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1 Johdanto 

 

 

Keskityn tutkielmassani Siri Kolun teokseen Me Rosvolat ja konnakaraoke (2011). 

Tarkastelun kohteena olevan teoksen nimi houkuttelee miettimään teoksen hahmojen ja 

heidän identiteettiensä suhteita. Me Rosvolat on myös laajemmin kirjasarjan nimi ja 

sisältää jo oletuksia kuulumisen näkökulmasta. Tälle nimelle olen löytänyt ainakin kaksi 

tulkintaa. Yksi mahdollinen tulkinta koskee teoksen minäkertojaa Vilja Vainistoa. Me 

Rosvolat voisi olla Viljan kertojantyötä. Tällöin ’me’ viittaisi siihen, että Vilja kokee 

olevansa osa Rosvoloita. Vilja olisi siis kiinteästi osa Rosvoloiden joukkoa, mutta myös 

kokisi tietoisesti olevansa Rosvoloiden täysivaltainen jäsen. Tämän tulkinnan mukaan 

Rosvolat on ulkopuolisiakin sisäänsä sulkeva tarinan joukko, johon yksi päähenkilö 

samaistuu. Toisen tulkinnan mukaan ’me’-sanalla voitaisiin tarkoittaa suurempaa 

joukkoa lukija mukaan luettuna. Lukijakin olisi siis osa ”Rosvoloita”. Mitä tämä sitten 

tarkoittaa? Tämä tulkinta viittaisi siihen, että teos sanoo jotain lukijasta ja lukijaa 

ympäröivistä ihmisistä. Tämä tutkielma voi osaltaan avata molempien tulkintojen 

merkityksiä. Ensin kuitenkin keskitytään Rosvoloiden rosvojoukon jäseniin ja heidän 

valtarakenteiden sekä sosiaalisten suhteiden muokkaamiin identiteetteihinsä. 

 

 

1.1 Tutkimuskysymys 

 

Tutkin tarkasteltavan teoksen ryhmien vaikutusta hahmojen identiteetteihin sekä 

vaikutuksen ilmenemismuotoja. Käytän teoksesta tästä eteenpäin joko sen koko nimeä tai 

lyhennettä MRK. Olen tehnyt kandidaatintutkielmani Perheeseen ryöstetty, perheeseen 

syntynyt: Siri Kolun Me Rosvolat -teoksesta ydinperheen käsitteen kautta (2018) tämän 

tutkielman teosta edeltävästä sarjan aloitusosasta. Sarjan tutkimisen jatkaminen sen 

seuraavasta osasta on luonnollinen laajennus sarjan maailman käsittelyn sekä teemojen 

kannalta. Näen sarjan toisessa osassa ryhmien vallan teemojen kasvavan tarinan eri 

alueilla merkityksellisemmiksi, ja hypoteesini on, että vallalla ja sosiaalisilla suhteilla on 

teoksessa suuri ja edellistä voimakkaampi merkitys hahmojen esittämisessä. Valta on 

esillä myös yhteyksissä, jotka eivät avaudu ennen kuin sarjan myöhemmissä osissa. 
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Ensimmäisessä teoksessa, jota käsittelen kandidaatintutkielmassani, yksi suuri teema on 

päähenkilö Vilja Vainiston tutustuminen rosvoyhteisöön ja tämän yhteisön osan eli 

Rosvoloiden vertaaminen hänen omaan perheeseensä. Toisessa osassa, jota tässä 

tutkielmassani käsittelen, tutut hahmot saavat toiminnalleen aivan uuden motiivin, sillä 

rosvoyhteisölle on valittava uusi johtaja. Vilja joutuu kohtaamaan huolettomaks i 

muistamansa rosvoelämän muutokset vallantavoittelua korostavaksi arjeksi. Teoksen 

tapahtumat alkavat, kun Rosvolat nappaavat Viljan mukaansa yhteiskunnan piirissä 

järjestetyltä ja perheen isän hyväksi katsomalta musiikkileiriltä ja Vilja saa taas kokea, 

millaista on olla maantierosvo. Rosvolat ovat Viljan ohella pääosassa teoksessa. Heihin 

kuuluu päällikkö ja perheen isä Hurja-Kaarlo, kuski ja perheen äiti Hilda, varakapteeni ja 

perheen tytär Hele ja perheen kuopus Kalle. Mukana kulkee myös Hurja-Kaarlon ystävä 

ja kannattaja Kulta-Pete sekä taustalla vaikuttava osa-aikarosvo Kaija. Rosvolat 

hankkivat elantonsa pysäyttämällä ja ryöstämällä autoja. He kuuluvat kuitenkin 

suurempaan rosvoyhteisöön. Perinteeksi tulleet rosvojen kokoontumiset kesäpäivien 

kisailujen merkeissä muuttuvat nyt huomattavasti vakavammaksi valtiaan 

valitsemiskilpailuksi. Vilja saa nähdä, miten huoleton rosvoelämä muuttuu totiseksi 

vallantavoitteluksi ja rosvoyhteisön jäsenten identiteetin etsinnäksi. 

 

Tutkielma keskittyy käsittelyssään siihen, miten ryhmät ja niiden valtarakenteet eri 

tasoilla romaanissa vaikuttavat hahmojen identiteetteihin. Tätä kysymystä pidän myös 

yhtenä tutkimuskysymyksenäni. Haluan tutkia, kuinka eri ryhmien vallankäytön tasot 

ovat osana hahmojen identiteettien kuvausta. Samalla tutkielmassa on tarkastelun 

kohteena se, kuinka teoksen kerronnan muotona karnevalismi vaikuttaa teoksen 

hahmojen toimintaan ja kuvaukseen.  

 

Siri Kolu on kirjoittanut esikoisteoksensa Metsänpimeä vuonna 2008. Hänen teoksensa 

Me Rosvolat ilmestyi vuonna 2010 ja sarjan jatko julkaistiin seuraavana vuonna. Me 

Rosvolat ja konnakaraoke on Me Rosvolat -sarjan toinen osa. Siri Kolun työnkuviks i 

esitellään niin kirjailijan kuin teatteriopettajankin tehtäviä. Me Rosvolat -teos on voittanut 

lukuisia palkintoja, kuten Finlandia Juniorin vuonna 2010, ja teoksen oikeudet on myyty 

kuuteentoista maahan. (Otava.fi 2020.) Kolu on myös kirjoittanut draaman merkityksestä 

lapsille kirjoitettaessa, joten kyseessä on aktiivisesti kirjallisuusmaailmassa toimivan ja 

suositun kirjoittajan teos. Tämän monipuolisen kirjoittajan tekstiin on mielenkiinto ista 

päästä porautumaan tutkielman avulla. Lastenkirjallisuudessa rosvoutta ja rosvoperheitä 
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on kuitenkin nähtävissä myös Me Rosvolat -sarjan ulkopuolella. Aiemmin julkaistuista 

rosvoutta esittelevistä lastenkirjallisuuden teoksista on esimerkkinä Astrid Lindgrenin 

Ronja, ryövärintytär (1981). Uudempaa rosvoaiheista lastenkirjallisuutta edustaa Roope 

Lipastin Rudolf Rosvo ja hirveä suku (2021). (astridlindgren.com 2022, gummerus. f i 

2022.) Siri Kolun Me Rosvolat -sarja sijoittuu siis osaksi pidempää rosvoaiheista 

lastenkirjallisuuden jatkumoa.  

 

Teoksessa päähenkilö Viljan identiteetti on monella tavalla sidoksissa niin valtaan kuin 

lukuisiin ryhmiin teoksessa. Teksti on kirjoitettu kuin se olisi Viljan kirjoittamaa. 

Teoksessa Vilja kertoo tapahtumista minä-muotoisesti ja kerronnassa on mukana hänen 

ajatuksiaan. Näen siis Viljan käyttävän valtaansa teoksen kertojana identiteette ihin 

nähden hänen kertoessaan tapahtumien kulusta, ja tästäkin syystä Vilja voidaan nähdä 

epäluotettavana kertojana. Hän ei tiedä rosvoyhteisön tapahtumista muuta kuin sen, mitä 

näkee ja mitä hänelle kerrotaan. Hän näkee vain yhden puolen tapahtumista Rosvoloiden 

mukana ja osaksi tästä syystä näkee muut rosvojoukot vähintäänkin vastustajina. Välistä 

kerronnan katkaisee Viljan kirjoittama lista tai erityinen muistiinpano. (Katso esimerk iks i 

teoksen sivu 111.) Hän kokee perheessään jäävänsä ilman sananvaltaa ja onkin päätynyt 

mielestään tylsälle musiikkileirille isänsä pakottamana. (MRK, 10.) Vaihtelut passiivisen 

turhautujan ja aktiivisen toimijan välillä kietoutuvat hänen rooleihinsa perheessä ja 

rosvomaailmassa. Rosvolat ja rosvokulttuuri ovat Viljalle virkistävä mahdollisuus 

tarkkailla toisenlaista arjen järjestystä. 

 

Me Rosvolat -sarjaa on tutkittu hyvin vähän. Tutkielmani kohde on siis suurelta osin 

tutkimusten kannalta näkökulmavapaa, mutta kiinnitän huomiota myös aiempiin 

tutkielmiin. Ennen kuin lähden esittelemään tutkielmaani pidemmälle, on ehkä aiheellista 

lyhyesti esitellä aiemmin tekemääni tutkielmaa, sillä jatkossa tarkastelemani hahmot 

kantavat teosten sarjana ilmestymisen takia ominaisuuksiaan teoksesta toiseen. Oma 

kandidaatin tutkielmani on tehty, kuten jo mainitsin, sarjan ensimmäisestä osasta ja 

tässäkin tutkielmassa esiin tulevasta perheen näkökulmasta. Me Rosvolat -teoksen perheet 

luovat kuvaa muokkautuvasta perhe- sekä sukupuolikäsityksestä ja perheenjäsenten 

rooleista. (Ruuskanen 2018, 21.) Tulkintani kiinnittyivät ydinperheen käsitteen kanssa 

myös valtaan, ja haluan jatkaa aiheesta tässä tutkielmassani. Kiinnostuin sarjan 
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tutkimisesta, koska minulla on omia muistoja kirjojen lukemisesta ja keskusteluista juuri 

vallan ja ryhmiin kuulumisen aiheista.  

 

 

1.2 Karnevalismi ja lastenkirjallisuus 

 

Lähden lähestymään tutkielmani teoriaosuutta avaamalla ensin lapsien ja kirjallisuuden 

suhdetta. Lastenkirjallisuus on omanlainen tutkimuksenkohteensa. Lasten ja 

kirjallisuuden sekä lapsille suunnatun kirjallisuuden käsittelyn jälkeen siirryn 

tarkastelemaan valtaa lastenkirjallisuudessa. Tähän käytän apunani karnevalismin termiä, 

jonka avulla avaan näkyviksi tutkimani teoksen valtarakenteita sekä kerronnan tapoja. 

Tämän jälkeen jätän hetkeksi lastenkirjallisuuden tutkimuksen ja siirryn esittelemään 

identiteettiä sekä ryhmiä ja niiden sosiologisia aspekteja. 

 

Lasten kehityksen tavoitteiksi voidaan nähdä oman identiteetin kehittäminen ja 

kehittyminen aktiiviseksi kansalaiseksi, ja lastenkirjallisuudessa voidaan kiinnittää 

huomiota näiden tavoitteiden edistämiseen teosten kautta. Kirjallisuuden kautta voidaan 

nähdä mahdolliseksi kehittää osaltaan esimerkiksi lasten loogista ajattelua, itsenäisyyttä 

ja aktiivisuutta. (Gjerstad 2009, 113, 257, 286; Stephens 1992 3, 120.) Me Rosvolat -

sarjan perheissä ja ryhmissä suinkaan kaikki eivät tue näkemystä aktiivisen kansalaisen 

tavoitteesta ainakaan ensisilmäyksellä. Siksi on mielenkiintoista tutkia, miten lapsille 

suunnattu romaani käsittelee identiteetin esittämistä ja muodostamista erilaisten 

rakenteiden vaikutuksesta tai niitä vastaan.  

 

Teoksessa Criticism, theory, and children's literature Peter Huntin mielestä 

lastenkirjallisuus ei synny ja säily ulkona muusta maailmasta. ”Equally, children’s 

literature cannot escape, even if some of its practitioners would wish it to, from ideology, 

past or present.” (Hunt 1991, 14.) Tämän lainauksen ajatuksena on, että lastenkirjallisuus 

on aina jollain tavalla suhteessa ympäristöönsä. Tutkimani teoksen voidaan nähdä 

kuvaavan jollain tasolla kirjoittajansa ympäristöä. Se suhteutuu myös lukijoidensa 

ympäristöön. Tämä lainaus tukee tapaa tutkia lastenkirjallisuutta siihen suhteessa olevan 

ympäristön tutkimuksien tukemana. Mielestäni Hunt perustelee tällaista lähestymistapaa 

kirjoittaessaan: “But if children’s books are going to be - - genuinely mind-expanding - - 

they must be seen in terms of the world which creates them and the world which surrounds 
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them.” (Hunt 1991, 154.) Näin siis sosiologian tutkimus ja teoriat ovat perusteltuja 

lähteitä omaan tutkielmaani. Huntin määrittelemä lastenkirjallisuus ottaa huomioon 

yhteiskunnan vaikutukset käsitteen ymmärtämyksessä. Hänen määritelmänsä on: ”books 

read by, especially suitable for, or especially satisfying for, members of the group 

currently defined as children”. (Hunt 1991, 61.)  

 

Hanna Jurvelin (2019) on tutkinut Me Rosvolat -sarjan ensimmäistä teosta osana 

lastenkirjallisuudentutkimuksen piiriin sijoittuvaa tutkielmaansa. Hän on tarkastellut 

tyttöjen ja naisten esitystapoja lastenkirjallisuudessa ja nostaa esille myös Me Rosvolat -

teoksen piirteitä. Esitystavoissa nousee esille, kuinka tytöillä on mahdollisuus tuottaa 

puhetta monin tavoin ja siten saada myös valtaa. Rosvoloiden tyttöhahmo Hele ottaa 

myös monia johtajan roolin tehtäviä ja toimii myös ruumiillisesti aktiivisena hahmona 

teoksessa. Hele myös toimii oletettua naiskuvaa vastaan. (Jurvelin 2019, 3, 23–24, 31, 

40–41.) Aktiivinen paikkansa ottaminen viittaa Jurvelinin (2019, 29) mukaan teoksessa 

tehtävään aktiiviseen sukupuolipolitiikkaan. Kaija taas on Heleä passiivisempi hahmo ja 

ottaa huolehtijan roolin teoksessa. Toinen huolehtija sekä vanhemman auktoriteet in 

ottava hahmo on Hilda, jonka äitiyttä tuodaan esille. Hilda on myös rikkomassa 

ruumiillisen vallan sukupuolittunutta kuvaa osallistumalla fyysiseen lajiin. (Jurvelin 

2019, 47–49, 53.) Koska kyse on saman sarjan hahmoista, ovat heidän piirteensä 

yhtenevät useamman teoksen kohdalla. Jurvelinin tekemät havainnot Me Rosvolat -

teoksesta pitävät pitkälti paikkansa myös sarjan seuraavassa osassa.  

 

Jos haluan käsitellä lastenkirjallisuutta vallan linssien läpi, nousee seuraavaksi esille 

kysymys siitä, miten valtaa on sitten tutkittu kirjallisuudentutkimuksessa ja erityises t i 

lastenkirjallisuudessa. Yksi tapa hahmottaa valtaa ja sen rakenteita erityisesti valtaa 

kyseenalaistavissa teoksissa on tarkastella sitä karnevalismin käsitteen kautta. 

Karnevalismi pohjaa kuvaan karnevaalista, josta keskityn erityisesti teorian yhteen 

keskeisimmistä näkökulmista, eli valtaa sivuaviin piirteisiin. Muutos ja uusiutuminen on 

tärkeää ja juhlittua karnevaalissa samalla, kun olemassa olevaan järjestykseen otetaan 

etäisyyttä. Karnevaali kääntää järjestyksen toisinpäin. Vastakkainasettelua ei epäröidä 

tuoda esille. Myöskin aiemmin voimassa olleet sosiaaliset rakenteet ja hierarkiat 

lakkaavat vaikuttamasta.  Välitön tasa-arvoisuus kuuluu siis karnevaaliin. (Bahtin 1984, 

11, 410, 412; Bahtin 1991, 180–181, 187.) 
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John Stephens näkee (1992, 121) karnevalismissa kolme erityistä tyyliä, jotka ovat 

poikkeuksellisen ajan, humoristisen vastakkainasettelun ja totuttujen rakenteiden 

kumous. Teos voi siis olla karnevalistinen, jos siinä väliaikaisesti kumotaan normaalit 

rakenteet tai kumotaan ne järjestelmällisesti, jolloin huomio on kaikenlaisen vallan 

kyseenalaistamisessa. Karnevalistisuus voi teoksessa nousta merkittävään rooliin myös, 

jos se nauraa näille rakenteille esittämällä samalla vastakkaisia vaihtoehtoja. (Stephens 

1992, 121, 137.) 

 

Eräs karnevaaliin liittyvä tapahtuma omaa mielenkiintoisen suhteen valtaan. 

Karnevaalissa voidaan valita kuningas, mutta hänellä on vain rajallinen aika pitää tätä 

nimitystä. Kruunu riistetään sovitusti ja kuninkaaksi valitun valta lakkaa. (Bahtin 1991, 

182–183.) Karnevalismiin nähdään liittyvän valtarakenteiden palautuminen tai 

uudelleenmuodostuminen (Nikolajeva 2010, 42, 53). Eli karnevaalissa voidaan antaa 

valta henkilölle, mutta sillä on jo oletettu loppu näkyvissä. Valta onkin vain tietyllä tavalla 

sovittu harha, jota noudatetaan.  

 

Lastenkirjallisuutta on tutkittu karnevalismin kautta, koska yhteys nähdään 

naurukulttuurin ja vapauden käsittelemisessä. Molemmissa voidaan valta-asetelmia 

kääntää ylös-alaisin. (Oittinen 1991, 8–9.) Yleensä nähdään, että lasta tulee kasvattaa 

myös kirjallisuuden kautta tai lastenkirjallisuus vähintäänkin peilaa ympäristön 

kasvatuksen näkemyksiä. Myös mielikuvaa siitä, millainen lapsi on todellisuudessa, 

rakennetaan kirjallisuuden kautta. Länsimaisessa kirjallisuudessa voidaan antaa kuitenkin 

mahdollisuus lapselle tehdä omat tulkintansa teoksista. Suoraa opettamista ei nähdä 

välttämättömäksi. (Laakso 2018, 35–36.) Tämä antaa mahdollisuuden myös 

karnevalistiselle kirjallisuudelle. Vallan kääntäminen on kuitenkin oletetusti mieles täni 

lukijan nähtävissä ja tulkittavissa.  

 

Yksi tapa aloittaa lastenkirjallisuuden vallan kääntäminen on poistaa tarinasta lapsien 

maailmassa vaikuttavat ja ohjaavat aikuiset, joiden mukana lapsiin kohdistuis i 

todellisuuden valtarakenteita erityisesti ikäerojen kautta (Reynolds 2009, 204; Nikolajeva 

2002, 111). Yksinäinen lapsi tai lapsijoukko voidaan nähdä lastenkirjoissa, mutta 

tällaiselle tilanteelle on omat rajoituksensa. Peppi Pitkätossu on uskomattoman voimakas 

ja näin voi poikkeuksellisesti myös jäädä yksin käyttämään elämäänsä omaa valtaa. 

(Nikolajeva 2002, 46.) Toinen tapa pitää lastenkirjallisuuden valta-asetelmat tarinan ajan 
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kyseenalaisina on alkaa pohtia perheen rakennetta. Perhe voidaan nähdä muodostuvaks i 

valintojen kautta, eikä biologialla ole niin suurta merkitystä. (Reynolds 2009, 205.) 

Valtarakenteiden ulkopuolelle pääseminen ja siellä pysyminen on siis poikkeusolojen 

rakentamista tai normalisoimista lastenkirjallisuudessa. Nämä poikkeusolot yleensä 

puretaan teoksen kuluessa tai viimeistään tarinan lopussa.  

 

Karnevalismin ajatuksena on siis valtasuhteiden ja järjestyksen nurin kääntäminen. 

Lastenkirjallisuudessa tämä usein tarkoittaa lasten nostamista valta-asemaan. Valta-

asemassa olevat lapset omaavat ominaisuuksia, joita ei lapselta välttämättä odoteta. Näitä 

voivat olla esimerkiksi voimakkuus ja viisaus. Aikuiset taas kuvataan useimmiten 

tyhmempinä ja kömpelömpinä kuin teosten lapset. Lapset saavat karnevalistis issa 

teoksissa mahdollisuuden valtaansa eri tavoilla riippuen juonesta, mutta yksi yleinen tapa 

on karkaaminen. Poissa vanhempien vallan vaikutuksesta lapset voivat kehittää oman 

hierarkiansa ja harjoittaa omaa valtaansa. (Nikolajeva 2010, 42, 53.) 

 

Aikuisten sääntöjä uhmaavaa lasten toimintaa on käsitelty lastenkirjallisuudessa aina, 

tarkastelee Maria Laakso (2018, 36). Finnen Kiljuset ovat Suomen kirjallisuudessa perhe, 

jotka ensimmäisinä rikkovat yhteiskunnan normeja ilman syyttävää opettavaisuutta. Ja 

modernilla lapsuuteen liitetyllä leikkisyydellä on yhteys tällaiseen vapaaseen 

kuvaukseen. Karnevalistinen tottelemattoman lapsen hahmo on yhdistetty usein myös 

sukupuoleen. Yleensä rajoja koetteleva lapsihahmo on poika. (Laakso 2018, 39, 41, 45.) 

Tämä aiheuttaa nähdäkseni vallan sukupuolista tarkastelua lastenkirjallisuudessa.  

 

Rosvolat-sarjaa on jo tulkittukin karnevalismin linssien läpi. Kaisa Kauhanen (2016) on 

käsitellyt tarkastelemani teoksen edeltävän Me Rosvolat -lastenromaanin 

karnevaalisuutta tutkielmassaan Naurava vallankumous: ideologia ja karnevalistinen 

huumori lastenromaaneissa Me Rosvolat ja Isäni on supermies. Hän näkee Rosvolat 

eräänlaisena hauskana väliaikaisena aikalisänä, jonka Vilja saa oman arkensa 

keskeyttämiseksi. Normaalin ja rosvomaailman erot tuottavat teokseen huumoria samoin 

kuin karikatyyrejä muistuttavat hahmot, joista esimerkiksi Hurja-Kaarlo kuvaa 

narrikunigasta ja Pete typerää hölmöä. Lapset, etenkin Hele, ovat vastuullisia ja aktiivi s ia 

toimijoita aikuisten sijaan. (Kauhanen 2016, 21, 26–27, 29, 32–33.) Vilja pääsee siis 

näkemään karnevalismin puitteissa elämää ulkona totutuista normeista. Samalla hahmot 

noudattavat karnevaalille totuttua kärjistävää kaavaa. Tutkielmani lähtee pitkälti 
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samanlaisista huomioista hahmojen ollessa läpi sarjan samoja, mutta tarkastelen 

tarkemmin karnevalismin kerronnan tapojen vaikutuksia teoksen maailman sosiaalis i in 

identiteetteihin. Laajennan siis Kauhasen avaamaa karnevalismin näkökulmaa sarjassa 

käsittelemällä toista osaa sekä avaamalla tutkimukseni näkökulman sosiaalisen 

identiteetin suuntaan. 

 

Kauhanen (2016) näkee Me Rosvolat -sarjan ensimmäisessä osassa myös karnevalismia 

rikkovia piirteitä. Rahalla on edelleen välineen tarkoitus ja koulu nähdään 

merkityksellisenä lapselle. Karnevaalitunnelma ei ulotu kaikille tasoille, vaan pieniä 

asioita voidaan uhmata, mutta laajemmat rakenteet jätetään teoksessa rauhaan. Kallen 

hahmo myös puhuu perinteisempien rakenteiden puolesta, vaikka onkin lapsi. Lisäksi 

sukupuoliroolit voivat olla teoksen muutoksen alla, mutta niistä ei silti päästä eroon 

kokonaan. (Kauhanen 2016 27, 30, 32, 55.) Karnevalistisen esityksen myötä ei kaikkia 

rakenteita kuitenkaan siis kaadeta sarjan ensimmäisessä osassa. Kauhasen tutkielma 

kuitenkin asettaa yhteyden karnevalismin ja sarjan välille. Tutkielmani tuo esille, millä 

tavalla seuraavassa osassa karnevalismin valtaa kumoavuus vaikuttaa kerrontaan sekä 

hahmojen suhteisiin ja identiteetteihin. Kiinnitän huomiota myös siihen, miten 

karnevalismin kerronta vaikuttaa tulkintaan identiteeteistä ja sosiaalisista suhteista. 

 

 

1.3 Sosiaalinen identiteetti 

 

Identiteettiä tarkastelen työssäni ensisijaisesti sosiologisena käsitteenä. Lähden liikkee lle 

käsityksestä, jonka mukaan identiteetti koskee käsitystä henkilöstä hänen itsensä tai 

toisten määrittelemänä. Tästä jo nousee esiin kysymys, kenellä on valta määrite llä 

identiteetti, jos kenen tahansa näkökulma voi olla oikein. Siksi sanoisin vallan pystyvän 

vaikuttamaan identiteettiin. Eri tilanteisiin ja konteksteihin liittyy erilais ia 

valtarakenteita, joiden puitteissa toimitaan. Tämä vaikuttaa siihen, miten identiteet t iä 

toteutetaan ja miten se näyttäytyy toisille. 

