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1 Johdanto – koomikko astuu lavalle 

1.1 Tutkimuskohteena stand up -komiikka 

Komiikka ja huumori ovat herkullisia aiheita kulttuuriantropologialle, sillä 

huumori ja nauraminen ilmiöinä ovat universaaleja, kun taas se mikä ihmisiä 

naurattaa on partikulaarista ja liittyy yhteiskunnan tapoihin ja 

ajatustottumuksiin. Koomisia ilmiöitä on lähes mahdotonta kääntää toiselle 

kielelle. (Bergson 1994: 11.) Huumoriin ei kuitenkaan ole kiinnitetty 

antropologian kentällä niin paljon huomiota kuin edellisen perusteella voisi 

olettaa. Toisaalta huumoriin ja komiikkaan liittyvä kontekstuaalisuus ja 

eräänlainen olisit-ollut-paikalla -syndrooma on ehkä tehnyt sen tutkimisesta 

vähemmän houkuttelevaa. (Carty & Musharbash 2008.) Lisäksi huumori on 

pitkään käsitetty triviaaliksi ilmiöksi ja samoin sen ottaminen vakavaksi 

tutkimusaiheeksi (Oring 2003: ix-x).  

 

Tässä työssä tarkastelen stand up -komiikkaa Suomessa ja erityisesti sen Oulun 

kenttää, joka on ilahduttavan eläväinen. Stand up on esittävän taiteen tai 

viihteen laji, jossa yleensä yksi koomikko on kerrallaan lavalla ja kertoo itse 

keksimiään juttuja eli vitsejä tavoitteenaan saada yleisö nauramaan. Stand up -

komiikka tutkimuksen kohteena ratkoo osittain huumorintutkimukseen liittyviä 

haasteita, sillä stand up -esitys julkisena performanssina on rajattu itsenäinen 

kokonaisuus. Se on tietty hetki sekavan arkitodellisuuden keskellä, joka on 

pyhitetty komiikan esittämiselle, huumorin esiin purskahtamiselle ja yhdessä 

nauramiselle. Suomessa sen paikka taiteen ja viihteen kentällä on vielä häilyvä, 

mistä kertoo esimerkiksi se, että stand up -esityksistä harvoin jos koskaan 

kirjoitetaan keikka-arvioita.  

 

Stand up -komiikan juurten voi katsoa ulottuvan pitkän matkan ei ainoastaan 

Amerikkaan ja Eurooppaan, vaan myös Aasiaan, Afrikkaan ja Etelä- ja Keski-

Amerikkoihin (Koziski Olson 1988: 110). Modernien koomikoiden 
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eräänlaisiksi edeltäjiksi on nähty shamaanit, hovinarrit, italialainen commedia 

dell’arte, shakespearilaiset pellet, englantilaiset pantomiimi-hahmot, 

sirkusklovnit, englantilaisen ja amerikkalaisen varietee- ja vaudeville -

perinteiden koomikot ja viihdyttäjät, ilveilijät ja 1800-luvun humoristiset 

luennoitsijat kuten Mark Twain. (Double 2014: 20.) Jos ilmiötä halutaan 

tarkastella laajimmasta mahdollisesta perspektiivistä, nykyaikaisia koomikoita 

vastaavia hahmoja ovat olleet traditionaalisten yhteisöjen folkloriset triksteri-

hahmot tai antiikin Rooman Saturnalia-riitin hauskuuttajat sekä narrihahmot 

ympäri maailman Egyptistä Kiinan, Kreikan, Rooman ja Atsteekki-

hallitsijoiden kuninkaallisiin hoveihin saakka (Koziski Olson 1988: 111).  

 

Nykyiseen muotoonsa stand up -komiikka angloamerikkalaisen 

populaarikulttuurin genrenä vakiintui 1950-luvulla. Suomeen laji saapui 

globalisoitumisensa myötä viime vuosikymmenien aikana. (Lindfors 2015: 36.) 

Ensimmäisen kerran stand up -iltoja järjestettiin Suomessa 1990-luvulla 

(Toikka & Vento 2000: 104–105), mutta ensimmäiset vakituiset klubit 

aloittivat vasta 2000-luvun alussa. Vuosituhannen puolivälissä 

komiikkaklubeja perustettiin kiihtyvällä tahdilla ja koomikoiden määrän 

lisääntyessä lavakomiikasta tuli viihdebisnestä. Tällä hetkellä stand up -klubeja 

on Suomessa noin seitsemänkymmentä, joista kaksikymmentäviisi sijaitsee 

Helsingissä. Kokonaislukuun sisältyvät sekä ammattiklubit että harjoitusklubit 

ja lisäksi paikat, joissa stand up -festivaalien keikkoja järjestetään. 

Huomattavaa on, että stand up -klubeja ja -festivaaleja järjestetään ja pidetään 

yllä ilman kuntien tai valtion tukea ja säätiöiden apurahoja. (Kukkola 

26.11.2014.) 

 

Tällä hetkellä stand up -komiikka on voimakkaassa nosteessa niin Oulussa 

kuin koko Suomessa ja siksi pidän aiheeseen tarttumista merkityksellisenä. En 

kuitenkaan valinnut aihetta, koska harrastaisin lavakomiikkaa esiintyjänä tai 

edes aktiivisena katsojana. En ole ollenkaan varma, pidinkö stand up -
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komiikkaa erityisen kiinnostavana kulttuuri-ilmiönä ennen tämän työn 

aloittamista. Kaiken lisäksi olen pitkään epäillyt olevani hieman tosikko. Kävi 

kuitenkin niin, että samoihin aikoihin kuin pro gradu -aiheen valinta tuli 

ajankohtaiseksi, alkoi huumori ja erityisesti stand up -komiikka tihkua 

tietoisuuteeni mitä moninaisimpia teitä. Keväällä 2014 koomikko Ismo Leikola 

voitti ensimmäistä kertaa järjestetyn Funniest Person in the World -kilpailun 

(Laugh Factory 2015) ja vuoden 2015 loppuun mennessä televisiossa on 

näytetty jo kolme tuotantokautta Yle TV2:n Naurun tasapaino -ohjelmaa, 

jonka voittava koomikko saa palkinnoksi 20 000 euroa ja lisäksi 

finaalikolmikko pääsee koko Suomen kattavalle keikkakiertueelle (Naurun 

tasapaino 2015). Koomikoita käytetään myös yhä enemmän käsikirjoittajina ja 

juontajina ajankohtaisohjelmissa, joista hyviä esimerkkejä ovat Noin viikon 

uutiset, YleLeaks ja Helsingin Sanomien Uutisraportti. Nämä uutislähetystä 

mukailevat ohjelmat käyttävät usein hyväkseen stand up -komiikan elementtejä 

ajankohtaisia aiheita parodioidessaan.  

 
Suomalaiseen stand up -kenttään tutustuttuani aloin nähdä lavakomiikan myös 

antropologisesti kiinnostavassa valossa. Alun perin kiinnostukseni painopiste 

oli erityisesti poliittisessa huumorissa ja stand up -komiikan 

yhteiskunnallisuudessa. Pohdin sosiaaliantropologi Marianna Keisalo-Galvánin 

(2011: 172–173) tapaan vakavan ja hauskan dikotomiaa ja mietin, miten 

huumori voi kertoa vakavasta ja mikä on vakavan aineksen osuus stand up -

komiikassa. Olin tiedostamattani jatkamassa ajatusta huumorista ja komiikasta 

merkittävänä ainoastaan silloin kun se käsittelee niin sanottuja vakavia aiheita 

tai ottaa kantaa yhteiskunnallisiin teemoihin. Vaikka tässä työssä käyn myös 

keskustelua suomalaisen stand up -komiikan yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta, 

toivon ja uskon välttäneeni ansan, jossa vakava käsitetään synonyymiksi 

tärkeälle. Sillä eivätkö huumori ja komiikka – nauramisesta puhumattakaan – 

ole kuitenkin myös sellaisinaan kiinnostavia ja arvokkaita tutkimusaiheita 

tieteenalalle, jonka tehtävänä on selvittää ihmisenä olemisen mysteeriä? Yhdyn 
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Elliott Oringin (2003: x) sanoihin, joiden mukaan huumoria voidaan pitää 

triviaalina ainoastaan silloin kun koko ihmisyys itsessään nähdään triviaalina. 

 

1.2 Tutkimustehtävä 

Työn yleisenä tavoitteena on kuvata suomalaista stand up -komiikkaa 

suhteellisen uutena, mutta lainautuneena kulttuuri-ilmiönä. Tarkastelen stand 

up -performanssia nojaten Victor Turnerin (1967, 1982, 2007/1969) 

muotoilemaan rituaaliteoreettiseen näkökulmaan. Antropologi Don Handelman 

on tutkinut vitsailua (1977), julkisia tapahtumia (1998) ja rituaaleja (ks. esim. 

2004) ja häntä seuraten määritän tutkimustehtävän, joka on kaksitasoinen ja 

sisältää ajatuskokeen. Ensin on syvennyttävä stand up -komiikkaan ja 

erityisesti sen esittämistilanteeseen irrottamalla se osin keinotekoisesti 

sosiokulttuurisesta ympäristöstään ja analysoitava ja tulkittava sitä sellaisenaan. 

Tämän jälkeen ilmiö voidaan asettaa takaisin ympäristöönsä käyttämällä 

hyväksi tietoa, jota analyysin ensimmäisessä vaiheessa tuotettiin. Vasta tässä 

vaiheessa tutkitaan, voidaanko yhteyksiä ilmiön ulkopuoliseen maailmaan 

löytää. (Handelman 2004: 2–4.) Työhypoteesini mukaan stand up -

performanssi avautuu mahdollisesti koskettamaan myös ulkoista 

todellisuuttaan eli sosiokulttuurista kontekstiaan suomalaista yhteiskuntaa. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavanlaiset:  

 

1.  Millainen julkinen performanssi stand up  -esitys on? 

 
2. Miten koomikot näkevät komiikan, oman roolinsa siinä ja suhteensa  

yhteiskuntaan?  

 

3.  Millaisia yhteyksiä stand up -komiikalla on ympäröivään yhteiskuntaan?  
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Ensimmäinen tutkimuskysymys tavoittelee tutkimustehtävään liittyvän 

ajatuskokeen ensimmäistä vaihetta eli stand up -ilmiön kuvaamista ja 

analysoimista sen sisältä päin. Tähän tavoitteeseen pyrin erityisesti 

etnografisen kenttätyön avulla. Toisella tutkimuskysymyksellä haluan 

kartoittaa koomikon roolia, joka on – sanomattakin selvää – olennainen 

esityksessä. Stand up on esiintyjän näkökulmasta yksinäinen laji, sillä 

koomikko kirjoittaa juttunsa itse ja esitys rakentuu ainoastaan hänen oman 

suorituksensa varaan. Toinen kysymys tukee ensimmäistä ja siihen vastaan 

koomikoiden haastattelujen avulla. Tätä kautta avaan tietä tutkimustehtävän 

toiselle vaiheelle. Kolmannen kysymyksen avulla vastaan tutkimustehtävän 

toiseen osaan ja palautan stand up -ilmiön takaisin kulttuuriseen kontekstiinsa. 

 

1.3 Tutkimusaineisto  

Tutkimusaineisto koostuu neljästätoista osallistuvan havainnoinnin tilanteesta 

stand up -keikoilla, joilla kävin keväällä ja kesällä 2015 sekä koomikoiden 

haastatteluista, jotka tein samalla ajanjaksolla. Tämän työn etnografiseksi 

kentäksi käsitän maantieteellisesti eriytyneiden stand up -esitysten lisäksi 

haastattelutilanteet ja jossain määrin myös virtuaalisen ympäristön, jossa olen 

seikkaillut esimerkiksi Youtube-videoiden myötä. Suurin osa 

havainnointimateriaalista on kuitenkin peräisin oululaiselta Remakka-klubilta 

ja erityisesti sen open mic -illoista, joissa koomikot harjoittelevat ja kokeilevat 

uusia juttujaan. Remakan open mic -klubilla kuka tahansa pääsee lavalle 

esiintymään, kunhan on ensin yhteydessä klubin järjestäjiin. Ajatuksena 

kuitenkin on, että open mic -ilta on matalan kynnyksen tilaisuus sekä 

aloitteleville että uusia juttuja harjoitteleville koomikoille. Myös yleisön 

näkökulmasta open mic -klubi on helppo tapa aloittaa lajiin tutustuminen, sillä 

yleensä yleisö tutustutetaan stand upin konventioihin eli opetetaan esimerkiksi 

reagoimaan oikealla tavalla. Sisäänpääsymaksu open mic -klubeilla on yleensä 
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alhaisempi kuin ammattiklubeilla, joissa pääsylippu toimii niin sanotusti 

laaduntakaajana.  

 

Remakka järjestetään ravintola 45 Specialin vintillä ja kellarissa. Klubin 

perustivat vuonna 2011 tuolloin uraansa aloittelevat koomikot Iikka Kivi ja 

Esa ”Awe” Vengasaho. Remakan open mic- ja viikonloppuklubien lisäksi 

aineistooni kuuluu kenttätyömateriaalia Hekotuksesta, joka on toinen 

oululainen open mic -tyylinen klubi, kolme keikkaa Kuopion 

komediafestivaaleilla, kolmen suomalaisen koomikon (Anitta Ahonen, Jape 

Grönroos ja Teemu Vesterinen) keikka teatteri Riossa, Naurun tasapaino -

ohjelman toisen kauden voittajien kiertuekeikka Madetojan salissa sekä 

suomalaisten koomikoiden keikkataltiointeja. Osallistuvan havainnoinnin 

tilanteista kirjoitin paikan päällä nopeat muistiinpanot, joita sitten täydensin 

kysymyksillä, selityksillä ja alustavilla tulkinnoilla puhtaaksi kirjoittamisen 

vaiheessa. Open mic -klubit muodostavat suurimman osan 

kenttätyömateriaalista siitä käytännöllisestä syystä, että niille minulla oli 

mahdollisuus osallistua eniten. Ne osoittautuivat oivalliseksi havainnoinnin 

kohteeksi siinä mielessä, että harjoitusklubilla väistämättä tapahtuvien 

virheiden ja muunlaisten tilanteen särkevien hetkien kautta tuli mahdolliseksi 

kurkistaa niin sanotusti esityksen taakse. Koomikko voi uutta juttua 

kokeillessaan todeta esimerkiksi, että ”eipäs ihan toiminut” tai ”sehän toimi 

hyvin”. Useita peräkkäisiä harjoitusklubeja seuraamalla pääsin myös 

todistamaan vitsien rakentumisen prosessia: juttu saattoi muuttaa muotoaan 

useaan kertaan hakiessaan parhaiten toimivaa rakennetta, rytmitystä ja sanastoa.  

 
Kenttätöissä olen keskittynyt stand up -esitykseen eli siihen ajallisesti ja 

tilallisesti rajattuun julkiseen tilanteeseen, joka alkaa hieman ennen kuin illan 

ensimmäinen koomikko astuu lavalle ja loppuu siihen kun viimeinen astuu siltä 

alas ja yleisö antaa loppuaplodit kaikille esiintyjille. En siis tarkastele esitystä 

valmistelevia toimintoja tai sen mahdollisia jälkipuinteja, vaikka 
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performanssintutkimus ja siitä inspiroitunut rituaalintutkimus näkevätkin ne 

olennaisina esityksen kokonaisuudelle (Schechner 1985: 16, Turner 1982). 

Varsinaisen esityksen ulkopuolella tapahtuviin toimintoihin perehdyn 

kuitenkin jonkin verran haastattelumateriaalin avulla. Tässä esittämäni 

etnografinen kuvaus suomalaisesta stand up -komiikasta perustuu useaan 

erilaiseen lavakomiikan esittämistilanteeseen, joista toiset ovat pieniä ja 

intiimejä kuten Hekotus-klubi ja Remakan open mic -illat, toiset taas 

suurempia ja jollain lailla juhlavampia tai virallisempia kuten keikat teatteri 

Riossa ja Kuopion komediafestivaaleilla. Kokonaisuudessaan 

kenttätyömateriaalia kertyi noin kuusikymmentä puhtaaksikirjoitettua sivua, 

joista suurin osa muodostuu kenttämuistiinpanoista ja loput refleksiivisestä 

kenttäpäiväkirjasta. Materiaalia aloin purkaa lajittelemalla sitä teemoihin kuten 

esityksen aika, paikka ja rakenne sekä materiaaliset puitteet (lavastus, tilan 

järjestys), koomikon ja yleisön välinen vuorovaikutus, juttujen eli vitsien aiheet, 

koomikon käyttämät retoriset ja muut tehokeinot. Tätä analyysivaihetta 

ohjaavana ajatuksena oli muodostaa mahdollisimman tarkka kuvaus stand up -

performanssista: mitä tapahtuu, missä ja milloin.  

 

Haastattelumateriaali koostuu kahdeksasta pääsääntöisesti yli tunnin kestävästä 

haastattelusta, joista yksi on parihaastattelu ja kaksi Skypen kautta toteutettuja. 

Haastateltavat löysin suurimmaksi osaksi Remakasta, kun klubin silloinen 

tuottaja ja yksi haastateltavistani esitteli minut ensimmäisen kenttätyökerran 

päätteeksi Remakan omille ja vierailemassa oleville koomikoille. Eräänlaista 

esikarsintaa haastateltavien suhteen teki siis minut muille esitellyt 

haastateltavani. En kuitenkaan näe tätä erityisen merkittävänä tekijänä 

laadullisen tutkimuksen ollessa kyseessä, sillä esimerkiksi haastateltujen 

koomikkojen nimekkyydellä ei ole suurta merkitystä tämän työn kohdalla. 

Haastateltavistani Anitta Ahonen, Jape Grönroos ja Teemu Vesterinen taas 

olivat keikalla Oulun teatteri Riossa maaliskuussa 2015, jolloin otin heihin 

yhteyttä sähköpostitse ja sovin haastattelut. Haastatelluista koomikoista neljä 
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asuu ja tekee komiikkaa pääsääntöisesti Oulussa, loput viisi Etelä-Suomessa. 

Koomikot ovat eri vaiheessa uraansa: osa konkarikoomikoita yli kymmenen 

vuoden kokemuksella, osa vasta taipaleensa alussa muutaman vuoden 

kokemuksella. Haastateltavat ovat iältään noin 20–50 -vuotiaita ja heistä 

kahdeksan on miehiä ja yksi nainen. Vaikka komiikka onkin pitkään ollut 

miehinen laji, alkaa myös naisia näkyä vähitellen enemmän keikkalavoilla. 

Vaikka tämän työn rajoissa en pystykään käsittelemään esimerkiksi sitä, miksi 

hauskuuttajan rooli yhä edelleen kuuluu ensisijaisesti miehille, on se 

kysymyksenä tärkeä ja liittyy laajempaan sukupuolen teemaan.  

 

Haastattelut ovat muodoltaan puolistrukturoituja teemahaastatteluja 

(Ruusuvuori & Tiittula 2005: 11), joista osa kulkee tiukemmin 

haastattelurungon mukaisesti, kun taas toisten kohdalla tehtäväni 

haastattelijana on ollut lähinnä seurata, että kaikki teemat tulevat käsittelyiksi. 

Ensimmäisten haastattelujen jälkeen muokkasin haastattelurunkoa 

avoimempaan suuntaan ja tiivistin sitä niin, että pitkän kysymysluettelon sijaan 

tilaa olisi haastateltavien laajemmille pohdiskeluille. Haastatellut koomikot 

esiintyvät tässä suostumuksensa ja toivomuksensa mukaisesti omalla nimellään 

tai koomikkona käyttämällään nimellä. Tutkimuksen aihe ei ole arkaluontoinen, 

joten en näe tämän aiheuttavan heille mahdollista haittaa tai vaaraa. Lisäksi 

esiintyvät koomikot ovat jo jossain määrin julkisessa asemassa. Haastatteluissa 

useampi koomikko myös piti tieteellistä tutkimusta, kuten tätä pro gradu -

tutkielmaa, toivottavana asiana suomalaisen stand upin kehittymiselle ja 

tulevaisuudelle. Aineiston keräämiseen sain taloudellista apua vapaan 

sisäänpääsyn muodossa Remakkaan ja kolmelle Kuopion komediafestivaalien 

keikalle. Haastattelemani yksittäiset koomikot auttoivat myös järjestämään 

vapaalippuja Hekotus-klubille ja teatteri Rion keikalle ja lisäksi eräs heistä 

tarjosi keikkataltiointikokoelmansa käyttööni.  
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Tästä eteenpäin työ etenee niin, että luvussa 2 esittelen huumorintutkimusta ja 

rituaaliteoriaa, jotka muodostavat tutkielmani temaattisen ja teoreettisen 

taustan. Sen jälkeen määrittelen rituaalintutkimuksen käsitteitä Victor Turnerin 

pohjalta. Rituaalintutkimuksen käsitteiden avulla pyrin analysoimaan ja 

tulkitsemaan stand up -performanssia rituaalinomaisena kulttuurisena ilmiönä 

sekä selittämään sitä omilla ehdoillaan. Luvun lopuksi esitän vielä oman 

sovellukseni huumorintutkimuksen ja rituaaliteorian yhdistämisestä tämän työn 

kontekstissa. Lisäksi esittelen tutkimuksen metodologian ja teen kriittisen 

katsauksen tutkimusprosessiin. Luku 3 keskittyy ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen ja siinä tutkin, millaisia rituaalin piirteitä stand up -

esityksessä on havaittavana. Tällä tavoin pyrin tarkastelemaan stand up -

performanssia sen sisältä päin. Luvussa 4 vastaan toiseen 

tutkimuskysymykseen, jonka kautta avaan tietä tutkimustehtävän toiselle 

vaiheelle. Luvussa 5 pureudun tähän tarkemmin ja asetan stand up -ilmiön 

takaisin sosiokulttuuriseen kontekstiinsa. Luvussa 6 kokoan yhteen tärkeimmät 

johtopäätökset ja esitän näkökulman jatkotutkimukselle. 
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2 Huumori ja rituaali antropologiassa 

2.1 Huumorintutkimus 

Antropologian alalla huumoriin ei ole kiinnitetty paljon huomiota, niin suuri 

kuin sen merkitys eletylle elämälle onkin (Carty & Musharbash 2008). Silloin 

kun huumoria on tutkittu, on keskitytty sen institutionaalisiin muotoihin, kuten 

vitsailusuhteisiin (engl. joking relationships), joista ovat kirjoittaneet klassikot 

kuten Marcel Mauss, Raymond Firth, A. R. Radcliffe-Brown ja Mary Douglas. 

