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1 JOHDANTO

Epätavalliset matkaehdotukset ovat tanssitunteja jumalalta.
(Kurt Vonnegut, Kissan kehto.)

Matkalle lähteminen on merkittävä ja usein nähty teema elokuvissa sekä kirjallisuudessa, ja tie
symbolina on lukijalle, katsojalle ja kokijalle helposti ymmärrettävissä. Tiellä sattuu ja tapahtuu;
matkalla kulkija etsii itseään ja ehkä löytääkin vastauksia. Tarinoissa, kuten road-genren
elokuvissa, matkustaminen on modernisoitunut ja saanut uusia ilmenemismuotoja. (Roberts
1997: 53.)
Road-genrelle tyypillistä on muutoksen välttämättömyys ja elämän dynaamisuus. Tommi
Römpöttiä (2012: 13, 73–74) mukaillen matkustamisella ei tarkoiteta välttämättä toiseen maahan
matkustamista, turistina olemista, vaan oman yhteisön tai oman maan sisällä liikkuminenkin
kuuluu road-genren piiriin. Tärkeintä on muutos, jonka lajin konventioiden mukaisesti esitetään
olevan pysyvää – ainakin seuraavaan muutokseen asti. Erityisen keskeistä on hahmon sisällä
tapahtuva muutos, jota ulkoinen liike symboloi: maiseman vaihtuminen, uudet haasteet, joita
ihminen kohtaa matkallaan. Kun muutos on tapahtunut, takaisin ei voi enää palata samanlaisena.
Vapauden ja identiteetin etsiminen on sisäänkirjoitettu ydin road-genressä. Tyypillisesti genren
mieshahmot etsivät vapautta. Maskuliinisuus ja road-genre ovatkin pyhässä liitossa keskenään, ja
feminiiniset road-elokuvat, kuten Thelma & Louise, ovat harvinaisia. (Corrigan 1991: 144;
Römpötti 2012: 29.) Road-genre sisältää nimensä mukaisesti tiellä matkaamisen kuvauksia, ja
sen historiallisena edellytyksenä on Yhdysvaltojen laajan valtatieverkoston syntyminen. Edelleen
road-genre liittyy sellaisiin ilmiöihin, kuin autoistuminen, nuorisokulttuurin syntyminen 1950luvulla sekä yksilöllisyyden etsiminen. (Sargeant & Watson 1999: 6.) Matkustaa voi toki
muuallakin kuin tiellä ja muulla kulkuneuvolla kuin autolla, mutta auto on kuitenkin ollut
modernin yksilöllisyyden ja vapauden keskeisiä symboleja ja siksi usein toistuva motiivi roadgenressä.

Jack

Kerouacin

On

the

Road

-romaanissa

(1957)

matkustetaan

Amerikan halki autoilla, Easy Rider -elokuvassa (1969, ohj. Dennis Hopper) moottoripyörillä, ja
kaikkien aikojen road-tarina Odysseia tapahtuu merellä. Tutkielmanani kohteena olevan Dome
Karukosken Napapiirin sankarit -elokuvan (2010) englanninkielinen nimi on Lapland Odyssey,
mikä viittaa juuri Homeroksen klassikkoon. Elokuva on Odysseian uudelleenkerronta, ja näin
Napapiirin sankarit asemoituu miehisen matkakirjallisuuden jatkumoon. Elokuva kertoo
kolmesta nuorukaisesta – Jannesta, Kapusta ja Tapiosta – jotka lähtevät vuorokauden mittaiselle
matkalle, joka tuo muutoksia kunkin elämään. Tyypillinen tapahtumapaikka road-elokuvalle on
jokin eksoottinen ympäristö, kuten pohjoinen, jonne Napapiirin sankarit sijoittuu.
Viime vuosina Suomessa on tehty huomattava määrä miesnäkökulmaisia draama-, -dokumenttija road-elokuvia, ja useissa niistä maskuliinisuutta käsitellään aiempaa monipuolisemmin.
Miesten vuoro -dokumenttielokuva (2010) näyttää miehiä pyhässä paikassaan, saunassa, jossa on
turvallista puhua elämän suurista asioista. Miesten vuoro -elokuvaa kuvattiin ympäri Suomea, ja
siinä pohjoinen representoituu eräänlaiseksi turvapaikaksi. Elokuva sai parhaan dokumentin
Jussi-palkinnon. Mika Ronkaisen ohjaama elokuva Freetime Machos (2009) käsittelee
maskuliinisuutta ja onnistumista oululaisessa urheilujoukkueessa: elokuva kertoo maailman
pohjoisimman ja huonoimman rugbyjoukkueen pelaajista. Jalmari Helanderin ohjaus Rare
Exports (2010) näyttää miehiä pohjoisessa erilaisen joulupukkimyytin äärellä. Kohta 18 (2012)
kuvaa mieheksi ja aikuiseksi kasvamista sekä ystävyyden vahvuutta. Kohta 18 -elokuvan ohjasi
Maarit Lalli, joka käsikirjoitti elokuvan yhdessä poikansa Henrik Mäki-Tanilan kanssa.
Uusimpina kotimaisina esimerkkeinä maskuliinisuutta kuvaavista road-elokuvista ovat Mika
Kaurismäen isä–poika-suhdetta kuvaava Tie pohjoiseen (2012) sekä Mika Ronkaisen
musiikillinen dokumenttielokuva Laulu koti-ikävästä (2013), joka käsittelee myös isä–poikasuhdetta ja suomenruotsalaisuutta. Jukka Kärkkäisen ja J-P Passin elokuva Kovasikajuttu (2012)
kertoo kehitysvammaisten miesten punk-bändistä, ja Aleksi Salmenperän Alaska Highway (2013)
on dokumentaarinen road-elokuva. Näyttelijä Ville Haapasalon juontamat, televisiossa esitetyt
dokumenttisarjat, kuten Jäämeri 30 päivässä (2014) ja Suomensukuiset 30 päivässä (2013),
käsittelevät

pohjoisuutta

ja

niissäkin

on

road-genren

henkeä.
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Napapiirin sankarit on ohjaaja Karukosken neljäs elokuva ja hänen ensimmäinen
komediaelokuvansa. Napapiirin sankarit oli vuoden 2010 katsotuin elokuva. 1 Se voitti Jussipalkinnot parhaan elokuvan, käsikirjoituksen sekä ohjaajan kategorioissa.2 Elokuvassa näyttelee
suosittuja kotimaisia näyttelijöitä 3 ja sen tekijäkaarti on tunnettua. Napapiirin sankarit elokuvassa toistuva lausahdus “siinä nyt oli pari muuttujaa” on jäänyt puhekieleen ja saanut jopa
oman sivuston Facebookissa, mikä osaltaan kertoo elokuvan suosiosta. Napapiirin sankarit elokuvan komediallisuudesta huolimatta – tai kenties juuri sen vuoksi – elokuvassa on syvällistä
pohdintaa pohjoisuudesta ja maskuliinisuuteen kohdistuvista odotuksista. Napapiirin sankarit
asettuu maskuliinisuutta käsittelevien mieselokuvien kenttään. Näissä elokuvissa etsitään uusia
tapoja olla mies nyky-yhteiskunnassa. Tämä trendi on noteerattu myös opinnäytteissä –
esimerkiksi Heidi Löppönen on tehnyt Pro gradu -tutkielman Suomalaisen miehen häpeä –
Suomalaisuus, maskuliinisuus ja häpeä Dome Karukosken elokuvissa Tyttö sinä olet tähti ja
Napapiirin sankarit (2012).

1.1 Tutkielman rakenne ja tutkimuskysymykset
Seuraavaksi esittelen tarkemmin tutkimuskysymystäni ja esittelen lyhyesti elokuvan genreteoriaa sekä road-elokuvan konventioita. Toisessa luvussa tutkin, kuinka genren piirteiden avulla
mieshahmojen kehitys road-elokuvassa on mahdollista ja jopa sisäänkirjoitettua. Luku pohjustaa
Napapiirin sankareiden mieshahmojen kasvutarinoita sekä auttaa lukijaa hahmottamaan roadelokuvien perinnettä ja rakennetta. Kolmannessa luvussa esittelen maskuliinisuuden teoretisointia
sekä analysoin kriittisesti ymmärrettyjen maskuliinisuuksien representaatioita elokuvallisen
tekstin – Napapiirin sankarit -elokuvan kohtausten – lähiluvun kautta. Läpikäyn etenkin
mieshahmojen

toimintaa

elokuvakohtauksissa

ja

analysoin

heitä

maskuliinisuuksien

teoretisoinnin avulla.

1. Elokuva keräsi katsojia yli 200 000 ensimmäisen kolmen viikon aikana ja yhteensä lähes 330 900 katsojaa.
Napapiirin sankarit oli katsojamäärältään suositumpi kuin mikään ulkomainen elokuva vuonna 2010. Yle 5.11.2010,
29.12.2010. [Viitattu 23.3.2013.]
2. Ylen yhteistuotannot voittivat Jussi-palkintoja. Yle 7.2.2011. [Viitattu 23.3.2013.]
3
Napapiirin sankareiden päähenkilöä Jannea näyttelee Jussi Vatanen. Kapua näyttelee Jasper Pääkkönen ja Tapiota
Timo Lavikainen. Inarin roolissa on Pamela Tola ja Mikon hahmoa tulkitsee Kari Ketonen.
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Tutkielmassani kohtaavat suomalainen, pohjoinen maskuliinisuus ja kansainvälinen elokuvagenre
eli road-elokuva. Esittelen niitä tapoja, joilla nämä elementit liittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan
Napapiirin sankarit -elokuvassa. Tutkin etenkin kotinurkkiin asumaan jääneiden, syrjäytyneiden
ja työttömien niin sanottujen peräkammarin poikien maskuliinisuutta ja heidän muutostaan
matkan aikana. Tutkin myös sellaisia road-genren piirteitä, jotka kytkeytyvät maskuliinisuuteen
ja muutokseen.
Road-genreen liittyy oleellisesti dynaamisuus: matka on staattisuuden rikkomista, siirtymistä
tuntemattomaan, välttämätöntä muutosta. Minua kiinnostavat Napapiirin sankarit -elokuvan
representoimat maskuliinisuuden variaatiot ja hahmojen kasvutarinat. Elokuva esittää miehiä
muutoksen keskellä ja näyttää, kuinka jokainen päähenkilöistä joutuu arvioimaan uudelleen
tulevaisuuden odotuksiaan ja hakemaan yhden vuorokauden aikana elämälleen uuden suunnan.
Tarinan alkuasetelma näyttää miehet apaattisina, arkea toistavina hahmoina. Tämä toivottomuus
leimaa sitä tarkastelemaani erityistä miehisen ahdistuksen arktista muotoa, jota kutsun
”peräkammarimaskuliinisuudeksi”. Matkan myötä jokainen hahmo kuitenkin muuttuu. Matka on
kuin katalysaattori, jonka myötä transformaatio tapahtuu.
Napapiirin sankarit on genrehybridi kuten elokuvat usein, mutta ehdottomasti tärkeimmäksi
lajityypiksi Karukosken elokuvassa nousee juuri road-genre. Tarkastelen road-genren piirteitä ja
merkityksiä kriittisesti ymmärrettyjen maskuliinisuuksien, etenkin peräkammarin poikien,
representaatioiden kannalta. Peräkammarin pojiksi kutsutaan unohdettuja miehiä, jotka ovat
jääneet eräänlaiseen välitilaan aikuistumisen ja itsenäistymisen kynnykselle. He ovat usein
työttömiä, elävät syrjäseudulla ja ovat jääneet asumaan vanhempiensa luo. Näistä syistä myös
heidän sosiaaliset suhdeverkostonsa ovat jääneet suppeiksi. 4 (Sankala 2011: 177–178.) Lapin
yliopiston laatupäällikkö Jukka Sankala on tutkinut ilmiötä haastattelemalla kolmeatoista 30–50vuotiasta pohjoissuomalaista, yksinelävää miestä. Peräkammarin poikien maskuliinisuuden
analyysini

perustuu

Sankalan

tutkimukseen,

jonka

pohjalta

olen

kehittänyt

termin

peräkammarimaskuliinisuus. Pro gradu -tutkielmassani puhun peräkammarimaskuliinisuudesta
tarkastellessani elokuvan mieshahmojen lähtötilannetta ja sitä, miten he onnistuvat murtautumaan
siitä ulos. Koska termiä peräkammarimaskuliinisuus ei ole ennen käytetty, on syytä selvittää,
4

Itä-Suomen yliopiston tutkijaryhmä tutkii syrjäseutujen poikien ja tyttöjen elämää. Yle internet-uutinen 23.5.2014.
[Viitattu 2.6.2014.]
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mitä tarkoitan kyseisellä termillä. Peräkammarin pojat taistelevat masentuneisuutta vastaan ja
haluavat tuntea itsensä merkittäviksi, etenkin maskuliinisuuden kautta (Sankala 2012:177–178).
Peräkammarimaskuliinisuuteen

liittyy

työttömyyden

ja

perheettömyyden

lisäksi

myös

voimattomuutta ja tulevaisuudettomuutta. Merkittävä peräkammarimaskuliinisuuteen vaikuttava
asia on juuri voimattomuus, sillä ilman aktiivista tekemistä ja itseluottamusta ei vaikuta omaan
elämäänsä. Kuitenkaan pelkästään esimerkiksi työttömyys ei riitä tekemään miehestä
peräkammarin poikaa, vaan kyse on asioiden yhteisvaikutuksesta. Toisin sanoen peräkammarin
poika on luovuttanut valtansa ja itsemääräämisoikeutensa pois.
Hyödynnän

Napapiirin

sankarit

-elokuvan

erilaisten

maskuliinisuuksien

analyysissä

representaation käsitettä. Norman Faircloughin (1995: 136) mukaan representaatio tekstissä on
aina valinta, johon sisältyy sensuuria, eli joitain asioita ei esitetä. Representaatio on tietyn asian
tai teeman esittämistä valikoidulla tavalla (Jokinen 2000: 117). Representaatioilla tuotetaan
kulttuurista kuvaa maskuliinisuudesta eli millainen miehen tulee olla: representaatio on siis vallan
väline (Lehtonen 1995: 46).
Elokuvan mieshahmoissa on peräkammarimaskuliinisuuden piirteitä, jokaisessa omalla tavallaan.
Pohdin elokuvan maskuliinisuuden representaatioita päähahmojen yksilöllisen olemuksen ja
kehittymisen kautta. Merkittävä elementti elokuvan miesten, Jannen, Kapun ja Tapion,
yksilöllisille kasvuille ja muutoksille on juuri matka. Napapiirin sankarit on road-elokuvan
pohjoinen muunnelma, jossa arktiset elementit ovat olennaisia. Tapahtumapaikka, eli Ylläksen
alue napapiirin pohjoisosassa, on myös merkittävässä roolissa elokuvassa. Elokuvan pohjoisuus
tuo mieshahmoihin aidonoloista yhteiskunnallista ulottuvuutta: hahmojen arjessa on läsnä
syrjäseutujen rakenteellisia ongelmia. Luvussa kolme pohdin peräkammarimaskuliinisuutta myös
osana laajempaa pohjoisuuteen liitettyä ilmiökimppua, niin sanottua ”arktista hysteriaa”, johon
luetaan kuuluviksi muun muassa seuraavat teemat: synkkyys, syrjäytyminen, sosiaalistaloudelliset

ongelmat,

kuolema,

itsemurha,

uskonnollinen

vallankäyttö,

impulsiivinen

seksuaalisuus sekä kykenemättömyys ratkoa ongelmia. (Ihonen 1999: 231.) Pohdin arktista
hysteriaa elokuvan mieskolmikon ja erityisesti Kapun hahmon kautta.
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Kuten sanottua, Napapiirin sankarit -elokuvassa yhdistyy monia genrejä, etenkin komediaa,
seikkailua ja draamaa, mutta road-elokuva on kokoavin genre koko elokuvalle. Tutkin roadelokuvan mahdollistamia keinoja tuoda esiin ja kyseenalaistaa elokuvan esittämiä mieskuvia.
Tuon esille genren sisältämiä käytänteitä ja harhakuvia, jotka ylläpitävät tietynlaista kuvaa
maskuliinisuudesta.

Analyysissäni

pohdin,

miten

pohjoisen

road-elokuvan

kautta

maskuliinisuutta esitetään, tuotetaan ja puretaan. Pohdin, kuinka road-elokuva antaa tilaa
elokuvan dramaattisille tapahtumille. Tuleeko maskuliinisuus aina todistaa, millä road-elokuvan
keinoilla se tehdään ja vapaudutaanko peräkammarin pojan leimasta?
Tutkielmani metodina on kohde-elokuvan kontekstualisoiva lähiluku dialogissa sekä kriittisen
maskuliinisuuksien tutkimuksen että road-genren teoretisoinnin kanssa. Tuon esille elokuvassa
konstruoituja monia maskuliinisuuksia miehisenä pidetyn road-genren kautta. Kriittisten
maskuliinisuuksien tutkimukset ja elokuvan road-genreteoriat keskustelevat keskenään elokuvaanalyysissäni. Road-genre liittyy olennaisesti maskuliinisuuden rakentamiseen, mutta se
käsittelee myös maskuliinisuuden kipupisteitä ja kriisejä kulloisessakin historiallisessa ja
yhteiskunnallisessa kontekstissa – esimerkiksi Napapiirin sankareissa representoidaan voimansa
menettäneitä, syrjäytyneitä miehiä, joiden on aktiivisesti pyrittävä asettautumaan osaksi yhteisöä
ja yhteiskuntaa.
Tutkielmani osallistuu keskusteluun erilaisten maskuliinisuuksien representaatioista. Tutkielmani
kohde on road-elokuva, ja tätä genreä on tutkittu jonkin verran Suomessa. Uusi ja uraauurtavasti
suomalaista road-elokuvaa kokoava tutkimus on Tommi Römpötin väitöskirja Vieraana omassa
maassa – suomalaiset road-elokuvat vapauden ja vastustuksen kertomuksina 1950-luvun lopusta
2000-luvulle (2012). Suomalaisista road-elokuvista on tutkittu etenkin Mika ja Aki Kaurismäen
road-elokuvia.

5

Muuten road-elokuvan tutkimus perustuu lähinnä genren amerikkalaisten

ilmentymien teoretisointiin. Analyysissäni käytän pääosin Ladermanin, Corriganin ja Römpötin
tutkimuksia road-genrestä. Laderman (2002) on tutkinut road-genren muutosta elokuvahistoriassa
sekä lajia kapinaelokuvan ja sukupuolittuneisuuden näkökulmista. Corrigan (1991) on
analysoinut lajia sen peruspiireiden lisäksi sukupuolten representaatioiden kautta sekä tarkastellut

5

Ks. esim. Andrew Nestingen artikkeli “Aki Kaurismäki’s Crossroads: National Cinema and the Road Movie”
(2005).
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genren heijastamaa elokuvatuotannon kriisiä. (Römpötti 2012:

23.)

Römpötti tutkii

väitöskirjassaan suomalaisia road-elokuvia vastustuksen tarinoina.
Tutkielmassani siis kohtaavat amerikkalainen road-genre ja sen traditiot, jotka yhdistyvät
suomalaiseen, maskuliiniseen tarinaan ja sen arktisen hysterian piirteisiin. Tutkielmassani tuon
esille, kuinka road-genre ja maskuliinisuus liittyvät toisiinsa, joten analyysissäni yhdistän roadteeman merkityksiä maskuliinisuudelle. Ensimmäisessä luvussa pohjustan road-genreä yleisellä
tasolla. Toisessa luvussa analysoin maskuliinisuutta ja käytän sen analysointiin myös road-genren
ja arktisen hysterian elementtejä.

1.2 Tutkielman teoreettinen viitekehys
Tässä luvussa esittelen tutkielmani elokuvatutkimuksellisia teoreettisia käytänteitä, joiden kautta
käsittelen tutkimuskysymyksiäni analyysiluvuissa. Avaan maskuliinisuuden teorioita kolmannen
luvun alussa. Tutkielmani on yhdistelmä maskuliinisuuden teoriaa ja elokuvatutkimuksen
lajiteoriaa, etenkin road-genren näkökulmasta. Elokuvan pohjoisuutta käsittelen arktisen
hysterian teoretisoinnin avulla. Muita merkittäviä termejä tutkimuksessani ovat representaation
käsite sekä transnationaalisuus, jonka kautta käsittelen suomalaisen road-elokuvan perinnettä.
Tutkijapositioni asettuu miestutkimuksen ja elokuvatutkimuksen rajapintaan. Seuraavaksi
esittelen elokuvan genre-teorioita sekä käsittelen road-elokuvan piirteitä ja traditioita.

1.2.1

Elokuvagenren ja road-genren määrittelyä

Barry Keith Grant määrittelee genre-elokuvan seuraavasti:
Yksinkertaisesti ilmaistuna genre-elokuvia ovat ne kaupalliset täyspitkät elokuvat, jotka
toiston ja variaation keinoin kertovat tuttuja tarinoita, joissa tutut henkilöt ovat tutuissa
tilanteissa. (von Bagh 2009: 12.)
Genre-elokuva siis toteuttaa lajinsa konventioita. Klassisen määritelmän mukaan elokuvat
voidaan luokitella eri lajeihin. Richard Maltbyn mukaan western, komedia, musikaali,
8

sotaelokuva,

trilleri

ja

gangsterielokuva

muodostavat

“klassisen”

kombinaation.

Peruskahdeksikon lisäksi mukaan on tullut kauhuelokuva ja tieteiselokuva. Stephen Neale lisää
joukkoon vielä salapoliisielokuvan, eepoksen, sosiaalisen ongelmaelokuvan, teinielokuvan,
elämäkerta-, toiminta- ja seikkailuelokuvan. Elokuvan genren määrittelyssä voidaan käyttää
esimerkiksi ympäristöä, kuten esimerkiksi road-elokuvassa merkittävä miljöö on tie. (von Bagh
2009: 11.) Sanomattakin on selvää, että elokuvan genren määrittely on tulkinnanvaraista. Genret
eivät ole kiveen hakattuja eikä niiden luokittelu ole yksiselitteistä. Lajien moninaisuus ja toisaalta
yhtenevät piirteet tekevät niiden vertailun haasteelliseksi. Samalla elokuvissa yhdistellään useita
lajeja sekä rikotaan perinteisiin sääntöjä.
On hyvä huomata, että elokuvatutkimuksen näkökulmasta genren käsite on vahvasti assosioitunut
Hollywoodin

tuotanto-elokuviin,

amerikkalaisiin

elokuviin

ja

elokuvateollisuuden

kaupallisuuteen, mutta käsitteen juuret ovat toki kauempana ja liittyvät elokuvaa vanhempien
taidemuotojen tutkimukseen. (von Bagh 2009: 12.) Elokuvatutkimuksen genreteoria onkin
rakentunut pitkälle kirjallisuuden lajia koskevan reflektoinnin pohjalta. (Altman 2002: 24).
Toisaalta elokuvan genreluokituksiin ovat vaikuttaneet elokuvateollisuuden kaupalliset intressit:
lajikategoriat ovat helpottaneet elokuvien markkinointia kohdeyleisölle. Elokuvateollisuus
osallistuukin aktiivisesti lajien määrittelyyn, käyttämiseen ja uudelleenkäyttämiseen, niin
taiteellisista kuin taloudellisista näkökulmista katsottuna. Bordwell ja Thompson (1990: 38)
määrittelevät genren hyväksyttyjen ja yleisesti tunnettujen konventioiden mukaan: he pitävät
yleisön odotuksia ja kulttuurista kompetenssia merkittävänä tekijänä lajien tunnistamisessa ja
muokkauksessa. Myös Rick Altman (2002: 28) korostaa elokuvateollisuuden ja katsojien panosta
elokuvan lajien muotoutumisessa.
Genreen vaikuttaa myös lajin sisäinen traditio, jota muun muassa Aumont (1996: 126, 129) on
tutkinut: esimerkiksi genrelle merkittävä uskottavuus liittyy jo olemassa oleviin elokuviin, jolloin
puhutaan “sarjavaikutuksesta”. Se, mikä on todenmukaista eri elokuvan genressä, tekee
elokuvasta uskottavan. Elokuvassa toistetaan tyypillisiä konventioita, ja “juuri tästä syystä se
lisäksi on aina sensuurin muoto”. Elokuvan ilmaisutapa itsessään on osa sensuuria, kuten
representaatio aina on; jotain näytetään ja samaan aikaan ollaan näyttämättä, jolloin puhutaan
“lajityyppivaikutuksesta”, joka jatkuu tietyn genren sisällä loputtomasti. Se lisää elokuvan
9

uskottavuutta, jolloin genrelle tyypillisillä konventioilla vahvistetaan elokuvan tunnistettavuutta
katsojan silmissä. Elokuvagenre liittyy elokuvan piirteiden tunnistettavuuteen ja niiden
käyttämiseen audiovisualisoidussa tarinassa. Lajien konventioita, niin sanottuja hyviksi havaittuja
tapoja, voidaan hyödyntää ja saada siten elokuvaan haluttuja tehokeinoja sekä tarvittava
lopputulos.
Elokuvan lajit ovat häilyväisiä ja kuten mikä tahansa taide, ne ovat aikansa tuotoksia (von Bagh
2009: 14). Lajit muovautuvat jatkuvasti uudelleen, koska ne lainaavat normeja ja tunnistettavia
elementtejä muista genreistä. Elokuvantekijät etsivät uutta ja trendikästä muotoa ja siksi palaavat
muokkaamaan jo olemassa olevaa lajien normistoa. Napapiirin sankarit -elokuvassakin on
havaittavissa muun muassa road-genren, seikkailuelokuvan, komedian ja draaman piirteitä.
Genrerepertuaarista voi poimia niitä elementtejä, joiden katsotaan palvelevan parhaiten
kulloisenkin elokuvan tavoitteita. Tätä lajien kirjoa ja niiden käyttötapaa yhdessä elokuvassa
voisi kutsua genrepoliittisuudeksi. Elokuvalajien maneereiden yhdistely voi toimia kuten buffetravintola: jokaiselle on jotakin tarjolla suuresta seisovasta pöydästä. Poliittisuus-sana viittaa
tehtyyn valintaan eli eri lajien ominaisuuksia on otettu tarinaan, jotta elokuvaan saataisiin
syvyyttä, vaihtelevuutta ja uskottavuutta. Genren elementit ovat elokuvassa representaatioita ja
kuten sanottua, representaatio on aina valinta.
Altman (2012, 71‒72, 75, 104‒105) laajentaa genren määritelmää muistuttamalla, että
elokuvalajien samankaltaisuuksien lisäksi tulee analysoida myös niiden eroja. Vasta kun nähdään
lajien väliset erot, voidaan määritellä yksittäinen genre, jolla on omat konventionsa. Altman
esittääkin, että kenties elokuvagenren tarkoitus on pysyä liikkeessä ja muuttua, jolloin se on
dynaamisen tapahtumasarjan myötä syntyvä ”sivutuote” (kursivointi tekijän). Edelleen Altman
jäsentää

elokuvan

lajeja

adjektivoitumis-

ja

substantivoitumisprosessien

avulla.

Elokuvahistoriallisesti adjektiiveja on käytetty ensin genren uuden muodon kuvaajana, ja lopulta,
kun uusi genre on saanut jalansijaa ja tarpeeksi monta samankaltaista uudennosta, lajin nimi voi
muuttua substantiiviksi. Jotta adjektiivi voisi substantivoitua, sen tulee läpikäydä tarvittava
”sykli”.
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Road-genren katsotaan usein syntyneen toden teolla vasta Easy Riderin myötä vuonna 1969 ‒
esimerkiksi Peter von Bagh (2009: 416) toteaa, että ennen Easy Rideria oli road-elokuvan
piirteitä sisältäviä elokuvia, mutta ei varsinaisia road-elokuvia. Hänen mielestään esimerkiksi
Frank Capran It Happened One Night -elokuvassa (Tapahtuipa eräänä yönä, 1934) on roadgenren piirteitä – mies ja nainen kohtaavat matkalla ja rakastuvat sen aikana toisiinsa – mutta
varsinainen genre-elokuva se ei hänen mielestään ole. Sen sijaan monet muut tutkijat pitävät juuri
kyseistä elokuvaa Hollywoodin ensimmäisenä road-genren edustajana (Römpötti 2012: 45).
Toisin sanoen, mitä useimmin elokuva määritellään esimerkiksi gansteri-road-elokuvana tai
pohjoisena road-elokuvana, se vahvistaa road-genreä itsessään. Road-tarinallisista elokuvista on
tullut road-lajielokuvia.

1.3 Road-elokuvan pääpiirteet
Road-elokuva on toimiva esimerkki Altmanin (2002: 75) kuvaamasta liikkuvasta, alati
muuttuvasti genrestä, mutta se ei tarkoita, etteikö sillä olisi elokuvallisia peruspilareitaan, tiettyjä
tunnistettavia ominaisuuksia oman lajinsa sisällä.

6

Esimerkiksi road-genressä tyypillisesti

esiintyvä päähenkilö on yksilö, joka on lähtenyt matkalle, koska siihen sisältyy jokin suurempi
tarkoitus tai haaste. Napapiirin sankarit -elokuva sopii tähän yleistävään kategoriaan. Toinen
tyypillinen road-genren hahmo on yksinäinen ja päämäärätön vaeltaja, jolle tien päällä oleminen
on elämäntapa ‒ näin on laita esimerkiksi Easy Rider -elokuvassa. Road-elokuvien
henkilöhahmoilla on tarkoituksena irtautua menneisyydestä tai nauttia tiellä elämisestä ja sen
tuomasta vapaudesta. (Lopez 1993: 256‒257.)
Amerikkalaisissa road-elokuvissa loppuratkaisut ovat yleisesti toivottomia, avoimia ja usein
päättyvät kuolemaan (Römpötti 2012: 243). Valtavirran Hollywood-elokuva päättyy kuitenkin
yleensä selkeästi ja onnellisesti. Ladermanin (2002: 37) mielestä loppuratkaisu määrittelee, onko
kyseessä road-elokuva: jos elokuvan päähenkilö jatkaa matkaa tai on edelleen levoton, elokuva
voidaan määritellä road-elokuvaksi. Römpötti (2012: 39, 424) puolestaan katsoo, että elokuva voi
6

Road-elokuvan genrestatus on kiistanalainen (ks. esim. Morris 2005: 147–148), ja olisikin mielenkiintoista arvioida
road-elokuvaa esimerkiksi käyttäen Altmanin (2002) jaottelua genren semanttisiin, syntaktisiin ja pragmaattisiin
piirteisiin ja suhteuttaa niitä edelleen Römpötin (2012: 46, 77) jäsennykseen road-elokuviin ja tiekuviin.
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kuulua road-genreen, vaikka hahmo palaisikin takaisin sinne, mistä alkuaan lähti. Römpötti
tiivistää road-genren polarisoivat perusmallit: ”lähtöä ja toimintaa tien irrallisuudessa seuraa
paluu tai rangaistus.” Edelleen Römpötin mielestä merkittävää on se, että hahmo on ainakin
oletettavasti matkan aikana muuttunut. Laderman (2002: 7) mainitsee myös avoimen lopun
yhtenä road-genren tunnusmerkillisenä piirteenä. Napapiirin sankarit -elokuvan draaman kaari
on kuitenkin hyvin selkeä eikä loppu jää avoimeksi. Edelleen Laderman (2002: 7) jakaa roadelokuvan kahteen kategoriaan, joista toinen rakentuu tehtävän ympärille (quest road movie) sekä
toinen käsittelee yhteiskunnan ulkopuolisia ja lainsuojattomia (outlaw road movie).
Lainsuojattomasta road-elokuvasta Laderman mainitsee esimerkkinä muun muassa Arthur Pennin
ohjaaman Bonnie ja Clyde -elokuvan (1967), jossa samanniminen pariskunta kiertää Amerikkaa
ryöstäen pankkeja, kauppoja ja huoltoasemia.
Römpötti (2012: 21, 46, 77) muistuttaa, että road-genreä on vaikea määritellä yksiselitteisesti,
koska usein elokuvissa esiintyy road-elokuvalle tyypillisiä maneereita, kuten episodeja, joissa
taitetaan pitkiä välimatkoja autolla. Römpötti puhuukin erikseen road- ja tiekuvista. Roadelokuvassa on genrelle ominaisia konventioita, ja se rakentuu liikkumisen ja muutoksen
ympärille, mutta sen sijaan tiekuvaan sisältyy jokin henkilöhahmoa tai -hahmoja olennaisesti
määrittävä kohtaus, joka tapahtuu autossa. Road-elokuvan piirteitä on siis lainattu muihinkin
elokuvalajeihin ‒ esimerkiksi elokuvan loppukohtauksessa päähenkilö saattaa ajaa autollaan
horisonttiin, mikä symboloi uutta alkua. Elokuvalajit ovat jatkuvassa liikkeessä mutta kuitenkin
tunnistettavissa omista käytänteistään.
Olennaista road-elokuvassa on liikkeelläolo ‒ kulkuneuvosta riippumatta. Road-genreen liittyy
niin auto-, moottoripyörä- kuin kilpa-ajoelokuvia.7 Road-elokuva on kuitenkin yhdistetty tiehen
ja liikkumiseen lajin alusta lähtien: road-elokuva jatkaa western-genren yleistä matkan motiivia,
jota on representoitu muun muassa karjanajolla, uudisasukkaiden vankkurikaravaaneilla ja
lainsuojattomien pakomatkalla. Road-elokuvan juuret sijaitsevat myös nuorisoelokuvassa.
(Roberts 1997: 45–69; Sargeant & Watson 1999: 6.) Genrelle ominainen on liikkuminen autolla
7

Alakulttuurit, kuten moottoripyöräkerhot, ovat inspiroineet elokuvia. Ikonisia moottoripyöräelokuvia ovat Laslo
Benedekin The Wild One (1954), jossa Marlon Brando näyttelee moottoripyöräkerhon johtajaa, ja Peter Fondan
tähdittämä Roger Cormanin helvetin enkeleistä kertova The Wild Angels (1966). (Lopez 1993: 186.) Napapiirin
sankareissa on elementtejä myös kilpahenkisestä road-elokuvasta, sillä Jannen on ehdittävä aamuksi kotiin
digiboksin kanssa.
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tai muulla kulkuvälineellä tematisoi ennen kaikkea henkilöhahmojen identiteetin etsimistä, joka
viimekädessä onkin road-elokuvien keskeisin elementti (Laderman 2002: 13). Toisen
maailmansodan

jälkeen

nuorison

merkitys

yhteiskunnassa

kasvoi:

taloudellinen

ja

yhteiskunnallinen kehitys sekä poliittinen tilanne mahdollistivat nuorisokulttuurin syntymisen.
Uusi kohderyhmä heijasteli vapautta menneisyydestä – etenkin edellisestä sukupolvesta – ja
kapina myös valjastettiin kaupallisesti. Auto oli mukana tässä kulttuurin muutoksessa, jossa
suosittu kulkuväline sidottiin yksilön identiteetin etsimiseen ja muodostamiseen. (Sargeant &
Watson 1999: 9.) Autoilun ideologian sisältämä vapaus ja liikkuminen ovat road-elokuvan
ytimessä: matkan kuvittaman muutosprosessin kautta päähenkilöt oivaltavat itsensä ainakin
hieman paremmin kuin ennen matkaa. Stuart Hallin (2002: 22, 39) mukaan identiteetti
muodostuu jatkuvissa tapahtumasarjoissa, ympäristön ja yksilön vuorovaikutuksessa. Hall
tarkentaa, että identiteetti ei ole pysyvä ja muuttumaton, vaan jokaisella on useita ja monipuolisia
identiteettejä, jotka koko ajan peilautuvat ympäristön ja yksilön kesken. Näin road-elokuva on
allegoria identiteetin etsimiselle, löytämiselle ja ymmärtämiselle.