 

Stuart Hallin teos Identiteetti (1999) esittelee identiteetin käsitteen määrittelyn vaiheita ja 

kirjoittajan omia näkemyksiä identiteetistä. Erityisen kiinnostavia ajatuksia ovat 

identiteetin yhdistymätön sirpaleisuus ja yksilön halu käsittää itsensä eheäksi 

kokonaisuudeksi. Hall jakaa identiteetin kolmeen näkemykseen. Valistuksen subjek ti 
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painottaa pysyvää ja jakamatonta identiteettiä. Sosiologinen subjekti ottaa huomioon, että 

identiteetti muodostuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, ja postmoderni subjekti 

näkee identiteetin rakenteellisesti hajonneena, jossa identiteettejä voi olla useitakin. (Hall 

1999, 21–23.) Lähden tutkielmassani käsittelemään identiteettiä erityisesti postmodernin 

subjektin kautta sekä sosiologisen subjektin kautta. Yksilön identiteetti on osallisena 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, mutta se voi olla samaan aikaan monitahoinen. 

 

Tarkastelemani identiteetti siis kehittyy ajan ja tilanteiden myötä. Lähden nyt avaamaan 

tutkielmani teoriapohjaa sosiologian kautta. Yksi tärkeä kysymys on kuitenkin 

selvitettävä vielä ennen muun teoriapohjan esittelyä. Keskittyessäni MRK:ssa ryhmien 

kautta tarkastelemaan identiteettiä on olennaista päästä ymmärrykseen siitä, mitä 

ryhmällä varsinaisesti tarkoitetaan. Jotta näkökulmani olisi yhtenäinen, käytän ryhmän 

määrittelemiseen sosiologian tutkimuksista nousevaa määritelmää. Richard Jenkins 

(1996, 84) esittää, että ryhmän jäsenet itse määrittelevät itsensä kuuluvaksi johonkin 

ryhmään, jolloin ryhmä määrittyy sen jäsenien ja heidän suhteidensa kautta. Samassa 

tekstissä Jenkins kuitenkin huomauttaa (1996, 84), että luokittelua tapahtuu myös ryhmän 

ulkopuolelta käsin, eikä ryhmän jäsenen välttämättä tarvitse olla edes tietoinen 

kuulumisestaan tiettyyn ryhmään.  

 

Tajfel (2010b, 15; 2010a, 119) antaa sen sijaan hieman helpommin lähestyttävän 

määritelmän. Hän pitää ryhmänä sosiaalisesti tai psykologisesti toisistaan päämääriensä 

(tarpeet, validaatio, arvot) takia riippuvaisia useampia ihmisiä. Ihminen haluaa järjestää 

maailmaa ja sosiaalista ympäristöään, joten hän luokittelee asioita ja ihmisiä ryhmiin. 

Ryhmä on siis merkityksellinen ja tarpeellinen määritelmä ihmiselle. Tämän lisäksi 

määritelmä sulkee ulkopuolelleen ihmisten välisisiä suhteita, joissa ei noita päämääriä tai 

merkittävyyttä ole. (Tajfel 2010a, 119). Käytän tutkielmani tulkintaosiossa ryhmiä 

tarkastellessani edellä mainittuja rajauksia. Teoksen ryhmillä ei tarvitse olla eksplisiitt istä 

keskustelua ryhmänä olemisesta, mutta tekstistä täytyy tulla esille joukolla olevan 

yhteisiä päämääriä, kuten vaikkapa rosvopäivien kisan voitto. 

 

Yksilön identiteetti voidaan nähdä monien asioiden summana. Henkilökohtainen, 

ryhmänsisäinen ja ryhmienvälinen luokittelu saa esille eri puolia näistä palasista 

rakentuvasta kokonaisvaltaisesta identiteetistä. (Worchell & Coutant 2004, 188.) Samalla 

Tajfel (2010b, 89) näkee ihmisissä sekä niitä, jotka haluavat olla yksilöitä, että 
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kuuluvuutta johonkin joukkoon korostavia. Molemmat kuitenkin mielestäni joutuvat 

tarkastelemaan itseään suhteessa muihin. Ryhmiin luokittelua kun tapahtuu myös toisten 

toimesta ja sen on ihmiselle ominaista (Jenkins 1996, 84; Tajfel 2010a, 119). 

 

Identiteetillä on siis sosiaalinen puoli. Sosiaalinen identiteetti on käsite, jota käytän 

erityisesti tässä tutkielmassa. Sosiaalisen identiteetin määrittely voidaan aloittaa ryhmistä 

käsin. Yhden tai useamman ryhmän jäsenenä yksilö muodostaa käsityksen itsestään 

jäsenyyden merkityksellisyyden ja jäsenyyden itsensä pohjalta (Tajfel 2010a, 120; Chen 

& Li 2009, 431). Sosiaalisen identiteetin teoria keskittyy identiteetin muodostukseen, 

joka tapahtuu konkreettisemmin ryhmään kuuluviin ja ulkopuolisten ryhmään 

kohdistuvien merkittäviksi katsottujen luokittelujen ja vertailujen kautta. Yksilö myös 

lukee itsensä kuuluvaksi ensisijaiseen ryhmään, josta käsin hän rakentaa vertailuaan. 

Tällä vertailuprosessilla voidaan siis sekä tarkentaa kuvaa ryhmästä että rajata ihmis iä 

ulos. (Worchel et al. 2000, 17; Abrams & Hogg 2005, 100.) Keskeistä on, että ihmiset 

tunnistavat keitä ovat niiden ryhmien kautta, joissa ovat joko mukana tai ulkona. 

Samanlaisuutta korostetaan ryhmään kuuluessa ja erilaisuutta ryhmän ulkopuole l la 

ollessa.  

 

Ryhmän toimintaan kuuluu tehdä vertailua ulkopuolisiin ryhmiin, jotta niiden päämäärät 

pysyisivät selkeinä. Vertailu tapahtuu ryhmälle tärkeiden asioiden pohjalta, mikä johtaa 

ryhmissä sosiaalisen identiteetin muodostumiseen. Ryhmän jäsenillä tulee olla yhteinen 

sosiaalinen identiteetti jäsenyytensä ja jaettujen päämäärien kautta. (Abrams & Hogg 

2005, 102.) Ryhmän jäsenyys on siis yksi sosiaalisen identiteetin muoto, josta käsin 

tarkastelen lähdeteosta. Se tekee eroa muihin ryhmiin, ja ryhmän valtarakenteet ovat 

vaikuttava tekijä. Ryhmän identiteetin näen tutkielmani pohjalta lähtöpisteenä, josta aion 

tarkentaa yksilöiden identiteettiin. Lähden siis tutkielmani käsittelyosiossa esittelemään 

ryhmiä, joiden pohjalta sitten tarkennan henkilöhahmojen varsinaisiin sosiaalis i in 

identiteetteihin. 

 

Sosiaalisen identiteetin muodostuminen ei kuitenkaan rajoitu vain yhden ryhmän 

jäsenyyden piiriin. Yksilön sosiaalinen identiteetti on sitä moniulotteisempi, mitä 

enemmän hänellä on jäsenyyksiä erilaisiin ryhmiin. Yksinkertainen sosiaalisesta 

identiteetistä tulee silloin, jos jäsenyydet koskevat samankaltaisia tai päällekkäis iä 

ryhmiä. Sosiaalisia identiteettejä voi olla yksilöllä useampia, jos hän näkee olevansa jäsen 



13 
 

erilaisista ryhmistä tulevien jäsenten muodostamassa uudessa ryhmässä, tai hän voi 

painottaa tiettyä jäsenyyttä ja sosiaalista identiteettiä muiden jäsenyyksien ohi. Erilliset 

sosiaaliset identiteetit saattavat olla myös mahdollisia kytkeytyessään omiin 

konteksteihinsa ja pysyessään lähtökohtaisesti sekoittumattomina tai päinvastaises t i 

sekoittuessaan yhdeksi sosiaaliseksi identiteetiksi. (Roccas & Brewer 2002, 88, 90, 

91,94.) Moniulotteinen ja laaja identiteetti siis perustuu monipuoliselle sosiaalise l le 

rakenteelle ja eri ryhmistä tulevien sosiaalisten identiteettien yhdistyminen yksilön 

sosiaaliseksi identiteetiksi voi olla monitasoista. 

 

Sosiaalinen identiteetti voi myös vaihdella vahvuudeltaan. Heterogeeninen eli erilais ia 

jäseniä käsittävä ryhmä voi auttaa muodostamaan vahvan sosiaalisen identiteetin, jos 

yksilöllisyyttä sallitaan ja korostetaan. Päinvastoin taas samankaltaisista jäsenistä 

muodostuva ryhmä saa aikaan vahvoja sosiaalisia identiteettejä korostaessaan 

samankaltaisuutta ryhmän jäsenyydessä. Toisaalta erot jäsenien välillä voidaan nähdä 

mahdollisuudeksi hyötyä eroista myös samankaltaisista jäsenistä koostuvissa ryhmissä. 

Sisäinen samankaltaisuus tuottaa eroa ryhmien välille, mutta erot jäsenten välillä 

kannustavat normien ja tapojen kehittämiseen. (Jans et al. 2012, 1145, 1148–1149.)  

 

Sosiaalinen identiteetti on siis muokkautuva ja siihen voidaan vaikuttaa. Tajfel näkee, että 

sosiaalinen identiteetti voi vaihdella ja siihen voidaan vaikutta myös toisella tapaa. Hän 

(Tajfel 2010b, 90) kirjoittaa, että vaihtelua voi olla siinä, nähdäänkö sosiaalinen 

identiteetti toimintana vai eräänlaisena omistettuna pääomana. Jos sosiaalista identiteet t iä 

pidetään manipuloimiselle mahdollisena pääomana, ajattelen sen myös olevan 

valtarakenteiden vaikutuksen alainen. Sosiaalista identiteettiä pystytään siis 

muokkaamaan vallan avulla ja koetulla vallalla on vaikutusta siihen, millaiseks i 

sosiaalinen identiteetti koetaan.  

 

Sosiaalinen identiteetti siis käsittää etenkin ryhmien vertailusta kumpuavan kuvan itsestä, 

jota voidaan myös määritellä ryhmän jäsenyydeksi. Sosiaalista identiteettiä voidaan 

kuitenkin käsitellä myös ryhmän sisältä käsin, mikä voidaan nähdä täydentävän 

sosiaalisen identiteetin ja ryhmiin luokittelun näkökulmia. Ryhmän sisäinen identiteet t i 

on yhdistelmä jäsenen roolista ryhmässä sekä jäsenen suhteesta ryhmään. Sillä on myös 

vaikutusta ryhmien väliseen käyttäytymiseen niin yksilönä kuin ryhmän toimintaan 

ominaisuuksiensa kautta vaikuttavana jäsenenä. Vaikutus tapahtuu esimerkiksi roolien tai 
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statuksen pohjalta ja myös perhesuhteet voidaan nähdä tällaisina tekijöinä. (Worchel et 

al. 2000, 18–19, 21.) Sosiaalisesta näkökulmasta siis myös ryhmien sisäisellä rakenteella 

on merkitystä yksilön identiteetille. Ja rakenteiden sekä roolien kautta myös valta pääsee 

vaikuttamaan tähän identiteettiin. 

 

Johtajuus voidaan myös nähdä sosiaalisena identiteettinä. Johtaja määrittelee muiden 

jäsenten tavoin sosiaalisen identiteettinsä käyttäen tärkeiksi kokemiaan ominaisuuks ia 

kategorioina. Kategorioita voivat olla esimerkiksi sukupuoli, ikä, ammatti tai 

koulutustausta. (Ridgeway 2003, 65; Kramer 2003, 188.) Käytän erityisesti näitä 

kategorioita apunani tulkitessani tarkastelemani teoksen hahmojen sosiaalis ia 

identiteettejä. Valta näkyy sosiaalisessa identiteetissä esimerkiksi johtajuuden kautta ja 

sosiaalinen identiteetti pääsee vaikuttamaan johtajan sosiaalisiin suhteisiin. Johtajuutta 

voidaan ajatella johtajuuden mallina tai käyttäytymisenä. Koska ryhmän jäsenyyteen 

kuuluu ryhmän ja sen jäsenten määrittäminen, alkavat tietyt roolien mallit kasvattaa 

merkitystään. Ryhmän jäsenet toimivat ryhmän päämäärien ja sovittujen mallien 

mukaisesti niiden kasvaessa aina vain tärkeämmäksi. Jäsenistä tulee ennemmin rooliensa 

edustajia kuin yksilöllisiä henkilöitä. Myös johtaja kohtelee ryhmän jäseniä heidän 

rooliensa ja jäsenyytensä pohjalta. Tällä pidetään tasa-arvoisuudesta kiinni ryhmän 

sisällä. Rooleihin pohjaava kohteleminen on odotettua, jotta kuva ryhmään kuulumisesta 

sen osana pysyisi. (Hogg et al. 2003, 25–26, 31.) 

 

Suhtautuminen ulkopuoliseen ryhmään riippuu ryhmien välisistä suhteista sekä 

molempien suhteista muihin ulkopuolisiin ryhmiin. Yksilötkin erottelevat erilais ia 

ulkopuolisia ryhmiä, jos ne ovat riittävän erilaisia ja arvostavat enemmän heidän 

ryhmänsä näkökulmasta vähemmän negatiivisia. (Worchel et al. 2000, 18–19, 30.) 

Ryhmien jäsenet eivät siis näe pelkästään omaan joukkoon kuuluvia ja kuulumattomia, 

vaan he tekevät myös luokitteluja muiden ryhmien välille, mikä on yhtenevä Jenkinsin 

(1996, 84) näkemykseen. Ulkopuolisetkin yksilöt voivat määritellä ryhmiä sekä erotella 

ihmisiä toisiin ryhmiin kuuluviksi. 

 

Vielä en ole kuitenkaan pohtinut sitä, sopiiko sosiaalinen identiteetti lapsille suunnatun 

kirjallisuuden ja lapsihahmojen tulkintaan. Millä tavalla lapset sitten suhteutuvat tähän 

sosiaalisen identiteetin teoriaan? Ryhmiin luokittelu nähtiin aiemmin tekstissä 

luontaiseksi ihmisen toiminnaksi. Tätä tukee myös se, että lapset hahmottavat sosiaalis ia 
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eroavaisuuksia ja he käyttävät luokittelua omassa ympäristössään valiten vertailuun 

vaikuttavat kategoriat tilanteen mukaan (Brown 2000, 278). Ryhmien toimintaan 

vaikuttavat toimet sekä ryhmän sisällä että ulkopuolisten ryhmien kanssa selkiytyvät ja 

kehittyvät lapsuudessa. Lapset toimivat monenlaisista lähtökohdista ja tarpeista 

syntyneissä sekä niin toisten määrittelemissä että itsevalituissa ryhmissä. Sukupuoli 

vaikuttaa lapsien oppiessa oman ryhmän valintaa ja etusijalle asettamista. Saman 

sukupuolen omaavien piirissä ryhmiä muodostuu yhteisten päämäärien mukaan, mutta 

sukupuoli määrittää usein omat rajansa ryhmille. Samankaltaisuus, hyväksynnän 

saaminen ja osallisuus ryhmässä on tärkeää lapselle vaikkapa itsetunnon kohottamiseks i. 

He myös alkavat erottelemaan ryhmiä, joihin kuulumisesta on hyötyä. Lisäksi 

ulkopuolisiin ryhmiin opitaan suhtautumaan kriittisesti. (Nesdale 2017, 4, 6–7.) 

 

Lapsetkin siis oppivat ryhmiin kuulumisen merkityksiä ja merkityksellisyyttä. Huonojen 

kokemusten pohjalta taidot ja niihin liittyvät tunteet saattavat jäädä puutteellisiksi tai 

muokkautua väärin opituiksi. Lapset vertailevat omaa ryhmäänsä toisiin ja pyrkivät 

edistämään oman ryhmänsä toimintaa ja etuja. Tuloksena on, että he pitävät vähemmän 

toisista ryhmistä ja yrittävät toimia selkeästi ryhmän hyväksymin tavoin tullakseen 

hyväksytyksi. Hyväksynnässä onnistuneet vaativat myös muilta sääntöjen noudattamista. 

(Nesdale 2017, 8.) Tärkeä oppiminen ryhmissä toimimiseen ja niihin hakeutumiseen voi 

siis jäädä vaillinaiseksi. Toisaalta lapsilla on kyky sekä halu nähdä ja edistää ryhmänsä 

päämäärien saavuttamista päätymättä kuitenkaan vihaamaan ulkopuolella olevia. Lapset 

siis oppivat ryhmissä toimimista samalla, kun he alkavat muodostaa omia sosiaalis ia 

identiteettejään.  

 

Erilaisia identiteetteihin vaikuttavia valtarakenteita on tarkastelemas tani 

lastenromaanista löydettävissä näkemykseni mukaan yhteiskunnan, yhteisöjen, perheen 

ja näkökulmien tasoilta. Yhteiskunnan taholta lait määrittelevät sen sisällä toimivien 

yksilöiden toiminnan hyväksyttävyyttä. Toisaalta sen sääntöjä noudattavalle jäsenelle 

tarjotaan erilaisia oikeuksia ja palveluja, kuten terveydenhoitoa ja mahdollisuus käydä 

koulua. Sääntöjen ja normien voidaan nähdä tarjoavan kehykset sallituille tavoille 

toteuttaa ja kehittää identiteettiään. Perheen dynamiikkaan vaikuttavat vanhempien ja 

lapsien väliset valtasuhteet. Myös esimerkiksi ikä ja sukupuoli luovat usein 

valtarakenteita.  Nämä suhteet ovat esitellyistä kiinteimmin yhteydessä identitee t in 

muodostukseen ja näkemykseen.  
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Seuraavaksi lähden käsittelemään kohdeteosta käsitteiden sosiaalinen identiteetti, valta ja 

karnevalismi puitteissa. Luvussa kaksi kiinnitän erityistä huomiota hahmoihin useiden 

identiteettien välissä. Samalla käsittelen sitä, kuinka sosiaalisen identiteetin luokittelua ja 

vertailua toteutetaan teoksessa. Kolmannessa luvussa tarkennan huomioni rosvoyhte isön 

toimintaan ja tästä ryhmästä kumpuaviin sosiaalisiin identiteetteihin. Neljäs luku 

käsittelee tarkemmin Rosvoloiden rosvoryhmän toimintaa ja valtarakenteita. Viimeisessä 

käsittelyluvussa annetaan vielä tilaa kohdeteoksessa esiintyvien perheiden merkityksen 

pohdinnalle suhteessa sosiaaliseen identiteettiin. Lopuksi teen vielä yhteenvetoa 

tutkielmani tuloksista sekä pohdin mahdollisuuksia tuleville tutkimussuunnille.  

 

 

 

2 Monien identiteettien välissä 

 

 

Vilja pohtii teoksen alkupuolella rosvojen ja muun yhteiskunnan välistä suhdetta. ”Se, 

että rosvoarki tunki tavallisen maailman puolelle, että rosvot ilmoittelivat lehdessä ja 

varailivat piilopaikkoja ympäri Suomea, oli ajatuksena suorastaan hilpeä” (MRK, 84). 

Viljan saaman kuvan mukaan rosvot ja muu yhteiskunta ovat mahdollisimman erillään 

pysytteleviä ryhmiä ja sosiaalisia yhteisöjä. Hänen mielikuvansa rosvojen sosiaalisesta 

identiteetistä on pysynyt erillään yhteiskunnan kytköksistä. Tämä erillisyys ei kuitenkaan 

ilmeisesti pidä täydellisesti paikkaansa. Teoksen hahmojen sosiaaliset identiteetit voivat 

ilmentää Roccasin ja Brewerin (2002, 88) sosiaalisen identiteetin teorian näkökulman 

mukaisesti monitasoisia yhteyksiä eri jäsenyyksien välillä. Tässä luvussa avataan näitä 

monitasoisia suhteita eri sosiaalisten identiteettien vaikuttaessa hahmojen toimintaan. 

Luvun aikana käsitellään sosiaalisten identiteettien aiheuttamia ristiriitatilanteita sekä 

eroja ja yhteyksiä hahmojen välillä.  

 

 

2.1 Yhteisöt ja rosvous 

 

Seuraavaksi lähden tarkastelemaan yhteiskunnan ja rosvoyhteisön suhteita sekä niiden 

tuottamia sosiaalisia identiteettejä MRK:n kerronnassa. Vilja tekee havaintoja rosvoista 
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ja rosvoryhmistä heidän ulkoisten piirteidensä perusteella rosvoyhteisön kokoontuessa 

kisaamaan toisiaan vastaan kesäpäiville. Ensimmäiseksi hänen huomionsa kiinnittyy 

rosvoryhmä Kauhu-Kiidon jäseneen, mutta tilanteen jatkuessa huomiot laajenevat 

koskemaan muitakin ja syvenevät merkityksiltään. 

 

Markuksen erotti joukosta jo kaukaa lilan paitansa ansiosta. Rosvothan 
pukeutuivat tummiin maastoutuakseen keikoilla varjoihin, siksi 
rosvounivormu näytti koostuvan mustista, harmaista ja tummanvihre istä 

vaatteista, poikkeuksena toki Pärnästen kilpa-asujen puna-kelta-mustat 
liekkikuviot, jotka saivat heidät näyttämään riikinkukoilta varisten seassa. 

Pärnäsistä oli monesti paljon meteliä, vähän vastusta, mutta Kauhu-Kiidon 
kohdalla asia oli toisin. Markuksen ulkonäkö hämäsi pahasti. Kauhu-
kiitolaiset saattoivat näyttää harmittomilta, mutta olivat hyvin taitavia ja 

vaarallisia. (MRK, 190–191.) 

 

Viljan havaintojen mukaan rosvot pyrkivät pukeutumaan tummiin ja heidät piilottavi in 

vaatteisiin. Yhteiskunnan sääntöjen ja rosvojen elämäntavan yhteensopimattomuus 

vaikuttaa rosvojen toimintaan ja sitä kautta heidän sosiaaliseen identiteettiinsä. Rosvot 

ovat pukeutumisensa mukaan ryhmä, joka käyttää piiloutumista hyödykseen sekä 

turvautuu siihen ulkopuolisten ryhmien ollessa heille uhka. Tästä piiloutumaan auttavasta 

pukeutumisesta on tullut osa rosvojen identiteetin esittämistä. Rosvoilla on univormu, 

joka on sekä rosvoyhteiskuntaan liitettävä ulkoinen piirre että rosvoamiseen käytetty 

väline. Pärnäset kuitenkin poikkeavat tästä teoksessa. Heidän vaatetuksensa pyrkii 

kiinnittämään heihin mahdollisimman paljon ja mahdollisimman monen huomion. Viljan 

kuvauksen mukaan tämä on perusteetonta itsevarmuutta. Tästä päätellen Pärnäset voidaan 

nähdä karnevalistisena Bahtinin (1991, 181) sanoin epäsäätyisenä ryhmänä, joka toimii 

vastakohtana käytännöllisille rosvoille. Toisaalta myös Kauhu-Kiito erottuu muista 

rosvoista, mutta heidän vaatetuksensa naamioi heidät osaksi yhteiskunnan jäseniä ja näin 

piilottaa heidät. 

 

Vilja päätyy tekemään päätelmiä Kauhu-Kiidon hallintatavoista, kun on hänen vuoronsa 

tulkita muiden kisaajien lauseita ja niiden todenperäisyyttä. ”– Te olette osuuskunta, eikä 

teillä ole ulkoista johtajaa, minä veikkasin.” (MRK, 210.) Tämä tarkoittaisi, että 

rosvoryhmillä ei välttämättä ole tarkkaa tai edes nimellistä hierarkiaa kuten Rosvoloil la. 

Tämä erottaa Kauhu-Kiidon sosiaalisen identiteetin muista rosvoryhmistä, koska heidän 

ryhmänsä ei kilpaile rosvoyhteisössä johtajansa puolesta. Samalla Vilja paljastaa, että 

Kauhu-Kiito eroaa rosvoryhmänä muillakin tavoin rosvoyhteisön muista ryhmistä.  
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”Saaristomeren Kauhu-Kiidon väki oli maantierosvoja vain osan ajasta. Heillä kaikilla tai 

joillakuilla heistä oli tavallinen, oikea veronmaksajaelämä.” (MRK, 211–212.) Joidenkin 

rosvoryhmien jäsenistä ovat jotkut onnistuneet yhdistämään rosvoelämän ja yhteiskunnan 

mukaisen sosiaalisen identiteetin, mutta Kauhu-Kiito toimii rosvoryhmänä tällä tavalla.  

 

Tämä mahdollinen monien jäsenyyksien taso rosvoyhteisössä ei jää vain yhden tulkinnan 

varaan. ”– Piian tutkinto vain ei liity millään tavalla rosvoukseen, minä jatkoin 

riemuissani.” (MRK, 198.)  Sen sijaan paljastuu, että rosvoyhteisön jäsen voi olla osa 

yhteiskuntaa ja sen piirissä tapahtuvaa identiteetin rakennusta. Muillakin kuin Viljalla tai 

Rosvoloiden jäsenillä on rosvoyhteisössä siis mahdollisuus toimia aktiivisena jäsenenä 

useissa ryhmissä jopa niiden ollessa näennäisesti toisensa ulossulkevia.  

 

Kaarlo ei ymmärrä toisten rosvoryhmien toimintatapoja. Hänelle esimerkiksi raha ei 

merkitse samaa kuin muille rosvoille. ”– Ne kerää jotain kultaa, kuvittele, Hurja-Kaarlo 

oli tuhahtanut. – Kaikkea mikä kiiltää, kuvittele. Niin kuin hullut harakat! No, lämmitäpä 

kultakello aamiaiseksi ja mieti sitten, täyttyykö vatsa!” (MRK, 170.) Rahan ja 

arvometallien arvo on mitattu yhteiskunnan piirissä. Rosvoyhteisö toimii osittain ulkona 

yhteiskunnan asettamista rajoista ja luokitteluista, mutta Kaarlon puheen mukaan toiset 

rosvoryhmät ymmärtävät tämän arvon merkityksen. Tällä pääomalla on näille rosvoille 

ilmeisesti jotain hyötyä, joten he osaavat käyttää hyödykseen yhteiskunnan muiden 

jäsenten palveluita, joita he ostavat rahalla. Rosvoyhteisön ulkopuolisuus yhteiskunnasta 

ei siis ole täydellinen, ja siten eivät ole myöskään heidän sosiaaliset identiteett insä 

rosvoyhteisössä täysin yhteiskunnan määrittelyjen ulkopuolella.  

