa aidosti esille. (Hirsjärvi ym. 2009, 209.) 
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Haastattelu voidaan toteuttaa yksilöhaastatteluna, parihaastatteluna tai ryhmä-

haastatteluna. Näitä haastattelumuotoja voidaan käyttää myös toisiaan täyden-

tävinä. Tavallisimmin tehdään kuitenkin yksilöhaastatteluja. (Hirsjärvi ym. 2009, 

210.) Yksilöhaastattelussa saadaan parhaiten tiivis kontakti haastattelijan ja 

haastateltavan välille, eivätkä muut haastateltavat läsnäolollaan jarruttele haas-

tateltavan sanomisia. Haastattelumuotojenkin kohdalla on kuitenkin otettava 

huomioon konteksti ja haastateltavien henkilöiden persoona, jotta voidaan luoda 

kullekin sopivin haastatteluympäristö. Toiselle ryhmähaastattelu voi olla ahdis-

tava tilanne eikä haastateltava pysty avautumaan samalla tavoin kuin yksilö-

haastattelussa, ja toiselle taas ryhmä antaa kaivatun tuen. 

 

Ennen haastattelua on perusteltua hankkia mahdollisimman hyvät taustatiedot 

haastateltavista aiheista ja asioista. Sen vuoksi kannattaa käydä läpi aiheita 

käsittelevää lähdekirjallisuutta. Näin on helpompi kohdistaa kysymykset oikeisiin 

teemoihin ja tulee kartoitettua ne alueet, joilta muistitietoa kipeimmin kaivataan. 

Ei kannata haastatella ihmistä aiheista, jotka selviävät helposti asiakirjoista, ei-

kä kysyä itsestään selviä asioita. (Katajala 1990, 55.) Perimätiedon tarkoitukse-

na onkin täydentää asiakirjatietoa (Wahlroos 2000, 69). Haastattelujen avulla 

saadut tarinat ja kertomukset lihottavat asiakirjoista saatua faktapitoista tietoa ja 

elävöittävät tekstiä.  

 

Taina Ukkonen (2006) kirjoittaa, että muistelijoiden tavoitteena on oman histori-

an tuottaminen sekä sen näkyväksi ja julkiseksi tekeminen. Muistelun ohjaami-

sessa kysyminen on tärkein keino. Tutkija antaa muistelijoille virikkeitä kysy-

mysten avulla ja rohkaisee heitä muistelemaan ja arvioimaan kokemuksiaan. 

(Ukkonen 2006, 183–184.) Kysymysten asettelua ja aihepiirejä onkin siis suun-

niteltava jo etukäteen valitusta haastattelutyypistä huolimatta. 

 

Haastattelijan tehtävänä on välittää kuvaa haastateltavan ajatuksista, käsityk-

sistä, kokemuksista ja tunteista (Hirsjärvi & Hurme 2008, 41). Ihmiset kuitenkin 

havaitsevat asiat eri tavalla ja niin tutkijalla, tutkittavalla kuin tutkimuksen lukijal-

lakin on omat tulkintansa tutkimuksesta tai jostakin sen osasta. Tulkinnat eivät 

ole täysin yhteneväisiä, ja kuviossa 2 ympyröiden leikkauskohta osoittaa tulkin-

tojen yhteneväisyyden. (Hirsjärvi ym. 2009, 229.) 
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KUVIO 2. Tulkintojen moninkertaisuus (Hirsjärvi ym. 2009, 229, muokattu) 

 

 

Haastatteluaineiston purkamiseen on kaksi vaihtoehtoa. Koko haastatteludialo-

gin voi litteroida eli puhtaaksikirjoittaa sana sanalta tai vain haastateltavan pu-

heesta. Toinen vaihtoehto on purkaa aineisto teema-alueittain. Tällöin päätel-

miä tai teemojen koodaamista tehdään suoraan tallennetusta aineistosta. (Hirs-

järvi & Hurme 2008, 139.)   

