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- Mitä on ironinen? kysyi Muumipeikko. 

- No, kuvittele että liukastut johonkin limasieneen ja 

läsähdät istumaan keskelle puhdistettuja sieniä, sanoi 

Tuu-tikki. Tietenkin odotat äitisi suuttuvan, se olisi 

luonnollista. Mutta ehei, hänpä ei suutukaan, sanoo 

vain kylmästi ja musertavasti: Ymmärrän että tuo on 

sinun käsityksesi tanssimisesta, mutta olisin kiitolli-

nen, ellet tanssisi ruoassa. Suunnilleen sellaista on 

ironia. 

- Hyi, miten epämiellyttävää, sanoi Muumipeikko. 

 

          Tove Jansson: Näkymätön lapsi (WSOY, 1962) 
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1 Johdanto 

 

”On ironista, että…” Näin alkaa moni lause niin tavallisessa keskustelussa, yhteiskunnallisessa de-

batissa kuin vaikkapa kirjallisuuden opinnäytetyössäkin. Mutta mitä lausuja tuolla tarkoittaa? So-

piiko se kyseiseen yhteyteen? Sanalla sanoen: ymmärtääkö lauseen sanoja, mitä ironia tarkoittaa? 

 

Ironian koetaan yleensä liittyvän älykkyyteen, hienostuneisuuteen ja nokkeluuteen, jota pystyy 

parhaiten harjoittamaan korkeasti koulutettu valkoinen mies (Ridanpää 2012, 137): ironiaan ei siis 

kykene kuka tahansa, ja sen käyttö osoittaa erityistä nokkeluutta ja intellektuaalisuutta. Ironiaa 

käytetään julkisuudessa myös selityksenä, kun tulee möläytettyä jotakin enemmän tai vähemmän 

hölmöä – esimerkkeinä perussuomalaisten useammatkin ulostulot kuten Jussi Halla-ahon Kreikan 

ongelmien ratkaiseminen sotilasjuntalla (Helsingin Sanomat 15.9.2011), Helena Erosen hihamerk-

kikohu (Turun Sanomat 11.4.2012) tai James Hirvisaaren valokuvaharrastus ja sitä seurannut puo-

lueesta erottaminen (Helsingin Sanomat 4.10.2013).  

 

Viimeisimmän laajemman julkisen keskustelun ironiasta aloitti Princetonin yliopiston professori 

Christy Wampole artikkelillaan ”How to Live Without Irony” (The New York Times 17.11.2012), 

jossa hän väitti ironian olevan aikamme henki. Väitteensä hän perusteli hipsteri-kulttuurin lä-

päisemällä yhteiskunnalla, jossa mikään ei enää viittaa aidosti siihen, mitä se on vaan koko yhteis-

kunnallinen olemassaolo kietoutuu yhteen suureen ironisten viittausten ketjuun. Wampolen pe-

rusajatus ei ollut kritisoida ironista ajatusmaailmaa sinänsä – myöntäähän hän itsekin pitävänsä 

ironiasta ja antavansa ystävilleen ironisia lahjaesineitä – vaan tuoda esille, miltä ironisen ajattelu-

tavan läpitunkema yhteiskunta näyttää ja mitä se aiheuttaa. Wampole oli myös huolissaan vilpit-

tömistä ja vakaviksi tarkoitetuista aloitteista ja mielipiteistä postmodernissa kyynisessä maailmas-

sa, jossa jokainen lause on irrallinen metaviittaus johonkin toiseen. 

 

Artikkeli aiheutti paljon kriittisiä reaktioita eri puolilla maailmaa Suomea myöten ja muuan muassa 

Helsingin Sanomien uutispäällikkö Jussi Pullinen totesi Wampolen erehtyneen johtopäätöksissään: 

hänen mukaansa emme elä ironian aikakautta vaan sen loppua (Helsingin Sanomat 15.12.2012). 

Pullisen näkemys perustui vahvasti The Atlantic -lehden kolumnistien Jonathan D. Fitzgeraldin ja R. 

Jay Magill Jr:n artikkeleihin, joissa he väittivät yhteiskunnassamme vallitsevan pikemminkin aitou-
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den (sincerity) kuin ironian aikakauden (The Atlantic 20.11.2012; 26.11.2012). Heidän mukaansa 

Wampole oli tehnyt liian laajoja yleistyksiä suhteellisen pienestä mutta näkyvästä hipsterijoukosta 

ja esittivät, että laajemmin kulttuurisia tuotteita tarkasteltaessa voidaan selkeästi havaita populaa-

rikulttuurin painottuvan enemmän vakavahenkiseen aitouden etsimiseen kuin ironiaan.  

 

Samaan havaintoon perusti väitteensä myös Pullinen, joka hämmästeli laulajien uraa nostalgisoi-

van ja yleisössä vahvoja tunteita herättävän Vain elämää -sarjan (2012–) suosiota myös ”paatu-

neiden nokkelikkojen, Punavuoren ja Kallion kulttuurin kasvattamien ironian puoliammattilaisten” 

joukossa (Helsingin Sanomat 15.12.2012). Vain elämää -sarjan aitoudesta voidaan olla montaa 

mieltä – etenkin nyt kolmannen tuotantokauden pyöriessä ruuduissa – mutta esimerkiksi viimei-

simpien jaettujen elokuva-alan palkintojen, Jussi-patsaiden, voittajalista kertoo osaltaan samasta 

asiasta: yleisön suosikkia 21 tapaa pilata avioliitto lukuun ottamatta voittajalistan teoksissa ironi-

asta ei ole häivähdystäkään, vakavahenkisyydestä ja aitoudesta esimerkkejä löytyy sitäkin enem-

män (www.jussit.fi). 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkin ironiaa poliittisen pilapiirroksen näkökulmasta. Poliittinen pilapiirros 

on kuulunut suomalaiseen lehdistöön lähes yhtä kauan kuin sanomalehtiä on ollut olemassa. Lajin 

tunnetuin tekijä Kari Suomalainen (1920–1999) on odotellut manttelinperijää jo jonkin aikaa, ja 

sellaiseksi on viime vuosina mainittu Ville Ranta, oululainen vuonna 1978 syntynyt vapaa sarjaku-

vataiteilija. Häntä on kutsuttu muun muassa ”nykypäivän terävimmäksi poliittiseksi pilapiirtäjäksi” 

(Helsingin Sanomat 27.8.2012) ja ”nykypäivän Hannu Salamaksi” (Savon Sanomat 11.9.2012).  

 

Tutkimuskohteenani on Ville Rannan kokoelma Joku raja (2012), joka koostuu Helsingin seurakun-

tayhtymän julkaisemassa Kirkko ja kaupunki -lehdessä vuosina 2009–2012 julkaistuista pilapiirrok-

sista. Joku raja -teokseen on koottu 90 piirrosta, joista yksi on aikaisemmin julkaisematon. Piirrok-

set on kirjassa jaettu neljään osioon miehen, uskonnon, politiikan ja järjen kriisin mukaan. Tutki-

mukseni kohdistuu ainoastaan kirjassa julkaistuihin, ei kaikkiin Kirkko ja kaupunki -lehdessä kautta 

aikojen ilmestyneisiin piirroksiin. 

 

Osa Rannan poliittisista pilapiirroksista on noussut myös valtakunnallisiksi puheenaiheiksi (ks. 

esim. Kaleva 16.12.2011); ne ovat herättäneet tunteita puolesta ja vastaan. Ville Ranta on tullut 

tunnetuksi myös aikakauslehti Kaltion nettisivuilla vuonna 2006 julkaistun Muhammed-aiheisen 
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pilapiirroksen aiheuttamasta kohusta, jonka seurauksena lehden päätoimittaja erotettiin (Kaltio 

6/2011).  

 

Ranta on ollut perustamassa Oulussa toimivaa, sarjakuviin keskittynyttä Asema-kustantamoa ja 

hän on saanut muun muassa arvostetun Suomen sarjakuvaseuran myöntämän Puupäähatun 

vuonna 2009 (www.sarjakuvaseura.fi). Ranta on tehnyt useita sarjakuva-albumeita, joita on kään-

netty erityisesti ranskaksi, mutta myös ruotsiksi, saksaksi ja puolaksi. Lisäksi hän on julkaissut in-

ternetissä useita lyhyempiä ja pidempiä sarjakuvateoksia. Joku raja on Ville Rannan kymmenes 

albumi, jonka jälkeen hän on julkaissut vielä teokset Kyllä eikä ei (2013) sekä Köyhän miehen Jeru-

salem (2014). (www.villeranta.com.) 

 

Kysyn tässä työssäni, miten ironia näkyy Ville Rannan poliittisissa pilapiirroksissa. Erityisesti olen 

kiinnostunut siitä, miten Ranta osallistuu piirroksillaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja miten 

hän käyttää ironiaa tässä yhteydessä. Sosiologi Veikko Erantin mukaan politiikassa itsessään ei ole 

ironiaa ja ironia lakkaa olemasta välittömästi, kun se irtaantuu lausujan yksityisyydestä tai vaiku-

tuspiiristä (Helsingin Sanomat 26.10.2012). Entä poliittinen pilapiirros? Näkyykö mainittu älyllinen 

ylemmyydentunto Ville Rannan töissä ja hänen tavassaan käyttää ironiaa? Ylentääkö Ranta itsensä 

alentamalla itsensä itseironisesti? Pitääkö olla ”korkeasti koulutettu valkoinen mies” (Ridanpää 

2012, 137) samaistuakseen Rannan ironiaan ja ymmärtääkseen sen kaikki hienosyisimmätkin viit-

taukset? 

 

Opinnäytetyöni jakaantuu viiteen lukuun, joissa pyrin luomaan kattavan kuvauksen Rannan tapaan 

toteuttaa ironisia strategioita pilapiirroksissaan. Tarkoituksenani on edetä yleisestä kuvasta vähi-

tellen yhä yksityiskohtaisempaan ja tarkempaan tarkasteluun, jota kautta niin historiallinen kuin 

teoreettinenkin pohja pilapiirrosten ironian ymmärtämiselle on mahdollista rakentaa. Ensimmäi-

nen luvussa eli johdannossa käyn läpi nämä vaiheet ja perustelen muutenkin, miksi tutkimuskoh-

teeni on mielestäni relevantti ja tutkimuksen arvoinen. 

 

Kolmeen alalukuun jakautuvassa toisessa luvussa asemoin aluksi tutkimuskohdettani suhteessa 

pilapiirroksen ja sarjakuvan traditioon sekä taiteenlajin historian kautta. Lisäksi käsittelen erilaisia 

kuvan ja sanan suhteita kerronnallisuuden sekä ikonotekstin ja ekfrasiksen käsitteiden avulla. Tä-

mä tausta on hyvä tuntea, jotta pilapiirros voidaan sijoittaa niin taideteoksena kuin pelkkänä visu-
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aalisena objektinakin oikeaan ja relevanttiin viitekehykseen. Lähdeteoksinani ovat ensisijaisesti 

Merja Ylösen Pilahistoria (2001) sekä Kai Mikkosen Kuva ja sana (2005). 

 

Toisessa alaluvussa käsittelen ironiaa sekä sen lähikäsitteitä satiiria ja parodiaa. Erityinen mielen-

kiintoni kohdistuu näiden kolmen eetokseen, ilmenemismuotoon, joka sitoo nämä lajityypit vah-

vasti toisiinsa. Satiiri, parodia ja ironia esiintyvät kaikki yleisesti myös poliittisissa pilapiirroksissa 

sekä yhdessä että erikseen, joten on tarpeen selkiyttää sekä niiden yhteistoimintaa että eroavai-

suuksia. Lähdeteoksina tässä alaluvussa käytän erityisesti Sari Kivistön toimittamaa teosta Satiiri: 

johdatus lajin historiaan ja teoriaan (2007), Kivistön ja H.K.Riikosen toimittamaa teosta Satiiri 

Suomessa (2012) sekä Linda Hutcheonin teosta Theory of Parody (1985). 

 

Kolmannessa alaluvussa paneudun puolestaan yhteisöllisyyden käsitteeseen. Tämä on mielestäni 

tarpeen, jotta myöhemmin esiteltävä Linda Hutcheonin (1994) käsite diskursiivinen yhteisö olisi 

helpommin ymmärrettävissä. Yhteisöllisyys liittyy laajemminkin tutkielmani perusajatukseen ironi-

an sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta luonteesta, jota korostaa Hutcheonin lisäksi myös R. Jay Ma-

gill jr (2007). Aihetta lähestyn erityisesti Kuisma Korhosen Lukijoiden yhteisö –teoksen (2011) sekä 

Stanley Fishin teoksen Is There A Text In This Class? (1980) kautta. 

 

Kolmannessa pääluvussa pureudun syvällisemmin varsinaiseen tutkimuskohteeseeni eli ironiaan. 

Käyn aluksi läpi niin pilapiirrosta, kirjallisuutta kuin filosofiaakin käsittelevien tutkimusten kautta 

erilaisia lähestymistapoja ironiaan. Sen jälkeen paneudun R. Jay Magillin teokseen Chic Ironic Bit-

terness (2007), jonka pohjalta lähestyn aihetta yhteiskunnallisen keskustelun näkökulmasta. Lo-

puksi käyn läpi Linda Hutcheonin ajatuksia teoksen Irony’s Edge (1994) osalta ja keskityn erityisesti 

hänen esittelemäänsä diskursiivisen yhteisön käsitteeseen. 

 

Neljäs pääluku keskittyy edellä mainittujen teorioiden tausta-aineistojen hyödyntämiseen pilapiir-

rosten tulkinnassa. Olen valinnut seitsemän esimerkkipiirrosta, jotka mielestäni ilmentävät hyvin 

Rannan tapaa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä erityisesti hänen tapaansa käyttää 

ironiaa tässä yhteydessä. Piirrokset jakautuvat kolmeen teemalliseen pariin, jotka kukin käsittele-

vät eri aihealueita (ihmissuhteet, uskonto ja yleinen yhteiskunnallinen keskustelu) kahdesta eri 

näkökulmasta. Lisäksi mukana on yksi erillinen tapaus, Utøyan joukkosurmaa käsittelevä piirros.  
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Päätännössä vedän vielä yhteen tutkimustuloksia ja pohdin työprosessiani. Lisäksi käyn läpi työn 

aikana nousseita, vielä vastaamatta jääneitä kysymyksiä sekä mahdollisia jatkotutkimuksen aihei-

ta. Tarkoituksenani on reflektoida omaa työtäni sekä oppimisprosessina että sen merkitystä ja an-

tia yhteiskunnallisen keskustelun osana. 

 

Näistä lähtökohdista toivon löytäväni selkeän ja havainnollisen tavan tulkita ja kuvata ironian il-

menemismuotoja erityisesti sosiaalisena, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena keskustelun muoto-

na. Tarkoitukseni ei ole luoda tiukkarajaisia esityksiä siitä, mitä ironia on tai millainen on Ville Ran-

nan pilapiirrosten kohdeyleisö, vaan tuoda esiin laajempi näkemys niistä ironian keinoista ja stra-

tegioista, joilla pilapiirros operoi ja joilla se viestiänsä välittää. Tämän näkemyksen toivon jalostu-

van lopulta ymmärrykseksi ironiasta paljon muunakin kuin pelkästään nokkeluuden ja fiksuuden 

ilmenemismuotona saati hipsterikulttuurin yksinoikeutena: käsitykseksi siitä, että ironia on moraa-

lisesti ja eettisesti merkittävä yhteiskunnallisen keskustelun väline, joka ei edellytä niinkään älyllis-

tä ylivertaisuutta kuin tiedollisen, taidollisen, historiallisen ja kulttuurisen kokemuksen jakamista. 

 

2 Käsitteitä 

 

Tässä luvussa käsittelen tutkimuskohteeni taustoja kolmesta näkökulmasta. Aluksi käyn läpi poliit-

tisen pilapiirroksen historiaa ja käytänteitä sekä poliittisen pilapiirroksen ja sarjakuvan suhdetta 

sekä pohdin pilapiirroksen ja sarjakuvan ominaisuuksia kerronnallisuuden, ikonotekstin ja ekfrasik-

sen käsitteiden kautta. Sen jälkeen käsittelen satiirin ja parodian erilaisia määritelmiä sekä paneu-

dun niiden yhteistoimintaan ironian kanssa eetoksen käsitteen avulla; ironiaa käsittelen erikseen 

syvällisemmin luvussa kolme. Kolmanneksi paneudun vielä yhteisöllisyyden käsitteeseen pohjus-

taakseni kolmannessa luvussa esiin tulevaa ajatusta ironiasta sosiaalisena ja yhteisöllisenä käytän-

teenä. 

 

2.1 Poliittinen pilapiirros ja sarjakuva 

 

Poliittinen pilapiirros yhteiskunnallisen keskustelun muotona muistuttaa vahvasti sarjakuvaa kuva-

tessaan kohteitaan piirroksen ja sanan yhteistyön kautta, siis sarjakuvan käyttämin keinoin. Silti 

poliittisia pilapiirtäjiä ei löydy sarjakuvaa esittelevistä teoksista eikä heidän piirroksiaan alan anto-
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logioista. Vastaavasti poliittisen pilapiirroksen tutkimus ei puhu mitään sarjakuvasta ja sen keinois-

ta, joten rajalinja lienee melko kiistaton kummallekin osapuolelle. 

 

Poliittisen pilapiirroksen ja sarjakuvan suhde on kuitenkin varsin ongelmallinen, kuten seuraavassa 

tulemme huomaamaan. Näiden kahden genren merkittävin ero liittyy pikemmin käyttötapaan kuin 

muotoon tai sisältöön: ulkoisista yhteneväisyyksistään huolimatta pilapiirros on journalismia ja 

sarjakuva viihdettä. Yhteistä näille molemmille kuitenkin on, että niin pilapiirros kuin sarjakuvakin 

pitää itseään taiteena. 

 

2.1.1 Historiaa ja ominaispiirteitä 

 

Poliittista pilapiirrosta on tutkittu verraten vähän. Laajin ja yhtenäisin perusteos on Marja Ylösen 

Pilahistoria (2001), jossa käydään koko suomalaisen poliittisen pilapiirroksen historia kattavasti 

läpi. Suurena linjana Ylönen toteaa kehityskulun johtavan aatesuuntien välisestä kilpailusta puolu-

eiden väliseksi eturistiriitojen selvittelyksi ja lopulta markkinatalouden ja ihmisen väliseksi kamp-

pailuksi (2001, 412). 

 

Ensimmäinen suomalainen poliittinen pilapiirros julkaistiin todennäköisesti Saima-lehdessä 1840-

luvulla. Pilakuvat syntyivät painotekniikan kehittymisen vanavedessä ja eriytyivät omaksi pilaleh-

distökseen poliittisen toiminnan aktivoitumisen myötä 1880-luvulla. Suomalainen pilalehdistö sai 

vaikutteita ranskalaisista, englantilaisista ja etenkin saksalaisista esikuvista, ja olennaista niissä oli 

vahva poliittisuus, yhteiskunnallinen vastakkainasettelu sekä rajutkin hyökkäykset aatteellisia vas-

tustajia tai hallintovaltaa kohtaan. Pilalehtien kukoistuskausi sijoittui sortovuosiin ja uuden tasaval-

lan syntyvaiheisiin vuosille 1905–1930. Kaiken kaikkiaan tutkijat ovat löytäneet yhteensä 481 suo-

malaista pilalehdiksi määriteltävää julkaisua, joten mistään marginaalisesta ilmiöstä ei ole kysy-

mys. (Ylönen 2001, 21–24.) 

 

1950-luvulla pilapiirrokset siirtyivät pääsääntöisesti poliittisesti sitoutuneisiin sanomalehtiin ja 

niistä tuli selkeästi lehtensä edustaman puolueen ideologian kannattajia. 1980-luvulla sanomaleh-

distö otti välimatkaa puoluepolitiikkaan irtautumalla suorasta aatteellisesta sidonnaisuudesta ja 

julistautumalla sitoutumattomaksi, jolloin myös puoluepoliittisen pilapiirroksen kukoistuskausi 

päättyi. Yhteiskunnallisten muutosten myötä talous otti ylivallan politiikasta 1990-luvulla ja poliit-
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tinen pilapiirros alkoi kommentoida yhä enemmän talouselämää ja markkinavoimia (Ylönen 2001, 

262–263, 361, 372-375). 

 

Suomalaisen sarjakuvan sen sijaan katsotaan alkavan virallisesti vasta vuodesta 1911, jolloin jul-

kaistiin ensimmäinen sarjakuva-albumi Professori Itikaisen tutkimusretki (Jokinen  2011a, 13). Jos-

tain syystä pilalehdistöä ei siis ole mielletty sarjakuvaksi eikä sitä tunneta sarjakuvan historiasta 

puhuttaessa. Syitä tähän hylkimiseen en ole löytänyt, vaikka esimerkiksi Itikaisen ”kuvitelleella” 

Ilmari Vainiolla on varmasti ollut jotain kosketusta pilapiirroksiinkin. 

 

Perinteinen tapa määritellä sarjakuva on Coulton Waugh’n (1947, 14) esittämät kolme sarjakuvan 

ominaista piirrettä: kuvasarjan avulla kerrottu kertomus, pysyvä päähenkilöryhmä sekä tekstin 

liittäminen kuvan yhteyteen. Pekka A. Manninen (1995, 9) tosin kiistää väitöskirjassaan kaksi vii-

meistä ominaisuutta vedoten sarjakuvan kehitykseen sitten Waugh’n aikojen sekä toteamalla 

myös tekstittömien sarjakuvien olemassaolon. Juha Herkman (1998, 105) puolestaan kumoaa en-

simmäisen kohdan käsittelemällä myös yksiruutuisia strippejä. Paljon ei siis jää jäljelle tästä uraa-

uurtavasta määritelmästä. 

 

Manninen kehitteleekin Waugh’n määritelmää eteenpäin ja esittelee lisäksi ranskalaisia ja suoma-

laisia, enemmän ja vähemmän päteviä sarjakuvan määritelmiä. Näistä hän kokoaa tutkimuksensa 

lähtökohdaksi synteesin, joka kuuluu seuraavasti:  

 
Sarjakuva on kuvasarjan avulla kerrottu kertomus, jossa kuvien yhteyteen on voitu  
liittää dialogia tai muuta tekstiä. Kuviin voidaan myös sisällyttää ääntä, liikettä, tunnetilaa,  
tms. kuvaavia symboleja. Sarjakuvien ensisijaisina julkaisukanavina toimivat lehdet ja kirjat.  
Muut julkaisukanavat (esim. julisteet, tms.) ovat sekundaarisia. (Manninen 1995, 10.) 

 

Heikki Jokinen puolestaan toteaa teoksessa Sarjakuva Suomessa (2011), että sarjakuvalla on kaksi 

äidinkieltä: kuva ja sana. Jokisen mukaan sarjakuva on näin ollen ”kuvan ja sanan yhdistävä, oman 

kielioppinsa mukaan etenevä taiteen laji”. Se on siis oma, joustava ja liikkumatilaltaan vapaa ilmai-

sun muotonsa omine kielioppeineen ja sääntöineen. Jokinen tiivistää sarjakuvan kieliopiksi: ”Kaikki 

käy, kunhan se toimii.” (Jokinen  2011b, 99.) Tämä määritelmä on mielestäni eniten sarjakuvaan 

liittyvä, koska siinä kuva ja sana (teksti) ovat olennaisesti yhdessä luomassa ilmaisua, erotuksena 

vaikkapa kirjallisuuteen tai elokuvaan. 
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Juha Herkmania mukaillen nämä kaikki edellä mainitut määrittelyt voitaisiin kuitenkin kumota tur-

han tarkkarajaisina: hän toteaa aina löytyvän sarjakuvia, jotka rikkovat kehitetyn määritelmän jol-

lakin tasolla. Herkman lainaa taidekriitikko Roger Sabinia, jonka mukaan määrittelyissä avainsana-

na on suurin osa: mikään määrittely ei päde kaikkiin sarjakuviin, mutta voidaan sanoa esimerkiksi 

suurimman osan sarjakuvista muodostuvan kuvasarjan ja tekstin avulla kerrotuista kertomuksista.  

(Herkman 1998, 21-22.) 

 

Sarjakuvalla ja pilapiirroksella on kuitenkin yhteistä se, että molemmat käsittävät oman alueensa 

taiteeksi.  Marja Ylönen käyttää termiä pilapiirrostaide Kari Suomalaista esittelevässä teoksessaan 

Karin Suomi (1998), jossa piirtäjä itsekin käyttää itsestään termiä taiteilija. Taiteilijanäkemys on 

muutenkin pinnalla eri määrittelyissä, vaikka niin Kari Suomalainen kuin pilapiirrosten tutkija David 

Low ovat Ylösen mukaan todenneet, että piirtäminen ei ole olennaista, vaan pilapiirros on poliitti-

sen tai sosiaalisen ajatuksen kuvittamista: ”Teho ei ole siistissä piirtämisessä vaan siinä, mitä halu-

taan sanoa”, on Suomalainen todennut. (Ylönen 1998, 7–8, 18.)  

 

Erona sarjakuvan ja pilapiirroksen välillä on niiden kulttuurisidonnaisuus: siinä missä vaikkapa 

amerikkalainen Lassi ja Leevi (Calvin & Hobbes) ylittää helposti kielirajat ympäri maailman, pilapiir-

rokset käsittelevät pääsääntöisesti kotimaisia aiheita eikä niiden huumori yleensä toimi ulkomailla, 

toisessa kulttuurikontekstissa (ks. esim. Watterson 1994). Esimerkiksi Kari sai kansainvälisiä palkin-

toja jo 1950- ja 1960-luvuilla, mutta keskittyi pian tämän jälkeen puhtaasti kotimaisiin aiheisiin. 

(Ylönen 1998, 18.) Esimerkkinä kielialueen rajoista poliittisen pilapiirroksen lukemisen kannalta on 

Englannissa suositun pilapiirtäjän Gilesin kokoelman vaatimaton menestys Suomessa (Kaukoranta 

& Kemppinen 1982, 245).  

 

Ylönen vetää rajaa myös karikatyyrin ja pilapiirroksen välille toteamalla, että siinä missä karikatyyri 

kuvaa tiettyä hahmoa liioittelemalla tämän ulkoisia piirteitä, pilapiirros käsittelee ajankohtaista 

asiaa tai tapahtumaa. Pilapiirroskin voi käyttää – ja käyttääkin – karikatyyrejä hyväkseen, mutta 

pelkkä karikatyyri on vain muotokuva mallistaan, kun taas pilapiirroksessa karrikoitu ihmishahmo 

edustaa jotain ajatusta tai aatetta. (Ylönen 1998, 24.) 

 

Jukka Kemppinen tiivistää poliittisen pilapiirroksen eli cartoonin ja sarjakuvan eron seuraavasti: 

”Cartoon on kerralla selvä eikä johda uusiin seikkailuihin. Cartoon on vitsi siinä missä sarjakuva on 
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päättymätön vitsi tai novelli.” (Kaukoranta & Kemppinen 1982, 247.) Coulton Waugh avaa samaa 

eroa kääntäen suhteen mielenkiintoisesti päälaelleen, nimeten sarjakuvan yhdeksi cartoonin (tai 

pilapiirroksen) muodoksi:  

 
Comics are a form of cartooning. The special feature of this latter is that it jumps 
at the reader picture side first – you see the situation. In the strips, the writing is a  
side explanation which the mind picks up, often without being aware of the process. 
(Waugh  1947, 14.) 

 
Vaikka pilapiirroksen genreä on määritelty eri tavoin, eräästä piirteestä ollaan kuitenkin jokseenkin 

yksimielisiä: ”ajankohtainen päivänpiirros” on paitsi huumoria ja taidetta, myös – ja ennen kaikkea 

– journalismia. Pilapiirros palvelee siis ensisijaisesti sanomalehdessä tapahtuvaa yhteiskunnallista 

keskustelua. (Ylönen 1998, 116.) Tämä journalistinen näkökulma on ensiarvoisen tärkeä pohditta-

essa pilapiirroksen ja sarjakuvan suhdetta. 

 

Myös Kemppinen näkee perimmäisen eron sarjakuvan ja pilapiirroksen välillä juuri niiden käytös-

sä: sarjakuva ilmestyy joka päivä vakiopaikallaan ja se ”nielaistaan kuin munankeltuainen aamu-

kahvipöydässä etusivun otsikoiden ja yleisönosaston kirjoitusten kanssa”. Pilapiirros puolestaan 

ilmestyy painokkaalla paikalla pääkirjoitussivulla muutaman kerran viikossa, on aina kotimaista 

tekoa ja noudattelee lehden virallista poliittista väriä. (Kaukoranta & Kemppinen 1982, 245.) Tähän 

voitaisiin vielä lisätä, että poliittinen pilapiirros on poikkeuksetta tilaustyö, jonka tekee lehden 

kanssa työsuhteessa oleva vakiopiirtäjä. 

 

Vaikka määritelmä onkin sanomalehtien sitoutumattomuuden lisäännyttyä poliittisen värin tun-

nustamisen osalta vanhentunut, se viittaa osuvasti juuri journalistiseen ominaisuuteen, joka poliit-

tisella pilapiirroksella on. Pilapiirros on siis enemmänkin päivän politiikkaa kommentoivaa, toimi-

tuksellista ja vakavaa aineistoa, kun taas sarjakuvat edustavat lehden viihteellistä ja ajanviettee-

seen kuuluvaa osaa.  

 

2.1.2 Yhden kuvan kerronnallisuus 

 

Herkman (1998, 22) nostaa merkittävimmäksi tekijäksi sarjakuvan määrittelyssä kerronnallisuu-

den. Hänen mukaansa tarinan esittäminen sarjallisesti kuvien ja mahdollisten sanojen avulla on 

nimenomaan se tekijä, joka erottaa sarjakuvat esimerkiksi muusta karikatyyrikuvien perinteestä – 
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myös pilakuvista. Herkmanin mukaan kerronnallisuus liittyy siihen, ”kuinka lukija asemoituu suh-

teessa sarjakuvaan, muodostaa siitä mielikuvia ja kuinka sarjakuva rajoittaa tai antaa vapauksia 

tulkinnoille”. 

 

Kerronnallisuus tulee esille myös yksikuvaisessa sarjakuvassa, Herkmanin yksiruutuiseksi stripiksi 

kutsumassa erityistapauksessa. Tässä yhteydessä kerronnallisuus rakentuu ”eri merkkijärjestelmi-

en kytkeytymisestä toisiinsa sekä siitä kontekstista, johon lukija stripin tapahtumat kytkee”. Lukija 

siis itse kerronnallistaa stripin (tai kuvan) ja suhteuttaa sen muihin jaksoihin, henkilöhahmoihin ja 

tapahtumiin. Herkman toteaa vielä lopuksi tällaisen yksiruutuisen sarjakuvan lähenevän pilapiir-

rosta. (Herkman 1998, 105.)  

 

Eroa tällaisen yksiruutuisen stripin ja pilapiirroksen välillä ei todellakaan ole enää nähtävissä ulkoi-

sissa piirteissä. Kiinnittäisinkin huomiota kerronnallistamisen tapaan, sen suhteuttamiseen ympä-

ristöönsä: siinä missä sarjakuvallinen yhden ruudun strippi suhteutuu sarjan muihin jaksoihin, ta-

pahtumiin ja henkilöhahmoihin, sarjakuvan sisäiseen maailmaan, poliittinen pilapiirros suhteutuu 

yhteiskunnalliseen keskusteluun, ulkoiseen ympäristöön. Tiivistäen uskaltaisin väittää, että ker-

ronnallisuuden suhteen sarjakuvassa on sisäinen konteksti, poliittisessa pilapiirroksessa ulkoinen 

konteksti. 

 

Sarjakuvan määrittelyssä kerronnallisuuden kautta voidaan löytää kuitenkin ongelmia, kun mieti-

tään tämän kriteerin soveltuvuutta muihin välineisiin, vaikkapa kirjaan tai elokuvaan: miten ker-

ronnallisuuden määritelmä eroaa näissä tapauksissa? Voisin väittää myös kirjallisuudessa olennais-

ta olevan juuri kerronnallisuus, tarinan vieminen eteenpäin loogisesti ja järjestelmällisesti – siis 

sarjallisesti. Ja eikö juuri elokuva käytä näitä kerronnallisia keinoja lähes identtisesti sarjakuvan 

kanssa? Erona on toki se, että toisesta puuttuu kuva ja toisesta teksti (yleensä), mutta onko ero 

olennainen, jos kerronnallisuus korotetaan tärkeimmäksi ominaisuudeksi? 

 

Kai Mikkonen puolestaan kysyy, voiko liikkumattomassa kuvassakin olla kerronnallisuutta? Yksit-

täisen kuvan pysäyttämä yksi hetki on hänen mukaansa kertomuksen rajatapaus, mutta usein 

myös täynnä kerronnallisia mahdollisuuksia. Kertomus ei sinänsä vaadi kieltä, ja monet kuvat pyr-

kivätkin kerronnallisuuteen. Niin nykyajan mainoskuvat kuin historiallisia tapahtumia esittävät 

perinteiset maalauksetkin yrittävät aina kertoa jotain tai kuvata tiettyä tapahtumaa. Olennainen 
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kysymys kuitenkin on, sisältääkö toimintaa ja tapahtumaa tiettynä hetkenä kuvaava visuaalinen 

objekti sellaisen elementtien kokonaisuuden, joka täyttäisi kertomuksen vähimmäisedellytykset ja 

jota voitaisiin näin ollen kutsua kertomukseksi? (Mikkonen 2005, 184–185.) 

 

Yksittäisen kuvan kerronnallisuus on siis monella tapaa kyseenalainen, mutta epäilemättä silläkin 

on omanlaisiaan kertovia keinoja käytettävissään. Eräs varhaisimmista näiden ominaisuuksien 

määrittelijöistä on Franz Wickhoff (1853–1909), joka perusti staattisen kuvan kerronnalliset muo-

dot kolmeen tapaan luoda yhteys ajassa etenevään kertomukseen: täydentävä, erottava ja jatku-

va. Täydentävässä menetelmässä yhtä toiminnan esitystä täydentävät edeltävien tai sitä seuraavi-

en kohtausten elementit, kun taas erottavassa suhteessa kuvattavaksi on eristetty jokin tarinan 

ratkaiseva hetki yksinään. Jatkuvassa suhteessa puolestaan kuvataan useita tapahtumia sarjassa. 

(Mikkonen 2005, 197.) 

 

Näitä kategorioita kehitteli eteenpäin Kurt Weitzmann (1904–1983), jonka mukaan visuaalisen 

kerronnan menetelmiä ovat simultaaninen kerronta, yhden kohtauksen kuva ja monikohtauksinen 

kuva. Suomalainen tutkija Sixten Ringbom (1935–1992) lisäsi määritelmiin vielä puheen tai ajatuk-

sen, jolloin myös tarinan sisältö sai painotusta.  Mikkonen huomauttaa, että näitä kaikkia kehitel-

miä vaivaa kuitenkin jyrkkä kategorisointi ja sopimattomuus poikkeavuuksiin: ne toimivat kyllä 

tietyissä tapauksissa, mutta niitä ei voi yleistää jokaiseen kuvaan ja teokseen. (Mikkonen 2005, 

198–199.) 

 

1900-luvun alun jälkeen taidehistoria hylkäsi kerronnan tutkimuksen kuvataiteessa, joten se jäi 

kauas jälkeen kirjallisten kertomusten analyysistä. Uudempi taideteoria on kuitenkin palannut ker-

ronnallisuuden pariin sekä kuvan ja tekstin tutkimukseen ja luonut näin visuaalisen poetiikan esit-

tämiselle entistä systemaattisempia esittämistapoja. Näistä Mikkonen mainitsee hollantilaisen 

kulttuuriteoreetikon ja kriitikon Mieke Balin (s. 1946) jaottelun: sarjallisen vaikutelman luominen, 

kerronnallisten tilanteiden ikonografisten symboleiden käyttäminen ja näyttämöllisesti edusta-

vimman tapahtuman esittäminen. Balin ajattelussa olennaista on illuusio kertomuksesta, kerto-

muksen vaikutelma, joka houkuttelee katsojan ajattelemaan, että kyseessä täytyy olla kertomus. 

(Mikkonen 2005, 199-202.) 
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Ollakseen kertova, kuvan täytyy sisältää kertomuksen vähimmäisedellytykset, jotka Mikkosen mu-

kaan ovat kaksoisjäsennys, kertojan olemassaolo ja tapahtumien ketju tai konflikti. Kaksoisjäsen-

nys tarkoittaa jaottelua kerronnan aikaan ja kerrottujen tapahtumien aikaan. Kuvassa pitäisi siis 

olla selkeä sisäinen aika, kronologia tai ajallinen rakenne, visuaalisen tarinan alku ja loppu, jonka 

katsoja voi tulkita kuvasta. Kertojan läsnäolo on useiden kerronnan teorioiden lähtökohtana, jos-

kin joissain tapauksissa se muodostaa myös yleisön olemassaolon vaatimuksen. Kantava aihe, ta-

pahtumien ketju tai konflikti viittaa puolestaan siihen, että kertomuksella tulisi olla jokin aspekti, 

joka nostaa sen tavanomaisten tapahtumien yläpuolelle, kertomisen arvoiseksi. (Mikkonen 2005, 

184, 187.)  