2 ROAD-ELOKUVA – MASKULIINISELLA MATKALLA

Tässä luvussa käsittelen road-genren konventioita, jotka pohjustavat elokuvassa esitettyjen
miesten kasvutarinoita. Esittelen myös road-genreä, sen taustaa ja merkitystä elokuvan
representaatioille. Tuon esille, kuinka road-genre liittyy maskuliinisuuteen ja kuinka genre pitää
yllä maskuliinisuuteen liittyviä ideoita. Analysoin, kuinka road-elokuvaan on sisäänrakennettu
tapa esittää kehittymistä, identiteetin etsimistä ja muutoksen vastaanottamista. Edelleen pohdin,
mikä on road-elokuva, millainen sen traditio on ja mikä rooli sillä on Napapiirin sankarit elokuvan kokonaisuuden kannalta. Näin pohjustan myös seuraavaa, maskuliinisuutta tarkemmin
pohtivaa kolmatta päälukua, jossa hyödynnän myös road-elokuvan lajiterminologiaa Napapiirin
sankarit -elokuvan sisältämien maskuliinisuuden representaatioiden analyysissäni.
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2.1 Road-elokuvan alkutaival
Konkreettisen todellisuuden osana tie on referentiaalinen tila, joka kytkee elokuvan ja sitä
ympäröivän kulttuurisen ja yhteiskunnallisen todellisuuden toisiinsa. Road-elokuvassa tie
on todellisuusulottuvuuden ohella voimakkaasti vaihtoehtoiseen elämäntapaan ja uuden
sivun kääntämisen myyttiin liittyviä mielikuvia ruokkiva ja ylläpitävä tila. Tie on tavattu
koodata miehen areenaksi – – . (Römpötti 2012: 29.)
Road-elokuvaan ovat vaikuttaneet monet kulttuurilliset ja kirjallisuudessa käsitellyt asiat, mutta
genren juuret ovat western- ja nuorisoelokuvissa (Sargeant & Watson 1999: 6). Ensimmäisiä
nuorison kulttielokuvia oli Nicholas Rayn ohjaama ja James Deanin tähdittämä Rebel Without a
Cause (Nuori kapinallinen, 1955.) Lännenelokuvien sankari puolestaan on ollut myös roadelokuvien yksilöllisen (mies)sankarin esikuvana (Sargeant & Watson 1999: 7). Harvinaisempaa
feminiinistä road-elokuvaa edustaa Thelma & Louise -elokuvan (1991, ohj. Ridley Scott)
samanniminen naiskaksikko; he ovat niin sanottuja ”hyviä rikollisia” (good outlaws) (Sargeant &
Watson 1999: 6). Toisen maailmansodan jälkeen nuorison merkitys kasvoi, mikä synnytti
nuorisokulttuurin. Ensimmäistä kertaa historiassa nuoret olivat vapaita tekemään omia päätöksiä,
sillä aikaisempi sukupolvi oli joutunut sotaan. Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys
vapauttivat nuorison, jotka kapinoivat vanhempiaan kohtaan. Nuorison merkitys kasvoi myös
kuluttajina: heille markkinoitiin uudenlaisia tuotteita, ja muun muassa vaatemuoti sai vaikutteita
elokuvista. Auto – modernin vapauden ja liikkumisen symboli – kytkettiin modernin yksilön
identiteettiin. Road-elokuva voi edustaa kahta asiaa: menneisyyden pakoa ja uutta tulevaisuutta.
Koti voi edustaa road-elokuvissa, joko paikkaa josta paetaan tai paikkaa, jonka vuoksi taistellaan.
(Sargeant & Watson 1999: 9–13.)
Road-genreen suuresti vaikuttanut asia oli vuonna 1957 julkaistu amerikkalaisen Jack Kerouacin
On the Road -romaani, jossa nuori mies etsii itseään matkustaen ympäri Amerikkaa. (von Bagh
2009: 416). Bennet Schaberin mukaan ennen toista maailmansotaa elokuvissa käytettiin roadteemaa ilmaisemaan elokuvallista tapaa nähdä laaja kirjo erilaisia ihmisiä. Sodan jälkeen
Euroopassa ja Amerikassa road-elokuvia tehtiin kokeilevasti, ja niissä joko oli läsnä ihmisiä tai
ne kuvasivat yksinäisyyttä. (Schaber 1997: 17–44.) Jack Kerouacin romaani On the Road innoitti
uutta muutoksen sukupolvea, joka halusi matkustaa ympäri Amerikkaa. Matkustaminen oli
samalla matka maahan ja matka omaan persoonaan. Myös huumeet ovat olleet osa road-elokuvia,
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ja tajuntaan vaikuttavien aineiden myötä kokemuskenttä on saanut uusia muotoja. Kerouacin
romaani kuvasi modernia yksilöä, joka tekee irtioton traditiosta matkustamisen ja vapaamielisen
elämän kautta. Liisa Steinby (2008: 28–33) kirjoittaa modernin yksilön merkitsevän vapautta
valita ja tehdä omat päätöksensä. Moderni yksilö reagoi yhteiskuntaan ja tekee omia päätöksiään,
jotka ovat itsenäisiä ja erilaisia menneisyyteen nähden. Moderni-käsitettä ja road-elokuvaa
voidaan katsoa yhdistävän uuden etsiminen ja perinteisten rajojen rikkominen. Jack Kerouacin
On the Road -romaanissa päähenkilö etsii identiteettiään ja henkistä kotiaan. Eräässä roadelokuvan kyynisessä muodossa päähenkilö etsii uutta kotia, mutta kohteet voivat olla illuusioita
tai unia, ja usein hahmo kuolee ennen kuin saavuttaa päämääränsä. Pysyvän kodin etsiminen
liittyy samanaikaisesti muuttumattomien sosiaalisten normien ja identiteettien kaipaukseen sekä
niiden vastustamiseen. (Sargeant & Watson 1999: 14.)
Western-genressä tie esiintyy sekä konkreettisena motiivina että symbolina. Klassisissa westernelokuvissa luodaan uutta asutusta länteen – paikkoja, joihin myöhemmin on voinut ajaa autolla.
(Watson 1999: 22.) Westerneissä on samoja elementtejä kuin road-elokuvassa, joka toki on
muutakin kuin vain ajoneuvolla päivitetty versio lännenelokuvasta. Road-elokuvat kuitenkin
jatkavat lännenelokuvien ideologiaa ja kuvaelmaa (Watson 1999: 36). Genre on aina rakennettu,
mutta Römpötin (2012: 79) mukaan road-elokuva ei sovellu ”vallan ja vallitsevan järjestyksen
pönkittäjäksi”, kuten perinteiset genre-elokuvat, esimerkiksi westernit, on nähty. Westernit
käsittelevät usein ulkopuolista uhkaa ja oman omaisuuden puolustamista. Road-elokuvan voidaan
katsoa kyseenalaistavan olemassa olevia järjestelmiä ja kapinoivan niitä vastaan tien mukanaan
tuoman vapauden ja arvaamattomuuden avulla. Shari Roberts (1997: 47, 52–54, 61) kuitenkin
katsoo, että road-genre jatkaa westernin ylläpitämää tahtotilaa maskuliinisen kulttuurin ideaalien
ylläpitämisestä ja tavoittelusta. Robertsin mukaan westernit käsittelivät miehistä pelkoa vallan
menetyksestä – esimerkiksi lehmipoikien hiljaisuuden on katsottu symboloivan miesten
identiteetin tukahduttamista (ks. Tompkins: 1992). Roberts kuitenkin ehdottaa, että hahmojen
hiljaisuus sekä westerneissä että road-elokuvissa kertoo matkan symbolisesta merkityksestä:
identiteetin muutos heijastetaan toiminnan ja ympäristön kautta, joten sitä ei tarvitse pukea
sanoiksi. Roberts jatkaa ja kertoo, että road-elokuvan myötä tie sen sijaan symboloi nykyajan
kyseenalaistamista ja sen ymmärtämistä. Matkalla ovat lähestulkoon poikkeuksetta miehet, joten
road-elokuvan voidaan katsoa symboloivan miesten asemaa yhteiskunnassa, jossa perinteinen
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miehen rooli kodin ja naisten puolustajana on uhattuna. Myös tien symboliikka heijastelee
westerneissä ja road-elokuvissa niin sanotun amerikkalaisen unelman saavuttamista: tie antaa
kaikille mahdollisuuden tavoitella uutta ja suurta. road-elokuva kuitenkin kyseenalaistaa
käsityksen tällaisesta pilvilinnasta haastamalla amerikkalaisen unelman edustamat perinteiset
arvot.
Road-elokuvalla on amerikkalaiset juuret, mutta koska liike ja liikkuminen on tärkeämpää kuin
visuaalinen miljöö, genre soveltuu muuhunkin kuin amerikkalaiseen ympäristöön, ja sen piirteitä
näkyy myös eurooppalaisessa elokuvassa. Elokuvahistorian ensimmäisiksi mainittuja elokuvia,
kuten Lumièren veljesten dokumenttia junan saapumisesta asemalle (L’Arrivée d’un train à la
Ciotat, 1895) tai George Mélièsin scififantasiaa Matka kuuhun (Voyage dans la lune (1902),
voidaan pitää road-genreä edeltävinä matka-elokuvina (travel films). (Römpötti 2012: 80‒81,
83.)
Road-elokuva tarjoaa tilan käsitellä yhteiskunnallisia kriisejä. Road-elokuvat ovat peilanneet
murrosaikoja amerikkalaisessa yhteiskunnassa, kuten 1930-luvun lamaa tai 1960-luvun
antiautoritaarista kapinaa. Lama lisäsi väestön liikkuvuutta ja eräänlaista juurettomuutta. (Cohan
& Hark 1997: 2.) 1960-luvulla Vietnamin sota riisui illuusiot amerikkalaisen nuorison ja
älymystön mielistä, ja he kapinoivat vallitsevia ideologioita vastaan. Peter von Bagh (2009: 417)
analysoi Easy Riderin syntyneen juuri otollisella hetkellä, jona ihmisten juurettomuuden illuusio
oli vielä läsnä, vaikkakin hajoamassa. Easy Rider pilkkaa Amerikan suurvaltaa ja
massakulttuuria. Elokuvan päähenkilöt, Wyatt, lempinimeltään ”Captain America”, ja Billy, eivät
ole lainkuuliaisia kansalaisia, mutta heidän pahat tekonsa kalpenevat virkavallan ja keskiluokan
rikoksiin nähden. Ironisesti Wyattin moottoripyörän bensatankissa on Amerikan lippu ja Dennis
Hopperin esittämällä Billyllä on nahkatakki ja Buffalo Bill -hattu. He ovat likaisia, äkkipikaisia,
väkivaltaisia ja huumeita käyttäviä kaveruksia, jotka eivät kuitenkaan riitele keskenään. Easy
Riderin hahmot ovat väliinputoajia omasta tahdostaan eivätkä hyväksy roolejaan yhteiskunnassa.
(Daniel 1999: 73, 78.) Tästä syystä he lähtevät matkalle. Billy ja Wyatt tekevät rahaa
huumekaupoilla, käyttävät itse huumeita ja käyttäytyvät vastuuttomasti. Heidän ruokoton
ulkomuotonsa parodioi amerikkalaisia sankaristereotypioita ja heidän käyttäytymisensä
shokeeraa keskiluokkaa. Kaikki tämä yhdessä symbolisoi katsojalle modernia antiautoritaarista
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asennetta ilmestymisaikanaan, 1960-luvun lopulla. Wyatt ja Billy matkustavat moottoripyörillä
läpi maan Los Angelesista etelään, kunnes elokuvan lopussa keskiverto amerikkalainen yhtäkkiä
ampuu heidät keskellä tietä. (von Bagh 2009: 418). ”Kun ne näkevät vapaan yksilön, ne
suuttuvat. Ja se tekee heidät vaarallisiksi”, sanotaan elokuvan lopussa. Erilaisuuden kuvaaminen
ylsi Easy Rider -elokuvassa myös sen musiikkiin. Nuorisoelokuvissa rock- ja pop-musiikilla on
suuri merkitys. Monet aikalaisyhtyeet tekivät musiikillisia ja dokumentaarisia road-elokuvia
(”rockumentary”) (Sargeant & Watson 1999: 18). Easy Rider -elokuvan musiikki tuli suosituksi
elokuvan myötä, ja elokuvan maisemat, henkilöhahmot ja elokuvan musiikki vahvistavat yhdessä
esiintyessään toinen toistaan. Easy Riderin ansioista rock-musiikki on road-elokuvien yleinen
äänimaailma. (Sargeant & Watson 1999: 18.) Elokuvan aikaisemmasta poikkeava musiikki oli
sukupolven yksi keino ilmaista kapinaa. Rock- ja pop-musiikista tuli nuoren sukupolven tunnus,
jolla erottauduttiin ja luotiin omaa tulevaisuutta. Easy Rider nähdään nuoren sukupolven
kuvaelmana, joka nosti esiin ja kyseenalaisti vallitsevat normit. Samalla se kuitenkin on
raadollinen kuvaus 1960-luvun lopun Amerikasta, jossa voittajia ei vaikuttanut olevan.
Easy Rider sekä muut 1960-luvulla tehdyt independent-elokuvat olivat vastalause Hollywoodin
kaupallisen ja jähmeän studiojärjestelmän elokuville. Vuosikymmenen independent-elokuvia ei
etäännytetty myyttiseen menneisyyteen, vaan ne kuvasivat kriittisesti ja kaunistelematta oman
aikansa amerikkalaista yhteiskuntaa. Easy Riderille loivat pohjaa myös sellaiset vastakulttuuriset
aikalaiselokuvat kuin Bonnie and Clyde (1967, ohj. Arthur Penn), The Graduate (Miehuuskoe,
1967, ohj. Mike Nichols) ja Midnight Cowboy (Keskiyön cowboy, 1969, ohj. John Schlesinger).
Easy Rider rikkoi myös perinteistä hollywoodilaista elokuvakerrontaa erilaisilla teknisillä
kokeiluillaan (esim. käsikameralla kuvaaminen ja jump cut), fragmentaarisella rakenteellaan sekä
improvisoiduilla kohtauksillaan. (Daniel 1999: 69.) Näin kyseenalaistettiin Hollywoodin
studiojärjestelmän tapa tehdä yksitoikkoisia ja ennalta arvattavia elokuvia. Samalla Easy Rider
avasi ovet Hollywoodin massatuotannon vastaisille elokuville. Elokuva herätti illuusion, että
Hollywoodin jäykän studiosysteemin tapa tehdä elokuvia on lopussa, ja nyt tulee luottaa
kapinallisten vastakulttuurien voimaan. Elokuvan tuottajat Bert Scheider ja Bob Rafelson eivät
sekaantuneet luovan ohjaajan ja näyttelijöiden työhön, mikä vaikutti suuresti lopputulokseen sekä
myös koko elokuvateollisuuteen. Tekijät saivat tehdä omanlaisensa elokuvan, joka loppujen
lopuksi muutti radikaalisuudellaan elokuva-alaa. (von Bagh 2009: 417.) Kapitalistinen
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järjestelmä tapaa sulauttaa ja mukauttaa kritiikin osaksi itseään sekä kykenee tekemään kritiikistä
markkinoitavaa ja sitä myötä myös taloudellista voittoa. Tämä sama mekanismi on havaittu
hegemonian ja marginalian välisessä suhteessa: hegemonialla tai valtavirralla on tapana imaista
marginaaliset ilmiöt itseensä, mukauttaa ne ja lopulta käyttää niitä siten hyväksi omien etujensa
ajamiseen (vrt. Hall 1999). Myös Hollywoodin suurtuotannot onnistuivat omaksumaan itseään
vastaan kapinoivien elokuvien piirteitä ja näin luomaan itsensä uudelleen. Easy Riderin myötä
syntyi lisää road-elokuvia, kuten Mad Max -sarja (aloitus 1979, ohj. George Miller) sekä Thelma
ja Louise (1991, ohj. Ridley Scott). (von Bagh 2009: 417.)
Corriganin (1991: 142–144) mielestä road-genre ei ole onnistunut muuttumaan, vaan on
jumittunut toistamaan samoja kaavoja ja toimintoja. Hän toteaa road-elokuvan olevan toisen
maailmansodan jälkeinen ilmiö, jonka syntymiseen vaikutti ydinperheen ideaalin muutos ja
maskuliinisen vallan hajoaminen. Genre on vahvasti sukupuolittunut: sitä leimavat lähes
poikkeuksetta keskittyminen miehiin ja naisten poissaolo. Atkinson (1999: 46) arvelee, että
Thelma & Louise -elokuva ei olisi koskaan syntynyt, ellei suurin osa road-elokuvista olisi machomieshahmojen hallitsemaa; feminiininen road-elokuva, jossa naistähdet ovat pääosissa, syntyi
nimenomaan reaktiona genren maskuliinisuuteen.8 Robertsin (1997: 62–66) mukaan Thelma &
Louise -elokuva jäljittelee maskuliinista road-elokuvaa ja näin tulee vahvistaneeksi maskuliinista
elokuvan muotoa. Thelma ja Louise kuitenkin irrottautuvat arjesta, ja matkan aikana molempien
elämä alkaa avautua uudella tavalla. Naiset eivät hyväksy yhteiskunnan normeja, vaan tekevät
omat sääntönsä. He taistelevat omasta vapaudestaan, mistä he lopulta maksavat hengillään. Roadelokuvan taustalla on siis elementtejä, jotka kiinnostavat länsimaista elokuvan katsojaa (tai
kirjallisuuden lukijaa). Vapauden ideologia, tarkoituksen etsiminen ja muuttuvat perhedynamiikat
ovat teemoja, joita on käsitelty ja problematisoitu road-elokuvissa. Vapauden käsite ja miehen
rooli tematisoituvat etenkin amerikkalaisissa elokuvissa.
Kuten Cohan ja Hark (1997: 2) toteavat, road-elokuvalla ei ole mitään tarkkoja määreitä, vaikka
se on suosittu genre. Ladermanin (2002) näkökulma road-elokuvagenreen on dualistinen.
Ladermanin mielestä road-genre voidaan määritellä myös erilaisten vastakohtien kautta, jolloin
8

Thelma & Louise -elokuvan tavoitteista ja syntyprosessista ks. Alistair Danielin artikkeli ”Thelma & Louise”
(1999).

18

vastakkain ovat esimerkiksi stabiilius ja liikkuvuus, normatiivinen ja marginaalinen sekä
sitoutuminen ja vapaus. Roberts (1997: 55) tuo esiin elämän ja kuoleman tematiikan roadgenressä: “It’s not so much death … but life that characters both escape and seek in the road
movie.” Road-genreä voidaan pitää polarisoituneena elokuvalajina, sillä siinä yleisesti esiintyvät
individualismi ja populismi kohtaavat, ja elokuvassa oleva tila esittää joko utooppista fantasiaa
kansallisesta yhteisestä kulttuurista tai dystooppista painajaista sosiaalisista eroista (Cohan &
Hark 1997: 8).

2.2 Tien symboliikka road-elokuvassa
Englanninkielen sana road tarkoittaa ’tietä’ tai ’matkaa’, mutta road-elokuva on enemmän kuin
elokuva, jossa ollaan matkalla. Tie on helposti ymmärrettävä symboli ihmisen elämälle.
Pyrkimys parempaa tulevaisuutta kohti ja toisinaan pakomatka vievät eteenpäin. Se merkitsee
suuntaa ja tarkoitusta, kohtalokasta kutsua, ja tiellä ollessamme matkaamme tuntemattomaan ja
muutamme elämäämme. Napapiirin sankarit -elokuvassa matka on tärkeässä roolissa. Kolme
ystävää – Janne, Kapu ja Tapio – lähtevät autolla yhteiselle matkalle, jolla on selkeä päämäärä –
saada ”tikipoksi” aamuksi Jannen tyttöystävälle, Inarille. Digiboksin saaminen aamuksi perille on
ehtona Jannen ja Inarin suhteen jatkumiselle.
Maskuliinisuus ja autot yhdistetään helposti yhteen länsimaisessa kulttuurissa, ja ne ovat
olennainen osa road-elokuvaa (ks. esim. Corrigan 1991). Narratiivisesti road-elokuvat ovat
omalaatuisia: kulkuneuvon liike tiellä rinnastuu päähenkilön elämässään etenemiseen,
muutokseen hänen mielessään. Autossa matkustaessaan mies pääsee elämässään eteenpäin. Roadelokuvassa on väistämättä toimintaa, koska siinä liikutaan koko ajan. Elämä on liikkeessä ja
haetaan parempia olosuhteita, koska nykyinen arkitodellisuus koetaan liian staattiseksi. Roadelokuvalle ominaista on henkilöhahmojen sisäinen kasvu, mutta usein henkilöhahmot joutuvat
myös kärsimään eräänlaisen rangaistuksen liiallisen vapauden tavoittelusta. Road-elokuva
merkitsee jonkin muuttumista: kun tarina alkaa, muutos on jo aluillaan, ellei se ole jo alkanut.
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Mihail Bahtin (1979: 243–244) on teoretisoinut kronotooppeja, jotka tarkoittavat ”taiteellisesti
haltuunotettujen ajallisten ja paikallisten suhteiden olennaista keskinäistä sidonnaisuutta” eli
”aikapaikallisuutta”. Bahtinin mukaan ajan ja paikan määreet vaikuttavat osaltaan kirjallisuuden
(ja elokuvan) lajien määrittelyyn. Road-genren kannalta olennaisin kronotooppi on juuri tien
(”valtatien”) kronotooppi, jossa erilaiset kohtaamiset tiellä synnyttävät tarinan ja lisäävät tarinaan
ajallisia ja paikallisia yhteyksiä. Bahtin kirjoittaa:
Tien kronotoopilla on kirjallisuudessa valtava merkitys: harva teos tulee toimeen ilman
minkäänlaista tien variaatioita, kun taas monet teokset pohjautuvat suoraan tien
kronotooppiin sekä tapaamisiin ja seikkailuihin matkalla. (Bahtin 1979: 257.)

Tien kronotooppi vaikuttaa olennaisesti juoneen ja tarinaan (Bahtin 1979: 414). Road-elokuvalla
on tärkeitä yhteneväisyyksiä tien kronotooppiin, ja esimerkiksi Odysseian voidaan katsoa
rakentuvan juuri tien kronotoopin varaan, sillä Odysseus kohtaa vaaroja ja seikkailuja kymmenen
vuotta kestäneellä matkallaan kohti kotiaan. Homeroksen Odysseia (noin 700 eKr.) on merkittävä
teos kirjallisuushistoriassa sekä länsimäisen kulttuurin historiassa. Vaikka Odysseia sijoittuukin
merelle, sen voi nähdä kaikkien aikojen road-tarinana ja genren pioneeriteoksena. Odysseus on
kreikkalainen sotapäällikkö, joka palaa kotiin Troijan sodan jälkeen. Hän päätyy miehineen
harhailemaan merellä kymmenen vuotta ennen kuin pääsee palaamaan kotiin Ithakaan. Matkan
pitkä kesto ja erilaiset tapahtumat, jotka koettelevat Odysseusta miehistöineen, ovat selkeitä roadtarinan piirteitä. Odysseia asettaa muille road-tarinoille perustan, jolle voi rakentaa oman
versionsa. Odysseus joutuu palattuaan Ithakaan varmistamaan paikkansa sekä identiteettinsä:
Homer’s Odyssey where Odysseus appears as the first Western road warrior; and the
heritage could easily be traced through Chaucer, Voltaire, Fielding, Goethe, and Hogarth
to Joyce’s reincarnation of that original street wanderer. Bildungsroman tradition: the
familiar is left behind or transformed through the protagonist’s movement through space
and time, and the confrontations and obstacles that he encounters generally lead, in most
cases, to a wiser individual and often a more stable spiritual or social state. (Corrigan
1991: 144.)

Matkustus on toistuva aihelma länsimaisessa kulttuurissa. Yläluokkaisten nuorukaisten
kasvatukseen kuuluneet Grand Tour -matkat ympäri maailmaa, ja niistä osittain inspiraation
saanet vaellusromaanit, ovat pohjustaneet tietä road-genrelle. Odysseia on ollut intertekstinä
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lukuisille matkatarinoille, kuten James Joycen romaanille Ulysses (1922), joka kertoo
dublinilaisen Leopold Bloomin tavallisesta päivästä. Odysseia on road-genren keskeinen
pohjateksti, jota on käytetty, muunneltu ja monistettu tarinoiden kerronnassa, kirjallisuudessa ja
elokuvissa, ja myös suomalainen elokuvateollisuus kertoo omia versiotaan arkkityyppisestä
sankarin matkasta. Odysseian vaikutuksen voi havaita jo Napapiirin sankarit -elokuvan
englanninkielisestä nimestä Lapland Odyssey. Odysseuksen kohtaamia seikkailuja on upotettu
muunnellen elokuvaan, kuten kohtaus, jossa Janne ystävineen kohtaa esimerkiksi houkuttelevat
seireenit.
The Odyssey (and Virgil’s much later Romanisation, the Aeneid), with its themes of
exploration, destiny and change, would seem to herald many of the features now so easily
attributed to the genre of the “road movie”. It is the strong metaphoric link between
physical travel and psychic experience that seems to draw narrative so strongly to the
structuring device of the journey – – . (Sorfa 1999: 208.)

Odysseian perintönä road-genre on pysynyt miehisenä. Tekemällä uusia versioita Odysseuksen
matkasta etsitään uutta versiota nykyajan eepoksesta. Matkalla myös etsitään omaa identiteettiä,
ja kenties siitä syystä road-elokuvia on tehty runsaasti. Atkinsonin (1999: 40) mukaan nykyisen
road-elokuvan suosioon ovat vaikuttaneet sarjatuotannolla tehtävät televisiosarjat, joiden loput
jäävät toistuvasti avoimiksi.
Bahtinin (1979: 408) mukaan tiellä kaikki ovat samanarvoisia, ja matkaaja voi kohdata yllättäviä
hahmoja, joihin ei yleensä törmää esimerkiksi sosiaalisesta asemasta johtuen. Tiellä aika ja
paikallisuus kohtaavat, mikä on synnyttänyt suuren määrän sanontoja kuten ”elämäntie” ja ”astua
uudelle tielle”. Viitaten aiemmin esiin tuotuun Römpötin (2012: 46, 77) jakoon tiekuvaan ja
road-elokuvaan voidaan sanoa, että tiekuvassa ei ole tien kronotooppia, mutta road-elokuvassa se
on läsnä. Elokuvallinen näkymä tiestä, joka katoaa horisonttiin, tarjoaa katsojalle toivoa. Roadelokuvat tarjoavat katsojalle vapautta. (Sargeant & Watson 1999: 13.)
Kuten Bahtin (1979: 415) toteaa, tien kronotoopin tarkoitukset ovat muokkaantuneet ajan
saatossa. Matkamotiivien voidaan katsoa pohjustaneen tien kronotoopin käsittelyä elokuvissa.
Matkaromaanien tien kronotooppi on pohjustanut matkaa road-elokuvalle. 1800-luvun
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matkakertomukset olivat aikansa seikkailukertomuksia, joita ihmiset lukivat sanomalehdistä
kotonaan ja pystyivät tavallaan näin matkustamaan virtuaalisesti. Sitä kautta he pystyivät
olemaan omalla tavallaan matkalla mukana. Koen, että road-elokuvassa kertautuu myös
seikkailuelokuvan

piirteitä.

Seikkailuelokuvan

juuret

ovat

miekkailuelokuvassa

9

sekä

kirjallisuudessa, kuten Walter Scottin (1771–1832) ja Alexandre Dumas vanhemman (1804–
1870) tuotannossa. Seikkailuelokuvassa moraalisuus on yhteydessä fyysisyyteen, ja siitä syystä
siinä esiintyy takaa-ajoja, taisteluita, pakoja ja rituaaleja. Seikkailuelokuvassa on arkkityyppejä,
muodollisia sääntöjä, rituaaleja sekä yksilöllisyyden kaipuun puolesta taistelua. Sen ytimessä on
kaipuu menetettyihin arvoihin, jolloin taistellaan niiden puolesta niiden toteuttamiseksi.
Seikkailuelokuvan ideaali on todellinen, se on saavutettavissa. Kapina syntyy, koska halutaan sitä
mitä itsellä ei ole. (von Bagh 2009: 75–76.) Ideaalin tasapaino on heilahtanut, ja syntyy taistelu
harmonian palauttamiseksi. Toiminta syntyy missiosta, kapinan toimeenpanemisesta ja
periaatteiden vuoksi taistelusta.

2.3 Genrepoliittisuus ja Napapiirin sankarit -elokuvan genren määrittelyä
Genre may be defined by a combination of recognizable elements of both narrative and
mise-en-scéne, and the road movie may be said to pertain to a particular iconographic and
narrative trajectory, yet part of nature of the road movie is its intertextuality and ability to
combine with other genres. The road movie’s status as an intertextual and generic hybrid
allows it to be read through a variety of theoretical approaches which highlight different
areas of film production. (Sargeant & Watson 1999: 6.)

Elokuvissa on usein päägenre sekä vaikutteita muista lajeista. Elokuvan monilajisuutta voisi
kutsua genrepoliittisuudeksi, jolla tarkoitan elokuvassa käytettyjä eri elokuvalajeja, eräänlaisen
lajikirjon tuomaa moniulotteisuutta hahmoihin ja tarinaan. Genrepoliittisuuden lisäksi voidaan
puhua liikkuvasta genrestä tai vaeltaneesta genrestä, joka on elokuvassa omalaatuinen. Römpötti
9

Miekkailuelokuvan (swashbuckiling film) keskiössä on oikeudenmukaisuus: taistelijoilla on samanarvoiset aseet,
miekat, ja usein hyvä voittaa pahan. Sankari vastustaa sortoa ja taistelee sitä vastaan yhteisöään puolustaen. Genrelle
on merkittävää historiallisuus sekä luonnon läsnäolo. Miekkailuelokuva on saanut runsaasti vaikutteita
seikkailukirjallisuudesta kuten esimerkiksi romaanista Kolme muskettisoturia (Les Trois Mousquetaires, 1844,
Alexandre Dumas). Kuuluisimpia miekkailuelokuvia ovat Errol Flynnin tähdittämät Robin Hoodin seikkailut (The
Adventures of Robin Hood, 1938, ohj. Michael Curtiz & William Keighley) ja Merihaukka (The Sea Hawk, 1941,
ohj. Michael Curtiz). (von Bagh 2009: 75–80.)

22

(2012: 77) kuvailee road-genreä ”levittäytyjä-genrenä”. Road-tematiikkaa voidaan vaivattomasti
upottaa miltei jokaiseen genreen, sillä tien ja kasvamisen ideologia on helposti ymmärrettävissä
ja yhdistettävissä eri lajeihin.
Koska road-elokuvan juuret ovat niin monessa genressä, siihen on vastaavasti helppo yhdistää eri
lajeja. Kuten Sergeant ja Watson (1999:6) toteavat, road-elokuva on intertekstuaalinen
hybridigenre, johon voidaan yhdistää muita lajeja. Samoin monipuolista lajia voidaan analysoida
monen eri teoreettisen näkökulman kautta. Road-elokuvalla on ominaispiirteitä, mutta samalla se
on ”hybridi”, ja sitä on tutkittu suhteessa muun muassa gangsteri- ja lännenelokuvaan, film
noiriin ja screwball-komediaan (Römpötti 2012: 76).
Altmanin (2002: 76) mukaan elokuvakritiikeissä genren maininta vaikuttaa katsojan odotuksiin ja
toimii tiiviinä elokuvaa selittävänä määreenä. Elokuvajulisteissa ja -mainoksissa puolestaan
suositaan epäsuoria genreviittauksia, jotka vain vihjaavat katsojalle, millainen elokuva on
kyseessä. Elokuvakritiikeissä siis pyritään määrittelemään, millainen elokuva on kyseessä, mutta
visuaalisissa julisteissa halutaan antaa katsojalle vihjaileva kuva elokuvasta. Eräässä arvostelussa
Napapiirin sankarit -elokuvaa luonnehditaan ”road-trip-elokuvaksi” 10 . Film-o-holic-sivuston
arvostelussa keskitytään elokuvan Odysseia-yhteyksiin, ja arvostelun otsikkokin on ”Keltaisen
auton odysseia”, mutta siinä kirjoittaja Riina Kesänen nimeää komedian elokuvan päägenreksi. 11
Elokuvalehti Episodin arvostelussa Hannu Liekso ei kuitenkaan mainitse road-genreä tai
Odysseiaa, vaan keskittyy kuvaamaan elokuvaa ”farssiksi”. 12 Myös Iltasanomien arvostelussa
elokuvaa asemoidaan farssiksi ja tragikomediaksi, mutta road-genreä tai reissun teemaa
arvostelussa ei korosteta.

13

Uusi Suomi -lehden arvostelussa elokuvaa kuvataan jopa

”rakkauselokuvaksi”, jossa on ”kiltihkön perhetoimintaelokuvan” vivahteita.14 Road-genre ei saa
juurikaan painoarvoa arvostelussa. Filmgoer.fi-sivuston arvostelussa elokuvan mainitaan olevan
”road-movie-kerrontaa mukaileva farssi”. Kirjoittaja Anton Vanha-Majamaan mielestä elokuva
10

Näsänen, Hanna 2010: Elokuva-arvostelu Napapiirin sankarit -elokuvasta. Dome.fi. 13.10.2010. [Viitattu
21.5.2014.]
11
Kesänen, Riina 2011: Keltaisen auton odysseia. Film-o-holic.com 10.5.2011. [Viitattu 21.5.2014.]
12
Liekso, Hannu 2010: Napapiirin sankarit. Episodi 14.10.2010. [Viitattu 21.5.2014.]
13
Poussu, Tarmo 2010: Napapiirin sankarit – lue IS:n arvio elokuvasta. Iltasanomat 15.10.2010. [Viitattu
21.5.2014.]
14
Piela, Mikko (2010): Elokuva-arvio: Napapiirin sankarit. Uusi Suomi (Tarkka julkaisuajankohta ei ole tiedossa)
[Viitattu 21.5.2014.]
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siis jäljittelee road-genreä, mutta on enemmän komedia. 15 Helsingin Sanomien arvostelussa
elokuvan kuvataan muistuttavan ”amerikkalaisia jätkäfarsseja” 16 Kaiken kaikkiaan Napapiirin
sankarit -elokuvan arvosteluissa painotetaan enemmän komedian ja farssin lajeja, ja joissakin
kritiikeissä elokuvan road-teemaa ei edes mainita. Kuitenkin muutamassa arvostelussa road-genre
saa suurtakin painotusta. Elokuva määriteltiin kritiikeissä etenkin komediaksi, joten sille
asetettiin komediallisia odotuksia. Se, ettei Napapiirin sankarit -elokuvaa oltu joissakin
kritiikeissä määritelty road-elokuvaksi, merkitsee sitä, ettei elokuvalle ja katsojalle asetettu roadelokuvan odotuksia. Road-elokuvan konventiot liittyvät lajiin sisällytettyihin odotuksiin ja
ominaisuuksiin, jotka merkitsevät niitä asioita, joita yleisö odottaa kokevansa elokuvassa.
Monilajisuudestaan (road-elokuva, komedia, tragikomedia, farssi) huolimatta Napapiirin
sankarien päägenre on road-elokuva, jossa kolme miestä lähtee vuorokauden mittaiselle matkalle
autolla. Heillä on kulkuneuvo ja missio, joka tulee saavuttaa vuorokauden aikana. He matkaavat
heille tutussa ympäristössä, Pohjois-Suomessa, mutta löytävät kukin matkan aikana jotain uutta
itsestään. Road-genreen olennaisesti liittyvä identiteetin etsintä ja muutoksen mahdollisuuden
reflektointi toimii perustana elokuvan miesten muutoksille. Vuorokauden aikarajoite palvelee
miesten kehitystä ja kasvua pois peräkammarimaskuliinisuudesta, sillä se pakottaa heidät
toimimaan. Aikarajoite palvelee myös elokuvan lajikirjoa: kiireen elementti tuo komediallisia
piirteitä elokuvaan, koska rahat on ansaittava ja digiboksi ostettava illan ja yön aikana ja aamuksi
on oltava kotona. Komedian kautta voidaan esittää elokuvan representoimia kipeitä teemoja,
kuten arktisen hysterian17 piirteitä. Napapiirin sankareissa on myös seikkailuelokuvan piirteitä,
jotka kietoutuvat road-elokuvagenreen. Napapiirin sankarit ei ole verkkainen elokuva, jossa
keskitytään pohtimaan asioita. Elokuva on täynnä toimintaa ja toiminta on selkeästi motivoitua,
sillä tehtävä on saatava valmiiksi; digiboksi on saatava aamuksi Inarille tai muuten hän muuttaa
etelä-Suomeen. Juoni on yksinkertainen, mutta road-elokuvan malli tarjoaa vapauksia keskittyä
henkilöhahmoihin ja komediallisuuteen. Matkalla on erilaisia viivästyksiä ja seikkailuja, mikä saa
katsojan jännittämään, onnistuuko miesten palata ajoissa paikalle digiboksin kanssa. Draaman
elementit tuovat elokuvaan vakavuutta, ja elokuva ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin kuten
pohjoisen syrjäytymiseen ja rakenteelliseen työttömyyteen. Elokuvan monia lajeja yhdistää
15

Vanha-Majamaa, Anton 2011: Napapiirin sankarit. Filmgoer-fi 10.5.2011. [Viitattu 21.5.2014.]
Avola, Petri 2010: Digiboksi tai avioero. Helsingin Sanomat 13.10.2010. [Viitattu 21.5.2014.]
17
Arktisesta hysteriasta lisää luvussa 3.6.
16
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kuitenkin road-genre, joka itsessään on liikkuva ja joustava laji. Road-elokuva genrenä sopii
muodoksi elokuvaan, jossa testataan perinteisiä maskuliinisia toimintamalleja ja etsitään uusia
tapoja olla mies pohjoisessa yhteiskunnassa. Napapiirin sankarit -elokuvan genrepoliittisuus
tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden representoida erilaisia maskuliinisuuksia.

2.4 Road-elokuva kotimaan valtateillä

Suomalaisia road-elokuvia edelsivät rillumarei-, tukkilais- ja kulkurielokuvat (Römpötti 2012:
24). Suomalaisten kansalliseen audiovisuaaliseen perinteeseen kuuluvat elokuvat, joissa
maskuliiniset sankarit ovat liikkeellä. Kimmo Laine ja Anu Koivunen (1993: 136–154) pohtivat
artikkelissaan ”Metsästä pellon kautta kaupunkiin (ja takaisin) – Jätkyys suomalaisessa
elokuvassa” maskuliinisuuksien representaatioita rillumarei-, tukkilais- ja kulkurielokuvissa.
Laine ja Koivunen tulkitsevat mainittujen elokuvalajien esittävän suomalaisen miehen tilaa ja
antavan sille monella tavoin myyttisen, esikuvallisen ilmaisun, joka määrittelee, millaista on
tavoiteltava maskuliinisuus ja mikä mielletään epämiehekkääksi. ”Jätkä” tarkoittaa miestä, joka
pakenee yhteiskuntaa ja haluaa päästä eroon velvollisuuksista esimerkiksi perhettään tai työtä
kohtaan. Usein tähän myytistöön kuuluu kaipuu luontoon, yleensä Lapin karuun luontoon.
Tukkilaiskomediat olivat suosittuja ennen ja jälkeen toisen maailmansodan, ja ne ovat
suomalaisessa elokuvakentässä vanhimpia genre-elokuvia. Tukkilaiselokuvien kautta käsiteltiin
maskuliinista vapautta ja miehen roolia yhteiskunnassa. Rillumarei-elokuvat aloitti Rovaniemen
markkinoilla (1951, ohj. Jorma Nortimo). Rillumarein ytimessä on huumori ja musiikki, jotka
kumpuavat kulkemisen elämäntavasta. Tien kronotoopin tapaan matkustaessa kohtaa ihmisiä
yhteiskunnan eri laidoilta, ja rillumarei-miehet ovat juurikin ”kolmannen luokan” matkustajia.
Kulkurit edustavat siis ”oikeaa” kansaa: rahattomia ihmisiä, jotka ovat rehellisiä ja osaavat
nauttia elämästä. Reppana-miesten ihailulla on kestävät juuret suomalaisessa kansanperinteessä ja
elokuvassa. Kulkurit muodostavat oman miesyhteisönsä ja irtautuvat yhteiskunnan normeista,
kaupunkilais- ja jopa maalaisyhteisöistä ja matkustavat Lappiin. Tukkilaiskomediat ovat
nostalgisesti virittyneitä: ne ihannoivat menneitä aikaa, maalaisyhteisöjä ja tukkilaisyhteisöjen
luonnollisuutta.

Tukkilaiselokuvat

representoivat

”kasvun

villeistä

jätkävuosista
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lännenelokuville, sillä ne käsittelevät maalaisyhteiskunnan ja kaupunkilaisuuden sekä erämaan ja
sivilisaation kohtaamista. Näissä kolmessa suomalaisessa lajityypissä on kaikissa läsnä
dualistisuus. Hyvä ja paha, vastuu ja vapaus ja kaksijakoiset ideat toistuvat myös road-elokuvissa,
joissa maskuliinisuuden allegoria on läsnä lähes joka kuvassa niin, että genren voidaan tulkita
käsittelevän maskuliinisuuden ääripäitä ja ristiriitaisuuksia.
Laine ja Koivunen (1993: 150–151) katsovat rillumarei-, tukkilais- ja kulkurielokuvien
kummunneen sodan jälkeisestä yhteiskunnasta, työn merkityksestä jälleenrakennuksen aikana
sekä muuttuneen poliittisen tilanteen vaatimasta uudelleen asemoitumisesta. Sodan ajan eläneen
ja sodan jälkiä korjanneen sukupolven selviytymisideologia on ollut kaksijakoinen ja vaativa. Se
on myös merkinnyt vaatimuksia eri sukupuolille. Ajat ovat muuttuneet, ja selviytymisestä on
siirrytty kasvuun ja elämiseen. Yhteiskunnan sukupuolittavat odotukset ovat kuitenkin säilyneet
pitkään lähes muuttumattomina, mutta vähitellen miehille ja naisille on sallittu uudenlaisia
avauksia.
Rillumarei-, tukkilais- ja kulkurielokuvien vaikutuksen voi nähdä kotimaisissa road-elokuvissa.
Jaakko Pyhälän ohjaama Jon-elokuva (1983) on asettunut kotimaisen elokuvan kulttimaineeseen.
Jonin alaotsikkona on ”nuoren miehen raju odysseia”. Päähenkilö Jon pakenee Helsingistä
Norjaan, kaukaiselle Värdön saarelle, koska hän on pahoinpidellyt naisystävänsä. Hän saa
työvoimatoimiston kautta pestin pohjoisnorjalaiselta kala-alukselta. Jon on äkkipikainen,
taipuvainen väkivaltaan ja juopotteluun. Hän haluaa muuttaa elämänsä, mutta ei onnistu
tavoitteissaan. Elokuvan loppupuolella on ampumavälikohtaus, jossa yksi ihminen kuolee ja
kaksi loukkaantuu. Tapahtuneen johdosta Jon joutuu poliisikuulusteluihin ja hänet määrätään
pysymään saarella, mutta hän karkaa saarelta kala-alukselle oppipojaksi. Jon katoaa elokuvan
lopussa avomerelle aluksen kyydissä. Jonin avoin loppu jatkaa perinteisen road-elokuvan
traditiota. Siinä missä Jonia voidaan pitää aidompana progressiivisena road-elokuvana sen
avoimen lopun ja lohduttomuuden tematiikan kautta, Napapiirin sankarit muistuttaa
monipuolisen genrepolitiikkansa ja rakenteensa puolesta perinteisempää Hollywood-elokuvaa.
Siinä on tarinallinen alku ja loppu, mutta se hyödyntää merkittävästi road-elokuvalle tyypillisiä
konventioita kerronnassaan ja rakenteessaan.
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Italialainen tutkija Francesco Bono on kokenut vuoden 1983 käännekohdaksi suomalaisen
elokuvan saralla. Uuden suomalaisen elokuvan suuntaa näyttivät Bonon mielestä samana vuonna
ilmestyneet Jaakko Pyhälän Jon, Aki Kaurismäen Rikos ja rangaistus sekä Janne Kuusen Apinan
vuosi. (von Bagh 2005: 325.) Kotimainen elokuva kehittyi muun muassa omaksumalla roadgenren. Aikalaisarviot kiittelivät Jonia sen tunteellisuudesta, luonnollisuudesta sekä elokuvan
näyttelijäsuorituksista. Elokuva sai kritiikkiä naiskuvastaan; katsottiin, että sen naishenkilöt
tarjoavat tylsää turvallisuutta sekä kestävät väkivallan, mutta vastalahjaksi tarjoavat miehille
kodin

ja

erotiikkaa.

Jonia

luonnehdittiin

”Suomi-westerniksi”,

jossa

naiset

ovat

”kodinturvajoukkoja”, vanhoillisia ja pirullisia akkoja. (Suomen kansallisfilmografia 9 2000:
242–245.) Jotkin naiskriitikot arvostelivat 1980-luvun alun elokuvien suosittuja nuorten miesten
odysseia-tarinoita ‒ esimerkiksi Erja Outi Heino (1990: 77) kommentoi ”ahdistuneiden
nuorukaisten pateettista harhailua miehuuden kynnyksellä” seuraavasti:
Nuorten miesten kollektiivinen harharetki alkoi vuonna 1982 Mika Kaurismäen
esikoisohjauksella Arvottomat. Runsaan vuoden kuluessa ensi-iltansa saivat myös Jaakko
Pyhälän, Jannen Kuusen ja Aki Kaurismäen ensimmäiset pitkät elokuvat. Ne kaikki
kuvaavat ahdistuneiden nuorukaisten pateettista harhailua miehuuden kynnyksellä.
Vahvat naiset loistavat poissaolollaan. Tavallaan on luonnollista, että nuoren miehen
odysseia-elokuva tarjoaa naiselle mitättömän, kapean roolin. – – Odysseia-aiheen suosio
osoittaa, että elokuva lainaa kirjallisuuden myyttejä. Viime kädessä se kuitenkin itse luo
ne myytit, joiden varaan katsojien (elokuva)maailma rakentuu.