 

 

2.5 Tekstistä julkaisuksi 

 

Historiakirja tehdään usein vain omaa yhteisöä varten (Wahlroos 2000, 13). His-

toriikin julkaisuvaihtoehtoja on monia: se voidaan esimerkiksi julkaista interne-

tissä, monistaa tai painaa. Historiikin ulkoasu on osa lukuelämystä, ja varsinkin 

painettavassa historiikissa taitolla on suuri merkitys. Taittaminen tarkoittaa teks-

tin, kuvien, piirrosten ja muun historiikkiin sisältyvän materiaalin asettelua ja 

sijoittamista kirjan sivuille. Sitä varten on olemassa erityisiä taitto-ohjelmia (esi-

merkiksi InDesign), mutta joissakin tapauksissa myös tekstinkäsittelyohjelmalla 

tehty taitto kelpaa. Paljon on kiinni kirjapainosta ja siitä, missä muodossa he 

haluavat painettavan aineiston heille toimitettavan.  

 

TTUUTTKKIIJJAA  ((HHAAAASS--
TTAATTTTEELLIIJJAA))  

TTUUTTKKIITTTTAAVVAA  ((HHAAAASS--
TTAATTEELLTTAAVVAA))  

LLUUKKIIJJAA  
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Kirjan taittotyön voi tehdä itse tai jättää sen kirjapainon ammattilaisten tehtäväk-

si. Taittotyössä on huomioitava kuvien ja piirrosten resoluutio eli pikseleiden 

määrä. Kirjapainot määrittelevät usein väriprofiilit, joita he käyttävät. Ne varmis-

tavat sen, että kuvat näyttävät hyvältä painettuina. Kirjan kannet on mitoitettava 

oikein ja siihen vaikuttavat kirjan sivumäärä, paperin laatu, sidontatapa ja kan-

sipahvien paksuus. Kirjan sisukseen on muistettava jättää leikkausvarat. (Ota-

van kirjapaino Oy 2009, 2010.) Jokaisella kirjapainolla on omat ohjeensa paino-

valmiin aineiston valmistukseen, ja asiantuntijoina he varmasti ovat apuna tar-

vittaessa. Kirjapainon kanssa asiointiin on varattava aikaa. Painovalmiin aineis-

ton lähettämisestä valmiin kirjan selailuun voi kulua jopa kuukausia. 
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3 RANTAJÄTKÄT RY:N HISTORIIKKI 

 

 

3.1 Aineisto ja menetelmät 

 

Opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä, ja siihen sisältyvät 

niin teoreettinen kuin toiminnallinenkin osuus. Toiminnallisen osuuden, eli Ran-

tajätkät ry:n historiikin aineistona on käytetty kirjallista aineistoa, haastatteluja 

sekä valokuvia ja piirroksia. Teoreettisen osuuden lähdeaineisto kytkeytyy histo-

rian kirjoittamisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen oppaisiin. Seuraavaksi perehdy-

tään hieman tarkemmin toiminnallisen osuuden aineistoon. 

 

 

3.1.1 Kirjallinen aineisto 

 

Historiikkiin kerättiin materiaalia lehtileikkeistä, Rantajätkät ry:n kokouspöytäkir-

joista ja esityslistoista, toimintakertomuksista ja -suunnitelmista, tapahtumissa 

tarvittavista lupahakemuksista, tapahtumajulisteista ja -ilmoituksista sekä jäsen-

ten haastatteluista. Yhdistys on säilyttänyt ja kerännyt tapahtumiinsa ja toimin-

taansa liittyviä lehtileikkeitä suuriin kansioihin, joista ne olivat helposti luettavis-

sa. Yhdistyksen uuteen toimitilaan liittyen saatiin kirjallista materiaalia Rantajät-

kät ry:n rakennustoimikunnalta. 