 

Kaikki Mikkosen mainitsemat kertomuksen vähimmäisedellytykset ovat hyvin usein löydettävissä 

niin sarjakuvassa yleensä kuin poliittisesta pilapiirroksessa erityisesti, joskin esimerkiksi ajallinen 

konteksti syntyy jälkimmäisessä usein ulkopuolisten tekijöiden – erityisesti yhteiskunnallisten ta-

pahtumien – vaikutuksesta. Peruslähtökohtana poliittisen pilapiirroksen kerronnallisuudelle nämä 

kolme kriteeriä ovat kuitenkin käyttökelpoisia. 

 

Kertomuksen vaatimukset herättävät luonnollisesti useita kysymyksiä: voiko yksi kuva esittää mo-

nen tapahtuman sarjan? Entä esityksen, tapahtumien tai katsomisen järjestys suhteessa toisiinsa? 

Myös kertojan rooli on hankala: kuka tai mikä voisi olla kertoja yksittäisessä kuvassa? Merkittävä 

kysymys on niin ikään, miten vahvasti kertomuksen käsite on sidottu sanalliseen esitykseen, eli 

kuinka omaehtoista visuaalisen esityksen kerronta loppujen lopuksi on? (Mikkonen 2005, 187–

188.) Aiemmin mainittu Mannisen tulkinta kiistää jo lähtökohtaisesti yksittäisen kuvan kerronnalli-

sen voiman, ja Herkmanin määritelmässä puolestaan herää kysymys, mikä on kuvan kerronnalli-

suuden aste, jos kertomus syntyy vasta lukijan päässä? 

 

2.1.3 Poliittinen pilapiirros ikonotekstinä 

 

Ikonoteksti voidaan määritellä ”taideteokseksi tai muuksi esitykseksi, joka on tehty sekä visuaali-

sista että verbaalisista merkeistä ja jonka osia ei voi erottaa toisistaan”. Kyseessä on siis kokonai-

suus, josta ei voi poistaa yhtä osaa kadottamatta perusolemuksesta jotain oleellista; teos ei olisi 

sen jälkeen enää sama. Peter Wagneria lainaten Mikkonen toteaa, että ikonoteksti on ”eritasois-

ten ja eri esitysmuotoihin kuuluvien viittausten luoma intermediaalinen kudos”. Tärkeä havainto 



 

13 
 

on myös, että ikonotekstin olennaisena moottorina toimii kuvan ja sanan välissä oleva etäisyys, 

aukko, joka vaatii ja saa aikaan monenlaisia lukuprosesseja. (Mikkonen 2005, 49–50.) 

 

Sarjakuvatutkimuksessa kuvaa ja sanaa pidetään usein erillisinä, joskin samaa tarkoitusperää aja-

vina elementteinä. Esimerkiksi Manninen toteaa Suomen ensimmäisessä sarjakuvaa käsitelleessä 

väitöskirjassaan ”periaatteessa olevan niin, että sarjakuva koostuu sanoista ja kuvista”. Hän jakaa 

niin sanojen kuin kuvienkin osuuden useisiin tasoihin: kertovaan tekstiin, puhekupliin ja detalji-

tekstiin tai varsinaisiin eli ikonisiin ja kuvallisiin merkintöihin eli symbolisiin kuviin. Manninen tote-

aa vielä, että kuvat ovat tavallisesti rinnastettavissa kirjoitettuun kieleen, tosin erityisesti käsin 

kirjoitettuun. (Manninen 1995, 45.) 

 

Muista jaottelu- ja määrittely-yrityksistä voi mainita esimerkkinä Scott McCloudin (1994,  153–

155), joka jaottelee sanan ja kuvan yhteistyömuodot seitsemään eri kategoriaan. Kuten sarjakuvan 

määritelmiä yleensä, myös tätä McCloudin esitystä on kritisoitu ahtaasta ja kankeasta jaottelusta, 

jota on vaikea, ellei mahdoton soveltaa todellisiin esimerkkeihin. Mikkonen toteaakin artikkelis-

saan teoksessa Ruutujen välissä (1996, 84), että McCloudin kategoriat herättävät useita kysymyk-

siä: ne sekoittuvat ja toimivat samanaikaisesti tai päällekkäin. Joskus on myös mahdotonta sanoa, 

onko sana vai kuva yhdistelmän määräävämpi elementti. Jako auttaa kuitenkin ymmärtämään sitä 

moninaisuutta ja jopa määrättömyyttä, joka kuvan ja sanan yhteistoiminnalla on. 

 

Kuvan ja sanan suhdetta vuorovaikutuksen kautta on pohdittu monesta näkökulmasta. Huomio on 

kohdistunut muun muassa kuvan ja sanan väliseen intertekstuaalisuuteen, kokonaisten taiteenalo-

jen vertailuun, kielellisten ja kuvallisten elementtien dynamiikkaan tai teoreettisen kirjallisuuden ja 

kuvallisuuden suhteeseen. Näistä suurista linjoista esimerkiksi tutkijat Hans Lund ja Aron Kibèdi 

Varga ovat kehittäneet kuvan ja sanan yhteistyöhön keskittyvää teoriaa, jossa olennaisia element-

tejä ovat yhdistelmä ja rinnakkaiselo (kaksi mediaa muodostavat kokonaisuuden), yhdentyminen 

(tekstin visuaalinen ulkoasu on elimellinen osa teosta) sekä muunnos (eri esitysmuodot tulkitsevat 

toisiaan). (Mikkonen 2005, 21–22.) 

 

Toinen tapa lähestyä kuvan ja sanan suhdetta on kartoittaa vuorovaikutuksen tehtäviä ja niitä oh-

jaavia periaatteita. Erilaisia muotoja kuvallisen ja sanallisen elementin yhteistoiminnalle on löydet-

ty Mikkosen mukaan ainakin toistakymmentä, erityisesti kuvakirjan ja sarjakuvan tutkimuksen pii-
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rissä. Tällöin on puhuttu esimerkiksi kuvan ja sanan yhdenmukaisuudesta, niiden välisestä tarken-

nuksesta, vahvistamisesta, laajentamisesta, täydentämisestä, vuorottelusta, poikkeamasta, vasta-

kohdasta tai vaikkapa kontrapunktista; miten kuva ja sana säestävät toisiaan kontrastin kautta. 

(Mikkonen 2005, 22–23.)  

 

Erityisesti oman mielenkiintoni kohteena olevan poliittisen pilapiirroksen kannalta kiinnostava on 

Mikkosen lyhyt maininta vastakohtaisuuksien merkityksistä: hän toteaa, että ihmisellä on taipu-

mus yhdistää toisilleen kaukaisetkin asiat merkitseväksi kokonaisuudeksi. Mikkonen hyödyntää 

tämän taipumuksen tarkastelussa termejä oksymoron, katakreesi ja ironia, jotka kaikki kuvaavat 

jollain tavalla vastakohtaisten merkitysten luomaa kokonaisuutta. Siinä missä oksymoron käyttää 

näennäisesti vastakkaisia ilmauksia, katakreesi puolestaan yhdistelee merkitykseltään toisiinsa 

sopimattomia sanoja. (Mikkonen 205, 23.) Ironiaa Mikkonen ei määrittele sen tarkemmin tässä 

yhteydessä, mutta oletan hänen tarkoittavan perinteistä tulkintaa, jossa esitystapa on ristiriidassa 

tosiasiassa tarkoitettuun nähden: sanotaan yhtä ja tarkoitetaan toista (esim. Colebrook 2004, 1). 

Tässä merkityksessä nimenomaan kuvan ja sanan yhteistyö toimii yleensä mainiosti tuoden esille 

ironisen tarkoituksen. 

 

Ikonotekstin tulkinta, kuvan ja sanan yhdessä muodostaman merkityksen ymmärtäminen, edellyt-

tää eräänlaista sosiaalista sopimusta. Se on kulttuurissa vaikuttava ohjeisto, joka kertoo miten 

kuvan ja sanan välinen vuorovaikutus toimii. Yksi yleisimmistä tällaisista sopimuksista on Mikkosen 

mukaan kuvan ja sanan käännettävyyden periaate. Kielen ja kirjallisuuden tutkija Roman Jakobson 

(1896–1982) on kehitellyt tätä ajatusta ja tuonut esille termin intersemioottinen käännös, joka 

kuvaa kielen kääntämistä muihin symbolisiin järjestelmiin, esimerkiksi tekstin versioimista tanssiksi 

tai veistoksen sanallista tulkintaa. Kääntämiseen liittyy luonnollisesti suuria ongelmia alkaen tul-

kinnasta, tarkoituksesta ja merkitysrakennelmista. Kielitieteilijänä Jakobson keskittyy runouden 

kääntämisen mahdottomuuteen ja toteaa kyseessä olevan pikemminkin uuden luominen kuin suo-

ra kääntäminen. (Mikkonen 2005, 36–37.) 

 

Intersemioottinen käännös on kuitenkin poliittisen pilapiirroksen kannalta mielenkiintoinen termi, 

koska sen voi tulkita laajassa mielessä tarkoittavan myös todellisen elämän – politiikan, arvojen, 

yhteiskunnallisten ilmiöiden jne. – kääntämistä toiselle, tässä tapauksessa pilapiirroksen kielelle. 
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Vaikka pilapiirroksessa onkin poikkeuksetta kyseessä jokin muu kuin suora käännös todellisuudes-

ta – esimerkiksi parodia, satiiri tai ironinen kommentti – termi kannattaa pitää mielessä. 

 

Yksi vaikutusvaltaisimpia teoreettisia yrityksiä kuvata sanan ja kuvan liittoa on Roland Barthesin 

(1915–1980) ajatus vuorottelufunktiosta. Barthesin mukaan tekstin kaksi pääfunktiota suhteessa 

kuvaan ovat ankkurointi sekä vuorottelu tai viestinvaihto. Näistä ensimmäinen tarkoittaa tekstin 

pelkistävää tehtävää eli tekstin selittävää, kuvan monimerkityksellisyyttä vähentävää ominaisuut-

ta. Vuorottelussa tai viestinvaihdossa – Mikkonen ei anna selkeää ja yksiselitteistä käännöstä alku-

peräiselle ranskan kielen sanalle relais, joka tarkoittaa sanakirjan mukaan linkkiä, työvaihetta tai 

viestiä (Kielitoimiston sanakirja 2014) – sen sijaan teksti ja kuva ovat toisiaan täydentävässä suh-

teessa. Barthesin mukaan tämä on harvinaisempi ilmiö, mutta esimerkiksi sarjakuvassa hyvinkin 

yleinen. (Mikkonen 2005, 57–58.) 

 

Muiden tulkinnat Barthesin määritelmistä ovat sittemmin laajentaneet näkemystä sanan ja kuvan 

yhteistoiminnasta kahta perusfunktiota laveammalle. Esimerkiksi Laurence Bardin on väittänyt, 

että ikonoteksteissä voidaan erottaa ainakin neljä erilaista kuvan ja sanan välistä sidosta ja täyden-

tävyyden muotoa: informatiivinen viesti, kuvitettu viesti, kuvatekstillä varustettu viesti ja symboli-

nen viesti. Edelleen Bardin jakaa vuorovaikutuksen peräti kuuteentoista kommunikaatiotilantee-

seen. Kaavion avulla voidaan hahmottaa kuvan ja sanan vuorovaikutusta suhteessa lukija-

katsojaan. (Mikkonen 2005, 65–68.) 

 

Mikkonen kritisoi sekä Barthesin yksinkertaistettua mallia että Bardinin turhankin monimutkaista, 

liiallisuuksiin asti teoretisoivaa kaavamaisuutta: molempia on hankala soveltaa todellisiin, moni-

mutkaisiin kommunikaatiotilanteisiin. Barthesille kuvan ja sanan vuorovaikutus on vain jonkin pe-

rusrakenteen ja sitä säestävän elementin muodostama kokonaisuus ilman mahdollisuutta muutok-

seen tai moniselitteisyyteen. Bardinin jako viestin tunteenomaisiin ja informatiivisiin ominaisuuk-

siin sekä vastaanottajan roolin korostaminen ovat niin ikään ongelmallisia: mikä kuuluu viestiin ja 

mikä sen tulkintaan, ja onko näitä kahta edes mielekästä erottaa toisistaan? (Mikkonen 2005, 71–

72.) 

 

Kuvan ja sanan yhteistoimintaa tarkasteltaessa yksi tärkeä termi on englanninkielinen sana suture. 

Kai Mikkonen suomentaa sen suturoinniksi, joka lääketieteessä tarkoittaa haavan ompelua. Termi 
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ja sen hivenen yllättävä suomennos ovat loppujen lopuksi kuvaavia, kun ajatellaan sitä W.J.T. Mit-

chellin tarkoittamassa mielessä, Jacques Lacanilta (1901–1981) lainattuna ajatuksena kuvitteelli-

sen ja symbolisen yhdistämisenä. Mitchell viittaa psykoanalyyttiseen elokuvateoriaan, jonka mu-

kaan suturointi luo subjektiivisen jatkuvuuden tunteen (subjective sense of continuity) ja poissa-

olevan sijoittumisen (absent positionality) täyttämällä kuvien välillä olevat tyhjät aukot. (Mitchell 

1994, 91–92.)  

 

Mikkonen vertaa suturoinnin käsitettä Barthesin vuorottelufunktioon. Hänen mukaansa suturointi 

viittaa siihen, miten viestin kielelliset ja visuaaliset koodit luovat elementtien välille yhteyden ja 

näin ”ompelevat” tai ”sulauttavat” katsojan osaksi kerrontaa ja täydentävät kerronnallisia aukkoja. 

Sarjakuvan kannalta suturointi on erityisen tärkeä termi, muodostuuhan kuvan ja sanan yhteis-

työstä jokin suurempi kokonaisuus, esimerkiksi tarina, jota eri elementit vievät eteenpäin. Eri mer-

kit eivät siis varsinaisesti kommentoi toisiaan, vaan aktivoivat yhä uudestaan diskurssien ketjua, 

jossa juoni, toiminta ja kertomus etenevät kuvan ja sanan yhteistyössä. Mikkonen tiivistää tämän 

sanomalla, että ”suturoinnissa kielelliset ikoniset yksiköt luovat kokonaisuudelle identiteettiä esi-

tyksen jaksossa eli syntagmassa”. (Mikkonen 2005, 72–74.) 

 

Heikki Jokinen ilmaisee saman asian artikkelissaan toteamalla, että sarjakuva on vihjailua, jossa 

lukija täydentää kertomattomat asiat omasta päästään (Jokinen 2011b, 102) – siis suturoi. Jokinen 

nimittää sarjakuvaa totaalikieleksi, jossa jokainen yksityiskohta on ladattu täyteen assosiaatioita ja 

piirtäjän on mahdollista manipuloida niitä kaikkia. Toisaalta sarjakuvan lukeminen vaatii moni-

mutkaista lukusuoritusta sekä hyvää tulkinta- ja erottelukykyä. (Jokinen 2011b, 101–102.)  

 

Myös Scott McCloud käsittelee suturointia, jota myös hän kutsuu Jokisen tavoin täydentämiseksi. 

Hän toteaa sarjakuvaruutujen rikkovan sekä ajan että tilan ja korvaavan ne ”irrallisten hetkien sa-

haavalla, hakkaavalla rytmillä”. Täydentäminen (suturointi) sallii lukijan kuitenkin yhdistää nämä 

näennäisen irralliset hetket ja rakentaa mielessään jatkuvan, yhteisen todellisuuden. Hän toteaa 

vielä, että jos visuaalinen ikonografia on sarjakuvan sanasto, täydentäminen on sen kielioppi. Näin 

ollen sarjakuva on täydentämistä – suturointia. (McCloud 1994, 67.) 

 

Sarjakuvassa siis täyttyvät ikonotekstin moninaiset vaatimukset niin vuorovaikutuksen, intersemi-

oottisen käännöksen kuin suturoinninkin osalta. Etenkin viimeksi mainittu on olennainen osa sar-
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jakuvan ilmaisua, McCloudin mukaan jopa sen syvin olemus. Näin ollen samat elementit voidaan 

liittää myös poliittiseen pilapiirrokseen. 

 

2.1.4 Poliittinen pilapiirros ekfrasiksena 

 

Kai Mikkonen määrittelee ekfrasiksen tyylilajiksi tai retoriseksi keinoksi. Ekfrasiksen käsite tulee 

kreikan sanoista ek (’ulos’) ja frazein (’kertoa, julistaa, lausua’). Alun perin se onkin tarkoittanut 

jonkin kertomista kokonaan ja täydellisesti, retorista kykyä tuoda kuvattu tapahtuma tai asia elä-

västi kuuntelijan mieleen. Ekfrasiksen hallitsevalla kertojalla on ollut – ja on toki epäilemättä edel-

leen – kyky kuvata ja tulkita asioita niin, että hän saa toisetkin näkemään kuvaamansa asian ja saa-

vuttaa näin toisten huomion. Klassinen ekfrasis on siis mahdollisimman suureen vaikutukseen ja 

elämykseen pyrkivä verbaalisen kuvauksen muoto. (Mikkonen  2005, 262.) 

 

Nykyisessä merkityksessä ekfrasiksella tarkoitetaan yleensä kielellistä esitystä visuaalisesta taide-

teoksesta tai esityksestä. Uusin tutkimus on kuitenkin pyrkinyt laajentamaan käsitettä ymmärtä-

mään yhä uusia kohteita: käsite on herättänyt keskustelua esimerkiksi taiteidenvälisestä, interse-

mioottisesta tai intermediaalisesta käännöksestä. Myös muut kuin visuaalisen taiteen lajit kuten 

tanssi, musiikki ja ei-esittävä taide ovat päässeet tässä yhteydessä huomion kohteeksi. (Mikkonen 

2005, 265.) 

 

Ekfrasis on aina samanaikaisesti sekä esitys esityksestä että kuvaus kohteestaan. Ekfrasis ei kuiten-

kaan ole pelkkää kuvausta tai imitaatiota, vaan intertekstuaalisuutta, kirjoittajan tapa tulkita koh-

detta ja sen sisältämää intertekstiä. Se tuo esiin jonkin tietoisen siteen kuvauksen kohteeseen ja 

sisältää näin oletuksen todellisuuden jäljittelystä, mutta esittää todellisuuden kuitenkin tietoisesti 

muunnettuna, intersemioottisen käännöksen läpikäyneenä. Ekfrasista ei siis ohjaa uskollisuus koh-

teelleen, vaan se korostaa jo kuvattua: kuvauksen tarkkuus ja todenmukaisuus eivät ole olennaisia, 

sillä kuvattu kohde on aina jo kertaalleen tulkittu, kun sitä ryhdytään kuvaamaan. (Mikkonen 2005, 

281–282.)  

 

Mitchellin mukaan ekfrasis sisältää kolme eri vaihetta: välinpitämättömyyden, toiveen ja pelon. 

Näistä ekfrastinen välinpitämättömyys (ekphrastic indifference) viittaa ekfrasiksen mahdottomuu-

teen: se ei koskaan voi näyttää kohdettaan sellaisena kuin se on, vain viittaamaan siihen. Mitchel-
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lin englanninkielinen sanaleikki kuvaa asiaa hyvin: “Words can ‘cite’, but never ‘sight’ their ob-

jects.” (Mikkonen 2005, 278; Mitchell 1994, 152.) 

 

Ekfrastinen toive (ekphrastic hope) puolestaan kuvaa sitä hetkeä, jolloin mielikuvituksen ja meta-

foran voima ylittää ekfrasiksen mahdottomuuden ja koemme sen, mihin kaikki kirjailijat ovat kaut-

ta aikojen pyrkineet: kieli saa meidät näkemään. Mitchellin mukaan ekfrastisen toiveen päästyä 

ekfrasiksen mahdottomuuden yli kielellisen representaation mahdollisuudet ovat rajattomat. Sa-

nan ja kuvan erottelu on ylitetty ja sanallinen kuva on muuttunut todelliseksi. (Mikkonen 2005, 

278; Mitchell 1994, 152–154.) 

 

Ekfrastinen pelko (ekphrastic fear) puolestaan liittyy samaan toiveeseen sanan ja kuvan yhtymises-

tä, mutta sisältää pelkoa tai vastustusta ajatuksesta ekfrasiksen toteutumisesta todellisuudessa, 

jolloin kuvitteellisen ja todellisen objektin raja häviää. Tämä kuvan ja sanan eron hämärtyminen on 

uhkaavaa, koska se antaa mahdollisuuden rajattomaan ja jopa hallitsemattomaan kanssakäymi-

seen. Vastareaktiona voi olla pyrkimys erottaa sana ja kuva mahdollisimman tarkasti toisistaan. 

(Mikkonen 2005, 278–288; Mitchell 1994, 154–155.) 

 

Ekfrasiksen kolmen vaiheen vuorovaikutus luo kokonaisvaltaisen tunteen ambivalenssista, kaksija-

koisuudesta. Tavoitteena on täydellinen ekfrasis, ekfrastisen toiveen toteutuminen, mutta välinpi-

tämättömyys (tai toiveen realisoitumisen mahdottomuus) ja pelko estävät sen lopullisen toteutu-

misen. Ekfrasiksen tavoitteena on tarkka, vakuuttava ja vaikuttava kuvaus kohteesta, mutta toi-

saalta tiedämme sen mahdottomaksi ja jopa pelkäämme sitä. (Mitchell 1994, 156.) 

 

Mikkosen mukaan ekfrasis on ristiriitainen kirjallinen muoto: sitä ei ole olemassa ilman kohdetta, 

mutta kuvatessaan toista esitystä se korvaa tämän tulkitsevalla kielellä. Ekfrasis siis suuntautuu 

sekä kuvattavaan kohteeseen että kuvauksen tulkintaan ja ikään kuin korvaa kuvauksen kohteen 

sisältämän tekstin. Michael Riffaterren (1924–2006) sanoin ekfrasis kääntää tekstin ja sen kom-

mentaarin suhteen, jolloin esitystä ei määrää kuvattu teos vaan se, joka katsoo. (Mikkonen 2005, 

282.) 

 

Tyypillistä ekfrasikselle on myös se, että sen tuottama kuvaus ei rajoitu pelkästään kuvattavaan 

kohteeseen vaan laajenee kohteen, havaitsevan ja kokevan minän sekä kuvan tuottaman reaktion 
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ymmärtämiseen. Tätä ekfrasis toteuttaa lisäämällä, tulkitsemalla ja tarkastelemalla etäisyyden 

päästä kohdettaan. Näin ekfrasis johtaa usein viittausten ketjuun, jossa sekoittuvat erilaiset laina-

ukset, viittaukset ja tulkinnat. Tätä ketjua voidaan nimittää ekfrastiseksi mimesiksen ketjuksi tai 

taiteellisen inspiraation ketjuksi. (Mikkonen 282–284.) 

 

Koska ekfrasis on aina kertomista tai puhumista jollekin jostakin – yhdellä tasolla kuvauksen koh-

teille, toisella omalle lukijalle tai kuulijalle – on kysymyksessä näin ollen sosiaalinen vuorovaikutus. 

Ekfrasiksella on siis vahvasti sosiaalinen luonne: sen perimmäinen tarkoitus on esittää jotakin jol-

lekin jonkin avulla. Mitchell puhuu lahjasta (gift), jonka puhuja tarjoaa yleisölleen, jotta tämä voisi 

kokea saman elämyksen. Mitchell kuvaa tätä sosiaalista luonnetta vuorovaikutuksen kolmiolla 

(ekphrastic triangle), jossa alkuperäinen kuva, sen tulkitsija ja tulkinnan vastaanottaja muodosta-

vat tiukasti toisiinsa sidoksissa olevan kolmiyhteyden. (Mikkonen 2005, 288–289; Mitchell 1994, 

164–165.) 

 

Poliittisen pilapiirroksen näkökulmasta ekfrasis avaa poliittisen pilapiirroksen tarkasteluun monia 

mielenkiintoisia lähestymistapoja. Semioottisesta näkökulmasta Mikkosen esimerkissä Aronpuron 

runon lammaspostikortti on osa ekfrasista olemalla arkielämän interpretantti: meillä kaikilla on 

käsitys ja arkielämän kokemus siitä, mikä on lammas tai postikortti (Mikkonen 2005, 285). Samalla 

tavalla yhteiskunnalliset ilmiöt kuten poliitikko tai jokin tapahtuma voidaan katsoa yhteiskunnan 

interpretantiksi, merkiksi tai merkitykseksi yhteiskunnasta, jota poliittinen pilapiirros voi käyttää 

hyväkseen. Näin piirros hyödyntää ekfrasista luodakseen representaation yhteiskunnallisesta ilmi-

östä tai asiasta. 

 

Myös ekfrasiksen luonne sosiaalisena vuorovaikutuksena sopii poliittiseen pilapiirrokseen. Siinä 

missä ekfrasis kertoo jotakin jollekin jostakin (Mikkonen 2005, 288–289), myös poliittinen pilapiir-

ros tunnistaa ja toteuttaa samaista funktiota. Erona muuhun sarjakuvaan tai vaikkapa fiktiiviseen 

kirjallisuuteen poliittinen pilapiirros kuvaa kuitenkin aina jotakin olemassa olevaa, konkreettista, 

reaalimaailmassa ilmenevää todellista asiaa.  

 

Ekfrasiksen ristiriitainen olemus tukee niin ikään yhteyttä poliittisen pilapiirroksen kanssa: samalla 

kun ekfrasista ei ole olemassa ilman kuvattavaa kohdetta, se korvaa kohteensa tulkinnalla (Mikko-

nen 2005, 282). Samalla tavalla poliittinen pilapiirros korvaa olemassa olevan todellisuuden omalla 
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tulkinnallaan, mutta on silti sidottu todellisuuteen ja siinä tapahtuviin ilmiöihin. Ristiriitaisuutta 

ilmentävät myös Mitchellin kolme ekfrasiksen vaihetta (Mitchell 1994, 152–156), jotka kaikki löy-

tyvät myös poliittisesta pilapiirroksesta: välinpitämättömyys (pilapiirros ei pyrikään vastaamaan 

tarkasti todellisuutta), toive (pilapiirros pyrkii kuitenkin löytämään jotain olennaista ja tarkasti ku-

vattua yhteiskunnasta) ja pelko (pilapiirros kuvaa kohdettaan liiankin tarkasti, jolloin tulkinta hä-

märtyy tai tulkintojen määrä tulee liian suureksi). 

 

Oma mielenkiintoni kohdistuu erityisesti laajennettuun käsitykseen ekfrasiksen käyttötavoista: 

väitän, että termiä voidaan käyttää kuvattaessa poliittisen pilapiirroksen representaatioita olemas-

sa olevasta maailmasta, yhteiskunnallisista ilmiöistä ja erilaisista toimijoista. Mikkonen luettelee 

ekfrasikselle läheisiä termejä kuten ikoninen projektio, kuvallinen malli tai painterly poem (2005, 

265). Näiden perään voisi mielestäni hyvinkin liittää neljänneksi termiksi poliittinen pilapiirros. 

Tähän viittaa ekfrasiksen moniulotteinen suhde kohteeseensa: se on tyypillisesti esitys esityksestä 

ja sitä luonnehtii intertekstuaalisuus ja kohteen uudelleen luominen. Siinä missä ekfrasiksen yh-

teydessä puhutaan yleensä teoksesta, rohkenen laajentaa ekfrasiksen kohteen määrittelyä asioi-

hin, ilmiöihin ja yhteiskuntaan. Nämä kaikki viittaavat poliittiseen pilapiirrokseen sekä ekfrasiksen 

mahdollisuuksiin sen kuvaajana. 

 

2.2 Satiirin, parodian ja ironian yhteinen eetos 

 

Parodiaa, satiiria ja ironiaa on tavattu pitää lähisukulaisina, jotka kaikki toimivat jollain tavalla niin 

ivan, pilkan kuin huumorinkin osa-alueilla. Esimerkiksi Kielitoimiston sanakirja (2014) mainitsee 

parodian ivamukaelmaksi, satiirin pilkkarunoksi, -romaaniksi tai -näytelmäksi ja ironian salaivaksi. 

Tällaiset äärimmilleen yksinkertaistetut sanakirjamääritykset tosin kertovat näistä monisyisistä, 

laaja-alaisista ja kompleksisista lajeista erinomaisen vähän. 

 

Erona puhtaaseen komiikkaan ja pelkkään hauskuttamiseen pyrkivään huumoriin kyseessä oleva 

kolmikko pyrkii aina johonkin muuhunkin: satiirilla on moraalinen opetustehtävä (Kivistö 2007, 

16), parodialla on pelkkää ivaamista ja pilkkaamista laajempi tarkoitus (Hutcheon 1985, 6) ja ironi-

alla puolestaan on aina kriittinen aspektinsa (Hutcheon 1992, 13).  
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Vaikka esimerkiksi Linda Hutcheon toteaa selkeäsanaisesti, että parodia ja satiiri ovat genrejä ja 

ironia trooppi (esim. Hutcheon 1985, 56), ne kulkevat monessa kohtaa käsi kädessä eikä niiden 

erottaminen ole useinkaan kovin helppoa. Hutcheon esittääkin varsin selventävän kaavion teok-

sessaan Theory of Parody (1985, 55), jossa kaikkien kolmen kehät leikkaavat aika ajoin toisiaan. 

Kuten Hutcheonkin huomauttaa, kaikkien kolmen ilmenemismuodot – eetokset, kuten hän sanoo – 

liikkuvat ja vaihtelevat paikkaa jatkuvasti, mutta kaavio on staattisesta ilmiasustaan huolimatta 

hyvä yleisesitys näiden kolmen yhteiselosta ja yhteistoiminnasta. 

 

Yksinkertaistettuna ironian, parodian ja satiirin ero on niiden suhteessa kohteeseensa: ironia on 

intratekstuaalista, parodia intertekstuaalista ja satiiri ekstratekstuaalista. Ironia viittaa siis tekstin-

sisäisesti itseensä, parodia toiseen tekstiin ja satiiri tekstien ulkopuoliseen maailmaan. (Leppihal-

me 1998, 50.) Suhde on kuitenkin huomattavasti tätä monimutkaisempi, kuten tulemme myö-

hemmin huomaamaan. 

 

2.2.1 Satiirista 

 

Yrjö Hosiaisluoma määrittelee Kirjallisuuden sanakirjassa (2003) satiirin Kielitoimiston tavoin pil-

kaksi ja ivaksi. Lisämääritelmänä hän mainitsee, että kyseessä on ”kirjallisuudenlaji tai esitystapa, 

jonka kärki kohdistuu yksilön tai yhteiskunnan paheisiin, heikkouksiin ja narrimaisuuksiin”. Satiiris-

sa kohde tehdään naurunalaiseksi, halveksituksi tai vihatuksi jopa hyökkäävällä tavalla, mutta satii-

rikon tavoitteena on tosiasiassa aina parantaa maailmaa. (Hosiaisluoma 2003, 825-826.) 

 

Teksti ymmärretään satiiriksi yleensä tietyn sävyn tai tarkoituksen, ei niinkään ulkoisten muotokri-

teerien perusteella. Satiiri onkin laji, joka voi tunkeutua mihin tahansa muuhun lajiin – runouteen, 

esseistiikkaan, tutkielmaan tai romaaniin – ja alistaa sen satiirisiin tarkoituksiinsa. Niin ikään satii-

ria voi esiintyä mitä moninaisimmissa muodoissa ivarunoudesta aina pilalehtiin, romaaneihin ja 

elokuviin asti (Kivistö 2007, 9; Kivistö 2012, 13).  

 

Aggressiivisuus ja hyökkäävyys on aina mielletty satiirille luonteenomaiseksi. Hyvän satiirin onkin 

katsottu olevan purevaa, pisteliästä, iskevää tai myrkyllistä – sanalla sanoen kipua tuottavaa. Eri 

tutkijoiden listaukset satiirin olemuksesta sisältävätkin sellaisia elementtejä kuin aggressio, nauru, 

leikki ja tuomio tai hyökkääminen, viihdyttäminen, saarnaaminen ja tuomitseminen (Kivistö 2007, 
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10 ja 2012, 17). Satiiria on kutsuttu myös kirjalliseksi Troijan hevoseksi, jonka näennäisen kohteli-

aat ja poliittisesti korrektit nokkeluudet aluksi peittävät ja lopuksi paljastavat satiirikon todelliset, 

vihamieliset intohimot (Connery 1995, 2). 

 

Kivistö toteaa satiirisen luonnekuvauksen olevan yleensä tyypittelevää ja sen tarttuvan ilkeästi 

henkilön henkisiin vajavaisuuksiin tai ruumiillisiin yksityiskohtiin. Satiirinen henkilökuvaus hyödyn-

tää erityisesti kolmea tekniikkaa: päähenkilö voidaan kuvata joko henkisesti kypsymättömäksi oi-

kulliseksi lapseksi, vähä-älyiseksi ja oikulliseksi narriksi tai täysin ruumiinsa armoilla eläväksi eloste-

lijaksi. Olennainen ero esimerkiksi puhtaaseen huumoriin on kuitenkin siinä, että satiirissa huomio 

keskittyy henkilön heikkouksiin ja paheisiin, ei niinkään ulkomuotoon, kuten esimerkiksi komiikas-

sa. Toki satiirikin saattaa käyttää hyväkseen ulkoisia ominaisuuksia ja kohdistaakin pilkan usein 

erityisesti niihin, jotka pyrkivät turhamaisesti parantelemaan tai peittämään omaa ulkoista ole-

mustaan. (Kivistö 2012, 9; Kivistö 2007, 10.) Northrop Frye kutsuu satiiria ”militantiksi ironiaksi” ja 

hänen mukaansa lajia määrittää fantasiaan, absurdiin tai groteskiin perustuvan huumorin lisäksi 

juuri se, että hyökkäyksellä on selkeä kohde (Frye 1990, 223–224). Olennaista kuitenkin on, että 

kohde on tekstin ulkopuolinen, tunnistettava ja historiallinen – ei fiktionsisäinen tai pelkästään 

koominen tyyppihahmo (Kivistö 2007, 17). 

 

Satiirikolle on mainittu tutkimuskirjallisuudessa useita tehtäviä: hänen tulee hyökätä, viihdyttää, 

saarnata ja tuomita sekä valistaa, varoittaa uskomasta liikaa auktoriteetteihin ja epäillä kaikkea 

jalustalle nostettua. Satiirikot ovatkin kautta aikojen perustelleet työtään sillä, että heillä on hyvät 

aikeet ja hyödyllinen tavoite – näin he mielestään pyrkivät hyödyttämään yhteiskuntaa. Pilkan 

kohteena ei siis koskaan ole heikko pieni ihminen vaan aina hallitsija tai muu vallassa oleva, jota 

kohtaan osoitetun kritiikin tavoitteena on palauttaa yhteiskuntaan satiirikon oikeina pitämät mo-

raaliset arvot. Nauru suuntautuukin satiirissa lähes poikkeuksetta ylöspäin, yhteiskunnallisessa tai 

sosiaalisessa hierarkiassa korkealla oleviin: oppilas voi pilkata opettajaansa, mutta ei ole yleisesti 

hyväksyttävää, että valtaa pitävä pilkkaisi – edes satiirin nimissä – alaistaan. Satiirin painovoima 

vetää sitten kohteen ylhäältä alas satiirikon moraalisen tai älyllisen ylemmyyden ansiosta. (Kivistö 

2007, 17; Kivistö 2012, 17–18.) 

 

Satiirin didaktisuus, hyveiden opettaminen ja paheiden rankaisemisen, onkin hyökkäävyyden ohel-

la yksi merkittävä satiirin tunnus (Kivistö 2007, 16). Sen moraaliset normit ovat suhteellisen selkeät 
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(Frye 1990, 223), ja pilkatessaan kohteitaan satiirikolla on aina myös valistuspyrkimyksiä, joiden 

tarkoituksena on varoittaa uskomusjärjestelmistä, ansiottomista kunnianosoituksista ja sokeasta 

auktoriteettien kunnioittamisesta. Satiirikon moraalisena tavoitteena onkin purkaa virallista reto-

riikkaa, kaataa kulisseja ja paljastaa niiden takaisia tekopyhiä, korruptoituneita tai muuten tuomit-

tavia todellisuuksia. (Kivistö 2012, 17–20.)  

 

Satiirissa tyypillistä on voimakas kertojanääni, joka korostuu erityisesti teoksissa joissa esiintyy 

minäkertoja, yleensä kirjoittaja omana itsenään. Usein tuo kertoja on närkästynyt tai jopa äreä ja 

esittää monologissaan lähes saarnaten kritiikkinsä ja mielipiteensä. Satiirikko ei tyydy vihjailemaan 

vaan hänellä on selkeä ja horjumaton mielipide käsittelemästään aiheesta. Taustalla on kuitenkin 

aina jo mainittu hyvä ja syvempi tavoite: epäkohtien paljastaminen ja kohteena olevan henkilön tai 

tahon toiminnan korjaaminen oikeaan suuntaan. (Kivistö 2012, 17–18.) 