Kotimainen road-buumi tuo esille amerikkalaisten elokuvien konventioiden ja suomalaisen
elokuvan kohtaamisen. Römpötti (2012: 15, 20, 32, 36, 76) kertoo road-elokuvan historian olevan
Amerikka-lähtöistä, mikä samalla vaikuttaa koko genren olemukseen ja katsojan olettamuksiin
road-genrestä. ”Kyse on myytistä, joka road-elokuvassa koskee erityisesti tiehen ja autoon
liitettyä lupausta vapaudesta.” Sodan jälkeisiä ilmiöitä Suomessakin olivat nuorisokulttuurin
syntyminen, kaupungistuminen, kansainvälistyminen ja autoistuminen. Lasisydän (1959, ohj.
Matti Kassila) oli ensimmäinen suomalainen moderni road-elokuva.18

18

Ensimmäinen auto keksittiin vuonna 1885, Suomeen se tuli 15 vuotta myöhemmin ja 1960-luvulta lähtien autot
yleistyivät Suomessa. ”Mutta irtaantumista ja matkantekoa kuvaavia elokuvia tehtiin kuitenkin 1930-luvulta lähtien –
ja jossain määrin road-elokuvia tehtiin jo elokuvan alkuvuosina 1800-luvun lopussa (ks. esim. Mazierska &
Rascaroli 2006: 4)”. (Römpötti 2012: 36.)
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2.5 Transnationaalisuudesta elokuvassa
Road-genre on lähtöisin Amerikasta, mutta sillä on kuitenkin monikansallisia ja monilajisia
piirteitä. Niinpä on aiheellista pohtia kotimaisen road-elokuvan kansainvälisiä elementtejä, eli sen
transnationaalisuutta. Termi transnationaali on monimerkityksellinen eikä sillä ole yksiselitteistä
määritelmää. 19 Transnationaali liittyy kansainväliseen, globaaliin ja universaaliuteen, mutta ei
kuitenkaan merkitse samaa: se on ylirajaista, ylikansallista ja monipuolista. Termiä on käytetty
esimerkiksi yhteiskuntatieteissä, mutta elokuvatutkimuksessa sen käyttö on lisääntynyt 1990luvulta lähtien. (Kääpä & Seppälä 2012: 4; Leppikangas 2014: 20.) Suomen Akatemian
rahoittama tutkimusryhmä tutkii suomalaista elokuvaa transnationaalisuuden näkökulmasta.
”Transnationaali suomalainen elokuva” -hanke tarkastelee ilmiötä erilaisista näkökulmista
huomioiden niin poliittiset, kulttuuriset ja taloudelliset tekijät kuin myös esteettiset ja temaattiset
aspektit.20
Pietari Kääpä ja Jaakko Seppälä (2012: 11–12, 16) kertovat elokuvan olevan aina kansainvälinen
väline ja taidemuoto, sillä sen juuret ovat monikansalliset ja -kulttuuriset. Puhtaasti ”suomalaista”
elokuvaa ei siis ole, vaan ”suomalainen elokuva on samalla kansallista ja kansainvälistä.”
Transnationaalisuudella voi viitata elokuvan kansallisiin ja kansainvälisiin elementteihin, jolloin
esimerkiksi elokuvan tuotannon ja rahoituksen takana on monikansallisia yhteyksiä. Napapiirin
sankarit -elokuvan tuotantoyhtiöt ovat Suomesta ja muista Pohjoismaista sekä Irlannista. 21
Helsingin Sanomien elokuva-arvostelussa mainitaan, että Napapiirin sankareihin on tullut uusia
ulottuvuuksia irlantilaisen osatuottajan myötä – esimerkiksi elokuvan musiikin on säveltänyt
irlantilainen Lance Hogan. Arvostelussa väitetään myös, että elokuvaa sponsoroineen
radiokanava Iskelmän vaikutus olisi kuultavissa elokuvan musiikissa. 22 Laderman (2002: 16)
korostaa road-elokuvien musiikkia tehokeinona ja elokuvagenren yhtenä tunnistettavuuden
merkkinä. Elokuvamusiikin avulla voidaan esimerkiksi mukailla henkilöhahmojen kulloisiakin
19

Elokuvan transnationaalisuudesta ks. esim. Hanna Leppikankaan pro gradu -tutkielma ”Tao minulle Sampo, niin
saat rakkaasi takaisin” – Jadesoturi transnationaalina genrehybridinä (2014).
20
”Transnationaali suomalainen elokuva” -hankkeesta lisätietoa: www.helsinki.fi/tfc.
21
Napapiirin sankareiden tuotannossa mukana olleet yhtiöt muodostavat kansainvälisen joukon pääosin
Pohjoismaista ja Irlannista. Tuotantoyhtiöt ovat: Helsinki Filmi, Ripple Pictures, Anagram Produktion, Suomen
elokuvasäätiö, Svenska Filminstitutet, Irish Film Board, YLE, SVT, Nordisk Film, TV Fond, Film i Väst.
22
Avola, Pertti 2010: Digiboksi tai avioero. Helsingin Sanomat 14.10.2010. [Viitattu 21.5.2014.]
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sisäisiä tunnetiloja tai vahvistaa jonkin kohtauksen tietynlaista emotionaalista viritystä. Myös
esteettiset näkökulmat ja ihanteet heijastuvat transnationaalisuudessa: erilaisia kulttuurikuvia
voidaan asetella poikkeaviin konteksteihin, mikä nostaa kulttuurien eroavaisuuksia esille ja
samalla tekee niiden kohtaamisesta merkittävää. Kansallisen ja kansainvälisen kulttuurin välinen
dialogi syntyy kulttuuristen normien esiin nostamisella, muokkaamisella ja kyseenalaistamalla.
Road-elokuva on siis jo itsessään transnationaalia, sillä sen juuret ovat vahvasti Amerikassa ja
konventiot ovat monikansallisia. Voidaan sanoa, että tien kronotooppi ja odysseia-teema ovat
transnationaaleja. Niinpä road-elokuvan käytänteet välittyvät katsojalle tämän kulttuurisesta
taustasta riippumatta saaden kuitenkin erilaisia merkityksiä kontekstista riippuen. Napapiirin
sankarit -elokuvan taustalla on transnationaalisuutta, mikä tuo moniulotteisuutta tarinaan. Siinä
on nähtävissä vaikutteita road-elokuvan perinteestä sekä suomalaisista mieselokuvista, kuten
tukkilaiskomedioista ja odysseia-tarinoista. Elokuvassa on käytetty kansainvälisiä rahoittajia ja
tuottajia, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet tarinaan. Kuitenkin Napapiirin sankarit pureutuu
pohjoissuomalaisten syrjäytyneiden tai hyvää vauhtia syrjäytyvien nuorten miesten ‒
peräkammarin poikien ‒ arkeen, perinteeseen ja muutokseen.

2.6 ”We take the road but it also takes us” – auton merkitys elokuvassa
The mating of the road and the movies is as enduring as any of Hollywood’s famous
couples, and seemingly just as inevitable. The road has always been a persistent theme of
American culture. Its significance, embedded in both popular mythology and social
history, goes back to the nation’s frontier ethos, but was transformed by the technological
intersection of motion pictures and the automobiles in the twentieth century. (Cohan &
Hark 1997: 1.)
Laderman (2002: 3–4) väittää, että road-elokuvien syntyyn ja suosioon on vaikuttanut
amerikkalaisten pakonomainen kiinnostus tiehen. Road-elokuva koettelee amerikkalaista
identiteettiä, sen rajoja. 1900-luvulla elokuvat ja autot kehittyivät “kuluttajien objekteina”
(consumer objects) samaan aikaan ja vaikuttivat toisiinsa. Autot kehittivät elokuvatuotantoa:
yhdysvaltalainen ohjaaja David Wark Griffith (1875‒1948) oli ensimmäisiä, joka kuvasi elokuvia
liikkuvasta autosta käsin ja näin sai aikaan tehokkaita kuvakulmia ja uudenlaista liikkuvaa kuvaa
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käytännöllisyyttä; Näin esimerkiksi varhaisissa amerikkalaisissa mykkäelokuvissa kuin Runaway
Match (1903, ohj. Alf Collins) ja The Gentlemen Highwaymen (1905, ohj. tuntematon), joissa
ihannoidaan autoa, koska sillä pääsee tarvittaessa nopeasti pakoon. Autot veivät tarinaa
eteenpäin, tarjosivat suojaa ja statusta gangsterielokuvissa, keskiluokkaista ja sivistynyttä
elämäntyyliä klassisissa Hollywood-elokuvissa ja vapautta 1960-luvun kapinoivissa independentelokuvissa. Stephanie Watson (1999: 22) katsoo amerikkalaisten teiden olevan vallan,
talouskasvun ja poliittisen vallan symboli.
Sekä autot että elokuvat tarjosivat pakoa arjesta. Kenneth Hayn mukaan autot ja elokuvat
tarjosivat kuluttajalle yksilöllisyyttä ja kenties juuri siitä syystä niitä molempia alettiin valmistaa
massatuotannolla (Laderman 2002: 3). Tuotantojen pelkkä volyymi on varmasti yksi selittäjä
autojen ja elokuvien suosiolle. Taide reflektoi väistämättä omaa aikaansa ja taiteen kautta
halutaan tuoda esiin, sitä mikä ajassa on uutta tai joka on vasta orastamassa, tekemässä tuloaan,
joten olisiko 1900-luvun elokuvantekijöillä ollut muuta vaihtoehtoa, kuin ottaa auto, tuo
innovatiivinen ja yhteiskuntaa muuttava väline, käyttöön myös elokuvissa?
Läntisen kulttuurin myytti ihmisten yksilöllisyydestä murtuu kuitenkin massatuotannon alla
Road-elokuvien sisältämä kaipuu vapaudesta ja individualismista taittuu paradoksaalisesti genren
saavuttamaan suosioon ja road-elokuvien suureen määrään, ja yksilöllisyyttä syö myös
autoistuminen: ei ole kovinkaan yksilöllistä omistaa auto tai jokin kulkuväline ja olla muiden
tavoin ”yksilöllinen”. Sen sijaan yksilöllisen identiteetin saavuttamiselle on olennaista se, mitä
matkalla tehdään ‒ ei niinkään se, mitkä ovat edellytykset ja välineet matkan tekoon. Samasta
syystä road-elokuvan suosio genrenä on ymmärrettävä: pääosassa on matka, ja sen voi tehdä
missä tahansa ja millä kulkuvälineellä tahansa. Matkalle lähdetään, ja tarina alkaa muotoutua
matkan ympärille. (Laderman 2002: 13–14).
Myös tarinan kerronnan kannalta autojen intiimit sisätilat ovat toimivia ympäristöjä: kun henkilöt
istuvat autossa, syntyy helposti dialogia ja tarina etenee (Cohan & Hark 1997: 8). John Orrin
(1993: 129–130) mukaan road-elokuvien merkittävät autot ovat yleensä “maagisia” sen vuoksi,
että ne mahdollistavat henkilöhahmon vaelluksen ja muutoksen. Corrigan (1991: 146) katsoo, että
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auto esittää elokuvassa miestä – jopa niin, että mies ja mekaaninen kulkuväline ovat yhtä. Orr
(1993: 130) puolestaan linkittää autojen arvon maskuliinisuuteen, ja auton menetys merkitsee
pelkoa maskuliinisuuden menetyksestä.
Katsojalle välittyvä vapauden tunne road-elokuvissa on merkittävää: “Freedom becomes
rediscovered as movement across open space” (Laderman 2002: 15). Autolla voi ylittää niin
fyysisiä kuin symbolisia rajoja, mikä tekee kulkuvälineestä road-elokuvan tärkeän symbolin.
Kulkuväline ei kuitenkaan korvaa itse matkaa, vaan se tarjoaa muutokselle ja eteenpäin
siirtymiselle elokuvalliset puitteet. Ladermanin (2002: 4–5, 35) mukaan road-elokuvat
käsittelevät yksilön vapauden ja yhteiskunnan odotusten vastakkainasettelua. Laderman jatkaa,
kuinka road-elokuva on modernistinen genre, joka keksii itseään uudelleen. Genressä esiintyy
modernistisia piirteitä, kuten vapauden kaipuuta, kulttuurin kritisointia sekä ihmisen
vapautumista:

Car travel in road movies becomes not merely a means of transportation to a destination;
rather, the traveling itself becomes the narrative’s primary focus. The notion of travel as
cultural critique becomes both modernized and modernist, as reinvented by the road
movie. (Laderman 2002: 13.)

3 MIES MATKALLA – KUINKA TIELLÄ MUUTUTAAN

Tässä luvussa alustan maskuliinisuuden teorioita, minkä jälkeen analysoin Napapiirin sankarit elokuvan mieshahmoja ja heidän vuorokauden pituista matkaansa. Analyysiluvussa tarkastelen,
mikä on Jannen, Tapion ja Kapun alkuasetelma elokuvassa ja millaiseksi muodostuu kunkin
yksilöllinen käännekohta. Tutkin, miten elokuvan representoimat mieshahmot muuttuvat matkan
myötä. Edelleen pohdin, mitä matkalla oleminen merkitsee kullekin heistä ja miten arktinen
hysteria näyttäytyy heidän tilanteessaan ja asennoitumisessaan ‒ millä ymmärrän myös
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pyrkimystä niiden sosiaalisten ja psyykkisten ehtojen ylittämiseen, joista käytetään nimitystä
arktinen hysteria.

3.1 Maskuliinisuuksien teoriaa
Mies esittää tietynlaista maskuliinisuutta. Termi ”mies” viittaa biologiseen
viitekehykseen, ”maskuliinisuus” kulttuuris-sosiaaliseen performanssiin, johon liittyy
tietyn maskuliinisen tyylin mukaiset asenteet, arvot, puheenparret, alakulttuurit ja niin
edelleen. Maskuliinisuutta ei voi kuitenkaan typistää pelkäksi tyyliksi, jonka voi valita,
vaan maskuliinisuus muodostuu myös sosialisaatiossa ja ruumiin kokemisen kautta oman
persoonallisuuden rakenteen rajoittamana ja mahdollistamana. Maskuliinisuus rakentuu
tavallaan miehen sisältä ja ulkoa. Ulkoa rakentumisella viittaan yksilöön kohdistuviin
kulttuurisiin ja sosiaalisiin odotuksiin. (Jokinen 2000: 228.)
Mies itsessään on siis representaatio. Arto Jokinen (2000: 210) on laatinut viisikohtaisen
listauksen niistä kriteereistä, jotka yhdessä muodostavat sellaisen miehen mallin, jota
länsimaisessa kulttuurissa pidetään ideaalisena ja tavoiteltavana. Ensinnäkin mies ilmaisee
maskuliinisuuttaan olemassa ruumiillisesti vahva. Toiseksi mies on heteroseksuaalisen suhteen
vahvempi osapuoli. Kolmanneksi miehen lihakset todistavat hänen maskuliinisuuttaan ja mies voi
suuremmalla koollaan suojella naista. Lisäksi miehellä on sosiaalista ja taloudellista valtaa
perheessään ja yhteiskunnassaan. Mies on myös perheen pää ja hän ilmaisee sitä loogisuudellaan
ja rauhallisuudellaan: hän tietää aina ratkaisun ja suojelee perhettään, omaisuuttaan ja yhteisöään
rauhallisesti. Jokisen luettelo maskuliinisuuden kriteereistä on yleistävä, mutta se antaa
jonkinlaisen

tarttumispisteen

miehiin

kohdistuviin

kulttuurisiin

odotuksiin.

Ideaalimaskuliinisuuden vaatimukset ovat mahdottomat saavuttaa, ja abstraktien odotusten myötä
miesyksilöön kohdistuu paljon paineita. Ongelmia syntyy, kun asetettuja, suureellisia ja
abstrakteja tavoitteita yritetään todella saavuttaa ja niiden tavoittelussa joudutaan pettymään.
Eivätkö miehet saa tai voi olla yksilöitä, jotka ovat haavoittuvaisia ja toisinaan hukassa? Jokisen
kirjaamien kriteerien mukaan vastaus on kielteinen. Kenties länsimainen kulttuuri on kuitenkin
vähitellen muuttamassa jyrkkiä odotuksiaan ja vaatimuksiaan miehiä kohtaan. Ehkä muutos on jo
alkanut ja näkyy muun muassa mieheyttä käsittelevien elokuvien kautta.
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Maskuliinisuuden teoretisointi alkoi osin vastareaktiona feministiselle tutkimukselle 1960-luvulla
Yhdysvalloissa, jolloin feministit kritisoivat miehistä valtaa yhteiskunnassa ja sukupuolirooleissa.
Miehet kokivat myös oman roolinsa rajallisena muun muassa vallan, seksuaalisuuden ja
etnisyyden näkökulmasta niin yhteiskunnallisesti kuin sukupuolen osalta. (Jokinen, Ahlbäck &
Kinnarinen 2012: 172–173.) Yhdysvalloissa maskuliinisuuden teoretisoinnista käytetään
nimitystä miestutkimus; Euroopassa puolestaan puhutaan maskuliinisuuksien tutkimuksesta
(Sipilä 1994: 17). Tästä tutkimusorientaatiosta käytetään myös muotoilua ”kriittinen
maskuliinisuuksien tutkimus” ja puhutaan ”kriittisesti ymmärretyistä maskuliinisuuksista”,
jolloin halutaan tunnustaa monenlaisten maskuliinisuuksien olemassaolo. Samoin tarkastellaan
erilaisia maskuliinisuuksia kriittisesti ja muutoshakuisesti. Toisin sanoen tutkimussuuntaus
haluaa vaikuttaa kohteeseensa, maskuliinisuuteen ja sitä määrittäviin ehtoihin. Tässä
tutkielmassani käytän enimmäkseen maskuliinisuus-termiä ja sen eri variaatioita.
1970-luvulla maskuliinisuuden teoretisoinnin ”toisen aallon” myötä empiirinen tutkimus lisääntyi
(Jokinen et

al.

2012:

17). 1980-luvun

maskuliinisuuden tutkimuksessa vastustettiin

maskuliinisuuden tasapäistämistä kaikkia miehiä koskevaksi, ja Carriganin, Connellin ja Leen
kehittämä hegemonisen maskuliinisuuden käsite artikkelissa ”New Sociology of Masculinity”23
vuonna 1985 nousi merkittäväksi miestutkimuksen saralla (Sipilä 1994: 19). Hegemonisen
maskuliinisuuden käsitteen taustalla vaikuttivat feministiset patriarkaattiteoriat sekä keskustelut,
joita käytiin sukupuolisten valtarakenteiden muuttamisesta ja miesten välisistä eroista (Jokinen et
al. 2012: 17; Sipilä 1994: 19). Hegemoninen maskuliinisuus on kulttuurin ja julkisuuden tuottama
malli, jonka ei tarvitse olla yhdenpitävä sen todellisuuden kanssa, jossa miesten enemmistö elää.
Hegemoninen maskuliinisuus on kaikkien muiden maskuliinisuuksien ja feminiinisyyksien
alistaja, joka ylläpitää historiallisia käsityksiä vallasta. Sosiaaliset rakenteet ylläpitävät käsityksiä
maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä, mutta ne käsittelevät sukupuolia eri tavalla.
Hegemoninen maskuliinisuus ujuttautuu esimerkiksi työkulttuuriin roolittamalla työtehtävät
sukupuolen mukaan. (Sipilä 1994: 19–21.) Jorma Sipilä (1994: 21) kuvailee hegemonista
maskuliinisuutta ”kulttuuriseksi taakaksi”. Maskuliinisuus on aina todistettava, mutta tosimiehen
vaatimuksiin ei yllä kukaan, mikä aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta niin häviäjille kuin
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voittajille, ja ennen pitkää myös hegemonisen maskuliinisuuden ideaalin saavuttaneiden miesten
on annettava periksi ja luovuttava asemastaan.
Hegemoninen maskuliinisuus on abstrakti, tavoittamaton ja todellisten miesten väliset erot
sivuuttava, yleistävä idea maskuliinisuudesta. Sipilä (1994: 28) kritisoikin hegemonisen
maskuliinisuuden käsitteen laajaa määrittelyä: ”[J]os jokin sosiaalinen rakenne on kovin
monimuotoinen ja ristiriitainen, kannattaa epäillä sen nimeämistä yhdeksi rakenteeksi”.
Käytänkin omassa tutkielmassani myös tarkentavia termejä, kuten peräkammarimaskuliinisuus,
joka asemoi ja kontekstualisoi nimenomaan kohde-elokuvassa esiintyviä maskuliinisuuksia.
Peräkammarin pojan voidaan katsoa vastustavan hegemonisen maskuliinisuuden mahdottomia
odotuksia ja rakentavan omaa maskuliinisuuttaan.
Maskuliinisuuksien tutkimuksen niin sanottu kolmas aalto syntyi 1990- ja 2000-luvun aikana.
Kolmannen aallon myötä sukupuolisuuden rakentuneisuutta pyrittiin tekemään näkyväksi
aiempaa selvemmin. Tutkimuksen kenttä monipuolistui, kun kiinnostuttiin siitä, miten
populaarikulttuurissa tuotetaan, ylläpidetään ja puretaan maskuliinisuuden representaatioita.
(Jokinen et al. 2012: 173.) Oma tutkimukseni sijoittuu kolmannen aallon harjanteelle, ainakin
Jokisen, Ahlbäckin ja Kinnarisen määritelmän mukaan. Kolmanteen aaltoon kuuluva
intersektionaalisuus (Jokinen et al. 2012: 178) on merkittävä tutkielmassani, sillä tarkastelen
sukupuolisuutta usean toisiinsa kietoutuvan kategorian kautta, esimerkiksi pohjoisuuden,
sosiaalisuuden,

menneisyyden

ja

tulevaisuuden

odotusten

näkökulmasta.

Elokuvan

mieshahmojen pohjoisuus on merkittävä kontekstuaalinen ja myös heidän identiteettiään
määrittävä tekijä, ja pohjoisuuden tuomat yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten syrjäytyminen ja
työttömyys, vaikuttavat heidän elämiinsä suuresti. Intersektionaalisuuden avulla sukupuolisuutta
voi tutkia yhdessä monien muiden muuttujien kanssa, ja termi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä
monipuolisesti mieshahmojen suhdetta omaan sukupuoleen ja sen asettamiin odotuksiin.
Intersektionaalisuus jäsentää myös esittelemääni maskuliinista pohjoista identiteettiasemaa,
peräkammarimaskuliinisuutta, jonka rakentumiseen vaikuttavat samanaikaisesti monet erilaiset
sosiaaliset, taloudelliset, alueelliset ja yhteiskunnalliset muuttujat.
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Kuten aiemmin jo mainitsin, hyödynnän Sankalan havaintoja pohjoisista peräkammarin pojista
Napapiirin sankarit -elokuvan peräkammarimaskuliinisuuden analysoinnissa. Sankala (2012,
177‒179) valmistelee aihe-alueelta väitöskirjaansa, jossa hän tutkii ”Lapin poikamiesten
sukupuolistunutta hyvinvointia tuottavaa elämäntapaa”. Peräkammarin poikien sosiaaliset suhteet
ovat oman perheen lisäksi hyvin rajalliset, ja heillä on taloudellisia ongelmia töiden puuttumisen
takia. Peräkammarin pojat asuvat syrjäseuduilla, mitä todentaa pienempien paikkakuntien
tyhjeneminen: muuttopakovoima kohti kaupunkeja, varmempia työmarkkinoita ja taloudellista
turvaa. Sankalan mukaan peräkammarin poikamiehet asuvat niin yhteiskunnallisessa,
sosiaalisessa, taloudellisessa kuin maantieteellisessä periferiassa. Heillä on vähemmän valtaa
kuin enemmistöllä. Eläminen rakenteellisessa marginaalissa – jopa usean marginaalin
rajapinnassa

–

vaikuttaa

heidän

henkiseen

jaksamiseensa,

omanarvontuntoonsa

sekä

maskuliinisuuteensa. Tämä väsymisen tuottama passiivisuus heijastuu myös Napapiirin sankarit
-elokuvan mieshahmoissa.
Pohjoisen peräkammarin pojan elämässä riittää psyykkisiä ja rakenteellisia haasteita.
Arkikielessäkin tunnettu termi ”peräkammarin poika” on itsessään vähättelevä, sillä se viittaa
kypsymättömyyteen (poika) sekä saamattomuuteen ja takapajuisuuteen (peräkammari).
Peräkammarin pojat eivät vielä ole itsenäisiä miehiä, sillä he eivät ole vielä edes lähteneet
”peräkammaristaan”

toteuttamaan

hegemonisen

maskuliinisuuden

asettamia

tavoitteita

sosiaalisesta, taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta vallasta. Sankalan (2012: 181) mielestä ”Lapin
peräkammarien poikamiehet” voi jo pelkästään terminä synnyttää negatiivisia mielleyhtymiä sekä
syrjäytymistä. Katson kuitenkin, että omassa tutkimuksessani peräkammarimaskuliinisuus-termin
avulla voin tarkentaa katseen niiden pohjoisella syrjäseudulla asuvien nuorten miesten
maskuliinisuuteen, jota Napapiirin sankarit representoi, ja tutkia näin tätä pohjoista
maskuliinisuutta omassa kontekstissaan. Tällaisista ei-hegemonisista maskuliinisuuksista on
tutkittu lähinnä homoseksuaaleja (Sipilä 1999: 21). Napapiirin sankarit -elokuvan hahmot
edustavat sosiaalisesti, maantieteellisesti ja taloudellisesti syrjäytyneitä peräkammarinpoikia:
työttömiä,

alkoholisoituneita

ja

turtuneita

miehiä

pohjoisessa.

Kuitenkin

juuri

peräkammaripoikien marginaalisuus saattaa avata mahdollisuuden vastarintaan ja muutokseen.
Sipilä (1999: 21) viittaa Robert Connelliin todetessaan, että ”murtumille on protestoivan
maskuliinisuuden parissa enemmän mahdollisuuksia kuin hegemoniaan sopeutuvissa ryhmissä”.
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Hegemonisen maskuliinisuuden abstraktit tavoitteet ovat miesten tavoittamattomissa, joten
maskuliinisuuden kehittymis- ja muutosmahdollisuudet sijaitsevat maskuliinisuuksissa, jotka
eivät tavoittele hegemonisuuden ihanteita.
Elokuvan pohjoisuuden representaatio on olennaista kokonaisuuden hahmottamisen kannalta.
Markku Ihonen (1999: 215–236) on tutkinut arktisen hysterian tyypillisimpiä ilmenemistapoja
suomalaisessa nykykirjallisuudessa, ja kirjallisuuden kautta arktinen hysteria ilmenee myös
suomalaisissa elokuvissa. Arktisen hysterian voidaan kuitenkin katsoa kuvaavan tietynlaista
pohjoista mentaliteettia, jota kirjallisuus ja elokuvat eri taidemuotoina reflektoivat. Napapiirin
sankarien pohjoisuutta analysoidessani käytän arktista hysteriaa yhtäältä käsitteenä, jonka avulla
jäsennän ja tulkitsen elokuvan esittämiä pohjoisuuden synkkiä elementtejä. Toisaalta ymmärrän
arktisen hysterian myös tietynlaiseksi pohjoiseksi traditioksi ja stereotyyppiseksi leimaksi, josta
pohjoisuuden esityksissä usein ollaan tietoisia ja jota noissa pohjoisuuden synkistelevissä
representaatioissa saatetaan itse asiassa parodioida. Elokuvassa esitetty pohjoisuus ja pohjoisen
miehen perinteet kertovat omaa versiotaan arktisesta hysteriasta. On huomioinarvoista, että
hysteria on terminä viitannut aiemmin sairauteen ja se yhdistetty vahvasti naisiin (ks. Kortelainen
2003). Nykyisin etenkin pohjoiset nuoret naiskirjailijat tuottavat arktista hysteriaa reflektoivia
tekstejä, joita esimerkiksi Sanna Karkulehto on tarkastellut (ks. Karkulehto 2010: 217–221).
Napapiirin sankarit -elokuvan tarina kietoutuu kuitenkin miesten ympärille ja kuvaa
maskuliinista ahdistusta. Pohdinkin jatkossa myös arktisen hysterian sukupuolittuneisuutta.

3.2 Peräkammarin poikien matka alkaa
Napapiirin sankarit -elokuvan tapahtumien kesto on yhden vuorokauden mittainen, mikä toimii
elokuvan kerronnan ja toiminnan motivaation kannalta hyvin. Englanninkielinen nimi Lapland
Odyssey antaa viitteitä elokuvan sisällöstä: luvassa on miesten harharetki pohjoisessa. Sekä
suomen- että englanninkielisten nimien perusteella elokuva paikallistetaan pohjoiseen sekä
maskuliiniseen sankari- ja seikkailuperinteeseen. Napapiirin sankarit jatkaa maskuliinisen roadja seikkailuelokuvan traditiota: tärkeässä roolissa ovat mieshahmojen henkinen kasvu ja vanhojen
perinteiden rikkominen odottamattoman seikkailun myötä. Road-elokuvissa ihannoidaan ihmisiä,
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jotka eivät elä normien mukaan (Atkinson 1999: 16). Edelleen road-elokuva romantisoi
syrjäytymistä ja kyseenalaistaa kansakunnan yhtenäisen kulttuurisen identiteetin (Cohan & Hark
1997: 1). Siinä mielessä se sopii peräkammarimaskuliinisuuden, erään vähemmistöryhmän,
esittämiseen. Cohanin ja Harkin mukaan road-elokuvien tematiikkaan liittyy yksinäisyyden
romantisoiminen, joka kapinoi kulttuurin yhtenäisyyttä vastaan (Laderman 2002: 17). Toisaalta
yksinäisyyden romantisoiminen sopii myös hegemonisen maskuliinisuuden piirteisiin, sillä
aikaisemman sukupolven miehen meriittejä oli juuri yksin selviytyminen. Maskuliinisuuteen
sitoutettu ajatus miehen pärjäämisestä muuttui kuitenkin 1990-luvun laman myötä. (Heinonen
2007: 138–139.)
Elokuvassa seurataan kolmen päähenkilön eli Jannen, Kapun ja Tapion digiboksin etsintäreissua.
Janne, kuten muutkin mieshahmot kolmikosta, on työtön. Hänen avovaimonsa Inari on antanut
rahaa digiboksin ostoa varten. Janne nukkuu pitkään ja päätyy ostamaan kaljaa Inarin antamilla
rahoilla. Kun tämä käy ilmi, Inari antaa uhkavaatimuksen: hän muuttaa aamulla Tampereelle, jos
hänellä ei ole digiboksia aamuyhdeksään mennessä. Digiboksin ostamista vaikeuttaa se, että
kyseessä on perjantai-ilta. Näin alkaa Jannen digiboksin etsintäseikkailu kahden ystävänsä tuella;
pohjoinen harharetki, josta miehet selviävät onnen, neuvokkuuden ja ystävyyden avulla. Miesten
retki on vaiheikas, täynnä draamaa ja huumoria. Elokuvaa on kuvailtu 2010-luvun Tulitikkuja
lainaamassa -kertomuksen toisinnokseksi 24 . Yksinkertaisen tehtävän suorittaminen mutkistuu
entisestään, ja seikkailun myötä päähenkilöiden eteen tulee kummallisia ja koomisia tilanteita.
Matkalle on alun perin ja pinnalta katsottuna absurdi syy: Jannen puoliso haluaa saada kolmen
vuoden odottelun jälkeen digiboksin, eli digitaalisen televisionlähetysten vastaanottimen. Koko
Suomi siirtyi analogisista televisiolähetyksistä digitaalisiin vuonna 2008. 25 Janne on aikonut
edelliset kolme vuotta hankkia ”tikipoksin”, mutta ei ole sitä tehnyt. Matkan syy ei kuitenkaan
ole pelkkä digiboksi, vaan se toimii tarinassa symbolisena välineenä Jannen ja Inarin suhteesta.
Inari on raskaana, ja salaa sen aluksi Jannelta ja katsojalta. Janne lähetetään matkalle tietämättä
aluksi sen todellista syytä; Inari testaa onko Jannesta isäksi, mutta tämän tarinan Penelope26 ei aio

Avola, Pertti 2010: Digiboksi tai avioero. Helsingin Sanomat 14.10.2010. [Viitattu 21.5.2014.]
Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote ”Koko Suomi siirtyi digiaikaan”. 1.3.2008. [Viitattu 20.2.2014.]
26
Penelope on Odysseuksen vaimo Homeroksen Odysseia-teoksessa.
22
25
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odottaa. Pelko lapsen saamisesta ja huolehtimisesta saa Inarin paniikin partaalle ja asettamaan
Jannelle symbolisen tehtävän.
Jannelle kuitenkin selviää matkan aikana oikea syy, miksi Inari testaa häntä. Kesken matkan
digiboksin hankkimisesta tulee entistä isompi asia, sillä sen saaminen aamuksi perille Inarille on
Jannelle asetettu miehuuskoe. Maskuliinisuus tulee ansaita erilaisten tehtävien ja performanssien
kautta (Jokinen 2000: 68). Maskuliinisuudesta tulee siten itseään esittävää, performatiivista, ja
suoritettujen miehuuskokeiden avulla maskuliinisuus on todistettava uudelleen ja uudelleen.
Jannen tulee todistaa itsensä kykeneväksi isäksi hankkimalla digiboksin27. Suoritettava tehtävä
vaikuttaa hankalalta jo alussa, sillä matkaan lähtiessä hänellä ei ole rahaa, mutta sitä Jannen
mukaan ”tehhään matkalla”. Katsoja ymmärtää, että matkasta tulee monivaiheinen ja koominen.
Miehet kohtaavat tarinan aikana haasteita, “pari muuttujaa”: vastassa ovat kielimuuri, kaupan
aukioloajat, humalaiset ihmiset, poliisit, Lapin talvinen sää sekä naapurikunnan viholliset,
”Kittilän runkkarit”, joiden kanssa on tapeltava ihan vain periaatteen vuoksi.
Napapiirin sankarit on miespainotteinen elokuva. Miehet ovat hukassa ja etsivät itseään.
Painostus toimintaan tulee ulkopuolelta, naiselta. Tässä elokuvassa naishahmot ovat vahvoja.28
Naiset tietävät, miten toimia, ja uskaltavat tarvittaessa tehdä suuria muutoksia. Esimerkiksi Inari
on valmis kasvattamaan lapsensa yksin uudella paikkakunnalla. Hän ei pelkää muuttaa
elinympäristöään ja sosiaalisia suhteitaan täydellisesti, koska hän kantaa vastuun tulevasta
lapsestaan. Hän ajattelee, mikä on parasta hänen tulevalle lapselleen. Elokuvassa on Inarin lisäksi
muitakin voimakkaita naisia: Tapion äiti on kasvattanut lapsensa yksin, mutta Tapion isää ei
esitellä elokuvassa eikä kerrota, mitä hänelle on tapahtunut. Naiset ovat elokuvassa vakaampia
kuin miehet. Napapiirin sankareissa tuodaan esille juuri maskuliinisuuden synkkää traditiota –
hirttäytyviä miehiä, jotka päättävät päivänsä samassa paikassa ja erinäisten epäonnistumisten
jälkeen. Elokuvassa ei näy naisia, jotka ovat hirttäytyneet, koska he eivät olisi pystyneet
muuttamaan olosuhteitaan. Elokuvassa on yhteiskunnallista sanomaa, sillä yleensäkin pohjoisen
27

On mielenkiintoista pohtia median merkitystä nykymiehen elämässä. Ilman digiboksia Janne jää paitsi televisiosta
ja joutuu tyytymään kuuntelemaan uutisia ja urheilulähetyksiä radiosta. Janne ja Inari ovat valtamedian ulkopuolella,
median peräkamarissa.
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Vahvoja naisia suomalaisessa elokuvateollisuudessa on nähty Niskavuoren naisista lähtien (ks esim. Worthen
2007).

38

naiset tekevät toisenlaisen ratkaisun, eli he lähtevät pois pohjoisesta muuttaakseen elämäänsä
(Sankala 2011: 178). Napapiirin sankarit -elokuvassa miehet eivät kuvittele voivansa muuttaa
elämäänsä, joten he menevät hirteen. Ehdot maskuliinisuuden vastuille ja onnistumisille eivät
täyty, joten miesten kesken toistuva ratkaisumalli on itsemurha.
Inari antaa Jannelle tehtävän, jota tämä lähtee kahden ystävänsä kanssa toteuttamaan. Corrigan
(1991: 143–144) toteaa road-elokuvien olevan miesten reissuja, joissa naisten rooli on lisätä
elokuvaan

mielenkiintoa.

Siinä

mielessä

Napapiirin

sankarit

toteuttaa

jokseenkin

ongelmattomasti road-genreä. Elokuvassa miesporukka toden totta lähtee matkalle, mutta matka
on naisen aiheuttama. Elokuvassa ei kuitenkaan ole varsinaisesti kyse naisesta, vaan
maskuliinisuuden saavuttamisesta. Corrigan esittää, että koska road-tarinoiden hahmot ovat
yleensä miehiä, nuo tarinat kuvastavat maskuliinisuuden kriisiä. Corrigan kuvailee miehisen
sukupuolen kriisiä jopa miehiseksi hysteriaksi (male hysteria). Napapiirin sankareissa miehistä
hysteriaa lisää tilanne, jossa Janne on menettänyt maskuliinisen valtansa. Hän lähtee matkaan
naisen käskystä, mutta oman kunniansa vuoksi. Elokuvan mieshahmoilla on todellinen vimma
toteuttaa tehtävä: vaikka digiboksin hankkiminen on Jannen ja Inarin välinen asia, ystävykset
Kapu ja Tapio lähtevät mukaan. Reissussa miesten välinen ystävyys joutuu koetukselle ja
vahvistuu. Miesten välinen luottamus on vähäeleistä ja vahvaa. Hegemonisen maskuliinisuuden
vaatimuksien mukaan miehille ei sallita suurten positiivisten tunteiden näyttämistä keskenään.
Edes asioiden halkipuhuminen ei ole aina merkityksellistä. Mies pysyy rauhallisena
kriisitilanteissa (Jokinen 2000: 217), joten suurten tunteiden osoittaminen ei ole tarpeellista.
Elokuvan ystävykset ymmärtävät toisiaan vähäisten eleiden kautta. Miesten hiljaisuus nähdään
sisäisenä matkana (Roberts 1997: 54). Suomalaisille ominainen hiljaisuus on läsnä myös
Napapiirin sankareissa. Stereotypia hiljaisesta suomalaisesta miehestä yhdistyy vaivattomasti
road-elokuvissa toistuvaan vaiteliaan miehen hahmoon. Maisema, musiikki ja auto ovat keskeisiä
ekspressiivisiä elementtejä road-genressä: ne kertovat koko ajan jotain ja kompensoivat näin
henkilöiden välisen dialogin puutetta.
Hegemoninen maskuliinisuus painottaa miesten välistä kilpailua. Sherrod Drury (1987: 234)
olettaa, että yksi syy miesten välisen ystävyyden vähäeleisyyteen on miesten välinen kilpailu.29
29

Drury (1987: 234) käyttää miesten välisistä ystävyyssuhteista ilmausta ”low intimacy”.
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Juuri maskuliinisuuden jatkuva suorittamisen pakko aiheuttaa sen, etteivät miehet voi olla
läheisiä ystäviä keskenään. Napapiirin sankareissa Janne, Kapu ja Tapio ovat kaikki samalla
viivalla, samankaltaisessa taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa, mikä vähentää heidän
välillään olevaa kilpailun asetelmaa. Kaikki kolme ovat työttömiä. He ovat toimettomia, asuvat
pienessä

yhteisössä,

eivätkä

tuota

mitään.