 

Aineiston kokoamisen aloitin lehtileikekansioiden tarkalla tutkimisella ja lukemi-

sella. Kirjoitin muistiinpanoja paperille koko ajan. Haastetta lehtileikekansioiden 

tutkimiseen toi se, että kaikkiin lehtiartikkeleihin ei ollut saatavilla lähdetietoja tai 

ne olivat puutteelliset. Joissakin tapauksissa jouduinkin viittaamaan lehtileike-

kansioon.  

 

Kansiot läpikäytyäni siirsin muistiinpanoni tietokoneelle. Seuraavana aloin tutkia 

pöytäkirjoja, esityslistoja, toimintakertomuksia ja lupakansioita. Tein jälleen 

muistiinpanoja ensin käsin, ja myöhemmin siirsin sen tietokoneelle. Kun kirjalli-

nen materiaali oli käyty ensimmäisen kerran läpi, niin oli muodostunut jo melko 

kattava lista yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja toiminnasta aloitusvuo-

desta 1982 tähän päivään saakka. Pikku hiljaa aloin muodostaa luettelon ympä-
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rille tekstiä, ja kirjoittaa tapahtumat lauseiden muotoon. Ideoita muodostui sitä 

mukaa, kun kirjoitin tekstiä.  

 

 

3.1.2 Haastattelut 

 

Kokosin ensin perustiedot Rantajätkät ry:n toiminnasta ja tapahtumista kirjallisia 

lähteitä apuna käyttäen, ja haastattelemalla jäseniä nämä tiedot muuttuivat 

”mehukkaammiksi”. Jäsenten kertomukset, tarinat ja muistelmat ovat mitä par-

hain keino tuoda yhdistyksen historiaa esille ja keventää historiikin tekstiä. 

 

Haastateltavakseni valitsin ihmisiä eri ikäluokista ja eri ajan yhdistyksessä toi-

mineita henkilöitä, jotta saisin mahdollisimman monipuolisen kuvan yhdistykses-

tä ja sen vaiheista. Mikäli olisin valinnut haastateltavakseni vain ”vanhan pol-

ven” Rantajätkät ry:n jäseniä, olisi tuloksena saattanut olla hyvin yksipuolinen 

kuva. Kuten sanontakin kuuluu, aika kultaa muistot. Haastattelin jokaista Ranta-

jätkät ry:n puheenjohtajana toiminutta (Ari Kallio, Antti Väljä, Tero Ylönen, Jouni 

Vehmas, Jussi Kamunen), sekä kahta sihteeriä (Jukka Mäkinen, Jenni Mäki-

nen). Mukana on monta eri sukupolvea Rantajätkät ry:n jäseniä: on perustajajä-

seniä ja vasta 2000 -luvulla toimintaan mukaan tulleita.  

 

Yhdistykseen kuuluu noin 80 jäsentä, joista 20 toimii aktiivisesti. Haastateltavia 

olisi siis ollut tarjolla huomattavasti enemmän, mutta tulin siihen tulokseen, että 

nämä seitsemän riittävät. Yhdistyksen jäsenillä on kullakin omia vastuualueitaan 

ja historiikin kannalta minua kiinnostivat tapahtumat yleisesti, yhdessäolo ja yh-

teistoiminta. En nähnyt sen vuoksi mielekkääksi haastatella esimerkiksi annis-

kelutoiminnan vastaavaa, koska en sitä aihepiiriä sisällyttänyt historiikkiin.  

 

Haastateltaviin olin yhteydessä kasvotusten tai sähköpostin välityksellä. Yhtä 

lukuun ottamatta kaikki etukäteen suunnittelemani haastateltavat suostuivat 

haastatteluun. Haastattelusta kieltäytynyt vetosi kiireisiin. Haastattelut tehtiin 

haastateltavan itsensä toivomassa paikassa. Kolme haastattelua tehtiin Ranta-

jätkät ry:n uudessa toimitilassa, kaksi Tampereen ravintoloissa ja kaksi haasta-

teltavien työpaikoilla. Haastattelujen kesto vaihteli 31 minuutista 108 minuuttiin, 