 

Satiirikkojen sanavalikoimaan kuuluu olennaisesti sana ”totuus”, jonka esiintuominen on heille 

heidän omasta mielestään velvollisuus ja jonka julkilausumisesta heitä ei voi kukaan estää. Satiiri 

on nähty usein sananvapauden pioneerina, jonka avulla on rangaistuksetta, suorapuheisesti ja 

jopa sopivuuden ja hyvän maun rajoja koetellen lupa kritisoida yhteiskunnallisia epäkohtia ja ih-

misten paheita. (Kivistö 2007, 14.) 

 

Huolimatta tästä totuuden vaatimuksesta mikään ei luonnollisestikaan takaa, että satiirikko puhui-

si totta tai että juuri hänen mielipiteensä olisi oikea. Satiirikon totuus on aina subjektiivista, vali-

koivaa ja liioiteltua. Taustalla saattaa olla myös itsekkäitä tai propagandistisia päämääriä, joiden 

tarkoituksena on vain liehitellä valtaapitäviä. Satiirin ja sananvapauden suhdetta voidaankin verra-

ta epikurolaiseen käsitykseen eettisestä velvollisuudesta ja hyvän tarkoittamisesta todellisen ystä-

vyyden perusteena: jokaisen pitäisi puhua suoraan ystäviensä virheistä, sillä kaikki muu on joko 

imartelua tai valhetta. Näin myös yhteiskunnassa suorapuheisuuden tulee olla hyve, joskaan sitä ei 

tule toteuttaa itsekkäästi kateuden, vahingonilon tai pahansuopuuden näkökulmasta, vaan puh-

taasta rakkaudesta totuuteen. (Kivistö 2007, 14; Kivistö 2012, 22.) 

 

Satiirista teosta läpäisee kriittinen, pilkallinen tai aggressiivinen asenne, jonka yhteydessä voidaan 

puhua myös purevasta ivasta. Mikä tahansa kritiikki ei kuitenkaan ole satiiria, vaan lajiin kuuluu 

myös hauskuus. Erona puhtaaseen huumoriin satiiri kuitenkin pyrkii tietoisesti tekemään pilkkaa 
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kohteestaan, huumori puolestaan katsotaan yleensä pelkästään hyväntahtoiseksi ja viattomaksi 

leikinlaskuksi. Tosin Kivistö toteaa hieman ristiriitaisesti, että joskus satiirisuus ilmenee ”iloitteluna 

ja huumorina ilman sen suurempia tavoitteita muuttaa tai tuhota kohdetta”. Tällainen tulkinta 

antaa lukijalle siis luvan nauttia puhtaasti teoksen humoristisesta puolesta, vaivautumatta pohti-

maan satiirikon kriittistä sanomaa. (Kivistö 2007, 9; Kivistö 2007, 15.) Onko satiiri sitten enää satii-

ria, jos lukija tulkitsee sen pelkästään humoristiseksi? 

 

Toisaalta lukijan rooli edellyttää yleensä samankaltaisen maailmankuvan jakamista satiirikon kans-

sa ja tästä aiheutuvaa yhteistä tehtävää: satiirin ei tule jäädä vain fiktion tasolle, vaan sen tulee 

osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pakottaa myös lukija miettimään omaa arvomaail-

maansa. Satiiritutkija Charles Witken sanoin ”hyödyllisyys on yksi satiirin ilmeisistä ominaisuuksis-

ta”. (Kivistö 2007, 15.) Tämän tulkinnan mukaan siis satiiri lakkaa olemasta, jos hyötynäkökulma 

katoaa lukijan päässä ja teksti muuttuu sen myötä pelkäksi huumoriksi. 

 

Hauskuuden ja vakavuuden yhdistäminen onkin selkein ero, jolla satiirin ja huumorin voi erottaa 

toisistaan: komedia kuolee, kun nauru lakkaa, mutta satiirin kohdalla naurun on tarkoituskin laka-

ta, jotta sen vakava ydin tulisi näkyviin. Huumori on usein tutkimuksessa alistettu satiirin keinoksi: 

nauraessaan ihminen on oivaltanut jotakin. Satiirikko pyrkii luomaan lukijansa kanssa naurun (sa-

la)liiton niin, että kirjoittaja ja lukija yhdessä nauravat kohteelle (jota ei yleensä naurata). Nauru ei 

siis ole kaikkien yhteistä, vaan vahingoniloista, leimaavaa ja ulkopuolelle sulkevaa. Satiirisessa nau-

russa on mukana sosiaalinen ja rankaiseva aspekti sen kyetessä tuottamaan kipua ja häpeää. (Ki-

vistö 2007, 16-17.)  

 

Huumorin ja satiirin suhteessa palataan kuitenkin loppujen lopuksi aina lukijaan ja hänen tulkin-

taansa – syntyykö naurun liitto kirjoittajan kanssa vai ei? Jos liittoa ei synny, ei myöskään satiirin 

merkitys naurettavaksi tekemisen lajina toimi. Kun teksti tulkitaan viattomaksi ja taka-

ajatuksettomaksi hauskuutukseksi on kyse huumorista, ei satiirista. 

 

2.2.2 Parodiasta 

 

Parodia mielletään yleensä tutkimuskirjallisuudessa tämän luvun alussa esitetyn Kielitoimiston 

määritelmän mukaisesti ivalliseksi tai pilkalliseksi muunnelmaksi jostain – yleensä vakavammasta – 
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kirjoituksesta, taideteoksesta tai kokonaisesta kirjallisuudenlajista (Hosiaisluoma 2003, 686). Paro-

diaa pidetään läheisenä sukulaisena erilaisille jäljittelyn muodoille, kuten pastissille, travestialle, 

burleskille tai karikatyyrille, joista se kuitenkin eroaa laajemman näkökulman ja monipuolisempien 

käsittelytapojen kautta (Pankakoski 2007, 234–243, 240). 

 

Toisaalta parodia voidaan käsittää myös laajempana ilmiönä, eräänlaisena puheen muotona. Si-

mon Dentith (2000, 5–7) liittää parodian vahvasti intertekstuaalisuuteen ja erityisesti sen tapaan 

luoda tekstejä: intertekstuaalisuus ilmenee sekä ilmeisemmällä tasolla suorasanaisina lainauksina 

ja matkimisena, mutta myös syvällisemmällä tasolla tiheänä viittausten verkkona slangina, fraasei-

na, jargonina, kliseinä ja muina kielessä olevina, tiedostamatta käytettyinä elementteinä. Dentith 

pitää parodiaa yhtenä monista tällaisista intertekstuaalisten viittausten muodoista, joista tekstit 

muodostuvat. Parodia on siis osa laajaa kirjoa kulttuurisia käytänteitä (cultural practices), jotka 

viittaavat – tarkoituksellisesti arvottavilla painotuksilla varustettuna – aikaisempiin teksteihin. In-

tertekstuaalisuudesta Dentith johtaa ajatuksen täsmällisestä (spesific) ja yleisestä (general) paro-

diasta, jossa ensin mainittu viittaa johonkin tiettyyn, nimettyyn alkutekstiin ja jälkimmäinen ylei-

sempään teosten joukkoon tai kokonaiseen diskurssiin.  

 

Dentith esittelee teoksessaan erilaisia tapoja määritellä parodiaa. Esimerkiksi Gerard Genette 

(1982) on tehnyt tarkkoja määritelmiä vetääkseen selkeitä rajoja parodian ja sen jo mainittujen 

lähisukulaisten – travestian, burleskin ja pastissin – välille. Margaret Rose (1979) on puolestaan 

pohtinut parodian ja metafiktion yhteyttä ja väittää, että tietyntyyppiset fiktiiviset parodiat toimi-

vat kuin metafiktio: ne ikään kuin heijastavat omia fiktiivisiä parodian metodejaan. Näin ollen pa-

rodia on paitsi fiktiota sinänsä, myös fiktiota fiktiosta. Paradoksaalista kyllä, tämä johtaa siihen, 

että vaikka parodia on lähtökohtaisesti destruktiivista, se luo uutta fiktiota oman parodisen pro-

sessinsa kautta. Robert Phiddian (1995) on puolestaan johtanut jälkistrukturalistisen tulkinnan, 

jonka mukaan parodia kyseenalaistaa kirjoittamisen ylipäätään: Roland Barthesin ajatuksia ”kirjaili-

jan kuolemasta” mukaillen parodia tekee kaikenlaisen kirjoittamisen monimutkaisena intertekstu-

aalisten viittausten joukkona erityisen läpinäkyväksi, jolloin koko tekijyys (authorship) tulee on-

gelmalliseksi. (Dentith 2000, 11, 14–15.) 

 

Kuten Dentith toteaa, näissä kaikissa tulkinnoissa on ongelmansa: Genetten kategorinen jaottelu 

kyllä kohdistaa huomiota lajin teknisiin ominaisuuksiin, mutta unohtaa kokonaan parodian kielelli-
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sen ja tekstuaalisen interaktion aspektin. Parodia jää siis pelkän retorisen muodon asteelle ja jät-

tää huomiotta sen sosiaaliset ominaisuudet. Rosen ja Phiddianin teorioita Dentith kritisoi niin 

ikään niiden osittaisesta sovellettavuudesta: metafiktiota ja dekonstruktiota voi soveltaa joihinkin, 

mutta ei kaikkiin parodisiin teksteihin (Dentith 2000, 14–16). 

 

Linda Hutcheonin (1985) teorioihin Dentith sen sijaan suhtautuu myönteisemmin. Erityisesti häntä 

viehättää Hutcheonin ajatus parodian yleisemmästä tehtävästä aikaisempien teosten toisintajana. 

Toisin kuin edellä mainituissa teorioissa, joissa parodisten viittausten poleeminen luonne on kes-

keinen, Hutcheon ei pidä parodian pilkkaavaa tai ivaavaa ominaisuutta olennaisena. Dentith tulkit-

see myös, että Hutcheonin teoria on linjassa hänen esittämiensä täsmällisen ja yleisen parodian 

käsitteiden kanssa: parodia voi toimia kohti imitoimaansa tekstiä tai kohti ”maailmaa”. Johtopää-

töksenä Hutcheonin ajattelusta Dentith tosin huomauttaa, että sen mukana parodian tulkintaan 

tulee mukaan laaja kirjo kulttuurisia käytänteitä, joiden kautta yksittäisiä parodian toimintamuoto-

ja tulee arvioida; tämä luonnollisesti monimutkaistaa parodian tulkintaa ja tutkimusta. (Dentith 

2000, 17–18.) 

 

Laajimmillaan Hutcheon näkeekin kaiken fiktiivisen taiteen parodiana todellisesta elämästä: ver-

rattuna todelliseen maailmaan jossa elämme, olennainen osa jokaista taideteosta on aina tietty 

keinotekoisuuden elementti, josta ei pääse eroon vaikka kuinka haluaisi. Hutcheonin tulkinnan 

mukaan kaikkein rehellisintä fiktiota onkin sellainen, joka avoimesti tunnustaa fiktiivisyytensä. 

(Hutcheon 1980, 48–49.) Tässä Hutcheonin näkemys lähenee itse asiassa edellä käsiteltyä, Dentit-

hin esittelemää Margaret Rosen tulkintaa metafiktion ja parodian suhteesta. 

 

Olennaisin asia Hutcheonin parodiamääritelmissä on kuitenkin hänen halunsa irtautua sekä vähät-

televistä väitteistä parodian parasiittisesta tai jäljittelevästä ominaisuudesta tai syytöksistä, joiden 

mukaan parodia on pelkkä ”luovan nerouden ja elävän omaperäisyyden poroporvarillinen viholli-

nen”. Hutcheon korostaa nykyaikaisen parodian laajaa tarkoitusten kirjoa aina ironisesta leikilli-

syydestä pilkalliseen naurettavaksi tekemiseen asti. Hän korostaa kuitenkin, että vaikka parodia 

voidaan määritellä ironisen käänteisyyden karakterisoimaksi imitaation muodoksi, parodia ei vält-

tämättä toimi kohteensa kustannuksella. Olennaista on kriittinen etäisyys, jonka parodia pitää 

kohteeseensa – tällöin korostuvat pikemminkin erot kuin samankaltaisuudet. (Hutcheon 1985, 3–

4, 6.)  
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Hutcheon ilmoittaa haluavansa laajentaa parodian käsitettä kattamaan myös kaikki oman aikam-

me taidemuodot, kuten musiikin, arkkitehtuurin ja elokuvan. Hän käyttää termiä parodinen trans-

kontekstualisointi (parodic trans-contextualisation) kuvaamaan tätä eri taidemuodot lävistävää 

ajattelua, jossa kokonaisia teosten teemoja, taidesuuntauksia tai jopa yleisiä ajattelutapoja ote-

taan uudelleen (parodiseen) käsittelyyn. Juuri tämä transkontekstualisointi erottaa Hutcheonin 

mukaan parodian pastissista tai pelkästä imitaatiosta. Hän puhuu ”parodisesta resonanssista”, joka 

on läsnä modernissa taiteessa ja sen viittauksissa menneeseen: kyse ei ole pelkistä sitaateista vaan 

aktiivisesta käyttämisestä. Kyse on toki ”taiteellisesta kierrätyksestä”, mutta hyvin erityislaatuises-

sa muodossa ja hyvin monimutkaisilla tekstuaalisilla tarkoituksilla varustettuna. (Hutcheon 1985, 

8–12, 15.) 

 

Hutcheonin mukaan parodian kohdeteksti (target) on aina jokin toinen taideteos tai laajemmin 

ajateltuna mikä tahansa koodattu diskurssi. Enemmän kuin pelkkä tekninen väline, parodia onkin 

Hutcheonille laajennettu muoto – genre – jolla on oma rakenteellinen identiteetti ja omat her-

meneuttiset toiminnot. Siitä huolimatta hän painottaa kiinnostustaan myös rakenteelliseen puo-

leen, kuten Genetten esille tuomaan kahden tekstin väliseen muodolliseen suhteeseen tai Mihail 

Bahtinin esittämään tekstuaaliseen dialogismiin. Pelkkä rakenteisiin jääminen ei kuitenkaan riitä, 

sillä formalismi ei kykene ymmärtämään parodian sosiaalista aspektia ja sen kompleksisuutta. 

(Hutcheon 1985, 16, 18, 22.) 

 

Hutcheonille parodia on kommunikaatioprosessi, jossa parodia toteutuu vasta kun vastaanottaja 

ymmärtää tekstin parodiseksi. Tulkitessamme parodista tekstiä tulkitsemme paitsi rakennetta, 

myös tarkoitusta (intent). Toisin sanottuna parodia ei ole tekemisissä pelkän lausuman (énoncé) 

kanssa vaan kokonaisen diskurssin lausumisen (énonciation) kanssa. Tämä lausunnallinen akti 

(enunciative act) sisältää niin lähettäjän, vastaanottajan, ajan ja paikan kuin diskurssit niin ennen 

yksittäistä lausumaa kuin sen jälkeenkin. (Hutcheon 1985, 23.)  

 

Parodia syntyy siis tässä sosiaalisessa kommunikaation viitekehyksessä, jossa vastaanottaja tunnis-

taa lähettäjän parodisen intention jaettujen koodien avulla. Ilman yhteisiä koodeja parodian tun-

nistaminen ei ole mahdollista. (Hutcheon 1985, 27.) Samaa edellytetään myös satiirilta sekä erityi-

sesti ironialta. 
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Hutcheon liittääkin sosiaalisen kommunikaation vaatimuksen myös ironiaan jopa siinä määrin, että 

hän kyseenalaistaa koko ironikon (ironist) olemassaolon ja toteaa, että ironia tapahtuu (happen) 

ainoastaan vastaanottajan tulkitessa lausuman ironiseksi (Hutcheon 1985, 10–11). Ironiaa käsitte-

len tarkemmin seuraavassa luvussa, mutta jo tässä vaiheessa on tärkeää tuoda esille tutkimuskir-

jallisuudesta esiin noussut näkökulma, joka ohjaa myös omaa työtäni: ironia ei ole pelkkä retori-

nen työkalu, vaan se on sosiaalinen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen ilmiö, jonka moraalinen ja 

eettinen aspekti tekee siitä huomattavasti merkittävämmän tekijän yhteiskunnallisessa keskuste-

lussa kuin pelkän teknisen välineen. (ks. Hutcheon 1994; Magill 2007.) 

 

2.2.3 Eetos 

 

Parodian, satiirin ja ironian yhteistyötä kuvatessaan Hutcheon käyttää termiä eetos (ethos) ku-

vaamaan niin ironian, parodian kuin satiirinkin toimintamuotoja. Hänen mukaansa eetos tarkoittaa 

lähettäjän (encoder) aiottua, haluttua ja tarkoitettua (intended) reaktiota (response), jonka kirjalli-

nen teksti aiheuttaa vastaanottajassa (decoder). Lukija puolestaan tulkitsee aiotun tarkoituksen 

tekstistä omien, lähettäjän kanssa yhteneväisten tietojen ja kokemusten kautta. Eetos on siis se 

yhteneväinen alue (overlap), jossa lähettäjän tarkoittama ja haluama vaikutus (encoded effect) ja 

vastaanottajan tuottama tulkinta (decoded effect) kohtaavat. Hutcheonin mukaan hänen tulkin-

tansa eetoksesta lähenee Aristoteleen paatosta (pathos), tunteisiin vetoamista, jonka avulla lähet-

täjä tutkii vastaanottajaa saadakseen aikaan haluamansa reaktion. Näin ajateltuna eetos on siis 

tämän testin tai tutkimuksen lopputuloksen aiheuttama haluttu reaktio. (Hutcheon 1985, 55.)  

 

Eetoksen kirjaimellinen merkitys on vaikeasti käännettävissä suomeksi, mutta esimerkiksi Tiina 

Käkelä-Puumala käyttää eetosta Bahtinia mukaillen ”kerrontaa kannattelevana elementtinä, halu-

tun maailmankuvan ilmentymänä” (Käkelä-Puumala 2007, 174). Itse ymmärrän Hutcheonin eetok-

sen juuri näin: ironian, satiirin ja parodian ilmentymänä, tapana esiintyä kirjallisuudessa ja muissa 

taiteissa – miksei koko yhteiskunnallisessa keskustelussakin. Hutcheon käyttää termiä tarkoitettu 

eetos (intended ethos) (Hutcheon 1985, 64), joka korostaa parodian – kuten myös mielestäni ironi-

an ja satiirin – ilmenemistä pikemmin käytännön sosiaalisissa yhteyksissä kuin formaaleissa muo-

doissa. 
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Hutcheonin mukaan satiirin ja ironian eetokset ovat negatiivisesti merkittyjä (marked), eli niissä on 

sisäänkirjoitettuna pilkallinen tai ivallinen koodi, jolla ne voidaan tunnistaa. Vaikka myös parodialla 

mielletään usein olevan negatiivisesti varautunut eetos, naurettavaksi tekeminen (ridiculing), Hut-

cheon katsoo, ettei se kuitenkaan ole negatiivisesti merkitty. Parodian kriittinen etäännytys koh-

teestaan ei johda hänen mukaansa välttämättä ironiseen pilkkaan kohteen kustannuksella, vaan se 

voi olla mieluummin esimerkiksi harmittoman leikillistä (playful), kunnioittavaa (respectful) tai tes-

taavaa (contesting). (Hutcheon 1985, 56–57.) 

 

Eritellessään parodian käsittelyn eri vaiheita kirjallisuudentutkimuksessa Hutcheon viittaa toistu-

vasti tutkimuskirjallisuudessa esiintyviin rajoittuneisiin väitteisiin parodian ja satiirin samankaltai-

suuksista. Hän ei kuitenkaan näe samankaltaisuutta tai eroa näiden kahden genren itsensä aikaan-

saamana, vaan olennaista on molempien tapa käyttää ironiaa retorisen strategiansa välineenä. 

Hutcheon näkeekin, että avaimena parodian ja satiirin yhteydessä usein tapahtuvan terminologi-

sen sekaannuksen avaamiseen on niiden yhteys ironiaan. Hänen mukaansa parodian ja satiirin 

ymmärtäminen vaatii ironian tutkimista käytännöllisestä perspektiivistä, erilaisten sosiaalisten ja 

verbaalisten interaktioiden kautta, koska juuri ironia alleviivaa kummassakin genressä niin aiko-

musta kuin dekoodausta ja tekee itse asiassa niin parodian kuin satiirinkin mahdolliseksi. (Hutche-

on 1985, 52-54.) 

 

Hutcheon jakaa ironian käsittelyn käytännölliseen (pragmatic), ironian sosiaalisia ja kulttuurisia 

käyttötapoja painottavaan arvottavaan osaan sekä semanttiseen (semantic), vastakohtaisuuteen 

viittaavaan muodolliseen osaan.  Hutcheonin mukaan ironia toimii mikrotasolla (semanttisesti) 

samalla tavoin kuin parodia makrotasolla (tekstissä), koska molemmat painottavat juuri erojen 

merkitsemistä. Kumpikin siis yhdistelee eroja ja synteesiä, toiseutta ja yhteneväisyyttä. Tämän 

samankaltaisuuden vuoksi, Hutcheon väittää, parodia voi käyttää helposti ironiaa retorisena me-

kanisminaan: ironian kieltäytyminen semanttisesta samankaltaisuudesta täsmää parodian vasta-

hankaisuuteen tekstuaalista samankaltaisuutta kohtaan. (Hutcheon 1985, 54.)  

 

Ironian pragmaattinen, käytännöllinen aspekti viittaa sen sosiaaliseen puoleen. Ironian tapa arvot-

taa (evaluate) ja tuomita (judge) vaatii lähtökohtaisesti lähettäjän tarkoituksen (intent). Toisaalta 

ironia tapahtuu aina jonkun tai jonkin kustannuksella. Nämä sosiaalisiin käytänteisiin liittyvät toi-

minnot lähenevät satiirin toimintamalleja, ja Hutcheon esittääkin, että siinä missä ironian semant-
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tiset ominaisuudet viittaavat parodiaan, sen käytännölliset ominaisuudet viittaavat satiiriin. Näin 

ollen juuri ironia on se elementti, joka määrittelee ja erottelee parodiaa ja satiiria. (Hutcheon 

1985, 54–55.) 

 

Toimiessaan yhdessä ironia, parodia ja satiiri leikkaavat osin toisiaan. Hutcheonin sinänsä yksinker-

taistava kaavio kolmesta toisiaan leikkaavasta ympyrästä on erinomaisen kuvaava, joskin hänkin 

toteaa, että rajat eivät ole pysyviä vaan kehät liikkuvat jatkuvasti tulkinnasta ja kommunikaatio-

prosessista riippuen. Kun kaavioon lisätään erilaisia yhdistelmiä kuten parodinen satiiri tai satiiri-

nen parodia, saadaan kompleksinen vaikutusalueiden vyyhti, jossa yhdessä ääripäässä on ilkeä 

nauru, toisessa tietävä hymy ja kolmannessa äärimmäisen ironian aiheuttama hiipuva tunnistami-

nen (deflating recognition). (Hutcheon 1985, 55–56, 63.) 

 

Hutcheon pohtii aiheellisesti, voiko löytyä teosta, jossa kaikki kolme kehää yhdistyvät niin, ettei 

mitään jää ulkopuolelle – tämähän vaatisi niin parodian, satiirin kuin ironiankin työkalujen täysi-

mittaista ja yhtäaikaista käyttöönottoa. Hutcheon nimeää vain yhden esimerkin, Jonathan Swiftin 

Vaatimattoman ehdotuksen (1729), jossa yhdistyvät maksimaalinen kumouksellisuus niin esteetti-

sessä kuin sosiaalisessakin mielessä. (Hutcheon 1985, 63.)  

 

Satiiria, parodiaa ja ironiaa yhdistää edellä esitettyjen eetosten leikkauspintojen lisäksi se, että 

kaikki vaativat vastaanottajan, joka ymmärtää viestin satiiriseksi, parodiseksi tai ironiseksi. Kuten 

todettua, satiiri vaatii kirjoittajan ja lukijan välisen salaliiton (Kivistö 2007, 16–17) ja parodia tun-

nistetaan parodiaksi lähettäjän ja vastaanottajan yhdessä jakamista koodeista (Hutcheon 1985, 

27). Luvussa kolme tulemme huomaamaan, ettei ironiaa oikeastaan ole olemassa ennen kuin vas-

taanottaja sen sellaiseksi tulkitsee (Hutcheon 1994, 10–11).  

 

2.3 Yhteisöllisyyden vaatimuksia 

 

2.3.1 Yhteisöjen synty 

 

Lukutapahtuma ei koskaan ole puhtaasti yksityinen. Kuisma Korhosen (2011, 232) mukaan ”huo-

neessa on aina joku kolmas”, olimmepa kuinka yksin ja eristyksissä muusta maailmasta tahansa. 

Tekstuaaliset kohtaamiset ovat aina väistämättä häirittyjä kohtaamisia: ekstaattisen puhdas teks-
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tin ja lukijan välinen toiminto ei ole koskaan täydellinen ja häiriintyy aina tiedostaessamme suu-

remman tekstuaalisen yhteisön olemassaolon.  

 

Levinaslainen Toinen edellyttää aina myös Kolmannen läsnäoloa: Kolmas johdattaa alkuperäisestä 

eettisestä kokemuksesta moraalisiin päätöksiin, lakeihin ja poliittiseen toimintaan: ”Ilman kolmat-

ta eettinen kokemus jäisi tyhjäksi ja voimattomaksi.” Korhosen mukaan kertomukselle voi löytää 

useitakin poliittisesti korrekteja tulkintoja, mutta ei eettisesti oikeaa, koska eettinen lukutapa joh-

taa pikemminkin keskenään ristiriitaisiin velvoitteisiin kuin moraalisesti oikeaan lopputulokseen 

(Korhonen 2011, 104, 109–110). 

 

Korhosen tulkinnan mukaan lukemisen strategiat ovat jopa tärkeämpiä merkitysten muodostuksen 

prosessissa kuin tekstit itse. Tekstit saattavat saada myös kokonaan uuden merkityksen jättäes-

sään alkuperäisen, niille tarkoitetun viitekehyksen. Jacques Derridan käyttämä termi toistettavuus 

(iterability) viittaa juuri tähän: kirjalliset tekstit ovat aina toistettavissa, uudelleenkirjoitettavissa, 

säilytettävissä, muokattavissa ja siirrettävissä. Kirjallisen tekstin kohtalo ei niin ollen ole sen tuot-

tajan määriteltävissä, sillä teksti voi helposti ylittää sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja jopa kielellisiä 

rajoja. (Korhonen 2006.) 

 

Tekstit voivat luoda ja hajottaa yhteisöjä haastamalla vanhoja tulkintastrategioita (Korhonen 

2006). Benedict Anderson onkin teoksessaan Kuvitellut yhteisöt (2007, 77, 85–86) esittänyt, että 

juuri kirjojen massatuotanto aiheutti aikoinaan kansakuntien synnyn: kirjapainotekniikka mahdol-

listi ”teknisen uusinnettavuuden aikakauden”, kirjoitusten tehokkaan kopioinnin ja levittämisen ja 

sitä kautta erilaisten ihanteiden, ajatusten ja ideologioiden jakamisen kaukaisillekin tahoille. Lopul-

linen läpimurto tässä teknologian ja kapitalismin vuorovaikutukseen perustuvassa prosessissa oli 

kirjapainokielen kehittyminen, eräänlaisen puhekielistä yhdistetyn, kaikkien ymmärtämän kielen 

synty. Tämä kirjapainokieli loi pohjan eri murteita puhuvien yhteiselle ymmärrykselle ja toi myös 

kieleen pysyvyyttä, jonka avulla kyettiin rakentamaan kuvaa esimerkiksi kansakunnan idealle kes-

keisestä muinaisuudesta.  

 

Andersonille kuviteltu yhteisö ei tarkoita kuitenkaan samaa kuin ”keksitty” tai ”valheellinen” vaan 

hän toteaa, että kysymys on enemmänkin ”luovuudesta” ja ”kekseliäisyydestä”. Andersonille ei ole 
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olemassa ”todellisia” yhteisöjä vaan kaikki varhaisia, kasvokkaiskontakteihin perustuneita kyläyh-

teisöjä suuremmat yhteenliittymät ovat kuviteltuja – ja ehkä jopa nekin. (Anderson 2007, 11, 39.) 

 

Anderson pohtii laajasti, mitkä tekijät synnyttävät yhteisöjä, joiden puolesta ollaan valmiita jopa 

tappamaan ja kuolemaan. Suuri rooli on hänen mukaansa kielellä: mikään ei yhdistä ihmisiä tunne-

tasolla niin kuin syvään juurtuneet kielelliset ilmaisut. Anderson ottaa esimerkiksi lauseen ”maasta 

sinä olet tullut, maaksi sinun pitää jälleen tuleman”, joka luo välittömästi sen kuulleessa ihmisessä 

”aavemaisen samankaltaisuuden tunteen yli homogeenisen ajan” lauseen alkuperäisen kirjoittajan 

ja kaikkien siinä välissä olleiden kesken. Myös erilaiset hokemat ja kansallislaulut luovat usein hy-

vin banaaleista sanoituksistaan huolimatta samanaikaisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen. 

(Anderson 2007, 205–206.) 

 

Stuart Hall (1999, 47–50) esittää saman asian toteamalla, että kansallinen kulttuuri on diskurssi, 

tapa rakentaa identiteettejä tuottamalla merkityksiä ”kansakunnasta”, johon yksilö voi identifioi-

tua. Tämä kansallisen kulttuurin kertomus kerrotaan Hallin mukaan viidellä diskursiivisella strate-

gialla: ensinnäkin historiallisina ja kirjallisina kertomuksina, toiseksi alkuperää, jatkuvuutta, traditi-

oita ja ajattomuutta painottamalla, kolmanneksi traditioita keksimällä, neljänneksi perustamis-

myytillä ja viidenneksi vielä ajatuksella puhtaasta, alkuperäisestä kansasta.  

 

Kansallinen kulttuuri pyrkii yhdistämään kaikki jäsenensä saman kulttuurisen identiteetin piiriin, 

riippumatta heidän taustojensa erilaisuuksista. Tällainen yhtenäistäminen on kuitenkin ongelmal-

lista johtuen jäsenten kulttuuriin, yhteiskuntaluokkaan, sukupuoleen tai etniseen taustaan liittyvis-

tä eroista. Yhtenäistämispyrkimysten luoma kansallisen kulttuurin diskurssi saa vahvistusta identi-

teetilleen asettumalla toisia kulttuureita vastaan; tällaiset kaksinapaiset vastakohtaisuudet eli ”bi-

naariset oppositiot” ovat Hallin mukaan perusta kaikille symbolisille ja kielellisille järjestelmille ja 

merkitysten tuotannolle ylipäätään. (Hall 1999, 52–54, 82.) 

 

Kirjan ja sen lukijan – tekstin ja tulkitsijan – välinen interaktio on siis alkusysäys maailmaa ja sen 

kansoja liikuttaville tekijöille: kirjallinen yhteisö on aina olemassa lukemisprosessissa ja tämä yh-

teisö omalta osaltaan on luomassa niin identiteettejä kuin kokonaisia kansakuntiakin, pienemmistä 

yhteisöistä puhumattakaan. Kuten Korhonen (2006) Derridaan viitaten muistuttaa, teksti itsessään 

ei luo mitään, vaan sen käyttötapa, monistettavuus ja tulkinta. Sen sijaan Anderson (2007) painot-
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taa juuri tekstiä: hän näkee yhteisöjen synnyn liittyvän kirjapainotaidon syntymiseen ja siis juuri 

tekstien voimaan, niiden monistettavuuteen. Hall (1999) puolestaan puhuu diskursiivisista strate-

gioista, jotka voidaan käsittää niin tekstin kuin tulkinnankin ominaisuuksiksi. Missä yhteisö sitten 

loppujen lopuksi syntyy? Tekstissä, tulkinnassa vai jossakin siinä välissä? 

 

2.3.2 Tulkinnallinen yhteisö 

 

Stanley Fishin (1980, 10–11) mukaan kirjallisuus on konventionaalinen, avoin kategoria, joka sisäl-

tää sitä, mitä me itse päätämme sinne laittaa. Johtopäätöksenä tästä on, että lukija ”tekee” kirjalli-

suuden (lainausmerkit Fishin). Lukija ei ole kuitenkaan vapaa toimija (free agent) – se johtaisi ää-

rimmäiseen subjektiivisuuteen – vaan osa yhteisöä, jonka olettamukset kirjallisuudesta määritte-

levät sen, mikä on kirjallisuutta. Kirjallisuuden määritelmä ei siis löydy tekstistä saati kirjoittajan tai 

lukijan itsenäisen tai satunnaisen tahdon ilmentymänä, vaan yhteisö päättää, mitä pidetään kirjal-

lisuutena. Päätös voi toki muuttua; se on voimassa vain niin kauan kuin lukijoiden tai päätöksiin 

uskovien yhteisö sen hyväksyy.  

 

Lukijan tulkinta ei siis ole riippuvainen siitä, millainen hänen oma tulkinnallinen strategiansa on, 

mitä hän itse henkilökohtaisesti uskoo ja ajattelee. Sen sijaan strategiat syntyvät tulkinnallisissa 

yhteisöissä (interpretive communities), joihin yksilöt kuuluvat. Fishin mukaan juuri nämä tulkinnal-

liset yhteisöt tuottavat merkityksiä, eivät tekstit tai lukijat. Tulkinnalliset yhteisöt muodostuvat 

niistä yksilöistä, jotka jakavat saman tulkinnallisen strategian niin lukemisen kuin myös kirjoittami-

sen osalta. Ne eivät ole kuitenkaan yhtään sen vakaampia kuin tekstitkään monitulkintaisuudes-

saan; tulkinnalliset strategiat eivät ole luonnollisia tai yleismaailmallisia vaan opittuja. (Fish 1980, 

14, 171–172.) 

 

Fishin mukaan lukemisessa ei ole koskaan kyse puhtaasta havainnoinnista, vaan mukana on aina 

lukemisen strategioita. Lukiessaan itse kukin tekee tulkinnallisia päätöksiä (interpretive decisions), 

joiden perusteella hän lukee tekstiä: mikä on tyylilaji, kuka tämän on kirjoittanut jne. Näiden rat-

kaisujen jälkeen lukija joutuu tekemään lukuisia tekoja ”löytääkseen” (lainausmerkit Fishin) erilai-

sia asioita, kuten teemoja, merkityksellisyyksiä, vakiintuneita muotoja jne. Näiden erilaisten teko-

jen ja valintojen toteuttaminen ilmaisee (constitutes) joukkoa tulkinnallisia strategioita, jotka toi-

meenpantaessa muodostavat laajassa mielessä lukemisen aktin. Tulkinnalliset strategiat eivät tule 
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siis käytäntöön lukemisen jälkeen, vaan ne ovat lukemisen muoto: ne antavat tekstille hahmon. 

Tulkinnalliset strategiat eivät nouse tekstistä, kuten yleensä ajatellaan, vaan ne tekevät tekstin. 

(Fish 1980, 168.)  

 

Mikä on sitten tekstin lähettäjän – lausujan tai ilmaisijan (utterer), kuten Fish sanoo – rooli? Fishin 

mukaan merkityksiä ei eroteta, vaan tehdään tulkinnallisten strategioiden avulla. Nämä strategiat 

eivät sinänsä luo merkityksiä, vaan ne kutsuvat muodot esiin (call forms into being). Näin ollen 

lähettäjä antaa kuulijalle tai lukijalle mahdollisuuden luoda merkityksiä (ja tekstejä) kutsumalla 

(inviting) hänet laittamaan joukon strategioita käytäntöön. Olettamuksena on, että kutsu tunniste-

taan ja tämä olettamus perustuu lähettäjän siirtoihin (moves), joita hän (kursivointi Fishin) tekisi 

jos kohtaisi vastaavia ääniä tai merkkejä joita hän asettaa. (Fish 1980, 172–173.) 

 

Lähettäjällä on siis mahdollisuus antaa vain suuntia ja ohjeistuksia vastaanottajille tulkinnallisten 

strategioiden käyttöön yleisölleen, sellaisille vastaanottajille, joilla jo on nämä strategiat käytettä-

vissään. Riskinä on, että vastaanottaja ei jaa näitä strategioita: kirjailija vaarantaa (hazards) tulkin-

nan olettaessaan tiettyjen merkkien olevan jo valmiiksi lukijassa. ”Merkkien” (lainausmerkit Fishin) 

olemassaolo on tulkinnallisen yhteisön toiminto, sillä ne tunnistaa vain yhteisön jäsen. (Fish 1980, 

173.) 

 

Miten sitten tunnistaa samaan tulkinnalliseen yhteisöön kuuluvat jäsenet? Fishin mukaan ei mi-

tenkään, sillä jokainen yhteisön määrittely-yritys olisi jälleen yksi tulkinta itsessään. Ainoa ”todis-

te” (lainausmerkit Fishin) onkin toveruus (fellowship), hyväksyvä nyökkäys (nod of recognition) 

joltakulta samaan yhteisöön kuuluvalta, joka sanoo jotakin, mitä on mahdoton sanoa kolmannelle 

osapuolelle: ”Me tiedämme.” (Fish 1980, 173.) 