Koomisia ilmiöitä tutkittaessa huomio on kiinnitetty muuhun kuin itse 

huumoriin. Antropologiassa esimerkiksi klovni- ja triksteri-hahmoja on tutkittu 

paljon, mutta silloinkin ne on riisuttu kaikesta huumorista ja korostettu, kuinka 

vakavia klovnit itse asiassa ovat. Huumori on ymmärretty vakavasti otettavaksi 

tutkimuskohteeksi ainoastaan silloin kun siitä on poistettu kaikki hauskuus. 

(Keisalo-Galván 2011: 172, Keisalo 2014: 40.) Omassa työssäni yhdistän 

huumorin rituaaliin ja siksi onkin kiinnostavaa, kuinka huumorin klassiset 

teoriat myötäilevät rituaalintutkimuksen perinteisiä lähtökohtia. Huumori 

ylemmyyden osoituksena (engl. superiority theory) vertautuu rituaaliin 

konfliktina ja kilpailuna, huumori helpotuksena (engl. relief theory) 

funktionalistiseen näkemykseen ja huumori yhteensopimattomuuden kautta 

tarkasteltuna (engl. incongruity theory) vertautuu rituaaliin representaationa. 

(Keisalo 2014: 43.)  

 

Antropologialle läheisellä tieteenalalla folkloristiikassa huumoriin on myös 

tartuttu silloin, kun sen tutkimat traditiot (kaskut, laulut, sanonnat) ovat olleet 

humoristisia (Oring 2008: 183). Kansanperinteen näkökulmasta suomalaisesta 

huumorista on kirjoittanut paljon erityisesti Seppo Knuuttila (2015, 1994, 

1992). Huolimatta huumorin sosiaalisesta luonteesta, sosiologiassa huumorin 

sosiaalisten merkitysten ja funktioiden tutkimisesta kiinnostuttiin vasta 
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antropologian ja folkloristiikan jälkeen (Kuipers 2008: 361). Varsinaista 

antropologista huumorintutkimusta edustaa Mahadev Apten (1985) monografia.  

 

Victor Raskinin (2008) toimittamassa huumorintutkimuksen 

kokoomateoksessa huumoria tarkastellaan lähtien perinteisistä näkökulmista 

kuten psykologiasta ja lingvistiikasta päätyen huumoriin ja terveyteen sekä 

kuvitettuihin vitseihin eli sarjakuviin. Antropologisen näkökulman teokseen 

tuo Elliott Oringin (2008) artikkeli, jossa hän vertailee folkloristiikan ja 

antropologian lähtökohtia huumorintutkimukseen. Oringin (2008: 185, 196–

197, 199–200) mukaan nämä alat etsivät jatkuvasti vastausta kahteen 

kysymykseen: kuinka huumori toimii ja mikä on huumorin merkitys? 

Ratkaisun kysymyksiin voi tuoda huumorille olennainen ulottuvuus eli 

sosiaalinen konteksti, jonka tarkastelu on vienyt huumorintutkimuksen suuntaa 

performanssintutkimukseen. Tämä on olennainen lähtökohta myös omassa 

työssäni. Performanssi on kehys, joka merkitsee, että sen sisällä tapahtuvaa ei 

pidä ottaa vakavasti ja että puhujaa on arvioitava puheen sisällön lisäksi hänen 

taitojensa ja vakuuttavuutensa perusteella. Koominen puhe performanssina 

kertoo siis kuulijalle, että nyt ollaan erityisessä kommunikaation muodossa, 

jonka sisällä toimivat arkielämän kontekstista eroavat lait. Toinen 

huomionarvoinen kohta Oringin (2008: 204) tekstissä on tehtävä, jonka hän 

antropologiselle ja folkloristiselle huumorintutkimukselle antaa. Hänen 

mukaansa näiden tutkimusalojen tärkein anti on kyky tehdä näkyväksi 

huumorin ilmentymien monimuotoisuus. Antropologisesti orientoituneen 

huumorintutkimuksen tehtävänä on dokumentoida, analysoida ja tulkita 

koomista puhetta ja käyttäytymistä ympäri maailman. Keskittyminen 

todellisiin sosiaalisiin tilanteisiin eri kulttuureissa pitää tulkinnat paikallisina ja 

juurtuneina tiettyjen ihmisryhmien ja yhteisöjen elämään. Huumorintutkijoiden 

olisi kuitenkin pyrittävä ylittämään tämä ja kohdattava se ilmiöiden kirjo, joka 

heidän tutkimuskohteenaan on.  
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Stand up -komiikasta Suomessa ei ole vielä kovin paljon tutkimusta, lukuun 

ottamatta muutamaa opinnäytettä (ks. esim. Jyvälä 2013, Korhonen 2010, 

Mykkänen 2006, Oilinki 2010, Saarela 2012, Suutari 2013, Tohni 2015) ja 

vastikään ilmestynyttä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisua (2015), 

joka sisältää peräti kaksi artikkelia aiheenaan stand up -komiikka (Keisalo 

2015, Lindfors 2015). Tutkimuskohteeseen tutustuakseni ja sen 

paikantamiseksi kotoiselle maaperälle olenkin käyttänyt apuna 

populaarijulkaisuja, kuten näyttelijä-koomikko André Wickströmin (2005) 

humoristista manifestia ja Markku Toikan & Maritta Vennon (2000) stand up -

komiikan käsikirjaa. Englanninkielistä kirjallisuutta ja erityisesti 

yhdysvaltalaiseen stand up -komiikkaan keskittyvää tutkimusta on puolestaan 

tarjolla runsaasti. John Limon (2000) käsittelee stand up -komiikkaa taiteen 

muotona. Hänen keskeisen argumenttinsa mukaan stand up -komiikkaa 

määrittelee parhaiten sen kiinnostus Julia Kristevan käsittein kaikkeen 

alhaiseen tai kurjaan (engl. abject). Robert A. Stebbins (1990) taas on 

kirjoittanut  koomikon polusta amatööriklubien kautta suurten lavojen 

pääesiintyjäksi ja halusta tulla joksikin stand up -komiikan maailmassa. 

Rebecca Krefting (2014) on tarkastellut stand up -komiikan ”latautunutta 

huumoria” (engl. charged humor) ja vitsejä, jotka haastavat ajattelemaan 

yhteiskunnan oletettua oikeudenmukaisuutta ja demokraattisuutta toisesta 

näkökulmasta. Rasistisen huumorin retoriikasta on kirjoittanut  Simon Weaver 

(2011) ja rotu-, etnisyys- ja gender-huumorista Leon Rappoport (2005).  

 
Vaikka huumorintutkimus on voimissaan ja kasvattaa kiinnostusta yhä 

useammilla tutkimusaloilla (Carrell 2008: 306), on huumorin käsite edelleen 

vailla tyhjentävää – tai edes alustavaa – määritelmää. Jotkut kieltäytyvät edes 

yrittämästä ja argumentoivat, että huumoria ei yksinkertaisesti voi määritellä 

niin, että kaikki sitä tutkivat hyväksyisivät määritelmän. Toiset käsittävät 

huumorin synonyymiksi naurulle, jolloin naurun teorioilla viitataan myös 

teorioihin huumorista. Vaikka nauru ja hymyily ovatkin merkki huumorin 
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kokemuksesta ja siten auttavat löytämään sen juurille, eroavat ne huumorista 

olennaisesti. Nauru ja hymyily ovat anatomisia ja fysiologisia ilmiöitä, joita 

voidaan sellaisina tarkastella. (Apte 1985: 13–14.) Huumori taas on jotain 

aivan muuta. Sen voi käsittää kaikkena koomisena, hauskana tai naurettavana 

tai sen voi yhdistää nokkeluuteen tai komiikkaan. Käsitteiden sekamelska on 

valmis. (Carrell 2008: 306.)  

 

Jukka Virtasen (2003) esityksen mukaan sana humour on alun perin tullut 

englannin kieleen ranskan sanasta humeur, joka alkuperäisessä 

merkityksessään on viitannut yhteen ihmisen neljästä ruumiinnesteestä. 

Huumorin käsite nykyisessä muodossaan taas on suhteellisen uusi ja sen 

ensiesiintyminen voidaan jäljittää vuoden 1682 Englantiin. Tätä ennen 

huumorilla tarkoitettiin tietynlaista mielialaa ja temperamenttia, mutta nyt se 

määriteltiin suhteessa vitsiin ja komiikkaan. Vitsi taas juontaa juurensa saksan 

kielen sanasta Witz, joka englanniksi on muotoutunut sanaksi wit. Sekä 

englannin että saksan kielellä sana on alun perin merkinnyt älyä tai järkeä.  

 

Vitsi esitetään aina jossain kontekstissa, laajemmin sosiokulttuurisessa 

ympäristössä (Nanda & Warms 2012: 83) tai tietyssä hetkessä, ”tapahtumana”. 

Huumorin ja sen sisarkäsitteiden komiikan ja vitsin määrittelyiden ongelmat 

voivatkin johtua ainakin osittain niihin liittyvästä kontekstuaalisuudesta. Amy 

Carrellin (2008: 306) lainaama Harvey Mindess (1971: 21) määrittelee 

huumorin mielen kehykseksi, tavaksi nähdä ja kokea elämä, siis eräänlaiseksi 

asenteeksi tai omaleimaiseksi näkökulmaksi, jolla on myös suuri terapeuttinen 

voima. Vaikka määritelmä on laaja, pidän sitä sopivana ajatuksenohjaajana 

tämän työn kohdalla. Ymmärrän tässä huumorin eräänlaisena luovana 

asenteena elämään, jota stand up -koomikot harjoittavat työssään, mutta johon 

jokaisella ihmisellä on mahdollisuus. Tässä työssä käsittelenkin huumoria 

erityisen kontekstinsa eli koomisen performanssin kautta, joka on pyhitetty 

vitsien kertomiselle. 
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2.2 Rituaalintutkimus 

Tutkielmani teoreettinen tausta muodostuu antropologian rituaaliteoriasta ja 

erityisesti Victor Turnerin käsitteistä. Turnerilainen rituaalinanalyysi avaa 

lukemattomia mahdollisuuksia myös modernien ja ei-uskonnollisten kulttuuri-

ilmiöiden tarkasteluun. Rituaalinäkökulmasta onkin antropologiassa tutkittu 

muun muassa tanssia, rock-konsertteja ja urheilukilpailuja, joista erityisesti 

jalkapalloa. Lisäksi ehkäpä kuuluisin rituaalinanalyysi, Clifford Geertzin 

balilaisen kukkotappelun kuvaus, käsittelee ei-uskonnollista toimintaa. 

(Eriksen 2004: 294–295.) Tässä työssä tutkin stand upia rituaalinomaisena 

kulttuurisena performanssina ja käytän analyysin työvälineinä rituaaliteorian 

käsitteitä. Kulttuurin ymmärrän tekstuaalisena kuten Geertz (1973: 452–453) 

sen määrittelee: kulttuuri on kuin tekstikokoelma, jota antropologi yrittää 

päästä lukemaan kurkottamalla niiden olkapäiden ylitse, joille tuo kulttuuri 

todellisuudessa kuuluu. Vaikka Geertzin kulttuurin määritelmä ja siihen liittyvä 

metodologia tiheä kuvaus ovat saaneet osakseen osuvaa kritiikkiä (Crapanzano 

1986: 74), katson kulttuurin tällä tavalla määriteltynä sopivan tämän työn 

yhteyteen. Kun tarkastelun kohteena on julkinen performanssi, tieto jota siitä 

voidaan saada ja jolla on ilmiön tutkimisen kannalta merkitystä on jaettua ja 

julkista. Lähtekäämme siis matkalle rituaalien maailmaan, joka kiistämättä on 

antropologian ominta aluetta. Aloitan tarkastelun rituaalintutkimuksen taustasta 

ja sen uudemmista suuntauksista ja etenen tätä kautta kohti 

käsitteenmäärittelyjä Victor Turnerin työhön nojaten.  

 

Rituaalille on vaikeaa ellei mahdotonta antaa yhtä tyhjentävää määritelmää, 

vaan se luodaan aina uudestaan tutkimuksissa, joissa sosiaalisia toimintoja 

tarkastellaan rituaaleina (Wulf 2005: 10). Tulkinnat rituaaleista ja niiden 

yhteyksistä ympäröivään maailmaan ovat vaihdelleet monenlaisina ajan ja 

teoreettisen kiinnostuksen myötä. Don Handelman (2004: 2–3) jakaa 

rituaalintutkimuksen kolmeen temaattiseen pääsuuntaan. Ensimmäisessä 

rituaali nähdään representaationa, toisessa funktionaalisena erityisesti 
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sosiaaliselle järjestykselle ja viimeisessä rituaali ymmärretään kenttänä, jolla 

sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset kamppailut ja konfliktit käydään. Kuten 

edellisessä luvussa toin esille, tämä temaattinen jako on ollut yhtäläinen 

huumorintutkimuksen suuntien kanssa. Lisäksi voidaan erottaa 

rituaalintutkimuksen neljäs ja uusin aalto, joka korostaa rituaalien käytäntöä ja 

performatiivisuutta. Huomion kohteena ovat tällöin rituaalitoiminnan muodot, 

jotka mahdollistavat yhteisöjen muodostamisen, järjestyksen säilyttämisen ja 

konfliktien ratkaisemisen. Rituaalit toimivat välineinä, joiden performatiivinen 

luonne mahdollistaa erilaisia yhteisön vaatimia toimintoja. Rituaalitoiminnan 

kautta instituutiot kaivertavat tavoitteensa, arvonsa ja sosiaaliset norminsa 

yksilön kehoon. (Wulf 2005: 11.) Rituaalintutkimuksen performatiivinen 

käänne korostaa kehollisuutta ja sen yhteyttä rituaaliin ja rituaalin todeksi 

tekemiseen. Tässä työssä puhun sekä rituaalista että performanssista ja 

tarkoitan niillä suurin piirtein samaa Turneria (1982: 79) seuraten. Turnerille 

rituaali on olennaisesti performanssia, jolla on säännöt jotka sitä rajaavat 

samoin kuin virtaavalla joella on sitä rajoittavat penkereet. Virtaavan joen 

tapaan performanssi kuitenkin ylittää nuo rajat ja samalla synnyttää jotain uutta.  

 

Antropologian viimeaikaiset rituaalintarkastelut, jollaista myös Handelman 

(1998, 2004) edustaa, ovat haastaneet tieteenalan perinteiset käsitykset ja 

korostaneet, että representaation tai sosiaalisen funktion sijaan on lähdettävä 

rituaalista itsestään (ks. myös Kapferer 2004; Hobart & Kapferer 2005). 

Yhteydet muuhun yhteiskuntaan on etsittävä ja löydettävä vasta tämän jälkeen. 

(Keisalo-Galván 2011: 13–14.) Handelman (2004) tarkastelee rituaalia 

ensisijaisesti autonomisena sosiaalisesta ja kulttuurisesta kontekstistaan, ei 

niinkään työkaluna sosiaalisten ilmiöiden ymmärtämiselle (vrt. Wulf 2005: 10–

11). Hänen mukaansa rituaalia tulisi tarkastella omilla ehdoillaan eli selittää 

ilmiökokonaisuutena tai muotonsa kautta. Sosiokulttuurisen järjestyksen, 

rituaalisymbolien ja yhteiskunnallisten funktioiden sijaan problematiikan 

ytimessä on kysymys rituaali-ilmiön kyvystä järjestää ja pitää itseään yllä. 
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Rituaalin yhtenäisyyden katsotaan nousevan sen sisältä, ei niinkään 

representaatiosuhteesta ympäröivään maailmaan. Mitä suurempi rituaalin 

autonomisuuden aste on, sitä enemmän sillä on mahdollisuuksia vaikuttaa 

sosiokulttuuriseen kontekstiinsa toiminnan kautta. Rituaalin – ja 

rituaalintarkastelun – on siis ensin käännyttävä sisäänpäin voidakseen 

paremmin avautua ulkomaailmalle. Tutkimalla rituaali-ilmiöiden sisäistä 

järjestystä saadaan myös käsitys, mitä ihmiset niillä voivat tehdä ja miten ne 

vaikuttavat meihin. (Handelman 2004: 2–3, 11–16.) Rituaali omana 

ilmiökokonaisuutenaan on lähtökohta, joka vie lähes vastakkaiseen suuntaan 

kuin antropologiassa on ollut vallitsevana.  

 

Edellisen kanssa samansuuntaista ajatusta rituaalista virtuaalisuutena kehittelee 

sosiaaliantropologi Bruce Kapferer (2004) Victor Turnerin rituaaliprosessin 

pohjalta. Virtuaalisuus on erityinen rituaalinen todellisuus eikä sillä tässä 

tarkoiteta siis virtuaalisuutta kyberteknologian mielessä. Virtuaalisuus korostaa 

prosessin sijaan rituaalin sisäistä dynamiikkaa. Tästä näkökulmasta rituaalin 

tarkastelussa voidaan ylittää symbolisen merkityksen, refleksiivisyyden ja 

representaation käsitteet keskittymällä rituaalin dynaamisiin voimiin, sillä 

Njaradin (2013: 38) esityksen mukaan Kapfererille rituaalin virtuaalisuus ei ole 

kopio ulkopuolisesta todellisuudesta eikä vaihtoehtoinen utooppinen 

todellisuus. Se on dynaaminen tila, joka on olemassa ainoastaan itselleen ja 

kehittyy oman sisäisen logiikkansa mukaisesti. Virtuaalisuuden ottaminen 

rituaalin lähtökohdaksi korostaa rituaalin sisäisen dynamiikan potentiaalia 

muuttaa ihmisten eksistentiaalisia eli maailmassa olemiseen liittyviä 

olosuhteita rituaalin ulkopuolisissa todellisuuksissa. Rituaalin virtuaalisuus on 

kuviteltu luovuuden tila, näkyjen alue ja dynaaminen voima, jonka sisällä 

ihmiselämän potentiaalilla on mahdollisuus tulla todeksi ja irtaantua 

arkielämän realiteeteista. Kyseessä ei ole rituaalin ulkopuolisten 

todellisuuksien malli eikä myöskään vaihtoehtoinen todellisuus vaan 

virtuaalisuudella on yhteys jokapäiväisiin, elettyihin todellisuuksiin samaan 
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tapaan kuin syvyys on yhteydessä pintaan, josta se mitataan. (Kapferer 2004: 

46–48.) 

 
Antropologiassa rituaaliperformanssilla onkin usein nähty olevan kyky ylittää 

tavanomainen, jokapäiväinen todellisuus ja tarjota mahdollisuus leikkiin ja 

absurdiin. Nämä ovat olennaisia ulottuvuuksia kun tarkastellaan rituaalin 

sisäistä dynamiikkaa ja erityisesti sen kriittisiä ja luovia avauksia. Koomisten 

elementtien ja leikkisyyden kautta tulee mahdolliseksi vapautua vallitsevasta 

logiikasta ja luoda uusia ymmärryksiä. Toisaalta rituaalin virtuaalisuus on 

myös teknisempi tila, johon laskeudutaan kaoottisesta ja jatkuvasti muuttuvasta 

jokapäiväisestä todellisuudesta. Toisin kuin Turnerin häilyvässä ja kaoottisessa 

liminaalisessa välitilassa, virtuaalisuudessa elämän tempo hidastuu ja osa sen 

elementeistä unohtuu hetkellisesti, jolloin tulee mahdolliseksi tarkastella ja 

muotoilla uudelleen elämälle olennaisia prosesseja, joihin olisi muuten 

mahdotonta puuttua eletyn arkielämän myllerryksessä. Rituaaliin osallistujat 

ohjataan suhtautumaan tavallisiin todellisuuksiin uusilla tavoilla ja eletyn 

kehollisuuden kautta muokkaamaan niitä uudelleen. (Kapferer 2004: 46–48.) 

 

Lopuksi on kuitenkin tarpeellista huomauttaa, että Kapferer (2004: 51)  katsoo 

muotoilemansa rituaalidynamiikan mallin soveltuvan parhaiten sellaisten 

rituaalien tarkasteluun, jotka pyrkivät muuttamaan olosuhteita (sekä sosiaalisia 

että psykologisia), joissa osallistujien kokemus on muodostunut. 

Rituaalidynamiikan mallin avulla voi siis parhaiten analysoida rituaaleja, jotka 

eivät niinkään keskity esittämään reaalitodellisuutta (julkiset ja muodolliset 

seremoniat, muistojuhlat, paraatit ja festivaalit) vaan sellaisiin, jotka 

kohdistuvat suoraan niiden tuottamisen, rakentamisen ja uudelleen keksimisen 

voimiin. Tässä mielessä rituaalin virtuaalisuus ei sovi saumattomasti stand up -

performanssin yhteyteen, sillä lavakomiikka toimii paremminkin todellisuuden 

kuvaajana sen aktiivisen muokkaamisen sijaan. Kapfererin virtuaalisuuden 

käsitteen avulla on kuitenkin hyvä kuvata stand up -performanssissa syntyvää 
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leikillistä todellisuutta. Aineiston käsittelyn yhteydessä kysyn kuitenkin vielä, 

missä määrin virtuaalisuus sopii stand up -performanssiin ja missä määrin ei.  

 

2.2.1 Alussa oli van Gennep, sitten Turner 

Victor Turnerin rituaalintarkastelu nojaa Arnold van Gennepin (1960/1909) 

jaotteluun kolmivaiheisista siirtymäriiteistä (rites de passage). Turnerin 

mukaan (1982: 24) van Gennep tarkoitti siirtymäriitin käsitteensä 

merkitsemään sekä rituaaleja, jotka saattelevat yksilön tai ikäryhmän 

seuraavaan sosiaaliseen statukseen että rituaaleja, jotka liittyvät koko yhteisöä 

koskettaviin kausittaisiin muutoksiin. Van Gennep itse keskittyy kuitenkin vain 

edellä mainittuun tyyppiin ja käsitteellä viitataankin nykyään lähinnä elämän 

muutoskohtien rituaaleihin. Turnerin (1967: 93) mukaan siirtymäriittejä löytyy 

kaikista yhteiskunnista, mutta voimakkaimmin ne tulevat esille pienissä, 

suhteellisen vakaissa ja syklistä elämänkiertoa noudattavissa yhteiskunnissa, 

joissa muutos liittyy teknologisten keksintöjen sijaan biologisiin ja 

meteorologisiin rytmeihin. Van Gennepiä seuraten Turner erottelee toisistaan 

elämänkulku- ja kalenterirituaalit ja argumentoi, että edelliset ovat 

luonteeltaan ”alentavia” ja jälkimmäiset ”nostattavia”. Siirtymärituaalit 

nöyryyttävät rituaalin kokelaat eli initioitavat hetkellisesti ennen kuin 

korottavat pysyvästi heidän statustaan, kalenterirituaalit taas antavat 

osallistujilleen hetkellisen kokemuksen sosiaalisesta ylemmyydestä kunnes 

palauttavat alkuperäisen järjestyksen. Tästä huolimatta Turner näkee kaikkien 

rituaalien sisältävän prosessuaalisen välivaiheen tai eräänlaisen käytävän (engl. 

passage), jolloin kyse voi olla koko yhteisön siirtymisestä uuteen tilaan. 