 

Kaarlo taas näkee arvotavaran tarpeettomana tai enintään turhamaisuuden osoituksena. 

Kauhanen (2016, 29) on päätynyt tulkitsemaan Kaarlon narrina omassa tutkielmassaa n 

kohdeteosta edeltävän sarjan osasta tekemiensä havaintojen perusteella. Kaarlo on tässä 

mielessä karnevalistinen hahmo, joka toisaalta kyseenalaistaa rahan järjellisyyden ja 

toisaalta paljastaa oman tyhmyytensä tämän järjellisyyden jäädessä hänelle arvoitukseks i. 

Ihmetellessään toisten toimia hän on sokea oman ryhmänsä järjellisyydestä kritisoitavissa 

oleville tottumuksille, jotka painottavat ryöstetyn ruuan osuutta. Kaarlon hahmo on 

karnevalistisuudessaan sosiaaliselta identiteetiltään irrallaan yhteiskunnasta ja siten myös 

sen käyttämistä maksuvälineistä ja tavoista. Irrallisuus tai osallisuus voidaan nähdä sekä 
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älyllisesti perusteltaviksi tavoiksi elää yhteiskunnan keskellä että täysin tyhjiks i 

karnevalistisiksi kirjallisuuden kerronnan tavoiksi. 

 

Rosvoloiden joukon jäsen Hilda on kertonut olevansa raskaana rosvoyhte isön 

kesäpäivien kiireisissä alkutunnelmissa. Kun tilanne rauhoittuu, pääsee Hildan mies 

Kaarlokin kunnolla pohtimaan Hildan uutisten merkitystä.  

 

– Minusta tulee isä, Hurja-Kaarlo sanoi ja hieroi nyrkillä otsaansa [...] 
– Minusta tulee taas isä, Hurja-Kaarlo toisti. – Miten käsittämättömän, 

säkenöivän, hekumallisen hieno asia! Kun ajattelin, että nämä kupeiden 
hedelmät karkaa tästä jo pian omiin perheisiin. (MRK, 139–140.) 

 

Tässä lainauksessa Kaarlo on ryhmässä se, jonka ajatukset ovat yksinomaan perheessä, 

kun taas toiset kertaavat kisojen hämmennystä. Kaarlo on kuitenkin saanut kiinni uutis ten 

vaikutuksista ja on haltioissaan. Hänkin on uutisen viimein rekisteröityessä nähnyt oman 

perheen isän sosiaalisen identiteettinsä tärkeimmäksi. Toisin kuin Hilda on tehnyt 

aiemmin teoksessa, hän ei kuitenkaan jätä rosvoyhteisöä ajatuksenjuoksunsa 

ulkopuolelle. ”– Pärnäsiltä kuolee johtaja, ja meidän joukko vaan lisääntyy, hän messusi. 

– Mennään kilpailutoimistoon ja vaaditaan pisteitä siitä, että me kasvatamme tänne uuden 

pikkuryökäleen!” (MRK, 140.) Hänen jäsenyytensä rosvoihin ei jää huomiotta uutisten 

valossa. Kaarlon sosiaaliset identiteetit ovat Hildan vastaavia enemmän yhdenverta iset 

toistensa kanssa ja vaikuttavat hänen näkemyksiinsä lähes yhtäaikaisesti. Näin Kaarlon 

hahmo asettuu sosiaalisen identiteetin teorian (Roccas & Brewer 2002, 88) puitteissa 

edustamaan yksinkertaista sosiaalista identiteettiä. Kaarlo pyrkii asettamaan ja näkemään 

perheensä eduksi rosvoyhteisössä.  

 

Jos Kaarlo haluaa nähdä elämänsä rosvoyhteisön jäsenyyden linssien läpi ja toimia sen 

mukaisesti, niin yhteys yhteiskuntaan tuottaa vaikeuksia. Rosvolat eivät ole tottuneet 

asumaan yhteiskunnan keskellä ja olemaan osa normitettua toimintaa. ”Hele kertoi, miten 

viidenkymmenen kilometrin ryöstövapaa vyöhyke oman tukikohdan ympärillä muuttui 

vaikeaksi pitää, kun joka autossa kimaltelivat joululahjasuklaat” (MRK, 29). 

Samanaikaisesti sekä yhteiskunnan asukkaana että rosvona oleminen on haastavaa, sillä 

niiden normit ovat ristiriidassa keskenään. Tämä korostaa, kuinka rosvouksen ja 

rosvoryhmien ympärille rakennettu sosiaalinen identiteetti ei sovellu mutkattomas ti 

yhteiskunnan muottiin. Karnevalistinen vastakkainasettelu yhteiskunnan ja Bahtinin 
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(1991, 180) sanojen mukaisen nurinpäinkäännetyn rosvoelämäntavan välillä alleviivaa 

eri lähtökohdista rakennettujen sosiaalisten rakenteiden ja sosiaalisten identiteet t ien 

mahdollisia ongelmia toteutua samanaikaisesti. Rosvoloilla on kuitenkin jäsenyys 

yhteiskunnassa ja tästä syystä he voivat luottaa tämän yhteiskunnan apuun. ”– Hilda 

Osmola menee ihan sairaalaan siinä missä muutkin (MRK, 316).” Hilda pääsee 

synnyttämään yhteiskunnan tukemana, koska hänellä on myös yhteiskunnan jäsenyys.  

Äitinä hän on Suomen yhteiskunnassa samassa asemassa kuin muutkin äidit.  

 

Kaija päivittää teoksen loppupuolella Rosvoloiden ryhmän tapahtumia Viljalle, kun tämä 

pääsee häntä tapaamaan perheensä luota. ”Helellä on nyt aika paljon sitä nettikeikkaa. 

Kalellakin on alkaneet ne isonpomon työt.” (MRK, 316.) Hele on jatkanut teoksessa 

esiteltyä omaa toimintaansa verkon kautta, joka yhdistää häntä rosvoyhte isön 

ulkopuolisiin ihmisiin. Hele on kuitenkin myös osana Kaarlon vastuiden kantamisessa, 

joten hän on edelleen osallisena rosvoyhteisön toiminnassa. ”Mutta hyvin se tyttö selviää. 

Kaikki muut rosvojoukot on sitä mieltä, että Kale on viisas kuningas eikä miesparka tiedä 

puoliakaan, istuu kotiparvekkeella muovikruunu päässään ja ajattelee suuria, Kaija supisi. 

– Täydellinen yhtälö, vai mitä?” (MRK, 317.) Hele on siis ottanut piilossa rosvovalt iaan 

tehtävät omalle vastuulleen, mutta samaan aikaan hän antaa Kaarlon esittää kuningasta 

sekä itselleen että muille rosvoille. Hele ja Kaarlo tukevat toistensa karnevalist is ia 

hahmoja ja identiteettiensä tarpeita. Nikolajevan (2010, 42) karnevalistisen näkemyksen 

mukainen aktiivinen ja pystyvä lapsihahmo antaa narrikuninkaalle mahdollisuuden pysyä 

valtaistuimellaan juhlittuna pidempään. Samalla teoksessa Helellä on mahdollisuus 

osallistua oman netissä kehittämänsä ryhmän, Rosvoloiden sekä rosvoyhte isön 

toimintaan. 

 

 

2.2 Ulkopuolinen lapsi rosvoilun maailmassa 

 

Nyt vuorossa on Viljan sosiaalisten identiteettien tarkastelu eri yhteisöissä. Erityistä 

huomiota kiinnitän sosiaalisten identiteettien merkityksellisyyteen. Sosiaalisten 

identiteettien luokittelu ja antaminen toisille on esillä Viljan osallistuessa rosvojen 

kilpailuihin. ”HUIJAn kilpailupaikalla meidät piiritettiin heti. – Nonniin, sieltähän tulee 

Viljatuuli Vinkulelu Vainisto. Se oli Vanha-Hanna joukkoineen. He näyttivät ilkeiltä. ” 

(MRK, 187.) Toiset rosvot ovat selvästi tuohtuneita, koska näkevät Viljan ottavan osaa 
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kilpailulajiin. Viljaa halutaan kiusata, mutta tämä ärtymys nousee heidän oletuksistaan 

Viljan sosiaalisesta identiteetistä. He käyttävät loukkauksessaan Viljan koko nimeä, joka 

muistuttaa siitä, että Viljalla on perhe ja kokonainen elämä rosvoelämän ulkopuolella.  

 

Vilja odottaa teoksen alussa innoissaan pääsevänsä Rosvoloiden mukaan ja kokemaan 

rosvoelämää. ”Kesäkuun ensimmäinen oli se päivä, jota olin odottanut koko pimeän ja 

ankean talven, päivä, jona minun piti päristellä rosvoautolla pois kouluvuosielämästäni. ” 

(MRK, 9–10.) Karnevalismin mukaan rosvoauton kyytiin lähteminen voidaan nähdä 

aikalisänä tai taukona, jonka aikana tavallinen elämä lakkaa normeillaan vaikuttamasta  

kuten Bahtin (1991, 180) karnevalistisen elämän näkee. Vilja kuvaakin Rosvoloiden 

mukaan lähtöä kepeästi päristelemiseksi pois. Muu aika on negatiivisilla sävyillä 

maustettua, jonka loppumista Vilja odottaa. Ja kun Vilja sitten pääsee Rosvoloiden 

mukaan hän iloitsee odottamiensa kokemusten jatkumista. ”Tuntui kuin kesälomani olisi 

alkanut [...] Olin vihdoin saanut rosvoelämäni takaisin”. (MRK, 22.) Paluuta takaisin 

ankeaan talven aikaan voidaan kuitenkin pitää ainakin mahdollisena, sillä virke tekee 

ajallisen eron rosvoilun ja muun elämän välille. Hänen näkökulmansa korostaa eroa 

rosvoilun ajan ja muun vuoden välillä liittäen rosvoelämän erityisesti kesään. Tällä tavalla 

Vilja säilyttää Roccasin ja Brewerin (2002, 91) sosiaalisen identiteetin teorian 

näkökulman mukaisesti omat useat sosiaaliset identiteettinsä sekä rosvojen että muun 

arjen välillä erillään. Vilja valitsee sosiaalisen identiteetin teorian kehyksen (Roccas & 

Brewer 2002, 90) mukaisesti kontekstin ja tilanteen mukaan, millaisena hän näkee oman 

sosiaalisen identiteettinsä. Hän myös korostaa rosvojen kanssa kulkemisen ja koulussa 

käynnin sekoittumattomuutta, kun hän kuvailee rosvojen hakevan hänet pois kouluun 

liittyvästä arjesta.  

 

Matkailu ja autolla matkustaminen ovat yksi Viljan näkökulmasta rosvon identiteett i in 

liittyvä kategoria. Tämä on vastakohtana hänen mainitsemalleen kouluvuosielämälle, 

joka rajoittuu koulun ympärille. Matkustaessa paikat vaihtuvat, joten sosiaalinen 

identiteetti ei ole vaikutuksissa tietyn ympäristön kanssa, vaan pikemminkin muokkautuu 

tilanteittain. Rosvojen sosiaalinen identiteetti siis on enemmän tilanteiden kuin 

ympäristöjen muokkaamaa. Kouluvuosielämän aikana Viljan sosiaaliseen identiteett i in 

vaikuttavat eri kategoriat pitkällä aikavälillä samassa muodossa. Vilja on lapsena 

oppimiseen kiinteästi liitetyssä ympäristössä toistuvasti kontrollin kohde. 
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Rosvoloiden lapsi Helekin kuvaa veronmaksajia eli Viljan perheen kaltaisia yhteiskunnan 

sääntöjen mukaan eläviä ihmisiä negatiivisella vireellä. Tämä herättää Viljankin ajattelua. 

”Mietin Helen sanoja ja pohdin, kumpaan ryhmään itse kuuluin, rosvoihin vai 

veronmaksajiin. Olin vähän kumpaakin. Siinä mielessä minun olisi pitänyt vähän 

loukkaantua veronmaksajien puolesta.” (MRK, 84.) Vilja on alkanut kokea erkaantumista 

entisistä ryhmistään, eikä enää koe noita ryhmiä kohtaan esitettyä kritiikkiä hänelle 

henkilökohtaisesti osoitettuna tai loukkaavana. Hän kuitenkin lukee itsensä vielä 

veronmaksajien ryhmän jäseneksi, ja tästä nousee ristiriitaisuutta. Viljan näkökulmasta 

rosvot ja veronmaksajat ovat kaksi toisistaan erillään olevaa ryhmää, joiden yhteys 

perustuu valtarakenteiden epäsuhtaan. Hele tulee korostaneeksi veronmaksajaryhmän ja 

rosvojen eroja kritisoidessaan veronmaksajia ja samalla hän asettaa rosvot asetelmassa 

toisen ryhmän yläpuolelle. Rosvot ja veronmaksajat ovat toisistaan selvästi erillään 

pysyttelevät ryhmät, mutta Vilja on näiden ryhmien välissä. Viljan sosiaalinen identiteet t i 

muodostuu molempien ryhmien jäsenyyksistä. Vilja myös tiedostaa, että ollessaan 

veronmaksajien ryhmän jäsen hänen tulisi reagoida tietyllä tavalla ryhmää koskevaan 

puheeseen. Vilja siis tunnistaa ryhmän jäsenyydestä seuraavaa oletusta ryhmän 

edistämisestä ja siihen samaistumisesta, mikä on yhtenevää Nesdalen (2017, 8) tekemiin 

havaintoihin jäsenien vaatimuksista toisilleen.  

 

Viljan sosiaalinen identiteetti on kokenut muutoksen ennen teoksen tapahtumia, sillä hän 

kertoo lukijoille, kuinka ”[v]iime kesä teki minusta maantierosvon” (MRK, 9). Vilja on 

viettänyt Rosvoloiden kanssa aikaa ja kokee nyt sen vaikuttaneen häneen niin paljon, että 

kuvaa itseään samalla kuvauksella ’maantierosvo’ kuin muita Rosvoloita. Vilja näkee 

sosiaalisen identiteettinsä siis ainakin yhdeltä kannalta Rosvoloiden ja rosvoyhte isön 

sääntöjen mukaiseksi. Se, että Vilja asettaa ajanjakson lauseessaan syyksi muutokselleen, 

voidaan tulkita kokemukseksi hallitsemattomasta muutoksesta. Vilja ei itse päättänyt 

tämän tulkinnan mukaan muuttua maantierosvoksi, vaan aika ja olosuhteet tekivät sen 

hänen puolestaan. Tästä näkökulmasta katsottuna Viljalla ei siis ollut valtaa muutokseen, 

vaan hänen sosiaalinen identiteettinsä muuttui ulkoisista syistä.  

 

Viljan valmistautuessa rosvoamaan toisilta rosvoryhmiltä hän pohtii tekemiään valintoja, 

jotka ovat hänet tilanteeseen tuoneet. ”Keräsin rohkeutta, kun valmistauduin syöksymään 

kohti reppuja. Olin valinnut tämän itse. Voisin olla soittamassa kakkosviulua 

Ypäjävuorella ja katsoa, miten isä ja äiti kyynelehtisivät eturivissä, että onneksi niiden 
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tyttö on tullut järkiinsä.” (MRK, 166.) Tässä vaiheessa Vilja on mielestään tehnyt 

tietoisesti valinnat, joiden johdosta hän on nyt vaarallisessa tilanteessa. Rosvoilu, viulun 

soitto ja lapsen rooli ovat vaihtoehtoja, joista Vilja näkee tehneensä valinnan. Hän 

tiedostaa, että nämä tehdyt valinnat ovat aivan jotain muuta kuin mitä hänen vanhempansa 

olisivat toivoneet. Vilja näkee vanhempiensa odottavan hänen irrottautuvan rosvouksesta. 

Vilja siis tiedostaa, mitä hänen muut ryhmänsä häneltä odottavat ja on valinnut silti 

omaksua rosvouksen sosiaalisen identiteetin, kieltäytyen järkiinsä tulosta tai 

neutraalimmin ilmaistuna odotuksiin mukautumisesta.  

 

Vilja ei näe Rosvoloiden toimissa kritisoitavaa, tai ainakaan hän ei kerro negatiivis ista 

näkemyksistään lukijalle. Sen sijaan Hurmaloiden toimissa Vilja näkee rosvoilun 

huonotkin puolet. ”Aloin taas muistaa, miltä ryöstetyksi tuleminen tuntui. Ei lainkaan 

mukavalta. Sydämeni oli haljeta surusta ja huolesta ja raivosta.” (MRK, 123.) Rosvoilun 

huonot puolet näyttäytyvät Viljalle vasta toisen rosvoryhmän kautta. Hän on kotiutunut 

omaan sosiaaliseen identiteettiinsä Rosvoloiden joukossa niin, että on painanut 

unohduksiin Vainistojen perheen jäsenenä kokemansa rosvouksen vaikutukset ja tuntee 

huolta Rosvoloiden jäsenten puolesta. Useista sosiaalisista identiteeteistään rosvoryhmän 

jäsenyys on Viljan ajatuksissa suurin ja keskeisin, mutta hän on kokenut tämän 

jäsenyyden ulkopuolisen roolinkin.  

 

Viljan eri taustaiset sosiaaliset identiteetit vaikuttavat toisiinsa. ”Pidin huolta, että 

Rosvolat olivat keskittyneet puuhiinsa, ja painoin tukun seteleitä tähän vapisten 

ojennettuun lompakkoon” (MRK, 34). Vilja maksaa Rosvoloiden rahoilla näiden 

ryöstämille ihmisille. Hän ei pääse irti yhteiskunnan vaatimuksista vaan paikkaa 

rosvoilun aiheuttamaa vahinkoa. Vilja ei ole sokea rosvoilun varjopuolille ja toimii jopa 

sitä vastaan. Vilja ei siis ole rosvojen mukanakaan oman toimintansa mukaan täydellises t i 

rosvon roolissa. Hänen sosiaalinen identiteettinsä on aina jotain yhteiskunnan ja 

rosvoyhteisön roolien antamien ohjeiden väliltä.  

 

Vilja ei aina käyttäydy rosvojen parissa kuten muut rosvot. Hän saattaa myös salata 

tekemisiään heiltä, ja rahan käsittely on yksi tällainen salattu toimi. Hän ei ole myöskään 

ainoa ryhmästä, joka toimii vastoin muiden tietoa.  
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Hain salaa rahaa rosvoautolta. Olimme sopineet Kaijan kanssa autoon 
piilon, johon oli jätetty käteisvaraa hätätapauksia varten. Rosvolat olivat 
tietämättään varsin rikkaita, mutta heille rahalla ei ollut muuta kuin 

sytytyspaperin arvo” (MRK, 34.) 

 

Salassa pidettävä toiminta kuvaa puolia, jotka erottavat Viljaa ja Kaarlon siskoa Kaijaa 

muista Rosvoloista. He ovat tietoisia rahan arvosta maailmassa ja varautuvat tilanteis i in, 

joissa Rosvolat joutuvat tekemisiin yhteiskunnan sääntöjen kanssa. Samalla he pitävät 

omaa sosiaalista identiteettiään sekä ryhmän sisäistä identiteettiä Rosvoloidenkin piirissä 

muista erillään. Vilja ja Kaija ovat ryhmässä rosvojen ja muun maailman välittäjinä. He 

eroavat roolinsa kautta muista jäsenistä ja vaikuttavat myös hyvin suoraan muiden 

sosiaalisen identiteetin muodostumiseen. Vilja ja Kaija pitävät rahankäytön opettamisen 

sijaan parempana salata kätkö muilta. Tämä mahdollistaa muiden jäsenten rosvoiluun 

perustuvan sosiaalisen identiteetin ja sen teorian mukaisen yksinkertaisuuden, koska 

muut voivat rakentaa identiteettinsä puhtaammin pelkän rosvoilun varaan.  

 

Rahalla on tarinassa myös karnevalistinen rooli. Rosvolat ovat Nikolajevan (2002, 46.) 

Peppi Pitkätossusta tekemiensä havaintojen kaltaisesti karnevalistisesti niin rikkaita, että 

he voivat päihittää mahdolliset vaikeudet sellaisen hetken koittaessa. Tämä antaa heille 

vapauden toimia yhteiskunnan ulkopuolella, mutta samalla suojattuna tämän 

ulkopuolisuuden vaikeuksilta. Raha ei kuitenkaan merkitse arjessa Rosvoloille mitään, 

joten he ovat tässäkin mielessä vapaita yhteiskunnan vaatimuksista. Raha ei ohjaa heitä 

toimimaan tietyllä tavalla, joten heidän sosiaalinen identiteettinsäkään ei ole rahan kautta 

yhteiskunnan ohjailun määrittelemä. Rahalla on kuitenkin vaikutuksensa ryhmään ja 

heidän sosiaaliseen identiteettiinsä. 

 

Vilja ei koe yhteiskunnan mahdollisuuksien käyttämistä Rosvoloiden hyväksi 

ongelmalliseksi. Hänen ehdotuksensa avusta kuitenkin torjutaan muiden Rosvoloiden 

taholta: ”Kun kerran elettiin rosvotavalla, niin elettiin rosvotavalla” (MRK, 78). Rosvojen 

toiminnalle on olemassa normeja, joiden mukaan myös Rosvolat toimivat. Nämä normit 

voivat kuitenkin rajoittaa jäsenten toimintaa. Rosvolat voivat hyödyntää yhteiskunnan 

tiettyjä rakenteita kuten asuntoja, mutta esimerkiksi ostaminen on rosvojen tapojen 

vastaista. Tämä rakentaa myös eroa Viljan ja rosvojen välille. Vilja pitää rajoituksetta 

yhteiskunnan antamia mahdollisuuksia hyväksyttävästi hyödynnettävinä, mutta rosvojen 
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identiteetille ja rosvoelämälle nämä mahdollisuudet näyttäytyvät rosvouksen normien 

mukaisen toiminnan vastaisina.  

 

Rosvoloiden jäsenenä Vilja on aktiivisesti käyttänyt valtaansa järjestäessään esimerk iks i 

Kaijan osa-aikaiseksi kuskiksi rosvoautoon. ”Olin puuttunut hyvin isosti Rosvoloiden 

elämään”. (MRK, 26.) Tämä kommentti tuo lukijalle esille, kuinka Vilja myös tiedostaa 

tämän vallankäytön. Toisaalta Viljan kommentista on luettavissa sanavalinnan 

’puuttuminen’ kautta myös eräänlaista ulkopuolisuutta. Rosvolat eivät tässä tapauksessa 

välttämättä viittaakaan pelkästään maantierosvousta harjoittavaan ryhmään vaan myös 

Rosvoloiden perheeseen. Vilja on siis vaikuttanut Rosvoloiden toimintaan ja sitä kautta 

heidän ryhmäänsä sekä rosvoilevan joukon että perheen tasolla. Rosvolat voivat tarkoittaa 

sosiaalisena ryhmänä niin perhettä kuin rosvojoukkoa. Nämä, vaikkakin suurilta osin 

päällekkäisiltä vaikuttavatkin, voivat myös olla erillisiä. Rosvoloiden perhe ja 

rosvojoukko ovat siis Jansin ja kumppanien (2012, 1148) tekemien havaintojen mukais ia 

homogeenisiä ryhmiä, joiden kautta muodostuvat sosiaaliset identiteetit voivat olla 

samankaltaisia tai jopa päällekkäisisä. Viljan järjestely Rosvoloiden elämässä voidaan 

nähdä myös karnevalistisena, sillä Vilja on vain lapsi ja siten hänellä ei olisi normaalissa 

arjessa valtaa määrätä aikuisten elämään liittyvistä puolista. Viljan toiminta voidaan 

kuitenkin nähdä kuvauksena ryhmän jäsenenä sosiaalisen identiteettinsä hyväksyneen ja 

sitä ryhmänsä edun mukaisesti hyödyntävän henkilön kuvauksena. 

 

Vaikka Vilja onkin vaikuttanut Rosvoloiden toimintaan oman jäsenyytensä kautta, 

aiheuttavat Hildan ilmoittamat raskausuutiset kesäpäivien alussa Viljalle vaikeuksia. 

Uutinen tekee rakoa Viljan mielessä Rosvoloiden ja hänen itsensä välille. 

 

Ensi kertaa pitkään aikaan tunsin oloni ulkopuoliseksi. Olivatko koko 

kesäpäivät muuttuneet juuri sivuseikaksi? Pitäisikö minun antaa perheen 
selvittää oma tilanteensa ja lähteä kotiin? Tai – samassa tunsin, miten 

verenpaine alkoi nousta ja sydän tikittää tiheämmin – palata takaisin 
Ypäjävuoren Pikku Musikanttileirille. (MRK, 138–139.) 

 

Hildan uutiset saavat Viljan näkemään itsensä Rosvoloihin kuulumattomaksi. Uutisten 

tuomat muutokset kiinnittäisivät Rosvoloiden huomion pidemmäksi aikaa perheen 

asioihin, ja Vilja ei koe kuuluvansa perheeseen. Hänen sosiaalinen identiteett insä 

Rosvoloiden keskellä on Rosvoloiden rosvoryhmän jäsenenä, mutta tämän ryhmän 
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toiminta on nyt mahdollisesti ohi. Hän harkitsee vaihtoehtona oman perheensä luokse 

palaamista, joskin vastentahtoisesti, ja toiseen ryhmään teoksen alkupuolen 

musiikkileirille paluuta hän vierastaa vieläkin enemmän. Viljalle hänen oma perheensä 

on väistämätön ryhmä, johon hän kuuluu. Viljan kouluelämään liittyvä musiikkileiri taas 

edustaa negatiivista ja pakotettua kuulumista. Viljan lapsen rooli perheessä ja siitä 

seuraava vallan puute vaikuttaa Worchelin ja kumppaneiden (2000, 19) näkemyksen 

mukaisesti hänen sosiaaliseen identiteettinsä. 