 

Fish käsittelee tulkinnallisuuden aspektia mielenkiintoisesti myös ironiaan liittyen. Fishin ja myö-

hemmin tarkemmin esittelemässäni Hutcheonin ajattelussa on paljon samaa, kutsuihan jo Fish 

ironiaa ”riskibisnekseksi” (Fish 1989, 181): milloinkaan ei voi tietää ymmärtääkö lukija (vastaanot-

taja) kirjoittajan (lähettäjän) tarkoittaman ironisen tarkoituksen. Tähän ajatukseen Hutcheon yhtyy 

täysin (Hutcheon 1994, 10). Myös Fishin ”tulkinnallinen yhteisö” (Fish 1980, 171) on erittäin lähellä 

Linda Hutcheonin diskursiivista yhteisöä (Hutcheon 1994, 89). Molemmissa olettamuksena on, 
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että lukijan kuuluminen johonkin yhteisöön tai ryhmään vaikuttaa hänen tulkintoihinsa niin luke-

misen kuin ironiankin osalta. 

 

Ironian tulkinnan osalta Fish kritisoi erityisesti Wayne C. Boothin (1974) yrityksiä määritellä ironia 

hyvinkin tarkasti ja pysyvästi. Tällaiset kaavamaiset tulkinnat alati muuttuvan ironian kanssa ovat 

Fishin mukaan tuomittuja epäonnistumaan, koska ironia tapahtuu aina ihmisten välisessä sosiaali-

sessa kanssakäymisessä. Jos jokin lukijoiden yhteisö (community of readers) siis sopii, että jokin 

teos on ironinen, se johtuu siitä, että yhteisö on suostuteltu (persuaded) hyväksymään joukko ole-

tuksia. Yhteisö on hyväksynyt myös lukemisen tavan (way of reading, kursiivi Fishin), joka tuottaa 

ironisen merkityksen ja jonka kaikki jäsenet ”näkevät” (”see”, lainausmerkit Fishin). Ironia ei siis 

ole teoksen ominaisuus saati vapaan mielikuvituksen luomus, vaan lukemisen tapa, tulkinnallinen 

strategia, joka tuottaa huomion kohteena olevan (ironisen) objektin, joka puolestaan on selkeästi 

nähtävissä niille, jotka jakavat tai jotka on suostuteltu jakamaan sama strategia. (Fish 1989, 194.) 

 

Käytännössä tämä ymmärretään usein teoreettisessa kirjallisuudessa (esim. Booth 1974) niin, että 

vastaanottaja valitsee kirjaimellisen sanoman sijaan ironisen. Kirjaimellisuus ja ironia eivät ole kui-

tenkaan vastakohtaisia toisilleen, vaan molemmat ovat tapoja lukea; ne ovat kumpikin yhtä lailla 

tulkinnan tuotteita. Tämä ei tarkoita, etteikö kirjaimellisella merkityksellä ja erityisesti sen stabiloi-

valla ominaisuudella olisi merkitystä: jos tulkinta on ainoa, johon voi nojata, ei ole oikeastaan mi-

tään, mihin jonkin tietyn tulkinnan voisi perustaa. Tulkinnat nojaavat kuitenkin aina toisiin, kirjai-

mellisesta merkityksestä nouseviin tulkintoihin – tarkemmin sanottuna olettamuksiin, joita pide-

tään niin itsestään selvinä, ettei niitä enää kyseenalaisteta. (Fish 1989, 195.) 

 

Fishin vastaus kysymykseen ”miten voi tietää varmasti onko jokin teksti ironinen?” on, että jokai-

nen tietää sen. Mutta tuo tieto perustuu sekä kirjaimellisia että ironisia merkityksiä luoviin oletuk-

siin ja uskomuksiin, joten se on alati alttiina haasteille ja muutoksille: tieto voi muuttua. Fish tote-

aa tällaisen päättymättömän ja epävakaan tulkinnallisuuden olevan epäilemättä stressaavaa Boot-

hin kaltaisille vakaita ja selkeitä kategorisointeja haluaville. Toisaalta asiaa voi katsoa myös päin-

vastoin: loppumaton tulkinnallisuus mahdollistaa päättymättömän sarjan tulkinnallisia varmuuk-

sia, rauhoittavan tulkintojen järjestyksen, jossa yksi joukko ilmeisiä ja kiistämättömiä tosiasioita 

antaa aina tilaa toisille. (Fish 1989, 195–196.) 
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2.3.3 Tekstin rooli 

 

Mikä on sitten kirjoitetun tekstin osuus koko tulkinnan prosessissa? Jos tulkinta on ainoa, mikä 

”tekee” tekstin, mikä on tekijän (tai poliittisen pilapiirroksen tapauksessa piirtäjän) rooli? Esimer-

kiksi Boothin (1991) mukaan jonkin kertomuksen arvostus viittaa aina myös tiettyihin, olemassa 

oleviin tekstuaalisiin ominaisuuksiin. Hänen mukaansa merkitys ei synny pelkästään siitä, mitä tiet-

ty tulkinnallinen yhteisö päättää tehdä tekstille vaan myös siitä, mitä materiaali ”päättää” tehdä. 

Merkitystä ei siis ole, ennen kuin se on lukijan aktualisoima, mutta sitä ei voisi aktualisoida ellei se 

jo olisi tekstissä potentiaalisena (kursivointi Mikkosen). (Mikkonen 1998, 11–13.) 

 

Samansuuntaisesti Fishin perusajatus on, että lukemisen akti tulkinnallisena toimintona aktivoi 

tekstin merkityksen. Tämä tulkinta aktivoi myös kirjoittamisen, koska tekijä suuntaa koodistonsa 

yhteisölle, joka pystyy tulkitsemaan viestin. (Fish 1980, 172–173.) Tässä mielessä Fishin ja Boothin 

näkemykset eivät ole kovin kaukana toisistaan: lukija tulkitsee merkityksen, joka on tekstissä po-

tentiaalisena. Tämä vahvistaa mielestäni myös Linda Hutcheonin näkemystä diskursiivisen yhtei-

sön merkityksestä ironian ymmärtämisestä: vain riittävä päällekkäisyys (overlap) kokemusmaail-

massa voi saada ironian ”tapahtumaan” (Hutcheon 1994, 92). 

 

Fishin näkemystä tulkitsijan vahvasta roolista on kritisoitu muun muassa siitä, että se tekee tieteel-

lisen keskustelun mahdottomaksi; esimerkiksi luonnontieteiden realistisuutta ja objektiivisuutta 

vaativat diskurssit ovat tarkasti määriteltyjä eivätkä siis vapaasti tulkittavissa. Puhtaasti tulkinnasta 

johtuva merkitys mahdollistaa myös minkä tahansa tulkintastrategian käytön mihin tahansa teks-

tiin, riippumatta sen elimellisestä yhteydestä kyseiseen tekstiin ja sen edustamaan maailmaan. 

(Mikkonen 1998, 14–15.) 

 

Siinä missä Booth ymmärtää tekstin merkitysketjun syntymisen olevan tekstin ja lukijan välisen 

interaktion seurausta, jossa painopiste on kuitenkin tekstissä, reseptiotutkija Wolfgang Iserin mu-

kaan juuri teksti antaa tarvittavat vihjeet merkitysten synnylle. Olennaisia ovat tekstin aukot: ne 

aktivoivat lukijan mielessä kysymyksiä ja auttavat löytämään logiikan, jolla osat yhdistyvät toisiin-

sa: teksti ohjaa siis lukijaa. (Makkonen 1995, 187.) Fishille tosin nämä aukot eivät ole tekstin omi-

naisuus, vaan johtuvat yhteisöllisen lukijan (communal reader) tulkinnallisista strategioista tai ha-

vainnontekotavoista (Mikkonen 1998, 9). 
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Lukijan ja tekstin välisen interaktion ohella toinen tapa ilmaista tulkinnalliseen yhteisöön kuulu-

mista on kirjallisen kompetenssin käsite. Jonathan Cullerin (1975) kehittämä termi viittaa niihin 

tapoihin ja sääntöihin, jotka ohjaavat lukijaa tunnistamaan kirjallisuuden ja sen kieliopin: kirjallisen 

kompetenssin avulla lukija tunnistaa poeettisen kieliopin mukaiset ja sitä rikkovat lauseet. Kirjalli-

seen kompetenssiin kuuluvat niin konventiojärjestelmät (kuten genret) kuin intertekstuaalisten 

viittausten tunnistaminenkin. Makkonen käyttää termiä ”tulkintayhteisöjen kompetenssi”, joka 

viittaa vahvasti niin Fishiin kuin Hutcheoniinkin. (Makkonen 1995, 189.) 

 

Mikkonen (1998, 115–16, 19–23) vertailee myös suomalaisten tutkijoiden Torsten Petterssonin, 

Pekka Tammen ja Mikko Lehtosen argumentteja Fishin kannattamaa ”lukijan vallan ääriasemaa” 

vastaan. Lopputuloksena ei kuitenkaan ole kovin vakuuttavia ja lopullisia esityksiä tekstin hallitse-

vasta roolista merkityksen luojana vaan lähinnä kehäpäätelmiä muistuttavia tuloksia, joissa Fishin 

näkemystä ei kyetä kumoamaan.  

 

Esimerkiksi Petterssonille (1989) teos on ainakin joltain osin olemassa tulkinnasta riippumatta, 

mutta silti hän painottaa tulkinnan koostuvan ensisijaisesti sanojen ”implikaatioiden valitsemisesta 

ja yhdistelemisestä eikä niinkään sanamerkitysten määrittämisestä”. Tämä implikaatioiden tunnis-

tushan tosin edellyttää sanojen kulttuuristen merkitysten tunnistamista eli tulkintaa. Mikkonen 

pistääkin merkille Petterssonin argumentoinnin kehämäisyyden: ”Kulttuurinen ajattelutapa johtaa 

kulttuuriseen lukutapaan.” (Mikkonen 1998, 16.) 

 

Lehtosen ja Tammen polemiikki muistuttaa hieman Fishin ja Iserin sanailua: siinä missä Lehtonen 

puolustaa [fishmäisesti] lukijaa, on Tammi [iseriläisen] tekstilähtöisyyden kannalla. Lehtonen pai-

nottaa tekstien merkitysten muodostumista osana kulttuurisia käytäntöjä; Tammi puolestaan ko-

rostaa tulkitsijoiden ennakko-oletusten merkitystä. Lehtonen siis näkee tekstin vapaasti tulkittava-

na ”avoimena kenttänä”, kun taas Tammi näkee lukemiskonventioiden ohjaavan tekstin tulkintaa. 

(Mikkonen 1998, 19–20, 22.) 

 

Kuten Mikkonenkin toteaa, kiistely lukijan ja tekstin ensisijaisuudesta ei toistaiseksi ole johtanut 

mihinkään absoluuttiseen lopputulokseen eikä sellaista ole näkyvissäkään. Toisaalta hän toteaa, 

että aiheen pyörittely kirjallisuudentutkimuksen kentällä ei ole myöskään halvaannuttanut keskus-
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telua, joten tulkinnan ja mahdollisuuksien ilosta kannattaa ottaa kaikki irti. (Mikkonen 1998, 24–

25.) Itse olen hivenen samalla kannalla Mikkosen kanssa: liikehdintä teksti- ja lukijalähtöisyyden 

painotusten välillä on lähinnä kiistelyä makuasioista, josta ei koskaan voida päästä lopulliseen yk-

simielisyyteen.  

 

Näistä kahdesta mahdollisuudesta olen itse kuitenkin tämän työn kuluessa päätynyt kannatta-

maan Stanley Fishin avointa, tulkinnallisuuteen vahvasti nojautuvaa linjaa. Tämä johtuu siitä, että 

se tuntuu (nimenomaan tuntuu, ilman järkiperäisiä perusteluja) järkevämmältä: jokaisella yksilöllä 

on oma kompetenssinsa, kokemuksensa ja kulttuurinen taustansa, jota vasten hän tulkitsee niin 

tekstejä, kuvia, ääniä kuin muita ihmisiäkin. Ei ole mitään syytä epäillä, etteivätkö nämä tekijät 

vaikuttaisi siihen, miten lukija tekstin tulkitsee ja millaisia merkityksiä hän siinä käytetyille ilmai-

suille antaa. Toinen peruste on, että Fishin näkemys tulkitsijan roolista ja tulkinnallisista yhteisöistä 

tukee vahvasti Linda Hutcheonin esityksiä ironian toimintatavoista ja diskursiivisten yhteisöjen 

olemassaolosta. Tämä ei toki tarkoita sitä, että olisin valinnut Fishin näkemyksen vain pönkittääk-

seni aikaisemmin valitsemaani Hutcheonin näkemystä: molemmat ovat linjassa paitsi toistensa 

myös oman ajatteluni kanssa.  

 

Lukijalähtöisen tulkintamallin valinta tuottaa luonnollisesti ongelmia oman työni kannalta: miten 

voin tutkia lähdeteosta, jos kiellän tekstin roolin merkitysten luojana? Nojaan tässä Fishin oletuk-

seen, että tulkinta ”kirjoittaa” tekstiä: kirjoittaja antaa mahdollisuuden luoda merkityksiä käyttä-

mällä symboleja ja tapoja, joita hän itsekin pystyisi tulkitsemaan ollessaan vastaanottaja (Fish 

1980, 172–173). Näin ollen siis ne merkit ja konventiot, joita kirjoittaja käyttää, tulevat siitä ylei-

söstä, jolle hän lähettää viestinsä. Tämä havainto on perustavanlaatuinen pohdittaessa Ville Ran-

nan poliittisten pilapiirrosten yleisöjä. 

 

Korhosen mukaan lukiessamme kirjaa huoneessa on aina joku kolmaskin (Korhonen 2011, 232). 

Tämän kolmannen huomioiminen ja edes jonkinlainen määrittely on työni keskiössä. Konkreetti-

sen hahmon määrittely tälle kolmannelle ei ole tarpeen, sillä kuten Korhonenkin toteaa, edes sa-

man tulkinnallisen yhteisön jäsenet eivät välttämättä ole samaa mieltä tulkitsemistaan teksteistä, 

vaan tulkinnallinen yhteisö on yhtä tulkinnallinen kuin itse tulkintakin. Olennaista onkin havain-

noida kohdemateriaalista niitä elementtejä ja strategioita, ”sen kolmannen henkilön ominaisuuk-

sia”, jotka tekijä on niihin sisällyttänyt vastaanottajan tulkinnan mahdollistamiseksi. 
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3 Ironiasta 

 

Ironikon on välttämättä tarkasteltava omaa ironisointiaan ironisella katseella. 
-Paul de Man / Søren Kierkegaard  (Mäkinen 2004, 76) 

 

Ironian perusmääritelmä on sanakirjojen mukaan melko selkeä: Kielitoimiston sanakirja nimeää 

sen lyhyesti ja ytimekkäästi (sala)ivaksi (Kielitoimiston sanakirja 2014). Nykysuomen sanakirjan 

vuoden 1978 painos puolestaan selittää ironian koomillisuuden lajiksi ja salaiseksi, epäsuoraksi 

pilkaksi, joka voi olla jopa ”veristä, ruoskivaa, pisteliästä tai julmaa” (Sadeniemi 1978, 666). Hie-

man uudempi Iso sivistyssanakirja (2006) jatkaa samalla linjalla selittämällä ironian mitättömyy-

den, typeryyden tai naurettavuuden paljastamiseksi sanomalla muuta kuin oikeasti tarkoitetaan. 

Lisäksi ironian todetaan olevan tyylikeino, joka käyttää monimielisyyteen kätkettyä pilkkaa. (Kouk-

kunen 2006, 149–150.) 

 

Kaikissa näissä yksinkertaistetuissa sanakirjamääritelmissä näkyy termin etymologinen tausta. iro-

nia juontuu latinan ilmauksesta īrōnīa, ”salaiva”, joka puolestaan on lainaa kreikan sanasta 

eirōneíā – viimeksi mainittu tarkoittaa ”teeskentelyä, teeskenneltyä tietämättömyyttä ja ivallisuut-

ta” (Häkkinen 2007, 263). Alun perin termi tarkoitti käytännössä suoraa valehtelua enemmänkin 

kuin monimutkaista peittelyä, ja vaikka jo Platon (427–347 eaa.) ymmärsi ironian kompleksisem-

min, on alkuperäinen merkitys säilynyt vahvana (Colebrook 2004, 1–2).  

 

Etymologinen historia antaa vielä tänäkin päivänä perusteen painottaa ironian tulkinnoissa juuri 

sokraattista ironiaa: Platonin dialogeissa esiintyvä Sokrates (470/469–399 eaa.) tekeytyi tyhmäksi 

paljastaakseen vastapuolen tietämättömyyden (Pankakoski 2007, 236–237; Colebrook 2004, 2). 

Niinpä yleisesti hyväksytyksi ironian perusmääritelmäksi onkin jäänyt roomalaisen puhujan Quinti-

lianin (35–100 jaa.) kreikkalaisiin näytelmiin perustuva määritelmä ”sanoa jotain mikä on ristirii-

dassa tarkoitetun kanssa” (Colebrook 2004, 1).  

 

Jo 1700-luvulla ironia sai kuitenkin uusia painotuksia, kun ironia vapautui perinteisestä retorisesta 

määritelmästä ja syntyi moderni ironiakäsitys, jota myöhemmin on alettu nimittää romanttiseksi 

tai rakenteelliseksi ironiaksi (Salin 2002, 32). Erityisesti Jenan yliopiston romantikkojen lähtökoh-
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tana oli voimakas kokemus jostain absoluuttisesta ja saavuttamattomasta täydellisyydestä, johon 

oli mahdollista suhtautua vain ironisesti. Romanttinen ironia ei näin ollen tarkoita ivaa, pilkkaa tai 

muuta kohteen arvonalennusta vaan pikemminkin tietoisuutta inhimillisen ajattelun rajoituksista: 

absoluuttista voi lähestyä vain kiertotietä epäsuoraan puheeseen nojaten, siis romanttisen ironian 

avulla. (Niemi-Pynttäri.) Romantikoille ironia ei ollut myöskään pelkkä retorinen muoto, vaan ai-

noa oikea ja todellinen tapa elää (mode of life) (Colebrook 2004, 52). Romanttiseen ironiaan viittaa 

myös Kirjallisuuden sanakirja lainatessaan Milan Kunderaa (s. 1927), joka julistaa nimenomaan 

romaanin ironian taiteeksi, joskaan luovana voimana ei ole niinkään pilkka tai hyökkäävä iva vaan 

se, että ironia riistää kaiken varmuuden paljastamalla maailman kaikessa moniselitteisyydessään 

(Hosiaisluoma 2003, 360). 

 

Kirjallisuustieteessä ironia onkin käsitetty huomattavasti laaja-alaisemmin ja sitä on käsitelty paitsi 

kielen tasolla toimivana retorisena tehokeinona myös laajoja filosofis-teoreettisia kaaria ja koko-

naisia teoksia ja tyylilajeja sisältävänä abstraktina ajattelun mallina (Pankakoski 2007, 237). Kaikki 

tutkijat ovatkin yhtä mieltä siitä, että ironia on huomattavasti monitulkintaisempi ja hankalammin 

määriteltävä kuin sanakirjat antavat ymmärtää. Ironiaa paljon tutkinut D. C. Muecke vertaakin 

ironian tutkimusta sumun keräämiseen: olisi paljonkin mihin tarttua, jos siihen vain pystyisi tart-

tumaan (Muecke 1969, 3). 

 

Nykyisessä keskustelussa ironia nähdään pääsääntöisesti nokkeluuden, älyn ja sivistyneisyyden 

osoituksena, kuten jo aikaisemmin mainittu määrittely korkeasti koulutetusta valkoisesta miehestä 

ironian parhaana harjoittajana (Ridanpää 2012, 137) omalta osaltaan viittaa. Ironiaa käyttävät toki 

monet muutkin, joko tietoisesti ja taitavasti tai pelkästään sanan ironia puheensa päälle liimaten. 

Jokainen sukupolvi on halunnut nimetä oman aikansa ”ironian aikakaudeksi” (Hutcheon 1994, 9); 

tässä mielessä kuvaavaa on, että vuosituhannen vaihteessa Nuori Voima julkaisi kokonaisen ironi-

an teemanumeron (Nuori Voima 6/2000). 

 

Näistä lähtökohdista  ryhdyn tarkastelemaan tätä monisyistä ja polveilevaa ilmiötä – ironiaa. Tässä 

luvussa käsittelen ironiaa enemmänkin sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä kuin retorisena 

tehokeinona tai nokkeluutta osoittavana teknisenä välineenä. Luon aluksi katsauksen ironiaa käsit-

televään tutkimuskirjallisuuteen ja esittelen erilaisia tapoja lähestyä ironiaa. Keskityn etenkin R. 

Jay Magill Jr:n (2007) ajatuksiin ironiasta sosiaalisena ja yhteiskunnallisena aspektina sekä ironian 
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suhteesta usein sen vastakohtana pidettyyn aitouteen. Lopuksi paneudun tutkielmani pääaihee-

seen eli ironian toimintatapoihin yhteisöllisyyden luomisessa Linda Hutcheonin (1994) ajatusten 

pohjalta. 

 

Näin kehitän käsitteellisiä työkaluja Ville Rannan pilapiirrosten ironisten aspektien analysoimiseen 

tutkielmani neljännessä luvussa. Tavoitteeni on myös tunnistaa niitä yhteisöjä, joille Ranta suuntaa 

piirrostensa ironisen viestin tai jotka kykenevät tuon viestin vastaanottamaan. 

 

3.1 Ironian tulkintoja 

 

Tämän tutkielman kannalta mielenkiintoisin tieteellinen väitöskirjatutkimus on Marja Ylösen Karin 

suomalainen (1995). Se on ainoa poliittista pilapiirrosta käsittelevä laajempi suomalainen tieteelli-

nen tutkimus ja siksi ensiarvoisen tärkeä oman työni kannalta. Ylönen keskittyy paljolti Suomen 

tunnetuimman pilapiirtäjän Kari Suomalaisen tuotannon huumoriin ja sen syntymekanismeihin 

sekä piirrosten antamaan kuvaan Suomesta ja suomalaisista, mutta sivuaa jonkin verran myös nyt 

käsiteltävää aihetta käyttämällä termiä ironiapiirros (Ylönen 1995, 94). 

 

Ylönen nojaa vahvasti Sperberin ja Wilsonin (1986) kehittämään, ironiakirjallisuudessa muuten 

varsin vähän huomiota saaneeseen kaiutusteoriaan, jossa ironia kaiuttaa jonkun asennetta tai 

lausumaa; tämä asenne ilmenee implisiittisesti esimerkiksi viestin tuottajan äänensävystä tai kon-

tekstista. Kaiutusteorian mukaan kaiutettavaan ajatukseen voi suhtautua – toisin kuin yleensä 

ironian tulkinnoissa – myös muuten kuin sanotun vastakkaista merkitystä tarkoittaen, esimerkiksi 

huolestuneesti, halveksivasti tai tuomiten. Olennaisena Ylönen näkee sen, että suhtautuminen on 

kielteistä, muuten se ei ole ironista. (Ylönen 1995, 65.) 

 

Kaikuteorian kritiikki on kohdistunut lähinnä siihen, riittääkö kaiku ironisen tulkinnan syntymiseen 

ja ovatko kaikki ironiset lausumat kaiullisia. Ylönen toteaa, että merkitysten tuottamisen kannalta 

ei olekaan oleellista se, mikä tekijä laukaisee ironisen tulkinnan vaan se, että piirros suhtautuu 

”ironisesti eli hylkäävästi” johonkin asiaan. (Ylönen 1995, 67.) Ylösen mukaan ironian tärkein omi-

naisuus on siis nimenomaan hylkäävyys, kielteinen suhtautuminen kohteeseen. 
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Lisäksi Ylösen mukaan vastaanottajan täytyy tietää ironikon asenteista, arvoista ja normeista kye-

täkseen tulkitsemaan piirroksia: lukija perustaa ironisen tulkintansa tekijän käsityksiin. Näin ollen 

lukija siis suhteuttaa kaiutettavan lausuman kontekstiin, jonka tärkeänä osana ovat juuri kuulijan 

olettamukset puhujasta. Vastaavasti, jos lukijalla ei ole tietoa tai kokemusta tekijästä ja tämän 

arvomaailmasta, hänellä ei ole tarpeeksi edellytyksiä tulkita piirrosta ironiseksi, vaan hän tulkitsee 

kuvan naiivin kirjaimellisesti, ensiksi tarjoutuvan ilmimerkityksen mukaisesti. (Ylönen 1995, 67.)  

 

Vaikka Ylönen väittääkin kaikuteorialla olevan yhtäläisyyksiä Hutcheonin ajattelun kanssa (Ylönen 

1995, 65), on sen painotus ironikon osuudesta ironian synnyssä ja ymmärtämisessä vahvasti risti-

riidassa jälkimmäisen usein esiin nostaman tulkitsijan roolin kanssa: Hutcheonin mukaan ironiaa ei 

ole olemassa, ellei vastaanottaja tulkitse sitä ironiaksi (Hutcheon 1994, 10–11). Kaiken kaikkiaan 

on vaikea hyväksyä Ylösen esille tuomaa ajatusta ironikon arvomaailman merkityksestä ironisen 

tulkinnan synnystä näin vahvana, niin rajoittava se on. Ylösen tutkimassa Kari Suomalaisen tapauk-

sessa asialla on toki merkitystä, koska piirtäjä kehittyi vuosien varrella jopa piirroksiaan tunne-

tummaksi hahmoksi. Tekijän konservatiivisuus, vanhoillisuus ja rasistisuus leimasikin niin piirroksia 

kuin niiden vastaanottoa etenkin uran loppuvaiheessa johtaen lukuisiin kanteluihin ja lopulta piir-

täjän eroon Helsingin Sanomien palveluksesta (Ylönen 1995, 11–12). 

 

Niin ikään ongelmallinen on Ylösen väite, jonka mukaan lukijalle ennestään tuntematon tekijä ei 

kykene aiheuttamaan lukijassa ironista tulkintaa – mikä turhauttava uutinen kaikille aloitteleville 

pilapiirtäjille – vaan johtaa naiiviin kirjaimelliseen lukutapaan. Tämä on mielestäni paitsi kohdeylei-

sön aliarvioimista myös ironian toimintamekanismien rajua yksinkertaistamista. Hyvä esimerkki 

tästä on taannoinen ministeri Paavo Arhinmäen poissaoloja ironisesti kommentoinut Paavo ei ollut 

täälläkään -Facebook-ryhmä, johon osa tiedotusvälineistä suhtautui vakavasti, vaikka tuskin kenel-

lekään jäi epäselväksi ryhmän todellinen luonne – huolimatta siitä, että harvalla oli tietoa ryhmän 

perustajista tai siihen osallistuneista (ks. Helsingin Sanomat 26.10.2012).  

 

Enemmän kirjallisuudentutkimuksellisen näkemyksen ironiasta antaa Sari Salinin väitöskirjatutki-

mus Hullua hurskaampi (2002, 29), joka keskittyy ironian esiintymiseen Jorma Korpelan romaa-

neissa. Salin toteaa ironian ilmenevän Korpelan teoksissa monella eri tasolla ja monessa eri muo-

dossa sisältäen ironian historiallisen kehityskaaren kaikki variaatiot.  
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Salin nostaa esille romanttisen ironian määritelmän itsestään tietoisesta romaanista, ”kohosteises-

ta metafiktiosta”, jossa itserefleksiivisyys eli itsetietoisuus korostuu tekijän viittauksilla itseensä ja 

omaan kirjoittamisprosessiinsa. Tällaisessa modernissa kirjallisuudessa tekijän rooli pienenee ja 

päähenkilön näkökulma hallitsee, mutta lukijan ei ole edes tarkoitus uskoa kaikkea, mitä päähenki-

lö ajattelee itsestään ja maailmasta. Päähenkilön ja lukijan suhdetta määrittelee kriittinen etäisyys, 

eli päähenkilö ironisoituu. (Salin 2002, 34.) 

 

Toiseksi Salin pohtii narratologian suhdetta ironiaan esittelemällä Wayne C. Boothin (1991) lansee-

raamat käsitteet epäluotettavasta kertojasta ja sisäistekijästä. Sisäistekijä on lukijan luoma kon-

struktio, jota ei siis ole varsinaisesti olemassa eikä se siksi voi kirjaimellisesti ottaen olla viestintäti-

lanteen osanottaja. (Salin 2002, 35.) Sisäistekijä on siis teoksen normisto, jolla on viime kädessä 

auktoriteetti ja jonka pohjalta kertoja joutuu ironiseen valoon (Helsingin yliopisto). 

 

Ironian synnylle – tai tapahtumiselle (happen), kuten Hutcheon (1994, 5) sanoo – epäluotettava 

kertoja on puolestaan olennainen, joskin ongelmallinen: jos lukija ei tunnista kertojaa epäluotetta-

vaksi, ei ironista tulkintaa voi syntyä. Indikaattoreita epäluotettavuudelle ovat esimerkiksi kertojan 

ristiriitaisuudet, freudilaiset lipsahdukset sekä ristiriidat kertojan ja muiden henkilöiden näkemys-

ten välillä. Epäluotettavan kertojan havaitseminen ja sen myötä sisäistekijän kannan hahmottami-

nen on olennaista ironisen kerronnan tulkinnassa. (Salin 2002, 36.) 

 

Kolmanneksi Salin keskittyy ironian eettiseen näkökulmaan, onhan ironia antiikista asti kytketty 

vahvasti moraaliin, yleensä kielteisessä mielessä. Salin esittelee Gary J. Handwerkin (1985) Jacques 

Lacanin (1901–1981) ja Friedrich Schlegelin (1772–1829) ajattelun pohjalta kehittämän termin 

eettinen ironia, jonka mukaan ironia nähdään yhteisöllisyyttä edistävänä tekijänä. Siinä missä Va-

listus uskoi subjektin eristyneisyyteen, romantiikka kritisoi tätä näkemystä. Eettisessä ironiassa on 

kysymys tämän eristyneen subjektin kyseenalaistamisesta ironian vaikutuksesta, maailman ulko-

puolelle siirretyn yksilön tuomisesta takaisin osaksi yhteisöä. Ironialle tyypillinen ristiriitaisuus toi-

mii siis sysäyksenä väliaikaisen konsensuksen etsimiselle: kieli on loputtoman moniselitteistä ja 

maailma täynnä ristiriitoja ja epävarmuutta, jolloin ironia on eettisempi tapa puhua kuin oletus 

joistakin pysyvistä merkityksistä, arvoista tai totuuksista. (Salin 2002, 38.) 
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Kuten Linda Hutcheon toteaa, ironiassa itsessään ei ole mitään eettistä tai epäeettistä eikä se vält-

tämättä liity radikaaliin poliittiseen ajatteluun, vaan se on transideologista ja suostuu siten minkä 

ideologian palvelukseen hyvänsä (Hutcheon 1994, 10; Salin 2002, 38). Esimerkiksi Korpelan ro-

maaneissa ironiaan turvautuminen kuvataankin epäeettisenä toimintana, naamioitumisena ja vas-

tuun välttelynä. Eettinen ironia onkin ehkä paremmin tulkittavissa Magillin näkemyksen mukaisesti 

ironian kykyyn arvostaa moraalista sitoutumista ja johdonmukaisuutta, usein jopa perustavanlaa-

tuisemmin ja uskollisemmin kuin kukaan muu (Magill 2007, 223). 

 

Ironian eettiseen aspektiin kiinnittää huomiota myös Olli Mäkisen (2004) väitöskirjatutkimus tans-

kalaisen teologin ja filosofin Søren Kierkegaardin (1813–1855) ajattelusta. Mäkisen mukaan kaikis-

sa teoksissaan ironiaa jollain tasolla käsitellyt Kierkegaard muutti ajan kuluessa käsitystään ironias-

ta ja alkoi liittää sitä yhä enemmän olemisen tasot –teoriaansa. Kierkegaardin käsitys liittyi Fried-

rich Schlegelin ja romantiikan yleensä tunnetuksi tekemään väitteeseen, jonka mukaan ironia ei 

ilmennyt pelkästään retorisessa vaan ennen kaikkea metafyysisessä yhteydessä. Ironia ei ollut siis 

pelkkä retorinen figuuri, vaan filosofinen ja esteettinen asenne. (Mäkinen 2004, 70–71.)  

 

Toisaalta Kierkegaard kuvaa ironiaa etenkin varhaisemmassa tuotannossaan ”absoluuttiseksi nega-

tiivisuudeksi”, jonka vuoksi se ei synnytä mitään uutta: ironikko ei voi nähdä koskaan ideaalista 

täydellisyyttä, vain pelkkiä virheitä kohteessaan. Lisäksi Kierkegaard yhdistää kyynisyyden ja ironi-

an (vrt. Magill 2007), jolloin ironia etäännyttää yksilöä todellisuudesta väärällä tavalla ja kääntää 

hänet itseensä päin. Ironia ei näin ollen sisällä Kierkegaardin edellyttämää eettistä vakavuutta eikä 

voi esittää mitään, vaan vajoaa loputtomaan skeptisyyteen ja sitä kautta pelkäksi huolettomaksi 

leikiksi. (Mäkinen 2004, 71–72.) Nykyajan näkökulmasta kuvaus muistuttaa erehdyttävästi ironisen 

elämäntavan ikoniksi nostettua hipsteriä. 

 

Myöhemmässä tuotannossaan Kierkegaard muutti suhtautumistaan ironiaan hiukan myöntei-

semmäksi ja totesi romanttisen ironian todellisuudesta etäännyttämisen olevan subjektiviteettiin 

kuuluva keino autenttisen olemassaolon saavuttamiseksi. Lisäksi hänellä painottuu eettisen merki-

tys esteettisen yläpuolella – seikka jota hän painotti omassakin tuotannossaan. Kierkegaardin mu-

kaan ironia tuhoaa käyttäjänsä, mikäli sitä käytetään vain estetiikan palvelukseen ilman eettistä 

elämänkatsomusta. Näin ollen hän itsekin perusteli ironian läpäisemät työnsä ”eettisellä vakavuu-

della”, ihmisten johdattamisella ironian avulla ja osittain petkuttamallakin – Kierkegaard teki 
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useimmat teoksensa salanimellä – totuuteen ja autenttisuuteen. Mäkinen tosin asettaa Kierke-

gaardin etiikan syystä kyseenalaiseksi: hänen esittämänsä totuus ja autenttisuus ovat loppujen 

lopuksi hänen itsensä määrittelemiä. (Mäkinen 2004, 73–74.) 

 

Kierkegaard on todennut, että todellinen ironikko ei edes halua tulla ymmärretyksi, mikä johtaa 

päätelmään, että ironia voidaan aina tulkita väärin. Samalla kierkegaardilainen ironia kulkee kohti 

päättymätöntä regressiota, taantumista, jossa lukijan on mahdotonta löytää kiintopistettä, jossa 

hän voisi turvallisesti jakaa tai päästä osalliseksi kirjailijan arvomaailmaa. Ironia onkin tällaisesta 

näkökulmasta päättymätön prosessi, joka ei johda koskaan synteesiin. (Mäkinen 2004, 76.) 

 

Kierkegaardin ajattelusta on johdettavissa ajatuksia myös nyt käsillä olevaan tutkimukseeni. Tar-

kemmin ajateltuna hänen ajatuksensa ironian eettisestä vaatimuksesta ei eroa kovinkaan kauas 

vaikkapa myöhemmin esiteltävistä Magillin ja Hutcheonin pohdinnoista, joissa ironia ei ole pelkkä 

ivan, pilkan ja retorisen tekniikan väline vaan sosiaalisen kanssakäymisen tapa, jonka perimmäise-

nä tarkoituksena on tuoda esille autenttinen ja absoluuttinen totuus (ks. esim. Magill 2007, 19).  

 

Uusin ironiaan paneutuva kirjallisuuden alan teos on Maria Laakson (2014) väitöskirjatutkimus Kari 

Hotakaisen (s. 1957) lapsille suunnatuista kirjoista. Vaikka tutkimuksen pääpaino on kaksoisylei-

söissä (sekä lapset että aikuiset yleisönä) ja erityisesti lastenkirjojen huumorissa, saa myös ironia 

paljon huomiota. Kuten jo työn otsikko Nonsensesta parodiaan, ironiasta kielipeleihin ilmaisee, 

Laakso näkee niin parodian kuin ironiankin muuna kuin pelkkänä kielellisenä tekniikkana. Hän viit-

taa Julie Crossin (2011) tutkimukseen, joka nimeää erilaisia ”huumorin vaikeusasteita”: Crossin 

mukaan ”alempiin” muotoihin kuuluvat sellaiset kuin farssi ja slapstick kun taas ”ylempiin” muo-

toihin kuuluvat esimerkiksi koominen ironia, parodia tai humoristinen metafiktiivisyys. Ironia, eri-

tyisessä koomisessa tarkoituksessa käytettynä, on siis johdannainen yksinkertaisemmasta huumo-

rista, sen korkeampi, vaativampaa ajattelua edellyttävä ”kognitiivisen huumorin” aste. (Laakso 

2014, 13, 61.) 