(Turner 1982: 24–25.) 

 

Siirtymärituaalin ensimmäinen vaihe irrottaa riittiin osallistujan entisistä 

sosiaalisista statuksistaan. Tämä osoitetaan symbolisella käyttäytymisellä ja 

erityisesti erilaisilla kääntämisen ja päälaelleen asettamisen riiteillä. 
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Ensimmäisen vaiheen tarkoitus on rajata pyhä aika ja paikka maallisista 

vastaavista niin, että ajan laatu ikään kuin muuttuu ja muodostuu eräänlainen 

ajan ulkopuolinen tila. Tätä seuraa siirtymävaihe, jota van Gennep kutsuu 

latinankielisillä nimillään margin tai limen, jotka tarkoittavat kynnystä. Se on 

epämääräinen sosiaalinen limbo tai välitila, joka sisältää vain muutamia 

viittauksia edeltäviin ja tuleviin sosiokulttuurisiin statuksiin tai tiloihin. 

Liminaali- eli välitilan kynnyksellä seisovat kokelaat ovat vakiintuneiden 

statusten välissä: eivät vielä yhtä, mutta eivät myöskään toista. Erilaisilla 

nöyryyttämisen ja alistamisen keinoilla heidät pyritään muuttamaan toistensa 

kaltaisiksi, siis eräänlaiseksi massaksi, josta heidät sitten muovataan 

uudenlaisiksi yhteisön statuksellisiksi jäseniksi. Tämä tapahtuu pyhässä 

liminaalitilassa jaetun viisauden eli manan kautta. Viimeinen vaihe on 

takaisinliittyminen, joka pitää sisällään symbolisia toimintoja, joiden avulla 

osoitetaan paluu uuteen, suhteellisen tasapainoiseen ja määriteltyyn asemaan 

yhteisössä. (Turner 1982: 24–25; Turner 2007/1969: 106–108, 117.)  

 

Oman kenttätyönsä Turner teki Luoteis-Sambian ndembujen parissa ja sen 

pohjalta hän kehitteli rituaalintutkimuksen käsitteensä. Lähden tässä liikkeelle 

rituaalin pienimmästä yksiköstä symbolista (Turner 1967: 19) ja käsittelen 

sitten rituaaliprosessin liminaalia eli välitilaa ja vertailen sitä liminoidiin, jolla 

Turner tarkoittaa liminaalin tapaista tai tyylistä. Pyrin näin luomaan jatkumoa 

traditionaalisen rituaalin ja modernin sekulaarin rituaalinomaisen kulttuurisen 

performanssin välille ja lähentymään siten omaa aihettani stand up -komiikkaa.  

 

2.2.2 Symboli 

Turner (1982: 20–21) kutsuu työtään rituaalisymbolien parissa vertailevaksi 

symbologiaksi ja katsoo sen eroavan symbolisesta antropologiasta ja 

semiotiikasta, jotka myös tutkivat symboleja, merkkejä, signaaleja, merkityksiä, 

ikoneja, merkitsijöitä ja merkittyjä. Semiotiikkaan verrattuna Turnerin 
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symbologia on kuitenkin kapea-alaisempi ja symboliseen antropologiaan 

verrattuna laajempi aineiston ja tutkimusongelmien suhteen. Vertailevan 

symbologian mielenkiinnon kohteena ovat symbolit rituaaleissa ja taiteessa ja 

erityisesti symbolien suhde käsitteisiin, tunteisiin, mielikuviin ja arvoihin, joita 

ihmiset niihin liittävät. Turner (1982: 23) korostaa, että symboleja ei tulisi 

ymmärtää ainoastaan mekaanisena ja kankeana viittausjärjestelmänä, sillä 

silloin kadotetaan niiden luova potentiaali. Vertaileva symbologia pyrkiikin 

säilyttämään symbolien leikkisän sävyn, tarttumaan niihin liikkeessä ja 

leikittelemään niiden muodon ja merkityksen mahdollisuuksilla. Käytännössä 

tämä tarkoittaa symbolien paikantamista niille konkreettisille, historiallisille 

kentille, joilla todelliset ihmiset toimivat ja käyttävät symboleja 

vuorovaikutuksessaan.   

 
Symboli on rituaalin pienin yksikkö, joka pitää sisällään rituaalisen 

käyttäytymisen erityisen luonteen ja on siten rituaalin erikoisrakenteen 

äärimmäisin yksikkö. Symbolit voivat olla asioita, esineitä, toimintoja, suhteita, 

tapahtumia, eleitä ja paikkoja, jollaisina Turner niitä ndembu-rituaalissa 

havainnoi. Rituaalisymbolien tutkiminen edellyttää huomion kiinnittämistä 

koko rituaaliprosessiin ja sen erilaisten tapahtumajaksojen keskinäisiin 

suhteisiin. Ndembu-rituaalia havainnoidessaan Turner huomasi 

rituaaliperformanssien muodostavan erillisiä vaiheita, joiden kautta yhteisö 

pystyy sopeutumaan sisäisiin muutoksiin sekä ulkoiseen sosiokulttuuriseen ja 

fyysiseen ympäristöön. Turnerille rituaalisymbolit liittyvät siis olennaisesti 

koko yhteisön sosiaalisiin prosesseihin ja hän näkee ne ennemminkin 

dynaamisina tapahtumina kuin stabiileina objekteina. (Turner 1967: 19–20; 

Turner 1982: 21.) 
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2.2.3 Liminaali ja communitas 

Turnerille rituaali on erillään tavallisesta todellisuudesta ja erityisen selvästi 

tämä tulee esille rituaalin liminaalisuudessa. Arkitodellisuutta ja rituaalin 

liminaalia ohjaavat jo lähtökohtaisesti erilaiset mielentilat: ensin mainittua 

indikatiivinen, jälkimmäistä kulttuurin subjunktiivinen mieli. Indikatiivisella 

tarkoitetaan tässä selkeämmin merkityn ja jotain tiettyä osoittavan aluetta, kun 

taas subjunktiivinen viittaa sellaisiin kielellisesti ilmaistaviin olosuhteisiin 

kuten ”ehkä”, ”saattaa olla”, ”jos vain”, ”hypoteesi”, ”fantasia”, ”otaksuma” 

ja ”halu”. Samaan tapaan kuin verbin subjunktiivista muotoa käytetään 

ilmaisemaan näitä olosuhteita ja mielentiloja, hajottaa liminaali kaikki 

faktuaaliset ja arkijärjen järjestelmät osiinsa ja leikkii niillä aiemmin 

näkemättömillä tavoilla. (Turner 1982: 27, 82–83.) Liminaalin mitä jos -

ajattelu on siis eräänlaista ideoilla tai symboleilla leikittelyä ja sellaisenaan 

täynnä voimaa ja potentiaalia.  

 

Liminaalisuudesta voi nousta communitas, joka on eräänlainen tunne 

yhtenäisyydestä ja solidaarisuudesta. Toisaalta sillä voidaan viitata myös 

yhteiskunnan tilaan, jossa normatiivisen rakenteen tilalle asettuu suhteellisen 

yhdenmukainen ja tasavertainen yhteisö. (Turner 2007/1969: 108–109.) 

Communitas on ajaton olotila, se on hetki ajan sisällä ja sen ulkopuolella. Kyse 

on hetkellisestä sellaisen sosiaalisen sitoumuksen tunnistamisesta, joka ei 

vaikuta rituaalin aikana, mutta palaa pian sen jälkeen vaikuttamaan sosiaalisten 

siteiden verkossa. Olennaista on, että liminaalisuuteen kuuluva nöyryys ja 

tietynlainen rakenteettomuudesta johtuva pyhyys jäävät elämään 

siirtymärituaalin läpikäyneissä sen jälkeenkin: siirtymäriiteissä 

tunnistetaan ”sellaisen perustavan ja yleisen, ihmisiä yhdistävän siteen 

olemassaolo, jota ilman ei voisi olla minkäänlaista yhteiskuntaa”. 

Communitasin hengen voi tunnistaa uskonnossa ja taiteessa eri muotoineen ja 

lisäksi jossain määrin laissa, etiikassa, sukulaisuussuhteissa ja jopa taloudessa. 

(Turner 1974: 231–232, 238.) 
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2.2.4 Modernin maailman liminoid  

Kun tutkittavan ilmiön kontekstina on 2010-luvun maailma, olennainen käsite 

liminaalin rinnalla on liminoid, jolla Turner (1982: 32–33) tarkoittaa liminaalin 

tapaista tai tyylistä. Selkein ero liminaalin ja liminoidin välillä on, että ensin 

mainittu liittyy perinteisten yhteisöjen rituaaleihin ja jälkimmäinen modernien 

teollistuneiden yhteiskuntien vapaa-ajan aktiviteetteihin ja taiteen muotoihin. 

Jakoa on tosin kritisoitu mielivaltaiseksi (Rowe 2008) ja mielekkäämpi ero 

liminaalisen ja liminoidisen välillä voisikin löytyä niiden kyvystä vaikuttaa 

rituaalin osallistujiin. Liminaali kykenee muuttamaan osallistujia pysyvästi 

sosiaalisen statuksen vaihdon kautta, kun taas liminoidinen ei tähän ainakaan 

virallisesti pysty (Njaradi 2013: 28, 31–32).  

 

Turner viittaa kuitenkin virtaavaan suhteeseen liminaalisen ja liminoidisen 

välillä: se mikä perinteisissä yhteisöissä on tullut esille rituaalin 

liminaalisuutena, on moderneissa yhteiskunnissa taiteen ja muiden vapaa-ajan 

lajien liminoidista. Modernisaation prosessit, kuten teollistuminen, 

kaupungistuminen, erikoistuminen, byrokratian kehittyminen ja työ- ja vapaa-

ajan erottaminen toisistaan ovat saaneet aikaan sen, että uskonnollinen rituaali 

on purskahtanut auki ja synnyttänyt toisistaan eriytyneitä performanssin lajeja, 

kuten teatterin, baletin, oopperan, elokuvan, romaanikirjallisuuden, 

taidenäyttelyn, klassisen musiikin, rock-musiikin, karnevaalit, kulkueet ja 

urheilutapahtumat. (Turner 1982: 85–86.) 

 

Liminoidiset ilmiöt kehittyvät erossa keskeisistä talouspoliittisista prosesseista 

ja tulevat esille marginaalissa, keskeisten toimintojen väleissä ja rajapinnoilla. 

Siitä huolimatta ne voivat ottaa osaa yhteiskuntakritiikkiin ja jopa 

vallankumouksellisiin julistuksiin paljastamalla epäoikeudenmukaisuuksia, 

moraalittomuuksia tai muita epäkohtia valtavirran talouspoliittisissa 

rakenteissa. Liminoidisen alueella tapahtuvalla sosiaalisella kritiikillä ja 

poliittisella aktivoitumisella ei kuitenkaan ole suoraa yhteyttä virallisiin 
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poliittisiin prosesseihin, vaikka se niitä kommentoisikin. Monitahoisissa 

moderneissa yhteiskunnissa liminaalisen ja liminoidisen voi kuitenkin ajatella 

esiintyvän rinnakkain eräänlaisessa kulttuurisessa pluralismissa. (Turner 1982: 

54–55.) 

 

2.3 Rituaalihuumorista huumorirituaaliin  

2.3.1 Stand up -esitys kulttuurisena performanssina 

Vaikka rituaalihuumori on ollut pitkään antropologian tutkimuskohteena, 

antropologit eivät ole niinkään olleet kiinnostuneita huumorista kuin pyhästä 

rituaalista tai tekstistä, jossa sitä esiintyy (Oring 2008: 183, 188). Tässä työssä 

käännän asetelman toisin päin ja rituaalihuumorin sijaan tutkin eräänlaista 

huumorirituaalia. Tarkastelen stand up -esitystä rituaalinomaisena julkisena 

tapahtumana ja siis turnerilaisittain kulttuurisena performanssina, joka sisältää 

mahdollisesti liminaalin, joka puolestaan pitää sisällään erilaisia symboleja ja 

luo mahdollisuuden communitasin syntymiselle. Käytän rituaalintutkimuksen 

käsitteitä analyysin apuna ja tulkinnan suuntaajina, mutta en näe stand up -

esitystä perinteiseen uskonnolliseen rituaaliin samaistettavissa olevana 

kokonaisuutena. Turnerin käsitteiden kautta avautuu jatkumon tapainen suhde 

perinteisen uskonnollisen rituaalin ja nykyajan modernien rituaalinomaisten 

kulttuuristen performanssien välille. Rituaalin tapaan kulttuurinen performanssi 

tarjoaa metaforisen lavan, jolla kulttuurin elementtejä voidaan kuvata ja 

käsitellä. Tämän vuoksi katson rituaaliteorian käsitteiden olevan omiaan 

tällaisen nykyajan maallisen viihdeperformanssin tutkimukselle.  

 

Kulttuuriset performanssit – olivat ne sitten perinteisten yhteisöjen rituaaleja 

tai modernien yhteisöjen populaarikulttuurin muotoja – ovat Turnerille sekä 

representatiivisia että refleksiivisiä siinä mielessä, että ne sekä heijastelevat 

kulttuurin piirteitä että antavat toisaalta mahdollisuuden itsensä kriittiselle 
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tarkastelulle. (Turner 1982: 78–79; Turner 1990: 17.) Rituaaliprosessin 

liminaalivaihe muodostaa arkielämästä irrallaan olevan teatterimaisen lavan, 

jolla kulttuurin ideoita, kuvia ja pyhiä symboleja kuvataan. Kulttuuriset 

performanssit syntyvät samankaltaisesta kulttuurisesta olotilasta. (Turner 1990: 

8–11.) Kyse on samantyylisistä prosesseista, joissa kulttuurin tarjoamaa 

materiaalia pilkotaan ja paloitellaan ja sitä kautta arvioidaan ja määritellään 

uudestaan. Tämä Turnerin työn ulottuvuus luo yhteyden menneen maailman 

yliluonnolliseen vetoavan rituaalin ja modernin maailman sekulaarin 

kulttuuriperformanssin välille: liminaalinen yhdistyy liminoidiseen.  

 

Kulttuurisilla performansseilla on kykyä muodostaa erityinen virtuaalinen 

mielentila tai sosiaalinen areena, jolla kulttuuria muokataan, haastetaan ja 

vakiinnutetaan. Performanssi on julkinen ja jaettu ja se tulee todeksi tekemällä. 

Kulttuuristen performanssien kautta avautuu mahdollisuus nojata hetkeksi 

taaksepäin ja tarkastella ympäröivää todellisuutta kriittisesti ja refleksiivisesti. 

Tätä kautta pyrin ymmärtämään ja analysoimaan omaa tutkimuskohdettani, 

sillä nähdäkseni rituaalin liminaalisuuteen kuuluvaa pilkkomis- ja 

paloittelutyötä tehdään modernissa maailmassa juuri kulttuuristen 

performanssien parissa, jollaiseksi stand upin ymmärrän. 

 

2.3.2 Etnografinen ote performanssiin 

Stand up -performanssilla tarkoitan sitä kokonaisuutta, joka muodostuu stand 

up -esityksestä eli siitä julkisesta tilanteesta, jossa lavakomiikkaa esitetään sitä 

kuuntelemaan saapuneelle yleisölle. Menetelmällinen valintani on etnografia, 

jonka merkitys rituaalien tutkimukselle on Thomas Eriksenin (2004: 295) 

mukaan korvaamaton. Etnografisella otteella on parhaat edellytykset astua 

stand up -performanssin sisälle ja auttaa ymmärtämään ilmiötä sen omilla 

ehdoilla. Etnografian ja stand up -komiikan päämäärät ovat myös kutkuttavalla 
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tavalla samankaltaiset: kummassakin ajatuksena on tehdä tuttu oudoksi ja outo 

tutuksi.   

 
Etnografialla sanana viitataan sekä kenttätyömenetelmään että tekstuaaliseen 

esitykseen siitä eli kuvaukseen tutkittavasta yhteisöstä, kulttuurista tai ilmiöstä  

(Davies 1999: 4–5). Klassisen malinowskilaisen käsityksen mukaan 

etnografinen kenttätyö muodostuu intensiivisestä osallistuvasta havainnoinnista, 

tutkijan fyysisestä läsnäolosta ja tarpeeksi pitkäkestoisesta oleskelusta kentällä. 

Ajatellaan, että kulttuurista tietoa ei voi saavuttaa ainoastaan dialogissa vaan se 

täytyy kokea niin kuin se todellisuudessa tapahtuu. (Vered 2000: 1.) Kyseessä 

on metodologinen valinta, jossa uuden tiedon syntymisen edellytyksenä on 

dialogi tutkijan ja tutkittavan välillä sekä vuorovaikutussuhde tutkimuksen 

teoreettisen viitekehyksen ja tutkijan useista eri aineistoista tekemien 

tulkintojen välillä (Rastas 2010: 65). 

 

Perinteiseen käsitykseen etnografisesta kenttätyöstä on lisäksi kuulunut 

matkustaminen pois kotoa, usein vieläpä kaukaiseen ja vaikeasti saavutettavaan 

kohteeseen. Nämä määritelmät eivät kuitenkaan välttämättä sovi nykyiseen 

etnografiseen työhön, sillä enää kentät eivät ole kaukaisia ja eristyksissä olevia. 

Lisäksi antropologista tutkimusta tehdään paljon niin sanotusti kotona, tutussa 

ympäristössä. Kentät eivät ole välttämättä tiettyyn paikkaan sidottuja tai edes 

fyysisesti olemassa olevia vaan ne liikkuvat jatkuvasti ja niillä liikutaan 

vähintään yhtä paljon kuin etnografit itse. (Vered 2000: 2, 12.) Tietyn 

maantieteellisen paikan sijaan etnografinen kenttä muodostuu erilaisista tiloista, 

tilanteista ja kohtaamisista. Yhä useammin tutkija koostaa kenttänsä 

hetkellisistä kohtaamisista ja vierailuista useissa erilaisissa paikoissa ja 

merkityksellisissä tilanteissa (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto 2014: 12.)  

 
Etnografisen otteen ja menetelmien avulla yritän ymmärtää performanssia, 

jolla tässä työssä tarkoitan erityislaatuista toimintaa tai tapahtumaa, joka 

kurkottaa kohti olemassaolon merkityksiä ja tulee todeksi tekemällä (Hobart & 
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Kapferer 2005: 11). Performanssia ei siis edellä erityinen malli tai teksti, joka 

ohjaisi sen kulkua vaan sen niin sanottu teksti tai juoni muodostuu 

performanssissa itsessään: se kehkeytyy edetessään. Performanssi on tekemistä 

ja tapahtumista. Sille on ominaista hetkellisyys ja konteksti: performanssi tulee 

todelliseksi ja näkyväksi tietyssä hetkessä. Stand up -performanssi poikkeaa 

tästä siten, että se on osittain käsikirjoitettu. Lavalla kerrottavat vitsit syntyvät 

kirjoitusprosessissa, joka koomikosta riippuen sisältää enemmän tai vähemmän 

konkreettista kirjoittamista. Vitsi on kuitenkin yleensä jossain määrin olemassa 

ennen kuin koomikko astuu lavalle. Toisaalta stand up -esityksen aikana voi 

tapahtua jotain odottamatonta, johon koomikko reagoi ja saa yleisön 

nauramaan. Spontaanisti lavalla syntynyt vitsi voi myös päätyä koomikon 

vakituiseen esitysrepertuaariin. Stand upin kohdalla voidaan siis puhua 

kirjoitetun ja hetkessä syntyvän performanssin yhdistelmästä. 

 
Kulttuuri- ja sosiaalitieteiden performatiivisen käänteen alkupisteenä voidaan 

pitää Victor Turnerin ja performanssintutkija ja teatterialan ammattilaisen 

Richard Schechnerin yhteistyötä (Njaradi 2013: 26), jonka pohjalta molemmat 

kirjoittivat tahoillaan (ks. esim. Turner 1982; Turner 1988; Schechner 1985). 

Turner (1982) kirjoittaa esimerkiksi etnografisesta eläytymisestä ja teatterin ja 

draaman keinoista kulttuurintutkimuksessa. Schechner (1985) puolestaan tutkii 

teatteriperinteitä eri kulttuureissa ja taiteellisen performanssin ja 

rituaaliprosessin yhtäläisyyksiä. Performatiivinen näkökulma kääntää katseen 

käytäntöön, kokemuksellisuuteen ja kehollisuuteen eli siihen, miten 

performanssi esitetään ja näytellään todeksi. Lähtökohtana on ajatus, että 

performanssi on pääosin tekemistä sekä ruumiin- ja muiden tekniikoiden 

hallitsemista. On myös argumentoitu, että performatiivinen ulottuvuus eli 

tarkoituksellinen ja itsetietoinen symbolisten toimintojen julkinen 

suorittaminen tekee rituaalista, teatterista tai spektaakkelista sen mitä se on 

(Bell 2009: 159–160). 
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Tanssintutkimuksen parissa tutkijan fyysiseen läsnäoloon kentällä on 

kiinnitetty erityistä huomiota ja argumentoitu, että tekeminen ja osallistuminen 

arkipäiväisiinkin yksityiskohtiin on tärkeää, sillä juuri niiden kautta 

performanssin kokonaisuutta rakennetaan. Performanssi – tai muu kulttuurinen 

ilmiö – tehdään todeksi yksityiskohtien kautta ja tarkastelun kiinnittäminen 

niihin johdattelee performanssin sisälle. (Njaradi 2013: 31–32.) 

Aistietnografian ja performanssiorientoituneen suuntauksen yhteydessä 

puhutaan tutkijan kehollisesta maailmassa olemisesta ja kannustetaan 

murtamaan visuaalisuuden valta-asema. Vaikka etnografinen tieto nojaa 

käytännölliseen, keholliseen ja aistimelliseen oppimiseen, on etnografian 

harjoittaminen paljolti myös kirjoittamista: havaitun tallentamista ja sen 

käsittelyä kirjoittamisen keinoin (Conquergood 2006/1991: 351–353.) Usein 

etnografisen kokemuksen sanallistaminen saattaakin tuottaa hankaluuksia.  