suurin osa haastatteluista kesti noin tunnin. 
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Olen Rantajätkät ry:n jäsen, joten olin ennen haastatteluja tavannut ja tunsin 

kaikki haastateltavani lukuun ottamatta yhtä perustajajäsentä, joka on jo jättäy-

tynyt pois toiminnasta. Sen vuoksi minulla oli jonkin verran tietoa kunkin haasta-

teltavan toiminnasta yhdistyksessä, joten osasin tarkentaa ja kohdentaa kysy-

mykset kullekin haastateltavalle sopiviksi. Haastattelukertojen edetessä opin 

valitsemaan paremmin teemat juuri tiettyä haastateltavaa ajatellen ja kun sain 

haastatteluista uutta informaatiota, osasin myös esittää tiettyjä tarkentavia ky-

symyksiä seuraaville haastateltaville. 

 

Omaan aineistonkeruuseeni parhaiten haastattelutyypeistä sopi teemahaastat-

telu. En halunnut haastattelusta täysin strukturoitua, vaan halusin antaa vapaa-

ta tilaa haastateltavalle muistella ja kertoa. Teemahaastattelun luonnetta mu-

kaillen minulla oli paperilla aiheita ja joitakin kysymyksiä, joita halusin ottaa esil-

le kunkin haastateltavan kohdalla. En kuitenkaan seurannut listaa sanatarkasti, 

vaan haastattelun edetessä jokin valmis kysymys saattoi karsiutua ja sen tilalle 

tuli kaksi uutta. 

 

Aiheesta eksyttiin välillä toisaalle, mutta en pitänyt sitä pahana asiana. Joiden-

kin teorioiden mukaan haastattelijan tehtävänä olisi palauttaa keskustelu heti 

takaisin uomaansa. Yksi aihe tuo mieleen toisen, ja sitä kautta sain paljon sel-

laista arvokasta tietoa, jota en edes olisi osannut kysyä. Kaikki tarinat liittyivät 

pääpiirteissään yhdistyksen toiminta-alueeseen, joten mielestäni ne olivat kiin-

nostavia ja historiikin kannalta arvokkaita. Parhaimpia ovat juuri ne tarinat ja 

muistot, jotka tulevat yhtäkkiä mieleen syvältä muistojen sopukoista.  

 

Varsinkin alkuperäisjäsenet olivat jo ehtineet unohtaa asioita, eivätkä muista-

neet tarkkoja vuosilukuja kertomuksilleen. Tarinat ja muistelmat oli kuitenkin 

helppo sijoittaa aikajanalla myöhemmin oikeaan kohtaan, koska vuosilukujen 

sijaan monelle jäsenelle olivat jääneet mieleen tapahtumavuoden esiintyjät tai 

jokin muu tärkeä tekijä. 

 

Haastateltavat olivat suurimmalta osin erittäin avoimia, mutta joidenkin aihepiiri-

en kohdalla oli huomattavissa selvää pidättyneisyyttä. Itsestä ja omasta toimin-

nasta yhdistyksessä haluttiin antaa mahdollisimman positiivinen kuva, joten 

omasta mielestään tai sosiaalisesti paheksuttavista tai negatiivisista asioista 



 18 

(esimerkiksi alkoholin käyttö) ei haluttu kertoa kovinkaan tarkasti. Aihe saatettiin 

sivuuttaa vain yhdellä lauseella, kuten seuraavat lainaukset haastatteluista 

osoittavat: ”Varmaan sillon nuorempana oli näitä tämmösiä hyvinkin kostean-

huuruisia juttuja et ei muistella niitä niitä sen enempää.” ja ”Ei ehkä mainitsemi-

sen arvoinen kirjassa.”. 