 

Laakso pohtii paljon nonsensen merkitystä ja sen suhdetta huumoriin ja sivuaa samalla myös 

ironian ja nonsensen suhdetta. Hänen mukaansa nonsense toimii merkityksen ja merkityksettö-

myyden välisellä akselilla, kun taas ironia operoi merkityksen ja sen vastakohdan akselilla: ironises-

sa rekisterissä siis sanotaan jotakin mutta tarkoitetaan toista, kun taas nonsensessa ei sanota mi-
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tään, ainakaan eksplisiittisesti. Hän tuo esille myös yhdysvaltalaisen kirjallisuustieteen professorin 

Leonard Feinbergin (1978) näkemyksen, jonka mukaan huumori sisältää aina aggressiivisuuden 

elementin. Tällainen tulkinta viittaa niin ironian, parodian kuin satiirinkin määritelmiin (ks. luku 

2.2), mutta ei, kuten Laaksokin toteaa, välttämättä sovi huumoriin tai nonsenseen. (Laakso 2014, 

100–101) 

 

Siinä missä nonsensen ja ironian suhde on hieman hajanainen ja ongelmallinenkin, kerronnan ta-

solla Laakso näkee paljon yhteyksiä ironian suhteen. Ironia syntyy hänen mukaansa nimenomaan 

lapsikertojan aikuisten maailmasta tekemien havaintojen ja – aikuisten näkökulmasta – virheellis-

ten, epäloogisten tai jopa järjettömien tulkintojen kautta. Nämä muodostavat yhdessä oletettujen 

aikaisempien kertomusten kanssa kokonaisuuden, joka luo ironisen näkökulman käsiteltävään ai-

heeseen. Laakso painottaa nimenomaan lapsenomaista kerrontaa, jossa kertoja tavoittelee lapsel-

le ominaista tyyliä ja joka on tunnistettavissa yksinkertaistamisesta, karrikoinnista ja väärinymmär-

ryksestä. Sama ironinen efekti saattaa tosin samoilla keinoilla syntyä myös aikuisen kertojan suh-

teen, kuten Laakso huomauttaa. (Laakso 2014, 137-141.)  

 

Tällainen lapsenomainen kerronta tulee kuitenkin erottaa lapsille suunnatusta kerronnasta, jossa 

teksti muokataan juuri lapsille sopivaksi: kertoja on korostetun tietoinen lapsiyleisöstään, jolle hän 

puheensa adaptoi. Laakso kritisoi tätä adaptaatioteoriaa sen sisältämästä perusolettamuksesta, 

jonka mukaan aikuistenkirjallisuus edustaa normia ja lastenkirjallisuus jonkinlaista sovellusta, mut-

ta pitää sitä kuitenkin käyttökelpoisena lastenkirjallisuuden kerrontatapojen tutkimuksessa. Laak-

so painottaa kuitenkin lapsenomaista kerrontaa ja erityisesti sen suhdetta inkoherenttiin, järjestys-

tä ja selkeyttä rikkovaan ja vastustavaan kerrontaan tilanteissa, joissa kertoja osoittaa lapsenomai-

sen kerronnan kautta tahallista kykenemättömyyttä tarjota kuulijalleen koherentisti järjestettyä 

informaatiota (Laakso 2014, 111, 141–143).  

 

Näin ajateltuna sekä huumorin vaikeusasteikko että lapsenomaisen kerronnan inkoherenssi ja sen 

mahdollistamat ironiset tulkinnat sopivat hyvin omaan tutkimukseeni. Poliittinen pilapiirros on 

tarkoitettu valistuneelle kohdeyleisölle, mutta se käsittelee kohteitaan useinkin lapsina (esim. Ran-

ta 2012, 80) ja lapsenomaistaa käsittelytapaansa tuodakseen esille ironisesti kohteidensa mahdol-

lisia puutteita.  
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Kaiken kaikkiaan käsitellyt tutkimukset antavat lisävalaistusta mahdollisiin ironian käsittelytapoi-

hin. Siinä missä varsinainen pilapiirrostutkimus ei anna paljoakaan uusia ajatuksia, kirjallisuuden-

tutkimus sen tekee. Romanttisen ironian ajatus itsetietoisesta romaanista ja kohosteisesta meta-

fiktiosta sekä narratologian ajatukset sisäistekijästä ja epäluotettavasta kertojasta ovat erinomai-

sen osuvia työkaluja myös pilapiirroksen käsittelyssä. Niin ikään sekä Salinin että Mäkisen töistä 

esiin nouseva kysymys ironian etiikasta on enemmän kuin relevantti aspekti. Loppujen lopuksi 

kaikki kiertyy myös kerronnan ympärille – kuten todettua yksi kuvakin voi kertoa tarinan (ks. luku 

2.1) – jossa Laakson ajatukset inkoherenssista tulevat hyötykäyttöön. 

 

3.2 Ironian sosiaalinen ja yhteiskunnallinen aspekti 

 

Tässä alaluvussa perehdyn ironian laajempiin toimintamuotoihin, sen yhteiskunnallisiin ja sosiaali-

siin aspekteihin. Käsittelen erityisesti yhdysvaltalaisen R. Jay Magill Jr:n teoksessaan Chic Ironic 

Bitterness (2007) esille tuomia ajatuksia kahden edellisen vuosikymmenen aikaisesta kehityksestä 

ja pyrin luomaan katsausta ironian toimintamuotoihin tänä aikana: mikä suhde ironialla on yhteis-

kunnalliseen keskusteluun? Onko aikamme henki, eetos, Christy Wampolen mukaisesti ironia vai 

Fitzgeraldin ja Magillin mukaisesti aitous? 

 

Magill jakaa jo edellä Mäkisen ja Salinin tutkimuksissa mainitun ajatuksen ironian eettisten aspek-

tien merkittävyydestä ja toteaa aikamme ironikkojen olevan käytännössä romantikkoja (Magill 

2007, xi), jotka eivät ymmärrä ironiaa pelkästään retorisena tekniikkana ja välineenä vaan näke-

myksenä elämään. Hän kuvailee tapaamme käyttää ironiaa sujuvasti näyttääksemme, että emme 

ole idiootteja, että olemme samalla tasolla kuin keskustelukumppanimme ja että he vastavuoroi-

sesti kuuluvat samaan porukkaan meidän kanssamme. Ironia lisää tietyn sisäänpäinkääntyneisyy-

den lisämausteen ja tunteen siitä, että olemme osa sitä valittujen joukkoa, joka ymmärtää miten 

maailma toimii. (Magill 2007, 3.) 

 

Magillin mukaan ironia on tapa ilmaista aikomuksia hieman vinosti siihen nähden, mitä kirjaimelli-

sesti tarkoitetaan. Ironia eroaa kuitenkin muista samaan vinouteen pyrkivistä kielikuvista kuten 

allegorioista, metonyymeistä ja metaforista siinä, että ironian voima on – huvittavuusarvon lisäksi 

– sen puhe- ja ilmaisutavassa, joka sisältää laajemman ymmärryksen sosiaalisesta todellisuudesta, 

poliittisista mieltymyksistä ja vallasta. (Magill 2007, 5.) 
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Magill näkee ironian ja aitouden (sincerity) välisen taistelun erityisesti 1990-luvulla käydyn ”kult-

tuurien sodan” näkökulmasta, jota kirjailija Benjamin Anastas kuvailee – ironisesti, totta kai – ”To-

tuuden ja Kauneuden ristiretkeläisten sekä Dekonstruktion ja Moraalirelativismin pimeiden voimi-

en” väliseksi kamppailuksi (Magill 2007, 126). Tämä sota kehittyi kansalaisaktiivisuuden, moraalis-

ten arvojen, yhteisöllisyyden sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen luottamuksen (civic trust) mure-

nemisesta, jota useat tutkimukset todistivat: yhteiskunnan henkiseen tilaan kiinnitettiin paljon 

huomiota 1990-luvulla ja useisiin tutkimustuloksiin nojaten voitiin hyvin sanoa, että amerikkalais-

ten luottamus sekä toisiinsa että hallitukseen oli vähentynyt dramaattisesti. Tälle ”kansalaissitou-

tumattomuudelle” (civic disengagement) synonyyminä tai jopa syynä nähtiin kyyninen, sitoutuma-

ton ja vastustava asenneilmasto – ironinen etääntyminen (ironic detachment). (Magill 2007, 129.) 

 

Käännekohtana tässä sodassa Magill näkee Jedediah Purdyn teoksen For Common Things: Irony, 

Trust, and Commitment in America Today (1999) ja erityisesti sen jälkeen tapahtuneen New Yorkin 

terrori-iskun, jonka seurauksena muiden muassa sellaiset vaikutusvaltaiset lehdet kuten Vanity 

Fair ja Time julistivat Purdyn vanavedessä ironian kuolemaa. Nämä kriitikot olivat sitä mieltä, että 

sanaa ironia käytettiin väärin, että kyseessä oli pelkkä kirjallinen termi, joka oli vain typerästi yh-

distetty kyynisyyteen, sarkasmiin, normittomuuteen ja nokkeluuteen. Toisin sanoen he eivät ha-

lunneet nähdä ironian osallistuvan meneillään olleeseen keskusteluun moraalisista arvoista, vaan 

halusivat rajoittaa sen olemassaolon estetiikan alueelle, koska olettivat virheellisesti ettei ironia 

ole kiinnostunut moraalista (amoral). (Magill 2007, 6.)  

 

Magill kiinnittää huomiota ironian jyrkkään tuomitsemiseen etenkin WTC-iskujen jälkeen ja vaati-

muksia palaamisesta vakavuuteen (seriousness). Näitä vaatimuksia perusteltiin sillä, että yhteis-

kunta oli muuttunut liian itsekkääksi, välinpitämättömäksi, tekopyhäksi, itsekeskeiseksi ja itsehil-

lintänsä menettäneeksi – siitä huolimatta, että ironia on useinkin hyvä keino juuri näiden puuttei-

den osoittamiseksi. Magillin mukaan sodanjulistus ironialle kielsi ironian vapauttavan voiman, joka 

näkyy etenkin kun se asetetaan vastakkain äärimmäisen hulluuden, kuten militantin islamin tai 

fanaattisen kristillisyyden kanssa. Ironian tuomitsemaan pyrkineet asiantuntijat ja toimittajat kiel-

täytyivätkin järjestelmällisesti tunnustamasta ironian syvään juurtunutta kykyä vastustaa valheita, 

tekopyhyyttä, fanatismia ja vilpillisyyttä. (Magill 2007, 11–12.) 
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Odotettua moraalista nousua, X-sukupolven siirtymistä kyynisestä moraalirelativismista kohti uut-

ta kansallista yhtenäisyyttä, jossa otetaan elämä yhtä vakavasti kuin Suuri Sukupolvi ennen heitä, 

ei tapahtunut. Paradoksaalisesti ironian merkitys on vain vahvistunut ”ironian kuoleman” julista-

misen jälkeen. Ja mikä yllättävintä, todellisten uutisten muututtua yhä enemmän kovia ääniä, tie-

tokonepelimäisiä grafiikoita, teemamusiikkeja, välkettä, kimallusta ja loppuun kulutettuja kliseitä 

täynnä olevien toimintaelokuvien kaltaisiksi, todenmukaisin kritiikki poliittisia johtajia, kulttuuria ja 

sosiaalista todellisuutta kohtaan löytyykin juuri pilauutisista ja satiirista. (Magill 2007, 19–20.)  

 

Magill käyttää esimerkkinä erityisesti yhdysvaltalaista satiirista uutisohjelmaa The Daily Show’ta 

(www.thedailyshow.com), jossa ajankohtaisia uutisaiheita ja erityisesti konservatiivista Fox News –

kanavaa (www.foxnews.com) kommentoidaan pisteliäästi. Väittäessään, että ironisesti asioitaan 

esittävät satiiriset kanavat ovat itse asiassa totuudenmukaisin informaatiokanava tällä hetkellä, 

Magill pohtii, tekeekö esimerkiksi The Daily Show vain todella hyviä uutislähetyksiä vai ovatko oi-

keat uutiset tulossa enemmän sketsikomedian kaltaisiksi? The Daily Show’n juontaja Jon Stewart 

itse kuitenkin kieltää, että heidän yleisönsä saisi uutisensa hänen ohjelmastaan, vaatiihan vitsien 

ymmärtäminen tietoa ja ymmärrystä todellisista poliittisista ja historiallisista tapahtumista. (Magill 

2007, 24–25.) 

 

Linda Hutcheon – joka siis kirjoitti kirjansa ironiasta juuri 1990-luvun kulttuurisodan aikana – tote-

aa, että ironia toimii parhaiten totalitaarisissa järjestelmissä, koska niissä ei voida suoraan sanoa 

mitä halutaan. Vastaavasti moniäänisemmissä demokratioissa ironia on vaikeampaa – joskin mate-

riaalisesti vähemmän vaarallista – koska ei ole selkeitä vastakkainasetteluja tai erilaisia ryhmiä on 

paljon. (Hutcheon 1994, 16.) Näin Magillin ja Hutcheonin väitteistä voisi tehdä johtopäätöksen, 

että Yhdysvalloissa on jossain määrin totalitaarinen, autenttisuutta ja vakavuutta vaativa järjes-

telmä, jota vastaan ironinen vastavoima satiiristen uutisparodioiden muodossa asettuu. 

 

Paitsi kritiikin väline, Magill toteaa ironian olevan myös psyykkinen selviytymiskeino vaikeina ai-

koina. Hän lainaa historioitsija Christopher Laschia (1978), jonka mukaan ihminen joutuessaan 

kontrolloimattomien ulkoisten voimien kohteeksi – kuten esimerkiksi juutalaiset keskitysleireillä – 

laukaisee toisenlaisen moraalisen puolustuskeinon: ihminen vetäytyy vaikeuksissa olevasta todelli-

sesta itsestään ulkopuoliseksi, ironiseksi tarkkailijaksi. Tunne siitä, että se ei tapahdu minulle aut-
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taa suojautumaan kipua ja tuskaa vastaan. Se auttaa myös kontrolloimaan vihan ja kapinallisuuden 

tunteita ja näin edesauttaa selviytymisessä. (Magill 2007, 55.)  

 

Samalla tavalla Lasch näkee yhdysvaltalaisen yhteiskunnan ja sen kansalaisten – siis 1970-luvun 

lopulla – ironisen etäisyyden psyykkisenä selviytymiskeinona vaikeista ajoista, jolloin elämästä oli 

tullut pelkkää selviytymistä ja kiinnostus korkeampia tavoitteita kohtaan oli kadonnut samalla kun 

ulkopuolinen maailma, mukaan lukien hallinto, oli ulottunut yksityisen alueelle. Lasch näki ajan 

vapautuneen persoonallisuuden (liberated personality) nousuna, jossa ironinen etääntyminen oli 

pakoa rutiineista ja vitsit, pilkkaus ja kyynisyys työkaluja paon toteuttamiseen: kieltäytymällä an-

netuista yhteiskunnallisista rooleista ihminen nollaa niiden vahingoittamispotentiaalin. Toisaalta 

Lasch toteaa, että tällaisesta etäännyttämisestäkin tulee lopulta rutiini. (Magill 2007, 119–121.) 

 

Laschin esittämää ulkopuolisuutta ja etäännyttämistä psyykkisenä selviytymiskeinona vastaa Ma-

gillin käyttämä termi cool (suomennetaan joskus viileys, joskin sana on käytössä sellaisenaan myös 

suomen kielessä (Kielitoimiston sanakirja 2014), joka kuvaa Magillin mukaan ironikon ulkoista 

olemusta, jolla hän pitää erillään sisäisen ja ulkoisen minänsä. Magillin ja hänen lainaamansa krii-

tikko Robert Storrin mukaan cool on erityisen luonteenomaista juuri amerikkalaiselle kulttuurille, 

jossa ulkoinen hakee kontaktia toisiin, mutta sisäinen vaatii tunteiden kontrollia, jotta ulkoiset 

käyttäytymisvaatimukset täyttyvät. (Magill 2007, 46–48.)  

 

Cool liitetään yleensä nuorisoon ja Yhdysvalloissa erityisesti värillisiin, joiden joskus raadollisetkin 

sosiaaliset pelit sisältävät rankkoja loukkauksia ja yletöntä toisten haukkumista. Coolin päällim-

mäinen tavoite ei ole kuitenkaan herättää vihaa tai sosiaalista vastustusta, vaan tuntea itsensä 

sisäisesti vapaaksi ihmistenvälisistä odotuksilta. Coolius vastustaa vahvasti auktoriteetteja ja saa 

yksilön tuntemaan itsensä vapaaksi ruokkien näin tunnetta riippumattomuudesta: coolius asettaa 

kantajansa ylle naamion, jota tämä voi kantaa teeskennellen ettei se ole naamio. Cool sosiaalisena 

asenteena, näyttäessään päinvastaista kuin mitä se tuntee tai kokee, liittää sen ironiseen hah-

moon. (Magill 2007, 46-51.) 

 

Magill painottaa vahvasti ironian ja termin civic trust vastakkainasettelua yhdysvaltalaisessa kes-

kustelussa. Magill nimittää termiä civic trust uudissanaksi (coinage), eli se on noussut Yhdysvallois-

sa vahvemmin mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun vasta viime aikoina. Sitä ei ole kovin help-



 

51 
 

po kääntää tyhjentävästi, mutta Magillin mukaan se ymmärretään yleensä vastakohtana kyyniselle 

sitoutumattomuudelle (disengagement). Suora käännös olisi sanakirjan mukaan kansalaisluotta-

mus tai yhteiskunnallinen luottamus (Mot-sanakirja 2014). Koska Magill esittää civic trustin liitty-

vän sellaisiin käsitteisiin kuin luottamus (trust), vilpittömyys tai aitous (sincerity), autenttisuus 

(authenticity) ja vakavuus (seriousness) sekä korostaa termin luonnetta tietyn konservatiivisen 

ideologisen ajatusmaailman takana, käytän edellä mainittuja suomennoksia yhdistelevää ja niistä 

johtamaani uudissanaa kansalaisuusluottamus. Tämä termi kuvastaa mielestäni parhaiten sitä 

moninaista velvollisuuksien ja vaatimuksien listaa, jota sana edellyttää yksilöltä, jotta tämä voisi 

täyttää vaaditut kunnon kansalaisen omaamat hyveet. (Magill 2007, 10, 117, 135, 147.) 

 

Keskustelu kansalaisuusluottamuksesta alkoi Magillin mukaan jo 1970-luvulla ja hän esitteleekin 

laajasti yhteiskunnallista debattia, jota leimasi etenkin 1990-luvulla kokonainen hyökyaalto tutki-

muksia, kyselyitä ja raportteja, joissa todistettiin amerikkalaisten arvojen heikkenemistä, yhteisöl-

lisyyden vähenemistä ja yhteiskunnallisen luottamuksen murenemista. Erityisen mielenkiintoinen 

havainto on, että useita ajatushautomoja, think tankeja, perustettiin erilaisten enemmän ja vä-

hemmän avointen, yleensä konservatiivisia tahoja lähellä olevien säätiöiden ja yritysten rahoituk-

sen turvin ympäri Yhdysvaltoja vastustamaan erilaisia kansalaisuusluottamusta ja yleistä moraalia 

murentavia voimia. (Magill 2007, 126–129, 134.) 

 

Ilmiö muistuttaa hieman suomalaista Libera-ajatuspajaa, joka on omien sanojensa mukaan ”itse-

näinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton ajatuspaja, joka edistää yksilönvapautta, vapaata yrittä-

jyyttä, vapaita markkinoita ja vapaata yhteiskuntaa” (www.libera.fi) ja joka on viime aikoina saanut 

huomattavan paljon näkyvyyttä uusliberalistisille ajatuksilleen suomalaisessa yhteiskunnallisessa 

keskustelussa. Onko keskustelu kansalaisuusluottamuksesta tulossa siis meillekin? 

 

Yhdysvaltalaisessa keskustelussa kaikki kääntyy loppujen lopuksi kyynisyyden ja ironian tuomitse-

miseen: niiden sosiaaliseen hyvinvointiin sitoutumista syövyttävään vaikutukseen ja sitä kautta 

moraalin ja etiikan rappioon. Ironian vastustajien argumenteissa kyynisyys ja itsekkyys on yhdistet-

ty kuin ne olisivat yksi ja sama sosiaalinen asenne, eräänlainen persoonallisuuden muoto ja abso-

luuttinen moraalinen paha. Juuri ironian sekä sen johdannaisten kyynisyyden ja itsekkyyden vaiku-

tuksesta nykyinen yhteiskunta on siis joidenkin mielestä pahasti pois raiteiltaan. (Magill 2007, 

143–145.) 
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Johtopäätöksenä tästä kaikesta Magill kysyy, mistä tulee usein ainakin implisiittisesti mainittu hy-

vän kansalaisen – joka on siis vastakohta ironiselle henkilölle – määritelmä ja miksi se on saanut 

niin paljon huomiota Yhdysvalloissa? Hän pohtii yhteiskunnallisen sopimuksen (social contract) 

käsitettä ja toteaa, että kansalaisuusluottamus on pohjimmiltaan henkinen, näkymätön liitto, jon-

ka juuret ovat syvällä amerikkalaisessa puritaanisessa uskonnollisessa perinnössä: alkuperäinen 

yksilön sidos Jumalaan on vain nykyisin korvattu retoriikassa yksilön sidoksella yhteisöön. Tätä 

historiallista taustaa vasten ironia hyökkää tosiasiallisesti siis uskontoa vastaan, joka on maallistu-

nut luottamukseksi. (Magill 2007, 155, 170.) 

 

Yhteenvetona Magillin ajattelusta voidaan sanoa, että viimeisin, Christy Wampolen aloittama kes-

kustelu ironiasta ajan henkenä tai hallitsevana diskurssina ei ole olennaista. Olennaista on nähdä 

ironia vastavoimana, joka kommentoi ja kritisoi kulloinkin voimassa olevaa valta-ajattelua. Myös 

ironian hallitsemattomuus estää sen olemasta hallitseva diskurssi: ironiaa ei voi hallita (master), 

sitä ei voi käyttää hallinnan välineenä ja se hallitsee aina sitä, joka yrittää hallita sitä tai anastaa 

vallan sen avulla (Hutcheon 1994, 37). Lähtökohtaisesti ironia ei siis edes voisi olla hallitsevan ajat-

telun malli, koska sen olennainen piirre on sisäänpäin kääntyneisyys ja ulkoisen kieltäminen: ironi-

an saavuttaessa valta-aseman löytyisi varmasti ihmisjoukko, joka asettuisi ironisesti tuota hallintaa 

vastaan. Esimerkkinä tästä on cool ironisena asenteena tai valtavirtaan, mainstreamiin, halveksi-

vasti suhtautuvat ja siitä erottautumaan pyrkivät (coolit) kulttuurin edustajat.  

 

Vaikka Magillin esimerkit ovatkin Yhdysvalloista, jossa kansalaisuusluottamuksen kaltaisiin moraa-

lisiin ja eettisiin kysymyksiin liittyvät ilmiöt ovat aivan eri tasolla kuin Suomessa, voidaan hänen 

ajattelustaan vetää johtopäätöksiä myös kotoiseen yhteiskunnalliseen ympäristöömme. Etenkin 

uusliberalismin nousussa (ks. esim. Ojajärvi 2008) ja sen ilmenemismuodoissa, kuten jo mainitun 

ajatuspaja Liberan esiintymisissä, on paljonkin samankaltaisuutta kuin kansalaisuusluottamuksen 

ja ironian suhteessa Yhdysvalloissa.  

 

Esimerkkinä voidaan ottaa Docventures -TV-ohjelman (Yle Docventures 2014) juontajien Riku Ran-

talan ja Tuomas Milonoffin Hyvinvointivaltion kummit –hanke, joka viritti vilkkaan keskustelun eri-

tyisesti elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajan Matti Apusen kanssa. Lähtökohtaisesti ironinen 

kampanja – lahjoittamalla rahaa suoraan verotoimistoon se kritisoi paitsi rikkaiden veronkiertoa, 
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myös käynnissä olevaa Uusi lastensairaala -keräystä – sai vastavoimakseen Apusen isällisen opas-

tuksen elämän ja talouselämän realiteeteista ja ”todellisesta” maailmasta. Näin TV-persoonien 

sinänsä vakavan perussanoman sisältänyt ironinen kommentti yhteiskunnalliseen tilanteeseen sai 

vastaansa markkinavoimien järkevyyttä, aitoutta ja vakavuutta korostavan näkemyksen. (Yle 

22.9.2014.)  

 

Magillin väite siitä, että ironiset mediat tuottavat nykyisin totuudenmukaisinta informaatiota nä-

kyy Yhdysvalloissa lukuisina satiirisina TV-ohjelmina ja nettisivuina (esim. The Daily Show, The Oni-

on), joista Suomessakin saa hiukan makua Docventuresin lisäksi sellaisissa sarjoissa kuin ”poliitih-

tavan satiirihtava” Yle Leaks (Yle Leaks) tai ”lopunajan tietokilpailu” Uutisvuoto (Uutisvuoto). Tä-

hän ryhmään liittyvät jossain määrin myös poliittiset pilapiirtäjät. 

 

Kysymys aidon, autenttisen tai vilpittömän ja vastaavasti etääntyneen, kyynisen tai ironisen vas-

takkainasettelusta kietoutuu siis loppujen lopuksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi, jossa perusta-

vanlaatuinen kysymys on: kuka määrittelee mikä on hyvä, oikea, puhdas ja tosi? Ja kuka näitä to-

tuuden tyyssijoja hallitsee? Kysymys on siis pohjimmiltaan erilaisten ideologioiden kamppailusta 

yhteiskunnallisessa keskustelussa, jossa vastakkain ovat viime aikoina olleet juuri aitous ja ironia. 

Oma kysymyksensä on kokonaan, onko ironia aina ”hyvien” puolella taantumusta vastaan – näin 

näyttää yleensä olevan, mutta mikään itsestäänselvyys se ei tietenkään ole. 

 

Magillin mukaan ironian kriitikot ovat olleet kykenemättömiä näkemään jo Kierkegaardin esiin 

nostamaa ironian pohjimmaista arvostusta moraalista sitoutumista ja yhtenäisyyttä kohtaan, joka 

on usein vieläpä syvempää kuin kenelläkään muulla. Kuten kirjailija Randolph Bourne jo vuonna 

1913 totesi: ”Ironikko ei ole ironinen, koska hän ei välitä, vaan koska hän välittää liian paljon.” 

(Magill 2007, 277.)  

 

3.3 Ironia yhteisön luojana 

 

Kuten Magill toteaa, ironia vaatii yhteisön, jonka jäsenet ymmärtävät jaettujen viittausten yhtey-

det: There is no joke like an inside joke. ; -)  (Magill 2007, 5). Magill ei mainitse ajatuksen lähdettä, 

mutta se ei suinkaan ole hänen keksimänsä; esimerkiksi Linda Hutcheon painottaa juuri tätä ironi-

an sosiaalista aspektia. Hän toteaa, että ironia ei koskaan ilmene yksin, vaan se on sosiaalinen ta-
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pahtumasarja: ironia tapahtuu osana kommunikatiivista prosessia, se on diskursiivinen strategia 

joka operoi kielen ja muodon alueilla. (Hutcheon 1994, 10.) 

 

Ironian näyttämö (scene) on se, jossa ironia tapahtuu ja se on aina sosiaalinen, diskursiivinen 

kommunikaatiotilanne. Tämän näyttämön myötä ironia on paljon muutakin kuin pelkkä retorinen 

trooppi: siitä tulee poliittinen kysymys sanan laajimmassa mielessä, jolloin esille tulevat valta- ja 

kommunikaatiosuhteet, mukaan ottaminen ja ulos jättäminen sekä puuttumisen, väliintulon ja 

välttelyn kaltaiset kysymykset. (Hutcheon 1994, 2.) 

 

Ironia voidaan nähdä joko ulkopuolistavana tai yhdistävänä, mutta ironian poliittisuus liittyy erityi-

sesti siihen, ettei ironia ole koskaan yksinkertaista tai yksinäistä. Toisin kuin muut diskursiiviset 

strategiat, ironia asettaa näkyvästi esille suhteen ironikon ja yleisön (sekä sen jolle ironia on koh-

distettu, joka tajuaa ironian, että sen, joka jätetään tietoisesti ulkopuolelle) välillä, ja tämä suhde 

on aina luonteeltaan poliittinen: samalla kun se provosoi naurua, se herättää näkemyksiä hierarki-

asta ja alistussuhteista, tuomitsemisesta ja jopa moraalisesta ylemmyydestä – sanalla sanoen val-

lasta. Tästä syystä ironia on ”vaarallinen” ja ”hankala” niin ironikolle, tulkitsijalle kuin kohteellekin. 

(Hutcheon 1994, 17.)  

 

Hutcheonin mukaan ironia sinänsä ei ole poliittista, vaan sen kriittinen särmä (critical edge) – josta 

koko teos saa nimensä – on se elementti, joka tekee ironian mahdolliseksi malliksi vastakkaisuu-

delle. Ironinen kritiikki on siis mahdollinen, mikäli esimerkiksi ympäristö tuntuu liian painostavalta. 

Mutta se ei ole välttämätöntä, vain mahdollista. Ironia onkin Hutcheonin mukaan transideologinen 

(transideological), eri politiikat ylittävä tai lävistävä, jota voidaan käyttää niin rakentavasti kuin 

tuhoavastikin: ironialla itsellään ei sinänsä ole mitään poliittista kantaa tai sisäistä mielipidettä. 

(Hutcheon 1994, 16.)  

 

Ironian tärkeimmät osallistujat ovat aina ironikko (ironist) ja tulkitsija (interpreter). Mutta lisäksi 

mukana on myös vaihteleva määrä olosuhteista johtuvia muuttujia, jotka sotkevat paitsi parhaat-

kin ironian teoriat myös vaikuttavat kyseisen ironisen viestin perillemenoon. Lisäksi ironian näyt-

tämöllä on aina myös kohde (target), jota kutsutaan joskus myös uhriksi (victim). Tämä uhri voi olla 

paitsi suoranainen ironian kohde, myös se, joka ei tajua (get it) ironiaa ja tulee näin suljetuksi ulos 

tai nolatuksi. Olennaista on kuitenkin, että kohteen läsnäolo ironisessa diskurssissa saa aikaan af-
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fektin, tunnevaikutuksen, joka tuo mukaan tunteiden etiikan (emotional ethics): vaikka yleensä 

ironia mielletään älyllisen etäännyttämisen toimintamuodoksi – ironia liittyy enemmän älyyn kuin 

tunteisiin – se herättää lähes poikkeuksetta suuria tunteita kohteessaan. (Hutcheon 1994, 10–11, 

14–15.) 

 

Ironian tapahtuminen (happen) on Hutcheonin mielestä yksi hankalimpia ironiaa koskevia kysy-

myksiä. Hänen mukaansa ironia tapahtuu aina vastaanottajan mielessä, eli hän nostaa tulkitsijan 

roolin ensisijaiseksi. Itse asiassa Hutcheon kyseenalaistaa kokonaan termin ironikko, koska ironiaa 

ei hänen mukaansa tapahdu, ellei vastaanottaja sitä sellaiseksi tulkitse (vrt. esim. Helsingin Sano-

mat 26.10.2012). Hutcheon lisää ironian käsitteeseen myös arvottavan elementin ja toteaa näin 

ollen ironian olevan ”tarkoituksellisen informaation ja arvioivan asenteen välittämistä toisin kuin 

on eksplisiittisesti esitetty”. Hutcheon kutsuukin ironiaa vaaralliseksi toiminnaksi, ”riskibisneksek-

si” (risky business), koska milloinkaan ei voi tietää, toimiiko ironia halutulla tavalla: ironiaa ei tajuta 

(get) vaan tehdään (make). (Hutcheon 1994, 10–11.) 

 

Ironiaan sisältyvää ulkopuolelle jättämisen potentiaalia on kuvailtu tutkimuskirjallisuudessa suh-

teellisen hellämielisestä ”piilotettujen tarkoitusten pelistä” aina sadistisiin tarkoitusperiin asti. Täl-

lainen elitistis-sadistinen määritelmä viittaa enemmän hallintaan kuin yhteisymmärrykseen ja esi-

merkiksi sellaisiin tilanteisiin, joissa ironikko imartelee (flatters) tulkitsijaa saamalla tämän tunte-

maan itsensä nokkelaksi ja älykkääksi. Tällainen ylempi-alempi –akseli aiheuttaa käsityksen ironian 

hierarkkisesta rakenteesta, mutta se korostaa nimenomaan osanottajien (participants) hierarkiaa, 

ei tarkoitusten (meanings) hierarkiaa, joka oli romanttisen ironian alkuperäinen ajatus. Hutcheon 

huomauttaakin aiheellisesti, ettei tällaisen ironikon ja tulkitsijan älyllisen kapasiteetin korostami-

sen jälkeen ole vaikeaa päätellä, mistä ironian elitistinen maine kumpuaa. (Hutcheon 1994, 94.) 

 

Ulkopuolelle jättämistä koskeviin teorioihin on usein liitetty myös ajatus siitä, että ne jotka tajua-

vat ironian, ovat vihkiytyneitä (initiated) ja ulkopuolelle jäävät, ne jotka ”eivät tajua”, ovat ironian 

vihkiytymättömiä uhreja (non-initiated victims). Hutcheon kritisoi kuitenkin tällaista ajattelua sa-

nomalla, että kaikki, jotka eivät ”tajua” ironiaa eivät välttämättä ole uhreja; jotkut eivät kuulu oi-

keaan diskursiiviseen yhteisöön tai heitä ei vain yksinkertaisesti kiinnosta. Toisaalta jotkut ehkä 

ymmärtävät ironian, mutta se ei puhuttele heitä millään tavalla, he eivät noteeraa sitä. Hutcheon 

ehdottaakin vihkiytymisen – vastaanottajien jakautumisen ironian tajuamisen ja tajuamattomuu-
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den mukaan – sijaan termejä kohdeyleisö (adressees) ja kuulijat (hearers) korostamaan näitä usei-

ta erilaisia vastaanottajien rooleja. (Hutcheon 1994, 94–95.) 

 

Yleensä väitetään, että ironikon ja tulkitsijan välinen erityislaatuinen suhde syntyisi ironian vaiku-

tuksesta: ironia luo (create) tuon suhteen ironikon ja vastaanottajan välille. Hutcheon väittää kui-

tenkin päinvastaista, sillä hänen mielestään ironian tapahtuminen edellyttää vastaanottajan ole-

massaoloa: tulkitsijan tai tulkitsijoiden muodostama yhteisö siis mahdollistaa (enables) ironian 

tapahtumisen. (Hutcheon 1994, 89.) 

 

Tällainen diskursiivinen yhteisö (discursive community) on tämän tutkimukseni pääkohde. Diskur-

siivinen yhteisö mahdollistaa ironisten tulkintojen tekemisen ryhmän sisällä. Se ei vaadi yhtenäis-

tä, Theodor Adornon (1903–1969) sanoin pakottavaa konsensusta (compelling consensus) toimi-

akseen, mutta kuitenkin jotain yhteistä tietoa, kokemusta ja ymmärrystä. Diskursiivisen yhteisön 

olemassaolo selittää esimerkiksi sen, ettei Suomessa ymmärretä ulkomaisia pilapiirroksia (ks. esim. 

Kaukoranta & Kemppinen 1982, 245): kokemusmaailma on liian erilainen. Diskursiivisen yhteisön 

käsite selittää myös Hutcheonin antamassa esimerkissä sen, miksi ”alituisessa ironiassa” elävät 

oppilaat eivät ymmärrä opettajansa ironista heittoa: kyse ei ole tiedon puutteesta, vaan erilaisesta 

ironisesta yhteisöstä. (Hutcheon 1994, 18, 20.) 

 

Kommunikatiivisessa tapahtumassa on läsnä useita erilaisia, samanaikaisia diskursseja samankin 

puheyhteisön (speech community) sisällä: erilaiset ihmiset elävät erilaisten diskurssien maailmas-

sa. Koko kommunikatiivinen prosessi muuttuu ja häiriintyy jatkuvasti näiden erilaisten maailmojen 

toimesta. Mutta samalla nämä maailmat myös mahdollistavat kielen käyttämisen käytännössä: ne 

muodostavat perustan odotuksille, oletuksille ja ennakkokäsityksille, jotka me tuomme tähän mo-

nimutkaiseen diskursiiviseen prosessiin. Ironia ei ole koskaan yhden yksittäisen ja yksinkertaisen 

koodin purkamista, vaan monimutkainen prosessi, jossa suhteellisuus, sisällyttäminen ja erottami-

nen (ks. Hutcheon 1994, 58-59) sekä sanotun ja sanomattoman yhdistäminen luovat arvottavan 

näkökulman. (Hutcheon 1994, 89.) 