 

Viljalle merkitsee paljon olla osa ryhmää ja erityisesti Rosvoloiden ryhmää. ”Onni pyöri 

pehmeänä pallona vatsassani. Minä olin yksi heistä! Nyt huomasin, miten olin jännittänyt 

tätä kohtaamista. Olin pelännyt, että he unohtaisivat minut.” (MRK, 28.) Hyväksynnän 

saaminen sekä oman roolin merkityksellisyys aiheuttavat onnen tunteen Viljassa. Näin 

joukkoon kuuluminen esitetään tärkeänä asiana Viljan onnellisuudelle. Rosvoloiden 

jäsenillä ja koko Rosvoloiden ryhmällä on myös valtaa määrätä Tajfelin (2010a, 119) 

sosiaalisen identiteetin teorian näkemyksen mukaisesti, onko Vilja heidän ryhmänsä jäsen 

ja millaisen sosiaalisen identiteetin Vilja voi muodostaa ryhmän jäsenyyden ympärille.  

 

Teoksen lopussa Vilja vielä sanoittaa oman vahvistuneen kuvansa rosvon sosiaalisesta 

identiteetistään. ”Olin voittanut monta pelottavaa vastustajaa. Ja tapahtui mitä tahansa, 

olisin kuitenkin ensi vuonna puolustamassa titteliäni.” (MRK, 352.) Hän ei enää epäile 

jäsenyyttään Rosvoloiden piirissä eikä rosvoyhteisössä, vaan odottaa mahdollisuutta 

päästä vahvistamaan sitä. Teoksen kuluessa Vilja on saanut toivomansa seikkailun ja 

identiteetin täysivaltaisena rosvona. Toisaalta Viljan toiminta ei edelleenkään teoksen 

lopussa määrity vapaasti hänen valitsemansa sosiaalisen identiteetin mukaan.  Viljan 

ympäristö ja hänen ympärillään olevat ihmiset, joilla on valtaa häneen, vaikuttavat 

edelleen Viljan mahdollisuuksiin toimia. ”Tällaista oli nyt elämäni. Hienoja hetkiä ja 

vastentahtoisia paluita tapahtumattomaan tylsyyteen.” (MRK, 351.) Toisaalta tämä 

palauttaa Kauhasenkin (2016, 29) aiemmassa sarjan teoksessa näkemän karnevalist isen 

asetelman poikkeusajasta, johon toivotaan takaisin. Tämä aika vain muodostuu 

toistuvaksi Viljan elämässä. 

 

Viljan seikkailut Rosvoloiden mukana ovat olleet kesään rajoittuvia, mutta teoksen 

kuluessa Vilja rikkoo ensi kertaa tätä kaavaa eikä pitäydy Stephensin (1992, 121) 

esittelemässä karnevalistisessa poikkeusajan rakenteessa. ”Eri maailmani olivat menossa 
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pahasti sekaisin keskenään. Viime vuonna olin elänyt rosvokesän ja koulutalven, nyt olin 

karkaamassa Rosvoloiden luo ensimmäisenä koulupäivänä.” (MRK, 320.) Viljan on 

mielestään hankalaa enää pitää erillään sosiaalisia identiteettejään varsinkin, kun ne 

ajallisesti alkavat ottaa tilaa toisiltaan. Teoksen lopulla avataan siis mahdollisuus perheen 

ja rosvouden identiteettien väliselle keskustelulle Viljan näkökulmaan keskittyen. 

”Minun elämäni meni nyt toisin [...] eikä se koskaan enää palaisi normaaliksi, osa minusta 

eli aina rosvomaailmassa.” (MRK, 322.) Viljan mielessä hänen sosiaaliset identiteett insä 

alkavat siis toimia samanaikaisesti ja vaikuttavat yhdessä hänen elämäänsä kuten 

sosiaalisen identiteetin teorian (Chen & Li 2009, 431) mukaan tapahtuu.  

 

 

2.3 Vallan käyttö ryhmien jäsenten sekä ulkopuolisten identiteetteihin 

 

Tässä alaluvussa käyn läpi aikuisten valtaa muokata erityisesti lasten sosiaalis ia 

identiteettejä kohdeteoksessa. Viljan sosiaalinen identiteetti on värittynyt muiden 

ryhmien jäsenten silmissä rosvojen tehdessä ulkopuolisten hahmojen erotteluja ryhmiin 

sosiaalisen identiteetin teorian (Jenkins 1996, 84) mukaisesti. ”– Jos luulet, että 

kesäpäivillä voi riehua miten mielii ihan vain siksi, että elää rosvouksella, olet liian nuori, 

liian vähän opetettu tai syntymätyhmä.” (MRK, 202–203.) Toisten värittyneet kuvat 

Viljasta tuodaan kilpailutilanteen aikana useaan kertaan huomion kohteeksi. Samalla 

hänen tietouttaan rosvoudesta ja sitä kautta koko hänen jäsenyytensä rosvoyhteisössä 

haastetaan. 

 

Paula Partasen ylimielisyys ei syntynyt ikäerostamme, siitä että hän kisasi 

lasta vastaan. Näytti siltä, että hän vastusti läsnäoloani ja koetti kertoa 
kaikille, miten noloa oli otella minun kanssani [...] Hän piti minua 
veronmaksajana. Hän ajatteli, että olin joku Rosvoloiden mukana kulkeva 

hyvän onnen maskotti. (MRK, 195.) 

 

Kerrottuihin hahmojen näkemyksiin vaikuttaa karnevalismi. On karnevalismin teorian 

(Nikolajeva 2010, 42) mukaista, että lapsi asetetaan aikuista vastaan ja lukijan oletetaan 

pitävän lapsen puolta. Karnevalismin vaikutuksesta myös se, että Vilja on lapsi, ei vaikuta 

näkemyksiin, vaan hänen jäsenyytensä yhteiskunnan sääntöjen mukaiseen perheeseen on 

muiden silmissä ennakkoluuloja luova asia. Tämä antaa Viljalle kerronnan mukaan 

etulyöntiaseman, sillä Viljan kokiessa olevansa rosvo hänet muuhun ryhmään 



28 
 

luokittelevat aliarvioivat hänen kykynsä toimia rosvomaailmassa. Viljan näkemyksen 

mukaan toiset rosvot näkevät lisäksi Viljassa vain Rosvoloiden esittelykappaleen eikä 

täysivaltaista Rosvoloiden rosvoryhmän jäsentä. Tällä tavalla muut ovat luokitelleet 

Viljan ryhmäänsä kuulumattomaksi ja siten myös sosiaalisia ja tiedollisia taitoja kysyvän 

kisojen lajin vaarattomaksi vastustajaksi. Lainaus osoittaa, kuinka rosvot voivat antaa 

ennakkoluulojensa vaikuttaa siihen, millaiseksi he näkevät toisten sosiaalisen 

identiteetin.  

 

Myös yhteiskunnan ryhmissä, joihin lapset osallistuvat, aikuiset vaikuttavat vahvasti 

taustalla. Aikuiset määrittelevät pitkälti, miten musiikkileiri toimii, ja siten he myös 

hallitsevat lasten mahdollisuuksia muodostaa sosiaalisia identiteettejään leirin pohjalta. 

”Jokainen tupa esittäytyisi muille omalla hauskalla tavallaan, ja meidän tehtäväksemme 

oli tullut luoda vinkeä muikea musavisa. Termi tietysti taskumekkoisen leirinjohtajan ”. 

(MRK, 14.) Leirin aikuiset siis ovat ryhmän johtajia ja sanelevat toiminnan säännöt. Edes 

erilliset tuvat eivät pääse päättämään, miten haluaisivat tuoda itsensä muille esitellyiks i. 

Aikuiset pääsevät määrittelemään sekä rajaamaan hyvinkin pitkälle jo etukäteen, 

minkälaisen kuvan itsestään ja sosiaalisesta identiteetistään kukin ryhmä voi muodostaa 

ja esittää muille. 

 

Karnevalistisen korostetusti eriarvoisella tavalla musiikkileirin ryhmän jäseniä kohtaan 

toimiva leirinjohtaja ei edistä lasten ja aikuisten yhteistä sosiaalisen identitee t in 

muodostumista. Näin Nikolajevan (2010, 42) esityksen mukaisesti aikuiset ovat lasten 

vastustajia. Vilja huomaa leirinjohtajan huoneessa, että ”täällä oli riisisuklaata, kun 

ruokalassa tarjottiin [...] vain keitettyä riisiä ja höyrytettyjä porkkanoita”. (MRK, 13.) 

Myös muut huomaavat tämän eriarvoisuuden aikuisten ja lasten välillä: ”– Sillä on 

karkkia, me ei saada, mutta sillä on, joku pieni Soinnukas Simpukka supatti”. (MRK, 19.) 

Tämä tuo esille, että lapset teoksessa tiedostavat aikuisten valta-aseman, mutta olettavat 

erityisen ryhmän sosiaalisen identiteetin tarkastelukehyksen (Hogg et al. 2003, 25) 

mukaisesti aikuisten kohtelevan heitä silti tasavertaisuuden lähtökohdista käsin.  

 

Viljan isä on pyrkinyt ohjaamaan Viljaa ja käyttämään aikuisuuden tuomaa valtaansa. 

”Olin vähitellen luopumassa toivosta. Minä viettäisin tämän kesän tällä tyhmällä 

musiikkileirillä, johon isä pakotti minut, etten karkaisi rosvojen matkaan.” (MRK, 10.) 

Viljan isä on käyttänyt valtaansa perheessä ja määrännyt hänet musiikkileirille. Viljan 



29 
 

isällä on mielipide, millaiseen ryhmään hän haluaisi Viljan kuuluvan, ja sitä myötä isällä 

on myös mielikuva siitä, millaisen sosiaalisen identiteetin hän haluaisi lapsellaan olevan.  

Vanhempana Viljan isällä on yhteiskunnan normeilla katsottaessa, valtaa ja vastuuta 

lapsiensa kasvatuksesta ja sosiaalisiin ryhmiin sekä niiden tapoihin ohjaamisesta. Tämä 

valta ei kuitenkaan näyttäydy teoksessa positiivisessa valossa, sillä Vilja on haluton 

toimimaan isänsä toivomassa ryhmässä. 

 

Musiikkileirin rooli ryhmänä teoksessa voidaan kyseenalaistaa sosiaalisen identitee t in 

teorian pohjalta. Sosiaalisen identiteetin teorian (Tajfel 2010a, 119) mukaan ryhmä ei ole 

vain samassa tilassa toimivien ihmisten joukko, jonka muodostumiseen ei jäsenillä ole 

välttämättä valtaa. Käsittelen musiikkileiriä tässä tulkinnassa kuitenkin ryhmänä, jolla 

tarpeet ja arvot liittyvät soittamiseen. Vilja ei kuitenkaan vaikuta kuuluvan 

musiikkileirillä mahdollisesti muodostuvaan ryhmään, sillä hän vastustaa leiriä. Vilja 

näkee leirin tyhmänä ja siten ei koe leirin jäsenistä muodostuvaa ryhmää sosiaalisen 

identiteettinsä perustaksi. Viljan voidaan tulkita myös vierastavan leirin kautta 

muodostuvaa ryhmää ja sosiaalista identiteettiä, koska Viljan sanojen mukaan hänen 

isänsä haluaa estää häntä tällä tavoin toteuttamasta sosiaalista identiteettiään rosvojen 

mukana. Viljalle nämä kaksi ryhmää siis edustavat eri puolia hänen elämästään. Toinen 

on yleensä valtaa harjoittavan vanhemman hänelle haluama ryhmä ja sosiaalinen 

identiteetti, mutta toinen on hänen itsensä valitsema ja vanhempien karsastama. Vilja siis 

kamppailee hänelle haluttua identiteettiä vastaan, koska hän näkee sen vain välineeks i 

tukahduttaa toinen puoli hänen sosiaalisesta identiteetistään. Juuri se osa, jonka hän kokee 

toivoa antavaksi.  

 

Aikuisen valta ja sosiaalinen identiteetti vaikuttaa teoksessa myös Rosvoloiden piirissä. 

Kalle on huolissaan Kaarlon tavoitteiden saavuttamisen vaikutuksista hänen omaan 

elämäänsä. ”Jos isä voittaa tämän kaiken, jos siitä tulee nyt joku maailmankaikkeuden 

kuningas, kuvitteletko tosiaan, että se päästää mut kouluun? Että se olisi turvallis ta? ” 

(MRK, 109.) Kaarlolla on päällikkönä ja perheen isänä valtaa Kallen elämään. Hän voi 

kieltää Kallea käymästä koulussa. Kalle myös pitää isäänsä suurimpana päättäjänä omasta 

elämästään, sillä hän laittaa koulussa käymisen kiellon juuri Kaarlon teoksi. Kallen 

sosiaalisten identiteettien suurin vaikuttaja on hänen isänsä, rosvoryhmänsä päällikkö. 

Samalla sosiaalisista identiteeteistä Kallen elämässä vaikuttavat eniten rosvoryhmän ja 

perheen jäsenyydet.  
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Toisaalta Kalle myös tiedostaa, ettei koulussa käynnin jatkaminen olisi turvallista. 

Mahdollisuus koulunkäynnin jäämisestä Kallen elämässä taakse huolettaa häntä. ”– Mä 

olen rakastanut joka päivää tästä vuodesta, Kalle sanoi. – Jokaista koulupäivää. Isän 

unelma saattaa tuhota mun unelman, hän lisäsi tukahtuneella äänellä. – Siksi on vähän 

vaikeaa olla kauhean motivoitunut voittamaan yhtään mitään.” (MRK, 109.) Kalle 

paljastaa Viljalle pitäneensä koulunkäynnistä ja toivovansa koulunkäynnin jatkumista. 

Kalle pelkää Kaarlon mahdollisen voiton tuovan muutoksia Rosvoloiden rosvoryhmän 

elämään, mitkä estäisivät Kallea jatkamasta omaa kouluelämäänsä. Kallen toive jatkaa 

koulunkäyntiä estää Kallea haluamasta edistää rosvoryhmän toimintaa ja Kaarlon 

rosvovaltiuden voittoa, koska se olisi toimimista koulunkäynnin ympärille rakentunutta 

sosiaalista identiteettiä vastaan ja vastoin sosiaalisen identiteetin teorian (Hogg et al. 

2003, 25) mukaista jäsenyyttä. 

 

Viljalla on teoksessa Kallen tavoin sekä kouluelämä että rosvoelämä. Viljan kuvailema 

kouluelämä Vainistojen piirissä on teoksen aikana sekin muutoksessa. Vilja käy 

karnevalistisen Stephensin (1992, 121) poikkeuksellisen ajan mukaisen seikkailunsa 

Rosvoloiden parissa, mutta teoksen loppupuolella hän palaa kotiin. ”Asunto tuntui paljon 

pienemmältä kuin lähtiessä. Tai minä olin kasvanut. Minusta oli tämän parin hurjan 

viikon aikana tullut oikea Rosvola ja Huija, Emähuija.” (MRK, 307.) Vilja kokee 

muuttuneensa tämän seikkailun aikana. Hän on saanut hyväksynnän muilta Rosvoloilta 

ja on siten kokenut tulleensa Rosvolan ryhmän jäseneksi. Tällä matkalla hän on myös 

edustanut Rosvoloita rosvoyhteisön kisoissa ja siten saanut oman roolin ja sosiaalisen 

identiteetin rosvojen maailmassa niin Rosvoloiden kuin koko rosvoyhteiskunnan 

silmissä. Tämän muutoksen kautta hän kokee outoutta Vainistojen perheessä, jossa hän 

on edelleen lapsena vallaltaan rajoitetussa asemassa. Näin teoksessa eri jäsenyydet 

vaikuttavat toisiinsa ja muutokset ovat jatkuvia ja vuorovaikutteisia tapojen 

muodostumisen kautta kuten Jans ja kumppanit (2012, 1148–1149) huomio ivat 

sosiaalisen identiteetin teorian pohjalta.  
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2.4 Aktiivisesti valitsemassa ja tukemassa ryhmiä 

 

Tämä alaluku tuo esille kohdeteoksen aikuishahmon merkityksen sekä omalle 

identiteetilleen että muille. Viljaa ja Kaijaa yhdistää se, että heillä molemmilla on useita 

sosiaalisia identiteettejä ja ne liittyvät sekä yhteiskunnan että rosvoelämän puolelle. 

”Kaijasta oli tullut viime kesänä hyvin tärkeä, hän tuntui parhaiten ymmärtävän 

vaikeuttani olla välillä rosvo ja sitten taas ihan tavallinen” (MRK, 27). Vilja tasapainoilee 

Vainiston perheeseen ja kouluvuoteen liittyvän identiteetin sekä rosvoidentiteetin kanssa. 

Kaijalla taas on sosiaalinen identiteetti ainakin kirjailijana ja rosvona. Viljalle näiden 

useiden identiteettien yhteensopivuus ei ilmeisesti ole ollut ongelmatonta, ja hän kokee 

saavansa tukea Kaijalta. Kaija on siis Viljalle aikuinen tuki, joten aivan karnevalist isen 

vapaasti tai ilman apua ei Vilja teoksessa tee päätöksiään eikä aikuisista tehdä ainoastaan 

karnevalistisia tyhmyreitä tai ilkeyden karikatyyrejä.  

 

Ryhmän jäsenet muokkaavat ryhmää kokonaisuutena ja siten vaikuttavat myös 

yksittäisten jäsenten sosiaaliseen identiteettiin. Vilja saa Rosvoloiden yhdeltä jäseneltä, 

Kaijalta kirjeen ja säikähtää. ”Pelkäsin kirjeessä olevia huonoja uutisia [...] Ehkä hän oli 

huomannut, että rosvous ei ollutkaan häntä varten, vaan hän halusi keskittyä romanttisten 

kirjojensa kirjoittamiseen”. (MRK, 25.) Viljalle on tärkeää, että Rosvoloiden ryhmä, 

johon kuuluvaksi hän itsensäkin lukee, on tietynlainen ja siihen kuuluvat tietyt jäsenet. 

Ilmeisesti Kaija on Viljalle erityisesti sellainen jäsen, jonka hän haluaisi olevan osa 

Rosvoloita. 

 

Vilja myös ymmärtää, että Kaijalla on mahdollisuus ja vapaus päättää, osallistuuko sekä 

yhteiskunnan toimintaan kirjailijana että rosvoyhteisön toimintaan Rosvoloiden ryhmän 

jäsenenä, vai jättäytyykö toisesta sosiaalisesta kontekstista ulkopuolelle. Rosvoiluun on 

Kaija halunnut osallistua jo kauemmin ja hän onkin ”kuunnellut haikeana Rosvoloiden 

tarinoita rosvoelämästä”. (MRK, 26.) Kaijalla on ollut jonkin aikaa halu olla osa 

Rosvoloiden rosvoryhmää ja heidän elämäntavastaan kumpuavaa identiteettiä. Vilja 

kertoo olleensa osa tämän sosiaalisen identiteetin mahdollistajana: ”[O]lin tehnyt hänestä 

Helen komentaman viikonloppuauton kuskin.” (MRK, 26.) Kaija on siis päässyt 

kokeilemaan rosvoelämää ja sen luomaa identiteettiä. Samalla hän on kuitenkin vain osan 

ajasta tämän ryhmän aktiivinen toimija. Kaija voi harjoittaa omaa kirjailijan 

identiteettiään lopun osan ajasta. Kaija on hahmo, jonka moniulotteinen sosiaalinen 
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identiteetti rakentuu sekä rosvoilun että yhteiskunnassa luovassa ammatissa toimijan 

roolista. Hänellä on mahdollisuus pitää useampia identiteettejään erillään sitoen ne 

konteksteihinsa Roccasin ja Brewerin (2002, 88) sosiaalisen identiteetin teorian 

näkökulman mukaisesti. 

 

Kaija on kirjoittanut kirjeessään Viljalle, että: ”juuri nyt olen lentokoneessa Atlantin yllä. 

Ensimmäinen Hertta Säde -kirja [...] aiotaan julkaista Amerikassa.” (MRK, 26.) Kaijan 

sosiaalinen identiteetti kirjailijana sisällyttää myös hänen työhönsä kuuluvan 

matkustamisen ja mainostamisen. Kaijalla kirjailijan identiteettiin yhdistyy kirjoittaj ien 

ja kirjoista kiinnostuneiden sekä niiden parissa työskentelevien ihmisten muodostamia 

ryhmiä, jotka voivat yhdistää ihmisiä ympäri maailmaa. Kaijan hahmo esittelee 

globaalissa maailmassa elävän aikuisen mahdollisuuksia valita sosiaalinen identiteett insä 

kiinnostustensa mukaan.  

 

Teoksen kuluessa Kaija käyttää omia kirjailijan taitojaan auttamaan Rosvoloita 

voittamaan rosvoyhteisön johtajuuden. ”– Mä teen sanat yhdessä Hurja-Kaarlon kanssa, 

helppo juttu, Kaija sanoi” (MRK, 265). Näin Kaarlo saa esittää laulun, jonka hän kokee 

sopivan sosiaaliseen identiteettiinsä. Samaan aikaan Kaija pystyy varmistamaan 

yhteiskunnan parissa toimiessaan oppimillaan kirjailijan taidoilla, että Kaarlon näkemys 

tulee esille ja tulkitaan rosvojen parissa oikealla tavalla. Kaija osallistuu Rosvoloiden 

rosvoryhmään hänen omien sosiaalisten identiteettiensä sekoittaessa tilannetta ja 

rosvoryhmäänsä hyödyttäväksi kokonaisuudeksi.  

 

Vaikka Kaija onkin kirjailijana osallistumassa yhteiskunnan toimintaan, tuo hän rosvoilua 

ja Viljaa yhteen. Viljalle osoitetun kirjeen Kaija allekirjoittaa: ”rosvokummitätisi Kaija” 

(MRK, 27.) Kummitädin roolin mukana Kaija antaa allekirjoituksellaan Viljalle tukensa 

sekä ottaa hänet omasta puolestaan epävirallisesti osaksi Rosvoloiden perhettä. Tämä 

voidaan liittää myös karnevalistiseen keskusteluun valitusta perheestä (Reynolds 2009, 

205), jossa perhe valitsee jäsenensä ja jäsenet voivat päättää kuuluvansa perheeseen. 

Viljalle tämä merkitsee vähintäänkin läheistä ihmistä ja myös mahdollisuutta kokea 

olevansa osa Rosvoloiden perhettä ja sitä kautta rakentaa sosiaalinen identiteetti myös 

Rosvoloiden perheenjäsenenä. 
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2.5 Yritys ohjata lasten identiteettiä 

 

Seuraavaksi lähden tarkastelemaan, kuinka aikuisten ohjaama sosiaalinen identiteet t i 

kuvataan kohdeteoksessa. Kun Rosvolat lähtevät teoksen alussa musiikkileiriltä Vilja 

mukanaan, heittävät he karkkia lapsille sekä lahjaksi että hämäykseksi. Tämä ei 

kuitenkaan ole heti lapsille selvää ja irrottaakin Kulta-Peten kielenkantoja: ”– On se ny 

aikoihi eletty, ettei kakarat osaa karkkia kehottamatta noukkia.” (MRK, 21.) Rosvolat 

tekevät lastenkirjallisuuden ja karnevalistisen toiminnan (Bahtin 1991, 180) mukaisest i 

asioita, jotka eivät ole loogisia yhteiskunnan jäsenistä edes lapsille. Rosvoloiden ei 

tarvitse useinkaan miettiä, miten muut näkevät heidän toimintansa, sillä he eivät koe 

toimivansa yleisten normien asettaman vallan alaisuudessa. Lapsille, jotka ovat tottuneet 

yhteiskunnan normien mukaiseen toimintaan, oli kyse sitten mistä ryhmästä hyvänsä, on 

tällainen vapaa antaminen vierasta. Toisaalta lasten epäröinti normien sallivuudesta 

karkkien noukinnan suhteen ihmetyttää Rosvoloita, jotka eivät ole kykeneviä näkemään 

toiminnassaan mitään poikkeavaa. Rosvoloiden sosiaaliseen identiteettiin kuuluu 

tasapuolisuus ja anteliaisuus ryöstelyn sallimisen lisäksi. 

 

Musiikkileirillä lapset on jaettu edelleen pienempiin ryhmiin. ”Olen B-tuvassa kolmen 

muun viulistin kanssa. Ryhmässä nimeltä Barbalalat. Hävisin äänestyksen 3-1”. (MRK, 

10.) Aikuiset määräävät ryhmien jaosta ja järjestyksestä. Lapset eivät ole tässä 

kuvauksessa päässeet vaikuttamaan omiin ryhmiinsä, mikä tarkoittaa, että ryhmistä 

rakentuva sosiaalinen identiteetti pääsee alkamaan muovautumisensa vasta myöhemmin 

ryhmissä toiminnan kautta. Muodostumisvaiheessa tätä ei vielä tapahdu. Vilja ei ole 

päässyt myöskään vaikuttamaan omaan ryhmäänsä, kun he ovat valinneet nimen 

ryhmälle. Tämä voi ennestään vieraannuttaa Viljaa ryhmästä, sillä kokemus ei ole 

vastaanottava. Viljalla ei ole muita ryhmään yhdistäviä tietoja kuin se, että he kaikki 

yrittävät opetella soittamaan. Pelkkä yhteinen tavoite ei kuitenkaan mielestäni riitä 

Sosiaalisen identiteetin teorian mukaisen identiteetin syntymiseen, jos hahmo ei sitä itse 

halua, joten Viljalla ei ole sosiaalista identiteettiä viululeirin ryhmän jäsenenä, vaikka 

hänen isänsä on sitä halunnutkin.  

 

Vilja näkee kuitenkin toisessa ryhmässä käyneen nimen valitsemisessa vielä huonommin, 

sillä ”ryhmä on nimeltä Soinnukkaat Simpukat. Se lohduttaa vähän”. (MRK, 10.) Vilja 

vertailee siis myös tässä vaiheessa omaa joskin pakotettua ryhmäänsä muihin. Vaikka 
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Vilja ei näekään toista ryhmää vähemmän hänelle sopivana siitä syystä, että hän kokisi 

olevansa kotonaan omassaan, pyrkii hän silti aktiivisesti arvioimaan eri ryhmien 

tilanteita. Tämä osoittaa, että hahmona Vilja on Brownin (2000, 278) näkökulman 

mukainen ympäristöään tarkkaileva ja ympäristöään aktiivisesti ryhmittelevä lapsi, joka 

sopii myös kuvaukseen (Nesdale 2017, 6) lasten sosiaalisen identiteetin kehittymisestä. 