 

Haastattelujen tallentamiseen käytin mp3-soitintani, jossa on erittäin hyvät nau-

hoitusominaisuudet. Soitin on kooltaan pieni ja mikrofoni on sisäänrakennettu, 

joten se ei kiinnittänyt haastattelutilanteessa liikaa huomiota. Haastattelujen 

siirto tietokoneelle oli vaivatonta, ja näin haastattelut ovat helposti kuunneltavis-

sa ja arkistoitavissa. 

 

Haastattelunauhojen litteroinnin kanssa olin kahden vaiheilla ja aloitinkin en-

simmäisen haastattelun litteroinnin. Pian tulin kuitenkin siihen tulokseen, että 

sitä ei ole historiikin kannalta mielekästä eikä tarpeenkaan tehdä. Se olisi vienyt 

liikaa aikaa, enkä tässä tapauksessa tarvinnut täydellisesti puhtaaksikirjoitettuja 

haastatteluja. Wahlroosin (2000, 75) mukaan yhden haastattelutunnin kirjoitta-

miseen nauhalta menee noin 3-5 tuntia. Näin laskettuna seitsemän jäsenen 

haastattelun puhtaaksikirjoitukseen olisi kulunut aikaa lähemmäs 40 tuntia 

(kunkin haastattelun keston ollen noin tunti). Sen sijaan tein jokaisesta haastat-

telusta muistiinpanot, jotka sisältävät käsitellyt aiheet ja teemat pääpiirteittäin. 

Kuuntelin haastatteluja monta kertaa, ja suorat lainaukset kirjoitin tietenkin sa-

nasta sanaan.  

 

 

3.1.3 Valokuvat ja piirrokset 

 

Historiikista ei ollut tarkoitus tulla varsinaisesti kuvakirja, joten kuvat historiikissa 

ovat luonteeltaan piristäviä yllätyksiä. Valokuvat historiikkiin sain yhdistyksen ja 

jäsenten arkistoista. Osa kuvista on myös itse ottamiani. Kuvia on kertynyt vuo-

sikymmenten aikana kasapäin, ja digitaaliset kamerat ovat vähintään kaksinker-

taistaneet kuvien määrän. Uskon, että jokaisella jäsenellä on kuvia yhdistyksen 

vaiheista, ja kaikkien näiden kuvien läpikäyminen olisi ollut mahdotonta.  
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Historiikin kuvamateriaali valikoitui arkistojen selailun ja kokeilun kautta. Listasin 

aluksi aihepiirejä, joista on ainakin tultava kuvia historiikkiin. Rantajätkät ry:n 

tunnusmerkkinä voidaan pitää eräitä piirroksia, joita yhdistyksen jäsenet ovat 

piirtäneet yhdistyksen mainosmateriaalia varten. Nämä piirrokset ovat jääneet 

elämään yhdistyksen mukana ja tuntui luonnolliselta ottaa niitä mukaan myös 

historiikkiin. Kaikki kirjassa olevat kuvat ja piirrokset on käsitelty tulevan histo-

riikkikirjan linjaa noudattaen mustavalkoisiksi, ja niiden yhteydessä on mainittu 

niiden kuvaaja, piirtäjä tai suunnittelija ja vuosiluku.  

 

 

3.2 Sisältö, muoto ja ulkoasu 

 

Historiikki (liite) sisältää kuvauksen Rantajätkät ry:n tapahtumista ja toiminnasta 

aina perustamisvuodesta 1982 tähän päivään saakka. Historiikissa on pyritty 

kertomaan jokaisesta Rantajätkät ry:n järjestämästä tapahtumasta ja yhdistyk-

selle ominaisista muista toiminnoista. Historiikki ei ole eikä sen ollut tarkoitus-

kaan olla tyhjentävä esitys kaikesta mitä yhdistys on tehnyt ja kokenut, vaan se 

solmii Rantajätkät ry:n olemuksen ja toiminnan punaiset langat ymmärrettävään 

ja luettavaan muotoon.  