 

Hutcheon viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan ironiaa ymmärretään paremmin tarkasti määritel-

lyissä tai kokonaan suljetuissa ryhmissä, joiden jäsenet jakavat saman sosiaalisen ympäristön (so-

cial environment), joka sallii ironian kehittymisen jopa eräänlaiseksi murteeksi (dialect). Tätä aja-
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tusrakennetta eteenpäin vieden Hutcheon määrittelee diskursiivisen yhteisön yleisellä tasolla mo-

nimutkaiseksi kokonpanoksi, joka jakaa niin tiedon, uskomukset, arvot kuin kommunikatiiviset 

strategiatkin. Diskursiivinen yhteisö terminä ei korosta vain ajan ja paikan erityisyyttä mutta myös 

luokan, rodun, sukupuolen, etnisyyden ja seksuaalisten suuntausten puhumattakaan kansallisuu-

den, uskonnon, iän, ammatin ja kaikkien muiden mikropoliittisten ryhmittelyiden merkitystä, joi-

hin me asetamme itsemme ja joihin meidät asetetaan. Kuulumme useisiin erilaisiin päällekkäisiin 

(overlapping) ja joskus jopa ristiriitaisiin yhteisöihin ja kollektiiveihin, ja juuri tämä päällekkäisyys 

tekee ironian mahdolliseksi: jakaminen on aina osittaista, epätäydellistä ja sirpaleista, mutta silti 

jotakin onnistutaan jakamaan – siis riittävästi, jotta ironia voi tapahtua. (Hutcheon 1994, 91–92.) 

 

Diskursiiviset yhteisöt ovat Hutcheonin mukaan nimenomaan monimutkaisia sosiaalisen kanssa-

käymisen näyttämöitä ja ironia niiden sisällä tapahtuvaa ”vaihtotaloutta” (economy of exchange). 

Hän korostaa, että ironian ymmärtämisessä tällaisen yhteisön sisällä ei ole kysymys niinkään tie-

dollisesta, taidollisesta, älyllisestä tai kulttuurisesta kompetenssista (competence), vaan monilla eri 

tasoilla jaetuista olettamuksista. Ironian synnyssä Hutcheon korostaa nimenomaan näiden yhteisö-

jen roolia: ”Diskursiiviset yhteisöt ovat yhtäaikaisesti sisällyttäviä (inclusive) ja ulkopuolistavia (ex-

clusive), eivät ironiat.” (Hutcheon 1994, 95, 97.) 

 

Näin ollen syy sille, että ironia ei ole yleismaailmallisesti ymmärrettävää (universally accessible), ei 

ole niinkään vastaanottajan älyllisissä ja tiedollisissa kyvyissä kuin jaetun diskursiivisen kontekstin 

tarpeessa. Tästä on Hutcheonin mukaan kyse myös siinä, että nuorisoa moititaan niin usein yleisen 

kulttuurisen tietouden puutteesta: kyseessä ei ole niinkään kompetenssin puute, vaan ainoastaan 

erilainen kulttuurinen tietous, joka aiheuttaa kommunikaatiovaikeuksia muiden diskursiivisten 

yhteisöjen (yleensä vanhempien sukupolvien) kanssa. (Hutcheon 1994, 97.) Hutcheon puhuu 1980-

luvun lopun tilanteesta, mutta aivan samaa voitaisiin sanoa vuonna 2012 käydystä, Christy Wam-

polen (ks. The New York Times 17.11.2012) aloittamasta keskustelusta. 

 

Monet ironian tutkijat ovat painottaneet erityisesti ideologian merkitystä perustavanlaatuisena 

määrittelijänä sille, miten ihminen asiat ja maailman näkee. Hutcheon on varauksellisempi ja tote-

aa, että ideologiaa tärkeämpi määrittelijä nykyisin on ehkä sukupuoli, etninen tausta, sukupuoli-

nen suuntaus, luokka tai uskonto, joiden sisällä voi olla suuriakin vaihteluita ideologioiden suh-

teen. Toisin sanoen on mahdollista – joskaan ei välttämätöntä – jakaa sukupuoli tai etninen tausta 
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jonkun kanssa, jonka kanssa jakaa diskursiivisen yhteisön vaikkapa ammatin kautta. (Hutcheon 

1994, 100.)  

 

Olennaista on ymmärtää, että me kaikki olemme lukuisten diskursiivisten yhteisöjen jäseniä yhtä-

aikaisesti. Jokainen yksittäinen yhteisö voi olla pohjana sille, että voi jakaa jonkun toisen kanssa 

riittävästi taustakokemusta ja informaatiota päästäkseen yhteisymmärrykseen ironian tarkoituk-

senmukaisuudesta (appropriateness), olemassaolosta (existence) ja tulkinnasta (interpretation). 

Se, että tällaiset erilaiset yhteisöt voivat tarjota keskenään ristiriitaisia ratkaisuja on osa ironian 

vastaanottamisen monimutkaisuutta (complexity). (Hutcheon 1994, 100–101.)  

 

Vaikka Hutcheon toteaakin, että erilaiset sosiaalis-poliittis-ideologiset tekijät tosiaankin vaikutta-

vat ironian ymmärtämiseen muodostamalla diskursiivisia yhteisöjä joiden sisällä ironian tapahtu-

minen on mahdollista, ne eivät kuitenkaan ole suuria monoliittisia ryhmittymiä kuten sukupuoli, 

kansallisuus tai kieli. Kaikkien ryhmien sisällä on vielä lukuisia pienempiä ryhmiä ja niiden sisällä 

vielä pienempiä. Tätä monimutkaista systeemiä vasten on suorastaan ihme, että pystymme ylipää-

tään kommunikoimaan. (Hutcheon 1994, 101.) Esimerkkinä voisi olla keskustelu kansanedustaja 

Olli Immosen (ps.) aloitteesta etnisten vähemmistöjen tilastoinnista (Immonen 11.12.2013) ja eh-

dotuksen synnyttämä keskustelu erilaisista tilastoinnin ja kategorisoinnin variaatioista pelkästään 

kantasuomalaisten sisällä. 

 

Omalle tutkimukselleni olennaisin Hutcheonin anti on se, että hän erottaa ironian selkeästi tapah-

tuvaksi merkitysten välillä. Hänelle ironia on nimenomaan kommunikatiivisessa prosessissa tapah-

tuva ilmiö, joka ei vaadi niinkään toimijoiden tiedollisia ja taidollisia komepetensseja, vaan yhteisiä 

kokemuksia ja jaettua informaatiota. Näin ollen määritelmä ”valkoisista koulutetuista miehistä” 

(Ridanpää 2012, 137) ironian parhaina ellei ainoina harjoittajina ei saa kannatusta. Tulkintani mu-

kaan etsimällä ironisesta viestistä viittauksia tällaisiin diskursiivisiin yhteisöihin on mahdollista 

määritellä yhteisön rakennetta ja edustajia. 

 

Mielenkiintoinen kysymys on myös, onko ironia ”katsojan silmässä” (Hutcheon 1994, 115) vai rat-

kaiseeko ironikon intentio? Hutcheonin mukaan ironiassa on aina kyse intentiosta, olipa sitten 

kyseessä viestin lähettäjä tai vastaanottaja (Hutcheon 1994, 118), mutta onko nyt käsittelyssä ole-

van Ville Rannan tapauksessa kysymys molemminpuolisesta intentiosta? Painottuuko tekijän tar-
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koitus enemmän kuin vastaanottajan? Vai onko pilapiirtäjä pelkkä totuuden torvi, joka tulkitaan 

ironisesti? Ja kuka hänet sellaiseksi tulkitsee?  

 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta ironian olevan huomattavasti moniulotteisempi, kompleksisempi 

ja vaikeammin määriteltävä kuin tämän luvun alussa esitellyt sanakirjamääritelmät antavat ym-

märtää. Seuraavaksi lähdenkin tutkimaan käytännön esimerkein, kuinka ironia tapahtuu ja miten 

se on tulkittavissa. 

 

4 Ironia Ville Rannan poliittisissa pilapiirroksissa 

 

Tässä luvussa paneudun varsinaiseen tutkimuskohteeseeni eli Ville Rannan pilapiirroksiin ja niissä 

esiintyvään ironiaan. Tavoitteenani on löytää niitä keinoja ja strategioita, joilla Ranta kutsuu jäse-

net ironiseen yhteisöönsä ja jotka määrittävät tähän ironiseen yhteisöön kuuluvat. Olen valinnut 

analyysin kohteeksi seitsemän esimerkkiä (Ranta 2012, 12, 23, 41, 49–52, 62, 84, 98), joista yksi 

(Vapaamielistä uskonnollisuutta) muodostuu neljästä eri piirroksesta. Piirrokset muodostuvat 

kolmesta temaattisesta parista, jotka käsittelevät kahdesta eri näkökulmasta samaa aihealuetta: 

ihmissuhteita, uskontoa ja yleistä yhteiskunnallista keskustelua. Olen pyrkinyt valitsemaan esimer-

kit niin ironian käyttötavoiltaan kuin käsiteltyjen aiheiden osalta mahdollisimman monipuolisesti. 

Käsittelen esimerkkejä kronologisesti siinä järjestyksessä kuin ne ovat teoksessa Joku raja, koska jo 

teoksessa tehty aiheenmukainen jaottelu on looginen myös tutkimukseni kannalta.  

 

Poikkeuksen sekä temaattisuuteen että kronologiaan tekee itselleni kompleksisin teos Utöyan ve-

rilöylystä (liite 7; Ranta 2012, 84). Olen jättänyt sen viimeiseksi lähinnä siksi, että se monitulkintai-

suudessaan avaa muista piirroksista poikkeavia näkökulmia eikä sen analysointi näin ollen ole täy-

sin linjassa muiden esimerkkien kanssa. Vaikka piirros on tulkittavissa äärimmäisen vahvasti ironi-

seksi, se rikkoo niin paljon yleisiä moraalisääntöjä ja -koodeja, että sen ymmärtäminen perintei-

sessä mielessä ironiseksi tuottaa vaikeuksia myös oletetun tulkintayhteisön jäsenelle, kuten minul-

le. Piirroksessa realisoituu niin Fishin kuin Hutcheoninkin mainitsema riskibisnes: on lukijasta kiinni 

syntyykö ironia vai ei. Piirroksen ristiriitaista vastaanottoa kuvaa myös siitä käyty runsas keskustelu 

Kirkko ja kaupunki -lehden yleisönosastolla (Kirkko & kaupunki 2011, nrot 30–36). 
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Tarkoituksenani ei ole määrittää mitään tiukkarajaista ja selkeää hahmoa, joka voidaan liittää Ran-

nan piirroksiin sen lukijana. Yhdyn pikemminkin Stanley Fishin (1980) näkemykseen lukijasta ei 

niinkään todellisena henkilönä, mutta ei imaginaarisena ihanteenakaan, vaan enemmänkin luku-

tapana tai strategiana. Kuten Kuisma Korhonen (2006) toteaa, näennäisesti yhtenäisen tulkinnalli-

sen yhteisönkin sisällä voi olla suuria eroja tulkintastrategioista eri teosten kohdalla: samalla taval-

la eri piirrosten tulkinta voi vaihdella radikaalistikin periaatteessa samankaltaisen tulkintayhteisön 

sisällä. 

 

Näin ollen painotan tässä analyysiosassa eniten juuri Rannan käyttämiä ironian tapoja ja niistä syn-

tyviä strategioita, joilla Ranta määrittelee oman ironisen yhteisönsä. Perusteluna tälle lähtökohdal-

le on Hutcheonin (1994) väite siitä, että ironinen yhteisö on oltava olemassa ensin ja vasta se 

mahdollistaa ironian tapahtumisen. Tätä ajatusta tukee Fishin (1980) käsite tulkinnallinen yhteisö, 

jonka mukaan vasta tulkinta luo viestin merkityksen ja tähän tulkintaan vaikuttaa nimenomaan 

yhteisön opitut kulttuuriset arvot, kompetenssit ja arvostukset. Niin ikään Fish toteaa, että tulkinta 

”kirjoittaa” tekstin: lähettäjä käyttää sellaista koodistoa, jota itsekin kykenisi tulkitsemaan jos olisi 

vastaanottaja. Näin ollen Rannan piirrosten tulkinnallisen (tai ironisen) yhteisön määrittelevien 

tekijöiden ja ominaisuuksien voi olettaa olevan löydettävissä hänen töistään. 

 

Pyrin tutkimaan piirroksista myös niiden yhteiskunnallista aspektia, Jay Magillin (2007) mainitse-

maa sosiaalista ulottuvuutta. Tämän osa-alueen tulkinta on haastavaa, koska poliittinen pilapiirros 

journalistisena käytäntönä (luku 2.1; Ylönen 1998, 116) osallistuu ajankohtaiseen yleiseen keskus-

teluun kommentoimalla yhteiskunnallisia ilmiöitä; käsittelyssä pitäisi ottaa huomioon siis koko 

poliittinen, yhteiskunnallinen ja historiallinen viitekehys. Sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyy myös 

Magillin mainitsema ideologinen kamppailu: näkyykö se Rannan piirroksissa? Tai aitouden (sinceri-

ty) ja ironian välinen vastakkainasettelu? Onko Rannan piirroksista luettavissa Magillin ironiaan 

niin vahvasti liittämä pohjimmainen arvostus moraalia ja sitoutumista kohtaan? 

 

Tavoitteeni on edetä yksityisestä yleiseen, yksityiskohtaisesta merkkien maailmasta laajempaan 

kuvaan. Tutkimalla yksittäisiä, erillisiä ironian käyttötapoja ja strategioita pyrin löytämään tavan, 

jolla Ranta käsittelee asioita yleensä, maailmaa ja sen tapahtumia yleisellä tasolla. Tavoitteeni on 

siis tunnistaa se ironinen diskurssi, jolla hän puhuttelee yleisöään ja määrittelee sen olemassaolon. 
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Tässä vaiheessa on syytä huomauttaa, että tekemäni tulkinnat Rannan piirroksista ovat luonnolli-

sesti oman henkilökohtaisen kokemukseni ja taustani perusteella tehtyjä. Kuten sekä Fish (1989, 

181) että Hutcheon (1994, 11) toteavat, ironia on riskibisnestä koska ikinä ei voi tietää toimiiko se 

ja osuuko se maaliinsa, eli ymmärtääkö vastaanottaja viestin ironiseksi. Nyt analysoimani piirrok-

set ovat minun mielestäni ironisia, mutta eivät välttämättä kaikkien mielestä. Ymmärrän tämän 

riskin ja pyrin ottamaan sen huomioon tulkitsemalla piirroksia mahdollisimman avoimesti ja laaja-

katseisesti. Loppujen lopuksi kyseessä on silti aina minun oma henkilökohtainen näkemykseni. 

 

Lisäksi kannattaa ottaa huomioon, että tutkimuskohteena olevat pilapiirrokset koostuvat pääsään-

töisesti yhdestä kuvasta sekä siihen mahdollisesti liittyvästä tekstistä. Nämä kaksi elementtiä 

muodostavat toisistaan riippuvaisen kokonaisuuden, jossa tulkintaa ei voi olla ilman toista.  Kuvaa 

ja tekstiä ei siis tässä tapauksessa ole mahdollista erottaa toisistaan, vaan ne kuuluvat yhteen. Täs-

tä syystä käytän termejä piirros ja kuva tarkoittamaan tätä kokonaisuutta, kuvaa ja tekstiä yhdes-

sä. Kun tulkitsen piirrosta tai kuvaa, tulkitsen siis samalla myös tekstiä ja toisinpäin. 

 

4.1 Tapaus 1: Emansipoitunut nainen 

 

Ensimmäisessä esimerkkitapauksessa (liite 1; Ranta 2012, 12) nainen makaa sohvalla ja toteaa: 

”Ikinä en oo kotona mitään tehny.” Kuvateksti kertoo kyseessä olevan ”loppuun asti emansipoitu-

nut nainen”. Kuva on tulkittavissa karikatyyriksi emansipaatioprosessista, jossa naisten tavoite ei 

ole niinkään vapautua yhteiskunnan rajoitteista sellaisenaan, naissukupuolen edustajina, vaan 

muuttua miesten kaltaisiksi ja korvata heidät. 

 

Piirroksessa voidaan nähdä Hutcheonin (1985, 54–55) jaottelu käytännölliseen ja semanttiseen 

ironiaan: pintatasolla kuvan ironia kumpuaa emansipaation tavoitteiden ja todellisuuden välisestä 

ristiriidasta, jossa idealistinen feministinen tavoite naisten tasa-arvosta näyttäytyy käytännössä 

naisten muuttumisena miesten kaltaisiksi ja kääntyy usein miesten aseman rajoittamiseksi. Piir-

roksessa nainen kuvataan äärisovinistiseksi, sohvalla lojuvaksi ja kotitöitä karttavaksi körilääksi. 

Miehistä stereotypiaa käytetään siis kuvaamaan naisten vapautumisen esitaistelijaa. Ironinen vas-

tamerkitys syntyy tästä ristiriidasta: jos sohvalle sijoitettaisiin mies, mitään vitsiä saati ironiaa ei 

syntyisi. 
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Käytännön tasolla, sosiaalisen kanssakäymisen näkökulmasta, piirros osallistuu yleiseen debattiin 

emansipaation merkityksestä ja toteutumisesta yhteiskunnassa yleisesti. Keskustelu emansipaati-

osta kiteytyy usein väittelyyn siitä, mikä on vapautumista ja mikä rajoittamista, miten emansipaa-

tio vaikuttaa miesten asemaan ja erityisesti miten naisten emansipaatio korreloi perinteisiin per-

hearvoihin (ks. esim. Crompton 2007). Näennäisesti piirros ottaa miehisen kannan, jossa se kritisoi 

naisten tasa-arvoistumisprosessin mukanaan tuomia ylilyöntejä, mutta sen voidaan katsoa olevan 

myös naisten puolella: se tekee naurettavaksi sovinistiset näkökulmat, joissa feministit leimataan 

yksipuolisen epänaisellisiksi. 

 

Hutcheonin eetos-näkemyksen (ks. Hutcheon 1985, 55) mukaisesti piirros toimii paitsi parodiana 

sekä mies- että naiskuvasta, myös satirisoi äärimielipiteitä niin emansipaation vastustajien kuin 

kannattajienkin osalta. Molemmissa ilmenemismuodoissa mukana on ironia, joka saa niin parodi-

an kuin satiirinkin särmän esiin. Piirros toteuttaa näin Hutcheonin kuvaamaa parodian, satiirin ja 

ironian yhteistä eetosta ja osoittaa erityisesti ironian tärkeän roolin tässä yhteispelissä. 

 

Piirroksen ironia operoi siis monella tasolla ja mahdollistaa useita erilaisia tulkintoja, joiden ym-

märtäminen on mahdollista useallekin erilaiselle ihmisryhmälle. Mutta kuka ymmärtää viestin mi-

tenkin on vastaanottajan omien kokemusten, mielipiteiden ja arvojen – tässä tapauksessa ehkä 

myös sukupuolen – määräämää. Hutcheonin laajennettu ajatus erilaisista ryhmistä ironian vas-

taanottajina – ironian ymmärtävien vihkiytyneiden sijaan kohdeyleisö ja kuulijat (Hutcheon 1994, 

94–95) – onkin osuva juuri tämän kuvan kohdalla, sillä tasa-arvokeskustelun monimutkaisuus ei voi 

tyhjentää yhdellä kertaa käsitystä piirroksen viestin ”ymmärtäjistä” ja ”ei-ymmärtäjistä”. 

 

Miehenä Ville Rantaa voidaan toki syyttää kuvan perusteella miehisen, jopa sovinistisen asenteen 

ottamisesta feministien ja heidän tavoitteidensa vähättelyssä. Tätä puoltavat muutamat muutkin 

miehen ja naisen välistä kanssakäymistä ja erityisesti viranomaisten perhepolitiikkaa kommentoi-

vat kriittiset piirrokset (ks. esim. Ranta 2012, 18). Halutessaan lukija voi kuitenkin ymmärtää piir-

roksen myös emansipaatiota ymmärtävänä ja sukupuolten perustavanlaatuisia eroja puolustavan 

essentialistisen näkökulman (Crompton 2007, 127) kritiikkinä. Kuten Hutcheon toteaa, ironia syn-

tyy vastaanottajassa, ja vastaanottaja loppujen lopuksi päättää, tapahtuuko ironia vai ei.  
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4.2 Tapaus 2: Päivää, onko lastenvalvoja? 

 

Myös toinen tapausesimerkki (liite 2, Ranta 2012, 23) ottaa kantaa sukupuolikysymykseen, tässä 

tapauksessa myös perhepolitiikkaan. Piirroksessa yksinäinen mies yrittää saada viranomaiselta 

apua kadonneiden lastensa löytämiseksi, mutta vastauksena on vain automaattisia toteamuksia 

virka-ajan toteutumisesta sekä arvottavia lausumia isän ja äidin rooleista. Ranta ottaakin piirrok-

sissaan usein kantaa erityisesti isän ja miehen asemaan erotilanteissa (ks. esim. Ranta 2012, 20–

22), joka viitannee hänen omiin kokemuksiinsa (ks. Ylioppilaslehti 8.12.2011). Tähän viittaa myös 

kuvan päähenkilö, joka ainakin oululaisten lukijoiden silmissä muistuttaa kovasti piirtäjää itseään. 

 

Kuvaa voisi luonnehtia tragikoomiseksi parodiaksi voimattoman ihmisen (isän) ja kaikkivoipaisen 

viranomaisen kanssakäymisestä, jota korostetaan henkilön pienuudella kuvan nurkassa. Piirrok-

sessa on humoristinen puoli, mutta hyvän satiirin tavoin nauru tukehtuu kurkkuun tarinan edetes-

sä (ks. Kivistö 2007, 16–17): tilanne voisi olla totta. Kenties Ville Ranta tai joku hänen tuttavansa on 

tosiaankin käynyt kyseisenlaisen keskustelun. Tämä ajatus lisää entisestään piirroksen traagisuut-

ta. 

 

Rannan ottama rooli omassa piirroksessaan viittaa Salinin (2002, 34–35) esille nostamaan ajatuk-

seen itsestään tietoisesta romaanista, kohosteisesta metafiktiosta, jossa tekijä viittaa itseensä ko-

rostamalla näin itsetietoisuutta työstään. Päähenkilö, tässä tapauksessa ”fiktiivinen” Ville Ranta, 

hallitsee näkökulmaa, mutta lukijan ei ole tarkoitus uskoa kaikkea mitä hän sanoo. Päähenkilön ja 

lukijan välillä säilyy kriittinen etäisyys eli päähenkilö ironisoituu. Kyseessä on siis rakenteelliseen 

ironiaan viittaava kehityskulku, jossa piirtäjä arvioi päähenkilönsä kautta itseään ja lukija puoles-

taan tekee näistä lausumista omat arvionsa ja päätelmänsä. Schlegelin sanoin kyseessä on ”ro-

manttisen ironian päättymätön prosessi”. 

 

Salinin (2002, 35) määritelmin sanottuna kyseessä oleva piirros on itsestään tietoinen piirros, jossa 

ironia syntyy sisäistekijän kautta. Piirroksen ironia on rakenteellista ironiaa, joka ei synny kertojan 

kautta vaan yleistettävissä olevan tilanteen esiin tuomana. Tämä ajatus viittaa jälleen Hutcheonin 

(1994, 11) käsitykseen vastaanottajasta ironian tapahtumisen tärkeimpänä tekijänä. Salin käyttää 

termiä sisäistekijä, Hutcheon diskursiivista yhteisöä. 
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Rakenteellinen ironia vaatii mielestäni enemmän kohdeyleisöltään kuin pelkkien ulkoisten, retoris-

ten tehokeinojen avulla synnytetty ironia. Se edellyttää, että vastaanottajalla on laajempi kokemus 

käsiteltävästä aiheesta ja esitetystä tavasta tuoda aihe esille ja että tuo kokemus vastaa myös piir-

täjän näkemystä. Vastaanottajan ei tarvitse toki olla samaa mieltä tai jakaa muutenkaan näkemys-

tä, mutta hänellä tulee olla riittävä tietous asiasta voidakseen tulkita mahdollisia tarkoitettuja pyr-

kimyksiä piirroksen taustalla. 

 

Näin ollen rakenteellinen ironia ei voi toimia kovin yksityisiin kokemuksiin viittaavissa piirroksissa. 

Se voi kuitenkin osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, jossa yhteinen kokemus erilaisista il-

miöistä on oletettavaa. Olipa tuo kokemus henkilökohtaista tai median kautta saatua, se on riittä-

vää aiheuttaakseen ironisen vaikutuksen tapahtumisen.  

 

Ville Rannan pilapiirrosten vastaanoton näkökulmasta voidaan siis todeta, että toimiakseen ironi-

sesti piirrosten aihealueiden tulee olla riittävän yleisiä, jotta vastaanottaja voi ne tulkita. Tarkoi-

tuksensa välittämisessä Ranta voi kuitenkin käyttää yksityisiä, jopa henkilökohtaisia kokemuksia ja 

näkemyksiä. Näiden omien, yksityisten kokemustensa – kohosteisen metafiktion – kautta Ranta 

luo kuvan yleisestä, yhteiskunnallisesta tilanteesta, johon myös vastaanottajan on mahdollista 

samaistua. 

 

4.3 Tapaus 3: Kunnioitamme ratkaisuasi ammatillisesti 

 

Kolmas tapausesimerkki (liite 3; Ranta 2012, 41) käsittelee Suomen ensimmäistä lestadiolaista 

naispappia (ks. esim. YLE Uutiset Turku 5.3.2012) koskevaa tapausta. Piirros viittaa vanhoillislesta-

diolaisen liikkeen suhtautumiseen oman naispuolisen jäsenensä toimintaan sekä siitä johtuneisiin 

seurauksiin, muun muassa naisen erottamiseen Turun rauhanyhdistyksestä (Kotimaa 24 3.3.2012).  

 

Piirroksessa epämääräisen mustekalan ja mustan auringon sekoitusta muistuttava hahmo lausuu 

taivaalta muodolliset sanat: ”Arvostamme ratkaisuasi ammatillisesti.” Olennolla on vanhoillislesta-

diolaisen Suomen Rauhanyhdistysten Keskusjärjestön silloisen puheenjohtajan, oululaisen Olavi 

Voittosen kasvot ja alhaalla oleva kyltti osoittaa tietä kirkolle: todellisuudessa tie vie helvettiin, 

jossa pienet ikävän näköiset menninkäiset jo odottavat kuusen juurella syntistä.  
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Piirros voidaan tulkita vahvaksi kannanotoksi vanhoillislestadiolaisten julkisuudessa käyttämään 

retoriikkaan, jossa puhutaan anteeksiantamisesta ja sovinnosta, mutta joka pinnanalaisesti voi-

daan tulkita jyrkän tuomitsevaksi. Siinä missä edellisissä tapauksissa mielipiteen voi muodostaa 

puolesta, vastaan tai jostain siltä väliltä, tässä tapauksessa tekijän kannanotto on vahva ja siitä voi 

olla ainoastaan samaa tai eri mieltä. Piirros liikkuu kyllä jossain määrin parodian tasolla asettaes-

saan näennäisen kohteliaat, julkisuudessa esitetyt sanat mustanpuhuvan ja uhkaavan hahmon 

suuhun, mutta sen satiirinen voima on huomattavasti voimakkaampi. Erityisesti piirtäjän halu 

osoittaa vanhoillislestadiolaisten puheenjohtajan todellinen ajatusmaailma viittaa enemmän satii-

rikoille ominaiseen opettavaiseen, didaktiseen pyrkimykseen (Kivistö 2007, 16) kuin hauskuuttami-

seen. 

 

Ironian rooli on tässä tapauksessa paitsi parodisessa toisin sanomisessa – näennäisen kohtelias 

henkilö on todellisuudessa pelottava hahmo joka toivottaa naispapit helvettiin – kuin myös koko 

yhteiskunnallisessa asetelmassa: hyvyyttä ja laupeutta saarnaava uskonnollinen yhteisö onkin to-

dellisuudessa julma ja rajoittava, äärikonservatiivinen miehinen suljettu linnake. Vaikka piirros 

saattaakin herättää huvittuneisuutta, se on erinomainen esimerkki siitä Sari Kivistön (2007, 16–17) 

mainitsemasta tilanteesta johon satiirikko itse asiassa pyrkiikin: komedia kuolee ja nauru lakkaa, 

kun viestin vakava ydin tulee esiin.  

 

Piirroksen ironia toimii siis nimenomaan satiirin välineenä. Se ei ole nokkeluuden, hauskuutuksen 

tai jonkin älyllisen ylemmyyden väline, vaan tapa osoittaa kokonaisen ajatusmaailman, tässä tapa-

uksessa vanhoillislestadiolaisuuden, puutteita ja vikoja. Huumori loistaa poissaolollaan ja tilalla on 

kylmä ja julma näkemys yksittäistä ihmistä sortavasta järjestelmästä. 

 

Piirtäjän mielipidettä voidaan arvella painottavan myös oma kokemusmaailma pohjoispohjalaisen 

lestadiolaisen kulttuurin sivustaseuraajana. Koko Joku raja -teosta tarkasteltaessa ainoa selkeän 

tuomion piirtäjältä saava taho on juuri vanhoillislestadiolaisuus ja heidän johtohenkilönsä (ks. 

esim. Ranta 2012, 33). Näissä piirroksissa ei ole ymmärtävää huumoria, vaan julmaa, satiirikoille 

niin tyypillistä satuttavaa ivaa ja pilkkaa. 

 

Oma näkökulmansa lestadiolaisuutta käsittelevissä piirroksissa on se, että Rannan teoksia julkaisee 

Helsingissä ilmestyvä sanomalehti. Pääkaupunkiseudulla lestadiolaisuus ei ole läheskään niin näky-
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vä ilmiö kuin Rannan kotiseudulla Pohjois-Pohjanmaalla, joten voidaan pohtia, toimivatko piirrok-

set tai niiden ironia myös eteläisessä Suomessa. Seurakunnan julkaisuna voidaan toki olettaa, että 

lukijakunnassa on myös lestadiolaisia ja heidän toimintaansa tuntevia, mutta yleisellä tasolla herä-

tysliikkeen rooli helsinkiläisille seurakuntalaisille on täysin toinen kuin esimerkiksi Oulussa. 

 

Rannan käsittelemät aiheet ovat olleet laajasti yleisessä julkisessa keskustelussa, joten ne ovat 

tuttuja myös lestadiolaisen yhteisön ulkopuolisille. Piirrosten tapa käsitellä aiheita ei ole niinkään 

uskontokeskeinen kuin yhteiskunnallinen: piirrokset osallistuvat pikemminkin yleiseen keskuste-

luun naisen asemasta ja ihmisoikeuksien rajoittamisesta kuin kirkon sisäiseen teologiseen pohdin-

taan. Piirrokset ovat siis enemmänkin – pilapiirrosten tradition mukaisesti – journalistista materi-

aalia, yhteiskunnallista keskustelua, kuin sisäpiirin keskinäistä pohdintaa. 

 

Näin ollen Ranta antaa lukijalle mahdollisuuden ymmärtää sanomansa, vaikka omaa, henkilökoh-

taista kokemusta lestadiolaisuudesta ei olisikaan. Toisin sanoen Ranta laajentaa käsittelytapaansa 

tarpeeksi, jotta lukijan kokemusmaailma ulottuu kohtaamaan sen, olipa tällä suoranaista koske-

tuspintaa aiheeseen tai ei: taustatiedon lähteeksi riittää yhteiskunnallinen keskustelu, jota toki 

omat kokemukset lestadiolaisuudesta täydentävät. 

 

4.4 Tapaus 4: Vapaamielistä uskonnollisuutta 

 

Neljäs tapaus koostuu neljän piirroksen sarjasta (liitteet 4a, 4b, 4c, 4d; Ranta 2012, 49–52), jossa 

eri uskontokuntien edustajat kertovat ”ulkopuolisille” eli suoraan lukijoille oman uskontonsa hy-

vistä puolista. Edustettuina ovat maallistuneet kristityt, vanhoillislestadiolaiset, muslimit sekä kör-

tit. Jokainen esittelee oman uskontonsa parhaita puolia sekä vakuuttaa, kuinka itse kukin toteuttaa 

uskoaan vapaaehtoisesti ja ”normaalin” elämän mukaisesti. Käytännössä piirrosten henkilöt yrittä-

vät kumota yleisiä stereotypioita, siinä kovin hyvin onnistumatta: päällimmäiseksi tunteeksi lukijal-

le jää selittelyn maku. 

 

Siinä missä edellinen tapaus käsitteli uskonnollisuutta ja sen edustajia tiukan jyrkällä asenteella 

lähes ilman huumoria, on nyt kyseessä selkeän ilkikurinen ja koominen lähestymistapa. Kun edelli-

sessä tapauksessa painottui satiirinen didaktisuus, on tässä tapausesimerkissä pääpaino parodias-
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sa: kuten todettua, siinä missä satiiri ja ironia ovat negatiivisesti merkittyjä, parodia voi olla paitsi 

naurettavaksi tekevää, myös leikillistä, kunnioittavaa tai testaavaa (Hutcheon 1985, 56–57).  

 

Tapausesimerkeissä naureskellaan eri uskontokuntien halulle vakuuttaa muut oman ryhmän nyky-

aikaisuudesta ja vapaamielisyydestä sekä omien, ulkopuolisten mielestä ehkä kummallistenkin 

tapojen relevanttiudesta ja arvosta. Lukijalle jää tehtäväksi arvioida esitettyjen perusteluiden pä-

tevyys ja tehdä niistä omat johtopäätöksensä ja luoda käsityksensä niiden koomisuuden asteesta. 

 

Piirrosten ironia syntyy parodisesta esitystavasta, jossa sinänsä olemassa olevia, todellisesta elä-

mästä poimittuja argumentteja käytetään puolustelemaan ulkopuolisen näkökulmasta katsottuna 

omituista käytöstä. Ironiaa korostaa otsikointi ”vapaamielistä uskonnollisuutta”, joka viittaa sinän-

sä vanhojen – ja kovin usein myös vanhakantaisten – uskontokuntien haluun olla yhteiskuntakel-

poisia ja moderneja aatesuuntia myös tavallisessa arkielämässä, jolloin uskonto jää enemmänkin 

kulttuurisen käytänteen tasolle.  

 

Piirrosten ironia viittaa nimenomaan uskontokeskustelun sosiaaliseen aspektiin: jokainen johonkin 

uskontokuntaan kuuluva lienee keskustellut joskus omasta uskostaan ja sen ilmenemismuodoista 

ja kenties joutunut puolustamaan käytäntöjään juuri piirrosten osoittamilla argumenteilla. Piirrok-

set ovatkin oivallinen esimerkki Magillin (2007, 5) mainitsemasta ironian sosiaalisesta aspektista, 

jossa aikomuksia ilmaistaan hieman vinosti siihen nähden mitä kirjaimellisesti tarkoitetaan mutta 

kuitenkin ymmärtäen laajemman sosiaalisen todellisuuden. Samalla tavalla Ranta karrikoi uskon-

tokuntien selityksiä, samanaikaisesti kuitenkin sekä kritisoiden että ymmärtäen yhteisöjen merki-

tystä yksittäisen ihmisen näkökulmasta. 

 

Kyseessä oleva piirrossarja on myös hyvä esimerkki Hutcheonin (1994, 15, 94) esittämästä ironian 

toimijoiden jaottelusta. Perinteisestihän ironian osallistujia katsotaan olevan lähettäjän lisäksi vas-

taanottaja, se jolle ironinen viesti on tarkoitettu tai joka ”tajuaa” ironian sekä kohde tai uhri, jota 

pilkataan tai joka suljetaan ulkopuolelle. Tässä tapauksessa ”uhri” (kyseisen uskontokunnan edus-

taja) ei välttämättä kuitenkaan ole uhri, vaan saattaa jopa jakaa piirtäjän humoristisen näkökul-

man. Piirroksiin sopiikin paremmin Hutcheonin ajatus ”kohdeyleisöistä” ja ”kuulijoista”, jotka sisäl-

tävät myös ne, jotka suhtautuvat vaikkapa välinpitämättömästi tai eivät edes ymmärrä piirrosten 

ironiaa. 
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Tapausesimerkit ovat siis lähellä puhdasta huumoria, josta ne erottaa kuitenkin parodinen lähes-

tymistapa ja tietty diskurssi, lausunnallinen akti (Hutcheon 1985, 23), joka luo tuon parodisen ee-

toksen, ilmiasun. Kokeeko vastaanottaja piirrokset humoristisiksi, loukkaaviksi tai kenties tyhjän-

päiväisiksi riippuu hänen omasta kokemusmaailmastaan, diskursiivisesta yhteisöstään. 