He

elävät

periferiassa

ja

toteuttavat

peräkammarimaskuliinisuuttaan. Rajoittuneet mahdollisuudet ja samankaltaiset olosuhteet ovat
siis merkittävästi vähentäneet Jannen, Kapun ja Tapion välistä kilpailua. Kilpailuasetelman
puuttuminen vapauttaa mieskolmikon ilmaisemaan ystävyyttään, tosin vähäeleisesti, mutta
läheisesti.
Sankala (2011: 185–186) arvelee, että miehille on kuitenkin alettu sallia vähitellen enemmän
herkkyyttä ja kommunikointia. Maskuliininen herkkyys merkitsee puhumista, kommunikointia
suurista tunteista, mutta miehet eivät ilmaise tunteitaan yhtä selkeästi kuin naiset. Miesten välistä
ystävyyttä ei mylskään esitetä suurilla tai edes monilla sanoilla, vaan enemmänkin teoilla ja
luottamuksella. Kuten on jo sanottu, maskuliinisuus itsessään on esittävää, jatkuvien tekojen
sarjaa. Napapiirin sankareissa Tapio ja Kapu lähtevät auttamaan Jannea tehtävässään, mikä
kertoo paljon heidän välisestään luottamuksesta, todistaa heidän vahvaa ystävyyttä ja on itsessään
jo eräänlainen maskuliinisuuden performanssi. Sankala (2011: 185, 188) on tutkinut
peräkammarin poikien välisiä ystävyyssuhteita, ja toteaa, että palkkatyön puuttuessa miehille on
kuitenkin alettu sallia vähitellen enemmän ihmisiä ja saada sitä kautta kunnioitusta yhteisössä.
Sankala puhuu myös niin sanotuista ”toiminta-areenoista” tarkoittaen paikkoja, joissa
maskuliinisuus toimii ja todistellaan toisille. Toiminta-areena sanana kuulostaa maskuliiniselta,
kuten gladiaattorin areena, mutta se sopii juuri siksi peräkammarin poikien tutkimiseen.
Toiminta-areena

on

pienempi

ja

rajoitetumpi

alue

kuin

toimintaympäristö,

se

on

näyttämönomaisempi, rajatumpi tila, ja tuo esiin maskuliinisen representatiivisen, esittävän
luonteen; toiminta-areenalla maskuliinisuuden performatiivisuutta on luontevaa pohtia.
Napapiirin sankarit -elokuvassa matkaan lähtee kaveriporukka, jolla on yhteinen päämäärä.
Päähenkilö Jannen ja hänen avovaimonsa Inarin välistä suhdetta tarkastellaan eniten, ja se
motivoi matkaa ja toimintaa, mutta jokaisella miehellä on myös oma sisäinen matkansa elokuvan
aikana. Janne haluaa pitää naisensa ja todistaa olevansa kykenevä isäksi. Kapu käy läpi sukunsa
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traumaa ja ilmaisee sitä ironian, kyynisyyden ja suureellisen alkoholin käytön kautta. Tapio
yrittää vapautua vahvasta ja dominoivasta äidistään etsimällä seksuaalista suhdetta naiseen.
Miesten

vimma

annetun

tehtävän

suorittamiseen

liittyy

heidän

haluunsa

ylittää

peräkammarimaskuliinisuus ja haluunsa vapautua niistä tekijöistä, jotka sitovat heidät
peräkammariin.

Jokaisella

hahmolla

on

oma

tapansa

hakea

vaihtoehtoja

peräkammarimaskuliinisuudelle tarinan aikana. Mieskolmikon hahmojen omat kasvutarinat
tarjoavat mielenkiintoisen mahdollisuuden analysoida elokuvassa esitettyjä maskuliinisuuksia.
Matka voi olla samankaltainen, mutta jokaisen hahmon kokemukset ovat erilaiset, sillä heillä on
erilaiset agendat ja lähtökohdat eli erilaiset ”muuttujat”. Näistä lähtökohdista analysoin kunkin
elokuvan mieshahmon alkutilannetta ennen matkaa, heidän matkalla kohtaamiaan vastuksia ja
koettelemuksia sekä heidän matkansa käännekohtia ja heidän tekemiään ratkaisuja.

3.3 Jannen matka isyyteen
Jannen tarinaan elokuvassa kytkeytyvät miehille asetetut miehuuskokeet, isyyteen kasvaminen
sekä voimattomuudesta poiskasvaminen. Kertoja Kapu kuvaa parasta kaveriaan Jannea, elokuvan
päähenkilöä, mieheksi, jolta ei oikein onnistu mikään, vaikka Janne on mieskolmikosta ainoa,
jolla on ”vielä” nainen. Kapun ironinen huomautus, että Jannella on ”vielä emäntä” kertoo Kapun
kyynisyydestä, mutta viittaa myös siihen tosiasiaan, että nuoret naiset muuttavat pois pohjoisesta
miehiä

herkemmin.

Elokuva

on

paitsi

kolmen

nuorukaisen

kasvukertomus

myös

aikalaisdiagnoosi, joka kertoo pohjoisen yhteiskunnallisesta todellisuudesta.
Napapiirin sankarit -elokuvan mieshahmot ovat lamaantuneet ja passivoituneet jatkuvan
epäonnistumisen ja rajoittuneiden mahdollisuuksien johdosta. Jannen passiivinen vireystila torjuu
niin sanottua arkista odysseiaa, eli arkea, jossa on mahdollisuuksia ja tulevaisuuden toiveita.
Tosiasiassa arki on itseään toistavaa ja yllätyksetöntä, ja vain naisen uhkailu saa Jannen
toimimaan ja lähtemään matkalle. Atkinsonin (1999: 41) mukaan road-elokuvan perusajatus
kiteytyy äärimmäisenä itsensä etsimisen keinona, itsensä etsimisen tarinana. Janne etsii matkan
aikana enemmän tai vähemmän tietoisesti itseään ihmisenä, miehenä ja tulevana isänä, mutta
tulee samalla juuri etsiessään, toimiessaan ja pohtiessaan tehneeksi itsensä. Stuart Hall (1999: 13–
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14) käyttää ”keinotekoisen sulkeuman” termiä kuvaamaan väliaikaisen identiteettiposition
omaksumista, jotta ihminen kykenee toimimaan. Väliaikainen identiteetti voidaan omaksua,
vaikka ymmärretään sen monimuotoisuus ja liukuvuus. Matkan aikana Janne omaksuu
uudenlaisen keinotekoisen sulkeuman identiteetissään. Janne positioituu mieheksi, joka on
aktiivinen tekijä elämässään – hän yllättää jopa itsensä selviytyessään mitä ihmeellisimmistä
tilanteista vuorokauden aikana. Matkan tematiikka tukee muutosta: hahmojen käännekohdat ovat
yksilöllisen keinotekoisen sulkeuman omaksumista. Matkalla Jannen identiteettiasema muuntuu,
kun hän sovittautuu uusiin tilanteisiin, ja näin matka kuvittaa tuota käsitystä liikkuvasta
identiteetistä. Jannen kokema – ja hänen itsensä muokkaama – transformaatio oletetaan
merkittäväksi, sillä kyse on hänen, Inarin ja heidän yhteisen lapsensa tulevaisuudesta.
Elokuvan alussa Janne on työtön ja vetämätön, eikä ajattele tulevaisuudestaan positiivisesti. Hän
on ollut yhdessä avopuolisonsa Inarin kanssa yhdeksän vuotta. Janne on yritteliäs mies, jonka
aikomukset ovat aina menneet nurin. Hänen yrityksensä myydä langattomia puhelimia kaatui
matkapuhelimien keksimiseen. Hän on työttömänä ja elää valtion sekä avovaimonsa Inarin
rahoilla. Toisin sanoen Janne lähenee peräkammarimaskuliinisuutta. Ainoastaan parisuhde Inarin
kanssa estää Jannea liukumasta täydelliseen peräkammarimaskuliinisuuteen. Jannen muu elämä
on syrjäytynyttä, ja Janne toteuttaa muilla elämän saroillaan peräkammarimaskuliinisuutta. Hän
nukkuu pitkään, sillä arki ei tarjoa suuria velvoitteita ja aikansa voi viettää baarissa yhteisten
tuttavien, muiden työttömien miesten kanssa. Inarilla on enemmän valtaa kuin Jannella. Inarilla
on myös vähemmän menetettävää. Jos Inari lähtee pois, Janne joutuu todennäköisesti
muuttamaan vanhempiensa luokse. Matka vanhempien luokse on metreissä mitattuna lyhyt,
mutta sosiaalisesti, henkisesti ja yhteiskunnallisesti sekä maskuliinisesti vanhempien luokse
takaisin muuttaminen on symbolisesti merkittävä matka. Jos Inari lähtee, Janne päätyy
täydelliseen peräkamarimaskuliinisuuteen.
Jannen hahmossa ja tilanteessa on myös arktisen hysterian tunnusmerkkejä: hän on päättämätön,
kyvytön ratkaisemaan ongelmiaan ja hänellä on toimeentulovaikeuksia (Ihonen 1999: 231).
Selvästikin arktisen hysterian ja peräkammarimaskuliinisuuden piirteet linkittyvät toisiinsa:
peräkammarimaskuliinisuuden voi hahmottaa yhdeksi arktisen hysterian ilmenemismuodoksi.
Jannen apaattisuus vaivaa Inaria ja myös Jannea itseään. Hän ei saa asioita tehtyä valmiiksi eikä
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yritä muuttaa tilannettaan. Janne on ostanut, oletettavasti jo kolme vuotta sitten, hyllykön
digiboksia varten ja valmistelee sitä iltaa varten. Digiboksille on oma paikka, kiinnittämiseen
tarvittavat ruuvit näkyvät, mutta hylly ammottaa tyhjyyttään. Janne lähtee hakemaan ystävältään
Kapulta kuusiokulma-avainta, jotta hän saa pystytettyä televisiotason illaksi. Janne ja Kapu
väittelevät siitä, kestääkö ruuvi televisiotason painoa. Lopulta Kapu rikkoo yhden ruuveista
puristuspenkissä. Kaverusten kohtaaminen esittelee heidän ystävyyttään ja heidän välistä
suhdettaan. Asiat eivät aina onnistu, niissä on ”pari muuttujaa”, mutta se ei haittaa
kokonaisuuden kannalta.
Kapu ja Janne kävelevät tottuneesti ravintolaan, ja kello on kymmentä vaille viisi. Heillä ei ole
työtä, joka määrittelisi heidän päivärytminsä, joten kun työssäkäyvät ihmiset lopettelevat
päiväänsä, Kapu ja Janne vasta ovat aloittamassa omaansa. He kävelevät ravintolaan niin
rutiininomaisesti, että heidän ei tarvitse katsoa tietä eteensä. Ravintolassa vietetty aika on heille
tavanomaista, se on tärkeä osa heidän sosiaalista elämäänsä. Sankala (2011: 178) puhuu
peräkammarin poikien ”arjen käsikirjoituksista”, sosiaalisista rutiineista, jotka ovat merkittäviä
poikamiesten elämässä. Nämä rutiinit ovat ”sukupuolistuneita ja sosiaalisesti rakentuneita,
ajallisesti ja paikallisesti vaihtelevia”. Elokuvan miehille merkittävä sosiaalinen ympäristö on
paikallinen baari, ja suurin osa baarikohtauksessa esiintyvistä asiakkaista on miehiä. Ovatko
pohjoisen pienessä kylässä mahdollisuudet niin rajalliset, että baarissa vietetty aika on melkein
kuin harrastus? Kenties paremminkin kyse on opitusta tavasta ja uusien tapojen oppimisen
vaikeudesta.
Kun Janne ja Kapu saapuvat ravintolaan, heidän ystävänsä Tapio Räihänen eli Räihä pelaa Look
at My Boobs -pelikonetta. Pelin korkeimman tason eli ”kymppilevelin” Sexy Sabine on juuri
paljastamaisillaan uhkeat rintansa, mutta Tapio epäonnistuu. Auttaakseen ystäväänsä Janne lainaa
Tapiolle muutaman kolikon. Baarissa ei kuitenkaan vaihdeta rahaa ilman, että ostaa jotain, joten
Janne ostaa kaljan Inarin antamalla 50 euron setelillä. Jannen juodessa olutta hän huomaa, että
kello onkin viisi ja digibokseja myyvä liike menee pian kiinni. Janne juoksee naapuriin ostamaan
digiboksin Hatuselta, joka on juuri sulkemassa liikettään. Hatunen arvelee, että Janne haluaa
ostaa halvimman digiboksin, eli Jannen rahattomuus on koko kylän tiedossa. Ostaminen ei
kuitenkaan onnistu, koska hänellä ei ole täyttä 50 euroa, jonka Inari antoi ja jolla olisi saanut
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halvimman digiboksin. Janne ei saa digiboksia, ja päätyy ostamaan lopuilla rahoillaan kaljaa.
Inari saa tarpeekseen ja antaa Jannelle uhkavaatimuksen.
Inari: Mie en pyytäny sinua siivoahmaan, mie en pyytäny sinua tiskaahmaan en
kollaahmaan lunta. Mie tahoin, että sie kävisit ostamassa meille tikipoksin. Sulla
oli koko päivä aikaa.
Janne: Mie ettin yhtä tarjousta. Niinko sie näet. Jaa, solet siivonnu.
Inari: Niin mie olen. Molen laittanu ruokaa, molen laittanu itteni. Vittu, kynttilöitä. Mie
ajattelin, että met juhlisimma. Ja sitte sie. Mitä mie tehen, mitä mie tehen sinun
kanssa?
Janne: No jäämmä kotiin. Mie luulin, että sie halusit kattoa se Titanikin.
Inari: Ei.
Janne: Okei.
Inari: Ei. Ko nyt met tehemmä sillä lailla, että sie hoiat lophuun tämän yksinkertasen
asian, josta solet jauhanu jo kolome vuotta. Ja sie hoiat sen nytten.
Janne: Millä mie sen nytte perjantai-iltana?
Inari: No soita vaikka minun isäle.
Janne: No en varmana sille soita. Millä mie sen etes maksasin? Tyhjillä pulloilla, niinkö?
Inari: No sole minun ropleema. Mie annoin siulle net rahat. Sie hommaat sen tikipoksin
aahmuun mennessä tai tämä oli tässä.
Janne: Häh?

Kapu ja Tapio katsovat pahaenteisesti vieressä. Janne ei ensin ota Inarin uhkausta tosissaan,
mutta lähtee sitten loukkaantuneena. Autoa hän ei kuitenkaan saa, sillä Inari sanoo sen olevan
hänen autonsa ja hänen rahoillaan maksettu. Janne ei ole taloudellisesti eikä henkisesti perheensä
pää, sillä hän ei pysty elättämään perhettään. Auto on länsimaisessa kulttuurissa miehinen asia,
miehuuden representaatio. Jannella ei ole edes sitä.
Janne lähtee kulman taakse vanhempiensa talolle pyytämään digiboksia. Vanhemmat ovat tulleet
juuri saunasta ja katsovat televisiosta hiihtoa.30 Jannen vanhemmat ovat kilttejä ja haluavat auttaa
Jannea. Heidän digiboksissaan on Oulun Kärpät -jääkiekkojoukkueen tarra, mistä Inari saattaisi
arvata, ettei Janne ole itse ostanut digiboksia. Janne haluaa ”lainata” digiboksia, mutta ei ajattele
sen pidemmälle, että miten hän voisi kertoa sen olevan ostettu, jos hän palauttaa sen. Viimeinen
niitti on Kapun lausahdus, kun hän ironisesti sanoo Jannen olevan ”selekärankanen mies”
huijaamalla Inaria. Kapun lausahdus on samalla Jannen käännekohta, jossa hän päättää hoitaa
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asian loppuun vaikka mikä olisi. Jannen ylpeys saa kolahduksen, ja hän päättää toimia, kuten
perinteisen miehen odotetaan toimivan. Kapu pistää ironisella lauseellaan Jannea arkaan
paikkaan. Janne ymmärtää, että hänen on toimittava kunniansa ja tulevaisuutensa puolesta.
Kunnian saavuttamisesta tulee hänelle matkan tarkoitus; Janne hakee maskuliinisuuttaan takaisin.
Hän luo uudelleen maskuliinisuutensa ja identiteettinsä.
Janne nielee ylpeytensä ja soittaa Inarin isälle, Martti Junturalle, että hän on tulossa Rovaniemelle
ostamaan digiboksin, vaikka on aiemmin Inarille sanonut, ettei ”varmana sille soita”. Jannen
täytyy ottaa huomioon realiteetit, mistä muualta hän saa digiboksin keskellä yötä, kuin
appiukoltaan.
Janne: No mitäpä appiukko?
Martti: Ei tässä mithään.
Janne: Solet kaupalla vielä?
Martti: Sulkemassa.
Janne: Joo justhiin. Mie semmosta hunteerasin, jos mie tulisin ostamhaan tikipoksin.
Martti: Sekö ei ennää olekhaan turha peli?
Janne: No ko on vähän ylimäärästä kertyny. Meillä Inarin kanssa tullee yheksän vuotta
täytheen, ni sille mie lahjaksi.
Martti: Yheksän vuottako se on sinua jo kattellu?
Janne: Joo.
Martti: Paljonkohan sulla on sitä ylimäärästä on päässy kertymhään?
Janne: Siinä on pari muuttujjaa vielä, mutta täs on tosihaan ollu hyviä ahväärejä nyttenni.
Martti: Jaa, mitä ahväärejä?
Janne: … Sori, mulla loppuu akku, mutta molen tässä tosihaan jo matkalla, että ei mene
ko se pari tiimaa ni nähjään kohta.

Martilla on Rovaniemellä ”Säätö-, sähkö-, valo ja kointekniikka” –liike, josta Janne voisi ostaa
digiboksin. Janne soittaa appiukolleen ja pyytää tätä jäämään kaupalle vielä sulkemisen
jälkeenkin. Puhelusta huomaa miesten välisen jännittyneen suhteen. Janne esittää puhelussa
huoletonta ja itsevarmaa miestä, mutta Martti kysyy häneltä ironiseen sävyyn kysymyksiä, joista
totuus on pääteltävissä. Martti kaipaa rehellisyyttä Jannelta, mutta sitä hän ei saa. Janne
valehtelee ja puhuu ympäripyöreitä suojellakseen itseään, suojellakseen maskuliinisuuttaan.
Jannen mielestä Martti ei pidä häntä tarpeeksi hyvänä miehenä tyttärelleen. Työttömyys,
varattomuus ja tekemättömyys ovat asioita, joita Janne häpeää omassa elämässään. Jannen on
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vaikea ottaa apua vastaan Inarin isältä, sillä Martti edustaa elokuvassa vanhempaa sukupolvea ja
miestä, jolla on varmempi jalansija hegemonisessa maskuliinisuudessa. Inarin isä on töissä, hän
pystyy huolehtimaan taloudellisesti itsestään ja perheestään, mitä Janne ei pysty tekemään.
Sankalan (2011: 177, 189) mukaan peräkammarin poikien on vaikea toimia miesten kanssa, jotka
edustavat hegemonista maskuliinisuutta. Toimeentulo, paikka yhteiskunnassa ja läheiset
sosiaaliset

suhteet

ovat

peräkammarin

pojille

tärkeimpiä

tavoitteita

elämässä.

Peräkammarimaskuliinisuuteen kuuluu tietynlainen alemmuuden tunne niitä miehiä kohtaan,
joilla on työ ja perhe. Mahdollisesti peräkammaripojat tuntevat häpeää siitä etteivät he täytä
perinteisen miehen normia: he tavoittelevat näkyvää paikkaa yhteiskunnassa, mutta eivät kykene
toteuttamaan haavettaan, vaan piiloutuvat peräkammareihinsa.
Jannen toimeentulo on melkein olematonta, ja hän on vaipunut epätoivoon. Jannen ja Inarin
välisestä keskustelusta käy ilmi, kuinka Janne on luovuttanut tulevaisuutensa ja itsensä suhteen.
Janne soittaa Inarille Mikon talon takahuoneesta, ja katsoja näkee, että Inari pakkaa ja etsii
internet-sivulta asuntoa Tampereelta.
Janne: Onko se tikipoksi nii rohkitärkiä?
Inari: On.
Janne: Pahhuuttasko sie rahatonta miestä tällä tavalla pomotat? Ei kait se voi olla minun
vika ettei täällä ole töitä?
Inari: Kävitsie koulutuksessa torstaina? Soititko sinne Astopolikselle? Tilasiksie net
hakupaperit Ouhluun?
Janne: Ei net minua sinne huoli.
Inari: Mihinkä?
Janne: Mihinkhään.
Inari: Mie en jaksa ennää tuota asennetta. Siitä konkurssista on nytten viis vuotta. Saat
jäähä siihen aivan keskenästi makkaahmaan. [Inari katkaisee puhelun]
Selvästikin Janne on antanut periksi. Epäonnisuus on masentanut hänet, eikä hän halua enää edes
yrittää. Jannen silmistä näkyy suru ja epätoivo siitä, että hän ei ole tuottava osapuoli
yhteiskunnassa ja parisuhteessa. Hän on syrjäytynyt mies, joka vie yhteiskunnalta resursseja.
Tuula Helne (2000: 182) on tutkinut syrjäytymistä, ja kertoo, että syrjäytyneisiin yhdistetään
”kielteinen arvolataus, joka ottaa heihin pikemminkin etäisyyttä kuin hakee yhteyttä heihin”.
Lisäksi syrjäytyneiden oletetaan muuttuvan aktiivisiksi toimijoiksi ‒ näin ollen syrjäytymisestä
tulee helposti itseään toteuttava ja vahvistava prosessi. Syrjäytymisen kierteestä voi olla hyvin
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vaikea irtautua, vaikka yhteiskunta, viranomaiset ja sosiaalinen ympäristö edellyttäisivät yksilön
aktiivisesti etsivän mahdollisuuksia itsenäiseen toimeentuloon. Samalla syrjäytyneet leimataan
masentuneiksi ja yksinäisiksi, joten heidän resurssit kuluvat syrjäytymisensä hyväksymiseen,
eivätkä riitä yhteiskunnan sisäpiiriin pyrkimiseen. Sosiaaliset ennalta asetetut roolit määrittävät
yhteiskuntaa ja ne otetaan vakavasti, koska roolien oletetaan olevan tarpeellisia kulttuurisesti:
yhteiskunnassa arvostetaan voimakkaita ja menestyviä, joihin halutaan identifioitua. Toisaalta
myös syrjäytyneen rooliin voi samaistua ja omaksua sen identiteetikseen. Identiteetin
saavuttamisesta ja sen asettamista rajoista saa turvaa ja varmuutta, mikä auttaa selvittämään oman
paikkansa yhteiskunnassa, vaikka miljöö olisikin peräkammari.
Janne on syrjäytynyt mies, joka yhteiskunnan toiveiden mukaan aktivoituu itse, vaikka toisinaan
hänen tekonsa illan ja yön aikana eivät ole yhteiskunnan sääntöjen mukaisia. Jannen
aktivoitumiseen vaikuttavat ulkoa tuleva paine, perinteisen miehen mallin omaksuminen
tekojensa kautta. Janne on pakotettu toimimaan, mutta päättää itse ryhtyä toimeen ja pysyä
päätöksessään, sillä kyse on hänen kunniastaan ja tulevaisuudestaan. Äärimmäinen tilanne saa
Jannen toimimaan ja yrittämään päivän aikana yhä uudestaan ja uudestaan. Pelko Inarin
lähtemisestä merkitsisi sitä, että Jannella ei olisi enää mitään. Tyhjyyden tiedostaminen saa
Jannen toimimaan. Voidaan siis ajatella, että Inarin lähtiessä Tampereelle Jannesta tulisi
peräkammarin poika, mistä asemasta olisi entistä vaikeampi muuttua aktiiviseksi toimijaksi.
Peräkammarin poika on syrjäytyneempi kuin syrjäytynyt pohjoisessa asuva työtön mies, jolla on
perhe. Kuten sanottua perhe on hyvin tärkeä peräkammarin pojalle niin sosiaalisista kuin
kulttuurisista syistä (Sankala 2011: 180). Perinteiseksi käsitetyt perhesuhteet – mies, vaimo ja
lapset – asettavat vaatimuksia maskuliinisuudelle, ja yksinäiset peräkammarinpojat eivät täytä
vaadittuja maskuliinisuuden kriteereitä. Janne representoi elokuvassa syrjäytynyttä miestä, joka
löytää sisältään voimaa muuttua. Jannen voimautuminen heijastaa myös yhteiskunnan toivetta
syrjäytyneen ihmisen aktivoitumisesta, mutta hän tekee sen osittain kapinoinnin avulla, jopa
epärehellisillä keinoilla, kuten road-elokuvan perinteeseen sopii. Hän ei kuitenkaan voisi onnistua
matkastaan yksin, mutta Jannen kekseliäisyys ja päättäväisyys tulevat hänestä itsestään.
Jannella on ”pari iteaa” siitä, kuinka he saisivat tienattua rahat digiboksin ostamista varten. Janne,
Kapu ja Tapio matkaavat Ylläkselle, jossa Janne yrittää kaupitella laittomia kyytejä ihmisille,
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jotka ovat viettämässä iltaa Ylläs-hotellin baarissa. Jannen pimeä taksitoiminta paljastuu pian
paikallisille taksikuskeille, jotka lähtevät ajamaan häntä takaa. Janne piiloutuu läheiseen hotelliin
ja kuulee keskustelun, jossa hotellin asiakas haluaa avannon auki, mutta ”pulputin” on rikki.
Janne tarjoutuu avaamaan avannon, sillä asiakas lupaa maksaa siitä. Asiakas on ruotsalainen
nainen, joka on uppopallojoukkueensa kanssa hotellissa. Joukkueen nimi ”Seireenit” lukee hänen
selässään. ”Seireenien” kansallisuutta voidaan pitää myös transnationaalina ulottuvuutena
tarinaan: ulkomainen nainen on eksoottisempi kuin suomalainen nainen. Janne avaa
moottorisahalla, miehekkäällä työvälineellä, avannon ja joutuu seireenin ihailevan katseen
kohteeksi. Kohtaus on komediallinen viittaus Odysseuksen kohtaamiin seireeneihin, jotka
houkuttelevat merimiehiä luokseen laulullaan ja repivät nämä sitten kappaleiksi. Janne on tämän
tarinan Odysseus, joka selviytyi matkansa moninaisista vaaroista neuvokkuutensa avulla.
Intertekstuaalisen viittauksen ymmärtävä katsoja tietää, että Jannea jälleen koetellaan, nyt
kauniiden naisten muodossa. Seireeninainen selkeästi himoitsee Jannea, mistä hän on otettu,
mutta selkeästi myös hämillään saamastaan huomiosta.
Seireeni houkuttelee Jannen altaaseen kauniiden, puolialastomien naisten seuraan. Janne antaa
periksi houkutukselle ja on yhtäkkiä keskellä miehistä unelmaa, kauniiden ja vähäpukeisten
naisten ympäröimänä altaassa juomassa kaljaa. Janne aikoo ensin sivuuttaa Kapun puhelun ja
jäädä seireenien kanssa altaaseen nauttimaan olostaan ja saamastaan huomiosta, mutta herää
äkisti tosielämään ja muistaa tehtävänsä. Janne pystyy kuin pystyykin vastustamaan seireeneitä,
aivan kuten Odysseus, ja on juuri lähdössä, kun yksi naisista heittää Jannen vaatteet päällä
altaaseen. Muut seireenit työntävät Jannea veden alle, kun Janne tavoittelee altaaseen pudonnutta
50 euron seteliä. Kapu kuitenkin pelastaa hänet hukkumiselta. Janne saa palkaksi avannon
avaamisesta 50 euroa, mutta menettää sen, koska Tapion toilailujen vuoksi on pitänyt tilata
nosturi.31 Lopulta taksimiehet löytävät hänet ja lyövät häntä.
Miehet lähtevät Ylläkseltä vaatteet märkinä ja ilman rahaa. Kapun ja Jannen vaatteet kuivuvat
autossa. Kapu on huonolla tuulella. Kun Rovaniemelle johtava tiekyltti näkyy, hän sanoo:
”Eiköhän tämä nyt riittäny tätä hulluutta?” ja kehottaa Jannea kääntymään kotiin ja unohtamaan
koko Rovaniemen reissun. Janne kuitenkin jatkaa ajamista ja samalla sivuikkunasta näkyy
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poliisiauto, joka lähtee seuraamaan heitä. Janne päättää ajaa eteenpäin entistä kovempaa. Lopulta
he pysähtyvät pienen takaa-ajon jälkeen. Koska Janne on nauttinut alkoholia, hän kiipeää
takapenkille ja keksii tarinan, jonka heille tuntematon kuski pakeni juuri metsään.
Janne: Ilthaa. Se juoksi tuohon suunthaan. Emmä met edes tiiä, kuka se oli. Värväsimmä
vain kuskiksi Ylläkseltä. [Poliisi katsoo, kun Kapulla on vain bokserit jalassa.]
Näe sie ko meillä on polttarit ja omalla kuskilla kävi laksi ni. Varhmaan pääsi
pukille, niin meijän piti tuuraaja. Tapio on menossa naimihsiin huomenna.
[Vaivautunut hiljaisuus.] Kyllä mie Tapio oon sinusta niin ylypeä. Mie olen
pestmäni. Hoijan näitä juhlallisuuksia.
Poliisi: Sitä met vain, että teillä on toinen takavalo palanu.
Janne: Justii.
Poliisi: Nyt tuli kyllä semmosta lööperiä, että eiköhän puhalluteta koko kööri.

Jannella on kyky improvisoida tarinoita suojellakseen retkeä ja saavutettavaa päämäärää. Monen
vuoden jälkeen optimisminsa on herännyt ja aivan uudenlainen päättäväisyys saa hänet
toimimaan. Usean vuoden tekemättömyys, tai tekemisen välttely, muuttuu toiminnaksi pakon
edessä. Miesten puhaltamat alkoholin promillerajat eivät ylitä sallittua rajaa, mutta poliisi ottaa
lähtiessään auton avaimet, jotka voi myöhemmin hakea poliisiasemalta. Kapu kehottaa Tapiota
soittamaan äitinsä hakemaan heidät, mutta Janne ei anna periksi. Janne kuulee pöllön huhuilevan
kaukaa ja tekee päätöksen käynnistää auto työkaluilla ja jatkaa jälleen matkaa. Kapu hermostuu
ja he riitelevät autossa. Kapu ei ymmärrä Jannen optimismia ja jatkuvaa yrittämistä. Katsojalle
Jannen yritteliäisyys on ihailtavaa ja se vaikuttaa vankkumattomalta. Janne on tehnyt päätöksensä
ja hän aikoo hinnalla millä hyvänsä toteuttaa sen. Kapu tarttuu suutuksissaan auton rattiin ja alkaa
kääntää sitä samalla kun Janne ajaa. Auto alkaa heittelehtiä jäisellä tiellä ja lopulta lentää penkan
yli ja kääntyy katolleen. Aikaisemmin kohdatut poliisit ovat parkissa ja keskustelevat huonosta
säästä. Poliisit näkevät, kun keltainen auto tulee mutkasta kovaa ja lentää penkan yli. Kohtauksen
komediallisuutta korostaa rauhallinen musiikki ja hidastettu kuva. Auto pysähtyy katolleen,
Tapio ja Janne näyttävät säikähtäneiltä ja Kapu juo pää alaspäin kaljaa.
Miehet ovat selvinneet onnettomuudesta melkein pelkällä säikähdyksellä. Jannella ja Kapulla on
päällään auton vaaleanpunaiset penkinsuojat, sillä heidän vaatteensa eivät ole ehtineet kuivua.
Länsimaisessa

kulttuurissa

vaaleanpunaista

väriä

pidetään

feminiinisenä

tai

homoseksuaalisuuteen viittavana värinä ja penkin päällykset ovat pörröistä karvaa, mikä saa
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improvisoidun asun näyttämään entistäkin koomisemmalta. Miehen maskuliinisuuden rajoja on
testattu ennenkin komediassa, kuten esimerkiksi elokuvissa Some Like It Hot (Piukat paikat,
1959, ohj. Billy Wilder), Tootsie (1982, ohj. Sydney Pollack) ja Mrs Doubtfire (Mrs Doubtfire –
Isä sisäkkönä, 1993, ohj. Chris Columbus). Miehen sallitaan näyttää pehmeämpää puoltaan,
mutta se sallitaan elokuvan komediallisen genren kautta. Voidaan myös katsoa, että juuri
elokuvan komediallisuus vahvistaa perinteisin sukupuolen normeja: yleisön oletetaan nauravan
miehille, joilla on vaaleanpunaiset ja pörröiset asut päällään. (ks, esim. Lieberfeld & Sanders:
1998.)
Elokuvan vakavampi ja draamallisempi puoli tulee esiin, kun Janne soittaa onnettomuuden
jälkeen Inarille poliisiautosta.
Janne:
Inari:
Janne:
Inari:
Janne:
Inari:
Janne:
Inari:
Janne:
Inari:

Tuli pikku vorsemajöör.
Ylläripylläri.
Siekö lähet sitte? Minkä takia justiinsa nytten?
Ko sä et pysty ees tällasta yksinkertasta…
Sollu mikhään yksinkertanen homma.
No ni. Oliko muuta?
Sulla on joku toinen.
Ei ole.
Sulla on joku toinen, ja sie yrität laittaa tämän eron minun syyksi.
[huokaisee ja sanoo] Molen paksuna – – Oleksie mielestäst isäainesta?

Janne ei vastaa Inarin kysymykseen mitään. Inarin esittämä kysymys on retorinen, sillä hänen
olettamuksensa on, ettei Janne ole ”isäainesta”. Isäainesta olisi aktiivinen mies, joka kantaa
vastuun perheestään ja pystyy elättämään sen. Inari ei pidä Jannea vastuullisena isänä, vaan aikoo
muuttaa Tampereelle ja hoitaa lapsen yksin. Vai haluaako Inari säikäyttää Jannen toimimaan ja
aktivoitumaan elämässään? Raskaus on tullut yllätyksenä, ja Janne joutuu puntaroimaan asioita.
Kesken matkan asiat siis muuttuvat vakavammiksi, ja digiboksin ostamisesta tulee entistä
tärkeämpi asia. Voidaan ajatella, että Janne ei pelkästään menettäisi avovaimoaan ja vaipuisi
peräkammarimaskuliinisuuteen, vaan hän menettäisi myös lapsensa ja mahdollisuuden uuteen
muutokseen elämässään.
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Jouko Huttunen (1999: 169–193) lajittelee isyyden eri muotoja ja ehdottaa isyyden eri kerroksiksi
kulttuurista, yhteiskunnallista ja perheen kerrosta. Kulttuurisella isyydellä hän viittaa
symboliseen kuvaan isyydestä – arkkityyppiin, joka kannattelee kulttuurin asettamia asenteita ja
uskomuksia isyydestä. Poliittisilla päätöksillä vaikutetaan yhteiskunnalliseen isyyteen, millaisin
rakennelmin yhteiskunta tukee ja rakentaa isyyttä. Perheen kerros sen sijaan käsittelee isyyden
arkea sekä konkreettisia tekoja vanhempien ja lasten kesken. Perheen kerrokseen liittyy miehen
henkilökohtaisia kokemuksia ja uskomuksia isyydestä. Nämä kaikki kerrokset ovat kytköksissä
toisiinsa.
Perinteisiä sukupuolirooleja on ylläpidetty moninaisin keinoin yhteiskunnassa. Vuosina 1966 –
1970 vaikuttanut Yhdistys 9 nosti esille sukupuoliroolien merkityksiä sekä niiden historiaa
Suomessa.

Yhdistys

9

oli

mukana

osoittamassa

silloisen

yhteiskunnan

rakenteiden

riittämättömyyttä ja epäonnistumista: esimerkiksi lapsille ei ollut tarpeeksi päivähoitopaikkoja,
perhevapaa oli vielä tuntematon käsite ja naisten työssä käymistä usein vastustettiin. Yhdistys 9:n
yhtenä tarkoituksena oli korostaa yksilöllisyyttä sukupuoliroolien sijaan, jolloin yksilö pystyisi
muodostamaan elämänsä sukupuolesta riippumatta ja haluamallaan tavalla. (Mickwitz 2008: 11–
24.) Huttunen (1999: 171) spekuloi hegemoniseen maskuliinisuuteen liittyvällä isyyden mallilla
eli hegemonisella isyydellä, jota ei pääsääntöisesti kyseenalaisteta. Hegemoninen isyys on osa
kulttuurista kerrosta, joka asettaa normit miehen roolille vanhemmuudessa. Hän kutsuu
vallitsevaa isyyttä myös ”perinteiseksi isyydeksi”, jossa miehen on oltava vankka ja
auktoriteettihahmo lapsilleen. Perinteisen isyyden malliin eivät kuulu hellyyden osoitukset
lapsille. Äitiä pidetään lapselle parempana huoltajana ja holhoajana kuin miestä. Tämä käsitys on
kuitenkin murroksessa, kuten on myös perinteinen käsitys isyydestä.
Inarin isä edustaa vanhempaa sukupolvea, joka on kasvatettu perinteisen isyyden mukaan ja on
toistanut itsekin isänä tuota kasvattajan mallia. Martti Junturalta on odotettu elämässään paljon,
joten hänkin odottaa samaa Jannelta. Tätä mallia eivät ole kuitenkaan ylläpitäneet vain miehet,
vaan koko ympäröivä kulttuuri. Naiset ovat myös osallistuneet sukupuolitettujen roolien
ylläpitämiseen lasten kasvatuksessa ja uusintaneet omalta osaltaan sitä perinteistä käsitystä,
minkä mukaan hoivaus ja huolenpito ovat naisten tehtäviä. (Huttunen 1999: 171–172.)
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Yhteiskunnallisella isyydellä Huttunen (1999: 172) tarkoittaa poliittista päätäntävaltaa
vanhemmuuteen ja isyyteen liittyen: kuinka yhteiskunnalliset instanssit määrittelevät isyyden
rajoja, rakennelmia ja toimintamahdollisuuksia, esimerkiksi vanhempainvapaan kautta.
Yhteiskunnallinen kerros isyydessä perustuu kulttuurisen isyyden kuvaan, mutta se ei toimi yhtä
selkeillä rakenteilla. Mikko Lehtonen (2007: 54) selittää vanhemmuuden roolien taustalla olevaa
sosiaalihistoriaa:
Toisen maailmansodan alla ja aikana äitimyyttiä vahvistettiin ja se vaikutti vahvasti
lapsenhuoltoon. – – Politiikkaan kuului samanaikaisesti korostaa voimakkaasti
väkivaltaisen ja taistelevan sankarimiehen ja hellän äidin välistä eroa. Hellä ja hoitava isä
kun ei oikein soveltunut sotilaaksi koulutettavan pojan tai miehen malliksi. (Lehtonen
2007: 54.)

Yhteiskunnallinen isyyden kerrostuma heijastuu työelämään. Napapiirin sankarien Jannella ei
ole työpaikkaa, jonka myötä hänelle tulisi paineita jakaa aikansa työn ja perheen välillä. Voidaan
olettaa Jannen ymmärtävän, että isyyden myötä hänen tulee kasvaa vastuuntuntoiseksi aikuiseksi;
toisin sanoen hänen on ryhdistäydyttävä lapsen takia ja otettava vastuuta itsestään ja muista. Joko
Janne etsii töitä ja vastaa osaltaan perheen taloudesta tai hän jää koti-isäksi hoitamaan lasta, ja
Inari jatkaa työssä käymistä äitiysloman jälkeen – mikä merkitsisi perinteisten sukupuoliroolien
ja vastuiden sekoittumista, sillä koti-isyys on edelleen suhteellisen harvinainen ratkaisu.32 Jannen
kotiin jääminen lapsen kanssa nakertaisi hänen maskuliinista valtaansa entisestään ja asettaisi
hänen hegemonisen maskuliinisuuden näkökulmasta naisen asemaan. Perheiden isyys merkitsee
Huttusen

(1999:

175)

mukaan

”isyyttä

ruohonjuuritasolla”.

Inari

on

juurikin

”myötävaikuttamassa” Jannen tulevaan isyyteen. Hän on asettamassa isyydelle vaatimustasoa,
jolle Jannen on yllettävä. Inari pakottaa Jannen valitsemaan, onko hän osa lapsensa elämää vai ei.
”Aikuistumattomalla isyydellä” Huttunen (1999: 181) tarkoittaa ”Peter Pan” -tyyppisen miehen
välinpitämättömyyttä tai kykenemättömyyttä kantaa vastuuta toisesta yksilöstä.
Huttusen (1999: 180–185) mukaan ”ohenevaan isyyteen” on monia syitä, mutta lopputuloksena
on olematon ja vähittäin katoava isyys. Inarin toteuttaessa uhkauksensa Jannen isyys olisi
katoavaa ja Inarin rooli olisi ”urbaanissa yksinhuoltajuudessa” uudessa ympäristössä, joissa ei ole
32

Manninen, Tommi 2014: Kummajainen nimeltä koti-isä. Talouselämä 2.12.2012. [Viitattu 30.7.2014.]
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riittävästi sosiaalisia suhteita. Huttunen (1999:181‒185) puhuu ”avustavasta isästä” silloin, kun
mies osallistuu kotitöihin ja lastenhoitoon, mutta tekee sen harvoin omaehtoisesti ja yleensä vain
erikseen pyydettäessä. Huttunen katsoo avustavan isyyden olleen askel kohti tasa-arvoisempaa
perhe-elämää sukupuolten kesken, mutta muistuttaa, että se on toteutunut lähinnä feministisen
liikkeen toimesta. Se on tuonut miehille myös ongelmia, sillä avustavan isän rooli asetettiin
miehille ja miehiin myös suhtauduttiin aliarvioivasti. Huttusen mukaan tavoitteellinen ja
vastuullinen vanhemmuus jäi naiselle, joka huonoimmassa tapauksessa sai muistutella puolisoaan
isyyden velvoituksista. Näin mies jäi puolisonsa avustajaksi, eräänlaiseksi ”lisäresurssiksi”.
Hoivaava ja aktiivinen isä toi kuitenkin vaihtoehtoja patriarkaalisen isyyden asemaan, mikä on
merkittävä vaihe isyyden kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa muutoksessa. Huttusen mukaan
kulttuurin odotukset sekä miehen omat teot vaikuttavat, millaisen vanhemmuuden identiteetin
mies tekee itselleen:
Vaikka jokainen mies on tietoinen siitä kulttuurisesta isyydestä, jota pidetään normaalina,
samoin niistä reunaehdoista, joilla yhteiskunta normittaa isyyttä, niin viime kädessä mies
itse – usein perheensä myötävaikutuksella – luo oman isyytensä. (Huttunen 1999: 175).