 

Alkuvaiheista asti oli selvää, että historiikki tehdään kronologisessa järjestyk-

sessä alkaen perustamisvuodesta. Kunkin vuoden kohdalla on kerrottu kysei-

sen vuoden tapahtumista ja yhdistyksen muusta toiminnasta. Luvut on jaoteltu 

vuosikymmenittäin. Aikajärjestyksessä etenevän kerronnan lomassa on sivuar-

tikkeleita Rantajätkät ry:n toimintaan liittyvistä asioista, kuten toimitiloista ja pal-

veluista. Historiikki on sisällöllisesti tähän päivään asti valmis, ja toimii näin 

luonnoksena tulevasta historiikkikirjasta. Kirja painetaan Rantajätkät ry:n 30 -

vuotisjuhlavuonna, 2012, joten kirjaan tulee vielä jonkin verran lisää sisältöä. 

 

Historiikki ei ole kieliasultaan täysin kirjakielinen ja puolueeton, vaan tekstissä 

on käytetty joitakin Rantajätkät ry:lle tyypillisiä ilmaisuja ja kirjoitustapaa. Teksti 

on näin eläväisempää. Haastattelujen tuloksena saadut yhdistyksen jäsenten 

kertomukset, tarinat ja muistelmat tuovat kaivattua piristystä suorien lainausten 

muodossa. Ulkomuodoltaan historiikki on selkeä ja yksinkertainen, mutta kui-

tenkin Rantajätkät ry:n näköinen. Kirjan taittovaiheessa ulkoasuun tulee vielä 
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muutoksia, ja ulkoasu viimeistellään silloin. Kirjan lopullinen sivumäärä vaikut-

taa ratkaisevasti taittotyön suunnitteluun, joten sitä ei sen vuoksi ollut mielekäs-

tä tehdä vielä nyt. Kirjan varsinainen taitto tehdään taitto-ohjelmalla.   

 

 

3.3 Yhteistyö Rantajätkät ry:n kanssa 

 

Sain yhdistykseltä melko vapaat kädet historiikin toteuttamisen suhteen. Histo-

riikista oltiin kiinnostuneita, kannustettiin ja oltiin apuna tarpeen tullen. Kysyin 

jokaiselta haastateltavalta mielipidettä historiikin sisällöstä: mitä he pitivät tär-

keimpinä asioina historiikkiin liittyen ja mitä erityisesti toivoisivat siinä mainitta-

van. Parhaimpia asiantuntijoita Rantajätkät ry:stä ovat ehdottomasti jäsenet it-

se. He ovat luoneet historiansa ja eläneet yhdistyksen mukana.  

 

Historiikin sisällöstä ja muodosta kävin useamman kerran keskustelua Ranta-

jätkät ry:n nykyisen puheenjohtajan kanssa, jotta se palvelisi mahdollisimman 

hyvin tulevaa 30 -vuotisjuhlakirjaa. Historiikin valmistuttua sen tarkastivat yhdis-

tyksen nykyinen puheenjohtaja ja yksi aiemmista puheenjohtajista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

4 POHDINTA 

 

 

Tarkoituksena oli luoda Rantajätkät ry:lle tiivis, mutta kattava historiikki aina pe-

rustamisvuodesta tähän päivään saakka. Historiikista tuli mielestäni kompakti 

paketti Rantajätkät ry:stä kiinnostuneille. Siitä saa nopeasti silmäilemällä kuvan 

Rantajätkät ry:stä, mutta luettavaa riittää hieman pidemmäksikin aikaa.  

 

Historiikista on eniten hyötyä Rantajätkät ry:lle ja sen jäsenille - menneille, ny-

kyisille ja tuleville. Jäseniä on jo monta sukupolvea, eivätkä uudemmat tulok-

kaat todennäköisesti ole kuulleet yhdistyksen alkuvaiheista. Olen ollut Rantajät-

kät ry:n toiminnassa mukana muutaman vuoden, ja suhteellisen uutena jäsene-

nä minua kiinnosti erittäin paljon yhdistyksen historia, uskon näin olevan myös 

muiden kohdalla. Historiikkia tehdessäni minulle tuli monta ahaa-elämystä, pe-

rinteille ja esineille löytyi tarinoita ja tarinat selittivät kuvia. Yhdistys tavallaan 

avautui aivan uudella tavalla: nurkassa pitkään pölyttyneelle punaiselle haalaril-

le ja pahvilaatikosta löytyneille vesikameroille löytyi kullekin merkityksensä. 