 

4.5 Tapaus 5: Ne-ne-ne-ne-ne-neek-neek-neek… 

 

Puoluepolitiikkaan liittyvissä piirroksissa eniten Ville Rannan huomiota on saanut Perussuomalai-

set, jonka kärkevät mielipiteet ja värikkäät persoonat ovat epäilemättä herkullisia kohteita: mitä 

särmikkäämpi henkilö on vallankahvassa, sitä mieluisampaa ja helpompaa pilapiirtäjän työ on 

(Ylönen 2001, 219–220). Tunnetuin Rannan piirros tältä osin lienee perussuomalaisten jouluter-

vehdys (Ranta 2012, 64), joka poiki mediakohun lisäksi muun muassa valituksen Julkisen sanan 

neuvostoon (Julkisen sanan neuvosto 16.5.2012). 

 

Kyseessä olevassa tapauksessa viitataan perussuomalaisten kansanedustajan Teuvo Hakkaraisen 

ympärillä käytyyn keskusteluun, jossa Hakkaraisen julkiset esiintymiset aiheuttivat pääsääntöisesti 

mediakohuja (ks. esim. Helsingin Sanomat 13.3.2014). Erityisesti kansanedustajauran alkuvaihees-

sa annetut lausunnot muodostuivat varsinkin iltapäivälehdille lööppiautomaatiksi etenkin maa-

hanmuuttajiin liittyvien lausuntojen osalta (ks. esim. Helsingin Sanomat 23.5.2011).  

 

Tähän viitaten piirroksessa toimittaja kutittelee Hakkaraista vatsasta saadakseen esille kielletyn 

neekeri-sanan ja sitä kautta jälleen palstoille täytettä. Muu media on valmiina ottamaan talteen 

kaikki möläytykset ja hekottelee jo valmiiksi vitsigeneraattoriksi muuttuneen kansanedustajan 

takuuvarmasti hauskalle lausahdukselle. Hakkarainen kuvataan tahdottomaksi ja kykenemättö-

mäksi tolloksi, joka ei pysty vastustamaan median manipulointia ja houkutusta vaan suostuu tyh-

myyttään ja kokemattomuuttaan toimimaan toimittajien mielen mukaan. 

 

Vaikka piirroksen päähenkilö on kansanedustaja Hakkarainen, ei sen ironian kohde ole kuitenkaan 

hän itse. Kohteena on pikemminkin media yleensä ja toimittajat, jotka metsästävät kohu-uutisia 

uuden, kokemattoman ja julkisuuteen tottumattoman kansanedustajan kustannuksella. Ironia 
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kohdistuu siis median toimintatapoihin ja sen itse itseään ruokkivaan toimintatapaan hankkiessaan 

uutisia, ei Hakkaraisen itsensä toimintaan.  

 

Kohdistaessaan ivansa mediaan ja toimittajiin piirros on hyvä esimerkki satiirin painovoimasta (ks. 

luku 2.2.1; Kivistö 2007, 17): satiirikon pilkan kohteena ei koskaan ole mikään heikko ja puolustus-

kyvytön taho vaan joku vallassa oleva, jota kohtaan osoitetun kritiikin tavoitteena on palauttaa 

oikeana pitämänsä arvot. Nauru suuntautuu satiirissa aina ylöspäin ja satiirin painovoima vetää 

kohteen alas. Samalla tavalla Ranta asettuu piirroksessaan heikompaan asemaan joutuneen Hak-

karaisen puolelle, ylivoimaista ja taitavaa, julkisuuden mahdollistamaa valtaansa käyttävää mediaa 

vastaan. 

 

Puolustaessaan hyväntahtoisen hölmön rooliin joutunutta Hakkaraista piirros on hyvä esimerkki 

Rannan ominaisuudesta satiirikkona asettua puolustamaan heikompaa, oli tämä mitä aatteellista 

kantaa edustava tahansa – vaikka sitten yleensä niin paljon kritisoimiaan perussuomalaisia. Suo-

miessaan epäasiallisesti käyttäytyvää ja Hakkaraista manipuloivaa ja hyväksikäyttävää mediaa Ran-

ta paljastaa yleisen yhteiskunnallisen keskustelun epäkohtia. Näin hän laajentaa näennäisesti yk-

sittäistä henkilöä koskevan piirroksensa kohti yleisempää keskustelua median roolista ja toiminta-

tavoista. 

 

Piirros onkin hyvä esimerkki Rannan tavasta havainnoida yksittäisten tapahtumien kautta laajem-

pia ilmiöitä. Tällainen aiheen rajaus saattaa osoittautua tosin myös tulkintaa hankaloittavaksi: on-

nistuuko piirtäjä aina löytämään juuri oikean tapauksen kuvaamaan laajempaa asiakokonaisuutta? 

Esimerkiksi voidaan ottaa oululaisen sanomalehti Kalevan toimintaa Fennovoiman ydinvoimala-

hankkeen osalta kritisoiva piirros (Ranta 2012, 73), jossa lehden silloinen päätoimittaja Markku 

Mantila ojentaa lipevin sanakääntein lahjaa ydinvoimalobbareille. Vaikka kuvatekstissä puhutaan-

kin ”pohjoisesta sanomalehdistöstä” yleisesti ja puhekuplat tuovat ironisesti esiin toiminnan risti-

riidan yleisellä tasolla, voi piirroksen ymmärtäminen olla helsinkiläisestä näkökulmasta hankalaa, 

jos ei ole tutustunut tarkemmin Kalevan rooliin ydinvoimalahankkeen uutisoinnissa.  

 

Yleisesti ottaen Rannalla on kuitenkin kyky laajentaa yksittäisiä tapahtumia käsittelemään laajem-

pia aihealueita. Tällä tavoin hän pystyy laajentamaan piirrostensa yleisöä, toisin sanoen laajenta-

maan diskursiivista yhteisöään, joka ymmärtää piirrosten sanoman. Tämä on toki sisäänkirjoitet-
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tuna jo yleisiin pilapiirroksen vaatimuksiin, jotta se voi osallistua yleiseen yhteiskunnalliseen kes-

kusteluun journalistisen luonteensa mukaisesti.  

 

4.6 Tapaus 6: Se on nyt aika ottaa sotaveteraani pois ikkunalta 

 

Toinen yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun viittaava piirros tutkimusaineistossa on itsenäi-

syyspäivän juhlallisuuksia kommentoiva kuva (liite 6; Ranta 2012, 98), jossa sotaveteraani pyhäpu-

vussaan ja mitalit rinnassaan roikkuu ikkunan edessä. Puhekuplassa talon rouva pyytää isäntää 

avuksi, jotta voidaan nostaa veteraani pois ja asettaa joulukoristeet tilalle. 

 

Siinä missä edellinen esimerkki kohdistui yhteen tapaukseen, kansanedustaja Hakkaraiseen ja hän-

tä ympäröiviin tapahtumiin sekä median rooliin häntä koskevassa uutisoinnissa, tässä piirroksessa 

piirtäjä osallistuu yleisempään keskusteluun sotaveteraanien asemasta ja kohtelusta. Piirros ottaa 

erityisesti kantaa itsenäisyyspäivään liittyviin sotahistoriaa kunnioittaviin muistotapahtumiin ja 

veteraanien esille nostamiseen näiden traditioiden yhteydessä. Kommentoinnin kohteena ei kui-

tenkaan ole veteraanit itse vaan heidän asemansa: piirros vertaa veteraanien kohtelua joulukoris-

teisiin, jotka nostetaan esille tiettynä vuodenaikana. Muulloin he saavat olla laatikossa varaston 

nurkassa, poissa näkyvistä. 

 

Ironia syntyy kuvassa veteraanin roolista, joka vertautuu perinteiseen tapaan polttaa kahta kyntti-

lää ikkunalaudalla itsenäisyyspäivän iltana. Kuva on siis enemmänkin parodia suomalaisesta itse-

näisyyspäiväperinteestä kuin kritiikkiä itse sotaveteraaneja kohtaan. Piirros laajentaa näkökulmaa 

edellisestä, tapauskohtaisesta Hakkarais-kuvasta yleisempään yhteiskunnalliseen keskusteluun 

kommentoimalla kokonaista traditiota ironisesti. 

 

Kansanedustaja Hakkaraista ja sotaveteraania esittävien piirrosten vertailussa voidaan käyttää 

Dentithin (luku 2.2.2; 2000, 6–7, 18) määritelmiä intertekstuaalisuudesta ja sen roolista parodian 

synnyssä: parodia on yksi niistä monista intertekstuaalisten viittausten muodoista, joilla tekstejä 

tuotetaan ja on näin ollen yksi niistä kulttuurisista käytänteistä, jotka viittaavat aikaisempiin teks-

teihin. Intertekstuaalisuudesta Dentith johtaa ajatuksen täsmällisestä ja yleisestä parodiasta, jossa 

ensin mainittu viittaa johonkin tiettyyn, nimettyyn alkutekstiin ja jälkimmäinen yleisempään teos-
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ten joukkoon tai kokonaiseen diskurssiin. Toisin sanoen parodia voi toimia kohti imitoimaansa 

tekstiä tai ”kohti maailmaa”. 

 

Hakkarais-piirros on tämän näkemyksen mukaan täsmällistä ja veteraani-kuva puolestaan yleistä 

parodiaa. Toki Hakkarais-piirustuskin osallistuu yleisemmällä tasolla keskusteluun median käyttäy-

tymisestä ja journalismin yleisestä raadollisuudesta, mutta tällainen laajempi tulkinta viittaa 

enemmänkin Dentithin näkemykseen parodiasta osana laajaa kirjoa kulttuurisia käytänteitä: piir-

roksia voi tulkita monella tavalla riippuen lukijan taustasta ja kokemuksesta. Olennaista on kuiten-

kin se, että Hakkarais-piirros voidaan nähdä sekä mediaa että Hakkaraista itseään kritisoivana, 

lukijasta riippuen. 

 

Yleisen, maailmaan suuntautuvan parodianäkemyksen mukaisesti veteraani-kuva sen sijaan kom-

mentoi sotahistoriaa, itsenäisyyttä ja veteraaneja koskevaa diskurssia yleisesti. Se ei kohdista 

huomiotaan yksittäiseen henkilöön, tapahtumaan, tekoon tai asiaan, vaan ottaa kantaa kokonai-

seen itsenäisyyspäivään liittyvään juhlatraditioon, jossa veteraanien osuus on olla näytillä, mutta 

ei osallistua. 

 

Jos kuvan sanomaa haluttaisiin tulkita tarkemmin, siitä voitaisiin löytää esimerkiksi kritiikkiä vete-

raanien kohtelua, sotahistorian käsittelyä tai puolustusvoimien nykytilannetta kohtaan. Toisaalta 

piirros voidaan tulkita militaristisen yhteiskuntakehityksen kritiikiksi tai vaikkapa koko hurmoshen-

kisen itsenäisyyspäivätradition kyseenalaistavaksi. Olennaista on tarkemmin määrittelemätön nä-

kökulma, jonka piirtäjä jättää tarkoituksella avoimeksi ja joka jää näin lukijan päätettäväksi.  

 

Ranta osallistuu kuvalla yhteiskunnalliseen keskusteluun yleisellä tasolla, maailmaan suuntautuval-

la näkemyksellä, joka ei sulje pois keskenään vastakohtaisiakaan näkemyksiä. Tällainen laaja-

alainen lähestymistapa piirroksen aiheeseen jättää piirtäjän tarkoitusperät hämärän peittoon mut-

ta antaa samalla mahdollisuuden myös tulkinnan osalta vapaaseen käsittelytapaan. Näin ollen vas-

taanottajan rooli korostuu ja kuvan lopullinen tulkinta jää hänen päätettäväkseen. 

 

Tällainen epämääräisyys tarkoituksen ja tulkinnan määrittelyssä vaikeuttaa luonnollisesti tutki-

mukseni keskiössä olevaa kohdeyhteisön määrittelyä. Toisaalta se on hyvä osoitus ironisen yhtei-

sön muuttuvaisuudesta ja muokkautuvuudesta sekä ironian toimintamuodoista yleensä; ironia 
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”tapahtuu”, jos vastaanottaja tulkitsee viestin ironiseksi. Yhtä lailla ironinen yhteisö muodostuu, 

mikäli sillä on riittävästi yhteisiä kokemuksia ja tietoja viestin ymmärtämiseksi ironisena.  

 

Pilapiirroksen tapauksessa ironisen yhteisön koko ei ole siis mitenkään staattinen tai ennalta tark-

kaan määritelty, vaan se voi vaihdella suurestikin kuvasta riippuen. Olennaista on kuitenkin se, 

että täsmällinen parodia (esim. Hakkarais-piirros) rajaa tiukemmin sekä aiheensa että yleisönsä, 

kun taas yleinen parodia (esim. veteraani-piirros) laajentaa niin tulkintaa kuin mahdollista yleisöä-

kin.  

 

Piirtäjän näkökulmasta olisi ilmeisen edullista pitäytyä yleisen parodian tasolla, jolloin mahdolli-

simman moni pääsisi ironisen yhteisön jäseneksi. Tämä on kuitenkin vaikeaa paitsi yleisten aihei-

den vähyyden takia, myös siksi, että ironia ei toimiakseen voi sisällyttää kaikkia vastaanottajia ylei-

sönsä joukkoon. Myös pilapiirtäjän ajoittainen rooli satiirikkona ja satiirin tarve hyökkäyksen koh-

teelle on ilmeinen rajoite yleisen lähestymistavan jatkuvan käytön kannalta. 

 

Toki tiukasti rajatun tai määrältään maksimaalisen yleisön saaminen jokaiselle pilapiirrokselle ei 

ole tarpeenkaan, koska yleisölläkään ei ole tarvetta sitoutua yhteen näkökulmaan tai asenteeseen: 

Hutcheonin (1994, 94–95) mukaisesti vastaanottajilla on useita erilaisia rooleja, jotka vaihtelevat 

jatkuvasti. Aina on kohdeyleisön lisäksi myös niitä, jotka eivät ymmärrä, jotka kokevat itsensä uh-

riksi tai joita ei vain yksinkertaisesti kiinnosta.  

 

4.7 Tapaus 7: Loppuu se hyysääminen ja suvaitseminen 

 

Seitsemäs analysoimani tapaus on selvästi kompleksisin kaikista tarkastelemistani piirroksista. Toi-

sin kuin edelliset tapaukset, se ei korreloi muiden kuvien kanssa vaan käyttää jossain määrin oma-

lakisia ja omaehtoisia toimintatapoja; sille ei siis löydy vastaparia Joku raja -teoksen muista piir-

roksista. Se ei myöskään suostu määrittymään yksiselitteisesti jo mainittujen satiirin, parodian tai 

ironian määritelmien mukaan eikä siinä ole lainkaan huumoria mukana. Piirros herätti myös poik-

keuksellisen paljon keskustelua Kirkko ja kaupunki -lehden yleisönosastolla (Kirkko & kaupunki 

2011, nrot 30–36), joka viittaa piirroksen monitulkintaisuuteen ja sen kohdeyleisöä määrittävien 

rajojen hämärtymiseen. 
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Kyseessä on Utøyan verilöylyyn (ks. esim. Yle Uutiset 2012) viittaava kuva (liite 7; Ranta 2012, 84) 

jossa verenpunaisessa taustassa mies räiskii pistooleilla ja huutaa: ”Loppuu se hyysääminen ja su-

vaitseminen!” Pintatasolla piirros kuvaa siis massamurhaaja Anders Behring Breivikiä tekemässä 

hirmutyötään Utøyan saarella. Lausahdus kuvaa suorasanaisesti ajatusmaailmaa, jota Breivik kan-

natti (ks. esim. Yle Uutiset 2011), vaikka se ei ilmeisesti suora sitaatti olekaan. Kuvassa ei ole 

myöskään mitään, mikä suoranaisesti viittaisi ironisesti salattuun tai käänteiseen merkitykseen. 

 

Ei ole kuitenkaan luultavaa, että piirtäjä Ville Ranta olisi tehnyt kuvan kannattaakseen massamur-

haajan tekoa. Tällainen tulkinta oli kuitenkin ensimmäinen reaktio lukijapalautteissa, joita lehden 

yleisönosastolle tuli: ”Miten kristillinen lehti voi julkaista niin rasismia, vihaa ja suvaitsematto-

muutta sisältäviä piirustuksia kuin Ville Ranta edustaa?” (Kirkko & kaupunki 17.8.2011.) Myöhem-

min piirros sai myös puolustavia kommentteja (ks. esim. Kirkko & kaupunki 24.8.2011), joten voi-

daan perustellusti väittää diskursiivisen yhteisön hajonneen. 

 

Mitä Ranta sitten tarkoitti kuvallaan? Jos hän halusi ottaa kantaa Norjan tragediaan, miksei hän 

pitäytynyt vaikkapa perinteisemmässä kuvastossa? Suuri osa suomalaisista vakiopilapiirtäjistä oli 

juuri tuohon aikaan lomalla, joten vertailuaineistoa ei kotimaasta juurikaan löydy. Kansainvälisesti 

aihetta kommentoitiin jonkin verran, joskin Rantaan verrattuna sangen varovainen ja perinteinen 

käsittelytapa osoittaa, ettei tapaus ollut helppo muillekaan piirtäjille (ks. esim. Kastemaa 2011). On 

siis aiheellista pohtia, mikä sai Rannan valitsemaan juuri kyseisen tavan kommentoida tapahtumia. 

 

Jos kuvaa tulkitsee satiirina, sen voidaan katsoa täyttävän ainakin naurun tukahtumisen vaatimuk-

sen, jos kohta naurua ei voi sanoa kuvassa koskaan olleenkaan. Niin ikään satiirin didaktisuus on 

epäilemättä läsnä piirroksen kertoessa, mihin äärimmäinen fanaattisuus voi pahimmillaan johtaa. 

Satiirikolle asetetun vaatimuksen hyökkäävyydestä voi senkin liittää piirrokseen, joskin kohteena 

olivat tässä tapauksessa piirrosta esittävän hahmon sijaan pikemminkin kuvasta närkästyneet luki-

jat. 

 

Pohjimmiltaan piirros ei kuitenkaan mielestäni ole satiiria. Siitä puuttuu lajityyppiin niin olennai-

sesti liitetty huumori, jota ilman esimerkiksi pilakuvan esittämä kritiikki ei ole satiiria. Satiirissa on 

tyypillisesti myös vahva kertojanääni, joka tässä kuvassa jää kokonaan pois. Toki Rannan tekemä 

tulkinta itsessään on osallistumista keskusteluun, piirtäjän äänen esille tuomista, mutta kuten piir-



 

74 
 

roksen ristiriitainen vastaanotto osoittaa, se ei ole kovin vahvasti esillä: samalla kun lukijalta jää 

ymmärtämättä piirroksen sanoma, jää myös syntymättä piirtäjän ja lukijan välinen liitto, joka 

mahdollistaa satiirin toteutumisen. (ks. Kivistö 2007, 9, 16–17; Kivistö 2012, 18.) 

 

Niin ikään voidaan sanoa, että piirros on parodinen, etenkin jos parodia ajatellaan Hutcheonin 

(1980, 48–49) tavoin laajasti, näkemyksenä kaikesta fiktiivisestä taiteesta todellisen elämän paro-

diana. Tärkeimpänä parodisen tulkinnan puolustajana näkisin etenkin Hutcheonin (1985, 6) mai-

nitseman kriittisen etäisyyden, jonka parodia pitää kohteeseensa: tällöin samankaltaisuuksien si-

jaan korostuvat pikemminkin erot. Ville Rannan piirrosta pitäisikin siis tulkita sen mukaan, mitä se 

kertoo toisin verrattuna todellisiin Utøyan saaren tapahtumiin ja yleisiin mielikuviin maahanmuut-

tokriittisestä ajattelusta: Breivikin hyökkäys vapaamielisiä maanmiehiään ja heidän edustamaansa 

ajattelutapaa vastaan on koko tapahtuman ytimessä, ei rasistinen tai muukalaisvihamielinen ideo-

logia. 

 

Parodista tulkintaa tämän piirroksen kohdalta häiritsee kuitenkin jälleen Hutcheonin (1985, 22–23, 

27) myös parodiaan liittämä sosiaalinen aspekti: parodia on kommunikaatioprosessi, joka vaatii 

yhteisiä koodeja, joita ilman parodian tunnistaminen ei ole mahdollista. Jälleen joudumme palaa-

maan Kirkko & kaupunki -lehden yleisöpalautteeseen, joka osoittaa, että ainakaan kaikki eivät näi-

tä koodeja Rannan kanssa jakaneet. 

 

Sen sijaan voidaan epäilyksettä väittää, että piirros on äärimmäisen ironinen, eräänlainen ironisen 

kuvan arkkityyppi. Koska kenelläkään ei voi olla epäilystäkään, etteikö piirtäjä edustaisi mielipiteil-

tään täysin vastakkaista ajatusmaailmaa murhaajan kanssa, voidaan sanoa, että piirros tosiaankin 

tarkoittaa vastakkaista kuin mitä sanoo. Asettaessaan piirroksensa päähenkilön murhaamaan 

kymmeniä ihmisiä ja huutamaan vihaansa suvaitsevaisuudelle, voidaan olettaa Rannan siis todelli-

suudessa tuomitsevan jyrkästi kyseisen teon. 

 

Tällainen ironinen tulkinta perustuu puhtaasti sille oletukselle, että Ville Ranta henkilönä tuomit-

see Breivikin teon. Mutta entäpä jos asia ei olisikaan näin? Jospa Ranta kannattaisi ampujan aja-

tusmaailmaa ja olisi sitä mieltä, että liika suvaitsevaisuus ja hyysääminen tosiaankin on perusteltu 

syy massamurhaan? Tällöin kuvasta katoaisi niin ironia, parodia kuin satiirikin, jo ennestään ole-
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mattomasta huumorista puhumattakaan. Jäljelle jäisi pelkkä toisinto todellisesta tapahtumasta, 

kunnianosoitus massamurhaajalle. 

 

Tulkinta voisi olla mahdollinen, jos katsottaisiin kuvaa sellaisenaan, irrotettuna käyttötavan tai 

piirtäjän taustan kontekstista. Tätä ajattelua vasten aikaisemmin luvussa 3.1 käsitelty Merja Ylösen 

(1995, 67) näkemys ironikon roolista ironian synnyssä on oleellinen. Itse asiassa tapausta voitaisiin 

käyttää jopa todisteena Ylösen teorian paikkansapitävyydestä: jos tekijän rooli ja taustat jätetään 

huomioimatta, itse kuvassa ei ole mitään, minkä voitaisiin sanoa olevan ironista. 

 

Väitän kuitenkin, että nyt puheena oleva piirros on pikemminkin säännön vahvistava poikkeus kuin 

Ylösen mukainen, tekijän taustasta kumpuava ironinen teos. Piirros on tulkittavissa ironiseksi sen 

asettuessa niin vahvasti yleistä ajattelutapaa vastaan: käytännössä kukaan ei voi olla samaa mieltä 

murhaajan kanssa tai ainakaan hyväksyä hänen tekojaan. Näin ollen ironia syntyy kuvan vahvasta 

ristiriidasta yleisen ajattelun kanssa. 

 

Piirrosta olisikin ehkä helpompaa lähestyä ekfrasiksena (ks. luku 2.1.4), tyylilajina jossa jokin asia 

tai esine kuvataan elävästi niin, että kuulija kykenee sen kertojan mukaisesti näkemään sielunsa 

silmin. Näin ajateltuna piirros olisi siis ekfrasis aikamme yhteiskunnasta ja sen käymästä keskuste-

lusta niin maahanmuuttopolitiikan kuin yleensä arvojen osalta. Kuten klassinen ekfrasiksen määri-

telmä sanoo, se on ”mahdollisimman suureen vaikutukseen ja elämykseen pyrkivä verbaalisen 

kuvauksen muoto” (Mikkonen 2005, 262). Rannan piirros on tosiaankin onnistunut tässä tehtäväs-

sään, mistä kertoo paitsi oma kiinnostukseni juuri tätä nimenomaista teosta kohtaan, myös ylei-

sönosastolla käyty keskustelu. 

 

Mitchellin (1994, 152–156) kolmijako välinpitämättömyyteen, toiveeseen ja pelkoon ekfrasiksen 

eri vaiheina sopii niin ikään erinomaisesti tähän piirrokseen: välinpitämättömyys viittaa sanojen (ja 

kuvien) kykenemättömyyteen vastata todellisuutta sellaisena kuin se on, toive siihen hetkeen kun 

kieli saa meidät näkemään ja pelko taas tunteeseen, jossa todellisuus ja kuvaus sulautuvat yhteen. 

Tekijän tavoitteena on luoda täydellinen ekfrasis, ekfrastinen toive, mutta välinpitämättömyys ja 

pelko estävät sen toteutumisen. Ekfrasiksen tavoitteena on siis tarkka, vakuuttava ja vaikuttava 

kuvaus kohteestaan, mutta toisaalta tiedämme sen mahdottomaksi ja jopa pelkäämme sitä.  
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Samalla tavalla Ville Rannan piirrosta Utøan tapahtumista voidaan pitää yrityksenä mahdollisim-

man tarkasta, vakuuttavasta ja vaikuttavasta kuvauksesta järkyttävästä, kaiken inhimillisen käsi-

tyskyvyn ylittävästä tragediasta. Piirros on mielestäni tarkka tutkielma ampujan mielenlaadusta ja 

erityisesti hyökkäyksen kohteesta: todellisen ampujan maalina eivät olleet ulkomaalaiset tai vää-

räuskoiset, vaan vapaamielisen aatesuunnan edustajat, jotka olivat sallineet muunmaalaisten tulla 

Norjaan ja pilanneet näin ampujan isänmaan.  

 

Ekfrasiksen vaiheiden mukaisesti piirros tiedostaa mahdottomuutensa: se ei voi eikä edes yritä 

kuvata tapahtumia sellaisina kuin ne olivat vaan etäännyttää kymmenet ruumiit ja karmeat tapah-

tumat verenpunaiseen taustaan. Toisaalta se yrittää esittää mahdollisimman tarkan kuvauksen 

tapahtumista näyttämällä pelkän ampujan aseineen, osoittaakseen Breivikin roolin yksinäisenä 

murhaajana, ainoana syyllisenä ja rikoksen konkreettisena tekijänä. Lopulta pelko liiallisesta to-

sielämän ja piirroksen yhteneväisyyksistä kuitenkin aiheuttaa vastareaktion lukijassa – ehkä myös 

piirtäjässä – josta ovat jälleen esimerkkinä yleisönosaston vastustavat kommentit. 

 

Kappaleessa 2.1 mainituista sarjakuvan ja pilapiirroksen määritelmistä moni muukin kuin ekfrasik-

sen käsite sopii tähän kyseiseen piirrokseen: esimerkiksi Mikkosen (2005, 184–185) pohdinta yh-

den kuvan kerronnallisuudesta sopii tapaukseen hyvin. Mikkosen mukaan olennaista on, että kuva 

sisältää sellaisen elementtien kokonaisuuden, että se täyttää kertomuksen vähimmäisedellytykset 

ja jota voidaan näin kutsua kertomukseksi. Mikkonen määrittää nämä vähimmäisedellytykset ajal-

liseksi kaksoisjäsennykseksi (kuvan ulkoinen ja sisäinen aika), kertojan olemassaoloksi ja tapahtu-

mien ketjuksi tai konfliktiksi.  

 

Näitä vaatimuksia vasten Utøya-piirrosta voi hyvinkin nimittää kertomukseksi niin yksittäisen hen-

kilön traagisesta ratkaisusta kuin kokonaisesta yhteiskunnallisesta kehityskaaresta. Kuva sisältää 

yhdellä kertaa koko verisen tapahtumasarjan, sen tekijän kuin myös konfliktin. Samalla se sisältää 

aineksia maahanmuuttokritiikistä, rasismista ja ääriliikkeistä sekä yleisestä poliittisesta keskuste-

lusta näiden aiheiden osalta. Toki tällaisten elementtien havaitseminen vaatii tietoutta itse tapah-

tumasta ja sen taustoista, mutta jo vähäisen informaation perusteella tällaisia tulkintoja on mah-

dollista tehdä. 
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Kuvaa voidaan tulkita myös ikonotekstinä, kuvaa ja sanaa yhteen liittävänä kokonaisuutena. 

Ikonotekstin määritelmän mukaan se on sekä visuaalisista että verbaalisista merkeistä tehty koko-

naisuus, jossa yhtä osaa ei voi poistaa kadottamatta teoksen perusolemuksesta jotain oleellista 

(Mikkonen 2005, 49–50). Utøya-kuvassa ammunta näytetään sellaisenaan ja teksti mahdollistaa 

kuvan ironisen ulottuvuuden. Toisin sanoen teksti täydentää kuvaa kertomalla sen, mitä vastaan 

Breivik hyökkäsi. 

 

Ikonotekstin käsitteen myötä kuvaa voidaan tulkita myös Roman Jakobsonin termillä intersemioot-

tinen käännös (Mikkonen 2005, 36–37), jossa tulkintaan tulee mukaan ironiasta, satiirista ja paro-

diasta tuttu sosiaalinen aspekti: tarvitaan siis eräänlainen sosiaalinen sopimus, jotta kuvan ja sa-

nan liitto toimisi lukijan mielessä. Utøya-kuvan kohdalla tuo sopimus syntyy massiivisesta uu-

tisoinnista sekä kaikesta suvaitsevaisuuteen, maahanmuuttopolitiikkaan ja rasismiin liittyvästä 

yhteiskuntapoliittisesta keskustelusta. Piirroksen verilöylyä kuvaava ilmiasu, hyökkäyksen kohdetta 

ilmentävä teksti ja näiden kahden muodostama kokonaisuus tekee piirroksesta yhden teoksen 

kokoisen tiivistyksen maailmaa järkyttäneestä teosta, intersemioottisen käännöksen niin tapah-

tumasta kuin sen taustalla olevasta keskustelusta. 

 

Lopullisena kysymyksenä Utøya-piirustuksen tarkastelussa tulee kuitenkin vastaan se, miten kuva 

tulisi tulkita. Edellä olen esittänyt mahdollisuuksia nähdä piirros niin ironisena, satiirina tai vaikka-

pa parodiana, mutta toisaalta nämä tulkinnat voi myös kumota, kuten olen osoittanut. Vahvimmin 

olen tuonut esille kuvan ironisuutta ja olenkin edelleen vahvasti sitä mieltä, että Utøya-piirustus 

on ennen kaikkea ironinen.  

 

Ironiassa olennainen rooli on aina tulkitsijalla: se, ymmärtääkö lukija piirroksen ironiseksi, määrit-

telee myös sen, onko piirros ironinen, ”tapahtuuko” ironia. Tämä tuo luonnollisesti mukanaan 

myös ironian määrittelyn vaikeuden, ellei mahdottomuuden: jos joku (kuten esimerkiksi osa Kirkko 

& kaupunki -lehden lukijoista) ei ymmärrä piirrosta ironiseksi, se ei silloin ole ironiaa. Ja jos joku 

puolestaan tulkitsee piirroksen ironiseksi, se on sittenkin ironinen. 

 

Tähän dilemmaan tuo lisävalaistusta luvussa 2.3 mainittu Fishin (1980, 172–173) ajatus tekijän 

antamista mahdollisuuksista luoda merkityksiä: kirjoittaja (tai tässä tapauksessa piirtäjä) käyttää 

symboleja, tapoja ja koodeja, joita ymmärtäisi itsekin, jos olisi lukijan asemassa. Näin ollen siis ne 
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merkit ja konventiot, joita tekijä käyttää, tulevat siitä yhteisöstä, jolle tämä viestinsä lähettää. 

Utøya-piirustuksen tapauksessa merkit sinänsä olivatkin näkyvissä (punainen veri, aseet, sanat), 

mutta niiden tulkinta vaihteli rajusti, johtuen epäkonventionaalisesta käyttötavasta. Ranta siis yh-

disti yllättävällä tavalla tapahtuman konkreettisen kuvauksen ja tavoittelemansa sanoman aiheut-

taen näin kriittisiä reaktioita lukijoissa. 

 

Toisaalta, jos piirros asetetaan yleisen moraalin, yhteiskunnallisen keskustelun ja teon massiivisen 

järkyttävyyden viitekehykseen, voidaan väittää Fishin mainitsemien piirtäjän luomien, ymmärryk-

sen mahdollistavien elementtien olevan olemassa: kun piirrosta ajatellaan kokonaisuutena, sitä ei 

voi pitää muuna kuin ironisena. Se näyttää ampumisen aktin realistisesti siinä yhteiskunnallisen 

keskustelun kontekstissa, jossa se tapahtuu. Nämä kaikki elementit ovat luettavissa kuvasta. Si-

nänsä varsin poikkeuksellinen ja jyrkkä tapa kuvata massiivista tragediaa antoi siis yleisölle mah-

dollisuuden tulkita kuvaa piirtäjän haluamalla tavalla. Se, että piirrosta ei ymmärretty yksimielises-

ti veritekoa vastustavaksi liittyy puolestaan ironian luonteeseen riskibisneksenä (Hutcheon 1994, 

10–11): milloinkaan ei voi olla varma, toimiiko ironia halutulla tavalla. 

 

Piirroksen määrittelyä ironiseksi puoltavat paitsi edellä mainitut tyylilliset, tekniset ja sosiaaliset 

seikat, myös ironiaan aina liitetty eettisyyden ja moraalin vaatimus (ks. esim. Magill 2007; Mäkinen 

2004; Salin 2002): ironia on usein eettisempi tapa puhua asioista kuin jokin oletus pysyvistä merki-

tyksistä, arvoista tai totuuksista. Toisin sanoen ironialla on kyky arvostaa moraalista sitoutumista 

ja johdonmukaisuutta usein jopa perustavanlaatuisemmin ja uskollisemmin kuin kenelläkään 

muulla. Utøya-piirustuksessa tämä perustavanlaatuisuus on mielestäni viety äärimmilleen näyttä-

mällä hirvittävä veriteko sellaisenaan, ilman selittelyjä, ja asettamalla lukija näin sekä omien tun-

temustensa että teon yhteiskunnallisten merkitysten kanssa kasvotusten. 

 

Perusteluna voidaan mainita myös Kierkegaardin ajatus siitä, että ironia pelkkänä esteettisenä 

ilmiönä tuhoaa käyttäjänsä: ironia suorastaan vaatii eettistä elämänkatsomusta. Lisäksi Kierke-

gaardin toteamus, jonka mukaan todellinen ironikko ei edes halua tulla ymmärretyksi, toteutuu 

piirroksessa erinomaisen vahvana. (Mäkinen 2004, 74, 76.) Ranta ei ole tragediaa kuvatessaan 

pyrkinyt missään tapauksessa esteettiseen täydellisyyteen, vaan kuva on tulkittavissa puhtaasti 

eettisenä ja moraalisena kannanottona paitsi itse tekoon, myös koko yhteiskunnalliseen keskuste-
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luun. Tämä aiheuttaa toisaalta myös sen, että kuvaa ei kaikkialla ole ymmärretty; ehkäpä tekijä ei 

sitä halunnutkaan. 

 

Kuten todettua, Ville Rannan töistä juuri Utøya-piirros on herättänyt paljon paitsi yleistä keskuste-

lua, myös itsessäni eniten ajatuksia. Selitys tälle voidaan löytää siitä, että kuva on viety ironiassaan 

niin äärirajoille, että sen eetos on lähentynyt jo ”hiipuvaa tunnistamista” (Hutcheon 1985, 63). 

Kuvan monitulkintaisuus herättää paljon kysymyksiä ja erityisesti epävarmuuden siitä, mitä piirtäjä 

loppujen lopuksi kuvallaan tarkoittaa. 

 

Oma selitykseni piirroksen moniselitteisyydelle on sen kuvaaman tapahtuman vaikuttavuus: Nor-

jan tragedian kokoluokka ja piirtäjän voimattomuus sen edessä ovat aiheuttaneet vastareaktion, 

eräänlaisen purskahduksen, jossa ensimmäinen ajatus, ensimmäinen vahva tunne on päätynyt 

paperille. Kyseessä on eräänlainen suojautumisreaktio (ks. Magill 2007, 119–121), jolla piirtäjä on 

päässyt eroon liian massiivisesta ja ylitsepääsemättömän vaikeasta aiheesta. Joidenkin mielestä 

reaktion mukanaan tuoma ulosanti voi olla ylireagointia tai hyvän maun vastaista, mutta ainakin se 

on vaikuttavaa ja rehellistä.  

 

5 Päätäntö 

 

Olen tutkinut tässä työssäni ironian sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja yhteisöllisiä aspekteja poliitti-

sen pilapiirroksen näkökulmasta. Olen perehtynyt aiheeseen niin sarjakuvan historian, satiirin ja 

parodian kuin yhteisöllisyyden näkökulmista sekä tutkimalla erilaisia lähestymistapoja ironiaan. 

Teoreettinen näkökulmani on painottunut R. Jay Magillin ja Linda Hutcheonin näkemyksiin ironias-

ta ja erityisesti heidän ajatuksiinsa ironiasta yhteisöllisenä ja sosiaalisena ilmiönä. 