Inari kaipaa Jannelta sellaista huolehtivaa ja osallistuvaa isyyttä, jota Huttunen (1999: 185–187)
kutsuisi ”uudeksi isyydeksi”. Tällainen uusi isyys haastaa patriarkaaliseen perinteeseen nojaavan
isyyden mallin. Uusi isä on osallistuva ja aktiivinen lastensa elämässä ja perhe-elämässä. Uusi isä
voi olla myös välittävä ja hoivaava vanhempi lapselleen. Hän kantaa vastuun perheestään ja on
sitoutunut siihen. Huttunen kutsuu uutta isyyttä ”miesnäkökulmaan” (Huttunen 1999: 186)
liittyväksi asiaksi, joka vielä hakee muotoaan. Kuitenkin uuteen isyyteen kuuluu vanhojen
käsitysten kyseenalaistaminen ja jaettu vanhemmuus (shared parenting), jossa vanhemmuus ei
jakaudu sukupuoliroolien mukaisesti, vaan molemmat vanhemmat osallistuvat ja hoivaavat
lapsiaan. Jorma Hännisen (1999: 203) mukaan sosiaalisessa elämässä kaikki joutuvat tekemään
kompromisseja vapautensa suhteen, millä hän viittaa parisuhteisiin ja perhe-elämään. Vaikka
miehet nähdään edelleen vapaampina perhe-elämän velvoitteista kuin naiset, asettaa perheessä
oleminen miehillekin enenevässä määrin vastuuta ja tekemistä. Asenteet ovat muuttumassa ja
nuoret isät haluavat enenevässä määrin osallistua täysipainoisesti perheen hoitotehtäviin ja heidän
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kumppaninsa myös edellyttävät heiltä täyttä panosta perheen arjessa. (ks. esim. Urho-lehti
1/2013.)
Elokuvan peruskysymys ‒ onko Jannesta isäksi ‒ herättää pohtimaan sitä, millainen isä Jannella
on ja millainen isä Janne haluaa olla? Jannen isä ja äiti näyttäytyvät elokuvassa kohtauksessa
elokuvan alkupuolella ja osoittautuvat huolehtiviksi ja kilteiksi: Jannen isä tarjoaa digiboksia
lainaksi ja äiti tekee Tapiolle ja Kapulle makkaravoileivät. Jannen äiti toimii Tapiolle ja
Kapullekin eräänlaisena äitihahmona ja osoittaa huolenpitonsa tekojen kautta. Jannella on
selvästikin hyvä suhde vanhempiinsa, ja Jannen isän kiltteyden huomioon ottaen on
todennäköistä, että Jannen isä on osallistunut vanhemmuuteen tai ainakin ollut hellä vanhempi.
Jannen ponnistelut onnistua ja todistaa itsensä esittävät, että hän haluaa harkitusti olla läheinen
isä tulevalle lapselleen. Jannen tahtotila isyyteen ilmenee hänen peräänantamattomuutenaan
vaikeuksien edessä, uusien ratkaisujen löytämisessä ja uudelleen yrittämisessä – hän ei peräänny
tehtävässään, vaikka häntä siihen kannustetaan Kapun toimesta. Janne pyrkii kohti Inarin
toivomaa ”uutta isyyttä”. ”New father” eli uusi isä merkitsee miestä, joka harkitusti tahtoo
läheisen suhteen lastensa kanssa (Huttunen 1999: 185). Kun isyyttä koskevat käsitykset
muuttuvat, muuttuvat myös mieheen kohdistuvat odotukset, sillä isyys on merkittävässä roolissa
maskuliinisuuden konstruoinnissa. Isyys on kanava, jonka kautta mies todistaa itsensä
perheelleen. Uuden isyyden myötä odotukset eivät vähene, vaan päinvastoin lisääntyvät ja tulevat
haasteellisemmiksi: miehen odotetaan olevan hoivaavampi ja emotionaalisempi, mutta
rohkaiseeko ja tukeeko yhteiskunnallinen päätöksenteko pehmeämmän miehen mallia?

3.3.1

Väkivalta ja peräkammarimaskuliinisuus

Muokkautuvaa maskuliinisuutta voidaan pohtia myös väkivallan ja maskuliinisuuden välisen
suhteen kautta. Tapio, Kapu ja Janne kävelevät onnettomuuden jälkeen lähellä olevaan baariin,
jossa he tapaavat naapurikunnan ”viholliset”, joiden kanssa he usein tappelevat kohdatessa:
Kapu: [Baaritiskillä] Kolome tuoppia. Luotolle. – – Kyllä tämä tästä vielä iloksi muuttuu.
Kattokaapa, ketä tuolla istuu.
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Tapio: Kittilän runkkarit. Mie hunteerasin, ko oli niin paskat piisit jukepoksissa.
Mies1: Mitäs se Kolarin hippi sojottelee? [Kapu näyttää keskisormea]
Kapu: Vähennä Lasolia. Siitä mennee näkö.
Mies 2: Olette sitte tulheet ulos kaapista. Tosi kiva.
Kapu: Hyytyskhöhän se hymy tuolla pakkasessa?
Tapio: Vitun runkut.

Miehet purkavat pahaa oloaan tappelemalla pihalla. He suhtautuvat yhteenottoon ”ilon kautta” ja
olettavat sen piristävän huonoa iltaa. Koko tappelukohtaus on komedian verhoamaa. Edellisessä
tappelussa yhdeltä miehistä on irronnut hammas, mikä tuodaan esiin humoristisesti. Väkivaltaa
pidetään maskuliinisuuteen erottamattomasti kuuluvana ominaisuutena, ja miehen oletetaan
olevan tarvittaessa kykenevä väkivaltaan (Jokinen 2000: 210). Elokuvassa nähdyssä tappelussa
käytetään solvauksia ja fyysistä väkivaltaa. Kohtauksesta huokuu peräkammarin poikien tarve
todistaa maskuliinisuutensa väkivallan kautta, mutta kuitenkin huumorin siivittämänä. He eivät
tappele kuin ”tosimiehet”, nyrkeillä ja vastustajan tuhoavalla tarkkuudella, vaan tappelu on
epämääräistä, koordinoimatonta ja komediallista. Tappelusta käy ilmi, että kukaan miehistä ei ole
kovin kokenut fyysisen väkivallan käyttäjä, ja tämä luo kontrastin miehiin kohdistuviin
odotuksiin ja elokuvan esittämään kuvaan miehistä. Tappelun tiimellyksessä joku huutaa ”älä
revi korvasta” ja toinen ”älä väännä, perkele”. Tappelu on suoritettava kuten jokin
maskuliinisuuden rituaali, ja ennen sitä on soitettava suutaan vastustajalle ja loukattava tätä
henkisesti. Solvaukset virittävät miehet valmiiksi tappeluun, joka lähinnä huvittaa katsojaa.
Jälleen komedian kautta esitetään ja puretaan maskuliinisuuden perimmäisiä rakenneosia.
Huvittava yhteenotto kyseenalaistaa sen, että väkivalta olisi maskuliinisuuden olemuksellinen
osa; pikemminkin väkivalta näyttäytyy maskuliinisuuteen liitettynä pakollisena, seremoniallisena
lisänä, joka on suoritettava. Kaikesta huolimatta tappelu on väkivaltaa ja se on toistuvaa ja
tappeluun osallistuu pelkästään miehiä. Tappelulle ei ole muuta syytä kuin se, että miehet asuvat
eri paikkakunnilla ‒ tässä mielessä se vaikuttaa vanhan agraarisen kylätappeluinstituution
jäänteeltä ja anakronismilta, todella aikansa eläneeltä modernissa yhteiskunnassa, jossa ihmiset
muuttavat asuinpaikkaa tiheään. Ovatko maskuliinisuuden reviirit sidoksissa kotipaikkakuntaan?
Vai onko molempien kuntien peräkammarien poikien puolustettava maskuliinisuuttaan,
vaikkakin toisiaan vastaan?
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Maskuliinisuuden

pakkomiellettä

väkivaltaan

siis

parodioidaan

elokuvassa

esittämällä

tappelukohtaus komediallisena hosumisena ja miehet kokemattomina tappelijoina. Parodian
kautta reflektoidaan sitä, mikä on väkivallan merkitys nykymaskuliinisuudelle: sohlaava tappelu
on kuin tuulahdus menneen maailman odotuksista. Kuten isyyskin on muuttumassa ja samalla
muuttaa miestä, samoin on väkivallan kulttuuri muuttunut. Väkivalta on maskuliinisuuden
perinne, mutta ajan myötä fyysinen väkivalta on tullut koko ajan tarpeettomammaksi.
Maskuliinisuudelle on tullut laajempia merkityksiä ja toimintoja, kuten keskustelevuus ja
tunteiden osoittaminen.
Janne ei osallistu tappeluun vaan jää sisälle juomaan kaljaa ajatuksissaan ja katsomaan, kun muut
tappelevat. Äkkiä Janne laskee tuopin alas ja lähtee päättäväisesti kävelemään baarista kohti
autoa, ja tappelun keskeltä Tapio ja Kapu seuraavat häntä, vaikka meneillään on ”hyvä matsi”.
Janne ryhtyy kaivamaan autoa hangesta ja se kaatuu hänen päälleen. Lumi suojaa Jannea, ja hän
kertoo pojille Inarin olevan raskaana. Kapu ja Tapio katsovat toisiaan yllättyneenä ja
kommentoimatta asiaa ääneen. Tapion kommentti ”[p]ittää hakea Juvaselta raktori” auton
kääntämistä varten kertoo, että he ymmärtävät Jannen kiireen ja toiminnan tarkoituksen ja että he
auttavat Jannea matkallaan. He lähtevät taas matkaan, vaikka auto on onnettomuuden jälkeen niin
huonossa kunnossa, että apukuskina oleva Kapu joutuu pitämään rattia köyden avulla kiinni.
Seuraava matkalla kohdattu tilanne tematisoi jälleen kysymyksen miehen suhtautumisen
väkivaltaan. Janne ystävineen kohtaa tiellä venäläisiä lomaturisteja, jotka ovat ajaneet autolla
poron päälle ja viittovat pysähtymään. Venäläiset miehet haluavat syödä poron, ja Janne tarjoutuu
nylkemään eläimen, vaikka ei ole sellaista ennen tehnyt. Jannella on huomattava henkinen
kynnys poron nylkemiseen, mutta hän tekee sen, jotta saa tarvitsemansa rahat digiboksin
ostamiseen. Poro auton takakontissa he seuraavat venäläisiä näiden mökille. Janne yrittää saada
Kapua tekemään poron leikkaamisen.
Janne: Sie olet sentään joskus nähny miten se tehjään.
Kapu: Siks mä olenki kasvissyöjä. Solet nyt poika omillasti.

Kun Janne uskaltautuu viiltämään poroa kaulaan, eläin yllättäen herääkin tokkurastaan. Janne
huutaa säikähtäneenä Kapua apuun. Poro pitää nyt tappaa, koska se kituu, ja Janne alkaa tökkiä
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sitä puukolla. Janne peittää silmänsä ja pistelee hätääntyneesti poroa niin, että veri roiskuu
ympäriinsä. Tapio juoksee pois oksentamaan. Kapu katsoo veritekoa rauhallisena mutta inhon
vallassa. Kohtauksessa parodioidaan stereotypiaa, jonka mukaan pohjoisen miehet hallitsevat
poronhoidon ja teurastamisen. Samoin kuin tappelijoina miehet ovat kokemattomia myös eläinten
teurastajina, eikä kukaan kolmikosta kestä katsoa verta. Näin miehet kohtaavat menneiden
sukupolvien maskuliinisuudelle asettamia vaatimuksia, jotka eivät enää täysin päde elokuvan
esittämässä nykyajassa.
Poro ei enää sätki, ja Janne kaatuu maahan ja yrittää paikata noloa virhettään sanomalla, että
kyseessä on ”rituaali”. Jannen väittämä tietotaito poroista ei ole uskottava, ja hän on jäänyt
venäläisille valheestaan kiinni. Hän on näyttänyt oman haavoittuvaisuutensa ja herkkyytensä,
mikä saa yllättäen venäläiset pitämään hänestä. Poro saadaan kuin saadaankin fileerattua,
luultavasti venäläisten toimesta, sillä seuraavassa kohtauksessa Tapio leikkaa poron lihaa ja
Janne näyttää Sergeille, venäläiselle miljonäärille, kuvia kännykästään hänen ja Inarin lomalta
ruotsinlaivalta. Janne on kertonut Sergeille, miksi hän tarvitsee rahaa ja digiboksin tämän yön
aikana. Postmodernille maskuliinisuudelle sallittu herkkyys ja haavoittuvaisuus kannattavat ja
saavat toiseen kulttuuriin kuuluvalta mieheltä empatiaa:
Sergei: She is a diamond.
Janne: Sometimes you remember it too late.
Sergei: I understand. You have to hurry. I pay you now. So you can get the best digiboksi
in the market.

Sergei lähtee hakemaan kukkaroaan toisesta huoneesta. Janne puhuu Inarin kanssa puhelimessa,
ja kertoo että on hyvä digiboksi tulossa. Janne paikkailee asioita, edellisen puhelun
puhumattomuutta ja ilmaisee rivien välistä, että hän on luotettava ja haluaa tulla aktiiviseksi
isäksi. Inari kuitenkin sanoo Jannelle vakavasti, että hän lähtee. Sergei on hyvin humalassa ja
makaa sängyllä lompakko mahallaan. Hän kehottaa Jannea ottamaan rahat ja nukahtaa. Toinen
venäläinen, Pjotr, tulee ja näkee Sergein sammuneena ja Jannen hänen lompakkonsa kädessään.
Pjotr ei kuitenkaan puhu englantia, joten hän ei ymmärrä, kun Janne yrittää selittää, että hän on
saanut luvan ottaa rahat. Janne, Kapu ja Tapio joutuvat lähtemään kiireesti pakoon
moottorikelkalla lumiseen tunturiin, ja Pjotr juoksee heidän perässään huutaen ja ampuen
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värikuula-aseella. Elokuvan väkivaltaisia kohtauksia on kevennetty huumorilla; tällä kertaa
kevennyksenä on Pjotrin pyyhkeen tippuminen. Pjotr jatkaa kolmikon takaa-ajoa alasti, ja Kapu
saa kaikki kuulat selkäänsä. Kolmikko pääsee pakoon, mutta lompakko tippuu, ja Pjotr nostaa
sen.
Moottorikelkka pysähtyy keskelle aavaa, pohjoista maisemaa, ja taivaalla näkyvät revontulet. He
ovat kaikki vähissä vaatteissa, etenkin Kapu, joka jo hytisee kylmyydestä. Jannen toiveikkuus on
kestänyt koko illan ja yön tähän asti, mutta nyt hänen mittansa tulee täyteen. Aikaisemmin hän on
voinut selittää asiat positiivisesta näkökulmasta ja on jaksanut rohkaista muita epäonnistumisten
jälkeen. Inari on kuitenkin sanonut lähtevänsä, ja vaikuttaa siltä, että Janne ei tule elämään
lapsensa kanssa. Rahaa eikä digiboksia ole, ja he ovat jumissa lumisessa maastossa. Janne
menettää malttinsa ja alkaa suuttuneena kävellä edestakaisin ja huutaa taivaalle:
Janne: Perkele! Mitä pahhaa molen tehny? Johoton puhelin oli kova juttu. Onko se minun
vika, että joku pälli meni ja keksi kännykän? Ja onko se perkele minun vika, että
joku homo päätti lopettaa analogiset tv-lähetykset? Häh? Ittensäkö tässä tappaa
pitäis, vai mitä net haluaa? Aina on kaikki vasthaan.

Jannen huudon jälkeen alkaa tuulla ja lumimyräkkä nousee. Elokuvauksellisena keinona Jannea
kuvataan ylhäältä viistosti, mikä saa hänet näyttämään pieneltä. Myrskykohtaus on jälleen
viittaus Odysseiaan. Janne huutaa taivaalle, aivan kuin huutaisi Olympos-vuoren jumalille, josta
suuttuneena nämä nostattavat myrskyn. Jannen yritteliäisyys on saanut kolauksen, kun ”[a]ina on
kaikki vasthaan”, minkä seurauksena hän on lakannut yrittämästä. On helpompi olla yrittämättä,
ettei tarvitse kestää epäonnea. Jannen lause ”[i]ttensäkö tässä tappaa pitäis, vai mitä net haluaa?”
kertoo ilmassa leijuvasta ratkaisuehdotuksesta. Jannelle, pohjoiselle peräkammarin pojalle
tarjoutuu umpikujassa vielä yksi ratkaisumalli. 33
He menevät suojaavan teltan alle. Tuuli vinkuu ja lumi lentää, mutta myrsky laantuu. Näemme
keskellä aavaa maisemaa ison lumikasan, josta nousee nyrkki ja sen jälkeen Jannen pää. Miehet
ovat selvinneet myrskystä, mutta ovat hyvin kylmissään. He kaivavat moottorikelkan lumesta ja
ajavat takaisin venäläisten mökille hakemaan autoa, jolla pääsevät jatkamaan matkaa. Janne ja
33

Itsemurhia käsittelen tarkemmin Kapua käsittelevässä alaluvussa 3.6.
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Kapu vaihtavat omat vaatteet päälleen ja jättävät likaiset vaatteet mökille. Janne jättää
poronverisen paidan ja Kapu värikuulista sotkeutuneen kylpytakin mökille. Vaatteiden
palauttaminen on ystävällisyyden ele ja todistus miesten rehellisyydestä. Vaatteet auttavat
Sergeitä ja Pjotria muistamaan, mitä illalla on tapahtunut.
Miehet ajavat autolla, ja Kapu lämmittelee varpaitaan. He saapuvat risteykseen, jossa he voivat
kääntyä takaisin kotiin tai jatkaa matkaa Rovaniemelle.
Kapu: Vittuako met enhää Rolhoon. Justiinha sie sanoit, että Inari lähti jo.
Janne: Mie hankin se poksin silti. Net, joita ei kiinnosta, voipi jäähä tässä.
Kapu: Rohki reilu kaveri. Antaa vaihtoehtoja.

Tapio päättää jatkaa omaa matkaansa.34 Kapua ei huvita lähteä Rovaniemelle, mutta hän on liian
kylmissään, joten hänen on jäätävä autoon ja mentävä sinne, minne Janne ajaa. Rovaniemelle on
tiekyltin mukaan 155 kilometriä matkaa, ja matka kuluu tympääntyneessä hiljaisuudessa.
Elokuvassa käytetään road-elokuvalla tyypillistä kuvakulmaa autossa istuvista ihmisistä. Kapu ja
Janne istuvat autossa hiljaa omine ajatuksineen, ja heidät ilmennetään auton etulasin takaa,
jolloin kuvakulmaan ovat kiinnitettyinä miehet, auto ja taakse pakeneva maisema. Saapuessaan
Rovaniemelle Janne on päättäväisen oloinen, ja hänellä on suunnitelma saada rahat kasaan
digiboksin ostamista varten – myrskystä selviytyminen on palauttanut hänen päättäväisyytensä.
Hän tietää Inarin lähteneen, mutta päättää silti hakea digiboksin. Kyse on Jannen
omanarvontunteesta ja kunniasta. Hakemalla digiboksin hän todistaa itselleen pystyvänsä
saattamaan asioita loppuun.
Kapu haluaa Jannen ajavan hänet sairaalaan, koska hän on kylmissään. Janne kuitenkin vastaa:
”Saat ajjaa itte. Tässä on pari muuttujjaa vielä.”35 ja ottaa huoltoasemalta ämpärin ja harjan, ja
jättää muutaman kolikon siitä hyvästä. Hän menee seisomaan keskelle risteystä, jotta voisi pestä
autojen tuulilasin ja saada rahaa siitä hyvästä. Auton etuovi on irti, ja Kapu seisoo sen vieressä
kylmissään ja tympääntyneenä.
34

Tapion tarinasta lisää luvussa 3.5.
Jannen käyttämä lause: ”siinä nyt oli pari muuttujaa” tai ”on pari muuttujaa” taipuu moneksi, tilanteesta riippuen.
Lause on tullut elokuvan myötä kuuluisaksi. Voiko kuitenkin olla, että lause on sellainen, joka nousee pinnalle
trendin lailla eri aikoina ja ottaa eri muotoja ajasta riippuen?
35
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Kapu:
Janne:
Kapu:
Janne:
Kapu:

Sinun pittää pyrkiä siihe Diili-ohjelmhaan, voittasit.
Paarit on justiinsa menny kiinni. Täs on kuule kohta hyvä trafiikki.
Joo, tuolta ajaa kohta Jeesus ja palkittee sinut, ko olet ollu niin vitun ahkera.
Hopi, hopi. Varphaas putoaa.
Tuleppa nyt vithuun sieltä. Ei tämä ole poika mikhään Intia. Tämä on Rovaniemi,
pakkasta viistoista astetta, kello varhmaan viis aamulla.
Janne: Jos tämä ei toimi, niin minä keksin jotakin muuta.
Kapu: Keksi keskenäs.

Janne on päättäväinen, hän on löytänyt oman voimansa ja rauhallisuutensa. Hän on lähempänä
hegemonista maskuliinisuutta kuin peräkammarimaskuliinisuutta, koska hän on tehnyt
päätöksensä ja hän pysyy siinä. Janne haluaa hankkia digiboksin, koska se on hänelle asetettu
miehuuskoe. Kotona odottava tyhjyys ei houkuttele, tai sinne on turha kiirehtiä. Digiboksin
hankkiminen on selkeä tehtävä, joskin matka sen hankkimiseksi on ollut arvaamaton ja hankala.
Suurin syy, miksi Janne pitää kiinni ”tikipoksin” ostamisesta, on hänen kunniansa.
Kapu lähtee autolla ja jättää Jannen risteykseen. Kapu jää seuraamaan sivupeilistä Jannea, kun
tämä huomaa auton, joka lähestyy risteystä, hidastaa valoissa ja kiihdyttää Jannen ohi. Janne
paiskaa tuskastuneena ja luovuttaneena harjan menemään. Kapu peruuttaa ja totea, että valoissa
on ”liikheen tunnistimet”. He jäävät odottamaan. Seuraavaksi taksi lähestyy risteystä. Kapu ajaa
risteyksessä autoa edestakaisin, jotta autot pysähtyisivät risteykseen ja Janne saisi tilaisuuden
pestä ikkunoita. Janne juoksee kohti taksia. Pesuharja on jäätynyt kiinni ämpäriin ja Janne
melkein kaatuu yrittäessään saada sitä irti. Kapu tönäisee auton oven auki, ja se tippuu tielle.
Taksissa oleva nuori nainen on päihtyneenä ja huonovointisena ja oksentaa taksiin. Taksimies
kertoo oksennuksen siivoamisen maksavan 320 euroa ja Janne tarjoutuu tekemään sen. Päivän
alussa Janne tuskin olisi suostunut siivoamaan toisen oksennusta, mutta tarpeeksi motivoituneena
pystyy mihin tahansa. Vuorokauden aikana Jannelle kehittyy herkkyys huomata asioita, joiden
kautta voisi saada rahaa. Janne ja Kapu pesevät tehokkaasti takseja kalsareillaan ja samalla
autokorjaaja korjaa Tapion autoa. Vihdoinkin rahat ovat kasassa, ja he menevät Inarin isän
kaupalle ostamaan digiboksia. Martti avaa oven vihaisena.
Martti: Tiiäksie, paljonko kello on?
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Janne: Puol seittemän.
Martti: Kyllä nyt on jo liia myöhänen kaupantekhoon.
Janne: Minkä noilla saapi?
Martti [Laskee rahoja ja osoittaa digiboksia]: Tuon.
Janne: Onko nauhottava?
Martti: On.
Janne: Onko hyvä timesifti?
Martti: On.
Janne: Hyvä guide?
Martti: On.
Janne: Testivoittaja?
Martti: On.
Janne: Panhaan pakethiin.
Martti: Panhaan, panhaan.

Jannella on varaa valita, minkälaisen digiboksin hän ostaa, ja hän voi esittää välinpitämätöntä,
aivan kuin koko yön kestänyt matka olisi ollut pikkujuttu. Hän ei halua ilmaista tunteitaan, ei
ainakaan appiukon edessä. Elokuvan alussa Janne oli selkeästi altavastaaja. Illan ja yön yli
kestänyt matka on kuitenkin voimaannuttanut häntä. Kenties juuri rahan ansaitseminen liki
mahdottomilta

tuntuvissakin

tehtävissä

on

nostanut

Jannen

itseluottamusta.

Jannen

käyttäytyminen Marttia kohtaan on muuttunut päivänvastaiseksi. Martti on kaikesta huolimatta
jäänyt kaupalle koko yön ajaksi, koska on luvannut niin. Kenties hän jäi kaupalle enemmänkin
Inarin kuin Jannen vuoksi.
Kapu ja Janne kävelevät pois kaupalta tyytyväisinä. Kapu hyppää Jannen kimppuun: ”Helevetti!
Sie sait sen!”. Miehet nauravat ja huutavat niin että hiljainen kaupunki kaikuu heidän
tuulettaessaan. Nyt hän on toteuttanut sen. minkä on luvannut, vaikka matkan varrella on ollut
epäonnistumisia. Kaikkien ”muuttujien” jälkeen digiboksi on ostettu, mikä on Jannelle
tunteellinen hetki. Muutos on tapahtunut. Hän on saavuttanut jotain. Janne on matkan aikana
löytänyt itsestään selviytyjän. Onnistumisen elämys saa hänet uskomaan itseensä. Digiboksin
saaminen on Jannelle voimaannuttava käännekohta; menneeseen ei ole paluuta.
Loppumatkan katsoja jännittää, onko Inari vielä kotona vai onko hän muuttanut pois. Jannelle
suurin muutos tarinassa on tapahtunut, mutta kuten Odysseus hän joutuu kohtaamaan vaikeuksia
vielä kotiin palattuaankin. Vastaavasti Penelopen lailla Inari kohtaa vaaroja kotonaan, ja Janne
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joutuu suorittamaan viimeisen miehuuskokeen palattuaan kotiin. Seuraavaksi tarkastelen Jannen
kotiinpaluuta ja pohdin myös Pikku-Mikon hahmoa ja hänen edustamaansa maskuliinisuutta.

3.4 Pohjoisen miehen ihanne
Maskuliinisuuteen on aina liitetty kunnioitettavuus, mikä on miehille ollut olennaisen
tärkeää (Sankala 2009: 93).

Sankalan sitaatin sisältö on merkittävä kulmakivi Napapiirin sankareiden esittämien
maskuliinisuuksien tarkastelussa. Miehen kunniaan liittyy kasvojen säilyttäminen, mikä on
kuitenkin sidoksissa häpeän pelkoon. Miehen kunniaan liittyy myös yksinselviäminen. (Siltala
1994: 15, 104–108, 114–116.) Mies pönkittää omaa kunniaansa ja identiteettiään muiden,
alempiarvoisten kustannuksella: omaa häpeää siirretään mahdollisimman kauas. Jäljelle ei
varsinaisesti kuitenkaan jää kunnia vaan häpeän pelko.
Pohjoisen maskuliinisuuden kunniaa käsitellään Napapiirin sankareissa vertaamalla Jannen ja
Mikon hahmoja keskenään. Mikko on menestynyt työelämässään, hänellä on kukoistava
lumisafaribisnes, mutta hän on jäänyt kaipaamaan nuoruuden rakkauttaan Inaria. Alun perin
Janne lähti matkaan ostamaan digiboksia, koska halusi todistaa itselleen olevansa aidosti
”selekärankanen mies”. Janne on hahmona reppana ja työtön mies, mutta hän on löytänyt
motivaatiota itsestään ja haluaa todistaa Inarille ja etenkin itselleen pystyvänsä tekemään asioita
loppuun asti. Mikko taasen on menestynyt elämässään ulkoisesti: hänellä on oma yritys, iso talo
ja jopa kaksi digiboksia, koska ”edellisessä ei ollu sitä hdmi-liitintä”. Mikon hahmo ei kuitenkaan
ole sympaattinen, vaan pikemminkin ylimielinen. Mikko esitetään Napapiirin sankareissa Jannen
vastakohdaksi: hän on menestynyt taloudellisesti, mutta häneltä puuttuu jotain, mikä Jannella on
‒ Inari. Mikkoa kutsutaan Pikku-Mikoksi, tai ilkeästi ”Tapiksi”, koska hän on kooltaan pienempi
kuin muut. Pienen kokonsa vuoksi hän on saanut ottaa vastaan naljailuja koko elämänsä ajan,
mutta pyrkii kompensoimaan tätä puutetta erilaisin keinoin. Taloudellinen menestys on Mikolle
yksi tapa todistaa maskuliinisuutensa. Hän turvautuu myös hanakasti ulkoisen vallan välineisiin,
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kuten aseisiin, kun hän puolustaa omaisuuttaan. Kuitenkin myös Jannella on ase kotonaan, mikä
esittää hänenkin käyttävän ulkoisen vallan välineitä identiteettinsä puolustajana.
Palataan hetkeksi elokuvan alkuun, jossa Mikon ja Jannen kohtaaminen matkan alussa osoittaa
Jannen vähäisen vallan hänen yhteisössään ja Jannen maskuliinisen vallan puuttumisen. Matkaan
on lähdetty Tapion äidin autolla, josta loppuu kuitenkin pian bensa, mutta Janne keksii käydä
lainaamassa bensaa läheltä asuvalta Pikku-Mikolta eli ”Tapilta”. Kapulla ja Tapiolla on
epäilyksensä siitä, kuinka mielellään ”Tappi” lainaa Inarin nykyiselle sulholle yhtikäs mitään.
Janne:
Kapu:
Janne:
Kapu:

Exä ja exä. Sehän se oli se niitten suhe aivan…
Se Tappi varmaan lainaaki sulle aivan vitun mielelhään.
Me olemma hyvissä väleissä.
Aa. No, lähethään lainaahmaan.

Kapu hymyilee ironisesti ja Janne näyttää epäilevältä, mutta ei voi enää perääntyä sanomisistaan.
Janne haluaa hakea bensaa huomaamattomasti, toisin sanoen varastaa Pikku-Mikolta, mutta Kapu
huomauttaa, että sisältä näkyy television valoja. Janne ei halua kohdata Mikkoa, ja juuri kun hän
on letkun kautta imemässä bensaa Mikon autosta, tämä tulee pihalle haulikko kädessään. Mikko
näyttää ison ja uuden talonsa portailla itsevarmalta ase kädessä ja koppava ilme kasvoillaan.
Janne, Kapu ja Tapio joutuvat tilanteessa selvästi alistettuun asemaan. Mikon hahmo alistaa
muita miehiä ulkoisilla vallan välineillä ‒ aseilla ja omaisuudella ‒ ja todentaa hegemonisen
maskuliinisuuden vallan asetelmia.
Janne paikkailee tilannetta kehumalla Mikkoa ja sanoo hieman katkeraan sävyyn: ”Sitähän molen
aina sanonu, että Pikku-Mikko se kyllä pärjää. Mikko se pärjää vielä elämässä.” Janne vertaa
itseään Mikkoon, ja hegemonisen maskuliinisuuden mittarilla Mikko on eittämättä häntä
menestyneempi ‒ ja siis maskuliinisempi. Työ tai sen puuttuminen on merkittävä
identiteettitekijä ja maskuliinisuuden kriteeri silloin, kun identiteettiä ja maskuliinisuutta
arvioidaan hegemonisen maskuliinisuuden näkökulmasta. Ulkoisesti Pikku-Mikko vaikuttaa
hyvin pärjäävältä, postmodernilta mieheltä; hänellä on menestyvä Lapin safaribisnes, paljon
rahaa ja näyttävä uusi talo.
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Mikko pyytää miehiä sisälle, ja käy ilmi, että hänellä on kaksi digiboksia. Tässäkin epäsuhdassa,
jossa Mikolla on kaksi kallista digiboksia, siinä missä Jannella ei ensimmäistäkään, kiteytyy
Mikon edustaman hegemonisen maskuliinisuuden ja Jannen peräkammarimaskuliinisuuden
kontrasti. Inari tahtoo digiboksin, ja molemmat miehet haluavat Inarin. Asetelmaan on siis
sisäänrakennettuna elokuvan draamallinen ristiriita ja jännite. Kapu provosoi tilannetta ja ärsyttää
tahallaan Jannea paljastamalla, että Inari on vetänyt ”herneen nokhaan”, koska Janne ei ole
hankkinut ensimmäistäkään digiboksia. Mikko kiinnostuu heti.
Mikko: Haluaisko Inari tikipoksin?
Janne: Ota nyt noista emännistä. Varhmaan menkat tulossa.
Mikko: Sulla niin kiirettä johottomien puhelinten kanssa, ettei kerkiä tikipoksia hommaa.
[Kapu nauraa]
Janne: Kehannu, ko hinnat tippuu koko ajan. Mites sen pensan suhtheen?
Mikko: Nethän ei nykyään paljoa mithään enhään net halavimmat ainakaan…
Janne: Ei kyllä ei.
Mikko: No ohan se tietenki, jos on niinko muuten ni tiukkaa ni eihän se…
Janne yrittänyt myydä langattomia puhelimia, mutta ei ole mennyt kaupaksi. Hän on yritteliäs,
mutta

onni

ei

ole

ollut

hänen

puolellaan,

eikä

pohjoisessa

ole

ollut

tarpeeksi

työmahdollisuuksia.36 Matka kuitenkin pakottaa ajattelemaan uudella tavalla ja tekemään asioita.
Janne

on

kekseliäs

ja

neuvokas,

mutta

on

viime

vuosien

aikana

tukahduttanut

innovatiivisuutensa, sillä hän on toistuvasti epäonnistunut tekemisissään. Hän ei enää ole
epäonnistumisten jälkeen jaksanut yrittää, ja häntä vaivaa epäonnistumisen pelko. Janne on
menettänyt paljon rahaa langattomien puhelimien kanssa, koska niitä on vielä kasa hänen
kotonaan, ja Mikko tietää sen. Pikku-Mikko ilkeilee ja osuu herkkään kohtaan viitatessaan
Jannen toimettomuuteen ja epäonnistumisiin. Mikko isottelee omalla menestyksellään ja
piikittelee Jannea hänen köyhyydestään, mikä ärsyttää Jannea.
On mielenkiintoista punnita mahdollisuutta, jossa Janne olisikin onnistunut työelämässä.
Onnistuessaan bisneksissään Janne olisi täyttänyt hegemonisen maskuliinisuuden mittapuut.
Siinä mielessä on aiheellista pohtia, ovatko Janne ja Mikko sittenkään niin erilaisia? Ovatko
olosuhteet vaikuttaneet siihen, että he ovat kehittyneet eri suuntiin? Miehet tavoittelevat samaa:
34