 
Aistietnografisen lähtökohdan huumaamana pohdin oman työni kohdalla, 

pitäisikö myös minun muistiinpanoja kirjoittaessani siemailla olutta, joka 

kieltämättä kuuluu stand up -kulttuuriin olennaisesti. Entä miten tuoda 

kirjoitetussa etnografiassa esille hajut, tuoksut, tunteet ja muut vaikeasti 

selitettävät nyanssit, jotka osaltaan luovat stand up -performanssin? Miten voin 

parhaiten kirjoittaa auki kokemusten sarjan, joka on opettanut minulle kuinka 

stand up -keikoilla ollaan? Etnografista kirjoittamista onkin pohdittu paljon 

erityisesti postmodernin antropologian ja writing culture -liikkeen esille 

nostamien kysymysten kautta. Etnografisia kuvauksia on moitittu latteudesta ja 

yksiulotteisuudesta ja ihmetelty, miten antropologit onnistuvat kirjoittamaan 

elävästä elämästä niin tylsästi (Pratt 1986). Toisaalta sama metodologinen 

haaste on läsnä kaikessa esitystutkimuksessa: kuinka kuvata visuaalisesti 

runsasta elokuvaa tai hetkessä tapahtuvaa performanssitaidetta niin, että lukija 

ymmärtää kokemuksen kokonaisvaltaisuuden? Miten ilmaista ainoastaan 

sanoin jotain jonka koko keho tuntee? Komiikkaa ja huumoria tutkiva joutuu 

pohtimaan samoja kysymyksiä. Huumorin vahva kontekstiin kiinnittyneisyys 
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ja vitsien tietynlaiset intuitiiviset ulottuvuudet aiheuttavat sen, että kaikki jutut 

eivät käänny tekstin kielelle ainakaan niin, että niissä säilyisi sen 

onnistumiselle tärkeät ulottuvuudet ja elementit. Toisaalta huumorista on lähes 

mahdotonta kirjoittaa ellei ole ollut mukana todistamassa sen hetkeä. Kuinka 

siis kirjoittaa stand up -esityksestä niin, että sen koomiset elementit säilyvät 

edes jossain määrin hengissä? 

 

2.4 Muistiinpanoja pimeässä eli katsaus tutkimusprosessiin  

Jälkikäteen tarkasteltuna tutkimusprosessia voisi kuvailla pimeässä 

haparoinniksi – jopa ihan konkreettisesti, kirjoitinhan kenttämuistiinpanoni 

pääsääntöisesti hämärässä, nenä kiinni paperissa ja usein vain käden 

liikkeeseen luottaen. Kielikuva sopii prosessiin kuitenkin myös 

vertauskuvallisemmassa merkityksessään, sillä kuten olen johdannossa tuonut 

ilmi, suhteeni stand up -komiikkaan ennen tämän työn aloittamista oli 

käytännöllisesti katsoen olematon. Kenttätöiden alkuvaiheessa haparoin myös: 

ensimmäisinä kertoina stand up -keikoilla kirjoitin ylös kaiken minkä suinkin 

ehdin keskittyen koomikoiden esittämiin juttuihin, niiden sisältöön, teemoihin 

ja sanastoon eli performanssin ”tekstiin”. Kenttätöiden edetessä ja muutaman 

ensimmäisen haastattelun jälkeen opin rentoutumaan, keskittymään esityksen 

hetkeen ja kohdistamaan huomioni tutkimustehtävälle olennaisiin seikkoihin. 

Niinkin yksittäisen seikan kuin koomikon eleiden ja ilmeiden huomioiminen 

auttoi ymmärtämään mitä tutkittavan ilmiön sisälle meneminen todella 

tarkoittaa.  

 

Kenttäni sijaitsi ja sijaitsee tietyssä mielessä kotona, sillä se sijoittuu 

suomalaiseen yhteiskuntaan sekä minulle tutuille viihteen ja 

populaarikulttuurin aloille. Lisäksi tein kenttätöitä samassa baarissa, jossa 

vapaa-ajallanikin kävin. Varsinkin aluksi oli vaikeaa erottaa etnografisen 

kentän ääriviivoja ja nähdä sitä tutkimusasetelman vaatimassa uudessa valossa, 
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sillä tuttu ympäristö todella tekee sokeaksi. Ratkaisin pulman 

mielikuvaharjoittelulla eli katselemalla kaikkea tuttua ja tavallista ikään kuin 

täysin uutena ja outona. Tässä kohtaa apuna toimi se, että stand up -komiikka 

ei ollut minulle entuudestaan tuttua vaan opettelin tuntemaan sen 

tutkimusprosessin myötä.  

 
Roolini kentällä oli jotain havainnoivan osallistujan ja osallistuvan 

havainnoijan väliltä (ks. Davies 1999: 72–73). Stand up -keikoilla olin kuin 

kuka tahansa yleisön jäsen: kuuntelin, katselin, nauroin, hakkasin käsiäni 

yhteen. Toisaalta poikkesin tavallisesta katsojasta asennoitumisen ja tilanteen 

kirjallisen tallentamisen osalta. Niin sanotulla kotikentälläni Remakassa 

minulla oli muutama vakiintunut istumapaikka ja ympärilläni ikään kuin 

suojattu piiri. Klubilla säännöllisesti esiintyvät koomikot tiesivät roolini 

tutkijana eivätkä kiinnittäneet erityistä huomiota, vaikka tavallisen katsojan 

roolissa olisin heti joutunut koomikon kynsiin epätavallisen käyttäytymisen 

vuoksi. Ainoa tällainen tilanne oli kenttätöiden alkuvaiheessa, kun eräs 

oululainen koomikko pyysi minut yllättäen mukaansa lavalle selittämään 

miksi ”kirjoitan niin paljon” ja kertomaan tutkimuksestani. Jälkeenpäin hän 

kertoi halunneensa antaa minulle kokemuksen lavalla olemisesta. Seuraava 

askel lavalla olemisessa olisikin stand up -komiikan kokeileminen itse. 

Tutkimusprosessin alussa suunnitelinkin tätä ja kirjoitin jo muutaman vitsin 

aihion, mutta en uskaltautunut lavalle – vielä. 

 

Haastatteluissa roolini oli alkujännityksen hälvettyä suhteellisen aktiivinen: 

tein jatkokysymyksiä ja esitin toisinaan provosoiviakin kommentteja, koska 

keskustelun onnistumiseksi on molempien osapuolien annettava itsestään jotain. 

Koin myös, että johtuen ulkopuolisuudestani on minun aktiivisuudellani 

vakuutettava haastateltavat siitä, että olen todella kiinnostunut aiheesta ja 

haluan oppia. Haastattelujen suhteen tein virheen siinä, että en aina 

nauhoittanut alkupuheita vaan laitoin nauhurin päälle vasta kun haastattelu niin 
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sanotusti virallisesti alkoi taustatietojen kyselyllä. Muutaman haastattelun 

kohdalla en siis voi varmuudella tietää, mitä olen haastateltavalle kertonut 

tutkimuksen asetelmasta, teemoista ja päämääristä ja miten nämä ovat voineet 

vaikuttaa hänen vastauksiinsa. Useimmiten olen onneksi kirjoittanut nämä 

tiedot muistiinpanoihin haastattelun jälkeen. Tulevaisuudessa aion kuitenkin 

ottaa todesta ohjenuoran ”pelkkä muistijälki ei ole luotettava”.  
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3 Stand up -performanssin sisällä 

3.1 Esinäytös  

Stand up -esitys on tarkasti koordinoitu performanssi, jonka näkyvän osan 

keskipiste on koomikko itse kirjoittamineen ja valmistelemine juttuineen. 

Stand up -esityksen paikkana on usein baari tai ravintola tai suurempi 

konserttisali yksittäisten keikkojen ollessa kyseessä. Koomikoiden 

näkökulmasta ihanteellisessa tapauksessa yleisö tulee paikalle juuri 

lavakomiikan vuoksi ja maksaa siitä sisäänpääsymaksun, jolloin yleisö on jo 

lähtökohtaisesti sitoutunut esitykseen. Vaikka taustalla on usein suuri joukko 

toimijoita liittyen tilaisuuden järjestämiseen, keskityn tässä kuvauksessa 

ainoastaan performanssin näkyviin osiin eli stand up -esitykseen. En myöskään 

tarkastele lainkaan niin sanottuja firmakeikkoja tai muita tilauskeikkoja, joissa 

stand up on erityisenä ohjelmanumerona.  

 

Konserttisalien pysyvissä katsomoissa tuoleja on yleensä koko huoneen 

leveydeltä ja esimerkiksi teatteri Riossa istutaan erillisten pöytien ääressä. 

Remakka-klubilla katsomo on järjestetty kahteen penkkirivistöön niin, että 

keskelle jää käytävä. Tärkeintä kuitenkin on, että yleisö istuu kasvot kohti 

lavaa, joka selvästi eroaa muusta tilasta ja voi olla hieman korotettu 

maanpinnasta. Lava on valaistu värillisellä tai valkoisella valolla, kun taas 

katsomo pimennetään esityksen ajaksi. Yleisö istuu pimeässä ja katselee 

lavalla seisovaa ja valaistuksessa kylpevää koomikkoa. Stand up -komiikalle 

otollisin ajankohta on myöhäinen ilta, jota esiintymispaikan himmeä valaistus 

mukailee tai toisinaan imitoi, jos esitys on poikkeuksellisesti päivällä. Pimeys 

on merkki illasta ja yöstä, joka on luonnollisten toimintojen aikaa ja jolloin 

päästetään irti päiväsajan normeista. 1  Pimeydessä vapaudutaan arjen 

                                                             
 
1 Sosiologi Pierre Bourdieu (1973) on kirjoittanut valon ja pimeyden suhteesta esseessään The 
Berber House or the world reversed. 
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indikatiivisesta eli suoraviivaisesta mielentilasta, koetaan olo turvalliseksi ja 

uskalletaan nauraa herkemmin, kuten oululainen koomikko Awe Vengasaho 

esitystilannetta kuvaa: 

 

Päiväsaikaan ihmiset tahtoo olla vielä tietyllä tavalla arkimoodissa ja ei oo 

niin ehkä lämmintä yleisöä. Päivällä jotenki, tai päivänvalossa ihmiset on 

varovaisempia että mille nauraa… Yleisössä pittää olla tarpeeksi pimeää, että 

porukka nauraa. Sen huomaa joskus, että liian valoisa yleisö niin ihmiset 

ujostellee siellä, reaktiot ei oo niin isoja, jotenki siinä on joku kumma taika. 

 

Kuva 1. Etualalla yleisöä odottamassa esityksen alkua, taustalla valaistu 

esiintymislava. Teatteri Rio 28.3.2015. Kuva: Aino Pohjola. 

 

Aikaan ja paikkaan liittyvillä määritteillä stand up -komiikan esitystilanne 

lavastetaan erityiseksi, erotetaan jokapäiväisestä elämästä ja luodaan 

teatterimainen lava (Turner 1982), virtuaalinen tila (Kapferer 2004) tai 
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tilapäisen aktiivisuuden ilmapiiri (Huizinga 1984/1938), jossa voidaan leikkiä 

illuusiota hetkessä tapahtuvasta performanssista. Lavan ja katsomon 

konkreettinen jako kahteen selkeästi erilliseen alueeseen viittaa myös 

symboliseen erotteluun. Koomikko on mahdollisesti korkeammalla lavalla 

valossa ja yleisö matalammalla pimeässä. Koomikolla on ääntä vahvistava 

mikrofoni, joka samalla osoittaa puheenvuoron haltijan. Yleisö istuu 

katsomossa yhtenäisenä massana, kun taas koomikko on lavalla yksittäisenä 

yksilönä. Aktiivinen koomikko hallitsee tilannetta, sillä hän on se joka lavalla 

seisoo ja puhuu, yleisön rooli on passiivisempi katsojan ja kuuntelijan. Jos 

tilassa on siihen mahdollisuus, koomikot pysyttelevät yleisön näkymättömissä 

ennen lavalle nousemistaan ja tulevat esille lavan takaa tai sivusta, kuitenkin 

jostain muualta kuin yleisön joukosta. Harjoitusklubilla alkutilanne voi olla 

erilainen ja esimerkiksi Remakan open mic -illoissa koomikot tulevat lavalle 

sen sivusta ensimmäisestä istuinryhmästä, koska tilassa ei ole erillistä 

takahuonetta.  

 

Valaistusta lukuun ottamatta esiintymislava on askeettinen ja sen ainoana 

lavasteena toimii mikrofoniteline eli niin kutsuttu mikkiständi ja toisinaan 

korkea jakkara ja pieni sivupöytä esiintyjän juomalasille. Koomikko ei 

myöskään tuo lavalle ylimääräistä rekvisiittaa tai pukeudu erityiseen asuun. 

Kehittymässä olevan lajin sisällä käydään luonnollisesti rajanvetoa säännöistä 

ja suomalaisessa stand upissa tämä liittyy esimerkiksi kysymykseen, kuinka 

paljon ylimääräistä koomikko voi lavalle viedä. Tässä työssä pitäydyn 

kuitenkin perinteisimmässä käsityksessä, jonka mukaan sallittua rekvisiittaa on 

ainoastaan se, mitä lavalla on jo valmiina. Mielikuvituksen on tehtävä työ. 

Lavalla mikrofoni voi esimerkiksi muuttua kravatiksi tai symboloida penistä, 

kun sitä riiputtaa jalkojen välissä. Toisinaan taas mikrofoniteline muuttuu 

toiseksi ihmiseksi – yleensä laihaksi sellaiseksi.  
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Ilmassa leijailee usein oluen ja muiden alkoholijuomien hajuja, jotka 

sekoittuvat ihmisten ominaistuoksuihin ja muodostavat paikalle ominaisen 

hajukoktailin. Musiikki soi suurella voimakkuudella ja sitä soitetaan siihen asti 

kunnes esitys alkaa. Ellei kyseessä ole konserttisali pysyvine katsomoineen, 

alkuvaiheessa ihmiset istuskelevat ympäri tilaa pienissä porukoissa, notkuvat 

baaritiskillä, juttelevat ja selaavat puhelimiaan. Esityksen alkamisesta 

ensimmäisen vihjeen antaa seremoniamestari eli MC, joka astuu lavalle 

muutamaa minuuttia ennen aloitusta ja houkuttelee yleisöä siirtymään 

lähemmäksi lavaa ja toisiaan. Yleisön on istuttava lähekkäin, sillä aukot 

katsomossa uhkaavat latistaa naurun yksittäisiksi puuskiksi. Sen sijaan ei 

haittaa, jos istumapaikkoja ei riitä kaikille ja osa joutuu seisoskelemaan kylki 

kyljessä vieruskaverin kanssa, sillä nauru tarttuu ihmisestä toiseen fyysisen 

läheisyyden kautta (Bergson 1994/1900: 10). MC:n ensiesiintyminen on viesti 

yleisölle: lavalla on alkamassa jotain, johon huomio tulisi kiinnittää. 

Suuremmissa esiintymispaikoissa tämän MC:n tehtävän korvaa nauhoitettu 

kuulutus, joka toivottaa yleisön tervetulleeksi ja lisäksi tauon jälkeen ilmoittaa 

esityksen jatkumisesta. Remakassa seuraava vihje esityksen alkamisesta on 

tietty aloitusmusiikki, joka soi suuremmalla äänenvoimakkuudella kuin 

taustamusiikki aiemmin. Koomikoiden ja vakiokävijöiden johdolla yleisö alkaa 

hakata käsiään yhteen.  

 
MC astelee lavalle aplodien saattelemana, toivottaa kaikki tervetulleeksi ja jos 

kyseessä on open mic -ilta, kertoo niiden periaatteen. Harjoitusklubeilla 

koomikot harjoittelevat uusia juttujaan ja esiintymistä yleisesti. MC:n tehtävä 

on yleisön lämmittäminen ja virittäminen vapautuneeseen mielentilaan. 

Seremoniamestaria voi ajatella eräänlaisena välikappaleena yleisön ja muiden 

koomikoiden välillä. Toisinaan MC tuo tehtävänsä sanallisesti ilmi ja korostaa 

yhdessä tekemistä ja yleisön energian vaikutusta esityksen 

onnistumiseen: ”Mitä enemmän te annatte meille sitä rakkautta ja aplodeja ja 

ootte tässä mukana niin sitä parempia me ollaan” (Anitta Ahonen). MC ikään 
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kuin maanittelee yleisön yhteiseen hetkeen ja oikeaan mielentilaan. 

Esimerkiksi keväällä 2015 koomikko Tommi Ylimäinen seremoniamestarina 

toimiessaan yllyttää Remakan yleisöä naurusimulaatioon eli 

tekonauruharjoitukseen ennen ensimmäistä esiintyjää. Harjoituksessa 

päästetään MC:n johdolla ilmoille remakka tekonauru, jonka tarkoitus on 

herätellä nauruhermoja ja valmistaa yleisöä tulevaan. Erityisesti 

harjoitusklubeilla yleisön kannustuksen ja mukana olemisen merkitystä 

korostetaan, sillä illoissa esiintyy usein myös ensimmäistä kertaa 

lavakomiikkaa kokeilevia esiintyjiä. Myös yleisölle ladataan siis tiettyjä 

oletuksia ja annetaan tehtävä, joka sen on täytettävä, jotta esitys onnistuu.  

 

MC luettelee illan esiintyjät ja kannustaa yleisöä osoittamaan suosiotaan 

parhaaksi näkemällään tavalla: taputtamalla käsiään, huutamalla, vislaamalla. 

Samoilla aplodeilla pyydetään lavalle illan ensimmäinen esiintyjä. Ilta on jaettu 

esiintyjien kesken vuoroihin, joita stand upin sanastossa kutsutaan ”sloteiksi” 

(engl. slot, tarkoittaa tässä varattua aikaa) tai ”spoteiksi” (engl. spot, tarkoittaa 

tässä esiintymisvuoroa). Vuorojen välissä illan MC käy lavalla pitämässä yllä 

tunnelmaa ja kuulostelemassa yleisön mielentilaa. Puolivälissä pidetään noin 

viidentoista minuutin tauko, jonka aikana yleisö yleensä poistuu 

esiintymistilasta. Tauon jälkeen palataan samoille paikoille, myös eturivin 

piinapenkkiin. MC:n johdolla taputetaan vielä illan ensimmäisen puolikkaan 

esiintyjille ja toivotetaan tervetulleeksi seuraavat. MC kyselee, kuinka tauko 

meni ja saattaa valita yleisön joukosta katsojia, joiden kanssa juttelee eli 

kyselee näiden ammattia, parisuhdetta tai muuta elämäntilannetta ja pyrkii 

reagoimaan vastauksiin hauskasti ja usein kiusoitellen. Yleensä jututettavat 

kohteet valitaan eturivistä. Eturivillä onkin stand up -esityksessä erityinen 

merkitys ja sen istumapaikkoja on usein vaikea täyttää, sillä jokainen 

lavakomiikkaa hieman seurannut tuntee sen maineen: eturivissä istujia 

kiusoitellaan ja kuumotetaan. Koomikot itse näkevät tämän eräänlaisena 

keinona, jonka avulla esitystilanteen saa vuorovaikutteisemmaksi. Toisaalta se 
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vahvistaa koomikon asemaa esityksen hallitsijana, sillä hänellä on viimeinen 

sana ja taidot hiljentää huuteleva katsoja eli ”hekleri” (engl. heckler, tarkoittaa 

häiritsijää, häirikköä tai huutelijaa erityisesti esiintymistilanteessa).   

 

Yleisön kanssa improvisoiminen kiinnittää esityksen tiettyyn hetkeen ja tekee 

siitä erityisen. Vaikka koomikko on usein käsikirjoittanut myös yleisön kanssa 

käymänsä keskustelut ja huomioinut mahdolliset vastausvaihtoehdot, trikki 

rakentaa illuusiota tietyssä hetkessä tapahtuvasta tilanteesta ja koomikon 

nopeasta ajattelusta. Samalla yksittäisen katsojan ottaminen mukaan juttuun 

luo yhteyden koomikon ja yleisön välille. Silmätikuksi otetun katsojan voi 

tulkita edustavan koko yleisöä, jolloin koomikon ja yksittäisen katsojan välinen 

keskustelu symboloi vuorovaikutusta koko yleisön ja koomikon välillä. Illan 

edetessä näistä yksittäisistä katsojista tulee eräänlaisia hahmoja, jotka kuuluvat 

performanssiin ja joihin koomikot voivat esimerkiksi viitata keinolla, jota stand 

upissa kutsutaan ”call backiksi” (engl. call back, suoran lainauksen mukaan 

tarkoittaa ”takaisin kutsumista”). Call backilla tarkoitetaan viittaamista 

aiemmin esille tulleeseen juttuun, joka yleensä on koomikon aiemmin lavalla 

kertoma juttu. Se voi kuitenkin olla myös toisen esiintyjän kertoma juttu, 

lavalla tapahtunut tilanne tai hauskaksi hahmoksi muodostunut katsoja. Hahmo 

muodostuu vuorovaikutusprosessissa, jossa katsojan tietyistä persoonallisista 

ominaisuuksista tulee hänen ominaispiirteensä esityksen ajaksi. Illan lopuksi 

MC kiittää ja pyytää taputtamaan myös näille yksittäisille katsojille osana 

esitystä. Suunnitellussa vuorovaikutuksessa yleisöstä tulee osa performanssia. 

 
Koomikon tehtävä on rakentaa leikin puitteet eli luoda lavalle toinen 

todellisuus, esitellä oma sisäinen maailmansa ja johdatella yleisö sen sisälle. 

Kaiken on lisäksi vaikutettava siltä, että koomikko ikään kuin löytäisi 

maailman siinä hetkessä. Stand up -performanssi toimii hienovaraisen 

dynamiikan mukaisesti, jossa koomikko ohjailee yleisöä haluamaansa suuntaan 

hiuksenhienoilla vihjeillä (äänenpainot, eleet ja ilmeet), jotta pääsee lopussa 
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yllättämään ja kääntämään jutun suuntaan, jota yleisö ei osannut odottaa. 

Koomikko luo stand up -performanssin illuusion trikeillä ja tempuilla ja 

teeskentelee totuutta kunnes siitä tulee totuus (Schechner 1985: 121). Illuusio 

noudattaa toisen todellisuuden logiikkaa, joka on liminaalin ja liminoidin 

mahdollisuuksia täynnä oleva mitä jos- tai ikään kuin -ajatusmaailma. 

