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”Metsä ei ole objektiivisesti määrittynyt ympäristö vaan pikemminkin metsänhoitajan, metsästäjän, 

luonnontieteilijän, kävelijän, luonnonystävän, metsurin, marjastajan ja sadunkertojan metsä, jonne Hannu 

ja Kerttu eksyvät” (Sombart 1938, sit. von Uexküll 2010, 142). 

Luonnon ja ihmisen välinen suhde on yksi maantiedettä keskeisesti määrittävä tutkimusaihe, johon kohdistuu 

tieteenrajat ylittävää kiinnostusta. Työryhmässä etsitään tuoreita kosketuspintoja erityisesti maantieteen ja 

vuorovaikutustutkimuksen välille tarkastelemalla metsäluonnon tarjoumia eli affordansseja (Gibson 1979) ja 

niiden kautta rakentuvaa vuorovaikutusta. 

Kielitieteilijä Charles Goodwin (1994) viittaa professionaalisella katseella (professional vision) niihin 

diskursiivisiin käytäntöihin, joiden kautta ryhmän jäsenet järjestävät ympäristön tapahtumia omaan 

asiantuntemukseensa pohjautuvan tiedontuottamisen objekteiksi. Siinä missä metsätalousneuvoja näkee 

arvioitavan metsäpalstan tasalaatuiset puut taloudellisen pääoman karttumisen välineenä, metsien 

monimuotoisuudesta kiinnostunut kulkija tarkkailee vaikkapa linnuille otollisia pesäpuita. Tasaisessa 

kangasmaastossa suunnistaja etsii kiintopisteitä pienistä maaston painanteista tai irtolohkareista pitääkseen 

itsensä kartalla, kun taas kokenut marjastaja käyttää hyödykseen kokemustaan ja tietämystään metsämaan 

kosteuden ja valon riittävyydestä etsiessään otollista marja-apajaa. Toisinaan näön lisäksi myös muut aistit – 

tai ei-inhimillisten toimijoiden kuten koirien tai tietoteknisten apuvälineiden mahdollistamat havainnot – 

valjastetaan toiminnan ylläpitäjiksi. Joissain tapauksissa tarjoumat ovat hetkellisiä, toistuvia tai jatkuvasti 

muuttuvia, jolloin myös toiminnan synkronointi nousee esiin. Kun kaikilla osallistujilla ei ole käytössään 

samoja tiedollisia tai taidollisia resursseja, vuorovaikutuksessa korostuu oppimiseen, havainnollistamiseen 

tai avustamiseen liittyvä toiminta. 

Työryhmään toivotaan tervetulleiksi esityksiä, joissa yksilöllisen luontokokemuksen rinnalla tai sijaan 

tarkastellaan metsienkäyttöä jaettuna sosiaalisena toimintana. Analyysien toivotaan esimerkiksi osoittavan, 

miten metsän tarjoumat siirtyvät osallistujien puheeseen tai miten ne tulevat osaksi kehollisesta toimintaa, 

esimerkiksi eleissä ja liikkeessä. Työryhmään jo merkityt esitykset perustuvat keskustelunanalyyttiseen ja 

multimodaalisuutta korostavaan vuorovaikutustutkimukseen sekä neksusanalyysiin, mutta muutkin 

laadulliset menetelmät ovat tervetulleita. Työryhmän koollekutsujat työskentelevät Oulun yliopiston HANS-

tutkimushankkeessa (Human Activity in Natural Settings) 

Työryhmässä pidetään ainakin seuraavat esitykset: 

Mirka Rauniomaa & Pauliina Siitonen: Maasto liikkeen ja vuorovaikutuksen mahdollistajana ja haastajana 

Mirka Rauniomaa: Havaintoja monimuotoisuudesta luontoympäristöissä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa 

Samu Pehkonen & Maritta Riekki: Tuuli tarjoumana palveluskoirakoulutuksessa 
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