Ilkeän ironista on se tosiasia, että suomalainen Nokia oli niin suosittu matkapuhelimia tekevä yritys, että se teki
langattomat puhelimet äkkiä tarpeettomiksi ja samalla Jannen toimen turhaksi.
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menestyksellistä työtä, vaurautta ja tulevaisuutta Inarin kanssa. Tästä näkökulmasta katsottuna
voidaan pohtia Napapiirin sankarit -elokuvan olevan kertomus miehen normin täyttämisestä.
Aktiivisuuden, varakkuuden, merkittävän työn ja perinteisten perhesuhteiden myötä Jannesta
tulisi täysvaltainen ja yhteiskuntakelpoinen kansalainen. Täten elokuvassa yhdistyvä kapinallinen
road-motiivi on näennäistä, ja tarinan ytimessä onkin normin täyttäminen ja kovin perinteinen
aikuistumiskertomus.
Kuultuaan Inarin Jannelle antamasta uhkauksesta Mikko tarjoutuu antamaan ylimääräisen
digiboksinsa ilmaiseksi Inarille: ”Ei, ota vain. Kerrot Inarille terveisiä meikältä. Se on kuuma
emäntä.” Janne ei kuitenkaan halua ottaa vastaan almuja mieheltä, joka on häntä menestyneempi,
Inarin entinen poikaystävä ja mies, jota hän ei kunnioita. Mikko tyrkyttää Jannelle ylimääräistä
digiboksiaan, jotta hänellä olisi yksi asia, mistä Janne olisi hänelle kiitollisuudenvelassa. Janne ei
halua ottaa vastaan tarjousta, koska se merkitsisi vallan antamista Mikolle. Jannella ei ole
taloudellista valtaa, mutta hänellä on omanarvontuntonsa ja kaveriensa kunnioitus; kyse on siis
miehen kunniasta. Mikko tarjoaa Jannelle hänen vanhaa, lähes käyttämätöntä digiboksiaan, mutta
Janne väittää etsivänsä toisenlaista laitetta. Hän keksii tekosyitä sille, miksi hän ei halua Mikon
vanhaa digiboksia: se on ”väärän värinen” tai laitteessa tulee olla ”timeshift” ja ”hyvä guide”.
Janne ei halua ottaa almuja vastaan häntä menestyneemmältä mieheltä, joka on kiinnostunut
Inarista. Hän ei ota sitä, vaikka Tapio kannustaa siihen. Lopulta Janne hermostuu vähättelystä,
kun Mikko sanoo, että digiboksi on ”sulle justhiin sopivan hintanen. Ilimanen. Ota kokkeeks.
Mie tulen vaikka hakemaan sen pois, jos et tykkää.” Janne käy Mikkoa paitaan kiinni, ja Mikko
heittää hänet yllättäen selälleen ninjutsu-otteella, koska Janne ”kävi päälle”. Itämainen taistelulaji
on yksi elementti oman vallan lisäämisessä. Mikko on hankkinut uusia taitoja puolustaakseen
itseään ja kompensoidakseen myös tällä tavoin pientä kokoaan. Näin Mikko on halunnut
laajentaa maskuliinisuuttaan apukeinoilla, kuten aseella ja itämaisella itsepuolustustaidolla.
Mikko nauttii voimantunteesta ja muiden miesten alistamisesta. Yhteenotto on ohi hyvin
nopeasti, mutta kostoksi Janne virtsaa salaa Mikon viinipulloon, mikä kertoo suuresta
kunnioituksen puutteesta Mikkoa kohtaan. Janne pitää kunniansa rippeistään kiinni, ja haluaa
hommata digiboksinsa itse.
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Uudenlaista maskuliinisuutta voi saavuttaa muuallakin kuin alistettujen maskuliinisuuksien
kohdalla (Sipilä 1999: 23). Sipilän (1999: 23–25) mukaan miehet voivat muokata hegemonista
maskuliinisuutta omaksumalla uusia maskuliinisuuksien malleja, kapinoimalla hegemonista
maskuliinisuutta vastaan. Peräkammarimaskuliinisuutta voidaan pitää uutena tapana etsiä
maskuliinisuuden muotoja. Kuten Sankala (2011: 182) on todennut, peräkammarin pojat voi
mieltää myös yhteiskunnan marginaalissa eläviksi tarkkailijoiksi. Hyvän yhteiskunnan
rakentajilla Sipilä tarkoittaa ”miehiä, jotka ovat omaksuneet uudenlaisia versioita länsimäisen
yhteiskunnan juhlallisista perusarvoista”. Kapun hahmo toteuttaa uudenlaisten maskuliinisten
arvojen tuomista nyky-yhteiskuntaan, ja tutkin hänen tarinaansa alaluvussa 3.6.
Mikon ja Jannen hahmoja vertailemalla voi huomata, että pohjoisen miehen normi on
romantisoitu versio reppanasta ja syrjäytyneestä miehestä, joka on yhteisönsä kunnioittama.
Katsojan sympatiat ovat Jannen puolella, vaikka ulkoisesti Mikko on menestyksekkäämpi. Mikko
todistaa, että pienestä koosta huolimatta voi pärjätä hyvin ainakin taloudellisesti, mutta se ei
samalla merkitse yhteisön kunnioitusta. Mikko joutuu puolustamaan omaisuuttaan aseen avulla.
Talo ja auto ovat Mikolle tärkeimmät asiat hänen elämässään. Janne, Kapu ja Tapio päätyvät
Mikon taloon isännän kutsusta. Kenkiä ei tarvitse ottaa pois jalasta, koska hänellä käy siivooja ‒
varakkaan miehen ei tarvitse alentua siivoamaan kotonaan, sillä sekin feminisoisi miehen, vaan
hän voi palkata siivoojan kotiinsa. Esimiesasema työssä pönkittää Mikon arvovallantunnetta ja
samoin se, että ihmiset ovat riippuvaisia hänen rahoistaan. Mikolla on varaa ostaa luksustuotteita,
kuten irlantilaista viskiä, jota hän on käynyt hakemassa paikan päältä: hän kertoo hakeneensa
Irlannista ”kohtuullista singlemalttia”. Janne yrittää osoittaa tietävyytensä ja sanoo, että
”Euroopastahan sitä saa”, mutta ei pysty jatkamaan keskustelua. Janne ei tiedä luksuselämästä
omakohtaisesti mitään. Kallis viski on varakkaan miehen statussymboli ja jälleen yksi ulkoinen
väline ja todiste Mikon vallasta.
Mikon ja Jannen hahmojen rinnastuminen ja vertailu tematisoi kysymyksen siitä, mikä on
elokuvan esittämä pohjoisen miehen malli? Millainen on pohjoisen miehen normi ja liittyykö
siihen erilainen kunniakäsitys kuin esimerkiksi eteläsuomalaisella miehellä? Ja miksi pohjoisen
miestä romantisoidaan elokuvassa? Pohjoisen miehen normi on reppana mies, jolla on kuitenkin
kunnioitettavia piirteitä. Jannen hahmon kautta elokuvassa romantisoidaan ressukkaa pohjoisen
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miestä, jossa on peräkamarimaskuliinisuuden ominaisuuksia. Mikon hahmo toimii peilinä
yhteiskunnan normeille ja pohjoisuuden ihannoinnille. Peräkammarimaskuliininen mies auttaa
ystävällisyydestä eikä ylemmyyden tunteesta. Mikon hahmo representoi menestynyttä
länsimaalaista miestä. Hänen ylimielisyydessään on jopa jotain, joka ei sovi pohjoisen pieneen
paikkakuntaan: Mikon epämiellyttävyys saa pakostakin spekuloimaan sitä, vertaillaanko
pohjoisen ja eteläisen Suomen onnistumisen mittareita keskenään? Etelän ja pohjoisen –
hegemonian ja marginalian – vastakohdat näyttäytyvät myös Mikon ja Jannen välisessä
kyräilevässä suhteessa. Elokuva virittää pohtimaan, riittääkö yksin taloudellinen menestys
tuomaan onnea, ja tuottaako se lopultakaan mitään turvallista ja vakaata maskuliinista
subjektiasemaa. Mikolla vaikuttaa ulkoisesti olevan vahva positio, mutta hänen kaipauksensa
Inaria kohtaan sekä nokitteleva käyttäytymisensä Jannea kohtaan todistanee, että voimakas asema
on ulkoista silmälumetta.
Mikko innostuu kuullessaan Kapulta, että ”Inari siellä jo pakkailee” ja hän antaa bensaa, jotta saa
Jannen pois jaloista ja voi mennä viettelemään Inaria. Jannen lähtiessä ystävineen hakemaan
digiboksia Mikko lähtee Inarin luo muka auttamaan häntä pakkaamaan. Hän kampaa hiuksiaan
autossa matkalla Inarin luo. Hänellä on edelleen tunteita Inaria kohtaan, ja hän haluaa voittaa
hänet itselleen. Jannen matkan aikana kohtauksia leikataan ristiin niin, että katsoja pystyy
seuraamaan, muuttaako Inari pois ja miten Mikko vaikuttaa Inariin. Inari on suuri motivaatio
Jannen ja Mikon toiminnoille.
Inari sanoi Jannelle pakkaavansa aamuksi valmiiksi, mutta ei ole todella tarkoittanut sitä. Mikko
kuitenkin otti Inarin sanat tosissaan. Mikko antaa Inarille oman yrityksensä ”Snowfun Systems
Oy”:n esitteen ja todistelee, kuinka hän on menestynyt työelämässään ja Janne taas ei.
Mikko: Vai että leikkipuhetta kumminki.
Inari: Niin no, josko sitä vielä kuukauen kattelis, jos se vaikka siitä vielä ryhistäytys. Ko
sais ees sen poksin hommattua.
Mikko: Sitä saatki sitten ootella.
Inari: Kuinka nii?
Mikko: Mie meinasin, etten mie sano tästä mithään, ko Janne on, öö, hieno ihiminen ja
hyvä jätkä. Mutta kauheassa kännissähän net lähtivät minun tyköä koko remmi.
Hyvä ko autoon pääsivät. Ko mie en haluais mitenkhään neuvoa, mutta ko minun
kokemus on kyllä se, että joskus elämässä pittää itte tehä net vaikeat ratkasut eikä
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jäähä toisen kanssa vatvomaan. Jos sie haluat, ni sie voit vaikka väliaikasesti asua
meikän tykönä. Saat, saat oman kerroksen.
Inari näyttää vihaiselta ja päättäväiseltä, ja katsojalle paljastuu hetki Mikosta, joka näyttää
tyytyväiseltä, ettei jäänyt Inarille valheestaan kiinni. Mikko antaa Jannesta tahallaan huonon
kuvan, jotta saa Inarin aloittamaan pakkaamisen ja muuttamaan pois Jannen luota. Mikko ei ole
päässyt henkisesti elämässään eteenpäin, vaan on jäänyt haikailemaan nuoruuden ihastuksensa
perään. Elokuvan tematisoima kysymys maskuliinisista kunniakäsityksistä kärjistyy Jannen ja
Mikon ominaisuuksien vertailussa. Napapiirin sankarit esittää, etteivät menestyksen ulkoiset
merkit riitä yksin takamaan hegemonistakaan maskuliinisuutta – se jää vajaaksi, jos
maskuliinisuus rakentuu pelkästään statussymbolien ja ulkoisten voimanosoitusten, kuten talon,
varallisuuden tai aseiden varaan. Jos ulkoiset voimannäytteet eivät saa toisten miesten
kunnioitusta, rakentuuko miesten kunnia suoritetuista tehtävistä vai jostain muusta? Mikon valhe
tekee hänestä epäluotettavan, mutta Jannekaan ei onnistu tehtävässään täysin rehellisin keinoin.
Jannen on oltava neuvokkaampi, sillä hän on altavastaaja. Jannen alkuperäinen valinta hankkia
digiboksi vaikeimman kautta oli perimiehinen päätös, joka ansaitsee kunnioituksen siinäkin
tapauksessa, että hän ei onnistuisi yrityksessä. Erilaisten olosuhteiden valossa Janne ja Mikko
eivät kenties vaikutakaan niin erilaisilta, toistensa vastakohdilta.
Mikon pakatessa viimeisiä tavaroita autoon Inari kuuntelee radiosta säätiedotusta: ”Voimakas
matalapaineen keskus. Tuulen pelätään nousevan jopa 21 metriin sekunnissa. Myrskyrintaman
uskotaan kuitenkin ylittävän Luoteis-Lapin alueen melko nopeasti lähituntien aikana.” Raskaana
oleva Inari ei halua lähteä myrskyn keskelle. Mikko vakuuttelee, ettei myrsky ole vakava, mutta
ikkunasta näkyy, kuinka potkukelkka ajautuu tuulessa eteenpäin.
Inari: Oisko se paha, jos mien ihan vielä tästä ko… Mie tavalhaan niinko lupasin oottaa
aamuun. Että jos tavarat voit viehä authoon, niin soitellaan vaikka huomenna sitte
että…
Mikko ei ole päässyt yli heidän suhteestaan monen vuoden jälkeenkään, ja hänen seksuaalinen
himonsa Inaria kohtaan on patoutunut. Pieni aitouden ja herkkyyden pilkahdus Mikosta näkyy,
kun hän kysyy Inarilta, onko tämä unohtanut ”mitä meän välillä oli”. Mikko pilaa kuitenkin
tilanteen sanomalla Inaria ”pikkumurmukaksi”, mikä aiheuttaa vaivautuneen hiljaisuuden.
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Inari: Sot ihana, ko oot auttanu, mut nyt unohamma tämmöset.
Mikko: Mie oon pörrönä sinuun. Mie oon aivan kovana, ko mie vain ajattelenki sinua.
Kokkeile vaikka.
Inari: Hei nyt, vo hei, ihan oikeesti. Nyt emmä ollenkhaan lähe tämmöseen, emmä
ollenkhaan.
Mikko: Katto vaikka.
Inari: Mikko, ko men… Voi luoja. Hei. Hieno homma. Ajapa varovasti.
Mikko: Oleksie nyt aivan varma?
Inari: Olen!

Inari pääsee lopulta selville, siitä mikä Mikon motiivi on ollut koko ajan. Mikko on yrittänyt
todistaa tunteensa Inaria kohtaan esittelemällä jopa omaa penistään, kun ei kykene vakuuttamaan
tätä sanallisesti. Mikon viettelytaidoissa on hiomisen varaa, ja Inari menee makuuhuoneeseen ja
jättää Mikon olohuoneeseen paljaine pyllyineen. Mikko yllättyy, että hänen miehinen elimensä ei
vakuuta Inaria. Mikko laittaa housujaan jalkaan nöyryytettynä ja yrittää paikkailla tilannetta
sanomalla ”no hard … feelings”, mikä tilanteen huomioon ottaen on komediallinen
penisreferenssi. Mikko yritti todistaa olevansa heteroseksuaali ja viriili rakastaja, mikä on yksi
maskuliinisuuden perusmääritelmistä (Jokinen 2000: 210). Mikko sanoo Inarille lähtevänsä, avaa
oven ja paiskaa sen kiinni, mutta hän jää eteiseen. Inari luulee Mikon lähteneen, mutta tämä on
tosiasiassa jäänyt sisälle odottamaan, että Inari nukahtaisi. Loukkaantunut mies etsii tapaa kostaa
kokemansa nöyryytyksen.
Ristiinleikkauksella kahden toimintalinjan välillä ‒ matkan ja kodin, Jannen ja Inarin ‒ pidetään
elokuvassa yllä jännitystä ja samalla osoitetaan Jannen ja Mikon kilpailua saman
maskuliinisuuden osoittamisesta. Katsojan sympatiat ovat kuitenkin Jannen puolella; hän on
huono-onnisempi ja mies, joka yrittää parhaansa. Samanaikaisesti Mikko edustaa toisaalla uhkaa,
joka kohdistuu siihen, minkä puolesta Janne taistelee. Kuten Odysseus, Jannekin kohtaa haasteita
vielä kotiin saavuttuaan. Koko elokuvan ajan Jannen koettelemuksia ja matkaa verrataan Inarin
toimintaan, sillä Inari on elokuvan katalysaattori. Inari aloittaa elokuvan toiminnan ja laittaa
Jannen matkan muotoiselle miehuuskokeelle. Kaikkien kommellusten jälkeen Janne on saanut
hommattua digiboksin ja ehättää aamuksi Inarin luokse, jolloin hän näkee Mikon auton
pihassaan. Mikko seuraa jännittyneenä ikkunasta Jannea, joka katsoo autoa epäilevänä ja
vihaisena. Mikko puree hermostuneena purkkaa ja tukkii purkalla asekaapin munalukon, jotta
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Janne ei käyttäisi asetta häntä vastaan. Hänen olettamuksensa on, että Janne käyttäytyisi
väkivaltaisesti häntä kohtaan, aivan kuin hän käyttäytyi Jannea, Kapua ja Tapiota kohtaan omassa
talossaan.
Mikko avaa makuuhuoneen oven ja näkee Inarin nukkuvan. Mikko riisuutuu ja asettelee Inarin
vaatteita luodakseen vaikutelman siitä, että he ovat harrastaneet seksiä. Mikko menee makaamaan
nukkuvan Inarin viereen, jolloin tämä painautuu häntä vasten luullen halaavansa Jannea. Janne
avaa makuuhuoneen oven, näkee Inarin nukkuvan ja Mikon nukkuvan alastomana Inarin vieressä
ja tekee asiasta johtopäätöksensä. Hän kävelee ulos digiboksi kädessään ja hyppii vaivalla
hankkimansa laitteen rikki. Raivoisan hyppimisensä jälkeen Janne havahtuu linnun lauluun:
pohjoinen ja sen luonto on mukana auttamassa Jannea tekemään sen mikä on vaikeampaa,
kohtaamaan tilanteen uudenlaisella tavalla.
Mikko on laittamassa vaatteitaan päälleen, kun hän kuulee Jannen palaavan takaisin sisälle.
Mikko hätkähtää ja alkaa jälleen riisua vaatteitaan ja menee alastomana Inarin viereen. Janne
päättää kohdata tilanteen ja tekee Inarille ja Mikolle aamupalan tarjottimelle. Inari herää oven
koputukseen ja huomaa Mikon vieressään:
Inari: Mitä vittua? Mitä sie siinä teet? Painu nyt jumalauta ulos, että mee kotias siitä!
Mikä sinua vaivaa? Onko sulla vintti aivan pimeänä?

Inari työntää Mikon pois sängystä ja näkee Jannen ovella. Janne ymmärtää tilanteen, seisoo
tarjottimen kanssa ovella sanomatta mitään. Mikko yrittää makuuhuoneen ovesta pihalle, mutta
Janne on tarjottimen kanssa edessä. Janne ei siirry pois edestä vaan nostaa tarjotinta. Mikko
joutuu puolialastomana nöyrtymään ja kyykistymään Jannen käsivarren ali päästääkseen
huoneesta pihalle. Voimasuhteet ovat heidän välillään muuttuneet. Mikko on luullut, että Janne
ampuisi häntä, mutta Jannen ei tarvitse enää käyttää ulkoisia voimakeinoja. Hän on hankkinut
matkalla takaisin itsekunnioituksensa, eikä edes avovaimon yllättäminen sängystä toisen miehen
kanssa voi sitä horjuttaa, minkä aamupalatarjottimen tuominen humoristisena eleenä osoittaa.
Mikko joutuu alistumaan, ja Janne ja hänen edustamansa maskuliinisuus on voittanut, tosin ei
aivan täydellisesti, sillä vielä on jäljellä ”pari muuttujaa”.
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Jannen matkan alku osoittaa hänen vallan vähyyttään. Road-genren draamallinen kaari toteuttaa
ideaa, että matkan aikana kasvaa ja muuttuu vahvemmaksi ihmiseksi. Mikko ei ole matkaa
tehnyt; kenties hänen elämänsä on jäänyt emotionaalisen pysähtymisen tilaan siitä lähtien, kun
suhde Inarin kanssa päättyi. Matkan lopussa kuitenkin Janne on saanut maskuliinista valtaansa
takaisin, ja nyt Mikko pelkää Jannea, vaikka tällä ei ole käsissään asetta vaan pelkkä
aamupalatarjotin.
Mikko: Jokohan se… onkohan se jo tiet aurannu? [laittaa takin päälle ja lähtee pihalle,
autolla pois]
Inari: Vitun jätkät. Mikä teitä miehiä oikeen vaivaa?
Janne: No esimerkiks semmonen saattaa vähän vaivata että ko tulee kotia ni siellä on joku
ukko munasilhaa aviovuotheessa.
Inari [hymyilee]: No toiksä sen poksin?
Janne: Siinä oli pari muuttujaa.
Inari: Mmm.
Janne: Mie voin selittää.
Inari [koskee Jannen kasvoissa oleviin arpiin]: Missä sieki olet taas ollu?
Janne: Mie ajattelin, että mie rakennan vauvalle leikkinurkkauksen tuonne.
Inari: Tohonko tv-tason viereen?
Janne: Nii.

Inari hymyilee ymmärtäväisesti. Janne haluaa tehdä lapsen leikkinurkkauksen televisiotason
viereen muistuttamaan matkasta, jonka hän teki todistaakseen olevansa kykenevä isäksi. Tarinan
pelastaja ja odottamaton sankari on venäläinen miljonääri, Sergei, jonka kanssa Janne keskusteli
rakkaudesta ja tunnusti, miksi hän tarvitsi rahaa ja digiboksin. Sergein saapuminen on kuin ”deus
ex machina” (god from the machine) – yllätyksellinen tapa päättää tarina onnellisesti ja myös
komedian tavoin. Sergei saapuu helikopterilla heidän pihaansa ja tuo heille uuden digiboksin sekä
Jannen matkalla tippuneen kukkaron takaisin. Sergei antaa suukon Inarin poskelle ja lähtee pois.
Janne ojentaa digiboksin Inarille, joka on ihmeissään. Sergein romanttisuus, rehellisyys ja
lupauksen

pitäminen

vaikuttaa

todistavan,

että

kunnia

on

merkittävä

vaikuttaja

maskuliinisuudessa. Sergei toteuttaa ulkoisesti hegemonista maskuliinisuutta; hänellä on rahaa ja
valtaa, mutta hän valintojensa kautta ei alista muita miehiä.
Janne kävelee itsevarman oloisena postilaatikolle ja heilauttaa kättään hyvästiksi Sergeille, ihan
kuin helikoptereita laskeutuisi joka päivä hänen pihalleen. Postilaatikko on vinossa, vain yhdellä
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ruuvilla kiinni. Janne ottaa postin ja kävelee lehti kainalossa Inarin luo ja ohjaa hänet sisälle. Hän
avaa oven, katsoo ylös, potkii lumet pois kengistään ja menee sisälle tyytyväisen ja ylpeän
oloisena. Janne on empaattinen hahmo, ja Mikko esittää elokuvassa ”pakollista” pahaa
vastavoimaa, antagonistia. Mikko on yhteiskunnan ja hegemonisen maskuliinisuuden asettamien
normien mukaan menestynyt, mutta elokuva esittää, että ilman kunnioitusta ei ole juuri mitään.
Lopulta kenties elokuvan esittämä ihannemies on toimelias pohjoisen mies, jolla on perhe ja
ystäviä ja joka on luottavainen tulevaisuuden suhteen ja tuottaa jotain yhteiskunnalle.

3.4.1

Pohjoisuuden merkitys tarinalle

On mielekästä pohtia hetki pohjoisuuden merkitystä tarinalle. Elokuva sijoittuu pimeään talviseen
pohjoiseen, jossa päivä ei ole pitkä. Napapiirin sankarit asemoituu osaksi sitä pohjoisten
kulttuurien ja yhteisöjen esittelyä, jota edustavat esimerkiksi televisiosarjat Twin Peaks (1990–
1991, Yhdysvallat) ja Villi pohjola (Northern Exposure, 1990–1995, Yhdysvallat), jotka
sijoittuvat Pohjois-Amerikkaan sekä suomalainen, Kemijärvelle sijoittuva Taivaan tulet (2007–
2014, Suomi). Napapiirin sankarit sijoittuu Suomeen, mutta se voisi tapahtua yhtälailla missä
tahansa pohjoisilla alueilla. Elokuva kuvaa eräänlaista ”pohjoisen hulluuden” stereotypiaa, joka
kysyy,

kuka pohjoisessa haluaa

asua?

Elokuva avaa näkymän

pohjoissuomalaiseen

todellisuuteen: työpaikat ovat tiukassa ja Kapukin on ”valmistunu korthistoon”. Arktinen hysteria
avaa tutkimuksessa paikallisuuden analyysiä. Eteläiseen Suomeen muutto on järkevää, sillä siellä
on enemmän työpaikkoja, palveluita ja helpommat elinolosuhteet. Toisaalta etelään muuttaminen
tuntuu luovuttamiselta, omien juurien hylkäämiseltä. Pohjoisesta muuttavat pois he, jotka eivät
kestä sen olosuhteita. Pohjoinen koettelee ihmistä erilailla kuin etelä.
Kai Laitinen (1984: 12–23) kuvaa suomalaista proosakirjallisuutta, jossa käsitellään luontoa,
pohjoisuutta sekä köyhyyttä. Laitisen mukaan suomalaista luontoa pelätään ja sitä myös tarvitaan,
se on turvapaikka ja pakopaikka. Kaupungin ja teollistuneen ympäristön kuvaus ovat lisääntyneet
suomalaisessa kirjallisuudessa ja saman voi olettaa tapahtuneen elokuvataiteessa. Laitisen
mukaan huumori on aina ollut mukana suomalaisessa proosassa, joka käsittelee luontokuvausta.
Saman tradition voidaan katsoa jatkuvan Napapiirin sankarit -elokuvassa. Luonto on läsnä, kun
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astuu ulos ovesta, samalla se voi olla kohtalokas, jos siihen ei osaa varautua. Pohjoinen luonto on
voimaannuttava ja samalla vaarallinen. Pohjoinen tarjoaa kotimaista eksoottisuutta olematta
kuitenkaan liian outo. Elokuva kuvaa pienen paikkakunnan elämää ja sen asukkaita. Pohjoisuus
tulee esille elokuvassa tapahtumapaikkojen ja henkilöiden puhetavan kautta sekä pohjoisen
sosiaalisen elämän kuvauksessa. Elokuva sijoittuu todelliseen paikkaan, Kolarin, Kittilän ja
Rovaniemen alueille. Paikka asettaa elokuvalle raamit ja samalla vahvistaa sen todellisuutta.
Elokuvan pohjoisuus on pääosin visuaalista, ja ympäristö on tärkeä elementti Napapiirin
sankareissa. Pohjoisen Suomen pimeyttä ei ole muutettu, vaan se on otettu osaksi tarinaa.
Laitinen (1984: 22) kuvailee talven merkitystä suomalaisessa proosakirjallisuudessa: ”talvi on – –
merkinnyt koettelusta tai tuhon uhkaa, kevät eloon virkoamista”. Samaa symboliikkaa voidaan
soveltaa myös Napapiirin sankareihin: suurin osa tarinasta sijoittuu vuorokauden aikaan, jolloin
auringon valoa ei näy. Ainoastaan lauantaiaamuna, kun Janne ja Kapu palaavat Kolariin,
aamuaurinko paistaa kirkkaana. Valo on näin elokuvallinen ja symbolinen tarinankerronnan
väline, joka heijastelee mielentilaa, asennetta ja mentaliteettia.
Amerikkalaisissa road-elokuvissa laajakuvat aavikosta tai aavasta näkymästä ovat olennainen osa
elokuvan ilmettä (Laderman 2002: 14). Napapiirin sankareissa maiseman pohjoisuus on
visuaalisesti ja vahvasti läsnä. Matkaan lähdetään, vaikka ulkona on kylmä ja pimeä, sillä
henkilöhahmot hyväksyvät pohjoisen olosuhteet ja pohjoisuus on erottamaton osa heidän
identiteettiään. Kylmään ja pimeään tottumattomilla olisi ollut suurempia vaikeuksia lähteä
matkaan, eikä koko tarina olisi kenties edes alkanut. Napapiirin sankarit jatkaa laajaa
mieselokuvien perintöä, jossa esimerkiksi Jon-elokuva kiteyttää tarinan syrjäytyneestä
antisankarista, joka riskeeraa maskuliinisuutensa. Jon pakenee pohjoiseen, mutta Janne
ystävineen asuu jo siellä. Jon-elokuva on aikaisempi esimerkki maskuliinisuutta ja pohjoisuutta
käsittelevästä road-elokuvasta, ja paljastaa ihmisestä jotain kaikkien maneerien ja defenssien alta.
Jon-elokuva on esimerkki tästä pohjoisen riisuvasta vaikutuksesta. Sen päänäyttelijä Kari
Väänänen kertoo pohjoisuudesta ja sen vaikutuksesta tarinaan:
Maisema on Jonissa tärkeä. Se tehtiin niin raukoilla rajoilla, että sinne maailma loppuu.
Siellä ihminen alkaa käyttäytyä paljaasti. Jonin piti matkustaa pitkälle, että niin tapahtui.
Minulle siellä tapahtui myös paljon. Ne tunnot, joita Jon koki, ovat osaltaan minun
tuntojani. (von Bagh 2005: 662, alkuperäislähde IS 14.2.1983)
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Pohjoinen on esitetty suomalaisissa road-elokuvissa usein pakopaikkana. On mielenkiintoista
pohtia, miksi pohjoisuus niin usein aktivoi odysseia-teeman. Road-elokuvissa on ihannoitu
syrjääntyneitä ihmisiä (Laderman 2002: 7). Pohjoisuuden merkityksen suomalaisissa roadelokuvissa voidaan katsoa kulkeutuneen lännenelokuvista. Aava maisema kertoo hahmon
mielensisäisistä liikkeistä. Maisema on itsessään aina representaatio (Römpötti 2012: 216).
Corriganin (1991: 147) mukaan maisema elokuvissa on usein tuttu, mutta siitä on jollain tavalla
vieraannuttu. Identiteetti oivalletaan uudella tavalla ja matkan aikana identiteetti muuttuu (ks.
esim. Jokinen: 1991). Matkan aikana koti nähdään uudella tavalla ja sen arvo huomataan, kun on
lähdetty matkaan:
Siis road-elokuvassa tärkeintä on lähteminen siksi, että vain lähtemällä voidaan yrittää
vastustaa vieraantumista ja muuttaa omaa suhdettaan ympäristöön ja siten oman
olemassaolon ehtoja. Siksi se, minkälaisena kulkijan ja ympäristön suhde elokuvissa
kuvataan, on oleellista. (Römpötti 2012: 73–74.)

Koska maisema representoi hahmon mielenliikkeitä, voidaan sanoa, että vieraantuminen tutusta
maisemasta kertoo vieraantumisesta omasta elämästä, omasta identiteetistä. Matka on tarpeen,
jotta identiteetti voidaan rakentaa uudenlaiseksi ja vastaamaan paremmin esimerkiksi niitä
haasteita, joita mies nyky-yhteiskunnassa kohtaa vaikkapa isyyden kynnyksellä. Matkan aikana
tunnistetaan oman identiteetin muutos ja löydetään uusia puolia itsestä. Amerikkalaisissa roadelokuvissa aavikko merkitsee symbolista paikkaa: se on tyhjiö, jossa identiteetti menettää
aikaisempia rajoitteitaan (Sargeant & Watson 1999: 14). Paikat ovat road-elokuvissa niin
sanottua ei-kenenkään maata, jossa identiteettiä voidaan koetella ja sen rajoja voidaan murtaa
vapaammin kuin tutussa arkitodellisuudessa. Rajoja venyttämällä voidaan omaksua uusi
identiteetti. Suomessa ei ole aavikkoa, mutta sen symbolinen vastine pohjoisessa on lumi. Lumi
on pohjoinen elementti, joka on matkaajalle koetteleva luonnonvoima ja haaste ja saattaa
muodostua hengenvaaralliseksi, ellei osaa suojautua kunnolla. Cohan ja Hark (1997: 2) ovat
pohtineet miten road-genre muuttuu kun se siirretään amerikkalaisesta kontekstista toisenlaisiin
maisemiin, kuten Australiaan tai pohjoisille alueille. Nestingen (2005: 280) puolestaan on
vertaillut road-elokuvien valtavirtaa lajin pohjoismaisiin sovelluksiin ja kertoo, että yleisesti
road-elokuvissa on kuvattu laajakuvaisia maisemia, suurta luontoa. Nestingen kertoo
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Pohjoismaisten road-elokuvien kuvauksen vaikuttavan hänen mielestään ahdistavalta jopa
klaustrofobiselta, vaikka Pohjoismaissa on maantieteellisesti laajoja maa-alueita. Kuitenkaan
Pohjoismaiden maisemat eivät Nestingenin arvion mukaan pärjää vertailussa suurempien maiden
kuten Amerikan, Australian tai Brasilian maisemien kesken. Tästä syystä pohjoismainen
maisema näyttäytyy eritavalla road-elokuvissa.
Kun pohjoinen on suosittu ja selkeä paikka road-tarinoille, voidaanko ajatella pohjoisen olevan
lännenelokuvien ”lännen” tapaan paikka, jolla on mystinen menneisyys ja merkitys sekä paikka,
joka on aidoimmillaan uuden alku, uusi Eden. Jos näin on, niin miksi pohjoinen tarjoaa hyvän
alustan demonisesti sävyttyneelle ja psyykkiseen sairauteen assosioituvalle arktiselle hysterialle?
Miksi arktinen hysteria on syntynyt on nimenomaan syntynyt pohjoisessa? Mikä pohjoisessa ja
pohjoisuudessa saa hysterian elementit nousemaan esille?
Lapin ja pohjoisen maisemat ovat ainutlaatuisia Suomessa. Pohjoisessa autot ovat pitkien
asumattomien välimatkojen vuoksi tarpeellisia liikkumiseen. Elokuvassa on jatkuvasti talvi ja on
pimeää, kuten pohjoisessa on talvikaamoksen aikaan. Ainoa auringonvalo näkyy elokuvan
lopussa, kun Janne palaa kotiin. Valo representoi toivoa ja uutta alkua. Koko elokuvan ajan on
ollut pimeää, ja vasta loppuratkaisun jälkeen aurinko on noussut ja paistaa pilvien alta. Elokuvan
lopussa lumi heijastaa auringonvaloa niin, että koko maisema kirkastuu.

3.5 Tapion vapautuminen äidin helmoista
Janne: Hatune riistää. Ei siltä mulukulta kannate ostaa mithään.
Tapio: Ei kannata. Met ostimma Hatuselta semmosen sauvasekottimen. Ei niistä napeista
ymmärtäny erkkikhään mittään. Eikä se rikkonu tuosta omenasta etes
siemenkottaakhaan. Aivan paska.

Janne saa Tapion puolustamaan omaa näkemystään Hatusen epäilyttävyydestä. Tapio on
luotettava ystävä, auttavainen ja hyväsydäminen. Tapio on sympaattinen hahmo, joka kaipaa
omaa vapautta, aikuiseksi mieheksi kasvamista ja romanttista suhdetta naisen kanssa. Tapio on
ystäväkolmikosta hiljaisin, ja hänellä on tapana tarkkailla tilannetta. Siinä missä Kapu ja Janne
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usein väittelevät keskenään, Tapio tyytyy olemaan hiljaa. Ystävysten keskinäisessä dynamiikassa
Kapu on kyyninen ja negatiivinen, Janne positiivinen ja Tapio tukee ystäviään usein
vähäsanaisesti mutta sitäkin suuremmalla läsnäololla.
Elokuvan miehistä Tapio edustaa selkeimmin peräkammarimaskuliinisuutta: hän on työtön nuori
mies, joka asuu yhdessä äitinsä kanssa. Äiti on vahvasti vaikuttava hahmo Tapion elämässä;
Tapion isää ei elokuvassa edes mainita. Katsojalle ei paljasteta, ovatko Tapion vanhemmat
eronneet, onko hänen isänsä lähtenyt vai kuollut, kenties oman käden kautta. Selvää kuitenkin on,
että äiti on kasvattanut Tapion yksin ja on vaikuttanut hänen elämäänsä eniten. Tapiolla on
elokuvassa äidin kutomat sydänlapaset, ja hänen puhelimensa on äidin ostama. Tapio on
riippuvainen äidistään ja hänen rahoistaan. Elokuvan esittämä äidin ja pojan välinen suhde on
monimuotoinen.

Se

perustuu

aitoon

välittämiseen,

mutta

myös

molemminpuoliseen

riippuvaisuussuhteeseen. Tapio on riippuvainen äitinsä toimeentulosta, ja Tapion äiti taas haluaa
pitää poikansa otteessaan ja kontrolloi puhelimitse koko ajan, mitä tämä tekee. Tapion matka
elokuvassa onkin itsenäistymistä äitinsä otteesta. Tapion hahmossa on myös arktisen hysterian
piirteitä. Pohjoisuuden, syrjäytymisen ja köyhyyden lisäksi Tapiolla on vaikeuksia ratkaista
ongelmiaan. (vrt. Ihonen 1999: 231) Hän on antanut osan päätösvallastaan äidilleen tai ei ole
kyennyt vastustamaan äitinsä valtaa.
Napapiirin sankareissa Tapion merkittävimmät ja ainoat ystävyyssuhteet ovat Kapun ja Jannen
kanssa. Hänessä herkkyys yhdistyy maskuliinisiin piirteisiin. Hän on kiinnostunut koneista ja
autoista ja tietää niistä paljon. Tapion hahmo edustaa elokuvassa tuttua humoristista ja
stereotyyppistä heteronormatiivista mieskuvaa. Tapion hahmon kautta voidaan tutkia myös
arktiseen hysteriaan kuuluvaa impulsiivista seksuaalisuutta (vrt. Ihonen 1999: 231). Tapio viettää
aikaansa ystäviensä lailla paikallisessa baarissa, mutta siinä missä Janne juo kaljaa ja Kapu
keskittyy juomisen lisäksi lehtien lukemiseen, Tapio pelaa pakkomielteisesti Look at My Boobs pelikoneella, jossa palkinnoksi hyvästä suorituksesta saa nähdä naisen rinnat. Tapio pelaa
”kymppileveliä”, pelin vaikeinta tasoa, mutta epäonnistuu. Punahiuksisen Sexy Sabinen rinnat
jäävät näkemättä, ja Tapio kysyy harmissaan Jannelta kahta euroa uuteen peliin. Kun Janne
myöhemmin joutuu Inarin kanssa vaikeuksiin, koska digiboksi on jäänyt ostamatta, Tapio tuntee
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olevansa osasyyllinen. Kun matkaan tarvittavaa ”piiliä” ei ole, Janne kysyy Tapiolta
yksinkertaisesti ”Räihä?”. Tapio syö makkaraleipäänsä ja vastaa vain ”Mmm”.
Kapu: No kysyiksie äitiltäs?
Tapio: No emmie.
Kapu: Justhii.

Tapio kaahaa autolla tallista ulos, ja Tapion äiti on ikkunassa ja katsoo verhon takaa. Lupaa hän
ei äidiltään auton ottamiseen kysy, koska ei halua liikaa selittää asiaa eikä äitinsä sekaantuvan.
Kaverusten kulkuväline, Tapion äidin auto, on hahmo itsessään. Orrin (1993: 127, 130) mukaan
sankarillinen auto ei ole upouusi ja moderni, vaan se on menneeltä vuosikymmeneltä. Auto
representoi Tapion heteronormatiivisuutta ja maskuliinisuutta; auto on keltamusta ja siinä on
takaspoileri, musiikkisoittimet ja karvanopat. Auton ”tuunaaminen” tapahtuu äidin rahoilla.
Auton laittaminen on yksi tapa kuluttaa aikaa ja tehdä jotain itselle merkityksellistä. Roadelokuva ei kuitenkaan ole sama asia kuin autoelokuva. Auto saa symbolisen merkityksen
henkilöhahmojen kehityksen eteenpäin viejänä ja mahdollistajana. Autot tarjoavat matkustuksen
lisäksi suojaa ja mahdollisuuden muutokseen, mikä on merkityksellistä. Orrin mukaan ihmiset
ilmaisevat itseään oman autonsa kautta: road-elokuvassa auto on henkilöhahmo itsessään.
Muokkaamalla autosta maskuliinista statussymbolia Tapio on vieroittanut itseään äidistään ja
merkannut auton omaksi miehiseksi alueekseen. Auton muokkaaminen on hiljainen mutta näkyvä
tapa kapinoida äidillistä auktoriteettia vastaan. Tapion elämässä ystävät, seksuaalisesti virittyneet
pelikoneet ja autot ovat keskeisiä hänen elämässään.
Auton rekisteritunnus TIS-51, eli tissi, kertoo komediallisesti Tapion fiksaatioista naisen
rintoihin. Rintafetisismiä nuorella miehellä, joka asuu äitinsä luona, voisi kutsua oidipaaliseksi.
Korostetun maskuliininen auto on Tapion äidin nimissä ja äidin rahoilla kustannettu, mutta
käytännössä se on Tapion aluetta. Matka tyssää kuitenkin nopeasti, kun bensa loppuu. Oli roadelokuva millainen tahansa, siihen sisältyy lähes poikkeuksetta muutakin kuin autossa oloa.
Pysähdykset, auton tankkaukset ja kolarit ovat realistia elokuvamaailman kannalta ja samalla
tuovat elokuvan tarinaan sisältöä, viivettä ja jännitystä (Laderman 2002: 15).
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Tapio: Joo-o. Mie sitä viikolla pähkin, että pistänkö tuon uuen supparin vai korjaanko
pensavalon.
Kapu: Hieno homma.
Janne: Joo, justhiinsa.
Tapio: Mutta passot potkii. Sitä ei voi kiistää.

Tapion vitsi ei saa ymmärrystä, kun Janne vaipuu epätoivoon. Tilanne näyttää toivottomalta ja
Janne sanoo: ”Mie soitan Inarille, että tuopi muuttomatkalla pensaa.” Janne lähtee ulos autosta
pettyneenä ja Tapio seuraa pian häntä, vaikka ei osaakaan sanoilla helpottaa ystävänsä oloa.
Tapio on lojaali ja empaattinen ystävä. Hänelle, kuten muillekin peräkammarin pojille,
ystävyyssuhteet ovat merkittäviä. Miesten välisiä suhteita voidaan kutsua homososiaalisiksi
suhteiksi (esim. Sankala 2011: 178). Peräkammarin poikien tulee homososiaalisissa suhteissaan
korostaa maskuliinisuuttaan ja heteroseksuaalisuuttaan, sillä peräkammaripojat viettävät paljon
aikaa yhdessä. Työn ja perheen puuttuessa peräkammarin poikien arki täyttyy toisenlaisista
rutiineista ja arjen tehtävistä. Ystävyyssuhteet ovat peräkammarin pojille hyvin tärkeitä. Sankala
jatkaa:
Poikamiesten arjen maskuliininen hyvinvointi rakentuu näiden tekojen ja eleiden
performatiivisista toistoista. Keskeistä esityksessä on heidän kohdallaan kuva
hegemonisista maskuliinisuuksista ja homososiaalisista suhteiden ilmentymistä, mitkä
samalla muodostavat heidän identiteettinsä rakennuspalikoita sisältäen subjektiivisen
kokemuksen hyvinvoinnista. (Sankala 2011: 178.)

Pikku-Mikon talossa Tapio yrittää houkutella Jannea ottamaan vastaan Mikon ilmaiseksi antaman
digiboksin. Tapio on tottunut ottamaan lahjoja ja palveluksia vastaan äidiltään, nöyrtymään sen
tosiasian edessä, että hänen toimeentulonsa ei riitä. Tapio arvelee lahjaksi saadun digiboksin
olevan helpoin ratkaisu ja Mikon suunsoiton olevan välttämätön paha, joka täytyy sen hintana
hyväksyä. Janne ei tähän mahdollisuuteen kuitenkaan suostu. Matkan aikana Tapion kapinamieli
herää, ja sitä inspiroi selviäminen koettelemuksista yhdessä ystävien kanssa, makaaminen
unelmiensa naisen kanssa ja Jannen peräänantamattomuuden todistaminen. Tapion sisäinen
matka rakentuu etäisyyden ottamisesta dominoivaan äitiin.
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Tapion äiti soittaa pojalleen, kun miehet ovat aloittaneet matkansa ja ovat Mikon luona. Äidillä ja
pojalla on jäänyt arvausleikki kesken. 37 Äiti valitsee tunnetun henkilön ja Tapio arvailee
puhelimessa, kenestä voisi olla kyse:
Tapio: Oleksie joku elossa oleva tyyppi? Suomalainen? – – Oleksie taiteilija? – – Äiti, en
mie oikeesti tunne niitä. – – Gallen-Kallela, Palsa? – – Mie en jaksa nyt tämmöstä
sivistysaspektii. – – Ko mie en oikein tunne niitä modernisteja. Äiti, mie en
oikeasti muista ennää kethään muuta.

Tapion äiti on taideorientoitunut ja hän maalaa itse tauluja. Hän on kasvattanut pojastaan herkän
miehen. Äiti on tyytyväinen arkeensa poikansa kanssa, mutta Tapiolla on toteutumattomia
haaveita. Yksi Tapion fantasioista toteutuu, kun hän yllättäen tapaa Ylläksen hotellin baarissa
Look at My Boobs -pelikoneen vaikeimman tason eli ”kymppilevelin” naisen. Tapio on
kohdannut miltei saavuttamattoman naisen – seksi-ikonin, joka oli totta virtuaalisessa
pelimaailmassa. Tapio vaikuttaa elävän pelien välityksellä: hän kommunikoi äitinsä kanssa
arvausleikeillä ja kuluttaa aikaansa Look at My Boobs -pelikoneen ääressä. Fiksaatio
pelimaailmaan kertoo todellisuuden paosta, oman arjen tapahtumattomuudesta: pelien kautta
Tapio saa elämäänsä jännitystä, vaihtelua sekä hallinnantunnetta. Marjukka on ystävänsä kanssa
ollut laulamassa karaokea lavalla, ja Tapio näkee hänet. Tapio on tottunut haaveilemaan naisista,
mutta ei ole seurustellut naisten kanssa, joten kun Tapio kohtaa unelmiensa naisen, hän ei tiedä,
miten lähestyä tätä:

Kapu [baaritiskillä]: Alamma tiputtelemaan sitä märkää.
Tapio: Ei jumalauta, eikö tuo ole kymppileveli?
Kapu: No jumalauta, onko se?
Tapio: Hyvin säilyny.
Kapu: No mene nyt pyytähmään nimmaria ainaki.
Tapio: En mie kehtaa.
Kapu: Nii, eihän net emännät livenä niin kiinnostavia ole, että parempi antaa olla vain.