 

Verbaaliset silmänkääntötemput ja ruumiintekniikat auttavat koomikkoa 

luomaan vaikutelman, että hän keksii juttunsa siinä hetkessä. Tällaisia trikkejä 

ja tekniikoita ovat stand up -komiikan retoriset keinot, joihin kuuluvat 

(itse)ironia, sanojen kaksoismerkitykset ja muu sanoilla leikittely, assosiaatiot, 

analogiat ja rinnastukset, kirosanat, luettelot. Muita tehokeinoja ovat rytmi ja 

tauot, eleet ja ilmeet, äänen muuttaminen, painotukset, mutina, huutaminen, 

liioiteltu energisyys ja ”act outit”. Stand upissa act out tarkoittaa, että 

koomikko sananmukaisesti näyttelee kuvaamansa tapahtuman tai 

henkilöhahmon esimerkiksi muuttamalla ääntään tai siirtymällä askeleen 

verran sivuun. Koomikko voi myös katseen tai ojennetun käden avulla luoda 

kertomuksen toisen henkilön lavalle. Katsojan kannalta näköyhteys 

koomikkoon on siis olennainen, sillä toisinaan eleillä ja ilmeillä on jutussa niin 

suuri rooli, että sitä ei voi ymmärtää ellei koomikkoa näe kunnolla. Komiikka 

on haastava laji esiintyvän koomikon lisäksi katsojalle, sillä ajatusta 

ohjaamassa ei ole erityistä rekvisiittaa tai lavastusta. Kaikki tapahtuu pään 

sisässä. Tässä kulkee raja stand up -komiikan ja esimerkiksi teatterin välillä: 

puhtaasti stand upin keinoin kerrottu juttu ei vaadi tuekseen asusteita tai muuta 

ylimääräistä rekvisiittaa.  

 

Act outeilla ja muilla tehokeinoilla merkitään eri hahmoja jutussa ja 

painotetaan jutun kannalta tärkeitä elementtejä. Tarinankerronnan yleisten 

konventioiden tapaan niiden avulla kuljetetaan juonta sekä osoitetaan jutun 

alkamista ja loppumista – ja toisaalta huijataan yleisöä luulemaan näin. Niin 

retorisia kuin muitakin tarinankerronnan keinoja käytetään yleisön 
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ohjailemiseen koomikon haluamaan suuntaan, jotta huumorin ydin eli 

yllätyksellisyys säilyy yllätyksellisenä ja saa aikaan naurua. Yllätyksenä on 

usein jutun ”punch line” eli jutun kiteyttävä loppukaneetti, joka tuo alun 

asetelmaan eli ”set-upiin” jotain uutta tai kääntää sen päinvastaiseen suuntaan. 

Lisäksi juttukokonaisuuksien tai niin sanottujen ”rutiinien” (engl. routine, 

tarkoittaa ohjelmanumeroa) pienemmät osat kuten koomikon eleet, ilmeet ja 

sanavalinnat voivat olla humoristisia sellaisinaan.  

 

Stand up -performanssissa on kyse nyansseista ja niiden sävyistä, jotka 

ylläpitävät esitystä tai voivat romahduttaa sen. Esimerkiksi liian nopea 

puhetahti saattaa viedä uskottavuutta jutuilta, sillä liian nopeassa tempossa 

esitettynä ne kuulostavat ulkoa opetelluilta. Todellisuudessa yleisö voi olla – ja 

onkin – tietoinen siitä, että koomikon performanssi on käsikirjoitettu, mutta 

roolinsa mukaisesti ja riippuen siitä, kuinka hyvin koomikko esittää omansa se 

hyväksyy valheen totuudeksi ja heittäytyy mukaan leikkiin. Stand up -

komiikan taika on juuri tässä, sillä kukapa ei haluaisi toisinaan leikkiä 

mielikuvitusleikkiä. Performanssi on illuusion illuusio ja siten ehkä 

uskottavampi ja todempi kuin jokapäiväinen kokemus (Schechner 1988: xiv). 

Stand upissa toisen todellisuuden illuusio on kuitenkin hetkellinen ja se kestää 

tarkkaan määritellyn esityksen ajan. Tilan purkaminen alkaa heti viimeisen 

koomikon poistuttua lavalta, valot laitetaan päälle, ihmiset pomppaavat ylös 

penkeistään, eivätkä aplodit kestä niin pitkään kuin esimerkiksi teatterissa tai 

klassisen musiikin konsertissa on tapana. Performanssi on ohi ja koomikon 

luomat maailmat tuuletetaan lavalta pois. 

 

Seuraavassa luvussa hahmottelen ajatusta koomikon esittämistä vitseistä 

symbolisina tapahtumina, jotka osaltaan rakentavat stand up -performanssia 

samaan tapaan kuin rituaalisymboli osallistuu rituaaliprosessin rakentamiseen. 

Vitsistä eteenpäin siirryttäessä seuraava stand up -esityksen kokonaisuus on 

yksittäisen koomikon lavalla esittämä ”setti” eli juttukokonaisuus, jonka kesto 
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voi vaihdella viidestä minuutista noin tuntiin. Koomikon esittämän 

juttukokonaisuuden tulkitsen stand up -performanssin liminaalin tapaiseksi 

vaiheeksi, jossa kulttuurin elementtejä pilkotaan ja niillä leikitellään. Tätä 

kautta lähden rakentamaan tulkintaani stand up -performanssista rituaaliteorian 

käsitteitä hyödyntäen.  

 

3.2  Esitys 

3.2.1 Vitsi symbolina  

Rituaalisymboli on rituaalin pienin yksittäinen tapahtuma, johon on tiivistynyt 

rituaalisen käyttäytymisen erityinen luonne (Turner 1967: 19–20). Stand up -

performanssin pienin yksittäinen tapahtuma on vitsi, jonka ympärille 

performanssi kietoutuu. Vitsien kieli on metaforista ja vertauskuvallista ja 

rinnastusten ja analogioiden kautta ne viittaavat johonkin muuhun kuin itseensä. 

Koomikoiden lavalla kertomat vitsit ovat siis stand up -performanssin 

symboleita. Kenttämuistiinpanojen pohjalta olen kirjannut ylös noin sata 

yksittäistä jutun eli vitsin aihetta, jotka olen sitten tiivistänyt yleisempiin 

kategorioihin. Puhun tässä ”vitseistä” ja käytän sanaa sen yleisessä 

merkityksessä. ”Vitsi” ei ole kuitenkaan emic-termi, vaan koomikot puhuvat 

itse mieluummin ”jutuista”, joita lavalla kertovat.  

 

Taulukossa ensimmäinen sarake edustaa yleistä teemaa ja jälkimmäinen sarake 

esittää esimerkin siitä. Pyrin tällä havainnollistamaan ensinnäkin suomalaisen 

stand up -komiikan aiheiden kirjoa ja toiseksi vitsien symbolista luonnetta. 

Yksittäisellä vitsillä on  aina yleisempi konteksti, johon se viittaa. Esimerkiksi 

yksi stand up -komiikan klisee, naisten ja miesten väliset erot, kertoo 

sukupuoleen liitetyistä stereotypioista ja osallistuu joko niiden vahvistamiseen 

tai purkamiseen. Puhumalla lihomisestaan koomikko kertoo samalla 

suhteestaan kehoonsa ja syövästä puhuva koomikko kertoo, kuinka vakavan 
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sairauden kanssa eletään. Vitsilistan kohdalla on kuitenkin huomattava, että se 

ei kerro sävystä, jolla yleisemmästä teemasta puhutaan eli ottaako koomikko 

jutullaan kantaa esimerkiksi suomalaiseen alkoholikulttuuriin vai kertooko hän 

sen kontekstissa hulvattoman ryyppyreissujutun. Vitsinkertoja tai koomikko ei 

koskaan sano suoraan, mistä hänen koomisessa performanssissaan oikeastaan 

on kyse (Oring 2003: 146).  

 

Suomalaisen stand up -komiikan aiheita keväällä ja kesällä 2015 

 

Teema Esimerkki 

Feminismi ja tasa-arvo Sukupuolineutraali avioliittolaki 

EU Kreikan lainat 

Historia Holokausti 

Identiteetti Ikä, itsetunto-ongelmat, ulkonäkö 

Ihmisryhmät 
Abit, kehitysvammaiset, vanhat 

ihmiset 

Keho Alastomuus, laihtuminen, lihominen 

Koulutus Koulujärjestelmä 

Luonto ja luonnonsuojelu Sudet 

Paikallisuus 
Kyläoriginellit, paikalliset tapahtumat 

ja uutiset 

Perhe ja muut sosiaaliset suhteet 
Lapset, sukupolvien kuilu, yksin 

eläminen 
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Politiikka 
Puolueet, yksittäiset poliitikot, 

äänestäminen 

Rikokset Insesti, pedofilia 

Sairaudet AIDS, syöpä 

Seksi ja seksuaalisuus 
Eritteet, homoseksuaalisuus, 

masturboiminen 

Suomalaisuus 
Alkoholi, masennus, kansalliset 

piirteet, sauna 

Suomi (maa) 
Historia, kaupungit, Mannerheim, 

muumit, sodat, suhde Venäjään 

Sukupuoli Stereotypiat 

Tiede 
Kvanttifysiikka, maailmankaikkeus, 

tähtitiede 

Työ 
Oravanpyörä, työttömyys, 

työvoimatoimisto 

Viihde ja populaarikulttuuri 
Iltapäivälehdet, tietokonepelit, tv-

ohjelmat, rap-esiintyjä Cheek 

 

 

Taulukossa esitettyjen teemojen lisäksi vitseissä käsitellään arkielämää, 

kuolemaa, maahanmuuttoa, onnellisuutta, rakkautta, rasismia, sosiaalista 

mediaa, stand up -komiikkaa, teknologiaa, tulevaisuutta, uskontoja ja 

ydinvoimaa. Aiheet ulottuvat siis koskemaan ihmiselämää sen 

konkreettisemmista puolista (esimerkiksi lapsiperheen kaoottinen arki) sen 
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abstraktimpiin puoliin (esimerkiksi kysymykset identiteetistä ja siitä mitä on 

onnellisuus). Stand upin luonteeseen kuuluu, että koomikko voi esityksensä 

aikana hypätä aiheesta toiseen ikään kuin luonnollisen ajatusketjun mukaisesti: 

yksi asia tuo mieleen toisen, joka tuo mieleen kolmannen ja niin edelleen. 

Koomikon ei välttämättä tarvitse edes muodostaa vitsien välille aasinsiltaa eli 

jonkinlaista yhteyttä, vaikka taitava koomikko onnistuukin usein kutomaan 

jutuistaan verkon, joka parhaassa tapauksessa muodostaa vielä metatason 

kertomuksen. Erinomainen esimerkki vitsistä symbolina on Teemu Vesterisen 

Kuopion komediafestivaaleilla esittämä juttu: on lammaslauma, joka laiduntaa 

laaksossa. Yksi lammas syö ruohoa hieman etäämmällä muusta laumasta ja  

tarkkailee tilannetta suden varalta. Tarkkailija on koomikko itse. Pian 

tarkkailijalammas havaitsee paremmat laidunmaat kukkulan toisella puolella. 

Hänen ainoa mahdollisuutensa saada viesti eteenpäin on ottaa yhteys 

johtajalampaan ”naaraaseen”, sillä sivullista tarkkailijaa ei muutoin kuunnella 

ja loppujen lopuksi naiset pyörittävät maailmaa. Jutun minäkertoja vertaa siis 

itseään ryhmän ulkopuoliseen tarkkailijaan, jolla on ehkä keinoja ja näkemystä, 

mutta ei valtaa hallussaan.  

 

Vitsi on samalla stand up -performanssin hallitseva symboli, koska stand up -

esitys on vitsien esittämisen ja niille nauramisen performanssi: vitsit ovat 

performanssin ydin. Hallitsevia symboleja määrittää kolme erityispiirrettä. Ne 

ovat tiivistyneitä eli ne kykenevät esittämään monta asiaa ja toimintoa samassa 

yhteydessä. Toiseksi ne ovat moniäänisiä ja altistuneita lukuisille mahdollisille 

merkityksille. Vitsit voivat siis symboloida samaan aikaan useampia jopa 

toisilleen vastakkaisia ajatuksia ja ilmiöitä. Sanallisena symbolina vitsi on 

runsas kuvastossaan ja kuvailevien ilmaisujen avulla koomikko tulee luoneeksi 

monia mahdollisia mielikuvia ja eri tavoilla ihmisissä resonoivia kielikuvia. 

(Turner 1967: 27–29; Turner 1974: 55.) Vitsi hallitsevana symbolina on 

tiivistynyt esitys, jolla on kykyä viitata merkityksiin moniäänisesti. 

Kolmanneksi hallitsevat symbolit polarisoivat merkityksiä eli jakavat niitä 



 

 
 

45 

kahteen toisilleen vastakkaiseen napaan: ensinnäkin symbolit voivat viitata 

fysiologisiin ilmiöihin, kuten syntymään, kuolemaan ja seksuaalisuuteen. Tämä 

on symbolin aistimuksellinen puoli (engl. sensory pole). Toinen puoli taas on 

ideologinen (engl. ideological pole) ja se ilmentää moraaliin liittyviä 

normatiivisia arvoja, esimerkiksi niitä ominaisuuksia, joita kulttuurissa 

pidetään tavoittelemisen arvoisena.  

 

Symbolin toisensa haastavat aistimuksellinen ja ideologinen puoli eivät ole 

selkeästi näkyvissä stand up -performanssin vitseissä. Suuri osa vitseistä viittaa 

kyllä fysiologisiin ilmiöihin ja ihmisen biologiaan: erityisesti seksi, 

seksuaalisuus ja kaikki näihin liittyvä on korostunutta stand up -komiikan 

kuvastossa. Myös moraaliin liittyviä arvoja ja kulttuurisia ideaaleja käsitellään, 

kyseenalaistetaan ja haastetaan karnevalistisesti: täytyykö esimerkiksi 

vanhuksia kunnioittaa kaikissa tilanteissa ja onko äänestämisellä loppujen 

lopuksi merkitystä? Rituaalissa näiden symbolin kahden navan välille avautuu 

vaihtosuhde, jossa biologiset seikat tulevat ylennetyiksi ja normatiivisiin 

ladataan emotionaalisia merkityksiä. Vaihto tapahtuu rituaalisen draaman 

toimintojen, kuten laulujen, tanssin, ruokien, kehonmaalauksen tai asusteiden, 

alkoholin tai hallusinogeenien myötävaikutuksella. (Turner 1967: 27–29, 1974: 

55.) Stand up -performanssissa tällaista virtaavaa vaihtosuhdetta 

vitsisymbolien eli symbolina toimivien vitsien välillä ei ole.   

 

3.2.2 Liminaalinen lava 

Siirtymärituaalin kokelas siirretään hetkellisesti epämääräiseen vaihtoehtoisen 

todellisuuden tilaan, josta hänet sitten palautetaan liminaalikokemusten 

muuttamana takaisin arkielämän ja sosiaalisen järjestyksen selkeämmin 

määritettyyn mielentilaan. Liminaalisen välitilan kokemukset opettavat 

kokelaille, että kaikki mitä he ovat tottuneet pitämään totena, ei välttämättä 

pidäkään paikkaansa. Näin heidät houkutellaan pohtimaan uudella tavalla 
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kulttuurisia kokemuksiaan, jotka he tähän asti ovat ottaneet annettuina. (Turner 

1982: 24–25, 42.) Stand up -komiikkaa voi parhaiten luonnehtia liminaalisen 

sijaan liminoidiseksi, sillä se on luonteeltaan vapaaehtoista ja kuuluu työn 

sijaan viihteen alueelle. Se on mukavuus, joka valitaan itse ja josta maksetaan, 

eikä se vaadi samanlaista sitoutumista kuin liminaalinen toiminta. (Turner 

1982: 55.) Käytän tässä kuitenkin liminaalisen käsitettä kuvaamaan koomikon 

lavalle luomaa mielikuvitusmaailmaa. Rituaaliprosessin liminaalin tapaan 

stand up -performanssissa koomikon tehtävä on etsiä uusia näkökulmia 

tavallisiin asioihin ja kääntää ne ylösalaisin niin, että ihmiselämä 

kokemuksineen tulee vähemmän itsestään selväksi. 

 

Rituaaliprosessin liminaalille ominaiseen tapaan koomikko paloittelee 

kulttuurisia elementtejä, jotka sitten yhdistää uudelleen toisiinsa. Yhdistely ei 

kuitenkaan tapahdu aikaisemman kokemuksen perusteella vaan rakentuu 

mahdolliselle ja kuvitellulle: mitä olisi voinut tapahtua, mikä olisi voinut olla 

totta. Esimerkiksi koomikko Toni Jyvälällä on juttu, jossa minäkertoja on 

lähellä joutua tappeluun ollessaan pikkupaikkakunnan nakkikioskilla. 

Lainaukseen olen merkinnyt hakasululla kohdat, joissa haastateltava selittää 

jutun kulkua kertojan roolinsa ulkopuolella.  

 

TJ: … et ku menin ostaan lihapiirakkaa niin sinne tuli kohta paikallinen juntti 

et hei haluuks sä turpaan? Sitte että en. Eiku haluuks sä tapella? No en en. No 

okei hyvä on, sano sit mitä mausteita sä haluut tähän lihapiirakan kans. [Eli 

niinkö et se nakkikiskan pitäjä on se. Ja sit se vielä kääntyy siihen että]: Ihan 

sama kaikki käy. Aijaa ooksää homo? No en oo. Oot ihan selvä homo. [Sit mä 

oon silleen et]: Isä lopeta sä oot nähny mun tyttöystävän. 

 
Haastattelussa koomikko kertoo itse olevansa kotoisin Kemijärveltä ja 

joutuneensa siellä usein tappeluun tai sanallisen solvauksen kohteeksi. Tätä 

havaintoaan hän on sitten alkanut liioitella ja miettiä, mitä olisi voinut tapahtua 
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kaikista pisimmälle vietynä skenaariona. Leikittelemällä tutuilla teemoilla ja 

aiheilla koomikko muuttaa ne uusiksi ja oudoiksi (Turner 1982: 27) 

rinnastusten, analogioiden ja vertauksien avulla. Lavalla voidaan esimerkiksi 

rinnastaa yritysjohtajuus lastenkasvatukseen, kuvitella millaista olisi jos 

Suomen presidenttinä olisi norppa – tai verrata koomikkoa lammaslauman 

tarkkailijalampaaseen. Huumorin logiikka on lukemattomien mahdollisuuksien 

logiikka, jossa mikä vain on uskottavaa, kunhan sen osaa kertoa uskottavasti.  

 
Rituaalinprosessin liminaalitilassa oleviin liittyy samaan aikaan sekä suunnaton 

heikkous että voima: joutuessaan hetkeksi normatiivisen sosiaalisen rakenteen 

ulkopuolelle heidän asemansa heikentyy, mutta samalla se vapauttaa 

velvoitteista (Turner 1982: 27). Komiikan mahdollisuuksia täynnä olevassa 

mitä jos -ajattelussa on sen suurin voima ja potentiaali, joka voi muotoilla ja 

muokata kulttuurisia käsityksiä esimerkiksi sukupuolesta, onnellisuudesta ja 

työstä. Samaan aikaan liminaalinen lava on potentiaalinen vaaran lähde. Kun 

olemassa olevien kategorioiden asemaa aletaan huojuttaa, mikä vain on 

mahdollista ja mitä vain voi tapahtua (Douglas 1984/1966). Seuraavassa 

luvussa jatkan ajatusta komiikkalavasta liminaalisena ajattomana aikana ja ei-

fyysisenä paikkana, joka parhaimmillaan saa aikaan koomikon 

henkilökohtaisen flow’n eli tuntemuksen ajan katoamisesta ja kaiken 

tiivistymisestä yhteen hetkeen. Parhaimmillaan tämä voi synnyttää myös 

communitasin tapaisen kokemuksen hetkestä, jossa ollaan täydellisen yhdessä. 

 

3.2.3  Liminoidinen flow ja nauru communitasin ilmentymänä  

Sitä menee semmoseen omituiseen sumeaan tilaan, että sitä vaan niinkun tekee, 

sä et oikeestaan ees tiedosta mitä sä teet. Sä vaan jotenki koko ajan tiiät, että 

mitä sun pitää seuraavaks tehä ilman että sä mietit sitä. Ja se on pieniä 

nyansseja ja rytmiä ja ilmeitä ja eleitä ja just sopivaa ajotusta. (Iikka Kivi) 
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Flow on psykologi Mihály Csikszentmihalyin käsite, jolla hän tarkoittaa 

kokonaisvaltaista tunnetta, joka ilmenee silloin kun tekee jotain omistautuen 

täydellisesti tuolle tekemiselle (Turner 1982: 55–56). Yllä olevassa 

katkelmassa haastateltava kuvailee onnistuneen esityksen aikaansaamaa 

flow’ta, jossa hän sisäisen logiikkansa mukaisesti tietää, mitä seuraavaksi on 

tehtävä kuitenkaan tiedostamatta omaa tietoisuuttaan. Turnerin (ibid.) 

lainaaman Csikszentmihalyin sanoin flow’n kokija tuntee virtaavansa hetkestä 

toiseen, mutta kuitenkin niin, että hän pystyy koko ajan kontrolloimaan 

toimintojaan. Turnerin (1982: 55, 58) työssä rituaaliprosessin parissa flow 

yhdistyy communitasiin, liminaaliin ja liminoidiin. Turnerille communitasissa 

on jotain samaa kuin flow’ssa, joskaan ne eivät ole täysin sama ilmiö. Flow on 

yksityinen kokemus kun taas communitas viittaa vuorovaikutuksessa koettuun 

yhteisyyden tunteeseen. Flow on liminoidinen modernin maailman ilmiö, joka 

kiinnittyy henkilökohtaiseen kokemukseen ja korostaa yksilöllisyyttä yhteisön 

sijaan. 