 

Yhdistyksen historia on mielenkiintoinen ja vivahteikas, joten sitä sopiikin esitel-

lä. Rantajätkät on vahvasti ylöjärveläinen yhdistys ja heidän tapahtumansa ovat 

ihastuttaneet (ja kenties myös vihastuttaneet) ylöjärveläisiä kohta kolmekym-

mentä vuotta. Ylöjärveläiset ovat eläneet yhdistyksen mukana ja uskon, että 

historiikki antaa jotakin myös heille. Historiikki voi antaa jotain myös yhdistyksen 

yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille.  

 

Historiikin ja opinnäytetyöni oli tarkoitus valmistua alun perin vuoden 2010 lop-

puun mennessä, mutta erinäiset asiat venyttivät työn valmistumista. Aineiston 

keruuseen meni aikaa odotettua kauemmin, koska Rantajätkien muutettua uu-

siin toimitiloihinsa suurin osa kansioista ja papereista oli edelleen pahvilaati-

koissa. Myös henkilökohtaiset syyt pitkittivät prosessia. Jälkeenpäin asiaa tar-

kastellessani en kuitenkaan ole yhtään pettynyt siihen, että muutama kuukausi 

aiottua enemmän menikin. Historiikin teksti on saanut välillä ”levähtää” ja pie-

nen tauon jälkeen asioihin oli taas aivan uusi ja tuore näkökulma. Tekstin tuot-

taminen kun ei ole vain tietokoneella näppäilyä, vaan osan työstä tekee myös 

alitajunta. 
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Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytetään yleisesti kahta käsitettä: 

reliaabeliutta ja validiutta. Käsitteet ovat peräisin kvantitatiivisesta tutkimustradi-

tiosta, ja laadullisen tutkimuksen kannalta ne ovat hieman ongelmallisia. (Hirs-

järvi & Hurme 2008, 186.) Itsekin määrittäisin oman työni luotettavuutta joillakin 

muilla määreillä. Luotettavuutta arvioitaessa kiinnittäisin huomiota erityisesti 

kahteen asiaan: lähteisiin ja tutkimuksen selostamiseen. Niin historiikissa kuin 

teoreettisessa osuudessakin olen viitannut käyttämiini lähteisiin ja tutkimuksen 

toteuttamisesta olen mielestäni kertonut laajasti ja riittävän yksityiskohtaisesti. 

 

Rantajätkät ry. täyttää 30 vuotta vuonna 2012. Tarkoituksena on tuolloin painaa 

historiikki kirjaksi. Olen mukana Rantajätkät ry:n toiminnassa jatkossakin, ja 

yhteistyö historiikin saralla jatkuu yhdistyksen juhlavuonna. Haluan ehdottomas-

ti olla mukana historiikin tekemisessä loppuun asti, joten vastaan myös historii-

kin saattamisesta kansien väliin. Minulla on kokemusta taittotyöstä yhden runo- 

ja nuottikirjan verran, joten uskon selviytyväni historiikin taittamisesta. Kaupallis-

ta tarkoitusta kirjalla ei kuitenkaan ole, vaan sen arvo mitataan tunnepuolella. 

 

Historiikin tekeminen oli kokonaisuudessaan erittäin mielenkiintoinen prosessi ja 

se opetti minulle paljon niin historiikin tekemisestä, kirjoittamisesta kuin tutki-

muksen tekemisestä yleensä. Rantajätkät ry:n historiikki oli ensimmäinen kirjoit-

tamani, mutta jos mahdollisuuksia tulee, se ei varmasti jää viimeiseksi. 
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