 

Kun Vilja on lähdössä leiriltä, hänen puheenvuoronsa muille leiriläisille kuvaa hänen 

näkemystään omista ominaisuuksistaan ja toisten halusta ryhmitellä ja muokata lapsia 

haluamaansa suuntaan. Se myös osoittaa, että vaikka lapsi voi teoksessa haluta kuulua 

ryhmään, ei se tarkoita minkä tahansa ryhmän kritiikitöntä omaksumista. ”– Soittakaa te 

vaan, mutta se ei ole minun juttuni [...] Kenenkään ei pitäisi soittaa, jos ei oikeasti halua.” 

(MRK, 20.) Vilja ei koe soittamista omakseen ja pystyy sanomaan sen nyt ääneen, sillä 

pakoon päästessään Viljaan ei kohdistu enää samoja tiukkoja normeja. Tätä vapautta hän 

toivoisi myös muille. Teoksessa Vilja siis ymmärtää, ettei hänen sosiaalinen 

identiteettinsä muodostu soittamiseen liittyvissä ryhmissä. Hahmona Vilja on pystynyt 

lapsenakin tekemään vertailua ja arviointia viululeiriä koskien ja tullut kieltävään 

tulokseen ryhmän jäsenyyden mukanaan tuomien tarpeiden sopivuudesta. Vilja ei ole 

eikä halua olla musikantti. 

 

Vilja kuitenkin haluaa olla luotettu ikätoveri. Viljalle on tärkeää, että Kalle pystyy 

kertomaan tälle huolistaan. ”Näin, miten vaikea hänen oli asiasta puhua. Arvostin sitä, 

että hän silti yritti. Että olin hänen luottamuksensa arvoinen. Tällaista ystävyyttä olin 

kaivannut koko vuoden.” (MRK, 47.) Ilmeisesti Vilja on perheestään erkaantumisen 

lisäksi jäänyt vaille kaipaamaansa syvällisempää ystävyyttä. Samalla voidaan tulkita 

Viljan lapsena kaipaavan omanikäistensä muodostamaa ryhmää ja siitä syntyvää 

sosiaalista identiteettiä. Tämä on myös Nesdalen (2017, 6) näkemyksen mukaista lasten 

korostaessa samankaltaisuuden merkitystä sosiaalisia identiteettejä tarkastellessaan.  

Teoksen alussakin musiikkileiri jätti Viljan ulkopuolelle ikäistensä ryhmästä. 

 

Juttelimme soittoläksyistä ja juoruilimme, mutta kukaan soittokavereis tani 
ei tiennyt mitään oikeasti tärkeätä. Kukaan ei tiennyt, mitä kaikkea minulle 

tapahtui viime kesän seikkailuissa. Olin säilyttänyt Rosvoloiden 
salaisuuden, ja se oli muuttanut minua. (MRK, 47.) 
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Muut musiikkileirin ryhmän jäsenet eivät täyttäneet Viljan tarvetta lähemmälle 

tutustumiselle, vaan heidän sosiaalinen identiteettinsä jäi pelkän soittamisen yhteyden ja 

pinnallisen Viljan mainitseman ’juoruilun’ varaan. Viljalle on hänen yhteytensä rosvo ihin 

niin tärkeä osa hänen sosiaalista identiteettiään, että hän kokee niiden kokemusten 

jakamisen ensisijaisen tärkeäksi yhdistäväksi tekijäksi. Toisaalta tämä kokemus on 

erottanut ja muuttanut Viljaa hänen omasta mielestään niin, ettei hän koe soittoleir in 

kautta mahdollista sosiaalisen identiteetin muodostusta mielekkääksi. Kokemusten jako 

on teoksessa Viljan näkökulmasta merkityksellisempää kuin juttelu ja juoruilu.  

 

 

2.6 Lapsuuden sovittaminen muihin sosiaalisiin identiteetteihin 

 

Tämän alaluvun tarkoituksena on tarkastella lapsihahmon toiveita ja tunteita sosiaalisesta 

identiteetistä toisten vaikuttaessa hahmon mahdollisuuksiin saavuttaa tämä identiteet t i. 

Kalle on teoksessa alkanut miettiä entistä enemmän toiveitaan ja tavoitteitaan elämältä ja 

perheeltään. Hän on huomannut toiveidensa kietoutuvan lapsuuden ympärille, mikä on 

ristiriidassa muiden Rosvoloiden jäsenten toiminnan kanssa.   

 

Tuolla mä haluan asua, sanoin silloin. Rakennetaan tätä huomennakin, aina! 

Me rosvot voidaan mitä vaan, isä sanoi silloin ja mä uskoin sen. Mutta ei se 
ollutkaan niin. Sen tajusi silloin jo, kun sillä linnalla ei saanutkaan jäädä 
leikkimään, kun se oli valmis. Se linna piti jättää taakse, kun ajettiin 

eteenpäin. (MRK, 108.) 

 

Rosvoloiden elämäntapa on ristiriidassa Kallen toiveiden kanssa. Kalle ei myöskään 

lapsena voi käyttää valtaa perheensä jäsenyyden kautta syntyvästä sosiaalisesta 

identiteetistä. Valta on perheen muilla jäsenillä. Kallen halu jäädä paikalleen ja nauttia 

lapsuuden leikeistä on ristiriidassa rosvoelämäntavan kanssa, joka on mennyt aina edelle. 

Tämä erottaa Kallea muista jäsenistä sekä elämäntavasta, mikä johtaa Kallea pohtimaan 

toiveidensa eroja ryhmän jäsenyyden tuottaman sosiaalisen identiteetin vaatimuksiin.  

 

Kalle ei ole aivan kotonaan rosvoilun maailmassa. ”Minä en ole niin – – kesäihminen, 

Kalle sanoi” (MRK, 28). Teoksen lapsille rosvoilu ja rosvon sosiaalisen identitee t in 

kasvattaminen yhdistyy kesään. Kallen tunnustus kesän vieraudesta yhdistyy siis myös 

rosvoiluun. Kallen voidaan tulkita sanovan, ettei hän koe rosvon sosiaalista identiteet t iä 
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omakseen ainakaan siinä määrin kuin muut. Hänen sosiaalinen identiteettinsä painottuis i 

siis johonkin muun ryhmän jäsenyyteen kuin rosvojoukkoon. Kalle on myös alkanut 

ymmärtää, mikä konteksti ja ryhmä hänestä tuntuisi hyvältä. ”– Kun on eka koulupäivä 

[...] niin tietää, ettei sitä ilman voi olla enää ikinä. Minä haluaisin voida hehkuttaa sulle, 

miten mieletöntä oli [...] Sä olet ainoa, joka voi sen ymmärtää.” (MRK, 28.) Kalle on 

selvästi innoissaan koulusta ja sen tarjoamasta opetuksesta jopa siinä määrin, että haluaa 

sen olevan osa elämäänsä aina. Kalle myös haluaisi jakaa innostuksensa kouluun jonkun 

kanssa. Kallella ei ole ryhmää, joka pitäisi samalla tavalla koulusta tai tapaa etsiä sitä. 

Hän tietää pitävänsä koulusta, muttei voi ainakaan kesän ja rosvoilun aikana muodostaa 

sosiaalista identiteettiä tämän kiinnostuksen kohteen ympärille. Tästä syystä hän näkee 

Viljan ainoana henkilönä, jonka kanssa hän voi vaihtaa ajatuksia aiheesta.  

 

Kallen pelko perheensä sosiaalisen identiteetin paljastumisesta tuottaa häpeän tunteita, ja 

hänen näkemänsä erot yhdistyvät hänen uuteen sosiaaliseen identiteettiinsä. Kallen 

hahmon sosiaalisten identiteettien sovittaminen ei ole ongelmatonta.  

 

”– Mä häpeän sitä, että aina pitää pelätä kiinnijäämistä. Ja että näyttääkö 
kaikki tehty jotenkin tosi vaikuttavalta muiden rosvoperheiden silmin. Voi 

itku, tekisin mitä tahansa, että saisin tavallisen perheen, tavalliset 
vanhemmat. Ettei aina tarvitsisi pelätä!” (MRK, 48.) 

 

Kalle ei näe rosvoelämään liittyvää riskiä jännittävänä, vaan hän näkee uuden koulun 

kautta yhteiskunnan normeihin nojautuvan sosiaalisen identiteettinsä linssien läpi, kuinka 

rosvoelämä ja sen asettamat arvot ja tavoitteet eivät ole tavoittelemisen arvoisia. 

Rosvojen yhteisön hyväksynnän saaminenkaan ei kuvastu Kallelle hyvänä asiana, vaan 

ennemmin teeskentelynä, joka on osoitus Kallen lasten sosiaalisen identiteetin teorian 

(Nesdale 2017, 6–7) mukaisesta kriittisyydestä ulkopuoliseksi kehittyvää ryhmää 

kohtaan. Hän ei näe rosvojen sosiaalisen identiteetin ulottuvan pintaa syvemmälle, vaan 

jäävän toisten miellyttämisen tarpeen tasolle. Samalla Kalle toivoo turvallisen ympäristön 

tarjoavaa perhettä, jonka sosiaalinen identiteetti ja toiminta kuvastaisivat enemmän 

yhteiskunnan toimintasääntöjä. Tässä mielessä Kalle eroaa jyrkästi Viljasta. Vilja haluaa 

palavasti olla osa normeista poikkeavaa ryhmää, kun taas Kalle tavoittelee sosiaalista 

identiteettiä tavallisuuden ja samankaltaisuuden kautta. Viljan näkökulma on teoksessa 

kuitenkin korostetummassa osassa, sillä hän on teoksen kertoja ja hänen tulkintojensa 

mukaan lukija näkee teoksen maailman. Kallen pohdinnan ja kipuilun kuvaaminen antaa 
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kuitenkin sijan ja arvon teoksessa myös samankaltaisuutta ja yhteiskunnan normien 

mukaisuutta tavoitteleville. 

 

Kalle on Rosvoloista se, joka on rosvoyhteisön kisojen lajeista Arvioinnin osallistuja. 

”ARVin eli Arvioinnin ilmoittautuminen oli käynnissä ja alkuerät alkaisivat tunnin 

päästä. Kallen oli kerättävä hermonsa kiireestä välittämättä”. (MRK, 154.) Hänen 

hahmonsa on tässäkin mielessä yhteneväinen muiden ominaisuuksiensa kanssa. Kalle 

pitää koulusta ja ilmeisesti siis myös oppimisesta ja havainnoinnista. Tästä syystä 

tarkkailuun ja tietämykseen perustuva tehtävä on Kallelle luonteenomainen 

rosvoyhteisön kilpailulaji. Samalla Kalle on toistuvasti tähän lajiin osallistuessaan 

rosvoyhteisön silmissä ARVin ja Rosvoloiden edustaja, joiden mukaan Kallen 

sosiaalinen identiteetti ja kuva tästä rosvoyhteisön piirissä rakentuu. 

 

 

2.7 Aktiivinen ryhmän muodostaminen 

 

Tämä alaluku tuo Helen henkilöhahmon kautta aktiivisen sosiaalisen identitee t in 

etsimisen ja muodostamisen osaksi tutkielman keskustelua. Viljalla on kokemusta 

Rosvoloiden mukana matkustamisesta ja elämäntyylistä aiemmalta ajalta, ja siten hänellä 

on myös oletus Helestä ja hänen toiminnastaan. ”Kaipasin viime kesänä ikkunassa 

heilunutta hirtettyjen barbien ketjua, mutta nykyään Helellä oli koristeiden tekemiseen 

liian kiire [...] – Muun perheen tietämättä Helestä oli kasvanut melkoinen nettiyrittäjä ja 

pohatta.” (MRK, 90.) Viljan näkemyksen mukaan Helen suhde hänen tekemiinsä 

barbeihin on muuttunut. Aiemmin Rosvoloiden elämään sisältynyt käsitöiden tuote on 

siirtynyt muilta salassa tapahtuvaan liiketoimintaan. Helen toiminta on jakautunut 

Rosvoloiden ja nettikaupan ja sitä kautta muotoutuvan yhteisön välille, joilla ei ole 

toisistaan tietoa. Tässä mielessä Helen hahmo lähenee Viljaa, sillä Hele on toimijana 

useammassa yhteisössä. Hän ei toimi pelkästään rosvomaailmassa. Helellä on 

rosvoyhteisöstä erillään olevia toimia, joiden kautta muodostettavissa olevien ryhmien 

voidaan katsoa rakentavan hänelle rosvomaailmasta ainakin osittain erillään olevaa 

sosiaalista identiteettiä. 

 

Helen perustamasta nettisivusta oli tullut meille tärkeä yhteydenpitokanava, 
samalla kun hänen harrastuksenaan aloittama barbien rosvotuunaus ja 



38 
 

niiden myynti netissä oli tehnyt hänestä varakkaan ja Bandit-H-barbien 
salaperäisestä suunnittelijasta liki kulttihenkilön. (MRK, 13.) 

 

Helen ideana on ollut kommunikoida netin kautta. Netti on eräänlainen välit ila 

rosvoyhteisön ja yhteiskunnan toimijoiden välillä. Netti ja useimmat sen kautta tarjotut 

palvelut ovat yhteiskunnan toimintaa edistäviä. Toisaalta netin kautta voidaan myös 

kritisoida ja toimia yhteiskunnan ulkopuolella. Netin käyttö antaa Helelle vapautta valita 

tilanteita ja ympäristöjä, joiden mukaisissa ryhmissä ja toiminnoissa hän on mukana.  

Tämä luo kuvaa Helestä Roccasin ja Brewerin (2002, 88) sosiaalisen identiteetin teorian 

näkökulmaan sopivan moniulotteisen ja moniin ryhmiin liitettävän sosiaalisen 

identiteetin omaavana hahmona.  

 

Hele siis käyttää yhteiskunnan ylläpitämää palvelua yhteydenpitoon esimerkiksi Viljan 

kanssa. Nettisivut auttavat myös Viljaa pakenemaan yhteiskunnan järjestämää toimintaa 

ja normeja. Yhteiskunnan hyödyksi suunniteltua palvelua voidaan käyttää yhdistämään 

yhteiskunnan ulkopuolellakin sosiaalisen identiteettinsä rakentaneita henkilöitä. Sivujen 

kautta Vilja pääsee viestittämään pakopyynnön ”SOS Pikku musikantit Ypäjävuori” 

(MRK, 13). Netin välityksellä voi myös teoksessa, samoin kuin reaalimaailmassa, luoda 

omia pelkästään netissä toimivia ryhmiä ja siten kiinteästi verkkoon liitettäviä sosiaalis ia 

identiteettejä. 

 

Hele voidaan tulkita aiemmin mainitun lainauksen perusteella sekä karnevalistiseksi että 

karnevalismin rajoja koettelevaksi hahmoksi. Hänellä on karnevalistisen lapsihahmon 

mukaisesti (Nikolajeva 2002, 46.) vapautta toimia omilla ehdoillaan, koska hänellä on 

rahaa, ja lapsenakin hän käyttää aktiivisesti rahallisesti ja vallankäytöllisesti hyödyksi 

yhteiskunnan rakenteita. Hele ei ole kuitenkaan vain karnevalistinen valtarakente ita 

uhmaava lapsihahmo. Hän myös hyötyy yhteiskunnasta ja käyttää sen tarjoamia 

mahdollisuuksia kuten nettiä markkinoimaan omia tuotteitaan. Hele toimii yhteiskunnan 

jäsenenä silloin, kun haluaa ja näkee hyötyvänsä siitä. Samalla hän on kasvattanut 

itsestään tunnetun henkilön, hyödyntämällä yhteiskunnan tuotteita eli barbeja ja 

muokkaamalla niitä hänen tuntemaansa rosvoidentiteettiin soveltuviksi.  

 

Helellä on mahdollisuus kasvattaa rosvouksesta erillään pidetty sekä siitä tietämättömänä 

pysyvä sosiaalinen ryhmä ympärilleen, jonka yhdistävänä tekijänä on esimerkiksi ihailu 
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nukketuotteita kohtaan. Helen hahmo on osoitus siitä, miten karnevalismi ei välttämättä 

ole yksinkertaista vallan nurinpäin kääntämistä. Hele voidaan nähdä valtaa käyttävänä ja 

aktiivisena karnevalistisena lapsena, mutta myös yhteiskunnan antamia mahdollisuuks ia 

sosiaalisen identiteettinsä toteuttamiseen ja rakentamiseen hyödyntävänä kirjallisuuden 

hahmona.  

 

Hele pääsee myös toteuttamaan Rosvoloiden toiminnan piirissä aktiivisuuttaan ja 

ajamaan rosvoautoa. Hänen on kuitenkin naamioiduttava, jotta hänet voidaan nähdä ratin 

takana ja Vilja tekee tästä huomioita. ”Vuosi sitten Hele olisi näyttänyt siltä kuin olisi 

ollut matkalla naamiaisiin. Vuosi oli muuttanut Heleä, tajusin.” (MRK, 104.) Helen 

täytyy näyttää täysi-ikäiseltä, jotta hän ei herättäisi epäilyksiä. Tähän oikean ikänsä 

salaamiseen hän on valmis. Viljan mukaan Hele on myös kasvanut, koska hän pystyy 

tekemään naamioitumisensa uskottavasti. Hän kuitenkin joutuu piilottamaan oman 

itsensä muiden kuin toisten rosvojen edessä. Helen ollessa karnevalistinen lapsihahmo, 

joka on poikkeuksellisen kykenevä ikäänsä nähden, hän joutuu tässä teoksessa niin 

sanottujen tavallisten ihmisten maailman kohdatessa heidän elämänsä peittämään joko 

kykyjään tai ikäänsä. Vaikka Hele karnevalistisuutensa takia pystyy tekemään tämän 

muitta mutkitta, joutuu hän kuitenkin peittämään osan sosiaaliseen identiteett i in 

vaikuttavista kategorioista, kuten esimerkiksi ikänsä. 

 

Viljalle on yllätys, kun hän saa tietää Helellä olevan odottamaton yhteys rosvoyhte isön 

ulkopuoliseen yhteiskuntaan. ”– Helmiina, minä tajusin. – Ei kai tosissaan. Hele Rosvola 

on oikeasti Helmiina? – No ei nyt sentään, Hilda sanoi, mutta ei katsonut minua silmiin. ” 

(MRK, 183.) Helellä on yhteiskunnan silmissä toinen nimi, jonka voidaan katsoa olevan 

osa Helen yhteiskunnan jäsenen sosiaalista identiteettiä. Hele ei kuitenkaan ole missään 

vaiheessa toiminut perinteisen yhteiskunnan sisällä teoksessa niin, että nimi ja rooli 

tulisivat esille, ja tämän takia Viljalle Helen yhteiskunnan silmissä virallinen nimi on 

vieras ajatus. Helmiina on mahdollistettu sosiaalinen identiteetti, jonka Hele on valinnut 

jättää huomiotta. Myös muut Rosvolat välttelevät tätä nimeä, joka paljastaa Helen 

jäsenyyden yhteiskuntaan.  

 

Samalla Hele on nimenä sukupuolineutraalimpi nimi kuin Helmiina. Hele on kuvattu 

teoksessa myös muun kuin sukupuolen kautta, ja erityiset taidot ovat aktiiviseen 

toimintaan ja johtajuuteen liittyviä, joiden voidaan katsoa olevan perinteises t i 
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maskuliinisia piirteitä. Hele kuitenkin sekoittaa näitä piirteitä esimerkiksi osallistumalla 

naisille suunnattuun Piirakkaan ja Painiin. Viljalle Helen feminiinisempi nimi tulee 

kuitenkin yllätyksenä, jota hän ei ole uskoa. Viljan näkökulmasta Hele ei siis yhdisty 

perinteisiin feminiinisiin piirteisiin. Hele siis aktiivisesti sekoittaa sukupuoliroo lien 

kuvaa samalla kun Vilja koettaa nähdä omien Helestä ja muista rakentamiensa 

sosiaalisten identiteettien käsityksien lävitse. 

 

 

 

3 Rosvoyhteisön rakenteita identiteetin ja vallan kautta 

 

 

Kaija ei ole ulkopuolisena koskaan päässyt osallistumaan kesäpäiville, joten hän ei ole 

varsinainen rosvoyhteisön jäsen, vaikka kuuluukin Rosvoloiden rosvoryhmään, joskin 

osa-aikaisesti. Kaija saapuu rosvoyhteisön kesäpäiville huomiota herättävästi. ”Juuri 

silloin kilpailupaikalle iski setelinsininen salama. Kaija seisoi vieressämme ja piti 

kädessään uhkaavasti kohotettua päivänvarjoa.” (MRK, 254.) Hän on valmiina 

puolustamaan perhettään, koska saapuu paikalle muiden rosvoryhmien uhatessa 

Rosvoloita. ”– Oli pakko tulla. Tää on mun ensiesiintyminen näillä festareilla. Ja niin 

monta vuotta kun sain kuulla näistä skaboista hurjia tarinoita!” (MRK, 257.) Rosvolat 

ovat kertoneet kesäpäivistä, mitä ei turvallisuussyistä tehdä ulkopuolisten tuottaman 

vaaran takia. Kaijan ulkopuolisuus rosvoyhteisöstä kuitenkin korostuu hänen huomiota 

herättävän asunsa ja hänen puheensa kautta, koska Kaija vertaa rosvojen tapahtumaa 

yhteiskunnan rajoissa tapahtuvaan toimintaan. Rosvoyhteisö sulkee sosiaalisen 

identiteetin teorian (Worchel et al. 2000, 17) näkökulmasta ulkopuolelleen joukkoonsa 

haluaviakin, koska heidän turvallisuutensa on uhattuna yhteiskunnan sääntöjen taholta. 

Tämän luvun käsittely keskittyy rosvoyhteisöön ja sen rakenteiden vaikutuks i in 

kohdeteoksen sosiaalisissa identiteeteissä.  

 

 

3.1 Rosvoyhteisö ja yhteiskunta yksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa 

 

Seuraavaksi käsittelen kohdeteoksen rosvoyhteisön rakenteita ja sosiaalisten 

identiteettien muodostumista suhteessa yhteiskuntaan. Rosvoyhteisössä kisataan 
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teoksessa myös yhteisön johtajuudesta. Valtiaskilvan aikana käy laulujen kautta selväksi, 

millaiseksi rosvot näkevät sekä itsensä että rosvoyhteisön ulkopuoliset ryhmät.  

”– Rosvon ammatti on yksinäinen ammatti. – Ei arrmoa, ei kotimaata, hän huokaisi. ” 

(MRK, 271.) Hele aloittaa kuvaamalla rosvoilua ammatiksi ja siten itse valituks i 

elämäntavaksi. Samalla hän korostaa erityisesti rosvojen näkökulmaa yhteiskunnan 

ulkopuolisena ryhmänä puhuessaan yksinäisyydestä ja haastavasta sekä liikkuvasta 

elämäntyylistä. Rosvot ovat valinneet sosiaalisen identiteettinsä, mutta tällä on 

negatiivisiakin seurauksia.  

 

Rosvouksen esitteleminen nostaa esiin konkreettisia uhkia, jotka kumpuavat rosvojen 

elämäntyylin sopimattomuudesta yhteiskunnan normeihin nähden. ”Kuka tahansa voisi 

sen jälkeen ilmiantaa meidät. Ihan vain eräs maanantai soittaa poliisille siksi, että sinä 

aamuna minun naamani ei miellytä.” (MRK, 47.) Kallen repliikki myös vahvistaa 

mielikuvaa hänestä vastuunsa ja normien ulkopuolisen toimintansa tiedostavana 

hahmona. Hänen halunsa olla osa kouluyhteisöä voi olla vaaraksi hänen rosvoileva l le 

perheelleen. Rosvojen ja yhteiskunnan ryhmien väliset erot ovat sosiaalisen identitee t in 

kautta nähtyinä perustavanlaatuisia sekä arvojen että tavoitteiden osalta. Rosvojen 

elämäntyyli on yhteiskunnan silmissä rikollista poliisille ilmoittamisen arvoista normien 

rikkomista. Tässä mielessä rosvot ovat sosiaaliselta identiteetiltäänkin karnevalistis ia, 

sillä heidän ryhmänsä perustuu Bahtinin (1991, 180) karnevalistiseksi näkemälle 

totuttujen sääntöjen rikkomiselle. MRK kuitenkin käsittelee huumorin lisäksi aihetta 

myös syvällisemmällä tasolla.  

 

”– Mitäs se isäs tykkää siitä, että olet taas täällä? Vanha-Hanna kysyi ja käkätti ilkeästi. ” 

(MRK, 188.) Vilja nähdään ennemmin veronmaksajana kuin rosvoyhteisön jäsenenä ja 

tästä syystä muut rosvot eivät pidä Viljan osallistumisesta. Ulkopuolisuutta käytetään 

myös välineenä horjuttamaan Viljan omaa näkemystä rosvoyhteisön jäsenyydestä. 

Heidän mielestään ulkopuolinen on tunkeutumassa rosvoille rajattuun tapahtumaan ja 

ottamassa osaa rosvoyhteisön toimintaan vaikuttaviin kilpailuihin. Toisaalta myös Vilja 

on tehnyt omasta näkökulmastaan omaa luokittelua ja näkee häntä vastaan käyvät rosvot 

ilkeinä. Viljan näkökulmasta tapahtuva kerronta korostaa vihollisuutta ja asettaa juuri 

hänen jäsenyyttään kyseenalaistavat kommentit rosvoyhteisössä negatiivisessa valossa 

nähtyjen hahmojen kommenteiksi. Teoksen kannalta tämä asettaa tapahtumat 
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karnevalistiseen Nikolajevan (2010, 42) esille tuomaan asetelmaan, jossa lapsi puolustaa 

omaa paikkaansa aikuisten keskellä ja tekee aikuisista selkeästi ilkeitä hahmoja. 

 

Rosvoyhteisöllä on omia näkemyksiä yhteiskunnan jäsenistä. Helen mukaan rosvot 

luokittelevat yhteiskunnan toiminnassa mukana olevia omilla kriteereillään. 