 
Stand up -esitys on etukäteen valmisteltu performanssi, johon voi kuulua 

(suunniteltua) vuorovaikutusta kirjaimellisen dialogin muodossa silloin kun 

koomikko juttelee katsojan kanssa. Tilannetta voi ajatella myös laajemmin 

vuorovaikutteisena. Haastatelluista koomikoista moni nojaa stand upin 

määrittelyssään koomikko-näyttelijä André Wickströmin (2005) muotoiluun: 

stand up -esitys on koomikon ja yleisön välinen hilpeä vuoropuhelu ja 

lähempänä dialogia kuin monologia. Tämä koomikon ja yleisön välinen suhde 

erottaa sen muista esittävän taiteen lajeista, esimerkiksi teatterista. Teatteriin 

kuuluvaa neljättä seinää stand up -lavan ja katsomon välissä ei absoluuttisena 

ole olemassa vaan stand upiin lajina kuuluu, että yleisö voi kommentoida 

näkemäänsä ja kuulemaansa. Esityksen illuusion ylläpitämiseksi koomikon on 

reagoitava esityksen aikana tapahtuviin yllättäviin tilanteisiin. Kyse on 

hetkessä tapahtuvasta performanssista ja esimerkiksi reagoimalla katsomossa 

soivaan puhelimeen koomikko todistaa elävänsä samaa hetkeä yleisön kanssa. 
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Seuraavassa katkelmassa koomikko Teemu Vesterinen kuvailee suhdettaan 

yleisöön eräänlaisena leikkinä tai pelinä, jossa hän pyrkii liikuttelemaan 

katsojia ja pitämään heitä rajalla.  

 
Mä kerron niille juttuja tässä näin, vähän niinku ollaan tässä keskenään, se on 

mun mielestä se hyvä lähtökohta. Mut sit kun voi olla vähän, haastaa ja 

piikittää niitä, joku sano, jollain mun keikalla et se ensin… ollaan niinku 

yhessä näin ja sit sä tönäset ne kauemmas, sit sä otat ne takasin, tönäset taas 

kauemmaksi ja taas vedät takasin, ja mun mielestä se on aika… oon kiitollinen 

tommosesta palautteesta, koska sillon ollaan onnistuttu siinä liikuttamaan, 

olemaan rajoilla… hiissaamaan eestakaisin ihmisiä. 

 
Dialogimaisuus ja vuorovaikutus tekee stand up -komiikasta pelin tai leikin, 

johon kuuluu tietty määrä jännitystä, joka merkitsee epävarmuutta ja sattumaa. 

Jännitetään, onnistuuko esitys ja kantaako illuusio.2 Stand up -esityksessä 

koomikko leikittelee ja kokeilee, kuinka pitkälle uskaltaa mennä, esimerkiksi 

vitsien härskiydessä, ilman että yleisö kääntyy häntä vastaan. Koomikko saa 

palautteen performanssistaan samassa hetkessä ja voi metaforisesti ”kuolla 

lavalle”, jos nauruja ei tule. ”Lavakuolemalla” tarkoitetaan yleisesti 

esiintymistilannetta, jossa esiintyjä ei kykene suoriutumaan tehtävästään 

lavalla – oli se sitten puhumista, soittamista tai laulamista – esimerkiksi 

jännityksen tai huonon valmistautumisen vuoksi. Toisaalta lavakuolema viittaa 

stand up -komiikan erityisessä kontekstissa tilanteeseen, jossa yleisö ei naura 

koomikon jutuille eikä naurujen varaan laskettu performanssi pääse 

kehittymään eteenpäin. Lavakuolemasta voidaan puhua myös ”lavalla 

jäätymisenä”, joka kuvaa ilmiöitä vielä paremmin: esiintyjän keho muuttuu 

kylmäksi ja kankeaksi. Hän on kaukana lämpimästä ja energisestä flow’n 

kokemuksesta, jossa aivot toimivat nopeasti ja keho tietää automaattisesti mitä 

                                                             
 
2 Leikin jännityksestä ja illuusiosta ks. Huizinga 1984/1938: 20–23. 
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sen tulee seuraavaksi tehdä. Lavalle kuolemisen tai jäätymisen seurauksena 

esityksen illuusio romahtaa ja parasta mitä koomikko voi tehdä on kerätä 

arvokkuutensa rippeet ja luovuttaa lava seuraavalle.  

 

Stand up -esityksessä energia liikkuu koomikon ja yleisön välillä, kun taas 

esimerkiksi teatterissa energia kulkee näyttelijän ja hänen vastanäyttelijänsä 

välillä. Vuorovaikutteinen suhde koomikon ja yleisön välillä voi saada aikaan 

hetkellisen ja spontaanin communitasin ilmentymisen. Emic-termein ilmiöstä 

puhutaan yllätyksellisyytenä ja mahdollisuutena monenlaisille 

tapahtumakuluille. Mitä vain voi tapahtua, varsinkin jos esitys on pienessä 

tilassa, jossa ihmiset ovat lähellä toisiaan: 

 

Tollanen niinkun pieni kellariklubi, jossa ihmiset on lähellä ja on tommonen 

vähän rosonen meininki, niin siinä on tavallaan paljon enempi sitä faktoria 

mikä on mun mielestä stand up -keikoille ominaista ja mikä siinä ihmisiä 

viehättää, niin koomikoita kuin yleisöäkin, se et mitä vaan voi tapahtua. Et et, 

mitä vaan voi käydä joka kerta ja me ei ikinä oikeen tiietä, ei esiintyjät eikä 

yleisö että mihin tää tällä kertaa oikeen menee. (Iikka Kivi) 

 

Turneria seuraten flow’ta ja communitasia voi ajatella toistensa kääntöpuolina 

tai saman ilmiön kahtena eri ilmenemismuotona. Niitä kumpaakin on vaikea 

selittää sanoin, mutta kuitenkin lähes jokainen ihminen on joskus kokenut sekä 

flow’n että communitasin. Stand up -komiikassa flow koomikon yksityisenä 

kokemuksena ja communitas yhteisöllisenä tunteena pääsevät lähelle toisiaan 

silloin kun koomikko luottaa itseensä ja omiin juttuihinsa, uskaltaa päästää irti 

itsensä tarkkailusta, olla aidosti läsnä hetkessä ja nähdä juuri sen yleisön 

tietyssä hetkessä. Siten koomikko pääsee flow-tilaan, joka luo illuusion 

hetkessä tapahtuvasta komiikasta, jonka yleisö puolestaan hyväksyy.  
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Koomikko johdattelee yleisön subjunktiiviseen, useiden vaihtoehtojen 

mielentilaan hullunkurisilla jutuillaan ja odottaa reaktioksi yhteistä 

naurunremakkaa. Nauru luo tunteen hetkellisestä yhtenäisyydestä (Carty & 

Musharbash 2008) ja yhdessä nauramisessa tuntuu olevan jotain 

transsinomaista ja vallatonta, se vie mukanaan. Nauramisen myötä syntyy 

communitasin tapainen tila, jonka aistii sekä koomikko lavalla että yleisö 

katsomossa. Seuraavassa katkelmassa Teemu Vesterinen kuvailee 

henkilökohtaisen ja yhteisen kokemuksen kietoutumista toisiinsa: 

 
Jos tapahtuu jotain yllättävää, jotain bonusta ja pääsee semmoselle jolleki, 

löytää jonku omituisen suonen, mistä päästään seuraavalle tasolle hetkeksi 

käymään… Mulla on täydellinen kontrolli, tai hallitusta yleisöstä, me puhutaan 

täysin samaa kieltä ja ne voi pieniä mun käsieleitä noudattaa, jotain 

kapellimestari, nyt voi taputtaa, nyt ei, älkää naurako, kuunnelkaa vielä tää, 

mä voin niinku ohjata sitä, se on tietysti vallan tunnetta, mutta ei se oo mun 

mielestä huonoa, vaan se on sitä että, me ollaan helvetin yhessä sen porukan 

kanssa siinä, se on ihan mahtava fiilis, se on varmaan parasta. Ja sitten, sitä 

kautta kun tulee hyvä keikka niin joskus tuntuu, että pidäkkeet irtoaa ja sitten 

se kaikki se ajattelu alitajunnasta, mitä on… niin sen saa suoraan tulemaan 

just oikein suusta ulos ja siinä tulee niiden rutiinijuttujen… kymmeniä 

prosentteja lisää jotain semmosta, kovaa läsnäoloa ja jotain semmosta, se 

tulee ihan suoraan jostain syvältä.  

 

Koomikko ohjailee yleisöä kapellimestarin tyyliin löytäen aina uusia 

ajatuspolkuja, joita seurata. Yleisö ymmärtää häntä ja seuraa hänen pieniäkin 

kädenliikkeitään. Koomikko tuntee olevansa hetkessä yhdessä yleisön kanssa 

ja uskoo myös yleisön kokevan sen. Yksityinen flow tulee esille yhteisen 

communitasin kokemuksen myötä ja ne saavat lisää liekkiä toisistaan. 

Lopputuloksena on ”kovaa läsnäoloa” ja jotain syvältä nousevaa ja 

sanoinkuvaamatonta. Stand up -performanssin communitas on sitä, että joukko 
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yksilöitä kokoontuu yhteen ja yhdessä nauramisen kautta kokee ehkä tunteen 

yhtenäisyydestä. Yhteen äänen hohottavat ja hihittävät yksilölliset kehot 

tulevat hetken ajaksi yhtenäiseksi joukoksi. Liminaalisena ilmiönä communitas 

muodostaa kuitenkin aina potentiaalisen vaaran, sillä yhteisyyden tunteella on 

kääntöpuolensa: se voi saada yksilön tekemään jotain sellaista, mitä hän ei 

muuten suostuisi tekemään.  

 

3.3 Jälkinäytös 

Tässä luvussa olen analysoinut stand up -performanssia rituaaliteoriasta 

löytyvin käsittein ja verrannut sitä perinteisten yhteisöjen rituaaliprosessiin. 

Ajatusta on ohjannut Victor Turnerin (1990: 14) performanssintutkimuksesta 

(erityisesti yhteistyö Richard Schechnerin kanssa) inspiraation saanut 

teoreettinen malli, jonka mukaan perinteisen rituaalin liminaalin jatkumona 

syntyy modernin yhteiskunnan liminoid, joka taas synnyttää lukemattoman 

määrän kulttuuristen performanssien lajeja ja tyylejä. Esimerkiksi teatteri pitää 

sisällään rituaaliprosessin vaiheet ja siinä irrottautumisen riittejä ovat muun 

muassa harjoitukset ja workshopit. Liminaalinen vaihe taas sisältää 

monenlaisia toimenpiteitä, joista kiinnostavin tässä yhteydessä on asioiden 

leikillinen uudelleen yhdistely kuten kokeellinen teatteri, surrealismi, komedia 

ja pelleily. Takaisin liittymisen riitteinä teatterissa toimivat jäähdyttely (engl. 

cooling down) ja performanssin jälkeinen ruokailu tai muu vastaava yhdessäolo.  

 

Stand upista voi teatterin tapaan löytää rituaaliprosessin jaksot. Ennen 

esityksen alkamista illan seremoniamestari lämmittelee yleisöä ja vetää sitä 

lähemmäksi lavaa houkuttelemalla, vitsailemalla, kiusoittelemalla ja 

naurattamalla. Tällä tavoin yleisöä pyritään vapauttamaan ja päästämään irti 

arjen kahleista ja astumaan kynnyksen yli vaihtoehtoiseen mielentilaan. 

Koomikon esitys – oli se sitten viiden minuutin open mic -harjoitus tai tunnin 

soolokeikka – ovat performanssin liminaalinen vaihe. Takaisin liittävät riitit eli 
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loppujäähdyttelyt hoitaa jälleen seremoniamestari, joka kiittää yleisöä hyvästä 

illasta ja kannustaa illan päättäviin loppuaplodeihin. Koomikoiden 

näkökulmasta takaisin liittymisen riittejä voivat olla myös keikan jälkipuinti tai 

muu yhdessäolo.  

 
Tässä liminoid on siis laajempi konteksti kulttuurisille performansseille ja 

sellaisena näen sen kuvaavan parhaiten myös stand up -performanssia, joka on 

itse valittua vapaaehtoista toimintaa ja josta maksetaan pääsymaksu. Se ei 

vaadi erityistä sitoutumista eikä se ole pakollinen toimenpide toisin kuin 

perinteisen yhteisön rituaali. Liminoidisena aktiviteettina se on enemmänkin 

mukavuus, joka kuvaa viihteen lajeja yleisemminkin. Niitä määrittää 

mukavuuden tunne, viihtyminen ja jossain määrin myös mukavuudenhaluisuus. 

Rituaaliseen toimintaan liittyvä moraalinen pakko velvoittaa käymään kirkossa 

tai moskeijassa, kun taas stand up -keikalle mennään vapaaehtoisesti. Lisäksi 

stand up -komiikka tapahtuu pysyvästi liminoidisissa paikoissa, kuten baareissa, 

pubeissa ja kahviloissa. 3  Stand up sijoittuu viihteen, vapaa-ajan ja leikin 

alueelle (Turner 1982, Huizinga 1984/1938) eikä sillä ole kykyä muuttaa 

osallistujiensa statusta (Njaradi 2013). Tämän vuoksi suomalaista stand up -

komiikkaa voi parhaiten kuvata modernin hyvinvointiyhteiskunnan sekulaarina 

taiteen tai viihteen muotona, jossa on rituaalinomaisia piirteitä ja josta on 

löydettävissä rituaaliprosessin vaiheet muiden esittävän taiteen muotojen 

tapaan. Paikkaansa taiteen ja viihteen kentällä se hakee edelleen ja sen vuoksi 

käytän tässä työssä näitä molempia nimityksiä.  

 

Liminoidisena toimintana stand up -komiikka on lähellä leikkiä (engl. play), 

joka historianfilosofi ja kulttuurihistorioitsija Johan Huizingan (1984/1938: 

17–18) mukaan ei ole tavallista jokapäiväistä arkielämää, vaan se on ”siitä 

irtautumista tilapäisen aktiivisuuden ilmapiiriin, jolla on oma tarkoituksensa”. 

                                                             
 
3 Liminoidisista aktiviteeteista ks. Turner 1982: 55. 
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Leikki on eräänlainen välisoitto jokapäiväisessä elämässä, se rikastuttaa elämää 

ja muodostaa osan siitä. Se on välttämätön kulttuuritekijä, mutta kuitenkin 

tarkoitukseton siinä mielessä, että sen merkitys ei liity välittömään aineelliseen 

etuun tai yksilölliseen tarpeentyydytykseen. Stand up -esitys on erityislaatuinen, 

etukäteen suunniteltu ja rakennettu tilanne, jossa yleisö tulee tietoisesti paikalle 

katsomaan ja kuuntelemaan koomikkoa, joka puhuu yleisön edessä 

tarkoituksenaan saada nämä nauramaan. Koomikon tavoitteena on saada yleisö 

irtaantumaan arjen kiireisyydestä ja astumaan leikkitodellisuuden maailmaan, 

jossa asiat eivät ole sitä miltä ne ensivilkaisulta näyttävät ja jossa yleisesti 

tunnetut tosiasiat käännetään päälaelleen. 

 

Leikki eroaa tavallisesta elämästä paikkansa ja ajallisen kestonsa puolesta. Sen 

paikat ovat pyhitettyä maata, erotettua, aidattua ja vihittyä aluetta, jota 

hallitsevat erityiset säännöt. Ne ovat ”hetkellisiä maailmoja, itseensä 

sulkeutuneen toiminnan näyttämöitä”, joihin leikin ulkopuoliset tapahtumat 

eivät vaikuta, sillä leikin sisällä vallitsevat muut kuin tavallisen elämän lait ja 

tavat. Leikin kulku ja tarkoitus sisältyvät siihen itseensä ja siinä vallitsee oma 

ehdoton järjestyksensä: se tuo epätäydelliseen ja sekavaan elämään hetkellisen, 

rajatun ja täydellisen todellisuuden. (Huizinga 1984/1938: 19–20.)  

 
Turnerilaisessa (1982: 24–25; 2007/1969: 106–108, 117) siirtymärituaalissa 

sen toisesta päästä ulos tuleva kokelas on muuttunut ja hänen sosiaalinen 

statuksensa on vaihtunut. Leikin maailmasta ja stand up -performanssista taas 

palataan takaisin virallisesti muuttumattomana eikä osallistujien sosiaalisissa 

statuksissa ole tapahtunut muutoksia. Esityksen ajan stand up -performanssiin 

osallistujat ovat olleet hetkellisesti ”jossain muualla”, vaihtoehtoisessa 

leikkitodellisuudessa, jossa heidän kehonsa ovat kouristelleet naurun voimasta 

ja kasvonsa vääntyneet hymyyn ja irvistykseen. Mielikuvituksensa voimalla 

niin yleisö kuin esiintyvä koomikko ovat tehneet matkoja ihmiselämän 

ulottuvuuksiin. Joka tapauksessa performanssin vaikutus ei ole yhtä 
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kokonaisvaltainen ja voimakas kuin esimerkiksi siirtymärituaalin vaikutus 

kokelaisiin. Yleisö on parhaimmassa tapauksessa nauranut, viihtynyt ja 

vapautunut, pahimmassa taas ärtynyt tai kyllästynyt. Koomikko on saanut 

yhden esiintymiskokemuksen lisää ja hän on voinut tehdä elämänsä 

parhaimman tai huonoimman keikan tai jotain siltä väliltä. Perinteisen yhteisön 

shamaani tai muu rituaalinen toimija ei voi paeta rooliaan, mutta liminoidisen 

aktiivisuuden piiriin kuuluva koomikko on erityisessä roolissaan vain lavalla. 

Koomikon rooli ei ole yhtä pakottava kuin rituaalisen toimijan eikä se toimi 

samalla tavalla lavan ulkopuolella, kuten Toni Jyvälä seuraavassa katkelmassa 

kuvaa: 

 

Se tuntuu jotenki feikiltä kertoa, hypätä siihen rooliin, koska ei oo siinä 

tilanteessa. Mä en oo lavalla, jossa on valot, jossa on äänentoisto ja jossa on 

viiskyt ihmistä jotka katsoo mua ja odottaa multa jotain. Siinä on aina pieni 

jännitys, suspenssi siinä tilanteessa ja sillon on helppo. Mulle on muodostunu 

se rooli et tässä [komiikkalavalla], koska se on… se on minä totta kai mut mun 

energiataso kasvaa.  

 
Rituaalin sijaan stand up -performanssia voi siis ajatella paremmin leikkinä: se 

on erityinen tilanne, jota rajaavat lajin sisäiset konventiot ja jotka määräävät 

esityksen kulun. Se on performanssi, joka tapahtuu tietyssä paikassa ja tiettyyn 

aikaan eikä sitä ole olemassa performanssin ulkopuolella: stand up -komiikka 

on olemassa ainoastaan esitystilanteessaan. Huizingan leikin käsitteen 

jatkumona näen Kapfererin (2004) muotoileman virtuaalisuuden, joka leikin 

tapaan kuvaa tilaa, joka on olemassa vain itselleen ja tulee todeksi omien 

sisäisten sääntöjensä ohjaamana. Kapfererilla virtuaalisuus liittyy rituaaliin ja 

kuvaa sen liminaalista vaihetta, eroten kuitenkin Turnerin käsityksestä, jossa 

liminaali on kaoottinen sekasorron tila. Virtuaalisuus sopii kuvaamaan stand up 

-performanssia siltä osin, että virtuaalisen mielentilan ohjaamana myös 

lavakomiikassa on ainakin mahdollisuus hidastaa, ottaa käsittelyyn kulttuurin 
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elementtejä ja muotoilla niitä niin, että vallitseva logiikka murtuu ja syntyy 

uusia tulkintoja. Kapfererin (2004) virtuaalisuuden tapaan näen stand up -

komiikalla kyvyn luoda kuvitellun luovuuden tilan ja dynaamisen voiman, 

jonka sisällä ihmiselämän potentiaalilla on mahdollisuus tulla todeksi ja 

irtaantua arkielämän realiteeteista.  

 

Tässä luvussa olen tarkastellut, millainen julkinen performanssi stand up -

esitys on. Seuraavassa luvussa jatkan stand up -komiikan tarkastelua 

koomikoiden näkökulmasta erityisesti haastattelumateriaalin pohjalta. Luvun 

loppua kohden avaan keskustelun suomalaisen stand up -komiikan suhteesta 

yhteiskuntaan. Lavakomiikan ja ympäröivän yhteiskunnan välisiä yhteyksiä 

käsittelen kuitenkin tarkemmin vielä luvussa 5.  
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4 Komiikka, koomikon rooli ja suhde 
yhteiskuntaan  

4.1 Komiikka tapana katsoa maailmaa 

Se on tavallaan se meidän duuni, et kun on asioita, jotka meitä kaikkia 

koskettaa niin koomikko on se tyyppi joka tuo siihen uuden näkökulman, joka 

on useimmiten hauska ja sitä kautta kepeä, et se vähän keventää sitä asiaa. 

Meiän duuni on keventää ihmisten elämää. (Iikka Kivi) 

 

Laajasti ymmärrettynä stand up -komiikka ja yleisemmin huumori ovat tapa 

katsoa maailmaa uusista, oivaltavista ja yllättävistä näkökulmista. Kenen 

tahansa elämä voi olla stand upia kun sitä osaa katsoa oikealla tavalla. Stand up 

-komiikka on tarinankerrontaa ja huvittavien huomioiden jakamista erityisessä 

esitystilanteessa, jossa koomikolla ja yleisöllä on omat roolinsa. Koomikolle 

voi kysyttäessä luetella useampia, jopa toisilleen vastakkaisia tehtäviä: 

viihdyttäjä, naurattaja, paiseenpuhkaisija tai varaventtiili, joka uskaltaa ja jolle 

on sallittua sanoa asioita suoraan ja valittaa ongelmista. Koomisen 

performanssin tärkein sisäinen tehtävä on kuitenkin saada aikaan naurua, sillä 

se on performanssia eteenpäin vievä voima. 

 

Stand up -komiikkaa pidetään rankkana lajina, koska esiintyvä koomikko on 

lähes yksin vastuussa omasta onnistumisestaan ja palaute suorituksesta tulee 

saman tien. Koomikoksi tuleminen on pitkäkestoinen prosessi, ja esimerkiksi 

yksi haastateltavistani ei halua vielä kutsua itseään koomikoksi, vaikka on 

tehnyt komiikkaa jo useamman vuoden. Koomikoksi tulemisen virstanpylväinä 

voi pitää joko (palkallisten) esiintymisten määrää tai kokemusten ja taitojen 

karttumisen mukanaan tuomaa varmuutta, oman äänen löytämistä. Lavalla 

koomikko tarjoaa palan omaa henkilökohtaista maailmaansa ja johdattelee 

yleisön sen sisälle. Vitsien lähtökohdat löytyvät koomikon omasta elämästä 

joko suoraan tai mutkan kautta.  Tällä hetkellä suomalaisessa stand up -



 

 
 

58 

komiikassa tunnutaankin pitävän hyvän koomikon merkkinä, että koomikko on 

löytänyt niin sanotun lavaäänensä. Lavaäänen löytämisellä tarkoitetaan, että 

koomikko on onnistunut rakentamaan uskottavan, omaan todelliseen itseensä 

pohjautuvan lavapersoonan ja löytänyt suhteen vitseihinsä sekä tullut sinuiksi 

oman itsensä kanssa lavalla.  