 

Näitä teoreettisia taustoja olen soveltanut käytäntöön analysoidessani varsinaista tutkimusaineis-

toani, Ville Rannan Joku raja -teoksesta poimittuja seitsemää esimerkkitapausta. Esimerkit jakaan-

tuvat kolmeen pariin, jotka edustavat aiheiltaan yksilöllistä, uskonnollista ja yhteiskunnallista dis-

kurssia sekä yhteen erilliseen, teemaltaan laajempaan ja siten vaikeammin määriteltävään tapauk-

seen.  
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Yleisenä tuloksena voidaan sanoa, että pilapiirroksen luonne osana journalistista käytäntöä ja sitä 

kautta tapana osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun suorastaan edellyttää ironiaan vahvasti 

liitettyä sosiaalista aspektia: yleisön on ymmärrettävä piirtäjän tarkoitus edes jollakin tasolla jotta 

piirros täyttäisi tehtävänsä. Täysin yksityisestä tai voimakkaasti rajatusta aiheesta tehty piirros ei 

voi toimia pilapiirroksena, koska kohteena oleva diskursiivinen tai tulkinnallinen yhteisö ei kykene 

jakamaan sille osoitettuja koodeja. Hyväksyykö tämä yleisö ainakin jollakin tasolla piirtäjän aja-

tusmaailman on sitten toinen kysymys, josta etenkin viimeinen tapausesimerkki antaa paljon viit-

teitä.  

 

Merkillepantavaa on, että Ranta osallistuu keskusteluun aina yhteiskunnallisesta näkökulmasta, ei 

yksityisten tai henkilökohtaisten kokemusten tasolla. Hän tuo toki myös omaa näkemystään ja 

jopa henkilöään esiin osallistumalla piirroksiinsa ja niiden tapahtumiin omana itsenään, eräänlai-

sena metafiktiivisenä roolihenkilönä, mutta aiheena ei koskaan ole pelkkä henkilökohtainen ko-

kemus vaan yleinen yhteiskunnallinen teema, josta kaikilla mediaa seuraavilla on ainakin mahdolli-

suus olla edes jonkinlainen näkemys. Joissain tapauksissa tämän näkemyksen aikaansaamiseen 

vaaditaan jonkin yksittäisen tapahtuman tunnistamista (esim. lestadiolaisliikkeen toiminta tai kan-

sanedustaja Hakkaraisen edesottamukset), mutta usein riittää yleinen tietous yhteiskunnallisesta 

keskustelusta ja arvomaailmasta (esim. sukupuolten tasa-arvokysymys tai sotaveteraanien asema). 

Joka tapauksessa Ranta laajentaa käsittelytapansa poikkeuksetta niin yleiselle tasolle, että piirros-

ten vastaanotto ja ymmärtäminen on mahdollista vähäisemmälläkin tietomäärällä.  

 

Erityiskohteenani tutkimuksessa on ollut ironia ja sen toteutuminen pilapiirroksissa. Vaikka kuvista 

onkin löydettävissä erilaisia tekniikoita ja viittauksia niin satiirin kuin parodiankin suuntaan, on 

vahvin yhteinen nimittäjä ironia. Tämä havainto ei sinänsä ole yllätys, kun muistetaan Hutcheonin 

näkemys ironiasta niin satiirin kuin parodiankin elementtinä, joka määrittelee ja erottelee kum-

paakin genreä. Ironia onkin se yhteinen nimittäjä, joka kaikkia tapausesimerkkejä yhdistää. Samal-

la voisi väittää, että ironia on yleisesti pilapiirroksen omin genre, niin vahvasti se on mukana to-

teuttamassa pilapiirroksen journalistista, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvaa tehtävää. 

 

Vahvin ironiaan viittaava tekijä on lukijan rooli piirrosten vastaanottajana, joka vahvistaa ironian 

sosiaalista aspektia. Tässä työssä jo moneen kertaan todettu ironian ulottuvuus paljon muunakin 

kuin retorisena keinona näkyy tutkituissa piirroksissa selvästi. Sosiaalinen aspekti korostuu vielä 
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entisestään poliittisen pilapiirroksen kommentoidessa suoraan ajankohtaisia tapahtumia: piirros-

ten ymmärtäminen edellyttää siis tietoutta yhteiskunnallisista tapahtumista ja ilmiöistä. Kun tähän 

lisätään ironian moraalinen ja eettinen vaatimus, on poliittisen pilapiirroksen määritelmä ironian 

näkökulmasta täysi: sosiaalisen aspektin sisältävä, ajankohtaisia ja yleisiä aiheita moraalisesta ja 

eettisestä näkökulmasta kommentoiva taiteen laji. 

 

Lopulta katse kohdistuu myös yhteen tämän tutkimuksen lähtökohdista, keskusteluun hipsteri-

kulttuurista ja sen ironisesta elämänasenteesta: kuvastaako muhkeaviiksisten tennarimiesten ar-

meija todellakin aikamme henkeä kuten Christy Wampole niin painokkaasti väitti? Korreloiko hips-

teriys poliittisen pilapiirroksen ironian tai yhteisöllisen strategian tasolla mitenkään tutkielmassani 

esiin nousseiden aspektien kanssa? Onko ironia aikamme henki? 

 

Tuntematta hipsteri-kulttuuria sen syvällisemmin uskallan todeta ainakin sen verran, että poliitti-

sen pilapiirroksen edustaman ironiakäsityksen ja ironisen elämänasenteen välillä ei syvällisemmin 

tarkasteltuna ole juurikaan yhteneväisyyksiä. Siinä missä hipsterin tavoite on ironian kautta mää-

rittää oma itsensä erillisenä ulkopuolisesta maailmasta, pilapiirtäjälle ironia on tapa kommentoida 

juuri tuota ulkoista maailmaa. Hipsteriys viittaa Magillin näkemykseen cooliudesta, jossa tavoite 

on pitää erillään ulkoinen ja sisäinen minä: ulkoinen hakee kontaktia toisiin, mutta sisäinen vaatii 

tunteiden kontrollia, jotta ulkoiset käyttäytymisnormit täyttyisivät. Tällainen cool asenne ei mie-

lestäni korosta ironikon eettistä ja moraalista aspektia vaan painottuu nimenomaan esteettiseen 

puoleen, joka taas esimerkiksi Kierkegaardin mielestä johtaa pelkkään loputtomaan, merkitykset-

tömään ja huolettomaan leikkiin.  

 

Yhteisöllisyyttä edistävä eettinen ironia kuuluu puolestaan olennaisena osana poliittiseen pilapiir-

rokseen. Piirrokset voivat toki olla pelkkää koomista kommentointia ilman ironista aspektia, mutta 

silloin ne menettävät poliittiselle pilapiirrokselle olennaisen journalistisen ja yhteiskunnallisen nä-

kökulmansa. Tällainen piirros voi olla sarjakuvaa, mutta ei poliittinen pilapiirros. Ironia on näin 

ollen se yhteinen ja yleinen nimittäjä, joka tekee piirroksesta nimenomaan poliittisen pilapiirrok-

sen. 

 

Jatkotutkimuksen kannalta mielenkiintoista voisi olla paneutua edelleen ironian toimintameka-

nismeihin, ilmenemismuotoihin ja strategioihin. Vertailu useampien piirtäjien teosten valossa voisi 
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tuoda erilaiset ideologiset ja poliittiset näkökulmat selkeämmin esiin. Myös ironian teoreettisen 

pohjan laaja-alaisempi tutkiminen niin sarjakuvan, journalismin, kirjallisuuden kuin muidenkin tai-

teenalojen osalta voisi olla mielenkiintoista ja antoisaa. Ironian elitistisyyden viitan riisuminen 

saattaisi rikastuttaa paitsi taiteiden tutkimusta myös yleistä keskustelua ja etenkin terävöittää iro-

nia-sanan käyttöä siinä. 

 

Oma kysymyksensä on poliittisen pilapiirroksen ja erityisesti ironian suhde sarjakuvaan. Taiteenla-

jina laveammin määritellyn sarjakuvan tehtävät ovat luonnollisesti monimuotoisemmat eikä yhte-

näistä linjaa sarjakuvan ja ironian suhteesta voi varmastikaan määrittää, jos se edes on tarpeellis-

takaan. Tämä tutkimus keskittyi puhtaasti poliittiseen pilapiirrokseen, joka sarjakuvaa läheisesti 

muistuttavana ja sen keinoja tehokkaasti hyödyntävänä voisi toimia esimerkkinä myös sarjakuvaa 

lähestyttäessä. Toisaalta pilapiirros on niin erityislaatuinen tapaus omine toimintaperiaatteineen, 

että yleistyksiä on mahdoton tehdä. Jotain osviittaa sarjakuvatutkimukseen toki tästäkin työstä 

voinee vetää. 

 

Kaiken kaikkiaan olen tutkimukseni aikana positiivisesti yllättynyt niistä ironian monista vivahteis-

ta, rooleista ja aspekteista, joita työ on tuonut esille. Ironia ei ole enää ruoska, jolla minua vii-

saampana esiintyvät sivaltelevat meitä ympärillään olevia, vaan mielenkiintoinen ja monisyinen 

ilmiö, joka kattaa niin yksittäisiä sanallisia representaatioita kuin kokonaisia elämänasenteitakin. 

Näiden nyanssien havaitseminen ympärilläni on ollut työni edetessä antoisaa ja tuonut oman ulot-

tuvuutensa koko tutkielmalle.  

 

Erityisesti mielihyvää on tuottanut se, että yhä useammin olen päässyt kyseenalaistamaan kanssa-

opiskelijoideni ja ystävieni suussa edelleen niin yleistä lausahdusta ”on ironista, että…” Tuo lause 

särähtää yhä kipeämmin korvassani ja pakottaa kysymään – ei ylimielisen ironisesti saati ilkeily-

mielessä, vaan aidosta mielenkiinnosta ymmärtää muiden näkemyksiä tästä kiehtovasta aiheesta: 

”Miten niin ironista?” 

  



 

83 
 

LIITTEET 

   
Tapaus 1 (Ranta 2012, 12) Tapaus 2 (Ranta 2012, 23) Tapaus 3 (Ranta 2012, 41) 
 

   
Tapaus 4a (Ranta 2012, 49) Tapaus 4b (Ranta 2012, 50) Tapaus 4c (Ranta 2012, 51) 
 

  
Tapaus 4d (Ranta 2012, 52) Tapaus 5 (Ranta 2012, 62) Tapaus 6 (Ranta 2012, 98) 
 

Tapaus 7 (Ranta 2012, 84) 



 

84 
 

LÄHTEET  

 

Kirjalliset lähteet: 

Anderson, Benedict & Kuortti Joel (2007): Kuvitellut yhteisöt : nationalismin alkuperän ja leviämi-
sen tarkastelua. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere. Vastapaino.  

Booth, Wayne C. (1974): A rhetoric of irony. Chicago [Ill.]. University of Chicago Press.  

Booth, Wayne C. (1991): The rhetoric of fiction. Penguin literary criticism. London. Penguin.  

Colebrook, Claire (2004): Irony. The new critical idiom. London. Routledge.  

Connery, Brian A. & Combe Kirk (1995): Theorizing satire : essays in literary criticism. New York, 
NY. St. Martin Press.  

Crompton, Rosemary (2007): Naisten (osittaisen) emansipaation seuraukset: sukupuolten ja yh-
teiskuntaluokkien välisen epätasa-arvon pysyvyys. Sosiologia 2(44)s. 126-137. 
http://elektra.helsinki.fi/se/s/0038-1640/44/2/naisteno.pdf  

Cross, Julie (2011): Humor in Contemporary Junior Literature. New York. Routledge.  

Culler, Jonathan (1975): Structuralist poetics : structuralism, linguistics and the study of literature. 
London. Routledge & Kegan Paul.  

Dentith, Simon (2000): Parody. The new critical idiom. London. Routledge.  

Feinberg, Leonard, (1978): The secret of humor. Amsterdam. Rodopi.  

Fish, Stanley (1980): Is there a text in this class? The authority of interpretive communities. Cam-
bridge, Mass. Harvard University Press.  

Fish, Stanley (1989): Doing what comes naturally: Change, rhetoric, and the practice of theory in 
literary and legal studies. Oxford. Clarendon Press.  

Frye, Northrop (1990): Anatomy of criticism : four essays. London. Penguin Books.  

Genette, Gérard (1982): Palimpsestes : la littérature au second degré. Paris. Seuil.  

Häkkinen, Kaisa, (2007): Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY sanakirjat. 4. painos Helsinki. 
WSOY.  

Hall, Stuart (1999): Identiteetti. Tampere. Vastapaino.  

Handwerk, Gary J. (1985): Irony and ethics in narrative : from Schlegel to Lacan. New Haven. Yale 
University Press.  

http://elektra.helsinki.fi/se/s/0038-1640/44/2/naisteno.pdf


 

85 
 

 

Herkman, Juha (1998): Sarjakuvan kieli ja mieli. Tampere. Vastapaino.  

Hosiaisluoma, Yrjö (2003): Kirjallisuuden sanakirja. WSOY sanakirjat. Helsinki. WSOY.  

Hutcheon, Linda (1980): Narcissistic narrative: the metafictional paradox. Waterloo, Ontario. 
Wilfred Laurier University Press.  

Hutcheon, Linda (1985): A theory of parody : the teachings of twentieth-century art forms. New 
York. Methuen.  

Hutcheon, Linda (1992): Double talking : essays on verbal and visual ironies in Canadian contempo-
rary art and literature. Toronto. ECW Press.  

Hutcheon, Linda (1994): Irony's Edge: the theory and politics of irony. London. Routledge.  

Jokinen, Heikki (2011a): Tähän on tultu - suomalaisen sarjakuvan vuosikymmeniltä. Teoksessa: 
Heikki Jokinen (toim.): Sarjakuva Suomessa. Helsinki. Avain. 13-34.  

Jokinen, Heikki (2011b): Sarjakuvalla on kaksi äidinkieltä – Sarjakuvasta, kerronnasta ja äänitehos-
teista. Teoksessa: Heikki Jokinen (toim.): Sarjakuva Suomessa. Helsinki. Avain. 99-121.  

Käkelä-Puumala, Tiina (2007): Autolla Manalaan. Menippolainen kuolema ja postmoderni alamaa-
ilma Thomas Pynchonin Vinelandissa. Teoksessa: Sari Kivistö (toim.): Satiiri. Johdatus lajin histori-
aan. Helsinki. Yliopistopaino. 172-191.  

Kaukoranta, Heikki, & Kemppinen Jukka, (1982): Sarjakuvat. Helsinki. Otava.  

Kivistö, Sari & Riikonen H. K. (2012): Satiiri Suomessa. Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  

Kivistö, Sari (2007): Satiiri: johdatus lajin historiaan ja teoriaan. Helsinki. Yliopistopaino.  

Korhonen, Kuisma (2006): Textual Communities: Nancy, Blanchot, Derrida. Culture Machine 8. 
http://www.culturemachine.net/index.php/cm/article/viewArticle/35/43  

Korhonen, Kuisma (2011): Lukijoiden yhteisö : ystävyydestä, kansanmurhista, itkevistä kivistä. Hel-
sinki. Avain.  

Koukkunen, Kalevi, Hosia Vuokko & Keränen Jukka (2006): Iso sivistyssanakirja. Helsinki. WSOY.  

Laakso, Maria (2014): Nonsensesta parodiaan, ironiasta kielipeleihin: monitasoinen huumori ja 
kaksoisyleisön puhuttelu Kari Hotakaisen Lastenkirjassa, Ritvassa ja Satukirjassa. Tampere. Tampe-
re University Press.  

Lasch, Christopher (1978): The culture of narcissism : American life in an age of diminishing expec-
tations. New York. Norton.  

http://www.culturemachine.net/index.php/cm/article/viewArticle/35/43


 

86 
 

Leppihalme, Ilmari (1998): Pää pohjaan ja jalat kohti pilviä! - myytti, revisiot, karnevalismi ja paro-
dia Anu Kaipaisen Arkkienkeli Oulussa -romaanissa. Oulu. I. Leppihalme.  

Magill, R. Jay (2007): Chic ironic bitterness. Ann Arbor. University of Michigan Press.  

Mäkinen, Olli (2004): Moderni, toisto ja ironia : Søren Kierkegaardin estetiikan aspekteja ja Joseph 
Hellerin Catch-22. Oulu. Oulun yliopiston kirjasto.  

Makkonen, Anna (1995): Valokeilassa lukija. Teoksessa: Mervi Kantokorpi (toim.): Kuin avointa 
kirjaa: leikkivä teksti ja sen lukija. Lahti. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 
179-217.  

Manninen, Pekka A. (1995): Vastarinnan välineistö: sarjakuvaharrastuksen merkityksiä. Tampere. 
Tampere University Press.  

McCloud, Scott & Heiskanen Jukka (1994): Sarjakuva, näkymätön taide. Helsinki. Good Fellows.  

Mikkonen, Kai (1996): Kuvan ja sanan vuorovaikutus: sarjakuva psykoanalyysin viitekehyksessä. 
Teoksessa: Juha Herkman (toim.): Ruutujen välissä – näkökulmia sarjakuvaan. Vammala. Tampere 
University Press. 81-117.  

Mikkonen, Kai (1998): Tulkinnan kierteessä. Huomioita tekstiin viittaamisen ja tulkintayhteisön 
käsitteistä. Teoksessa: Päivi Molarius (toim.): Konteksti - tutkimuksen avainsana? Kirjallisuuden-
tutkijain Seuran vuosikirja 51, osa 1. Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 9-29.  

Mikkonen, Kai (2005): Kuva ja sana: kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa 
ja ikonoteksteissä. Helsinki. Gaudeamus.  

Mitchell, W. J. T. (1994): Picture theory: essays on verbal and visual representation. Chicago (Ill.). 
University of Chicago Press.  

Muecke, D. C. (1969): The compass of irony. London. Methuen.  

Nuori Voima (2000): Nuori Voima: kulttuuriharrastajain lehti 83 (6)  

Ojajärvi, Jussi & Steinby Liisa (2008): Minä ja markkinavoimat: yksilö, kulttuuri ja yhteiskunta uusli-
beralismin valtakaudella. Helsinki. Avain.  

Pankakoski, Timo (2007): Absurdista utopiaan. Satiirin lähikäsitteitä. Teoksessa: Sari Kivistö ja 
Teemu Ikonen (toim.): Satiiri: johdatus lajin historiaan ja teoriaan. Helsinki. Yliopistopaino. 234-
243.  

Pettersson, Torsten (1989): Ristiriitaiset tulkinnat kirjallisuudenteorian ongelmana Teoksessa: Arto 
Haapala (toim.): Kirjallisuuden filosofiaa. Helsinki. Valtion painatuskeskus. 101-120.  

Phiddian, Robert (1995): Swift's Parody. Cambridge. Cambridge University Press.  



 

87 
 

Purdy, Jedediah (1999): For common things: irony, trust, and commitment in America today. New 
York. A.A. Knopf.  

Ranta, Ville (2012): Joku raja: valitut pilapiirrokset 2009-2012. Toim. Ville Hänninen. Helsinki. 
WSOY.  

Ranta, Ville (2013): Kyllä eikä ei. Helsinki. WSOY.  

Ranta, Ville (2014): Köyhän miehen Jerusalem. Oulu. Asema.  

Ridanpää, Juha (2012): The media and the irony of politically serious situations: consequences of 
the Muhammed cartoons in Finland. Media, Culture & Society 34(2). 131-145. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=74435986&site=ehost-live  

Rose, Margaret (1979): Parody/Metafiction: An Analysis of Parody as a Critical Mirror to the Writ-
ing and Reception of Fiction. London. Croom Helm.  

Sadeniemi, Matti (1978): Nykysuomen sanakirja 1, A-K. Porvoo. WSOY.  

Salin, Sari (2002): Hullua hurskaampi: ironinen kahdentuminen Jorma Korpela romaaneissa. Hel-
sinki. WSOY.  

Sperber, Dan & Wilson Deirdre (1986): Relevance: communication and cognition. Oxford. Black-
well.  

Swift, Jonathan (1729/1997): Vaatimaton ehdotus, joka estäisi Irlannin lapsia olemasta taakaksi 
vanhemmilleen tai maalleen. Jyväskylä. Oksymoron.  

Watterson, Bill (1994): Lassi ja Leevi: juhlakirja. Tampere. Semic.  

Waugh, Coulton (1947): The comics. Jackson (Miss.). University Press of Mississippi.  

Ylönen, Marja (2001): Pilahistoria: Suomi poliittisissa pilapiirroksissa 1800-luvulta 2000-luvulle. 
Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  

Ylönen, Marja (1998): Karin Suomi: Karin piirrokset suomalaisuuden kuvana. Porvoo. WSOY.  

Ylönen, Marja (1995): Karin suomalainen : pilapiirrokset suomalaisuuden legitimointina. Tampere. 
Tampereen yliopisto.  

 

Internet-lähteet: 

The Atlantic (20.11.2012): Sincerity, Not Irony, Is Our Age's Ethos - Jonathan D. Fitzgerald - The 
Atlantic http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/11/sincerity-not-irony-is-our-
ages-ethos/265466/ (viitattu 3.2.2014).  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=74435986&site=ehost-live
http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/11/sincerity-not-irony-is-our-ages-ethos/265466/
http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/11/sincerity-not-irony-is-our-ages-ethos/265466/


 

88 
 

The Atlantic (26.11.2012): Magill Jr, R. Jay: We've Been Arguing About Irony vs. Sincerity for Mil-
lennia. http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/11/weve-been-arguing-about-
irony-vs-sincerity-for-millennia/265601/ (viitattu 3.2.2014).  

The Daily Show (2014): The Daily Show with Jon Stewart - Political Comedy - Fake News. 
http://www.thedailyshow.com/ (viitattu 10.2.2014).  

Fox News (2014): http://www.foxnews.com/ (viitattu 13.10.2014).  

Helsingin Sanomat (4.10.2013): Olli Pohjanpalo, Juhani Saarinen, Matti Tyynysniemi: Vierailijan 
natsitervehdys toi potkut puolueesta. 
http://www.hs.fi/paivanlehti/kotimaa/Vierailijan+natsitervehdys+toi+potkut+puolueesta/a138077
5084218?src=haku&ref=arkisto%2F (viitattu 26.8.2014).  

Helsingin Sanomat (27.8.2012): Harri Römpötti: Musiikki päihitti politiikan. 
http://www.hs.fi/arviot/Konsertti/a1345948532532 (viitattu 9.10.2014).  

Helsingin Sanomat (26.10.2012): Veikko Eranti: Ironiaa ei ole olemassa. 
http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/NYT/2012/10/26/ (viitattu 10.10.2014).  

Helsingin Sanomat (23.5.2011): Jämsän Seutu: Hakkarainen laittaisi "neekeriukot" metsätöihin. 
http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/J%C3%A4ms%C3%A4n+Seutu+Hakkarainen+laittaisi+neekeriu
kot+mets%C3%A4t%C3%B6ihin/1135266363975 (viitattu 13.8.2014).  

Helsingin Sanomat (15.12.2012): Pullinen, Jussi: Ironian sukupolvi uskoo nyt aitouteen. 
http://www.hs.fi/kulttuuri/Ironian+sukupolvi+uskoo+nyt+aitouteen/a1355461098854 (viitattu 
10.10.2014).  

Helsingin Sanomat (13.3.2014): Lasse Kerkelä: Teuvo Hakkarainen "kikkelikuvakohusta": Minua 
käytettiin humalassa hyväksi. 
http://www.hs.fi/politiikka/Teuvo+Hakkarainen+kikkelikuvakohusta+Minua+k%C3%A4ytettiin+hu
malassa+hyv%C3%A4ksi/a1394680839648 (viitattu 13.8.2014).  

Helsingin Sanomat (15.9.2011): Marjo Ollikainen, Juhani Saarinen: Halla-aho veti takaisin puheen-
sa sotilasjuntan tarpeellisuudesta. http://www.hs.fi/paivanlehti/arkisto/Halla-
aho+veti+takaisin+puheensa+sotilasjuntan+tarpeellisuudesta/aaHS20110915SI2YO01k5p?src=hak
u&ref=arkisto%2F (viitattu 26.8.2014).  

Helsingin yliopisto: Lyriikan teoriaa ja tutkimusotteita. Kurssimateriaali. 
http://www.helsinki.fi/hum/kotim.kirjallisuus/opiskelu/Lyriikankurssi/Puhuja/rooliruno.htm (vii-
tattu 2.4.2014).  

Immonen, Olli (11.12.2013): Väestön etninen tilastointi käyttöön Suomessa. 
http://immonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/156030-väestön-etninen-tilastointi-käyttöön-
suomessa (viitattu 13.2.2014).  

Julkisen sanan neuvosto (16.5.2012): Päätös 4772/AL/11. http://www.jsn.fi/paatokset/4772-al-11/ 
(viitattu 10.10.2014).  

http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/11/weve-been-arguing-about-irony-vs-sincerity-for-millennia/265601/
http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/11/weve-been-arguing-about-irony-vs-sincerity-for-millennia/265601/
http://www.thedailyshow.com/
http://www.foxnews.com/
http://www.hs.fi/paivanlehti/kotimaa/Vierailijan+natsitervehdys+toi+potkut+puolueesta/a1380775084218?src=haku&ref=arkisto%2F
http://www.hs.fi/paivanlehti/kotimaa/Vierailijan+natsitervehdys+toi+potkut+puolueesta/a1380775084218?src=haku&ref=arkisto%2F
http://www.hs.fi/arviot/Konsertti/a1345948532532
http://www.hs.fi/paivanlehti/nakoislehti/NYT/2012/10/26/
http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/J%C3%A4ms%C3%A4n+Seutu+Hakkarainen+laittaisi+neekeriukot+mets%C3%A4t%C3%B6ihin/1135266363975
http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/J%C3%A4ms%C3%A4n+Seutu+Hakkarainen+laittaisi+neekeriukot+mets%C3%A4t%C3%B6ihin/1135266363975
http://www.hs.fi/kulttuuri/Ironian+sukupolvi+uskoo+nyt+aitouteen/a1355461098854
http://www.hs.fi/politiikka/Teuvo+Hakkarainen+kikkelikuvakohusta+Minua+k%C3%A4ytettiin+humalassa+hyv%C3%A4ksi/a1394680839648
http://www.hs.fi/politiikka/Teuvo+Hakkarainen+kikkelikuvakohusta+Minua+k%C3%A4ytettiin+humalassa+hyv%C3%A4ksi/a1394680839648
http://www.hs.fi/paivanlehti/arkisto/Halla-aho+veti+takaisin+puheensa+sotilasjuntan+tarpeellisuudesta/aaHS20110915SI2YO01k5p?src=haku&ref=arkisto%2F
http://www.hs.fi/paivanlehti/arkisto/Halla-aho+veti+takaisin+puheensa+sotilasjuntan+tarpeellisuudesta/aaHS20110915SI2YO01k5p?src=haku&ref=arkisto%2F
http://www.hs.fi/paivanlehti/arkisto/Halla-aho+veti+takaisin+puheensa+sotilasjuntan+tarpeellisuudesta/aaHS20110915SI2YO01k5p?src=haku&ref=arkisto%2F
http://www.helsinki.fi/hum/kotim.kirjallisuus/opiskelu/Lyriikankurssi/Puhuja/rooliruno.htm
http://immonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/156030-väestön-etninen-tilastointi-käyttöön-suomessa
http://immonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/156030-väestön-etninen-tilastointi-käyttöön-suomessa
http://www.jsn.fi/paatokset/4772-al-11/


 

89 
 

Jussit (2013): Vuoden 2013 Jussi-voittajat on valittu! http://www.jussit.fi/vuoden-2013-jussi-
voittajat-on-valittu/ (viitattu 3.2.2014).  

Kaleva (16.12.2011): Kotimaa24: Ville Rannan pilapiirros suututti perussuomalaiset. 
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/kotimaa24-ville-rannan-pilapiirros-suututti-
perussuomalaiset/559104/ (viitattu 9.10.2014).  

Kaltio (6/2011): Muhammed, pelko ja sananvapaus. http://www.kaltio.fi/lehtiarkisto/kaltio-6-
2011/ranta611 (viitattu 9.10.2014).  

Kastemaa, Heikki (2011): Kauheita uutisia - surkeita karikatyyrejä? 
http://kulttuurinavigaattori.blogspot.fi/2011_07_01_archive.html (viitattu 21.8.2014).  

Kielitoimiston sanakirja (2014): http://mot.kielikone.fi/mot/OUYO/netmot.exe?motportal=80 (vii-
tattu 3.2.2014).  

Kirkko & kaupunki (17.8.2011): Mielipide. 69 (30). 

http://nakoislehti.kirkkojakaupunki.fi/nakoislehti/2011/kirkko-kaupunki-30/primapaper (viitattu 

20.8.2014). 

Kirkko & kaupunki (24.8.2011): Mielipide. 69 (31). 

http://nakoislehti.kirkkojakaupunki.fi/nakoislehti/2011/kirkko-kaupunki-31/primapaper (viitattu 

20.8.2014). 

Kirkko & kaupunki (31.8.2011): Mielipide. 69 (32). 

http://nakoislehti.kirkkojakaupunki.fi/nakoislehti/2011/kirkko-kaupunki-32/primapaper (viitattu 

20.8.2014). 

Kirkko & kaupunki (7.9.2011): Mielipide. 69 (33). 

http://nakoislehti.kirkkojakaupunki.fi/nakoislehti/2011/kirkko-kaupunki-33/primapaper (viitattu 

20.8.2014). 

Kirkko & kaupunki (14.9.2011): Mielipide. 69 (34). 

http://nakoislehti.kirkkojakaupunki.fi/nakoislehti/2011/kirkko-kaupunki-34/primapaper (viitattu 

20.8.2014). 

Kirkko & kaupunki (21.9.2011): Mielipide. 69 (35). 

http://nakoislehti.kirkkojakaupunki.fi/nakoislehti/2011/kirkko-kaupunki-35/primapaper (viitattu 

20.8.2014). 

Kirkko & kaupunki (28.9.2011): Mielipide. 69 (36). 

http://nakoislehti.kirkkojakaupunki.fi/nakoislehti/2011/kirkko-kaupunki-36/primapaper (viitattu 

20.8.2014). 

http://www.jussit.fi/vuoden-2013-jussi-voittajat-on-valittu/
http://www.jussit.fi/vuoden-2013-jussi-voittajat-on-valittu/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/kotimaa24-ville-rannan-pilapiirros-suututti-perussuomalaiset/559104/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/kotimaa24-ville-rannan-pilapiirros-suututti-perussuomalaiset/559104/
http://www.kaltio.fi/lehtiarkisto/kaltio-6-2011/ranta611
http://www.kaltio.fi/lehtiarkisto/kaltio-6-2011/ranta611
http://kulttuurinavigaattori.blogspot.fi/2011_07_01_archive.html
http://mot.kielikone.fi/mot/OUYO/netmot.exe?motportal=80
http://nakoislehti.kirkkojakaupunki.fi/nakoislehti/2011/kirkko-kaupunki-30/primapaper
http://nakoislehti.kirkkojakaupunki.fi/nakoislehti/2011/kirkko-kaupunki-31/primapaper
http://nakoislehti.kirkkojakaupunki.fi/nakoislehti/2011/kirkko-kaupunki-32/primapaper
http://nakoislehti.kirkkojakaupunki.fi/nakoislehti/2011/kirkko-kaupunki-33/primapaper
http://nakoislehti.kirkkojakaupunki.fi/nakoislehti/2011/kirkko-kaupunki-34/primapaper
http://nakoislehti.kirkkojakaupunki.fi/nakoislehti/2011/kirkko-kaupunki-35/primapaper
http://nakoislehti.kirkkojakaupunki.fi/nakoislehti/2011/kirkko-kaupunki-36/primapaper


 

90 
 

Kotimaa 24 (3.3.2012): Ensimmäiselle naispapille isot seuraukset vihkimyksestä. 
http://www.kotimaa24.fi/artikkeli/ensimmaiselle-naispapille-isot-seuraukset-vihkimyksesta/ (vii-
tattu 10.10.2014).  

Libera: Ajatuspaja Libera http://www.libera.fi/fi/ (viitattu 10.2.2014).  

Mot-sanakirja: MOT Translation 
http://mot.kielikone.fi/mot/OUYO/netmot.exe?navbar=translation (viitattu 2/10/2014).  

The New York Times (17.11.2012): Wampole, Christy: How To Live Without Irony. 
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/11/17/how-to-live-without-irony/?_r=0 (viitattu 
3.2.2014).  

Niemi-Pynttäri, Risto: Romanttinen Ironia - Schlegel. Jyväskylän yliopisto / Koppa. 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/taiku/kirjallisuuden_aikajana/romantiikka/saksa/varhaisromantiikka/
romanttinen-ironia-2013-schlegel (viitattu 10.10.2014).  

The Onion: The Onion - America's Finest News Source http://www.theonion.com/ (viitattu 
10.2.2014).  

Savon Sanomat (11.9.2012): Juha Mäkinen: Ville Ranta - Joku raja. 
http://www.savonsanomat.fi/viihde/kirjat/ville-ranta-joku-raja/1243167 (viitattu 9.10.2014).  

Turun Sanomat (11.4.2012): Kansanedustajan avustaja ehdottaa ulkomaalaisille hihamerkkejä. 
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/333093/Kansanedustajan+avustaja+ehdottaa+ulkomaalaisille+hi
hamerkkeja (viitattu 26.8.2014).  

Uutisvuoto: Uutisvuoto - Lopunajan tietokilpailu. http://yle.fi/aihe/ohjelma/uutisvuoto (viitattu 
10.2.2014).  

Sarjakuvaseura (2009): Suomen sarjakuvaseura on päättänyt myöntää vuoden 2009 Puupäähattu-
palkinnon Ville Rannalle. http://www.sarjakuvaseura.fi/fi/suomen-sarjakuvaseura-
ry/puupaahattu/219 (viitattu 9.10.2014).  

Ville Rannan kotisivut(2014): Ville Rannan viralliset kotisivut. http://www.villeranta.com/ (viitattu 
9.10.2014).  

Yle Docventures (22.9.2014): Tapahtumien kulku: Apunen vs. Rantala. 
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/09/tapahtumien-kulku-apunen-vs-rantala (viitattu 
10.10.2014).  

Yle Docventures (2014): http://yle.fi/aihe/docventures (viitattu 13.10.2014).  

Yle LeaksPoliitihtava satiirihtava tavallaan ajankohtainen viihdeohjelma. YLE TV1. 
http://tv1.yle.fi/ohjelmat/viihde/yleleaks (viitattu 10.2.2014).  

Yle Uutiset (2012): Uutiskooste Norjan verilöylystä. 
http://yle.fi/uutiset/uutiskooste_norjan_terrori-iskuista/2741807 (viitattu 20.8.2014).  

http://www.kotimaa24.fi/artikkeli/ensimmaiselle-naispapille-isot-seuraukset-vihkimyksesta/
http://mot.kielikone.fi/mot/OUYO/netmot.exe?navbar=translation
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/11/17/how-to-live-without-irony/?_r=0
https://koppa.jyu.fi/avoimet/taiku/kirjallisuuden_aikajana/romantiikka/saksa/varhaisromantiikka/romanttinen-ironia-2013-schlegel
https://koppa.jyu.fi/avoimet/taiku/kirjallisuuden_aikajana/romantiikka/saksa/varhaisromantiikka/romanttinen-ironia-2013-schlegel
http://www.theonion.com/
http://www.savonsanomat.fi/viihde/kirjat/ville-ranta-joku-raja/1243167
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/333093/Kansanedustajan+avustaja+ehdottaa+ulkomaalaisille+hihamerkkeja
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/333093/Kansanedustajan+avustaja+ehdottaa+ulkomaalaisille+hihamerkkeja
http://yle.fi/aihe/ohjelma/uutisvuoto
http://www.sarjakuvaseura.fi/fi/suomen-sarjakuvaseura-ry/puupaahattu/219
http://www.sarjakuvaseura.fi/fi/suomen-sarjakuvaseura-ry/puupaahattu/219
http://www.villeranta.com/
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/09/tapahtumien-kulku-apunen-vs-rantala
http://yle.fi/aihe/docventures
http://tv1.yle.fi/ohjelmat/viihde/yleleaks
http://yle.fi/uutiset/uutiskooste_norjan_terrori-iskuista/2741807


 

91 
 

Yle Uutiset (2011): Epäilty on äärioikeistolainen uskonkiihkoilija. 
http://yle.fi/uutiset/epailty_on_aarioikeistolainen_uskonkiihkoilija/2742359 (viitattu 20.8.2014).  

Yle Uutiset Turku (5.3.2012): Maan ensimmäinen lestadiolainen naispappi vihittiin Turussa. 
http://yle.fi/uutiset/maan_ensimmainen_lestadiolainen_naispappi_vihittiin_turussa/3306060 
(viitattu 10.10.2014).  

Ylioppilaslehti (8.12.2011): Jussila: Veera: Pallogrillien vihaaja. 
http://ylioppilaslehti.fi/2011/12/pallogrillien-vihaaja/ (viitattu 13.8.214).  

http://yle.fi/uutiset/epailty_on_aarioikeistolainen_uskonkiihkoilija/2742359
http://yle.fi/uutiset/maan_ensimmainen_lestadiolainen_naispappi_vihittiin_turussa/3306060
http://ylioppilaslehti.fi/2011/12/pallogrillien-vihaaja/