 

– VeMa, minä kysyin [...] – Veronmaksaja, Hele lausui huolella kuin olisi 

puhunut vierasta kieltä. – Ne on ne rosvojen kohdeihmiset. Alaluokk ina 
KoPot eli kokoporvarit, PuPot eli puoliporvarit, joilta lähtee parhaat saaliit, 
ja sitten Artsut eli taiteelliset tai muuten vain vaihtoehtotyypit. (MRK, 30.)  

 

Rosvoyhteisön kategoriat lähtevät näkökulmasta, että muut ovat ryöstön kohteita. 

Yleensä yhteiskunnan ulkopuolella olevia ryhmitellään yhteiskunnan toimesta, mutta 

tässä teoksessa karnevalismin mukaisesti ryhmiin jako tapahtuu yhteiskunnan 

ulkopuolella olevien ryhmien kautta, jolloin valta on kääntynyt Bahtinin (1991, 180) 

karnevalistiseksi näkemällä tavalla. Samalla tehdään huumoria yhteiskunnan jäsenten 

kustannuksella, sillä nimet viittaavat aktiivisesta jäsenestä poiketen ennemmin 

passiivisiin kohteisiin.  

 

Ryhmittely jakautuu siitä näkökulmasta, millaista hyötyä kukin kohderyhmä voi rosvoille 

tuottaa. Näihin ryhmiin kuuluvat ovat tuskin ryhmistään tietoisia, mutta rosvot rakentavat 

omaa sosiaalista identiteettiäänkin ryhmittelyn kautta. Ryhmät korostavat, kuinka rosvot 

ovat erillään näistä ryhmistä ja ovat ennemminkin ryhmittelyssä muiden yläpuole l la 

hyötymässä muista. Ryhmittely ja sosiaalisen identiteetin rakentaminen eivät teoksessa 

tapahdukaan pelkästään yhteiskunnan ehdoilla ja sallimana, vaan Jenkinsin (1996, 84) 

sosiaalisen identiteetin teorian näkökulman mukaisesti jokaisen ryhmän ja yksilön 

näkökulmasta. 

 

Vilja luo kertojana kuvaa tarkasta luokittelusta rosvojen ulkopuolisissa ryhmissä. ”KoPo-

autojen annoimme ajaa ohitse suoraan, niissä ei Maaseudun tulevaisuutta leviteltä is i” 

(MRK, 83). Luokittelu ulottuu tiettyihin esineellisiin oletuksiin näiden ryhmien kohdalla. 

Rosvoilun identiteetin keskittyessä toiminnalliselta osaltaan materiaalisten tarpeiden 

tyydyttämiseen on kohderyhmien luokittelu toteutettu myös materiaalisesta 

näkökulmasta. Kohteiden identiteetti rajoittuu materiaalisen ja esineellisen maailman 
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piiriin rosvojen silmissä.  Vertailu keskittyy siis materiaalisen omaisuuden ympärille, 

mikä jättää ryhmittelyn stereotyyppien tasolle.  

 

Pete kiteyttää rosvoyhteisöä yhdistäviä piirteitä. ”– Me ollaan eri lajia kuin tavalliset 

ihmiset, Kulta-Pete sanoi filosofisesti. – Ryästöretket, pistelasku ja riiranhaasto. Niistä on 

muorostunu koko rosvokunnan tee än aa.” (MRK, 339.) Rosvoyhteisö kokee Jenkinsin 

(1996, 84) sosiaalisen identiteetin teorian näkemyksen mukaisesti erottuvansa muista 

ryhmistä ja ihmisistä. Pete näkee rosvouksen ja kilpailullisuuden keskeisiksi rosvojen 

toimintaa määrittäviksi näkemyksiksi. Toisaalta juuri nämä rosvoja yhteen tuovat 

ominaisuudet ovat niitä syitä, joiden takia rosvoyhteisö on jatkuvassa horjumisen tilassa.  

 

Hele kertoo Viljalle eräistä rosvon taidoista, koska Vilja on osallistumassa kesäpäivien 

kisaan, jossa tätä taitoa mitataan. ”Itse asiassa huijaaminen on yksi tärkeimpiä 

rosvoustaitoja. Jos jäät kiinni vihollisjoukolle tai poliisille, se on hengissäselviämislaj i !” 

(MRK, 68) Helen mukaan huijaaminen ja esittäminen ovat siis keskeisiä rosvon piirte itä. 

Koska rosvoiluun liittyy toimintana vaara kiinni jäämisestä ja normien rikkomisen 

seurauksista, täytyy rosvon osata välttää näitä tilanteita tai muuttaa ne edukseen. Tämä 

voi tapahtua esittämällä jotain muuta kuin rosvoa, jopa sosiaaliselta identiteetiltään 

toisenlaista. 

 

Rosvot näkevät yhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien erityisen suojan, joka sopii 

näkemykseen yhteiskunnasta hyödyn tavoittelun kohteena ja välineenä. Rosvolat eivät 

ole ainoita, joilla on rosvoryhmänsä etujen mukaisesti säilytetty tai luotu yhteys 

yhteiskunnan toimintaan. Pärnäset ovat myös ilmeisesti nähneet hyötyjä yhteiskunnan 

yhteyksien hyödyntämiselle. ”– Niil on puljun putiikki paril paikkakunnal. Niiren suajiin 

P-liivit pääsee piiloon ja sukimaa haavojans” (MRK, 84). Pärnäset eivät ole täysin 

irrallaan yhteiskunnasta rosvoamalla sen jäsenien omaisuutta sekä käyttämällä 

yhteiskunnan resursseja oman toimintansa suojaamiseen, mutta suhteissa näkyy 

yksisuuntaisuus, jossa Pärnäset ovat hyötyjinä. Pärnästen, kuten oletettavasti muidenk in 

rosvoryhmien, sosiaalinen identiteetti ja toiminta asettaa rajoituksensa yhteiskunnan 

toimijoiden ja rosvojen välisille suhteille. Tästä jännitteisestä ja yksisuuntaises t i 

hyödyttävästä suhteesta myös rakentuu osa rosvojen sosiaalista identiteettiä. Rosvot ovat 

osa ryhmää, joka ei voi tuoda omaa sosiaalista identiteettiään julkisesti esille, mutta he 

rakentavat elämäänsä yhteiskunnan vaikutuspiirissä. 
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3.2 Tavat sosiaalisen identiteetin muovaajina 

 

Seuraavaksi tarkastelen, kuinka rosvojen tavat vastustavat Bahtinin (1991, 180) näkemän 

karnevalistisuuden tavoin yhteiskunnan sääntöjä ja luokittelevat niin ulkopuolisia kuin 

rosvoyhteisön jäseniä sosiaalisiin identiteetteihin. Lisäksi kiinnitän huomiota 

rosvoyhteisöä vakiinnuttavaan tai horjuttavaan toimintaan sekä kohdeteoksessa 

havaittavaan sukupuolen korostamiseen sosiaalisen identiteetin muodostajana. 

Rosvoloiden lapset ovat päällisin puolin esimerkillisiä karnevalistisuuden edustajia. 

”– Me ollaan nuoria rosvoja. Meitä on opetettu toimimaan aina toisin kuin säännöissä 

sanotaan. Totta kai meidän täytyy tehdä kaikki, mikä on erityisen kiellettyä!” (MRK, 27.) 

Oletusarvoisesti nämä karnevalistiset lapset toimivat päinvastoin kuin mitä yhteiskunnan 

osana elävät lapset näkisivät oikeaksi. Toisaalta he myös tiedostavat kasvatuksensa myötä 

tekevänsä väärin, joten heillä on käsitys siitä, millä tavalla lapset muutoin toimisivat, ja 

he päättävät uhmata näitä normeja ja sääntöjä. Tähän heitä on ohjattu. Rosvojen ja 

erityisesti nuorten sellaisten sosiaaliseen identiteettiin kuuluu tehdä sääntöjen vastaisest i. 

Tämä olettava asenne kuvaa myös rosvoilun sosiaalisen identiteetin uhmaavuuden 

kriteeriä. Jotta sinut hyväksytään rosvoksi, lasten näkökulmasta sinun tulee käyttäytyä 

odotuksia vastaan. 

 

Rosvoyhteisöllä on omat perinteensä kokoontua yhteisissä toimissa. Tässä teoksessa 

totutulle kokoontumiselle on myös lisämerkitys. ”– Tänä vuonna kesäpäivillä kisataan 

tosissaan, Hele sanoi. – Maineesta ja kunniasta, niin kuin tähänkin asti, mutta tänä vuonna 

niiden perusteella valitaan uusi rosvovaltias.” (MRK, 40.) Kesäpäivät ovat rosvoille 

yhteinen kokemus. Tämä voi lujittaa rosvojen sosiaalista identiteettiä, koska he 

kokoontuvat saman sosiaalisen identiteetin jakavien kesken. Toisaalta kesäpäivät ovat 

kisa, jossa on voittajia ja häviäjiä. Tämä myös erottelee rosvoryhmiä toisistaan ja korostaa 

ryhmien itsenäistä sosiaalista identiteettiä rosvoyhteisössä. Maineen ja kunnian 

voittaminen toisien ryhmien kustannuksella tarkoittaa, että kilpailut tuovat myös 

mahdollisesti ryhmälle negatiivisia jännitteitä rosvoyhteisöön. Tästä jatkaen kisojen 

toistuvuuden kautta jännitteet ja niiden ratkominen liittyvät osaksi rosvoyhte isön 

sosiaalista identiteettiä. Rosvoryhmät haluavat kilpailla muiden rosvojoukkojen kanssa, 

mutta samalla rosvoryhmiä tuovat yhteen rosvoilu ja kesäpäivät. 
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Rosvolat alkavat kartoittaa syitä, muiden rosvojoukkojen kielteiselle suhtautumise l le 

heitä kohtaan. ”– Joitakuita harmitti meidän kisamenestys [...] Vilja keksintöineen 

mukana [...] se, että me lähdettiin karkuun [...] se, että viilsin niiltä renkaat [...] ne, jotka 

meirän takia sai pallon jalkaan.” (MRK, 52.) Kisojen merkitys on rosvoyhteisössä 

ristiriitainen, sillä yhteen kokoava tapahtuma voi myös tuottaa riitoja ryhmien välille. 

Kisat voivat jopa saada aikaan tai paljastaa eriarvoisuutta ryhmien välillä, mikä hajottaa 

rosvoyhteisön yhteistä sosiaalista identiteettiä. Rosvolat ovat myös tuoneet yhteisöön 

sinne laajemmin hyväksymättömän jäsenen eli Viljan. Rosvolat ovat nähneet Viljan oman 

ryhmänsä jäsenenä, mutta toisille tämä on ollut sääntöjen rikkomista.  

 

Vaikka kesäpäivät ovat rosvoyhteisön toiminnan vakiintunut muoto, on teoksessa vuoden 

kisoihin tehty muutoksia, jotka osoittavat vallan olevan epätasaisesti jakautunut. Samalla 

tehdyt muutokset ovat Viljan kertoman mukaan tietoisia uudistuksia, joilla on tavoitte ita. 

”Tämä kaikki on tahallista. Siinä mitataan johtajantaitoja. Pitää osata laskea asiat 

etukäteen, niin että kaikkialla ollaan ajoissa ja paikalla on lajin kannalta parhaat henkilöt. ” 

(MRK, 152.) Muutokset siis on tehty tavoitteellisesti, jonka tarkoituksena on edistää 

rosvoyhteisön johtoon pääsevien kykyjen korostaminen. Rosvoyhteisön johtoon siis 

halutaan sosiaaliselta identiteetiltään sellaisia henkilöitä, joilla on parempia johtajuuden 

taitoja muihin nähden. Tämä myös ohjaa johtajia valitsemaan kisoissa edustamaan 

ryhmästä Hoggin ja kumppaneiden (2003, 25) näkökulman mukaisesti lajiin sopivimman 

henkilön joko ryhmän roolien tai henkilökohtaisen tuntemuksen kautta riippuen ryhmän 

tavoista. Rosvoille on tärkeää, että heidän johtajansa tuntevat syvällisesti ryhmänsä 

jäsenet, jotta he pystyvät ohjaamaan näitä jäseniä tietynlaisen sosiaalisen identitee t in 

suuntaan.  

 

Hele selittää Viljalle, kuinka rosvot pitävät yhteyttä hyödyntäen yhteiskunnan tarjoamia 

kanavia. ”– Maantierosvot pitävät yhteyttä aika lailla samoin kuin muutkin gangster it, 

Hele sanoi. – Lehti-ilmoituksilla.” (MRK, 83.) Rosvojen toiminta myös viestinnän osalta 

asettuu yhteiskunnan rajalle. Rosvojen toiminnan ollessa vaarassa yhteiskunnan taholta 

ovat rosvot kehittäneet tavan kommunikoida tämän vaaran asettamien rajojen sisällä. 

Tämä rajalla toimiminen ja piilottaminen kuvaa myös rosvojen sosiaalista identiteet t iä 

suhteessa yhteiskuntaan. Rosvoyhteisön sosiaalinen identiteetti on uhattuna yhteiskunnan 

taholta paljastuessaan, mutta yhteiskunta antaa rosvoyhteisölle välineitä rakentaa 

yhteisön sisäistä kommunikaatiota ja yhteistä identiteettiä. Muutkin rikolliset ja 
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yhteiskuntaan sopimattomat käyttävät Helen mukaan samalla tavalla näitä väline itä 

toimintaansa. Tämä rajalla toimiminen ei ole siis vain teoksen rosvojen tapa, vaan Helen 

kautta luodaan kuvaa mahdollisuuksista muidenkin ryhmien olemassaololle, jotka 

hyödyntävät yhteiskunnan välineitä pysyen samalla piilossa.  

 

Helellä on rosvojen käyttämälle yhteiskunnan kanavalle myös kritiikkiä. ”– Eihän se ole 

niin varma kuin nettiportaali, Hele jatkoi huomaamatta kuumeista miettimistäni. – Mutta 

eihän Savon Toppari -parat edes tiedä mikä on laajakaista.” (MRK, 84.) Hele kritisoi 

veronmaksajia teoksessa suurempana ryhmänä, joka voidaan nähdä (myös negatiivisena 

eroja korostavana) oman eroavan sosiaalisen identiteetin vahvistamisena. Omaa rosvojen 

ryhmäänsä hän kritisoi sisältä käsin ottaen huomion kohteeksi jonkin rosvojen elämään 

liittyvän näkökulman, kuten kommunikoinnin. Toisaalta Hele kritisoi muita rosvoryhmiä 

rosvoyhteisön sisällä. Nämä kommentit korostavat Rosvoloiden erilaisuutta muihin 

ryhmiin nähden. Erityisesti eroja tehdään näkyviksi värittämällä toinen ryhmä 

huonommaksi Nesdalen (2017, 8) sosiaalisen identiteetin teorian näkökulman mukaisest i, 

mikä nostaa Rosvoloita samalla kommentoidun ryhmän yläpuolelle.  

 

Kisojen lajeissa on jaotteluja erilaisiin rooleihin. Vilja kertoo teoksessa, että ”Aa-Koo 

Mikkonen oli noussut uudeksi naistähdeksi Hildan bravuurilajissa, Piirakassa ja painissa ” 

(MRK, 58). ’Piirakka ja paini’ lajina sekä ’naistähteys’ viittaavat teoksessa ainakin Viljan 

omaan näkemykseen lajin sukupuoliroolitetusta paikasta kisoissa. Rosvoyhteisössä on 

mahdollista kuulua sosiaaliselta identiteetiltään vielä rajatumpaan, sukupuolijaoteltuun 

ryhmään.  

 

Eräs Rosvoloille kesäpäivillä kisattavista lajeista on Piirakka ja paini, jonka kuulutuks ista 

voidaan tehdä tulkintoja sukupuoleen liittyen. ”– Arvoisat rosvoleidit, titteli on taas 

jaossa. Kuka on tämän vuoden Piirakan ja painin mestari?” (MRK, 135.) Kuuluttaja 

kohdistaa sanansa erityisesti rosvoyhteisön naisille. Lajina Piirakka ja paini yhdistää 

perinteisesti maskuliinisena nähdyn painin ja naisiin pitkään yhdistetyn leipomisen. Laji 

on kuitenkin ainoa, jonka sisältö voidaan nähdä sukupuolitetusti. Lajia on mahdolli sta 

tästä syystä kritisoida sukupuolten näkökulmasta. Piirakan ja painin voidaan nähdä 

asettavan naiset erilleen muista edustamaan omia rosvoryhmiään, kun taas muissa lajeissa 

sukupuoliolettamaa osallistujille ei ole. Vaikka sukupuolensa edustajat voidaan nähdä 

tämän sukupuolen jäsenyyden kautta kantavan heille erityistä sosiaalista identiteet t iä, 
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erottaa Piirakka ja paini ainoana sukupuolitettuna lajina naiset myös rosvoyhteisössä 

omaksi ryhmäkseen. Piirakan ja painin kohdalla voidaan pohtia, miksi naiset on erikseen 

nostettu sukupuolena esille kesäpäivillä? Pahimmillaan se voidaan tulkita sukupuolta 

ryhmän jäsenyyttä kohtaan alistavaksi näkökulmaksi.  

 

Stilettienkin johtajuus ja sukupuoliroolit kuitenkin liittyvät Rosvoloiden hahmojen tavoin 

myös totuttuihin näkökulmiin. Naisena johtaja on osallistunut Piirakkaan ja painiin, jonka 

ainakin Rosvolat näkevät tunnusomaisena naisten lajina. Rosvolat tekevät tulkintoja 

toisista rosvoryhmistä heidän toimintansa kautta. Näin he sekä muokkaavat omaa 

sosiaalista identiteettiään suhteessa toisiin että lajittelevat toisia ryhmiä erilais i in 

sosiaalisen identiteetin kokonaisuuksiin. Kuten Hele on ottamassa Hildan roolia 

rosvoyhteisön silmissä kilpaillessaan Piirakassa ja Painissa, näkevät Rosvolat myös 

muiden ryhmien jäsenten roolit lajeihin epäsuorasti sidottuina. 

 

 

3.3 Ryhmät peilautuvat toistensa identiteetteihin 

 

Tämän alaluvun tarkoituksena on tuoda esille rosvoyhteisön sisäisten rosvoryhmien 

muuttuva heterogeenisyys. Samalla esitellään kohdeteoksen kerronnan kautta 

rosvoryhmien suhtautumista toisiinsa. Vilja kuulee kesäpäivien aikana muiden 

rosvoryhmien keskusteluja ja pääsee näkemään heidän silmillään rosvoyhteisöä. ”– Jos 

olenki, pojan ääni sanoi. – Ota sinä Make nämä kympin tunnukset itselles, olisit näistä 

vaan tohkeissaan. En minä edes tahdo siihen hullunhommaan.” (MRK, 163.) Kaikki 

rosvoryhmien nuoret jäsenet eivät ole innoissaan valta-aseman mahdollisuudesta. 

Rosvoyhteisössä on siis jäseniä, jotka voidaan rinnastaa Rosvoloiden jäsenistä 

sosiaaliselta identiteetiltään Kalleen. He toimivat mukana rosvoryhmänsä toiminnassa, 

mutta eivät näe valtaa ja rosvoamista ainoastaan positiivisina asioina. Rosvoryhmät 

näyttäytyvät Viljan vakoillessa todellisen, heterogeenisemmän puolensa.  

 

Uusiakin rosvojoukkoja pystyy liittymään tähän säännöiltään vakiintuneeseen 

rosvoyhteisöön. ”Edellisillä kesäpäivillä kaikille tuntematon joukkue, Saaristomeren 

Kauhu-Kiito oli osoittanut suuren pätevyytensä” (MRK, 58). Tämä osoittaa, että 

rosvoyhteisö on muuttuva ja sosiaalinen rakenne, jonka jäseneksi on mahdollista päästä. 

Rosvoyhteisön jäsenyyteen kuitenkin uusillakin tulokkailla liittyy kesäpäiviin 
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osallistuminen. Pelkkä maantierosvous ei riitä. Kysymyksessä on siis maantierosvouksen 

kautta rakentuva ryhmä, jonka toiminta on muotoutunut edelleen.  

 

Rosvoloiden keriessä auki mahdollisia vaikeuksia toisten rosvoryhmien kanssa kuvaa 

teos myös rosvoyhteisön hierarkiaa. ”– Jaa, ihme juttu. Ei siellä rosvoneuvostossa ole 

kukaan valitellut, Hurja-Kaarlo sanoi. – Ihan ollaan kavereita yhä.” (MRK, 53.) 

Rosvoyhteisöllä on siis päällikkö, mutta myös neuvosto, joka oletettavasti tekee suuren 

osan päätöksistä. Samalla, kuten Bahtin (1984, 11) esittää, karnevalismi tulee esille 

uusien valtarakenteiden kuvaamisen muodossa. Rosvoyhteisön toiminta on neuvoston 

olemassaolon perusteella vakiintunutta yhteiskunnan ulkopuolista toimintaa. Kaarlon 

näkemys jäsenien suhteista on kuitenkin välitön, sillä hän viittaa kaveruuteen. Tämä voi 

sanoa enemmän siitä, että Kaarlo näkee rosvon sosiaalisen identiteett insä 

henkilökohtaisten ja toisistaan eroavien suhteiden muodostamana rosvoyhte isön 

jäsenyytenä. Rosvoyhteisö sen sijaan on Hoggsin ja kumppaneiden (2003, 25) 

näkökulman mukaisesti muodollinen ainakin päällisiltä rakenteiltaan, jotta jäsenet voivat 

nähdä itsensä tämän ristiriitaisen ryhmän osina.  

 

Rosvolat eivät ole teoksen alussa toivottu osa rosvoyhteisöä. ”– Ne muut voi odotella 

meitä siellä rosvopäivillä veitset terässä [...] Niin minä tekisin. Niin jokaisen itseään 

kunnioittavan rosvojoukon tulisi tehdä, jos niitä olisi kunnolla näpäytetty.” (MRK, 51.) 

Rosvot voivat kääntyä toisiaan vastaan, jos kokevat sen oikeutetuksi. Rosvolat ovat 

ilmeisesti tehneet jotain, mikä on loukannut muita rosvoryhmiä. Tämä osoittaa, ettei 

rosvoyhteisö ole niin tiukasti yhteen nivoutunut kuin jokavuotisista yhteisistä kisailuista 

voisi päätellä. Rosvoyhteisön jäsenyys ja rosvon sosiaalinen identiteetti kuitenkin 

näyttävät olevan hieman eri asioita tämän paljastuksen valossa. Rosvolat voivat olla 

rosvoryhmä ilman rosvoyhteisön jäsenyyttäkin, mutta yhteisön jäsenyys sen sijaan on 

rajattu ehtojen täyttämiseen. 

 

Kun Rosvolat pohtivat muiden rosvoryhmien kohtaamisen riskejä, Kaarlolla on 

mielipiteensä uhkaavaan tilanteeseen menemisestä. ”– Juuri siksi sinne pitää mennä, 

Hurja-Kaarlo sanoi uppiniskaisesti. – Näyttämään, että me ei pelätä. Että me olemme yhä 

maan pelottomin, karismaattisin ja omituisin rosvojoukko.” (MRK, 51.) Kaarlo näkee 

oman ryhmänsä erityisesti rohkeuden ja erottuvuuden kautta. Hänen sosiaalinen 

identiteettinsä Rosvoloiden joukon jäsenenä liittyy erottumiseen muista, jonka hän näkee 
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ryhmänsä vertailun pohjana olevana kuvauksena. Rosvolat ovat Kaarlolle rosvojoukoista 

se erityinen ja erottuva, mikä tukee Jansin ja kumppaneiden (2012, 1145) näkemystä 

heterogeenisen ryhmän vahvoista identiteeteistä. Tämä on päinvastainen näkökulma 

Kallen painottamalle sosiaaliselle identiteetille, joka perustuu samankaltaisuudelle ja 

normien mukaiselle toiminnalle.  

 

Rosvolat ovat myös toimineet vastoin toisten ryhmien etuja ja siten koko rosvoyhte isön 

etuja puhkoessaan muiden autojen renkaita. He ovat myös omien sanojensa mukaan 

syyllisiä siihen, että jotkin rosvoyhteisön jäsenet ovat joutuneet kokemaan yhteiskunnan 

normien rikkomisen vakavia seurauksia. Rosvolat eivät ole toimineet rosvoyhte isön 

hyväksi sosiaalisen identiteetin teorian mukaisesti, vaan jopa sitä vastaan, ja näin ovat 

myös sosiaalisen identiteetin näkökulmasta rikkoneet jäsenyyden ehtoja. 

 

Vaikka Rosvolat ovat selkeästi toimineet rosvoyhteisöä vastaan, ei Kaarlo ole huomannut 

muutosta toisten suhtautumisessa. ”– Ai ai, onkos täällä hyttysiä. Ei, se on vaan nämä 

kaksikymmentä puukkoa iskettynä selkään, Hele vitsaili.” (MRK, 53.) Hele tekee pilkkaa 

Kaarlon näkemyksestä, että mikään ei olisi muuttunut neuvostossa heidän yhteisönsä 

vastaisten tekojen seurauksena. Helen vitsin mukaan Kaarlo ei olisi huomannut muutosta, 

vaikka sellainen olisikin tapahtunut. Kaarlo näkee rosvoyhteisön tuttavallisena 

kaveripiirinä, kun taas Hele tuo esille suhteiden rikkomisen seurauksia, jotka voivat ajaa 

ryhmää toimimaan jäsentään vastaan.  