 

Henkilökohtaisuus stand up -komiikassa ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että 

koomikon tulisi pysytellä täydessä totuudessa ja kertoa vain todellisessa 

elämässä tapahtuneita sattumuksia. Huumorin keinoihin kuuluvat liioittelu ja 

mahdollisten maailmojen kuvittelu: mitä olisi voinut tapahtua tai miten 

todellinen tilanne olisi ollut entistä hauskempi tai nolompi. Lisäksi komiikan 

lajeja ja rutiineja on erilaisia, joista toiset lähtevät liikkeelle todellisista 

sattumuksista ja tilanteista, toiset taas puhtaasti koomikon mielikuvituksen 

voimasta. Hyvän vitsin pohjalla on kuitenkin usein jonkinlainen todellinen 

ajatus tai tunne, joka ohjaa jutun kirjoittamisen prosessia, auttaa koomikkoa 

löytämään yhteyden kuvailemaansa tilanteeseen ja tekee siitä uskottavamman 

lavalla. 

 
Stand up -komiikan ”kuvitellaanpa mitä jos” -leikin kautta performanssi tuo 

esiintyvään koomikkoon kiinnittyvän hetkellisen toisen todellisuuden, jolla on 

yhteys myös performanssin ulkopuoliseen maailmaan symbolisten vitsien 

kautta. Yhteys performanssin ulkopuoliseen maailmaan eli tässä tapauksessa 

suomalaiseen yhteiskuntaan syntyy siten, että koomikko rakentaa juttunsa 

omakohtaisista havainnoistaan ja kokemuksistaan juuri tuossa ulkopuolisessa 

maailmassa. Koominen performanssi pyrkii olemaan tietyssä hetkessä tai 

ainakin luomaan illuusion, että vain tuolla tietyllä hetkellä on merkitystä. 

Kuitenkin stand up -performanssin suhde sosiokulttuuriseen kontekstiinsa on 

teatterin tapaan representatiivinen. Samaan tapaan kuin muut vakiintuneemmat 

viihteen ja taiteen muodot, stand up peilaa vallitsevaa tilannetta yhteiskunnassa. 

Vaikka koomikko lavalla kehitteleekin vaihtoehtoisia todellisuuksia ja rakentaa 
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leikillistä mielikuvituksen tilaa, jossa kaikki on periaatteessa mahdollista, ei 

performanssissa luoda varsinaisesti mitään uutta. Mielikuvitusmaailmansa 

koomikko rakentaa todellisen maailman aineksista. (vrt. Handelman 2004: 21–

27.) 

 

4.2 Rehellisesti näytelty rooli  

Koomikon lavapersoona on eräänlainen kärjistetty versio hänen yksityiselämän 

itsestään, toisin sanoen lavalla koomikko ikään kuin näyttelee itseään.4 Vaikka 

koomikko ei voi tuoda lavalle kaikkia puoliaan tai tunteitaan ja näyttää 

esimerkiksi suuttumustaan, on ihanteena olla mahdollisimman aito ja 

rehellinen. Askeettista lavastusta mukaillen koomikko ei tuo lavalle mitään 

ylimääräistä, ainoastaan sisäisen maailmansa ja senkin mielikuvituksen 

voimalla. Koomikon lavapersoonan on oltava yhteydessä hänen kertomiinsa 

juttuihin. Ristiriitaisuudet ja epäjohdannaisuudet lannistavat vitsin ja voivat 

rikkoa esityksen illuusion, jolloin performanssi ei enää onnistu tehtävässään 

naurattaa. Esimerkiksi perhe-elämästä vitsaileva koomikko ei vaikuta 

uskottavalta jos hän seuraavassa lauseessa pohtii yksinelävän onnea ja 

epäonnea tai absolutistiksi ilmoittautuva ylistää seuraavassa jutussa alkoholin 

iloja. Koomisen lavapersoonan taustatarinan on oltava yhtenäinen, vaikka jutut 

olisivatkin irrallisia. Havainnollista esimerkki rehellisesti näytellystä roolista 

on englantilainen koomikko Eddie Izzard, joka esiintyy meikattuna ja naiseksi 

pukeutuneena ilman että hän kiinnittää siihen huomiota esityksessään: hän 

esiintyy omana itsenään, ei siis rooliasussa naiseksi pukeutuneena miehenä. 

 

                                                             
 
4 Haastateltavien puheessa kuuluu erilaisten stand up -oppaiden tuntemus (esim. Toikka & Vento 
2000) ja osa mainitsee ne nimeltäkin. Tässä esitetty käsitys koomikon lavapersoonasta on pitkälti 
Wickströmin (2005) määritelmän mukainen.  
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Mahdollisimman aito omana itsenä oleminen on päämäärä, johon koomikko 

tähtää: olla lavalla esittämättä mitään ja puhua itseään kiinnostavista aiheista. 

Eräänlainen koomikkona kehittymisen mittari on koomikon lavapersoonan ja 

henkilökohtaisen minän lähentyminen niin, että se johtaa mahdollisimman 

aitoon lavalla olemiseen. Kyse on tasapainoilusta rajalla, kuinka lähelle itseään 

yleisön uskaltaa päästää ja saada se vielä nauramaan. Koomikoksi tuleminen 

käsitetään prosessiksi ja esimerkiksi sana vielä tulee toistuvasti esiin.  

Prosessissa jossa koomikon henkilökohtainen minä ja lavapersoona lähentyvät, 

koomikko oppii ruumiintekniikat ja taidot, jotka ovat merkittäviä 

performanssin onnistumiselle eli saako se yleisön purskahtamaan nauruun.  

 

Tekniikoiden ja taitojen omaksuminen vaikuttaa siihen, millaisia aiheita 

koomikko voi jutuissaan käsitellä tai millaisia sävyjä lavarooliinsa tuoda. Mitä 

enemmän koomikko uskaltaa ja haluaa ammentaa henkilökohtaisesta 

elämästään, sitä aidommaksi hänen lavaperformanssinsa tulkitaan ja sitä  

hauskempana sitä pidetään Yhteys stand up -performanssin ulkopuoliseen 

maailmaan löytyy siis koomikon yksityisen minän ja lavapersoonan 

lähentymisen kautta. Koomikko yksityisessä elämässään havainnoi asioita ja 

sattumuksia, jotka hän voisi viedä mukanaan lavalle lavapersoonansa 

kerrottavaksi ja yleisön koettavaksi performanssin hetkessä. Stand up -

komiikassa tapahtuu liikettä ulkopuolelta sisäpuolelle: esityksessään koomikko 

heijastaa performanssin ulkopuolelta keräämiään kulttuurin kuvia ja uudelleen 

muotoilee niitä.   

 

4.3 Ristiriitainen suhde yhteiskuntaan 

Koomikko tai vitsailija on etuoikeutettu siinä mielessä, että hän voi sanoa 

tiettyjä asioita tietyllä tavalla ja eräänlaisen immuniteetin suojassa olematta 

kuitenkaan tabunrikkoja. Sallittujen rajojen sisällä vitsailija osoittaa sosiaalisen 

todellisuuden alistavan ja satunnaisen luonteen ja toisaalta tilanteeseen 
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liittyvän luovan potentiaalin. Huumorin kautta on mahdollisuus tulla 

tietoisemmaksi itsestä ja ympäristöstä. (Douglas 1999: 158–159.) Tätä pidän 

stand up -komiikan potentiaalina ja liminaalisena voimana, jonka avulla on 

mahdollista uudelleen järjestellä ja muokata kulttuurisia ideoita ja 

ajatusmalleja. Tutkimusprosessin alussa ajattelin potentiaalin viittaavan 

erityisesti yhteiskunnalliseen kantaaottavuuteen. Pidin sitä jollain tavalla 

luonnollisena stand up -komiikalle ja ajattelin huumorin kautta olevan erityisen 

houkuttelevaa tarttua kaikille yhteisiin ja voimakkaita tunteita herättäviin 

aiheisiin. Myös mediamateriaalissa yhteiskunnallista komiikkaa pidetään lähes 

yksiselitteisesti toivottavana kehityssuuntana myös suomalaiselle stand up -

komiikalle (Etelä-Saimaa 8.5.2015; Jokelin 5.9.2015). Huumorintutkimuksen 

klassinen näkemys huumorista ja komiikasta merkittävänä erityisesti vakavia 

aiheita käsitellessään näyttää valuneen myös stand up -komiikasta kirjoittavien 

sivuille.  

 
Tämän tutkielman haastatteluaineistossa koomikot kiertelevät vastauksissaan 

pyytäessäni heitä pohtimaan huumorin ja vakavan suhdetta tai kommentoimaan 

väitettä, jonka mukaan naurettavaksi tekeminen perimmältään tähtää 

muutokseen. Kiusaantumisen syy on selvä: oman aineistoni perusteella 

suomalaiset stand up -koomikot eivät halua ottaa tehtäväkseen saarnaamista tai 

yhteiskunnallista vaikuttamista, toisin kuin jotkut amerikkalaiset ja 

englantilaiset kollegansa. Sen sijaan omana tehtävänään he pitävät 

naurattamista, joka on – paradoksaalista kyllä – otettava tosissaan. Komiikan 

tekemistä ohjaa ajatus ”jos naurua ei ole, kyse ei ole enää stand upista”. 

Vakavien teemojen käsittely tai saarnaava tyyli voivat olla osa performanssia, 

mutta ne liittyvät läheisemmin esityksen illuusion rakentamiseen kuin 

koomikon sanoman levittämiseen.  

 

Vaikka stand up -komiikalla on edellytykset ja hyvällä koomikolla rohkeutta 

kyseenalaistaa vallitsevia olosuhteita ja kulttuurin elementtejä (esimerkiksi 
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sukupuoliroolit), on lavakomiikassa loppujen lopuksi kyse leikkimisestä, 

viihtymisestä ja nauramisesta. Nauru on stand up -performanssin pyhä 

elementti ja stand up -esitys on nauruperformanssi. Komiikkaklubille menevä 

odottaa saavansa nauraa ja tämän esioletuksen koomikko pyrkii täyttämään. 

Koomikoiden kiertely yhteiskunnallisten teemojen kohdalla kertoo kuitenkin 

jotain kiinnostavaa stand upista: suomalaisen stand up -komiikan ja 

yhteiskunnan välinen suhde on monimutkainen – tai tarkemmin sanottuna 

suomalaisen stand up -komiikan suhtautuminen yhteiskunnallisuuteen on 

monitulkintainen. Seuraava haastattelukatkelma havainnollistaa aiheen 

käsittelyn vaikeutta: 

 

AP: Eli onko sun mielestä stand upilla halua tai keinoja vaikuttaa? Vai… 

 
H 5: Varmasti on halua jonkun verran. On keinojaki ja… yhtään en tiiä, 

osataanko niitä käyttää missä määrin mut tota, se on kuuma peruna 

koomikoiden keskuudessa tuo kysymys, se niinku jakaa ihmisiä ja siit tulee 

riitoja ja jännitteitä. 

 
[Välistä poistettu katkelma.] 

 
H: Vähän niinku… en tiiä, se on varmaan, mä en tiiä onko- pystynkö mä oleen 

täysin rehellinen tässä näin, koska mä… tulee niinku lehtihaastattelu mieleen, 

niissä mä en oo, tosin mä pyöristelen, en oo ihan täysin rehellinen aina, koska 

vituttaa sitten jänkätä koomikoitten kans, kun lukee toistensa haastatteluja ja 

sitten ne alkaa kyräileen, mutta… Toi on olennainen kysymys.  

 

Samanlaisia vastausvaihtoehdon pyörittelyjä ja empimisiä on 

haastatteluaineistossa useita. Aihe tuntuu herättävän ristiriitaisia tunteita 

                                                             
 
5 H = haastateltava. Haluan tässä kohtaa suojata haastateltavan identiteetin, jotta hänelle ei aiheudu 
mahdollisesti haittaa kommentistaan.  
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koomikoiden keskuudessa. Päältä päin katsottuna solidaarisen ja säännöttömän 

lajin sisällä pätee myös hierarkia ja vallitsevat tietyt säännöt, vaikka stand up 

mielellään nähdään säännöttömänä ja rajattomana. Haastatteluaineistossa 

korostetaan, että kaikki on sallittua eikä mitään rajoituksia esimerkiksi sen 

suhteen ole, mistä voi vitsailla. Mikään aihe ei ole niin pyhä, etteikö sille voisi 

nauraa. Olen kuitenkin vakuuttunut, että stand upin sisällä käydään jonkinlaista 

sisäistä kamppailua aidoimman ja puhtaimman komiikan tittelistä. Osa 

koomikoista pohtii oman komiikkansa kehittymistä ja kertoo, että haluaisi 

tulevaisuudessa löytää jonkinlaisen tulokulman myös kantaaottavaan 

komiikkaan, mutta ei ole vielä löytänyt keinoja siihen tai saavuttanut 

tarvittavaa auktoriteettiasemaa. Osa taas pitää yksinkertaisen ohjenuoran 

johtavan puhtaimpaan stand up -komiikkaan: jos juttu on koomikon itsensä 

mielestä aidosti hauska ja yleisö nauraa sille, on se hyvää komiikkaa. Oma 

aineistoni tarjoaa tästä keskustelusta häivähdyksiä yksittäisten kommenttien 

muodossa:  

 

Jotku on sitä mieltä että se on jotenki, hienompaa ja parempaa stand uppia jos 

on jotenki yhteiskunnallinen, iteki tykkään siitä tosi paljon mutta minun 

mielestä se ei oo mikään itseisarvo. (Tommi Ylimäinen) 

 
Toiset luulee olevansa ehkä parempia tai enemmän komiikan asialla ja 

aidompia tai rehellisempiä, sillon kun ne tekee jotenki semmosta aidompaa ja 

ei niinku halua ehkä vaikuttaa tai ottaa kantaa tai puhua vaikeista ja 

yhteiskunnallisista asioista. Ja sitten taas ne jotka ei tee sitä, jotka tekee jotain 

paljon pinnallisempaa ja niin niillon sit se. Et kumpi nyt on oikeessa. (Teemu 

Vesterinen) 

 
Kysymys stand upin halusta ja keinoista ottaa kantaa performanssin 

ulkopuoliseen todellisuuteen siis polarisoi haastattelemieni koomikoiden 

näkemykset. Toiset ärsyyntyvät niiden harvinaisten stand up -aiheisten 

lehtikirjoitusten argumentista, jonka mukaan suomalainen stand up -komiikka 
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on hampaatonta eikä tarpeeksi rohkeaa tai yhteiskunnallista. Komiikan näiden 

ominaisuuksien ajatellaan olevan sen henkilökohtaisuudessa. 

Henkilökohtaisten, omaan elämään kytkeytyvien juttujen ja oman 

kiinnostuksen myötä koomikon lavarooli on kannanotto julkisessa kontekstissa. 

Biseksuaali koomikko on lavalla puhuessaan todellinen 

seksuaalivähemmistöön kuuluva ihminen, joka omien todellisten kokemustensa 

kautta voi ottaa kantaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin tai kyseenalaistaa 

sukupuoleen liittyviä stereotypioita. Henkilökohtaisuus toimii Douglasin (1999: 

158–159) kuvaamana immuniteettina, jonka suojassa koomikko voi olla 

epäsovinnainen ja ravistella pölyttyneitä rakenteita tai turnerilaisittain 

ilmaistuna tarkastella ja muokata uudestaan kulttuurin kuvia.  

 

Osa koomikoista puolestaan pohtii stand up -komiikan ja yhdessä nauramisen 

laajempaa merkitystä sen leikkisän, vapauttavan ja sosiaalisen luonteen kautta. 

Vaikka tarkoitukseni ei ole ottaa osaa tällä hetkellä suosittuun diskurssiin 

taiteesta (ja viihteestä) hyvinvointina, haastattelemieni koomikoiden tapaan 

uskon, että osasyy stand upin suosioon on sen tarjoama kokemusmaailma. 

Communitasin tapaisia yhteisiä kokemuksia ei modernissa yhteiskunnassa ole 

niin helppo löytää:  

 
On se tavallaan tärkeetä sekin, tavallaan sen tiedostan et se, et ihmisille 

järjestetään tilaisuuksia missä ne voi nauraa ja nauttia, leikkiä, unohtaa 

tavallaan vähäks aikaa sen aikusen roolin ja vaan niinku olla ja antaa ittensä 

olla hyvällä tuulella niin onhan se oikeesti niinkun tärkeetä, (Iikka Kivi) 

 
Siinä on niinku, vielä tämmösenä aikana ku kaikki luetaan jostaki näytöltä ja 

kuullaan jotaki, niinku jostaki kaiuttimista ja muuta ja näin, niin siellä onki 

sitten semmonen kokoontuminen… tekkee se jengille hyvää välillä kerääntyä 

yhteen ja nauraa oikeen kunnolla porukalla ja nauraa vielä niille asioille 

monesti mitkä on niinku pielessä tai jotenki täysin jären vastasia… Nauretaan 

porukalla sille, otetaan siinä ehkä pari kaljaa samalla jos haluaa, ne kelle 
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maistuu tai syyään ennen tai jälkeen siinä niin minusta se on niinku, tekee 

hyvää varmasti. (Awe Vengasaho) 

 
Toiset taas suhtautuvat tämänhetkiseen lavakomiikkaan kriittisemmin, tähyävät 

suomalaisen stand upin tulevaisuuteen ja toivovat, että vielä joskus opimme 

nauramaan myös muulle kuin stereotyyppien pyörittelylle. Komiikan luova 

potentiaali ja liminaalinen voima tunnistetaan: koomikko voi puhua lähes mistä 

tahansa ja jos hän tekee sen hauskasti, yleisö ei käänny häntä vastaan vaan 

suostuu kuuntelemaan. Kuitenkin tätä komiikan ulottuvuutta arkaillaan 

korostaa – ainakin vielä. Vaikka stand up -komiikassa nähdään mahdollisuus 

esimerkiksi antaa ääni sellaisille, joilla sitä ei muuten ole tai ottaa esille 

ahdistavia tai surullisia teemoja, joiden painosta vapautua nauramisen avulla, 

kukaan ei ymmärrettävästi halua sovitella harteilleen liehuvaa pelastajan viittaa.  

 
Haastattelemani koomikot eivät siis näe stand up -performanssin ja sen 

ulkopuolisen todellisuuden yhteyttä kaksisuuntaisena prosessina. Liikkeen 

suunta on yhteiskunnasta lavalle, ei niinkään toisinpäin. Koomikko poimii 

vitsiensä aiheet kokemastaan ja näkemästään elämästä ja muotoilee kulttuurin 

elementtejä luovan mielen ohjaamana. Näiden muotoilujen paikka on 

komiikkalavalla, jossa niiden tehtävä on naurattaa. Stand up -komiikka 

vapaaehtoisena, leikillisenä ja liminoidisena aktiviteettina ei pyri muutokseen, 

ei sosiaalisen statuksen eikä minkään muunkaan. Geertzin (1973: 445) 

kuvaaman balilaisen kukkotappelun tapaan stand up -performanssi elää ehkä 

hetken pääosan esittäjien ja joidenkin osallistujien mielessä, samaan tapaan 

kuin hyvä näytelmä. Lopulta se kuitenkin katoaa, kuten mikä tahansa 

ilmaisumuoto, joka elää ainoastaan hetkessä, jonka se on itse luonut. Leikin 

maailma katoaa kun leikki loppuu. Huumori on leikin muoto ja leikkiin 

sisältyvät viestit ovat usein vaikeasti tavoitettavia. Vaikka pohjimmainen idea 

vitsin taustalla voitaisiinkin tavoittaa, vitsinkertojan asennoituminen siihen ei 

ole yhtä helposti löydettävissä. (Oring 2003: 59, 145.) Komiikka ja 

koomikkona oleminen pohjautuu eräänlaiseen ambivalenssiin – tai savolaiseen 
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mielenlaatuun, yhteen suomalaisen stand up -komiikan klassisista vitsinaiheista. 

Jatkan keskustelua stand up -komiikan suhteesta yhteiskuntaan vielä 

seuraavassa luvussa, jossa asetan sen takaisin sosiokulttuuriseen kontekstiinsa 

tutkimustehtävän toisen vaiheen mukaisesti. 
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5 Komiikan lavalta takaisin maailmaan 

Edellisissä luvuissa olen kuvannut ja analysoinut stand up -performanssia sen 

sisältä päin asettamani tutkimustehtävän ensimmäisen vaiheen mukaisesti. 

Olen esittänyt, että stand up -performanssi tulee todeksi kehkeytyessään ja on 

olemassa ainoastaan itsensä vuoksi. Teatterin tapaan se on representatiivinen: 

koomikon luoma leikkimaailma on karrikoitu kuvaus ympäröivästä 

yhteiskunnasta ja kulttuurista. Vitsisymbolien eli performanssin symboleina 

toimivien vitsien kautta koomikko kuvaa moniulotteisia ihmiselämän ilmiöitä 

ja luo leikkimielisen toisen todellisuuden, johon hän kuulijansa pyrkii 

johdattelemaan. 

 

Tutkimuksen työhypoteesina oletin, että stand up -performanssilla on yhteys 

kontekstiinsa eli tässä tapauksessa on suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Tutkimusaineiston perusteella tämä yhteys on vahvasti olemassa, mutta 

samalla se on ristiriitainen. Toisaalta komiikkalavalla esitettävien vitsien 

teemat usein osallistuvat yhteiskunnallisiin keskusteluihin, mutta toisaalta 

koomikot eivät itse halua korostaa tätä stand up -komiikan ulottuvuutta, vaan 

kiertelevät teeman ympärillä siitä puhuessaan. Esitän seuraavaksi, mitä tällä 

stand upin monitulkintaisella yhteydellä yhteiskuntaan tarkoitan.  

 
Ensinnäkin stand up -performanssin yhteys ympäröivään yhteiskuntaan on 

siinä mielessä voimakas, että vitsin kuulijan on tunnettava konteksti, johon se 

viittaa. Vain silloin vitsin voi ymmärtää ja sitä voi pitää hauskana. Vaikka 

komiikalla ei olisikaan vaikutusta lavan ulkopuolella, tulevat stand up -

performanssin elementit merkityksellisiksi vasta suhteessa sen ulkopuoliseen 

todellisuuteen. Toisaalta stand up -performanssin yhteys sosiokulttuuriseen 

kontekstiin löytyy myös suorempaa tietä. Huolimatta koomikoiden 

ristiriitaisesta suhtautumisesta, suomalaisen stand upin aiheet ovat hyvinkin 

yhteiskunnallisia, kuten luvussa 3 esittämäni vitsilista esittää. Alatyylisten 
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juttujen ja jokapäiväisen elämän teemojen rinnalla vitseissä puhutaan 

esimerkiksi Euroopan unionista, äänestämisestä, Suomen ja Venäjän suhteista, 

koulutuksesta, maahanmuutosta, rasismista, työstä ja uskonnosta. Vaikka 

koomikolla ei olisikaan mielessään kannanottoa, jonka hän vitsillään haluaa 

saada kerrotuksi, ei teemojen yhteiskunnallista ulottuvuutta voi kieltää. 