37

Elokuvan DVD:n lisämateriaaleissa olevassa poistetussa kohtauksessa tulee ilmi, että Tapion on ollut tarkoitus
pitää äitinsä kanssa peli-ilta kyseisenä iltana. Tapion äiti haluaa pitää suunnitelmastaan kiinni ja soittaa pojalleen
arvuutusleikin merkeissä.
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Keskityn tutkielmassani miesten kulttuuriin, mutta on mielenkiintoista pohtia Marjukan hahmon
kautta, kuinka elokuvassa nainen representoituu miehelle. Marjukka on pukeutunut punaiseen
mekkoon ja hänellä on punaista huulipunaa. Väri on erottuva, ja Tapiokin huomaa Marjukan
täydestä baarista ihmisten joukosta. Voidaan olettaa, että Marjukan tarkoituksena on saada
huomiota korostetun naisellisen pukeutumisensa kautta.
Marjukka [puhuu ystävälleen]: Ei kukaan oo vilkassukaan muhun päin koko iltana. Sitä
mursua ei lasketa. Sitä paitsi sekin katto vaan mun läskejä. Mä sanoin, ettei tää mahu
mulle. Mä oon ihan hirvee läski.
Marjukan ystävä: Etkä ole.
Marjukka on kaunein ja uhkein, hän on palkinto. Marjukka on stereotypia naisesta, joka on
ylihuolehtivainen ulkonäöstään ja haluaa huomiota. Hän ei ole passiivinen nainen, vaan osallistuu
aktiivisesti seuran etsintään. Marjukka on pin-up-nainen, joka näyttää hyvältä ja uhkealta, ja
jonka tarkoituksena on olla maskuliinisen katseen kohteena. Hänninen (1999: 198–201) toteaa,
että

naisen

seksuaalisuus

keskittyy

kahteen

tarkoitustehtävään:

lisääntymiseen

ja

heteroseksuaalisen miehen seksuaaliseen tyydyttämiseen. Käsitys naisen polarisoituneesta
seksuaalisuudesta kumpuaa hegemonisen maskuliinisuuden näkökulmasta ja perinteisistä
sukupuolirooleista. Hänninen näkee ongelmallisena naisen tasapainoilemisen näiden kahden
tehtävän välillä. Marjukan hahmossa toteutuvat molemmat Hännisen kirjoittamat naisen
seksuaalisuuden tarkoitustehtävät. Entisenä pin-up-tyttönä Marjukka on korostetusti tietynlaisen
naiskuvan representaatio ja miesten seksuaalisten toiveiden projektio, mutta hänen yksityinen
minänsä kaipaa muutakin kuin miehen katseen kohteena olemista ja tämän unelmien täyttämistä.
Marjukalla on lapsi, jonka yksinhuoltaja hän on. Marjukka huolehtii lapsestaan päätoimisesti
yksin, ja voi vapaana viikonloppunaan toteuttaa naisen ”toista tehtävää”. Marjukka pukeutuu
naisellisesti, ja hän on esiintynyt pornograafisissa kuvissa nuoruudessaan, mutta hänessä on
kuitenkin enemmänkin kuin vain materiaalia miehen houkutteluun. En näe naisen roolia niin
yksinkertaistettuna mallina, kuten Hänninen (1999: 198) esittää; miesten seksuaaliset
mieltymykset varioivat huomattavasti heteroseksuaalisuuden sisälläkin, joten sama pätee myös
naisiin. Pinnalta katsottuna Marjukan hahmon voi nähdä kauniina palkintona, jopa passiivisena
objektina miehelle, mutta omalla tavallaan Marjukka on vahva nainen elokuvassa. Pin-up-nainen
osoittautuu todelliseksi, ja Tapio rohkaistuu kysymään häneltä nimikirjoitusta.
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Tapio:
Marjukka:
Tapio:
Marjukka:
Tapio:
Marjukka:
[– –]
Tapio:

– – Niinko… Mie olen, siis mie olen tahkonnu sitä monipeliautomaattia
aika paljonki niin mie aattelin, jos sie voisit..
Siis mitä peliä?
Anteeksi. Mie sekotin. Hauskaa iltaa.
Eiku kyl mä annan [nimikirjoituksen], mut siis mikä peli?
Tällanen niinko kolikkoautomaatti, mitä on paareissa. Missä yritethään
saaha… Mie en ole saanu sinusta ko vähä tota rinnan yläkaarta näkyhviin,
ko sie olet siinä niinko semmonen loppuvastustaja. Kymppileveli.
Herranjumala, ne on niitä Berliinin kuvia. Mä olin ihan peeaa sillon. Hei,
tunnistaaks mut kaikki täällä? Hei, onks se ihan kauhee kuva? Ei kai ne oo
niitä revityksiä?
Voikko sie laittaa siihen vielä, että ”Tapiolle syämellä”?

Marjukka hämmentyy ja kysyy ”Oonks mä ihan punane? Miten sä ees tunnistit mut vielä?
Siitähän on sata vuotta aikaa.” Marjukka on vanhempi kuin Tapio, mikä ei heitä kumpaakaan
häiritse. Tapiolle Marjukka on unelmien nainen, jota hän on katsellut ”aika paljonki”, mutta ei ole
vielä nähnyt suurinta palkintoa eli Marjukan rintoja. Tapiolla ja Marjukalla löytyy yhteinen sävel,
ja he laulavat karaokessa Katri Helenan Lintu ja lapsi -laulun.
Marjukka kertoo Tapiolle, että hänellä on viisivuotias tytär. Nainen olettaa, ettei Tapio halua enää
tutustua häneen, koska hän on yksinhuoltaja tai liian kiinnostunut Tapiosta. Marjukassa on sekä
vahvan että herkän naisen ominaisuuksia. Vahvuudesta kertoo hänen yksinhuoltajuutensa sekä
värikäs pukeutuminen. Tapio osaa ottaa vastaan naisen hermostuneisuuden ja vastaa hänelle, että
”Minun piti sanoa, että mie tykkään lapsista. Sulla on kaunis tyär. Tullu äitiinsä.” Marjukka
päästää Tapion lähelleen, kun tietää, että hän hyväksyy Marjukan yksinhuoltajuuden. Marjukka
haluaa miehen soveltuvan lapselleen miehen malliksi. Heidän herkän hetkensä pilaa kuitenkin
Tapion äiti, joka soittaa pojalleen arvuutusleikin nojalla. Tapio ei halua osallistua leikkiin ja äiti
kysyy:
Äiti: Onko sulla joku vaimo siinä?
Tapio: Vaimo, no ei ko…
Äiti: Mutta hei, tuohan on rohki fiini homma.
Tapio: Jos mie soitan vähän myöhemmin.
Äiti: No näytä nyt, minkä näkönen.
Tapio: En mie.
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Äiti: No just tämmösiä varten mie sulle sen puhelimen ostin.
Tapio [kävelee Marjukan luo ja ottaa kuvan]: Antheeksi.
Äiti [saa viestin]: Aika vanha.
Tapio: Jos mie soitan vähän myöhemmin.
Äiti: Eiko mie vaan sitä, ettet laita sitte ittees liian vaativhaan rakhoon noin niinku
seksuaalisesti. Tuommonen nelikymppinenki se jo tietää, mitä se haluaa: ja se on
semmosta vähän isompaa. Mie vaan, ettet joutus häpeämhään. Haloo?

He tulevat hyvin toimeen, kunnes Tapion äiti soittaa ja pyytää nähdä kuvan naisesta. Viittaamalla
Tapion peniksen kokoon ja poikansa maskuliinisuuden riittämättömyyteen äiti saa Tapion
epäilemään maskuliinisuuttaan ja samalla paniikin partaalle. Tapio näyttää puhelun jälkeen hyvin
ahdistuneelta ja sanoo nopeasti Marjukalle: ”Antheeks, mun täytyy vessas...” ja lähtee nopeasti
pois. Tapio pakenee vessaan, jossa hän ahdistuneena kävelee ympäriinsä. Hän lopulta päättää
paeta vessan ikkunasta. Tapio karkaa klassisen komedian tapaan ikkunasta, mitä hän tulee
elokuvan aikana katuneeksi. Tapio tuntee, ettei hän voi vastata miehelle asetettuihin
vaatimuksiin, joissa miehen tulee olla suuri rakastaja (vrt. Jokinen 2000: 210). Pako ei kuitenkaan
onnistu, kuten pitäisi ja hän juuttuu ikkunaan mahastaan. Tapio tarvitsee nosturin, jotta pääsee
pois ikkunasta, ja nosturin maksuun menevät Jannen tienaamat rahat avannon aukaisemisesta.
Miehet lähtevät Ylläkseltä, Kapu ja Janne vaatteet märkinä ja Tapio nöyryytettynä ja harmissaan.
Miehen normi on heteroseksuaali, ja sitä ei tässä elokuvassa kyseenalaisteta (vrt. Jokinen 2000:
210). Pilkallinen ”homottelu” miesten kesken on tarkoitettu loukkaavaksi ja alentamaan miehistä
arvoa. Homoksi haukkuminen tapahtuu ”Kittilän runkkareiden”, eli pakollisten vihamiesten
toimesta. Tapio aloittaa tappelun soittamalla suutaan ja haukkumalla ”Kittilän runkkareiden”
musiikkimakua. Kapu loukkaa heidän älykkyyttään, ja he vastaavat pilkkaamalla heidän päällään
pitämiään vaaleanpunaisia penkinpäällyksiä. Homottelu ja miesten yllä olevat feminiinit
penkinpäällykset ovat tarkoitettu humoristisiksi, mutta samalla ne välittävät elokuvan esittämiä
heteronormatiivisia arvoja.
Toinen esimerkki Napapiirin sankareissa esiintyvästä leimaavasta kielenkäytöstä, joka on
tarkoitettu humoristiseksi, on Ylläksen seireenien kutsuminen ”tappajalesboiksi”. Kielellisin
valinnoin elokuvassa representoidaan sitä, että homoseksuaalisuus koetaan ongelmalliseksi ja
ainoaksi ”oikeaksi” seksuaaliseksi orientaatioksi mielletään heteroseksuaalisuus. Seireenit ovat
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liian voimakkaita, seksuaalisia ja vapaita, joten heidät on luokiteltava ”tappajalesboiksi”. Heidän
seksuaalisuutensa ja itsevarmuutensa on liikaa, ja he pelottavat miehiä. Toisin kuin seireenit
Marjukka on naisen normin representaatio: kaunis, seksuaalinen, kiltti ja itseään vähättelevä.
Naisessa tulee olla miehelle jotain tavoiteltavaa ja täydennettävää.
Tapion hahmo ei ole pelkästään pehmeä mammanpoika, kuten tappelun aloittaminen ”Kittilän
runkkarien” kanssa osoittaa. Yhdessä vaiheessa Tapio tappelee kolmea kittiläläistä vastaan yksin.
Tapion hahmon pehmeyttä ei elokuvassa alleviivata homoseksuaalisella vivahteella. Päinvastoin
Tapion heteroseksuaalisuus on korostettua elokuvassa, mutta hänen hahmossaan on sallittua
herkkyyttä ja pehmeyttä. Mökillä Tapiokaan ei pysty teurastamaan poroa, vaan juoksee pakoon
kun poro alkaa sätkiä. Tien laidassa Tapio oli silitellyt oletettavasti kuollutta poroa, mikä
korostaa hänen empatiakykyään. Tapio leikkaa poronlihaa esiliina päällään ja kysyy Jannelta
neuvoa häntä vaivaavaan asiaan:
Tapio: Naisista puheen ollen. Sanoppa, olikse aivan pöljää jättää se emäntä sinne
Ylläkselle?
[Janne ei sano mitään]
Tapio: Sitä mieki.

Kun he joutuvat lähtemään pakoon mökiltä, Tapiolle jää esiliina päälleen. Tapion herkkä
maskuliinisuus kestää naisellisen esiliinan kantamisen. Tapio on sympaattinen hahmo,
yksinhuoltajaäidin kasvattama pehmeä mies, jossa on monta puolta. Kun miehet joutuvat keskelle
lumimyrskyä, Tapio ehdottaa, että ”lämmitethään toisiamme”.
Tapion ja hänen äitinsä välistä suhdetta voisi kuvailla läheisriippuvaiseksi. Tapio haluaa
itsenäistyä, mutta hänen äitinsä ei anna siihen tilaa ja mahdollisuutta. Hän valitsee oman
elämänsä ja päättää seurata romanssinnälkäänsä. Tapio päättää lähteä Ylläksen hotellille etsimään
Marjukkaa. Risteyksessä, selkeän metaforisessa käännöskohdassa, hän sanoo Jannelle: ”Mie
voisinki itte asiassa jäähä tässä pois. Jäi vähän niinku kesken se juttu tuolla Ylläksellä.” Tapio
lähtee kävelemään Ylläkselle, jonne on tiekyltin mukaan 19 kilometriä matkaa. Hän haluaa
korjata välit Marjukan kanssa, ja kävelee keskellä yötä Ylläkselle. Hänen saapuessaan hotellille
puhelin soi.
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Tapio: No?
Äiti: Mie en pysty nukkmhaan ko en tiiä, missä sie olet. Tule jo kotia.
Tapio: Äiti, sie et ymmärrä. Mie haen romanssia.
Äiti paljastaa riippuvaisuutensa, mutta Tapio katkaisee puhelun. Hän ei halua enää ottaa vastaan
äitinsä neuvoja naisasioissa, vaan lähtee haluamansa ”romanssin” perään. Samalla Tapio kerää
rohkeuttaan oman maskuliinisuutensa puolesta: menemällä Marjukan luo hän ottaa valtaa
itselleen eikä usko äitinsä asettamiin vaatimuksiin. Päästäkseen Marjukan huoneeseen hän
valehtelee hotellin vastaanotossa, että on tullut siskoaan tapaamaan, mutta ei muista huoneen
numeroa tai hänen sukunimeään. Vastaanottovirkailija ei usko Tapiota ja uhkaa soittaa poliisit.
Tapio hyppää väkisin vastaanoton puolelle katsomaan Marjukan huoneen numeroa. Reseptionisti
on pienikokoinen nainen, joka ei voi fyysisillä voimillaan estää Tapiota. Tapio saa katsottua
Marjukan huoneen numeron ja lähtee juoksemaan kohti rappusia. Marjukan ovella reseptionisti
iskee Tapiota sähkölamauttajalla. Tapio kaatuu maahan, mutta rämpii silti eteenpäin. Hän saa
useita sähköiskuja, mutta matelee silti eteenpäin, kynsii hotellin lattiamattoa, sillä tahto on kova.
Kohtauksen musiikki on western-elokuvan inspiroima: Tapio tekee kaikkensa päästääkseen
naisensa luo. Hän saa ryömittyä tiensä Marjukan huoneen eteen ja ehtii hakata oveen ennen kuin
reseptionisti antaa lamauttavan sähköiskun ja Tapio pyörtyy. Nainen alkaa raahata häntä jaloista
pois ovelta. Marjukka tulee ovelle ja näkee kun reseptionisti raahaa mahalleen pyörtynyttä
Tapiota pois käytävältä. Sähköshokit ovat väkivaltaisia, mutta komediallisia. Kohtaus esittää
Tapion päättäväisyyden ja motivaation seurata tahtoaan ja sydäntään, vaikka mikä olisi.
Marjukan hotellihuoneessa nainen avaa punaisen kylpytakkinsa ja paljastaa rintansa Tapiolle,
joka välillä uskaltaa katsoa Marjukkaa ja hänen rintojaan ja välillä ei. Vihdoinkin Tapio näkee
kauan ihailemansa naisen rinnat: nyt hän on todellinen mies, vaikka hän punastelee, ujostelee ja
hihittelee. Oletettavasti Tapio menettää neitsyytensä. Hän on saavuttanut ”kymppilevelin” – ja
jopa ilman pelikonetta. Tapio itsenäistyy äidin vallasta seksuaalisen kokemuksen kautta ja
seuraamalla omaa tahtoaan. Tapion matka vie äidin otteesta seksuaaliseen suhteeseen naisen
kanssa. Hän on saanut haluamansa ”romanssin”. Lähestymällä Marjukkaa Tapio on katkaissut
symbioottisen suhteen äitiinsä ja murtautunut ulos peräkammarimaskuliinisuudesta ‒ suhde
Marjukkaan on tässä prosessissa ratkaiseva, vaikka kyseessä voikin olla lyhytkestoinen romanssi.
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Suhteen tärkeyttä korostaa sen toteuttamisen haasteellisuus: Marjukka on ”kymppilevelin”
nainen.
Marjukalla on elokuvassa päällään pelkkää punaista, rakkauden väriä: vaatteet, huulipuna,
punainen kylpytakki, meikkilaukku ja jopa hotellihuoneen verhot ja sängynpeite ovat punaisia.
Marjukan pornografiset kuvat pelikoneessa ovat saaneet Tapion unelmoimaan naisesta, jonka
rintoja hän ei ole nähnyt. Pelikone voidaan ymmärtää symbolisena asiana, jona miehen tulee
selvittää ja ratkaista, eräänlaisena miehuuskokeena. Pelikoneessa olevat pornografiset kuvat
esineellistävät naisia, mutta mitä tapahtuu, kun unelmista tulee totta, kun objektista tulee toimiva,
itsenäinen toimija elokuvassa? Haluavatko miehet Pygmalion-tarun mukaisesti unelmien naisen,
joka onkin totta?

3.6 Arktinen hysteria Kapun henkilöhahmossa
Tapio: Näe ko emännät on ko ratikat. Aina tullee seuraava.
Kapu: Montako ratikkaa solet nähny täällä?

Jokaisella mieshahmolla on omalaatuinen matkansa elokuvassa, ja Kapun matka tähtää
irrottautumiseen hänen sukutarinansa synkkyydestä. Kapun hahmossa on paljon kyynisyyttä, ja
tarinan aikana paljastuu surua ja vihaa, syvällä piileviä syitä Kapun jatkuvaan kyyniseen
suhtautumiseen elämää kohtaan. Juuri Kapu on avainhenkilö tarkasteltaessa Napapiirin sankarien
representoimaa arktista hysteriaan, joka on monin tavoin läsnä elokuvassa: Työttömyys rehottaa,
ihmiset ovat toimettomia ja ahdistuneita, pohjoinen talvi on pitkä, kylmä ja pimeä. Miehet
tappavat itsensä epäonnistuttuaan. Komediallisilla aineksilla elokuva tasoittaa arktista hysteriaa,
helpottaa sen kokemista katsojalle, mutta se on joka tapauksessa aistittavissa. Elokuvan esittämä
yhteiskunnallisuus tulee esille Kapun tumman hahmon ja hänen kauttaan representoituvan
arktisen hysterian. Kapun tarina elokuvassa on postmodernin miehen kasvutarina, joka kertoo
menneisyydestä irtautumisesta ja uuden löytämisestä.
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Olen viitannut aikaisemmin myös Jannen ja Tapion henkilöhahmojen analyysissäni arktiseen
hysteriaan ja sen kytkeytymiseen peräkammarimaskuliinisuuteen. Kapun hahmosta on
havaittavissa enemmän ja johdonmukaisemmin arktisen hysterian ”oireita” kuin elokuvan muissa
henkilöissä. Tästä syystä käsittelen arktista hysteriaa laajemmin tässä luvussa. Arktinen hysteria termi tulee kirjallisuudentutkimukseen Marko Tapion samannimisestä romaanista vuodelta 1967.
Tapion romaani antoi nimen ”ilmiölle”, joka oli jo tiedossa aikaisemmin. (Ihonen 1999: 215–
216.) 38 Pohjoisen todellisuus saa raakoja olomuotoja kirjallisuudessa, ja nuo muodot ovat
siirtyneet myös pohjoista kuvaaviin elokuviin.
Todettakoon jälleen, että Ihosen (1999: 231) nimeämiä arktisen hysterian tyypillisimpiä
ilmenemistapoja suomalaisessa nykykirjallisuudessa ovat pohjoisessa eläminen ja sen luonto,
syrjäytyminen, ihmisten kykenemättömyys ratkoa ongelmiaan, impulsiivinen seksuaalisuus,
kuolema ja usein myös itsemurha, uskonnollinen vallankäyttö sekä sosiaalis-taloudellinen
pysähtyneisyys. Sanna Karkulehto (2010: 217–221) selvittää, kuinka Pohjois-Suomen
kirjallisuushistoria -teoksessa (2010), kuinka arktinen hysteria on pohjoissuomalaisten
nykykirjailijoiden, etenkin naiskirjailijoiden, tuottamaa. Arktinen hysteria on terminä
sukupuolittunut, mikä johtuu hysteria-termin kulttuurihistoriasta. Hysteriaa on pidetty 1800luvulta asti naisten tautina (ks. Kortelainen 2003). Anna Kortelainen (2003: 42–44, 52–53) on
teoksessaan Levoton nainen – Hysterian kulttuurihistoriaa (2003) selvittänyt hysterian historiaa,
kuinka sitä hoidettiin ja miten siihen suhtauduttiin aikojen saatossa. Hysteria-termi on saanut
nimensä kreikan kielen sanasta hystera, joka merkitsee kohtua. Antiikista keskiajalle jatkunut
käsitys kohdusta sairauksien alkuna ja juurena sai osakseen monipuolisia ja eriskummallisiakin
hoitokeinoja. Hippokrateen (460‒377 eaa.) mukaan kohtu lähti vaeltamaan naisen ruumiissa,
mikä aiheutti ongelmia. Antiikin aikana seksiä suositeltiin hoitokeinona; keskiajan kristillisessä
kulttuurissa parhaaksi hoidoksi taas katsottiin selibaatti. Naisen kohtua ympäröivät medikaaliset
diskurssit heijastelevat kunkin ajan sukupuoli-ideologioita ja naisen seksuaalisuutta kohtaan
tunnettua tiedonhalua, jota motivoi halu kontrolloida naisen seksuaalisuutta. Hysterian nimiin on
voitu laittaa myös naisen omituinen käyttäytyminen, jota on sovellettu muun muassa
noitavainoihin 1400-luvulta 1600-luvulle. Hysteriaan yhdistetyt ”[o]ireet ja kohtaukset nähtiin
naisten yleisen epätasapainoisuuden ääri-ilmiönä”. Lääkkeenä ja hoitokeinona hysterian hoitoon
38

Mikko Ihonen (1999) on tutkinut arkista hysteriaa suomalaisessa kirjallisuudessa sekä lestadiolaisyhteisöissä
artikkelissaan ”Arktisen hysterian äärellä”.
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tai jopa sen ennaltaehkäisyyn pidettiin avioitumista. 1800-luvulla hysteria alkoi erkaantua omaksi
oireyhtymäksi epilepsiasta ja mielisairauksista. Kohtu alkoi vähitellen kadota oireyhtymän
aiheuttajana, mutta se antoi nimen hysterialle pysyvästi.
Vasta 1800-luvun lopulla hysteriaa alettiin yhdistää myös miehiin ja heidän oireisiinsa.
Junaonnettomuuksia kokeneet miehet alkoivat oireilla, ja vakuutusyhtiöt halusivat vapautua
korvausten maksamisesta vetoamalla hysterian perinnöllisyyteen. Mieshysteerikkoja pidettiin
omituisina, sillä he olivat harvassa ja hysteria oli naisten tauti. Miesten hysteriaa selitettiin
perinnöllisyyden kautta, jolloin syyttävä sormi pystyi jälleen osoittamaan naista, hysteeristä äitiä,
kohti. 1800-luvulla hysteriaa tutkineen ranskalaisen Charcot’n mukaan naisten hysterian
aiheuttivat emotionaaliset syyt. Miehet puolestaan kärsivät hysteriasta ruumiin vaurioiden ja
onnettomuuksien vuoksi. Charcot’n mielestä miehillä, joilla oli alkoholiongelma tai
sukupuolitauti, tai joiden suvussa esiintyi hysteriaa, oli taipumusta sairastua hysteriaan.
(Kortelainen 2003: 84–86.) Hysteria on terminä sukupuolittunut sen kulttuurihistoriallisista syistä
ja sanan etymologisesta alkuperästä johtuen. Myös se, ettei hysteriaan sairastuneita miehiä
pidetty ”normaaleina” sukupuolensa edustajina, vaan pikemminkin naisten kaltaisina, kertoo
termin provokatiivisuudesta ja arvolatautuneisuudesta.
Napapiirin sankarit kuitenkin esittää arktista hysteriaa nimenomaan miesten näkökulmasta. Ja
kuten on jo todettu: naiset ovat Napapiirin sankarit -elokuvassa vahvoja; miehet etsivät itseään.
Male hysteria -termi eli ”miehen hysteria” pohjautuu Lynne Kirbyn (1997) tutkimukseen
junaonnettomuuksia kohdanneista miehistä. 39 Hysteriaa pidetään naisellisena terminä, mutta
tilastojen mukaan miehet oireilevat enemmän. Tilastokeskuksen mukaan miehet tekevät kaksi
kolmasosaa itsemurhista Suomessa. Miehet kuolevat naisia enemmän tapaturmiin sekä
alkoholista

johtuviin

syihin.

(Tilastokeskus,

16.11.2011;

Taipale

2007:

145–151.)

Iltapäivälehdistä saa aivan liian usein lukea, kuinka miehet tekevät raakuuksia, tappavat
39

Lynne Kirby yhdisti miehen hysterian ensimmäisten elokuvien tutkimukseen. Junat ja elokuvat kehittyivät samaan
aikaan 1800-luvun lopulla: molemmat keinot veivät ihmisen kauas arjestaan. Juna oli kulkuneuvona yksi modernin
elämän, sen liikkeen, vauhdin ja ”huimauksen” symboli – siinä missä autokin sittemmin. Junat modernina välineenä
kytkettiin myös teknologian hallitsemattomuuteen ja ylivoimaan, mikä taasen katsottiin osittain aiheuttavan ihmisten
hermostuneisuutta ja ”hysteriaa”. Samaan aikaan teknologia ja sen uutuus kiinnosti: elokuvien kautta yleisö pystyi
katsomaan shokeeraavia junaonnettomuuksia, mikä oli aikanaan suosittu viihteen muoto. Kuitenkin suuret
junaonnettomuudet aiheuttivat niitä kokeneissa miehissä hermostosairauksia ja traumoja, joita kutsuttiin miehen
hysteriaksi (male hysteria).
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perheensä tai itsensä. Onko arktinen hysteria sittenkin maskuliininen termi? Onko arktinen
hysteria nimenomaan pohjoisten miesten ”sairaus”?
Napapiirin sankarit -elokuvassa arktinen hysteria kietoutuu peräkammarimaskuliinisuuteen.
Miehet ovat hukassa ja etsivät itseään, ja vahvat naiset pysyvät enemmän taustalla. Kuten on jo
sanottu, jokaisella mieshahmolla on oma tarinansa ja oma arktisen hysterian versio
käsiteltävänään.

Niin

arktiseen

hysteriaan

syrjäytyminen ja näköalattomuus.

kuin

peräkammarimaskuliinisuuteen

Napapiirin sankareissa

Kapun

hahmossa

kuuluu
yhdistyy

syrjäytymistä vastaan kapinoiva ironisuus, kyynisyyden tuoma kilpi maailmaa vastaan ja rankan
sukutrauman kanssa eläminen.
Kapu on elokuvan alussa kertojana (voice-over), joka taustoittaa lähinnä omaa tarinaansa mutta
myös pohjoisen miehen, peräkammarimaskuliinisuuden, menneisyyttä ja traditiota.
Kapu: Yläastheella piti tehä esitelmä lappilaisesta matkailunähtävyyestä. Mie tehin meän
kylän kulmilla kohoavasta kelohongasta. Met sanomma sitä kiikkukeloksi, ko
meän seu’n miehillä on ollu tapana hirttäytyä siihen, jo viiessä sukupolovessa.
Perintheen alotti uutisraivaaja Ilmari Tuomi. Ilmari houkutelthiin tänne
verohelepotuksilla, ilimasella maalla ja asepalaveluksesta vappauttamisella. Se
pykäsi omin käsin saunan, tuvan, navetan ja aitan. Sitte halla vei saon kolomena
vuonna peräkkäin, vaimo kuoli hinkuyskhään, sääsket söi kuopuksen ja lehmät
meni umpheen, ko oli koko ajan niin saatanan pimiää.
Sotien aikhaan meikäläisen isoisoisä Toivo piti itteään ovelanaki kettuna, ko se
möi pontikkaa sekä saksalaisille että venäläisille. No, venäläiset ampu
kännipäissään Toivoa jalkhaan ja sakemannit poltti koko seu’un Toivon
keitoksilla.
Kuuskytäluvulla jojoksi rupesi työnvälitystoimiston johtaja Jaakko Kivi. Se jäi
työttömäksi, ko ei ollu töitä mitä välittää. Töitten perässä lähti naiset. Sen jälkheen
useampiki ukko löysi sen viimisen tanssiparin – tunturin tuulesta.
––
Opettaja oli kannustava ja sano, että se oli paras esitelmä, minkä molin teheny ja
tulisin koskhaan tekehmäänkhään.
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Huomattavaa on, että kaikki kelopuussa hirttäytyneet olivat miehiä. Napapiirin sankareissa
arktinen

hysteria

näyttäytyy

peräkammarimaskuliinisuuden

kautta

ja

etenkin

Kapun

henkilöhahmon silmin. Kapu kantaa sukunsa traumaattista taakkaa ja omalla kyynisyydellään
valmistelee itseään karuun tulevaisuuteensa. Kapussa toteutuu ”ajattelun ja tunteiden
jähmettyminen”, (Ihonen 1999: 216) jota pidetään arktisen hysterian piirteenä. Kapu on jäänyt
jumiin sukunsa maskuliiniseen traumaan ja ajattelee itsekin päätyvänsä hirteen. Seudun miehet
ovat hirttäneet itsensä samassa puussa, ”kiikkukelossa”, sukupolvesta toiseen pettymysten,
vastoinkäymisten, ahdistuksen, näköalattomuuden sekä monien muiden syiden vuoksi.
Elokuvassa representoidaan arktista hysteriaa, mutta ei aina vakavasti, vaan arktisen hysterian
tradition tiedostaen, sitä parodioiden ja samalla itselle nauraen. Elokuvan alku on koskettava, ja
samalla se on kuvattu humoristiseen sävyyn. Menneisyyden hahmottamisella motivoidaan Kapun
kyynisyys. Hän esittelee seudun miesten itsemurhia, ja yksi niistä on Kapun isoisoisä Toivo. Nuo
miespolvet eivät ole voineet toimia perheensä taloudellisena elättäjänä, koska ovat menettäneet
työnsä tai toivonsa, kun nainen on lähtenyt tiehensä. Arktinen hysteria kulminoituu
peräkammarimaskuliinisuudeksi.
Kapun synkkyys on johdonmukainen ja sisäistynyt elämänasenne, joka varjostaa hänen kaikkia
tekemisiään ja sanomisiaan. Yksi elokuvan sykähdyttävimmistä hetkistä koetaan, kun nuori
nainen kysyy Kapua tanssimaan Ylläs-tunturin hotelliravintolassa samalla, kun Tapio ja
Marjukka laulavat karaokessa Katri Helenan Lintu ja lapsi -laulua.
Nainen:
Kapu:
Nainen:
Kapu:

Nainen:
Kapu:

Moi, öö, lähtisit sä tanssiin?
Tanssimhaan?
Nii.
No lähethään. [Nainen lähtee kävelemään tanssilattialle päin, mutta Kapu
jatkaa puhumista.] Tanssithaan. Jutelhaan vähän. Menhään sinun tykö.
Soitelhaan seuraavana päivänä. Ihastuthaan. Alethaan olehmaan. Soon
ekan vuoden mahtavaa. Toinen siinä ja hilkhulla. Lissäännythään
kuitenkin, ko sulla kello tikittää. Mie pääsen tehtaalle. Tehen tuplavuoroa,
että saahaan kämppä maksettua. Sie valvot kläpin kanssa. Vieraannuthaan
toisistamme. Tehas siirrethään Prasilihaan. Pankki myy asunnon
pilkkahinthaan. Mie alan taas juohmaan. Sie lähet, ko et kestä sitä
ryyppäämistä ja mie menen hirtheen.
No ei sitte.
Älä nytte. Hyvä piisi. [Kapu juo jaloviinashotin.]
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Nainen on kauhistunut ja lähtee pois. Kapun ironinen vastaus kuvastaa hänen kyynistä otettaan
rakkauteen, ihmiselämään ja tulevaisuuteen. Hän ei odota mitään hyvää tapahtuvan, joten on
sama juoda jaloviinaa. Synkässä monologissaan Kapu kuvailee isänsä elämää, mikä paljastuu
katsojalle elokuvan aikana. Tuossa Kapun kuvaamassa maailmassa parisuhteet alkavat
onnellisesti, mutta päättyvät onnettomasti. Hän kertoo epäonnistuneen, tavallisen työläisen
elämänkaaren, jonka päätöksenä mies menee hirteen. Se on ollut hänen sukunsa miesten tapa
hoitaa asioita, joten miksi Kapulla olisi erilainen kohtalo? Tulevaisuuden vääjäämätön synkkyys
painostaa Kapua ja tekee hänet kyyniseksi.
Kapu

on

kouluttautunut

mies,

”valmistunut

kortistoon”,

joka

turruttaa

suruaan

ja

epäonnistumisiaan alkoholilla. Kapu on peräkammarin poika, yksinäinen ja vihainen. Hän
uppoutuu viinaan ja pyrkii hukuttamaan murheensa alkoholilla. Kapulla ei ole perhettä, mutta
hänellä on sosiaalinen lähiverkosto. 40 Sankala (2009: 88, 90–92) on tutkinut peräkammarin
poikien alkoholin käyttöä. Hänen mukaansa se vaikuttaa poikamiesten maskuliinisuuteen
monipuolisesti: niin identiteettiin, sukupuolisuuteen kuin jaksamiseen. Alkoholi on ainoa asia,
joka on ollut jollain tavalla pysyvää ja aina läsnä poikamiesten elämänkulussa. Sankala katsoo
viinan juonnin johtuvan sekä ulkoisista että sisäisistä syistä. Ulkoisiksi syiksi hän mainitsee
kulttuurin rakentaman idean, jota hän kutsuu ”maskuliiniseksi minuudeksi, maskuliiniseksi
identiteetiksi”. Ulkoiset syyt eroavat sisäisistä, joita hän kutsuu ”miehuudeksi ja miehisyydeksi”,
mikä merkitsee miehenä olemista. Peräkammarin poikien identiteetti vertautuu hegemoniseen
maskuliinisuuteen, johon on liitetty alkoholin juomisen kaltaisia elementtejä. Viinaa on juotava,
koska se kuuluu miehen toimintatapoihin, vaikka siitä ei pitäisikään. Peräkammarin pojat
vertaavat itseään abstraktin miehen vaatimuksiin, mikä aiheuttaa pettymystä.41
Napapiirin sankarit -elokuvan miehistä Kapu on suurin alkoholin kuluttaja. Sankala (2009: 91,
98) kertoo peräkammarin poikien pitävän alkoholia maskuliinisuuden performanssina. Vapaus
juoda kuuluu miehen itsenäisyyteen ja valtaan – etenkin peräkammarin poikien ympäristössä.
40

Napapiirin sankareissa Jannen äiti suhtautuu Kapun huolehtivasti. Hän tekee heille makkaraleivät, kun huomaa,
että Kapukin tuli sisälle.
41
Peräkammarinpoikien ristiriitainen suhtautuminen alkoholiin tulee esille esimerkiksi Sankalan (2009) tutkimuksen
haastatteluiden lainauksesta artikkelinsa otsikossa ”Toivottavasti ei tarttis ennää ottaa – poikamiesten arjen orastava
maskuliinisuus”.
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Toisinaan alkoholin juomiseen vaikuttavat ulkopuolisten odotukset: maskuliiniseen kulttuuriin
yhdistetään alkoholin käyttö.42 Kapulle alkoholi on pakokeino ja tuskan turruttaja. Hän kutsuu
sitä jopa ”harrastuksekseen”:
Mikko:
Kapu:
Mikko:
Kapu:

Oleksie vielä työttömänä? Olis meinaa käyttöä kielitaitoselle miehelle.
Ei joua, ko on näitä harrastuksia. [Kapu kohottaa viskilasin.]
Soittele, jos kyllästyt.
Mie aattelin juua itteni hengiltä enne kuin tulee niin tylsää.

Venäläisten mökillä Kapu kaveeraa Pjotrin kanssa, he ovat vaihtaneet lakkeja ja istuvat ulkona
paljussa juomassa kaljaa. Kapu yrittää aloittaa keskustelun, mutta pian selviää, ettei heillä ole
yhteistä kieltä. Paradoksaalisesti juuri yhteisen kielen puuttuminen helpottaa Kapun tunteiden
purkamista:
Kapu: No puhutaan sitten suomea.
Pjotr: Yes. Suomi. Perkele.
Kapu: Isäukkoki oli mettäpisneksessä. Paperikonheen käyttäjä. Se meni hirtheen, ko net
siirsit sen tehtaan Prasilihaan.
Pjotr: Brasilie? Woa!
Kapu: Prasilihaan. Joo, mutta ymmärtäähän sen. Sieltä sai voittoa viistoista rosenttia, ko
täältä saapi vain kakstoista. Se on muuten taitolaji hirttäytyminen. Pittää olla
tarpeeksi pitkä köysi, että niskanikama mennee poikki. Muuten sie vain tukehut
ittekses hiljaa ja saatat tulla vaikka toishiin aatokshiin. Mutta se, että mälli lentäs,
ni se on kyllä legendaa.
Pjotr: Yes.
Kapu: Se on pelkkää kusta ja paskaa, ko ihminen viimisen kerran vappautuu. Mutta sole
poika mikhään. Jokhainen tyylilhään. [nostaa kaljapullon ja sanoo] Paska
maailma!
Pjotr: Paska maailma!

Kapu on vapaa sanomaan, mitä ajattelee, koska tietää, ettei tule ymmärretyksi. Kapu paljastaa
katsojalle oman herkkyytensä ironian takana. Pjotr nyökkäilee, mutta ei ymmärrä mistä Kapu
puhuu. Hän voi kertoa todelliset tunteensa vasta ihmiselle, joka ei häntä ymmärrä. Se on
turvallinen tapa saada asia kerrottua. Muuten Kapu turvautuu ironiaan ja sarkasmiin.
42

Sankala (2009: 94) arvelee nykyajan sallivan suhtautumisen naisten alkoholin käyttöön horjuttaneen
peräkammarin poikien itsevarmuutta entisestään.
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Paljukohtauksen aikana selviää, että Kapu puhuu isästään, joka on tehnyt itsemurhan. Katsojalle
tulee myös ilmi, että aikaisemmin Kapu on selittänyt baarissa tapaamalleen naiselle oman isänsä
tarinan.43 Peräkammarimaskuliinisuudessa itsemurha ei ole koskaan kaukainen asia: se on osa
menneisyyttä ja nykyisyyttä. Jokainen seudulla asuva tuntee miehen, joka on tehnyt itsemurhan ja
elämänsä päättäminen on yksi ratkaisuehdotuksista. Jopa optimistinen Janne kysyy taivaalle
katsoen keskellä myrskyä, että ”[i]ttensäkö tässä tappaa pitäis, vai mitä net haluaa?” Lausetta ei
liiallisesti viljellä elokuvassa, mutta sanallisesti kertakin riittää.
Pjotrille tulee Suomesta ensiksi mieleen sana ”perkele”, mikä sisältää vahvan ennakkokäsityksen
suomalaisista, etenkin miehistä, jotka kestävät asiat hammasta purren ja kiroilemalla. Idea on
tietysti stereotyyppinen ja jopa koominen, mutta se sisältää myös totuutta. Karut odotukset
elämää kohtaan saavat myös kovan lopun: kunnian käsitykset ovat olleet suomalaisilla miehillä
kovat, joten päiviensä päättäminen on selkeä ratkaisuehdotus ja ”kiikkukelo” on paikka, jossa
itsemurha tehdään.

44

”Kiikkukelo” erottuu pohjoisesta talvimaisemasta, sillä se sijaitsee

mäennypylän päällä. Hirttäytyneet ovat kirjoittaneet nimikirjaimensa puuhun, ja nimiä on paljon.
Kelohonkaan on piirretty myös sydämiä, mikä kertoo menetetystä rakkaudesta. ”Perkele”asenteella eteenpäin menevät pohjoisen miehet haavoittuvat siinä missä muutkin ihmiset, mutta
”napapiirin sankarit” haavoittuessaan usein tuhoavat itsensä.

3.6.1

Onko miehen onni riippuvainen jääkiekosta?

Sisukas ”perkele”-asenne heijastuu myös urheiluun ja sen merkitykseen maskuliinisessa
kulttuurissa. Kapu kertoo elokuvan alussa sukunsa lisäksi myös seudulla asuneesta Kallesta, joka
katsoo Suomi-Ruotsi-maaottelua. Kallen kohtalo on esimerkkinä peräkammarimaskuliinisuuden
ja arktisen hysterian kohtaamisesta julmalla tavalla, joka kuitenkin saa elokuvassa komediallisia
piirteitä.

43

Kapu kertoo isänsä itsemurhasta, mutta hänen äidistään ei tiedetä muuta kuin että tämä on lähtenyt. On selvää,
ettei Kapun äiti ole aktiivisesti läsnä poikansa elämässä.
44
Kiikkukelon voidaan katsoa olevan ironinen viittaus keinuvaan kehtoon ja Aleksis Kiven Oravan laulu -runoon
(2000: 49) Seitsemässä veljeksessä: ”Mikä elo onnellinen/ Keinuvassa kehtolinnass´!/ Siellä kiikkuu oravainen/
Armaan kuusen äitinrinnass´: Metsolan kantele soi!”
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Kapu:

Selostaja:
Kapu:

Muutama vuosi sitten – ko mie olin jo valmistunu kortisthoon – Suomi
johti [jääkiekon] MM-kisoissa arkkivihollisthaan Ruottia viis yks. – –
Tuossa naapuripaarissa Laamasen Kalle katteli myös peliä. Kallen
työpaikka oli vasta muuttanu Kiinhaan ja emäntä Espoosheen. Sen pienen
hetken ajan Kalle kuitenki usko, että kyllä se siitä. Ensin Ruotti tuli
kolomeen viiteen. Sitten ne tasotti.
– – 5–1-johto on muuttunut viideksi viideksi. Suomi on aivan raunioina
tällä hetkellä, siitä ei pääse minnekään.
Niinpä niin.