 

Vilja on päässyt vakoilemaan muiden rosvoryhmien keskustelua, ja hän kuulee samalla 

myös luonnehdinnan Rosvoloista. ”– Kerran kaks sitä voe koettaa vuan sen perrään oppii, 

kun mittään ei saant. Rosvoloilt ei ole luvassa ko pahhaa mieltä ämpärjkaapalla.” (MRK, 

164.) Rosvolat nähdään ainakin Topparien ryhmässä kisojen vakavasti otettavana 

vastustajana, mutta tämä tuodaan esille lannistuneesti. Rosvolat edustavat Toppareille 

negatiivisia asioita ja väistämätöntä häviötä. Topparit näkevät Rosvolat ensisijaises t i 

vastustajinaan. Heitä yhdistää keskustelun taustalla vain rosvous ja kisat. Rosvolat ovat 

keskustelun sosiaalisen identiteetin ulkopuolinen ryhmä, johon Topparit omaa 

toimintaansa vertaavat. He ovat kuitenkin jäseniä samassa rosvoyhteisössä ja näyttä vät 

silti olevan vieraita sekä uhkia toisilleen.  
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Rosvolat puhuvat vitsailevasti Pärnäsistä, toisesta rosvoryhmästä. Tämä paljastaa myös 

paljon yleisemmästäkin asennoitumisesta rosvoyhteisössä. ”On muuten Pärnäste vanha 

pulju.  – Joku niistä ääliöistä nai viisikymmentäluvulla veronmaksajavaimon, joka oli 

joku rehu- ja lannoiteperijätär, Hele valisti.” (MRK, 83–84.) Rosvolat ja etenkään Hele 

eivät näytä arvostavan yhteiskunnassa toimivaa yritystä tai yksilöä kovin korkealle. Tätä 

kuvaa vahvistetaan käyttämällä tätä näkemystä peilaavaa kieltä. Toisaalta tämä 

yhdistetään erityisesti Pärnästen toimintaan, jolloin näkemys voi kertoa negatiivisesta 

näkökulmasta toista rosvoryhmää kohtaan. Rosvoloiden kielenkäytöllä kuitenkin tehdään 

ja korostetaan eroa sekä yhteiskunnan piirissä toimiviin että toisiin rosvoryhmiin.  

 

 

3.4 Sosiaalinen identiteetti ja tieto 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen rosvojen jäsenyyden suhdetta ja vaatimuksia ryhmän 

sisäiseen tietouteen. Tarkastelussa kiinnitetään myös huomiota tiedon käyttämiseen 

ulkopuoliseksi määrittelyssä. Vilja joutuu pohtimaan rosvouksen ja rosvojen taitojen 

oppimista ja samalla rosvoyhteisön rakenteita, kun hänelle annetaan lause arvioitavaks i. 

”Minkä ihmeen tutkinnon Päivikki Partanen olisi voinut suorittaa? Oliko jossakin päin 

Suomea salainen rosvoakatemia [...] Miten sellainen muka pysyisi salassa poliisilta? ” 

(MRK, 198.) Vaikka Vilja on mukana kaikissa Rosvoloiden toimissa sekä päätöksissä ja 

tästä syystä Rosvoloiden rosvoryhmän jäsen, ei hänellä ole kaikkea tietoa rosvoyhteisö stä 

ja siellä toimimisesta. Vilja on kuitenkin hyväksytty edustamaan Rosvoloita kesäpäiville, 

joten tässä mielessä Viljan ovat myös toiset nähneet rosvoksi. Samalla Vilja pohtii jälleen 

kerran yhteiskunnan suhtautumista rosvoihin. Tällä kertaa kyse on kuitenkin 

rosvoidentiteetin rakentamisesta oppilaitoksessa, mikä tekisi rosvoista sekä 

järjestäytyneen että tietopohjaisen yhteisön. Vaikka tämä väite opiskelusta osoittautuu 

vääräksi, on tietopohjaisuudella kuitenkin yhteys rosvoyhteisön rakenteisiin.  

 

Vilja kokee olevansa osa Rosvoloiden rosvoryhmää, mutta hänellä on silti opittavaa 

rosvouksesta. ”– Mikä oppaiden opas? minä kysyin Heleltä. – Ihan vaan tärkein asia 

rosvouksen historiassa, Hele supisi. – Kerron sinulle sitten, kun vanhukset on unten 

mailla.” (MRK, 54–55.) Rosvoilla on siis oma sääntökirjansa, jonka mukaan he voisivat 

toimia. Tämä on jälleen yksi merkki järjestyneestä ryhmän toiminnasta. Rosvot ja heidän 

sosiaalinen identiteettinsä ovat ilmeisesti sen verran vakiintuneet, että heidän 
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toimintaansa perustuen on tehty opas. Rosvoyhteisöllä on heterogeenisenä ryhmänä 

Jansin ja kumppaneiden (1148–1149) sosiaalisen identiteetin teorian näkökulman 

mukaisesti kirjoitetut säännöt siitä, kuinka olla rosvo eli kuinka muodostaa oma 

sosiaalinen identiteettinsä tämän rosvouksen kategorian ympärille ja toimia sen 

mukaisesti. 

 

Hele kuvailee rosvoilun oppaan merkitystä rosvoyhteisölle. ”– Se määrä tietoa 

rosvouksesta on korvaamaton. Sen oppaan omistaja on todellinen rosvokapteenien 

kapteeni.” (MRK, 60.) Opas on Helen kuvauksen mukaan suuri osa sitä ydintä, josta 

rosvoyhteisön sosiaalisen identiteetin vertailua tehdään. Tieto on osa rosvoyhte isön 

määritystä, joten tämä teos määrittää kategorioita, joiden kautta rosvoyhteisö katsoo omaa 

ryhmäänsä. Tämä määrityksen hallussapito antaa tietysti valtaa rosvoyhteisössä. Oppaan 

omistaminen antaa mahdollisuuden sen haltijalle antaa oma versionsa oppaan sisällöstä 

ja sen määrittämästä rosvouksesta toisille rosvoille. Tätä kautta rosvoyhteisön suurin 

valta olisi oppaan omistajalla, sillä hän pystyisi säätelemään suoraan rosvoyhte isön 

normeja.  

 

Mitä rosvouksen opas sitten kertoo rosvojen yhteisöstä? Hele ja Vilja keskustelevat 

teoksen aikana kisattavista lajeista. ”Hei, täällä on uusia lajeja! minä ilahduin [...] 

– Suoraan siitä Kvistin oppaasta.” (MRK, 57.) Rosvoilun oppaassa siis on ollut kisailu 

mukana. Tämä tekee kesäpäivistä ja kilpailusta entistä kiinteämmän osan rosvoyhte isön 

toimintaa ja sosiaalista identiteettiä. Samalla kilpailut liittyvät osaksi rosvojen ryhmän 

sääntöjenmukaista toimintaa. ”– Se on jotenkin [...] arvokasta. Niitä sääntöjä on 

noudatettu vuosikymmenet, vaikka ne välillä onkin unohdettu.” (MRK, 59.) Pidemmän 

ajan rosvojen elämään vaikuttaneet säännöt ovat myös näiden Kallen vuorosanojen 

mukaan merkityksellisiä niiden ajankin yli rosvoja yhteen tuovana sekä muokkaavana 

rakenteena. Näin rosvojen sosiaalinen identiteetti liittyy myös rosvojen pidempään 

historiaan. Vanhalla sääntökokoelmalla on valtaa määritellä, millaiseksi rosvot näkevät 

oikean tavan toimia.  

 

Toimintatapoihin sekä jäsenyydestä tiedottamiseen on myös tullut muutoksia. Vilja 

huomioi rosvoryhmä Lentävien Stilettien kautta muutosta koko rosvoyhte isön 

toiminnassa. ”He olivat Pärnästen lailla ottaneet käyttöön joukkotunnukset. Nyt kun 

rosvovaltiaan tehtävä oli jaossa, oli tärkeää tunnustaa omia värejä.” (MRK, 188.) 
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Kesäpäivien merkittävyys on saanut rosvoryhmät korostamaan oman ryhmänsä 

edustamista. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että ryhmien erot korostuvat entises tään 

rosvoyhteisön yhteenkuuluvuuden hinnalla. Jokaisella yksittäisellä rosvoryhmän 

jäsenellä on rosvoyhteisön tapahtumissa sekä yhteisön että oman ryhmänsä sosiaalinen 

identiteetti, mutta niiden suuresta päällekkäisyydestä huolimatta tavoitteet voivat olla 

toisistaan eroavat. Rosvoille on tärkeää osallistua yhteisön toimintaan, mutta he koettavat 

samalla edistää oman ryhmänsä etuja yhteisössä.  

 

Viljan näkemys rosvoista joutuu hämmennykseen, kun hän huomaa Toppareiden tavan 

esiintyä. Se ei sovi hänen Rosvoloiden piirissä saamaansa kuvaan.  

 

Ihmettelin Topparien avomielisyyttä, kun pakettiautossa luki P. Partanen ja 

puhelinnumero. Yleensä rosvot tahtoivat kätkeä kaiken yksityiselämästään, 
ettei heitä saanut jäljitettyä. Olin jo tottunut siihen, että kaikkien 
rosvoautojen rekkarit oli sotkettu kuralla. (MRK, 163.) 

 

Topparien esiintyminen muulle maailmalle ei vastaa Viljan näkemystä rosvojen tarpeesta 

pysyä tunnistamattomina yhteiskunnassa. Myös Rosvolat yrittävät välttää kiinnijäämisen 

ja tähän monet rosvoryhmien toimet perustuvat. Rosvojen sosiaalinen identiteet t i 

pidetään salassa muilta yhteiskunnan jäseniltä, koska tämä identiteetti ei näyttäydy 

hyvässä valossa ja Worchelin ja kumppaneiden (2000, 20) sosiaalisen identiteetin teorian 

näkökulman mukaisesti jää näin ilman yhteiskunnan ryhmien arvostusta. Tämän johdosta 

kaikki, mitä rosvojen keskuudessa yhteiskunnalle näytetään, on tarkasti rajattu 

peittämään yhteydet rosvoiluun. Topparit eivät kuitenkaan ilmeisesti pelkää tietojensa 

paljastumista. Yhteiskunnan piirissä toimiminen ja hahmojen olemassaolo sta 

tiedottaminen yhteiskunnassa näkyvästikin on siis mahdollista jollain keinolla. 

 

 

3.5 Johtajuus yhteisössä 

 

Seuraavaksi käsittelen johtajuutta rosvoyhteisössä niin rosvoyhteisön kuin 

rosvoryhmienkin tasolta katsottuna. Toinen rosvoryhmä Hurmalat ovat tulleet 

uhmakkaalla tavalla Rosvoloita vastaan ja koettavat pitää vallan tapaamistilanteesta 

itsellään. ”Tämä suunnitelma vain ei sopinut Hurja-Kaarlon loukatulle itsetunnolle. Hän 

avasi vänkärin puolen oven ja astahti ulos.” (MRK, 121.) Kaarlo on Rosvoloiden 



53 
 

rosvoryhmän päällikkö, mutta rosvoyhteisössä hän on suurimman osan teoksesta yksi 

päällikkö toisten joukossa. Hurmalat kuitenkin yrittävät ainakin Kaarlon näkökulmasta 

kohdella häntä arvoaan alempana. Tämä saa Kaarlon reagoimaan oman sosiaalisen 

identiteettinsä ja arvostuksensa ollessa uhattuna. 

 

”Hän käveli johtoautoa kohti etsien jotakuta tuttua naamaa, mieluiten Hullu-Hurmalaa, 

jonka kanssa voisi rauhassa jutella. Auto näytti olevan täynnä nuorempaa sukupolvea. 

Meille virnisteltiin avoimesti.” (MRK, 122.) Kaarlo yrittää ratkaista hankalaa tilanne tta 

Hurmaloiden kanssa käyttämällä hyväkseen omaa asemaansa ja sosiaalista identiteett iään 

Tajfelin (2010, 90) sosiaalisen identiteetin näkemyksen mukaisesti pääomana sekä 

Hurmaloiden päällikön käskyvaltaa. Päälliköt voisivat omalla vallallaan vaikuttaa omien 

ryhmiensä toimintaan, ja näin ryhmien väliset suhteet ovat teoksessa Kaarlon 

näkökulmasta suurelta osin päälliköiden suhteita. Hurmaloiden ryhmä ei kuitenkaan tässä 

teoksen tilanteessa näytä kunnioittavan päälliköiden äänien kuulumista heidän omansa 

yli. Hurmaloiden jäsenten suhtautuminen on paljon monimutkaisempaa. Ainakin 

Rosvoloiden näkökulmasta he kohtelevat Rosvoloita itseään alempina. Tämä luo särön 

teoksen kuvaan yhtenäisestä rosvoyhteisöstä. Ainakin Hurmalat ja Rosvolat eivät tule 

toimeen kuin sosiaalisen identiteetin teorian mukaiset saman ryhmän toimintaa edistävät 

osat.  

 

Kalle esittelee rosvoyhteisön rakenteita ja toimintamalleja Ruotsiin vertaamisen avulla. 

Tämä on Kallen koulusta saamiensa tietojen pohjalta rakennettu kuvaus rosvoyhte isön 

vallasta ja rosvoyhteisön rakenteesta. 

 

– Siellä on kuningashuone [...] Mutta sitten ruotsalaisilla on kuitenkin 
pääministerin johtama hallitus, joka tekee käytännössä kaikki päätökset. Ne 

kuninkaalliset on ikään kuin välttämättömiä kakunkoristeita, joita ilman 
kakku ei näytä eikä maistu miltään. (MRK, 42.) 

 

Kalle näkee erilaisia hierarkkisia roolituksia. Rosvovaltiaan status tuo arvostusta hänen 

suvulleen, mutta suurin valta ei käytännössä ole kuitenkaan rosvovaltiaan käsissä. ”Suuri 

Pärnänen ja sen menetelmät ovat esikuvana kaikelle nykyaikaiselle maantierosvoukse l le . 

Se tekee koko Pärnästen suvusta tärkeämmän kuin muut. Ne haluaisivat tulla kohdelluks i 

jotenkin erikoisina.” (MRK, 42.) Pärnäset ovat Kallen mukaan valtiaan statuksen 
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omaavan jäsenensä kautta mielestään myös ryhmänä toisista erottuvia. Heidän 

sosiaalinen identiteettinsä olisi siis yhdistynyt vallankäyttöön ja sen tuomaan statukseen.  

 

Rosvovaltiaan merkityksestä rosvoyhteisölle kuvaa Peten kommentointi edeltävästä 

valtiaasta. ”– Jos ny kukaa voi Suure Pärnäse paikkaa käyrä täyttämää, Kulta-Pete 

niiskaisi. – Kaikkien taiteen sääntöjen mukaan ja suuren maailman tyyliin”. (MRK, 40.) 

Pete ihailee valtiasta, mutta kiinnostavasti ihailu paljastaa myös ihailun kohteesta uutta 

tietoa. Valtias on ollut Pärnästen rosvoryhmän jäsen, ja silti Pete tuntee ihailua häntä 

kohtaan, vaikka pilkkaakin Pärnäsiä teoksen alussa. Valtias on siis Peten silmissä erillään 

rosvojoukostaan. Lainaus kuvaa myös Peten sosiaalista identiteettiä valtaapitävää 

kunnioittavana ryhmän jäsenenä.  

 

Hele ei välitä muiden rosvojen ihailemasta rosvopäälliköstä ja hänen tekemistään 

muutoksista rosvoyhteisön toimintaan. ”Rosvovaltias Pärnänen tiputteli vanhimmat lajit 

pois ja otti tilalle kaikenmaailman yleiskokouksia ja seminaareja, rauhaa ja rakkautta 

rosvoyhteisöön. Ihme kukkaiskeiju.” (MRK, 67.) Hele on toiminut yhteiskunnan normien 

rajojen sisällä, jos se on häntä hyödyttänyt. Esimerkiksi tuunattujen barbien myynti on 

ollut tällaista toimintaa. Hän ei kuitenkaan arvosta rosvovaltiaan valintaa muuttaa 

rosvoyhteisön toimintaa muodolliseen ja sovittujen normien rajaamaan suuntaan. Hele 

näkee sen rosvoilulle vieraana ja irvaileekin tästä. Sääntöjen sopiminen sekä ’rauha’ ja 

’rakkaus’ eivät ilmeisesti ole Helelle ideaalisen rosvon sosiaalisen identiteetin keskiössä. 

Kuitenkin rosvovaltias on hallitessaan päättänyt näistä toimista, jotka muuttavat 

rosvoyhteisön toimintaa sekä jäsenten oletettua sosiaalista identiteettiä Hoggsin ja 

kumppaneiden (2003, 25) esittelemään muodollisemmin toisia kuuntelevaan ja yhteis iä 

tavoitteita sopivaan suuntaan. 

 

Koko rosvoyhteisön johtaja valitaan rosvoryhmien kokoontuessa kesäpäiville kisaamaan. 

”Rosvovaltiaaksi (*) pääsee Konnakaraoken (KK) voittaja. Kirjeen mukaan rosvovalt ias 

hallitsee seuraavat kymmenen vuotta! – Konnakaraoken voittajan ratkaisee äänestystulos. 

Jokainen paikallaolija saa äänestää, valta on rosvokansalla.” (MRK, 148.) Rosvojen 

johtaja valitaan siis kilpailulla, ja sen tulokset muodostuvat äänestyksestä. 

Rosvoyhteisöllä on siis mahdollisuus vaikuttaa suoraan heitä edustavan henkilön 

valintaan. Samalla äänestys kuvaa vakiintunutta ryhmää, jolla on sisäiset sääntönsä. 

Rosvoyhteisön jäsenet voivat käyttää omaa sosiaalista identiteettiään rosvoyhte isön 
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toiminnan ja muodon järjestämisessä, ja muutkin kisat vaikuttavat rosvoyhte isön 

sosiaaliseen identiteettiin. ”Joukkuepisteiden kerääminen on äärettömän tärkeää. Neljästä 

parhaasta rosvojoukosta tulee ensi vuoden rosvoneuvosto, joka päättää asioista 

rosvovaltiaan kanssa.” (MRK, 148–149.) Rosvopäällikkö ei ole ainoa, joka voi vaikuttaa 

roolinsa kautta rosvoyhteisön toimintaan ja kuvaan. Nämä hallinnan tasot vaikuttava t 

järjestäytyneen ryhmän toiminnalta ja ovat heterogeenisen ryhmän Jansin ja 

kumppaneiden (2012, 1145) esittelemien tapojen mukaisesti tuottamassa sosiaalista 

identiteettiä sallien erilaisien jäsenten päästä vaikuttamaan ryhmän toimintaan.  

 

Teoksessa kisailu toisten rosvojoukkojen kanssa on poikkeuksellises t i 

merkityksellisempää, sillä niiden kautta valitaan rosvovaltias, joka vaikuttaa koko 

yhteisöön. Rosvovaltias on nimensä mukaisesti rosvoyhteisön johtaja, jonka päätöksillä 

on painoa läpi yhteisön. Johtajan rooli ja sen täyttäjän sosiaalinen identiteetti sekä 

päätökset pääsevät vallan kautta vaikuttamaan rosvoyhteisön toimintaan ja siten myös 

koko rosvoyhteisön yhteiseen sosiaaliseen identiteettiin. Rosvoyhteisö on suurempana 

kokonaisuutena rakenteeltaan ainakin jollain tapaa hierarkkinen. Rosvovaltias voidaan 

nähdä karnevalistisena narrikuninkaana yhteiskunnan kautta katsottuna. Tällä valtiaa lla 

on valtaa muiden yli, kuten Bahtin esittää (1991, 182–183), vain, koska tämä ryhmä niin 

päättää. Yhteiskunnassa tämä rooli ei anna hänelle tai rosvoyhteisölle valtaa. 

 

Hele on hermostunut eräästä kesäpäivien lajista, jossa hänen pitäisi edustaa Rosvoloita. 

Lajista kerrotaan teoksessa:  

 

– Se on lajeista kaikkein tärkein ja kilpaillaan viimeisenä, Kalle sanoi. 

– Siinä kilpaillaan karismalla, siinä mitataan ihmisen kykyä ottaa yleisönsä, 
kykyä tehdä vaikutus muihin, kykyä liikuttaa joukkoja ja olla huomion 
keskipisteenä. Johtamistaitoa puhtaimmillaan. Siksi siinä kilpailevat vain 

rosvojoukkojen johtajat ja kakkosmiehet eli kympit tai varakapteenit.  
(MRK, 93.) 

 

Kallen kuvauksen mukaan rosvot näkevät ryhmiin vaikuttamisen yhdeksi johtamisen 

tärkeimmistä ominaisuuksista. Rosvojen tärkeisiin ominaisuuksiin kuuluu siis rosvoilun 

taitojen lisäksi myös sosiaalisia taitoja. Erityisesti johtajien pitää olla kyvykkäitä 

vaikuttamaan toisiin sosiaalisella ja vuorovaikutuksen tasolla. Tämä antaa rosvojen 

sosiaalisesta identiteetistä myös sosiaalisemman kuvan. Toiminnan sosiaalis ia 
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ulottuvuuksia arvostetaan, vaikka yhteisön ulkopuolella vuorovaikutus olisik in 

yksipuolisempaa veronmaksajien ollessa korostetusti kohteena.  

 

Toiset huomaavat Kaarlon asennoituvan jo ennen valtiaan valintaa mahdolliseen uuteen 

hallitsijan rooliin. Toisaalta Kaarlon esiintyminen tuodaan karnevalismin 

narrikuninkuuden piiriin Viljan kiinnittäessä huomiota Kaarlon ylitseampuvaan 

tulkintaan hallitsijan roolista. ”– Se ajattelee olevansa jo rosvovaltias, minä kuiskasin. 

– Tai ainakin eläytyy voimakkaasti. – Toisaalta! Hurja-Kaarlo sanoi ja nosti etusormensa 

pystyyn kuin keisari Nero.” (MRK, 182.) Teatraalisuus pudottaa pohjaa Kaarlon 

johtajuudelta. Ainakin Viljan näkökulmasta Kaarlo pyrkii muuttamaan maneerejaank in. 

Mahdolliseen uuteen sosiaaliseen identiteettiin liittyy myös ulkoisia muutoksia. Rosvojen 

sosiaalista identiteettiä voidaan esittää toisille jäsenille, ja tähän liittyvät niin vaatetus 

kuin maneerit. Kaarlo on alkanut harjoitella mahdollista uutta rooliaan varten, jotta hänen 

uusi sosiaalinen identiteettinsä olisi vakuuttava myös muille rosvoille.  

 
 

3.6 Ristiriitoja heikentämässä yhteisöä 

 

Tässä alaluvussa kiinnitetään huomiota rosvoyhteisön heikkouksiin erityises t i 

vihollisuuksien kautta, mutta huomiota saavat myös yritykset vakauttaa tätä horjuntaa 

rosvoyhteisössä. Teoksen ensimmäinen tapaaminen toisen rosvoryhmän kanssa alkaa 

selkeästi vihollisuuden merkeissä. ”Hurmalat, voi hemmetti! Hurja-Kaarlo ärjyi. – Lippu 

esiin, lippu! [...] – Ei kai ne nyt omaa väkeä käy ryästämää, Kulta-Pete sanoi 

hämmästyneenä.” (MRK, 120.) Rosvoilla on ilmeisesti jonkinlaisia ohjeita, jotka 

kieltävät toisten ryhmien kimppuun hyökkäämisen. Hurmalat ovat kuitenkin 

mahdollisesti valinneet rikkoa näitä ryhmän toimintaa vakiinnuttavia ohjeita. 

Rosvoyhteisö ei siis teoksessa ole sosiaalisen identiteetin teorian kautta tarkasteltuna 

kovin vahva, jos sen jäsenet toimivat toisiaan vastaan. Yhtenäisyys yltää tässä teoksen 

kohdassa vain ulkoisiin jaettuihin merkkeihin, joita Kaarlon vaatimat Rosvoloiksi heidät 

identifioivat liput ovat.  

 

Hurmalan nuoremmat eivät perusta valta-asetelmista, vaan haastavat Kaarloa ja jopa 

tekivät pilkkaa Rosvoloiden jäsenistä. ”– Sitä paitsi sen viime vuoden kisarauhank in 

kanssa oli vähän niin ja näin, Juntta Hurmala jatkoi ja saapasteli Hurja-Kaarloa vastaan. 

– Kiitos on ihan teidän. Vai mitä sanot, Kalle Kumijalka Rosvola, kuuluisa 
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renkaidenpuhkoja?” (MRK, 122.) Tällä pilkalla on kuitenkin syynsä, sillä ilmeises t i 

Kallen aiemmat teot ovat aiheuttaneet sekä Hurmaloille että koko rosvoyhteisö l le 

harmeja. Rosvoloiden jäsenenä Kallenkaan toiminta ei ole aina ollut rosvoyhteisön etuja 

edistävää ainakaan Hurmaloiden mielestä. Tämä haitan aiheuttaminen voi olla ainakin 

osasyy Rosvoloiden saamalle kohtelulle, sillä Hurmalat osoittavat Worchelin ja 

kumppaneiden (2000, 30) sosiaalisen identiteetin teorian näkökulman mukaisest i 

arvostavansa itselleen negatiivista ryhmää vähemmän kuin muita.  

 

Kaarlo koettaa palauttaa oman arvovaltansa ja asemansa Hurmaloiden käydessä 

pilkkaamaan Rosvoloita. Hän vetoaa perinteisiin rosvoyhteisön piirissä. 

 

Auton edessä Hurja-Kaarlo oli aloittanut Juntta Hurmalalle valtavan 

saarnan siitä, miten rosvotovereiden auton ryöstäminen [...] rikkoi Helmeri 
Kvistin kuvaaman ja Suuren Pärnäsen elvyttämän rosvoaatteen tärkeintä 
sääntöä: kun ammatti on vaikea, on sen harjoittajien pidettävä yhtä. 

Maatahan oli paljon. Suomea riitti ryöstettäväksi kaikille. (MRK, 125.) 

 

Kaarlo viittaa myös rosvojen toiminta-alueeseen. Suomi vaikuttaa olevan teoksen 

rosvoyhteisön rajattu reviiri, jossa he harjoittavat elämäntapaansa. Suomi ei ole puheessa 

kuin resursseja tarjoava alue. Kaarlon näkemyksen mukaan tällä alueella liikkuvan 

rosvoyhteisön jäsenten olisi kuitenkin toimittava yhteisten sopimusten mukaan 

tilanteessa kuin tilanteessa. Kaarlon mainitsemat säännöt ovatkin merkkejä Jansin ja 

kumppaneiden (2012, 1148–1149) sosiaalisen identiteetin teorian näkökulmaa 

noudattavasta tavoitteesta saattaa monenkirjava rosvojoukko hallitumpaan ja 

vakaampaan asemaan. Nämä säännöt tietysti olisivat niitä noudatettaessa Kaarlolle 

edulliset, sillä hän saisi ainakin osan menettämästään arvovallasta takaisin.  