Lopputuloksena voi olla yhteiskunnallisesti kantaa ottavaksi tulkittava juttu, 

vaikka koomikko ei olisikaan tarkoittanut vitsejään manifestiksi. On siis 

aiheellista kysyä, voiko tällaisista teemoista ylipäätään puhua neutraalisti?  

 

Havainnollistava esimerkki suomalaisen stand upin suhtautumisesta komiikan 

yhteiskunnallisuuteen on Tommi Ylimäisen Remakassa keväällä 2015 esittämä 

vitsi sekä keskustelu, jonka siitä myöhemmin kävimme. Itse miellä vitsin jopa 

hyvin kantaa ottavaksi, kun taas sen kirjoittanut koomikko ei halua tätä 

ulottuvuutta alleviivata. Jutun alustuksessa koomikko kysyy vuoden 2012 

presidentinvaaleihin viitaten, voiko presidentti olla homo ja vastaa samaan 

hengenvetoon, ettei sillä ole mitään merkitystä, koska kyseessä on mitätön 

virka. Siispä Suomen olisi aivan sama lähettää Venäjän presidentti Vladimir 

Putinia tapaamaan norppapresidentti: suloiseksi ja vaarattomaksi mielletty 

norppaeläin, jonka kaulassa olevassa lapussa lukisi ”Älä satuta meitä”. 

Seuraavassa haastattelukatkelmassa keskustelemme Tommin kanssa tästä 

vitsistä: 

 

AP: No mun mielestä sulla itellä on tosi hauska se norppa presidenttinä -juttu, 

eikö se oo aika yhteiskunnallinen tai siis tosi yhteiskunnallinen? Nääksää ite 

sen sillä tavalla? 

 

TY: No joo… 

 

AP: Ja se on lisäksi myös hauska. (nauraa) 
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TY: Joo, ky- ky- kyllä mää nään että se on, mutta en mää ikinä niinku hae 

jutuissa, sellain niinku yhteiskunnallisuus eellä mee niihin asioihin. Mä oon 

että, tämä on minun mielestä hauska näin. Jos siinä joku kannanotto jonku 

mielestä on, niin selevä. Tai kyllähän sikäli onki kannanotto tai siis mitä minä 

oon mieltä asiasta, mutta en mää ikinä niinkö… hae, sitä sillain.  

 

Osaltaan keskustelua stand up -komiikasta ja sen suhteesta yhteiskuntaan 

vaikeuttaa käsitteiden sekoittuminen ja niiden merkityssisältöjen vaihteleminen 

puhujasta toiseen. Lisäksi stand upin sisällä tehdään ero yhteiskunnallisen 

komiikan ja niin kutsutun feelgood -komiikan välillä (engl. feel-good, 

tarkoittaa tässä hyvän mielen tuovaa). Edellisen katsotaan ottavan selkeästi 

kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kun taas jälkimmäinen nähdään 

komiikan kevyempänä ja viihteellisempänä lajina. Omassa aineistossani jakoa 

näihin kahteen komiikan lajiin ei ole selkeästi havaittavissa, vaan useimmiten 

ne tuntuvat sekoittuvan keskenään. Vakavampia teemoja pohjustetaan 

kevyemmillä vitseillä ja toisaalta yhteiskunnallisia teemoja voidaan käyttää 

taustatarinana hyvän mielen komiikalle – tai toisinpäin, tässä suhteessa 

sääntöjä ei ole.   

 

Lopulta suomalaisen stand up -komiikan yhteys ympäröivään yhteiskuntaan 

löytyy uudestaan sen oman sanaston kautta. Angloamerikkalaisen 

populaarikulttuurin lajina ja Suomeen lainautuneena kulttuuri-ilmiönä sen 

käyttämät nimitykset ovat englanninkielen lainoja, lajin nimestä lähtien. 

Ilmaisun ”stand up” voi ajatella viittaavan siihen, että esiintyvä koomikko 

sananmukaisesti nousee ylös kertoakseen juttujaan. Toisaalta sen voi ajatella 

kuvaavan myös lajin ”jokamiehenoikeus” -tyylistä ideologiaa: periaatteessa 

kenellä tahansa on mahdollisuus nousta ylös ja alkaa kertoa juttujaan. Osa 

lainautuneista sanoista on muuntunut suomalaiseen ääntämykseen sopiviksi, 

esimerkiksi sana heckler on muuttunut heklaajaksi tai hekleriksi, punch line on  

suomalaisittain toisinaan pelkkä punchi ja sujuvasti puhutaan myös call 
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backeistä, sloteista ja spoteista, open micista sekä ”ämceestä” eli MC:stä (engl. 

Master of Ceremonies).  

 

Sanaston lisäksi angloamerikkalainen stand up -komiikka lainaa suomalaiselle 

lavakomiikalle myös tekemisen tapoja ja kehityksen suuntaviivoja. 

Haastattelemani koomikot vertaavat suomalaista stand upia amerikkalaiseen ja 

englantilaiseen erityisesti silloin kun puhe on yhteiskunnallisista teemoista 

lavakomiikassa. Moni huomauttaa, että suomalainen stand up -komiikka on 

vasta tiensä alussa ja esimerkiksi yhdysvaltalaiseen stand upiin 

yhteiskunnallinen kantaaottavuus ja niin sanotut vakavammat aiheet ovat 

tulleet mukaan vasta lajin vakiinnuttaessa paikkansa kulttuurin ja viihteen 

kentällä. Haastatteluaineiston perusteella on havaittavissa yhteys koomikon 

henkilökohtaisen ja stand up -komiikan kehityskaaren välillä. Koomikolla on 

oltava eräänlainen auktoriteettiasema ennen kuin hän voi siirtyä niin sanotusta 

feelgood -komiikasta yhteiskunnallisempiin teemoihin, jos hän tällaisen 

siirtymän haluaa siis tehdä. Samaan tapaan ajatellaan, että myös suomalaisen 

stand upin on lajina vielä kasvettava ja kehityttävä ennen kuin tarvittava 

auktoriteettiasema on saavutettu. Vasta sitten lavakomiikka voi saada vapaat 

kädet puheenvuorojen suhteen.  
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6 Päätäntö 

Tässä työssä olen tarkastellut suomalaista stand up -komiikkaa Victor 

Turneriin viitaten rituaalinomaisena kulttuurisena performanssina. Olen 

ensinnäkin keskittynyt esityshetkeen eli stand up -performanssiin ja toiseksi 

etsinyt sen yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan. Tavoitteena on ollut kuvata 

stand up -komiikkaa uutena ja vähän tutkittuna kulttuuri-ilmiönä Suomessa 

sekä paikantaa se sosiokulttuuriseen kontekstiinsa. Tutkimustehtävän olen 

muotoillut seuraten Don Handelmania (2004: 2–4), joka on esittänyt 

kaksivaiheisen analyysimallin rituaalintutkimukselle. Ensimmäisessä vaiheessa 

tarkastellaan tutkittavaa ilmiötä sen sisältä päin ja sosiokulttuurisesta 

kontekstistaan irrotettuna. Toisessa vaiheessa ilmiö asetetaan takaisin 

kontekstiinsa ja vasta tässä vaiheessa tutkitaan sen mahdollisia yhteyksiä 

ympäristöönsä.  

 
Menetelminä olen käyttänyt etnografiaa ja teemahaastatteluja. Aineisto 

muodostuu osallistuvasta havainnoinnista stand up -keikoilla Oulussa keväällä 

2015 sekä Kuopion komediafestivaaleilla kesäkuussa 2015. Lisäksi aineistoon 

kuuluu yhdeksän koomikon haastattelut. Tutkimuksessa painottuu etnografinen 

kenttätyömateriaali, sillä tutkimusasetelmasta johtuen sen anti on ollut 

haastattelumateriaalia suurempi. Etnografia läpikotaisin antropologisena 

metodina on erityisen kiehtova valinta silloin kun tutkimuksen kohteena on 

tällainen julkinen tapahtuma. Toisaalta etnografi omana 

tutkimusinstrumenttinaan joutuu käymään jatkuvaa refleksiivistä keskustelua 

itsensä kanssa: mitä muistiinpanoihin tallennetaan ja mitä jätetään pois, 

millaiset esioletukset havainnointia ohjaavat ja miten tutkijan läsnäolo 

tilanteisiin vaikuttaa? Kenttämuistiinpanojen lisäksi aineistoon kuuluukin myös 

kenttäpäiväkirja, jossa näitä seikkoja pohdin ja johon kirjasin ylös tunteita ja 

ajatuksia yleisesti tutkimusprosessiin liittyen. Toisaalta nämä etnografisen työn 

haasteet eivät poistu myöskään haastatteluiden kohdalla, vaan samantapaisia 
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kysymyksiä liittyy myös haastatteluun menetelmänä. Vaikka painotan tässä 

etnografian merkitystä työlleni, olivat haastattelutilanteet antoisia ja niiden 

kautta pääsin paremmin kiinni stand upin lainautuneeseen sanastoon sekä lajin 

yhteiskunnallisen ulottuvuuden problematiikkaan. Haastattelujen osallisuutta 

erityisesti innostuksen ylläpitämisessä ei voi myöskään korostaa liikaa. 

 

Tutkimustehtävän ensimmäisen vaiheen perusteella esitän, että stand up -

komiikka on paitsi performanssi myös erityinen tapa katsoa maailmaa. Se 

toimii kuin huvipuiston peili, joka vääristää peiliin katsojan mittasuhteet 

oudoiksi ja hullunkurisiksi. Stand up -komiikassa uudelleen muotoilun 

kohteena on kuitenkin kehon sijaan ihmisten kulttuurinen ja sosiaalinen elämä 

iloineen, haasteineen ja kummallisuuksineen. Esiintymislavalla koomikko avaa 

näkemystään maailmasta ja kutsuu yleisön mukaansa sen leikilliseen ”mitä jos”  

-mielentilaan. Koomikon pyhä tehtävä on saada aikaan naurua ja tämä tehtävä 

hänen on otettava vakavissaan. Komiikka syntyy koomikon henkilökohtaisista 

kokemuksista ja havainnoista, ja siksi myös koomikon lavarooli on eräänlainen 

versio hänen todellisesta itsestään. Koomikoksi tulemisen prosessissa opitaan 

esiintymiselle olennaiset tekniikat ja taidot, siis eräänlaiset ruumiintekniikat ja 

silmänkääntötemput. Niiden hallitseminen vaikuttaa myös siihen, millaisia 

aiheita koomikko voi performanssissaan käsitellä.  

 

Vaikka koominen persoona on aina jollain tavalla rakennettu – joko tietoisesti 

tai tiedostamatta – on koomikon pyrittävä olemaan lavalla mahdollisimman 

lähellä omaa itseään. Hän ei esiinny rooliasussa eikä tuo lavalle mitään 

ylimääräistä. Lavalla koomikko kertoo juttuja, jotka olisivat voineet tapahtua 

tai jotka voisivat olla totta. Hän osoittaa olevansa samassa hetkessä yleisön 

kanssa kommentoimalla esitystilan tapahtumia tai juttelemalla yksittäisten 

katsojien kanssa. Tästä syntyy stand up -performanssin illuusio: vaikutelma 

ennen kokemattomasta hetkestä ja spontaanista performanssista, joka naurattaa 
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ja joka antaa mahdollisuuden communitasin eli yhteisöllisyyden tunteen 

syntymiselle.  

 

Vaikka stand up -performanssista voi teatterin tapaan löytää rituaaliprosessin 

vaiheet (irrottautuminen, liminaalinen välitila, takaisin liittyminen), rituaalin 

sijaan sitä kuvaa paremmin liminoidinen eli vapaaehtoisuuteen, mukavuuteen 

ja viihtymiseen liittyvä mielentila. Modernin maailman kulttuurisena 

performanssina siinä korostuu leikillisyys, hetkellisyys ja keveys perinteisten 

yhteisöjen siirtymäriittien tietynlaisen vakavuuden ja pysyvyyden sijaan. Stand 

up -performanssin ei-vakavuudella tarkoitan, että performanssilla ei ole 

pysyvää vaikutusta osallistujiinsa toisin kuin perinteisten yhteisöjen 

siirtymäriiteillä, jotka muuttavat osallistujien sosiaalista statusta. 

Tutkimustehtävän toisen vaiheen työhypoteesina oletin, että stand up -

performanssilla on yhteys sosiokulttuuriseen kontekstiinsa ja se avautuu 

koskettamaan suomalaisen yhteiskunnan teemoja. Hypoteesia vahvistaa se, että 

vitseissä ollaan hyvinkin yhteiskunnallisten teemojen äärellä. Toisaalta 

koomikoiden itsensä suhtautuminen yhteiskunnallisuuden teemaan on 

monimutkaisempi. Harva suomalainen koomikko haluaa saarnata tai vaikuttaa 

kuulijoihinsa amerikkalaisten tai englantilaisten kollegoidensa tapaan. 

Huolimatta näistä monitulkintaisuuksista pidän stand up -komiikan ja 

yhteiskunnan suhdetta vahvana. Kulttuurisena ilmiönä stand up on 

ympäristönsä kasvatti, joka reagoi ja ottaa kantaa, vaikka sitten tiedostamattaan. 

 

Tällä hetkellä suomalainen stand up -komiikka on kuitenkin vielä kehittymisen 

tilassa ja etsiskelee paikkaansa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Vaikka 

muutamat koomikot tekevät isoja kiertueita, yhä useampi suomalainen on 

joskus nähnyt stand up -komiikkaa ja koomikoita käytetään käsikirjoittajina 

televisiossa, on lajin suhtautuminen omiin kykyihinsä ja päämääriinsä vielä 

ristiriitainen. Jään siis mielenkiinnolla odottamaan huumorin ja komiikan 

vahvempaa esiinmarssia. Kaikesta huolimatta stand up -komiikalla on 
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hallussaan voima kuvata ja muotoilla kulttuurin kuvastoa ja stand up -

performanssilla on potentiaalia kurkottaa itsensä ulkopuolelle. 

 
Huumorissa ja komiikassa – ja niiden tutkimuksessa – konteksti on merkittävä. 

Handelmanin (2004) tapaan olen kuitenkin vakuuttunut, että niin rituaaleja 

kuin tällaisia kulttuurisia performansseja on parasta tutkia niiden omilla 

ehdoilla eikä lähtökohtaisesti olettaa niillä olevan erityistä funktiota tai 

representaatiosuhdetta sosiokulttuuriseen kontekstiinsa. Ainoastaan tällaisen 

avoimen lähtökohdan kautta on mahdollista löytää tutkittavasta ilmiöstä jotain 

uutta ja yllättävää. Oman työni pohjalta haluan korostaa ja muistuttaa 

huumorin leikillisestä ulottuvuudesta, joka luonnollisesti on sille olennaista. 

Tämä tuntuu kuitenkin usein jääneen toissijaiseksi huumorintutkijoiden 

tarkasteluissa ja koomisen tutkimus on täytynyt pitkään oikeuttaa 

argumentoimalla, kuinka vakavasta ilmiöstä todellisuudessa on kyse. En 

kuitenkaan usko, että antropologia tieteenalana voi sivuuttaa mitään 

ihmiselämän ulottuvuutta turhan kepeänä – ainakaan niin kauan kuin sen 

pyrkimys on ymmärtää ihmisenä olemista ja sen monimuotoisuutta. 

Kiinnostava jatkotutkimuksen aihe stand up -komiikan tarkastelulle 

antropologian näkökulmasta voisikin olla lajin sukupuolittunut luonne: miksi 

naiskoomikot ovat edelleen vähemmistössä ja miksi naisen rooli on useammin 

naurajan kuin naurattajan? Kysymys huumorin ja komiikan 

sukupuolittuneisuudesta on teema, johon kulttuurintutkimuksen kautta olisi 

herkullista tarttua.  
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Lähteet 

 
Tutkimusaineisto 
 

Osallistuva havainnointi 

 

10.1.2015 Remakka Stand Up esittää: Ida Grönlund ja Fathi Ahmed. 45 

Special, Oulu. 

24.2.2015 Remakka Open Mic. 45 Special, Oulu. 

10.3.2015 Remakka Open Mic. 45 Special, Oulu. 

14.3.2015 Remakka Stand Up esittää: Joonatan Pitkänen ja Lasse Oikarinen. 

45 Special, Oulu. 

22.3.2015 Hekotus -klubi. Cafe Rooster, Oulu. 

24.3.2015 Remakka Open Mic. 45 Special, Oulu. 

28.3.2015 Anitta Ahonen, Jape Grönroos ja Teemu Vesterinen. Teatteri Rio, 

Oulu. 

7.4.2015 Remakka Open Mic. 45 Special, Oulu. 

18.4.2015 Naurun tasapaino -kiertuekeikka. Madetojan sali, Oulu. 

21.4.2015 Remakka Open Mic. 45 Special, Oulu. 

5.5.2015 Remakka Open Mic. 45 Special, Oulu. 

6.6.2015 Kuopion komediafestivaalit. Comedy in the dark, Elokuvateatteri 

Kuvakukko; Maaottelu Ad Kiivi -klubi, Pannuhuone; Päätösklubi, Henry’s Pub.  

 

Haastattelut 

 

Anitta Ahonen ja Jape Grönroos 28.3.2015, Hotel Apollo, Oulu 

Teemu Vesterinen 28.3.2015, Kahvila Vintti, Oulu 

Tommi Ylimäinen 14.4.2015, Cafe Rooster, Oulu 

Esa “Lisu” Kauranen 20.4.2015, Kahvila Bisketti, Oulu 

Esa “Awe” Vengasaho 27.4.2015, Cafe Rooster, Oulu 
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Iikka Kivi 20.5.2015, Cafe Rooster, Oulu 

Joel Herman 22.5.2015, Skype 

Toni Jyvälä 1.6.2015, Skype 
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Liitteet 

Liite 1 

Haastattelurunko 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella stand up -esitystä ja sen eri 

ulottuvuuksia (joista kiinnostuksen kohteena erityisesti yhteiskunnalliset 

aspektit). Haastatteluiden avulla pyrin vastaamaan kysymykseen koomikon 

roolista esityksessä ja yhteiskunnassa.  

+ anonymiteetti  

 

Taustatiedot  

Nimi 

Ikä 

Ammatti  

 

1. Kertoisitko jotain itsestäsi koomikkona. Miten olet päätynyt lajin pariin? 

Miksi teet komiikkaa?  

 

2. Jutut 

Miten juttu tehdään? à Miten kirjoitusprosessi lähtee liikkeelle? 

Onko jutuilla totuuspohjaa? Onko sillä merkitystä? 

Mikä ihmisiä naurattaa (oman käsityksesi mukaan)? 

Entä millainen huumori ei uppoa? 

Onko ns. varmoja juttuja? à Milloin käytät? 

Mistä aiheista huumorin kautta voi puhua? à Itselle mieluisimmat aiheet? 

Tabut: mistä aiheesta et tekisi juttua? Miksi? 

 
3. Esitys  

Miten määrittelisit stand up -komiikan? 
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Kuvailisitko stand up -esitystä à millainen, mitä sisältää jne.  

Stand upin puitteet: millainen olisi ideaalinen paikka esiintyä? 

Onko esiintymistilanteelle muita vaatimuksia? 

Millainen on onnistunut esitys? à Mitkä tekijät vaikuttavat?  

Entä epäonnistunut esitys? 

Mikä on tahattoman komiikan ja improvisaation osuus esityksessä? 

Käytkö itse katsomassa stand upia? à Miksi? Entä kävitkö ennen kuin aloit 

itse esiintyä? 

Miten valmistaudut esitykseen? 

Miltä tuntuu ennen lavalle menoa? Entä lavalla? 

Esitteletkö itsesi lavalla? à Miten? 

Miltä tuntuu esityksen jälkeen?  

Hävettääkö koskaan esityksen jälkeen? Miten siitä selviää?  

Millaisia muita tunteita stand up -esitykseen liittyy? 

 

4. Koomikko ja yleisö 

Millainen on stand up -yleisö? 

Mikä on yleisön rooli esityksessä? 

Miksi yleisöä kuumotetaan, kiusoitellaan ja haastatellaan? 

Miten ns. silmätikut valitaan? Mikä tehtävä yleisöstä valittavilla ns. esiintyjillä 

on? 

Suhde koomikon ja yleisön välillä? à Onko/ Millainen? 

Yleisön reaktiot à Millaisia? 

Mikä tehtävä naurulla ja aplodeilla on esityksessä?  

Miksi ihmiset haluavat nauraa (oman näkemyksesi mukaan)? 

 

5. Koomikon rooli  

Miten määrittelisit stand up -koomikon? 

Millaisia ominaisuuksia koomikolta vaaditaan? à Millainen on hyvä 

koomikko? 
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Eroaako lavalla oleva koomikko yksityisestä ”minästä”? à Miten?  

Miten koomikoksi tullaan? Onko jotain tiettyjä virstanpylväitä? 

Mikä on koomikon tehtävä esityksessä?  

Onko sinulla komiikkaan liittyviä tavoitteita? 

 

6. Stand up ja yhteiskunta 

Miksi stand up on nyt suosiossa?  

Onko stand up kiinnostavaa tai tärkeää? à Miksi? 

Millaisena näet koomikon roolin yhteiskunnan osana? 

Sanotaan, että huumori kertoo jotain vakavasta, mitä ajattelet tästä? 

Onko stand upilla halua tai keinoja vaikuttaa?  

Onko mielessäsi jokin viesti, jonka haluat yleisölle välittää? (à Pyritkö 

vaikuttamaan jutuillasi?) 

(“Perimmältään naurettavaksi tekeminen tähtää muutokseen: kritisoidessamme 

jotain toivomme sen muuttuvan toisenlaiseksi” à Mitä mieltä olet tästä 

väitteestä?) 

 

Haluatko vielä lopuksi kommentoida jotain aiheeseen liittyvää? 

Miksi halusit osallistua tähän tutkimukseen?  

 

Jos haluaisin itse kokeilla stand upia, miten lähtisin liikkeelle? à Auta 

suunnittelemaan esitys! 

	  

	  

 

 