Kapun kertoessa katsoja näkee ruotsalaisen pelaajan laukaisevan Ruotsille 6–5-voittomaalin.
Kalle on raaputtanut ”kiikkukeloon” 5–6-lukemat ja lyönyt punaisen puukon lukeman viereen.
Kalle roikkuu hirressä Suomi-leijona–paita päällään, viikinkisarvet päässään ja elokuvan nimi
”Napapiirin sankarit” näkyy kuvassa. Elokuvan nimeä voidaan pitää ironisena huomiona
pohjoisen miehistä. Sankarimyytti on murrettu ja suomalainen, pohjoinen mies on kaikkea muuta
kuin toimiva ja aktiivinen sankari; hän on kuollut, ironisesti ymmärretty ja ilmaistu sankari.
Häpeän ja epäonnistumisen kirous ratkaistaan itsemurhalla kautta sukupolvien. 45 Hirttäytyneet
miehet ovat päätyneet tekoihinsa, koska eivät ole kestäneet epäonnea, häpeää ja häviämistä.
Miehet ovat menettäneet kunniansa ja tekevät päätöksen lopettaa elämänsä, kuka mistäkin syystä
‒ vaikkapa siksi, että Suomi hävisi Ruotsille jääkiekon MM-kisoissa. Napapiirin sankareiden
representoimaan arktiseen hysteriaan kietoutuva komediallisuus antaa luvan tarkastella kipeitäkin
asioita. Suomen menestyminen aiheuttaa suuria tunteita, joiden ääripäinä ovat hirttäytyminen ja
kansallinen hurmos. Kallen hahmo representoi lamautunutta suomalaista miestä, joka asettaa
toivonsa jääkiekkojoukkueen menestyksen varaan.
Urheilusta

tulee

osa

yksilönkin

identiteettiä,

ja

Suomen

menestyminen

jääkiekon

maailmanmestaruuskisoissa vaikuttaa suuresti yksilön, usein miehen, onnellisuuteen. Filosofi

45

Itsemurhakierrettä ja rakenteellista epäonnistumista on tarkasteltu myös kirjallisuudessa. Runebergin Vänrikki
Stoolin tarinoiden (1948/1860) "Sotilaspojassa" eri miessukupolvien uskollisuus ja urheus sodassa osoitetaan
pyhäksi perinteeksi. ”Mun isän’ oli sotamies ja nuori, kauniskin, jo viisitoistavuotisna hän astui rivihin. Tiens’ aina
kulki kunniaan, iloisin mielin kärsi vaan hän kylmää, nälkää, haavojaan, mun isän’ armahin.” (Runeberg 1992: 97.)
Väinö Kirstinän proosaruno "Pohjoinen kansa" (1965) kuvaa 1960-luvulta alkanutta maaseudun ja kehitysalueiden
hallitsematonta rakennemuutosta, "kansan vaellusta korvesta koneen ääreen". Kirstinän yhteiskuntakriittisessä
Suomi-näkymässä kuvataan Pohjois-Suomen työttömyyttä ja viitataan ironisesti Runebergin "Sotilaspoikaan":
”Vyötäröllään on Suomi-neidolla Oulun korkeudella rakenteellinen työttömyyden syöpä. Kuumekäyrä nousee joulukuussa. Jo seitsentoistavuotisna käy Kortistoon kainuulainen mökin poika, maansa orja, liika pohjoisessa, näin tietä
isäin astumaan.” (Kirstinä 1979: 113.)
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Timo Airaksinen pitää jääkiekkoa suomalaisten itsetunnon kohottajana. 46 Airaksinen vertaa
urheilua uskontoon ja aavistelee urheilun ottaneen uskonnon paikan Euroopassa. Suomessa
etenkin jääkiekko on saanut suuren yhteiskunnallisen merkityksen. Urheilu on sallittu kanava
osoittaa intohimonsa, etenkin maskuliinisuudessa. Jääkiekkojoukkueen menestystä pidetään myös
henkilökohtaisen

elämän

onnellisuuden

mittarina.

Suomen

joukkueen

menestykseen

suhtaudutaan kohtalokkaasti. Peräkammarimaskuliinisuudessa urheilu on yksi väylä osoittaa
tunteitaan ja olla osana suurempaa yhteisöä. Kannustamalla omaa suosikkijoukkuettaan, usein
Suomea, he liittyvät joukkueen tarinaan.
Virtapohja (1998: 61, 95, 98) toteaa väitöstutkimuksessaan, että urheilu on muuttunut
harrastelusta ammattimaisempaan suuntaan ja jatkaa, että ” – – uskonnollinen oikean ja väärän,
hyvän ja pahan läsnäolo [on] edelleen päivittäin osa urheilun luonnetta”. Media on mukana
muodostamassa ja ylläpitämässä kansallista identiteettiä. Media on myös mukana rakentamassa
maskuliinisuutta. Urheilu viihteellistyy ja maallistuu, eli sen merkitys kansalle kasvaa.
Kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 1995, suomalaiset vaipuivat
voittohurmioon. 47 Muutama päivä voiton jälkeen Helsingin Sanomissa (10.5.1995 C12) Juha
Salonen kirjoittaa:
Onko Suomi vihdoin noussut kansakunnaksi kansakuntien joukkoon, kun taakse jäivät
puu ja kuori, Venäjä ja Ruotsi? Tätäkö oli ”talvisodan henki”? Yksi asia ainakin on
varma: mikään ei ole yhdistänyt suomalaisia pitkään aikaan samalla tavalla kuin
jääkiekon maailmanmestaruus. (Salonen 1995.)

Ilmari

Leppihalme

(2013:

3)

kirjoittaa

kolumnissaan

vuoden

1995

jääkiekon

maailmanmestaruuden suuresta merkityksestä suomalaiselle miehelle ja koko kansalle; voitto
symboloi pitkän tappiokierteen katkaisua. Raskaan laman jälkeen kansakuntaa piristävä ja
lohduttava asia löytyi jääkiekkoareenalta, kun Suomi voitti entisen hallitsijansa Ruotsin
jääkiekossa:
46

Helsingin Sanomien verkkouutinen 2014: Filosofi: Suomalaiset pönkittävät itsetuntoaan jääkiekolla. Helsingin
Sanomat 16.5.2012. [Viitattu 24.1.2014.]
47
Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden uudelleen vuonna 2011, ja nuoret leijonat voittivat
maailmanmestaruuden, jälleen Ruotsilta ja Ruotsin kotikisoissa tammikuussa 2014. Samankaltainen joukkohurmos
toistui jälleen.
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Ennen kaikkea [vuoden 1995 jääkiekon] MM-kulta tarjosi revanssin laman
traumatisoimalle suomalaiselle maskuliinisuudelle. – – Tuo miehisen vapautumisen tunne
löysi sittemmin ilmauksensa huudahduksessa ”ihanaa Leijonat, ihanaa!” (Leppihalme
2013: 3.)

Jääkiekko ja etenkin maailmanmestaruus tarjosi suomalaiselle miehelle mahdollisuuden ilmaista
tunteitaan vapaasti. Suomalainen mies sai voiton kunniaksi vapauden huutaa ”ihanaa” ilman, että
sitä oudoksuttiin. Samoin Antero Mertarannan selostuksista tehtiin laulu Ihanaa, Leijonat,
ihanaa. Jääkiekon maailmanmestaruusvoitto oli merkittävä itsessään, mutta voitto Ruotsista,
entisestä sortajasta, isommasta valtiosta, ja jopa eräänlaisesta isoveljestä, teki voitosta entistä
merkittävämmän. Media korosti Suomen voittoa Ruotsista ja sitä, että mestaruuskisat voitettiin
juurikin Ruotsissa (Virtapohja 1995: 55). Suomalaiset jopa omivat ruotsalaisten Den Glider In laulun itselleen, oman mestaruutensa merkiksi.
Virtapohja (1998: 227–228, 234–235) selvittää väitöskirjassaan, kuinka urheilun kautta voidaan
purkaa

yhteiskunnan

”poliittisiakin

jännitteitä”,

ja

kuinka

vuoden

1995

jääkiekon

maailmanmestaruus purki tunnelatauksia. Urheilun kautta voidaan puhdistaa ja poistaa traumoja.
Suomessa 1990-luvun alussa alkanut lama on pitkä synkkyyden ja epäonnistumisen jakso, mutta
1990-luvun puolivälissä se alkoi taittua. Lama merkitsi vaikeita aikoja suomalaiselle
maskuliinisuudelle. Monet miehet menettivät työpaikkansa ja sitä kautta mahdollisuutensa toimia
perheensä taloudellisena turvana. Suomalaiset liittyivät vuoden 1995 alussa Euroopan Unioniin,
mikä jakoi kansakuntaa kahteen mielipideleiriin. Raskaan laman ja suurten, mielipiteitä jakavien
päätösten vuoksi jääkiekon maailmanmestaruus oli suomalaisille niin tärkeää ja hurmoksellista.
Media, etenkin Yleisradio, tuki joukkuetta positiivisesti, minkä myötä hurmos välittyi myös
kansalaisille.

Virtapohja

kirjoittaa,

kuinka

Yleisradio

panosti

etukäteen

jääkiekon

maailmanmestaruuskisoihin ja uudisti tyyliään ja kisalähetyksiään. Television avulla kansallinen
hurmio pystyi leviämään. Sata tuhatta ihmistä kokoontui Helsinkiin juhlimaan ja ottamaan
vastaan kotimaahan palaavaa voittajajoukkuetta. Suomalaiset yhdistivät voitonjuhlimiseen paljon
muutakin kuin pelkkää urheilua. Helsingin Sanomien artikkelissa kirjoitettiin: “Suomalaisten
valtaisa joukkohurmio jääkiekkomaajoukkueen menestykseen osoitti, että jotakin kansakunta on
etsinyt.” (Salonen: 1995.) Urheilu on vahvasti yhdistynyt nationalismiin, ja oman maan
95

urheilijoita ja joukkueita kannustetaan ja pidetään parhaana; vastustajaan taas suhtaudutaan
vihollisena. Vastustajan voittaessa koko kansalla on syytä olla onneton. (Virtapohja 1995: 27.)
Joukkuelajit yhdistävät suomalaiset nationalismin avulla. Aikaisemmin yksilölajit, kuten hiihto,
ovat vaikuttaneet Suomen kansan identiteettiin. Virtapohjan (1998: 241) mielestä 1990-luvulla
joukkuelajit ovat siirtyneet kertomaan kansallisia sankarikertomuksia.
Virtapohja kirjoitti heti vuoden 1995 jääkiekon maailmanmestaruusvoiton jälkeen teoksen Den
Glider In – Kultajuhlat leijonille, karnevaalit katsojille (1995). Kirjan saatesanat on kirjoitettu
22.5. eli vielä silloin, kun juhlinta oli vauhdissa. Kirja on kirjoitettu voittohuumassa, ja
kirjoitustyyli huokuu lähes propagandistista tekstiä. Kirjassaan Virtapohja (1995: 7)
sananmukaisesti ”ylistää” valmentaja Lindströmiä. Teos on täynnä sotaviittauksia, kuten eräs
otsikko ”Tali, Ihantala, Globen”, aivan kuin Globenissa käyty jääkiekkopeli olisi verrattavissa
talvisodan taisteluun. Myös media korosti Lindströmin merkitystä ja antoi päävalmentajalle
paljon huomiota. Lindströmin ”pehmeys” valmentajana ja hänen tapansa näyttää tunteensa
avoimesti sai myös mediahuomioita. Mediassa Lindtsrömiä jopa ehdotettiin ”vuoden äidiksi”.
(Virtapohja 1998: 212–221.) Lindströmin ”äidillinen” ja tasa-arvoa korostava valmennustyyli
niinkin rankassa lajissa kuin jääkiekossa teki ”pehmeän miehen mallista” entistä merkittävämmän
(Virtapohja 1998: 221, 240). Suomalaiset juhlivat maailmanmestaruutta koko toukokuun 1995, ja
päävalmentaja Curt Lindström kirjoitti avoimen kirjeen48 Suomen kansalle kiitokseksi saamistaan
onnitteluista. Lindström osoitti, että pehmeät arvot ja pehmeä miehuus sopivat myös
suomalaiselle miehelle. Pehmeämpi maskuliinisuus purkaa arktista hysteriaa, sitä tummaa ja
painavaa varjoa, joka kertoo, että itsemurha on ratkaisukeino. Sallivampi maskuliinisuus tarjoaa
enemmän ratkaisuehdotuksia ja muuttaa sukupolvien läpi säilyneitä, maskuliinisuuteen
kohdistuvia odotuksia ja paineita.
Napapiirin sankarit -elokuvassa kommentoidaan humoristiseen sävyyn raskaita aiheita, kuten
itsemurhaa sekä suomalaisten suhtautumista jääkiekkoon. Elokuvassa kommentoidaan ironisesti
48

Avoin kirje Suomen kansalle. Suomi on voittanut ensimmäisen jääkiekkoilun MM-kultansa. Ihmisten reaktioilla ja
tunnustuksilla ei ole ollut rajoja. Ihmisten ilon- ja muut tunteet ovat olleet lähes käsittämättömiä ja osoittavat
selvästi, että heidän uskonsa Suomeen on säilynyt. Suomen jääkiekkomaajoukkue haluaa esittää sydämellisimmät
tervehdyksensä ja kiitoksensa kaikista saamistaan kunnianosoituksista. Olemme äärettömän onnellisia ja ylpeitä.
Toivotamme kaikille onnea tulevaisuudessa. Säilyttäkää haaveenne, uskokaa itseenne, taistelkaa. Kiitos ja hyvää
kesää. Suomen Leijonat, vuoden 1995 maailmanmestarit, psta Curre Lindström. (Virtapohja 1998: 219–220.)
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urheilun liittymistä suomalaisen miehen elämään ja hyvinvointiin, ja kuten muissakin teemoissa,
elokuvan huumori pohjautuu todellisiin ja kipeisiin kohtiin suomalaisen miehen identiteetissä.

3.6.2

Kiikkukelo kaadetaan, maskuliinisuuden traumaa puretaan

Palataan Kapun tarinaan ja elokuvan loppuun. Janne ja Kapu ovat tulemassa takaisin
Rovaniemeltä digiboksin kanssa. Kapu nukkuu etupenkillä, aamu sarastaa valoisana ja Janne ajaa
autoa kovaa, jotta hän ehtii aamuksi Inarin luokse. Janne jättää Kapun kyydistä.
Kapu: On sulla nyt senthään ainaki tikipoksi.
Janne: Tuskin on ennää telkkaria. Eiköhän se ole Inari vieny senki.
Kapu: Lähemmä huomenna hakehmaan.
Janne [hymähtää]: Torniosta?

Kapu laittaa auton oven kiinni, ja Janne ajaa autolla pois. Kapu jää katsomaan Jannea ja
loittonevaa autoa. Hänen kasvoistaan paistaa ihmetys siitä, että Janne on onnistunut
tavoitteessaan, joka oli Kapun mielestä mahdoton alusta asti. Voidaan ajatella Kapun olleen
mukana matkalla, koska hän ei uskonut Jannen pystyvän hankkimaan digiboksia yön aikana ja
hän halusi olla todistamassa epäilynsä oikeaksi. Ja rehellisyyden nimissä voidaan sanoa, että
Kapulla tuskin oli tuolloin muutakaan tekemistä. Kapu kävelee kämpilleen, laittaa takin pois ja
kaataa itselleen automaattisesti jaloviinaa lasiin, jota hän jää katsomaan mietteliäästi. 49 Elokuvan
lopussa, harharetken onnistuneen päätöksen jälkeen, Kapu tekee valinnan. Kapun hahmon
tummuus ja kyynisyyden kuori takaavat sen, että hänen käännekohtansa tulee vasta elokuvan
lopussa. Kapu jättää jaloviina-lasillisen koskemattomaksi, kävelee ovelle, jonka viereisessä
kaapissa on paksu (hirtto)köysi ja sen vierellä kirves. Katsoja näkee, että itsemurha ei ole ollut
kaukana Kapun ajatuksista. Voidaan sanoa, että köysi on ollut Kapulla odottamassa käyttöään.
Kapu tarttuu kirveeseen ja kävelee ulos kämpiltä. Valitsemalla kirveen Kapu tekee valinnan.
49

Kapun miettiessä katsoja kuulee laulun, jonka sanat sopivat Kapun sekä Jannen mielenmaisemiin. ”Otsa vasten
kylmää ikkunaa/ näen kun sade kadut luuttuaa/ On linnunpönttö jäänyt tyhjilleen/ vuodenaika näkyy muuttuneen/
Mikä suututtikaan sinut niin/ että kynän laitoit paperiin/ Kerroit kuinka et voi jatkaa/ kaipaat jotain parempaa/ Kai on
meille liian tärkeää/ että leuka aina pystyyn jää/ Siksi sanomatta paljon jäi/ nyt olen täällä yksinäin/ Lasin viilee
reuna suutelee/ mies rikkinäinen perääs huutelee/ Kuka öisin peittelee/ kuka solmut aukaisee/ kuka vaaroilta mua
suojelee?” (Marko Haavisto: Vasten ikkunaa, säv. Eppu Kosonen 2010)
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Katsojaa pidetään kuitenkin jännityksessä, mitä Kapu tekee kirveellä, sillä Kapun valinnan
jälkeen elokuvassa siirrytään kertomaan Jannen kotiinpaluu.
Elokuvan viimeisessä kohtauksessa kamera liikkuu pohjoisessa maisemassa, aurinko valaisee
lumenvalkeat maisemat. Katsoja näkee Kapun hakkaavan kirveellä kelopuun, hirttäytyneiden
miesten puun, juuresta poikki. Kelohongan onttous kuuluu ja kaikuu jokaisella kirveen lyönnillä.
Kapu hakkaa kiikkukeloa kirveellään, jota kamera jää seuraamaan ja pysähtyy siihen. Kapu
jatkaa hakkaamista. Kun Kapu hakkaa ”kiikkukeloa” kirveellä poikki, kuuluu linnun ääni. 50
Linnun ääni on elokuvallinen tehokeino ja arktisen hysterian representaatio.
Kohtausta voidaan pitää Kapun poteman arktisen hysterian ja peräkammarimaskuliinisuuden
taitekohtana: teko muuttaa Kapun tulevaisuuden. Hakkaamalla omakätisesti synkän ja jopa
riivatun peräkammarimaskuliinisuuden symbolin poikki Kapu ottaa suuren askeleen pois
arktisesta hysteriasta. Hän, eikä kukaan muukaan seudun mies, tule enää hirttäytymään puussa.
Kapu on muuttanut maskuliinisen sukupolvensa suuntaa. Kapu kohtaa menneisyyden ja katkaisee
pohjoisen miehen epäonnistumisen perinteen symbolin. Kapu vapautuu kyynisyydestä ja kertoo
postmodernin miehen tarinan. Kapua voidaan pitää Sipilän käyttämän termin mukaan hyvän
yhteiskunnan rakentajana, sillä Kapu on ”omaksunut uudenlaisia versioita länsimaisen
yhteiskunnan juhlallisista perusarvoista” (Sipilä 1999: 25). Kapun hahmo toteuttaa uudenlaisten
arvojen tuomista nyky-yhteiskuntaan rikkomalla hirttäytymisen kierteen. Elokuvan alussa Kapu
kertoo paikkakuntansa ”matkailunähtävyyestä”, ”kiikkukelosta”. Rakenteellisesti elokuva tekee
lopussa täyden ympyrän, kun postmoderni mies kohtaa menneisyytensä haamut ja purkaa myytin
epäonnistumisen vääjäämättömyydestä. Kapun tarina resonoi itselleni eniten, sillä Kapun synkkä
menneisyys kertoi kipeästi monen muun suomalaisen miehen tarinan.
Peräkammarimaskuliinisuudesta puuttuu yhteys suurempaan tarkoitukseen ja siihen, että yksilön
elämällä on väliä. Arktinen hysteria on oire tästä päämäärättömyyden tunteesta. Road-genre antaa
muodon äärimmäiselle tavalla löytää itsensä. Transformaatio kiteytyy identiteetin uudistamiseen
ja tämän muutoksen merkityksen ymmärtämiseen. Merkittävää ja kenties vaikeinta muuttuneelle
50

Lintua voidaan pitää elokuvassa selviytymisen symbolina. Lintu kestää lapissa koko talven, lintukannasta toiseen,
vuodesta toiseen. Äänellään se rohkaisee Jannea tekemään rohkeita päätöksiä. Kapun hakatessa linnunääni kuuluu
kuin varmistuksena urhoollisesta teosta.
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miehelle on tämän voimaantumisen tunteen ylläpitäminen. Tätä voimaantumisen kestävyyttä ja
transformaation pysyvyyttä voidaan spekuloida, mutta digiboksin saaminen ja etenkin
kiikkukelon katkaiseminen ovat merkittäviä muutoksen puolestapuhujia. Katsojan annetaan
ymmärtää, että muutos on tapahtunut.51
Peräkammarimaskuliinisuus, arktinen hysteria ja miehinen hysteria linkittyvät toisiinsa ja
ruokkivat toisiaan. Toivon kipinä kuitenkin löytyy, sillä oman itsenäisyyden ja toivon löytäminen
murtaa mitä tahansa hysterian muotoa ja peräkamarimaskuliinisuutta. Miehisen perinteen
lohduton menneisyys Kapun elämässä on asettanut hänelle synkän mutta selkeän päätepisteen.
Tarinan alussa Kapu on varma omasta kuolemastaan ja varma siitä tavasta, jolla hän tulee
kuolemaan ja jatkamaan sukunsa ja kylänsä maskuliinista perintöä. Kaverusten vuorokauden
mittainen seikkailu saa Kapun näkemään elämän mahdollisuutena, eikä varmana tienä kohti
hirttopuuta. Elokuvan lopussa Kapun tumma hahmo saa valoa, ja joitakin arktisen hysterian
maneereita on saatu poistettua. Kapu katkaisee menneisyyden toistamispakon ja antaa
toiveikkaamman tulevaisuuden sekä itselleen että tuleville sukupolville. Hän toteuttaa uudenlaista
maskuliinisuutta, joka poikkeaa rohkeasti sukunsa toteuttamasta maskuliinisuudesta. Hän hakkaa
viimeisetkin palat pois peräkammaripoikamaisuudestaan ja alkaa rakentaa uudenlaista
maskuliinisuutta.

3.7 Mitä on peräkammarimaskuliinisuuden jälkeen?
Napapiirin sankarit kuvaa pohjoisen syrjäytyneitä ihmisiä, peräkammarin poikia, jotka
voimaantuvat ja muuttavat elämäänsä. Mikon muuttumaton intohimo Inaria kohtaan on saanut
hänet jämähtämään elämässään paikalleen. Janne on jäänyt paikalleen epäonnistumisen pelon
vuoksi. Tapio on äitinsä vallassa, ja Kapu on riutunut rankasta menneisyydestään. Kaikki miehet
ovat jumissa. Tieto Inarin raskaudesta, uuden alusta, on sysäys muutokselle. Elokuva esittää
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Mielenkiintoista on huomata, että Napapiirin sankarit -elokuvasta ollaan tekemässä jatko-osaa. Helsingin
Sanomien uutisessa mainitaan, että elokuvan kuvaukset alkavat syksyllä 2014 ja elokuva ilmestyy seuraavan vuoden
syksyllä. Jatko-osan juonesta on paljastettu sen verran, että tällä kertaa hukassa on Jannen ja Inarin kaksivuotias
tyttö. Ensimmäisen elokuvan ohjaaja Dome Karukoski siirtyy jatko-osan tuottajaksi. (Lehtonen, Veli-Pekka 2014:
Menestyselokuva Napapiirin sankareille kuvataan jatko-osa – ohjaaja vaihtuu. Helsingin Sanomat 28.4.2014.)
[Viitattu 23.5.2014.]
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Jannen, Kapun ja Tapion lähtökohdat ja kasvutarinat vuorokauden aikana, mikä todentaa sen että
yksin ja yhdessä voi muuttaa omaa elämäänsä. Voimaantuminen ja usko tulevaisuuteen
merkitsevät paljon. Vuorokauden aikana Janne, Tapio ja Kapu kokevat jokainen jotain
merkittävää, mikä muuttaa heitä. Matkalla mies muuttuu, ja Napapiirin sankareissa kullakin
miehistä on käännekohtansa. Näitä käännekohtia voisi kuvailla myös Hallin (2002: 13–14)
keinotekoisen sulkeuman kautta: muutoshetket ovat keinotekoisen sulkeuman omaksumista.
Asettaako elokuva sellaisia odotuksia, että syrjäytyneiden täytyy muuttaa elämäänsä? Vai
tarjoaako se hyvät naurut ja empaattisen suhtautumisen erilaisiin kommelluksiin?
Suurimman muutosprosessin tekevät Janne, Kapu ja Tapio, sillä he lähtevät matkalle, joka
tietämättään tuo kunkin elämään uutta, tai näin ainakin annetaan katsojan ymmärtää. Janne –
varsinaisen miehuuskokeen tekijä – muuttuu matkansa aikana, sillä tie reprentoi uutta. Mikko ei
sen sijaan muutu henkilöhahmona, sillä hän ei ole tehnyt identiteettiä uudistavaa matkaa.52 Mikko
representoi Napapiirin sankareissa hegemonisen maskuliinisuuden omaavaa miestä – johtuuko
hänen muuttumattomuus vallitsevan maskuliinisuuden voimasta? Jannen ja Mikon keskinäinen
vertailu paljastaa kenties eniten elokuvan representoimasta maskuliinisuudesta. Kenties Janne ja
Mikko eivät olekaan pohjimmiltaan niin erilaisia kuin ulkoiset asiat antavat ymmärtää. Jos
Jannella olisi työ, iso talo ja menestyksekäs ura, kuinka hän eroaisi Mikosta? Jannen muutos on
katsojan silmissä ihailtavaa. Samalla on kuitenkin hyvä huomioida, että Jannea arvostettiin
enemmän peräkammarinpoikana kuin Mikkoa, hegemonisen maskuliinisuuden edustajaa. Janne
ei

vajoa

peräkammarimaskuliinisuuteen,

joten

on

aiheellista

kysyä,

jääkö

peräkammarimaskuliinisuus tai siihen ajautumisen uhka Jannelle vain opettavaiseksi välineeksi,
joka

muistuttaa

siitä,

mihin

mies

voi

vajota,

jos

ei

pidä

varaansa?

Peräkammarimaskuliinisuudessa on syrjäytyneen ja luovuttaneen miehen elementtejä, mikä
vaikuttaa vahvistavan hegemonista maskuliinisuutta – horjumattomuutta ja valtaa. Kuitenkin
peräkammarimaskuliinisuus saa katsojan sympatiat puolelleen, mutta voimaantuva mies, joka
karistaa peräkammarimaskuliinisuuden ansaitsee vielä enemmän arvostusta. Tässä suhteessa
elokuvan viesti on ristiriitainen. Elokuvassa peräkammarimaskuliinisuus ja hegemoninen

52

Kuten Jack Kerouac (1957) kirjoitti romaanissaan On the Road: “The best teacher is experience and not through
someone's distorted point of view.”
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maskuliinisuus eivät kumpikaan ole maskuliinisuuden tyyssijoja. Samalla herää kysymys,
millaista on maskuliinisuuden ideaalitila ja millaisista elementeistä se koostuu?
Napapiirin sankarien loppu antaa ymmärtää, että Janne, Kapu ja Tapio ovat löytäneet pysyvän
onnen ja toiveikkaan idean tulevaisuudesta. Kuitenkin elokuvan onnellinen päätös on
harhaanjohtava siinä mielessä, että se antaa ymmärtää, ettei identiteetin kehittyminen – uudet
keinotekoiset sulkeumat – ole enää tarpeen. Millainen transformaatio miehiä odottaa ajassa, jota
katsoja

ei

näe?

Millaisia

muotoja

maskuliinisuus

ottaa

tulevaisuudessa?

Esitin

peräkammarimaskuliinisuuden kuuluvan laajemmin arktiseen hysteriaan. Kun mies saa hävitettyä
peräkammarimaskuliinisuutta identiteetistään, mitä tulee tilalle? Tai, toisin sanoen, mitä arktisen
hysterian piirteitä jää jäljelle? Arktisen hysterian rakenteellisia ongelmia ei Napapiirin
sankareissa muutettu; kyse oli miesten omasta matkasta ja identiteetin yksilöllisestä muutoksesta.
Asennemuutoksen ja voimaantumisen kautta miehet aktiivisesti vaikuttavat elämiinsä
identiteettiä uudistavalla tavalla. Arktinen hysterian elementtejä jää jäljelle, mutta onko kyse sen
lievemmästä versiosta? Entä kuinka miesten voimaantuminen ja muutos vaikuttavat arktisen
hysterian muihin piirteisiin? Tämä mielenkiintoinen aspekti vaatisi oman tutkimuksensa.
Uudenlaisen maskuliinisuuden myötä on syytä nostaa esille ajassamme asetetuista uusista
odotuksista. Miika Manninen (2013: 27) kirjoittaa Urho-lehden kolumnissaan miehen
murroksesta. Nykyaikainen suomalainen mies on tasa-arvoinen kotonaan: ”Uusi mies on
päivitetty versio edellisestä mallista, joka eli kodin ulkopuolella ja kantoi rahaa kotiin. Hän käy
töissä ja sen päälle laittaa ruokaa, siivoaa, vaihtaa vaippaa ja ryömii illat lattialla lapsen kanssa
leikkien.” Mannisen mukaan mies on muuttunut, mutta yhteiskunnan, naiset mukaan lukien, tulisi
myös uudistua ja hyväksyä uudenlainen suomalainen mies. ”Ristiriitaisten odotusten keskellä on
kuitenkin riski, että mies murtuu ennemmin.” Onko yhteiskunta valmis uudenlaiselle,
pehmeämmälle miehelle?
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4 PÄÄTÄNTÖ

Tutkielmani kohteena olevan Dome Karukosken Napapiirin sankarit -elokuvan (2010)
englanninkielinen nimi on Lapland Odyssey, joka viittaa Homeroksen klassikkoon. Elokuva on
Odysseian

uudelleenkerronta,

ja

siten

Napapiirin

sankarit

asemoituu

miehisen

matkakirjallisuuden jatkumoon. Elokuva kertoo kolmesta nuorukaisesta – Jannesta, Kapusta ja
Tapiosta – jotka lähtevät vuorokauden mittaiselle matkalle, joka muuttaa heidän elämänsä.
Napapiirin sankarit on osa suomalaisten mieselokuvien jatkumoa, ja siinä representoidaan sitä,
millaista on olla mies nyky-yhteiskunnassa. Elokuva on paitsi kolmen nuorukaisen
kasvukertomus

myös

aikalaisdiagnoosi,

joka

esittää

näkökulmia

pohjoisen

Suomen

yhteiskunnalliseen todellisuuteen: syrjäytymiseen, työttömyyteen ja arktiseen hysteriaan.
Tutkin Napapiirin sankarit -elokuvan representoimia maskuliinisuuksia ja niiden muutosta –
keskeistä teemaa road-genren elokuvissa. Analysoin eritoten kotinurkkiin majailemaan jääneiden,
syrjäytyneiden ja työttömien peräkammarin poikien maskuliinisuutta sekä elokuvan eri
mieshahmojen kokemaa muutosta vuorokauden aikana. Tutkin myös sellaisia road-genren
piirteitä,

jotka

nivoutuvat

maskuliinisuuteen

ja

muutokseen.

Käytin

kehittämääni

peräkammarimaskuliinisuuden termiä analysoidakseni tarkemmin mieshahmoja ja tuodakseni
esille miesten lähtökohdat – heidän omat ”muuttujansa”, joiden myötä miesten muutokset
elokuvan aikana olisi selkeämpi havainnoida. Hyödynsin Jukka Sankalan (ks. mm. Sankala 2009
& 2011) tekemiä tutkimuksia Lapin peräkammarin poikamiesten arjesta ja identiteetistä. Lisäksi
hyödynsin kriittisten maskuliinisuuksien tutkimuksen tutkimuksia sekä etenkin road-genreä
koskettavia elokuvatutkimuksen teorioita. Menetelmänäni analysoin Napapiirin sankareita
elokuvallisen tekstin lähiluvun kautta. Hyödynsin Norman Faircloughin (1995) representaation
käsitettä tuodessani esille elokuvan esittämiä maskuliinisuuksia. Representaatio tekstissä on aina
valinta, eli asiat esitetään tietyllä tavalla. Samalla representaatioilla tuotetaan kuvaa
maskuliinisuuden vaatimuksista.
Esitin Napapiirin sankareiden kuuluvan road-genreen, sillä elokuva täyttää lajin tärkeimmät
määritelmät: siinä käsitellään identiteetin etsimistä ja muutosta tarinassa, jossa lähdetään kotoa ja
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sinne palataan muuttuneena. (ks. esim. Römpötti 2012; Cohan & Hark 1997; Laderman 2002.)
Bahtinin (1979) tien kronotooppi avaa matkan tematiikkaa, jonka myötä on luontevaa käsitellä
muutosta. Tiellä käydään jatkuvaa dialogia staattisuuden ja liikkumisen kanssa. Road-elokuvan
yhtenä pääpiirteenä on juuri vaeltava hahmo tai henkilö, joka matkan myötä uudistaa
identiteettiään (ks. Lopez 1993). Road-elokuvan vaihtuva miljöö tarjoaa ei-kenenkään-maana
vapautta identiteetin muutokselle. Alati uudistuvan lajin ympäristö ja kulkuväline voivat olla
mitkä tahansa.
Napapiirin sankarit -elokuva on genrepoliittisesti eräänlainen lajihybridi, jossa yhdistellään
valikoiden eri elokuvalajeja. Elokuvassa leikitellään eri lajien kanssa, valitaan niistä parhaimmat
elementit ja hyödynnetään niitä tarinankerronnassa. Esimerkiksi komedian kautta voidaan tuoda
esiin kipeitä asioita, ja road-genre tarjoaa kerronnallisia välineitä tarinan etenemiselle. Roadelokuva Napapiirin sankarien kattogenrenä on otollinen, sillä häilyvästi määriteltävänä lajina se
voi sulauttaa itseensä elementtejä muista genreistä. Road-genre toimii katalysaattorina elokuvan
monille muille lajeille. Genren tarjoama meno ja liike kutsuvat sekaan muita draaman aineksia ja
syitä matkalle lähtemiseen sekä tarjoavat vaihtelevan tapahtumaympäristön.
Mieskolmikon matka alkaa, koska kolmen vuoden odottelun jälkeen Inari haluaa digiboksin, joka
on oltava aamulla perillä. Janne siis sysäistään omalle matkalleen naisen toimesta. Illan ja yön
kestävä kohellus osoittautuukin odotettua merkittävämmäksi: Inari on raskaana, ja hän asettaa
Jannelle miehuuskokeen saadakseen selville, onko Jannesta luotettavaksi ja vastuulliseksi isäksi.
Janne pysyy jääräpäisesti päätöksessään hankkia Inarille digiboksi aamuksi, jotta hän todistaa
itselleen ja muille olevansa ”selekärankanen mies”. Tällaisia identiteetin käännekohtia voisi
kuvailla Stuart Hallin (2002: 13–14) mukaan keinotekoisten sulkeumien omaksumiseksi.
Vuorokauden aikana Janne uudistaa identiteettinsä tekemättömästä ja passiivisesta luovuttajasta
aktiiviseksi ja voimaantuneeksi mieheksi.
Toin

esille

arktisen

hysterian

olevan

peräkammarimaskuliinisuuden

taustalla,

sillä

peräkammarimaskuliinisuus kumpuaa osittain arktisen hysterian rakenteista. Arktinen hysteria on
liitetty laajemmin pohjoisuuteen, ja siihen on yhdistetty muun maussa synkkyyden, syrjäytymisen
ja kuoleman teemojen lisäksi kykenemättömyyttä ratkaista ongelmia sekä sosiaalis-taloudellisia
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vaikeuksia (ks. Ihonen 1999). Käsittelin arktista hysteriaa etenkin Kapun hahmoa
analysoidessani. Kapu taistelee traumansa kanssa: suvun ja kylän miehet ovat hirttäytyneet
samaan puuhun, ”kiikkukeloon”, jo viiden sukupolven ajan. Elokuvan aikana Kapu kuitenkin
muuttuu ja voimaantuu myös ystäviensä kehitystä seuratessaan. Lopulta hän purkaa
epäonnistuneen maskuliinisuuden jatkumon ja karistaa peräkammarimaskuliinisuuden itsestään
hakkaamalla ”kiikkukelon” poikki.
Tapion matka sen sijaan kulminoituu itsenäistymiseen dominoivan äidin vallasta. Heidän
välistään suhdetta voi kuvailla läheisriippuvaiseksi. Tapio on antanut äitinsä hallita itseään, mutta
elokuvan aikana hän hankkii vallan omasta elämästään takaisin itselleen. Tapion itsenäistyminen
tapahtuu kuitenkin naisen kautta. Hän kohtaa pakkomielteisesti pelaamansa Look at My Boobs pelin vaikeimman tason, ”kymppilevelin”, naisen ihka elävänä. Tapion ja Marjukan romanssin
myötä pohdin naisen representoitumista miehelle. Marjukka näyttäytyy elokuvassa vahvana,
kilttinä, seksuaalisena pin-up-naisena, joka täyttää Tapion unelman.
Napapiirin

sankareissa

representoidaan

erilaisia

maskuliinisuuksia,

ja

hegemoninen

maskuliinisuus esitetään Mikon hahmon kautta. Hegemoninen maskuliinisuus on kulttuurin
rakenteiden tuottamaa ja se asettaa miehelle abstrakteja vaatimuksia, joita kukaan mies ei voi
täysin täyttää. (ks. esim. Jokinen 2000 & 2012; Sipilä 1994.) Mikossa on hegemonisen eli
vallitsevan maskuliinisuuden vaatimia kriteerejä: hän on muun muassa vauras ja työssäkäyvä
mies. Pinnalta katsottuna Mikon hahmo on epäeettinen, sillä hän haluaa voittaa entisen
tyttöystävänsä Inarin itselleen epärehellisin keinoin. Sen sijaan Janne on sympaattinen
peräkammarin poika, joka saa katsojan kunnioituksen. Kuitenkin myös Janne käyttää
epärehellisiä keinoja saadakseen rahat digiboksiin, ja lopulta hän tavoittelee samaa, mitä Mikolla
on: vaurautta, turvallisuutta ja menestyksekästä uraa.
Napapiirin sankarit näyttää esittävän, ettei hegemoninen maskuliinisuus ole täydellistä
maskuliinisuutta, sillä sitä on myös täydennettävä. Peräkammarimaskuliinisuudesta puolestaan on
kasvettava pois. Näin ollen elokuva ei anna varsinaisia vastauksia kysymykseen siitä, mikä on
maskuliinisuuden ideaali. Epäselväksi jää sekin, millainen tulevaisuus mieskolmikkoa odottaa.
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Elokuvassa kapinallinen road-genre jää perinteisen aikuistumiskertomuksen jalkoihin. Napapiirin
sankarit on lopulta eräänlainen kesyyntymistarina miehen normin täyttämisestä.
Tutkielmassani halusin tuoda esille, kuinka mieshahmot, Janne, Kapu ja Tapio, murtautuvat ulos
voimattomasta peräkammarimaskuliinisuudesta ja sen uhasta, ja mitä tämä uudistuminen
merkitsee heidän elämilleen. Kehittelemäni peräkammarimaskuliinisuuden termi toi mielestäni
kolmikon

analyysiin

tarvittavaa

kosketuspintaa.

Pohdin

lyhyesti,

mitä

tulee

peräkammarimaskuliinisuuden jälkeen, ja mitä arktisen hysterian piirteitä miehiin muutoksen
jälkeen vielä jää. Arktisen hysterian ja peräkammarimaskuliinisuuden välistä suhdetta olisi
mielenkiintoista ja antoisaa tutkia lisää. Napapiirin sankarit -elokuvassa representoitavien
feminiinisyyksien

kriittistä

tarkastelua

olisi

kiehtovaa

syventää.

Mielenkiintoinen

jatkotutkimusaihe olisi myös nuoruuden pitkittämiseen keskittyvien elokuvien trendi, johon
tutkimukseni kohteena oleva elokuva voidaan laskea mukaan. Television puolella trendiä
toteuttavat muun muassa Duudsonit. Napapiirin sankarit -elokuvan tuleva jatko-osa puolestaan
tarjoaa kiinnostavan mahdollisuuden tutkia miesten kehitystarinaa vielä pidemmälle.
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