 

Hele alkaa kesäpäivien alkaessa tulla entistä enemmän kärsimättömäksi Kaarlon tavalle 

johtaa. ”– Ei ollut fiksua tulla, Hele sanoi hiljaa [...] Vihollisista pitää kerätä kaikki 

mahdollinen tieto. Mutta kaikki pitää vieläkin tehdä Hurja-Kaarlon tyylillä, ränttätänttää 

täältä tullaan!” (MRK, 156.) Helen näkemyksen mukaan Kaarlon tapa toimia ei enää sovi 

muuttuneeseen tilanteeseen. Helen kritisointi on osa Rosvoloiden rosvoryhmän vakauden 

rakoilua. Heterogeeninen ryhmä on johtanut Kaarlon ohjaamiin yhteisiin tapoihin, jotka 

ovat Jansin ja kumppanien (2012, 1148–1149) sosiaalisen identiteetin teorian 

näkökulman mukaisia, mutta ne eivät enää kaikkien jäsenien mielestä edistäkään ryhmän 
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toimintaa. Hele näkee Kaarloa vahvemmin muut rosvoryhmät vihollisina ja on siis 

painottamassa omaa rosvoryhmäänsä rosvoyhteisön edelle. Hele olisi valmis ottamaan 

etäisyyttä rosvoyhteisöön, jonka hän näkee koostuvan heihin kohdistuvien uhkien 

muodostavista rosvoryhmistä.  

 

Hurmalat koettavat kääntää rosvoyhteisön valtiudesta kisaamisen omaksi edukseen, jopa 

heidän johtajansa epäonnistuttua omassa kisaosuudessaan.  

 

– Mikäli Hurmaloiden omaa sisäistä päätöksentekoa ja vallanvaihdosta ei 

hyväksytä, eivät Hurmalat myöskään tunnusta valittua rosvovaltiasta eikä 
neuvoston valtaa. Tämä tarkoittaisi koko rosvomaailman ajautumista 

sisällissotaan ja lopulliseen kaaokseen, mistä näillä rosvopäivillä oli aika 
ajoin saatu jo kirpeää esimakua. (MRK, 278.) 

 

Hurmalat käyttävät omaa sosiaalisen identiteettinsä valtaa ja rosvoyhte isön 

toimintarakenteita omaksi edukseen. Rosvoyhteisö on ryhmänä heikko sisäisten 

ristiriitojensa vuoksi, ja uusien hankaluuksien luominen olisi kiristyneessä tilanteessa 

liikaa. Yhdenkin jäsenryhmän toiminta on havainnon mukaan tarpeeksi hajottamaan 

yhteisön. Samat tarpeet ja arvot eivät ole tarpeeksi sitomaan ryhmiä yhteen, jos he 

painottavat omaa etuaan yhteisön edelle. Näin voidaan pyrkiä tekemään mahdottomaks i 

se, että teoksen hahmolla voisi olla useita sosiaalisia identiteettejä keskittyen rosvouteen.  

 

Viljan kesäpäivien laji muodostuu annettujen lauseiden todenperäisyyden pohtimisesta. 

Päästessään tulkitsemaan lauseiden merkityksiä Vilja tulee tehneeksi huomio ita 

rosvoyhteisön yhteenkuuluvuudesta. ”Lause kaksi tuntui marmattavan kisajärjestelyistä. 

Kesäpäivistä puhuminen kesäpäivien aikana tuntui olevan tabu, niistä sai jurputtaa 

paluumatkalla, kun lajit oli hävitty tai voitettu. Kaikkien ollessa koolla purtiin hammasta 

ja esitettiin urheaa.” (MRK, 195.) Kesäpäivät ovat rosvoyhteisön yhteistä toimintaa, joka 

sinänsä lähentää jäseniä. Toisaalta kilpailuasetelma asettaa ryhmät toisiaan vastaan. 

Samalla myös kesäpäivien säännöt ovat luomassa rosvoyhteisön toiminnalle rajoituksia, 

mutta niitä ei saa kyseenalaistaa. Reiluutta pinnallisesti korostava, johtajien taholta 

annettu muodollinen tapa kisata ja äänestää rosvoyhteisön valtapaikoista ei näyttäydy 

Viljan pohdinnan kautta tarkasteltuna kuitenkaan niin reiluna. Koska säännöistä ei voi 

avoimesti keskustella, jää rosvoille rosvoyhteisön yhteisestä toiminnasta jäljelle kritiikk i 

ja epäluulo toisia kohtaan.  
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4 Rosvoryhmän sosiaalinen identiteetti 

 

 

Kalle pohtii omien toiveidensa eroavaisuutta ryhmän toimintaan verrattuna. Tämä johtaa 

ajatuksia myös ryhmän toiminnasta nouseviin jäseniin kohdistuviin odotuksiin. ”– Nyt 

kun ollaan ryöstetty ja ajettu ja vanhennuttu tarpeeksi, nyt mun pitää haluta sitä, mitä isä 

haluaa [...] Mun pitää haluta, että isästä tulee rosvovaltias, kun se on nyt saanut sen 

päähänsä.” (MRK, 108.) Rosvoloiden rosvoryhmän osallistuminen kesäkisoihin 

tarkoittaa, että jokaisen jäsenen tulee tavoitella sosiaalisen identiteettinsä avulla ryhmän 

etua. Kaarlon päällikkyys antaa hänelle valtaa vaikuttaa ryhmän jäsenien toiminnan 

vaatimuksiin ja tavoitteisiin. Tämä kuitenkin tulee Kallelle ongelmalliseksi hänen 

pohtiessaan, haluaako hän samoja asioita kuin Rosvoloiden rosvoryhmä. Kallen pohdinta 

tuo esille sosiaalisen identiteetin teorian mukaisen aktiivisen jäsenyyden reflektoimisen 

prosessin, jota sosiaaliset identiteetit ja ryhmien jäsenyys tuottavat. Tämän luvun aikana 

käsittelen Rosvoloiden ryhmän rakenteita ja sen jäsenten toiveita ja paikannuksia omista 

sosiaalisista identiteeteistään.  

 
 

4.1 Rosvolat ryhmien keskellä 

 

Tässä alaluvussa käsitellään Rosvoloiden roolia muiden ryhmien ulkopuolis ina 

toimijoina sekä heidän näkökulmaansa rosvoudesta. Rosvovaltiudesta kilpaillaan 

teoksessa laulujen muodossa. Rosvoloille tämä kuitenkin tuottaa ongelmia, johon he 

koettavat etsiä ratkaisua. ” – Entä jos tehtäisiin ihan oma laulu, Hilda haaveili. 

– Sellainen, minkä jokainen rosvo haluaisi kuulla.” (MRK, 265.) Tämä on eräs esille 

nouseva ehdotus Kaarlon epäonnistuessa valitun laulun sanojen oppimisessa. Näin 

Rosvolat pääsevät esittämään rosvouden omasta näkökulmastaan siten kuin he olettavat 

toisten sen haluavan kuulla. Tällä tavalla Rosvoloiden panostus valtiuskisaan on tulosta 

heidän omasta rosvon sosiaalisesta identiteetistään.  

 

Viljalla on ainutlaatuinen tilaisuus saada tietää muiden näkemyksistä Rosvoloita kohtaan, 

kun hän kuulee piilotellessaan muiden ryhmien puheita. Hän siis pääsee kuulemaan, 

millaiseksi toiset Rosvoloiden sosiaalisen identiteetin tulkitsevat.  
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Ensi kertaa minulla oli mahdollisuus kuulla, mitä muut rosvot Rosvoloista 
ajattelivat. Rosvolat vaikuttivat todella ärsyttäviltä. Omahyväisiltä. 
Sellaisilta, jotka varastavat tilanteessa kaiken huomion ja käyttävät 

menestyäkseen mitä tahansa keinoja. Rosvoyhteisössä Rosvolat olivat se 
muihin paloihin sopimaton osa, samalla tavalla kuin minä omassa 

perheessäni. (MRK, 168.) 

 

Rosvoloiden kuva on muiden silmissä melko negatiivinen, ja näiden jäsenyys 

rosvoyhteisössä ei ole toivottavaa. Rosvoloille on annettu muiden toimesta muista 

erillään oleva sosiaalinen identiteetti, joka pitää heitä kauempana muista. Muiden 

näkökulmasta Rosvolat ovat sosiaaliselta identiteetiltään rosvoyhteisön muista ryhmistä 

erottuva joukko, jonka toimet eivät edistä yhteisöä edes yhteisön keskellä vastoin 

sosiaalisen identiteetin teoriaa, vaan heidän oman ryhmänsä päämääriä.  

 

Samalla Vilja näkee samaistumisen mahdollisuuden Rosvoloihin. Hänestä Rosvolat ovat 

yhtä lailla ulkopuolisia omassa ryhmässään kuin hän oman perheensä parissa. Hän on 

myös aiemmin maininnut omien tekojensa olleen enemmän hänelle itselleen edullisia ja 

vanhemmilleen jopa pettymys. Vilja näkee itsensä ulkopuolisena jäsenenä omassa 

perheessään, ja siten myös Rosvoloiden sosiaalisen identiteetin ulkopuolisuus saa hänen 

ymmärryksensä.  Hän kuitenkin eroaa Rosvoloista tavoillaan suhtautua ulkopuolisuuteen, 

sillä Rosvolat eivät kaihda huomiota, mutta Vilja on lapsena tottunut jäämään ja 

jättäytymään varsinkin vanhempiensa työhön keskittyneiden keskustelujen ja elämien 

ulkopuolelle. 

 

Rosvoloilla on paljon pelissä, kun he pyrkivät voittamaan rosvovaltiuden. ”Jos Inssi-

Juusoa höpisevästä Hullu-Hurmalasta tulisi rosvovaltias, jonka selän takana perheen 

kaksi aikuista poikaa käytännössä tekivät kaikki törkeydet, mitä keksivät, ei Rosvoloiden 

perhe olisi edelleenkään turvassa.” (MRK, 275–276.) Hurmalat eivät ole suopeita 

Rosvoloille, ja näiden voittaessa Vilja näkee mahdolliseksi, että Rosvoloiden jäsenyys 

rosvoyhteisössä toisi heille vain harmeja. Rosvolat eivät siis kisaa ainoastaan Kaarlolle 

tulevasta valtapaikasta, vaan myös mahdollisesti koko rosvoelämäntavastaan ja sitä 

kautta rosvon sosiaalisesta identiteetistä. Teoksessa lukija pidetään Rosvoloiden puolella, 

koska toinen vaihtoehto olisi tutuille hahmoille vahingoksi. Toisaalta Hurmaloiden ja 

Rosvoloiden ryhmien välillä on vihamielisyyden lisäksi myös heille yhteisiä piirte itä. 

Molempia joukkoja johtaisi Viljan näkökulmasta hahmo, joka ei olisi oikeasti vallassa , 

vaan näyttelisi johtajuuden ulkoisen osan tai Bahtinin (1991, 182–183) kuvauksen 
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mukaisen narrikuninkaan roolin samalla, kun joku toinen kantaisi varsinaisen johtajan 

sosiaalisen identiteetin.  

 

Rosvolat joutuvat piiloutumaan yöksi ollessaan liikkeellä. ”Pieni metsälämpäre suojasi 

näkymää tielle. Rannalla oli matonpesulaituri, jota ei ollut enää pidetty kunnossa. Laiturin 

laudat näyttivät lahoilta.” (MRK, 91.) Rosvolat käyttävät hyväkseen muiden 

käyttämättömiksi jääneitä paikkoja. Piiloutuminen erottaa heitä niin konkreettisesti kuin 

sosiaalisesti toisista ryhmistä. Sen seurauksena Rosvoloilla on myös kapeammat 

mahdollisuudet toimia vapaasti ympäristössään, ja he joutuvat hyödyntämään 

yhteiskunnan sivuun jättämiä paikkoja.  

 

Rosvolat käyttävät tietojaan yhteiskunnasta ja sen jäsenten käyttäytymisestä hyväkseen 

edistääkseen omaa toimintaansa. ”Tarinan mukaisesti esitin tyttöä, joka oli koettanut 

liftata kotiin, mutta oli jätetty tielle” (MRK, 33). Viljakin siis osallistuu tähän rosvojen 

toimintaan. Rosvolat käyttävät hyväkseen yhteiskunnan jäsenten oletuksia toisista 

ihmisistä. He ovat ainakin jollain tasolla tietoisia siitä, millaisia sosiaalisia identiteet tejä 

ja ryhmiä yhteiskunnassa oletetaan olevan sekä miten niihin suhtaudutaan. Rosvoloiden 

ryhmä toimii tiedostaen oman suhteensa yhteiskunnan ryhmiin. 

 

 
4.2 Hyväksynnän merkitys 

 

Tämä alaluku kiinnittää erityistä huomiota ryhmien edun mukaiseen toimintaan sekä 

jäsenyyden hyväksynnän saamisen merkityksellisyyteen. Vilja on teoksessa myös 

ulkopuolisen roolissa, kun hänelle on selitettävä rosvoyhteisön toimintatapoja ja 

rakenteita. ”– Maaseudun tulevaisuus on yhteyskanava, Hele selitti kärsivällises t i” 

(MRK, 83). Viljan jäsenyys rosvoyhteisössä on näin nähtynä vielä kehittymässä. Hän 

vasta tutustuu yhteisön rakenteisiin ja joutuu kysymään hänelle vielä uusista 

toimintatavoista. Vaikka Vilja voidaan nähdä täysivaltaisena Rosvoloiden rosvoryhmän 

jäsenenä, hänen jäsenyytensä rosvoyhteisössä ei ole samalla taattu. Tämä on eräs osoitus 

siitä, kuinka rosvoyhteisön sisällä toimivat rosvoryhmät ovat osittain irrotettavissa 

rosvoyhteisöstä. Rosvoryhmän sosiaalinen identiteetti ei ole ainakaan Rosvoloiden 

kohdalla ainoastaan suuremman ryhmän jäsenyydestä seuraava ja siitä riippuvainen. Hele 

on kuitenkin valmis opettamaan Viljalle rosvoyhteisön tietoutta ja näin hyväksyy Viljan 

osaksi yhteisöä. 
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Vilja saa muistutuksen siitä, että rosvot ovat kaikista riidoista ja kisoista huolima tta 

tavallisia ihmisiä. Hänen omatuntonsa ei salli vahingoittaa toisia tarvettaan enempää. 

”Erityisen pahalta tuntui nähdä tukkupakkaus pillimehuja ja hedelmäsosepurkkeja. En 

halunnut, että reilun tuntuiset Levanderit, joilla oli kokonainen teltallinen pikkulaps ia, 

näkisivät kisakuhinassa takiani nälkää.” (MRK, 167.) Viljan päätelmät voidaan liittää 

hänen sosiaaliseen identiteettiinsä Rosvoloiden jäsenenä sekä yhteiskunnan sääntöjen 

mukaisen Vainistojen perheen lapsena. Levanderit eivät ole uhka Rosvoloille Viljan 

näkökulmasta, ja tämä johdattaa hänet myötätuntoisiin valintoihin ja yleensäkin tekemään 

positiivisempia havaintoja tästä rosvoryhmästä. Vilja on sosiaalisen identiteetin teorian 

mukaisesti valmis hyväksymään toiset rosvoryhmät osaksi oman rosvon identiteett insä 

jäseniä niiden ollessa Rosvoloille suotuisia. 

 

Viljan epävarmuus omasta sosiaalisesta identiteetistään toisten silmissä saa hänet 

toistuvasti huolestumaan. Etenkin Helen mielipide on Viljalle tärkeä ja hänen 

epävarmuutensa kuohahtaa esille heti, kun Helen toiminta antaa siihen tilaisuuden. 

”Olinko hänelle kaiken kokemamme jälkeen edelleen se mimosanherkkä 

veronmaksajatyttö, jota piti suojella maailman pahuudelta?” (MRK, 248.) Viljalle on 

tärkeää, että hänet otettaisiin Rosvoloiden joukkoon rosvona ja siten samankaltaisena 

muiden Rosvoloiden kanssa. Hänet erottaa näkemyksensä mukaan toisten silmissä 

erityisesti hänen perheensä.  

 

Vilja huolehtii, ovatko toisten näkemykset hänen jäsenyydestään Rosvoloiden piirissä 

samalla viivalla kuin hänen omansa. Tästä huolimatta hän on kuitenkin itse valmis 

toimimaan ryhmän edun mukaisesti, vaikka se sitten tarkoittaisikin hänen oman 

jäsenyytensä menettämistä tai ainakin hänelle haitallisia muutoksia. ”Mutta jos minä 

antautuisin, rosvoperheellä olisi vielä mahdollisuutensa [...] Jos Hele olisi tässä samassa 

tilanteessa, jos Kaija olisi minun nahoissani, he tekisivät juuri samoin. Mitä tahansa 

pelastaakseen oman joukkonsa.” (MRK, 301.) Vilja on valmis luopumaan omasta 

rosvoilustaan ja palaamaan oman perheensä luo, jos hän siten voisi hyödyttää muita 

ryhmän jäseniä. Hän myös tiedostaa, että muut jäsenet tekisivät samoin. Tämä on osoitus 

Rosvoloiden ryhmän sisäisestä vahvuudesta ongelmatilanteissa. Viljan silmissä he ovat 

aina toistensa puolella.  
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Vilja joutuu edelleen pohtimaan osuuttaan Rosvoloiden keskuudessa, kun tulee aika 

odottaa rosvoyhteisön johtajuuden ratkeamista. ”On teillä ainakin mahdollisuus. Mietin 

pitkään, sanoisinko, että meillä [...] Jos Hurja-Kaarlosta tulisi rosvovaltias, se ei 

vaikuttaisi minun elämääni.” (MRK, 286.) Hänen sosiaalinen identiteettinsä on edelleen 

Rosvoloiden piirissä Viljan omissa silmissä kyseenalainen. Tästä syystä hän ei ole varma 

edes oikeudestaan odottaa tiettyä tulosta tai ainakaan sanoa sitä myös omakseen muiden 

Rosvoloiden rinnalla.  

 

Hilda osoittaa välittämistä Viljalle sanoillaan kesäpäivien aikana.”– Onnea matkaan, 

pikkuinen, Hilda kuiskasi minulle. Näin Hildasta, että hän ei olisi halunnut erota minusta, 

mutta tilanne Piirakan ja painin kilpailupaikalla oli liian hurja, Helen luokse oli jäätävä. ” 

(MRK, 186.) Hildan ’pikkuinen’ on sanavalintana selkeää hellittelyä. Se myös kuvastaa 

Hildan näkemystä Viljasta enemmän lapsena ja jopa Rosvoloiden perheenjäsenenä kuin 

ainoastaan rosvoryhmänsä jäsenenä. Viljan näkökulmasta katsottuna Hilda haluaa myös 

tukea häntä yhtä lailla kuin toista tytärtään, ja tämä estyy vain tilanteen pakosta. Ainakin 

Viljan silmissä Hilda siis näkee Viljan lähentyvän perheenjäsenyyttä. Samaan päätelmään 

on tullut myös Jurvelin (2019, 48), joka näkee Hildan kohtelevan Viljaa äidin tavoin.  

 

Kaarlo on päättänyt antaa Viljalle uuden roolin Rosvoloiden ryhmässä heidän toimiessaan 

osana rosvoyhteisöä. ”– Olen valinnut sinut Rosvoloiden toiseksi kilpailijaksi HUIJAan 

Helen rinnalle, Hurja-Kaarlo sanoi.” (MRK, 65.) Rosvoloiden ryhmässä statuksen kautta 

vaikuttavan Kaarlon valinta tuo Viljaa kiinteämmin osaksi Rosvoloita. Vilja on 

kesäpäivillä lajiin osallistumisen myötä Rosvola ja hän edustaa ryhmää, kun hän kilpailee 

ja on vuorovaikutuksessa muiden rosvoryhmien jäsenten kanssa.  Tämä tarkoittaa, että 

nähdessään Viljan muut rosvoryhmien jäsenet näkevät hänet sosiaaliselta identiteetiltään 

Rosvoloiden jäsenenä.  

 

Viljalle jäsenyyden tunnustus on merkityksellinen asia. ”Minä tuijottelin ohikiitäviä 

maalaisteitä ja koetin olla virnuilematta onnesta kuin mielipuoli. Tänä kesänä minä 

kilpailisin Rosvoloiden väreissä, yhtenä heistä.” (MRK, 65.) Viljan sosiaalinen 

identiteetti Rosvoloiden jäsenenä vahvistuu, kun hän saa Nesdalen (2017, 6) lasten 

sosiaalisen identiteetin teorian mukaisen tärkeäksi koetun hyväksynnän virallisen 

edustustehtävän muodossa. Tämä on myös ilmoitus muille rosvoryhmille Viljan 
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jäsenyydestä. Vilja tulee olemaan kesäpäivien myötä siis sekä hänen itsensä, Rosvoloiden 

että koko rosvoyhteisön silmissä sosiaaliselta identiteetiltään Rosvola. 

 

 

4.3 Johtajuus yli kaiken 

 

Seuraavassa alaluvussa käsitellään Kaarlon Bahtinin (1991, 182–183) esittelemän 

mukaiseen karnevalistiseen narrikuninkuuteen sekä yhteiseen toimintaan perustuvaa 

johtajuutta. Hildan on selvitettävä Kaarlolle, mitä kesäpäivien uudistukset vaativat. Hän 

on hahmoista se, joka saa Kaarlon kuuntelemaan narrikuninkaan roolinsa takaa.  

 

– Vilja koettaa sanoa, että silloin ei saa oman joukon tukea, Hilda sanoi 

pehmeästi ja tarttui miestään rauhoittavasti käsivarresta. – Ei saa tukea? 
rosvopäällikkö mylväisi. –Vilja, viisas naisenalku, eihän se nyt niin käy! 
Ainahan me ollaan koettu kaikki yhdessä: ryöstetty yhdessä, jännitetty 

yhdessä, paistettu makkarat yhdessä, nukuttu yhdessä! (MRK, 152.) 

 

Tilanteen selvittäminen ei kuitenkaan hälvennä Kaarlon dramaattisuutta. Kaarlon 

ilmaisuvoima nostaa esille Rosvoloita vastassa odottavat ongelmat kesäpäivien aikana. 

Rosvolat ovat olleet rosvoryhmänä hyvinkin tiivis joukko. Nyt tämä heidän ryhmäänsä 

määrittävä ja tukeva yhteys katkaistaan juuri rosvoryhmien edustavassa kilpailussa. 

Rosvolat joutuvat toimimaan eri tavalla kuin heidän totutut tapansa ohjaisivat.  

 

”– Katsokaa, pomonne näyttää, miten vanha kansa syö! Ilman käsiä! rosvopäällikkö 

mesosi.” (MRK, 39.) Kaarlo pitää itseään rosvoryhmän johtajana, ja tätä vahvistaa myös 

Viljan sanavalinta kertojana. Kaarlon sosiaalinen identiteetti ja rooli siis mitä 

ilmeisimmin liittyvät johtajuuteen ja ruokaan niin hänen itsensä kuin Viljan mielestä. 

Kaarlo kuitenkin pääsee ulos karnevalistisen narrikuninkaan roolistaan, koska hän voi 

hahmona tunnustaa muiden taitojen tai tietojen olevan omiaan edellä. ”– Pakko tunnustaa, 

olet sinä Hele koettanut kyllä sanoa, että netissä on tulevaisuus, Hurja-Kaarlo sanoi 

laupeasti. Hän näytti päässeen taas tasapainoon ja halusi luennoida.” (MRK, 145.) Halu 

luennoida on kuitenkin merkki siitä, että Kaarlo on ottamassa tämänkin tunnustuksen 

käyttöönsä oman valtansa ja johtajan roolinsa pönkittämiseen ja ilmaisemiseen.  
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Hilda ottaa perheen jäsenyytensä ja suhteensa Kaarloon käyttöön, kun hän järjestelee 

Rosvoloiden toimintaa. ”– Tulisin tähän kulta, Hilda sanoi lempeästi [...] Hurja-Kaarlo 

vetäytyi kauammas kuin Hilda olisi puraissut häntä. – Mutta eihän se käy. Auton 

kapteeni. Ovensuupenkillä!” (MRK, 98.) Hilda puhuttelee Kaarloa heidän parisuhteensa 

kautta. Kaarlolle tämä ei kuitenkaan rekisteröidy. Kaarlo osoittaa vahvalla reagoinnillaan, 

että ainakin auton paikkavalinta on hänelle toimintana rosvoryhmän jäsenyyden 

ohjaamaa. Koska Rosvolat pitävät teoksessa elämäntapanaan autossa kulkemista, voidaan 

tämän nähdä korostavan rosvoryhmän merkitystä ainakin Kaarlon silmissä. Kaarlo näkee 

itsensä ensisijaisesti päällikkönä. Häneen kohdistuvassa puheessa päällikkyyden ja 

perheen jäsenyyden ollessa molempien esillä Kaarlo vastaa ensisijaisesti rosvoryhmän 

jäsenyyden kautta. Tämä lainaus myös paljastaa, kuinka tärkeänä Kaarlo pitää 

rosvoryhmän sosiaalisten identiteettien määrittelemien toimien ylläpitämistä. Auton 

istumajärjestys on Kaarlolle ulkoinen mallinnus rosvoryhmän jäsenyyksistä. Päällikön 

asema saa Kaarlon silmissä validaatiota päällikölle varatusta paikasta.  

 

Kaarlon johtajuus tulee esille teoksessa lähinnä lyhyinä kommentteina. ”– No niin, 

kamppeet kasaan, väki, Hurja-Kaarlo mylväisi komentoäänellään.” (MRK, 95.) Johtajuus 

on Kaarlon hahmossa kiinnitetty puheeseen ja tapoihin puhua. Kertojana Vilja korostaa 

Kaarlon asemaa sanavalinnoilla, jotka kuvaavat Kaarlon johtajuuden näkyviä piirte itä , 

kuten elkeitä. Kaarlo myös usein puhuttelee esimerkin mukaisesti koko Rosvoloiden 

ryhmää, ja useimmin tämä tarkoittaa erityisesti Rosvoloiden rosvoryhmää, kuten edellä 

olevassa lainauksessa. Kehotus on Hoggsin ja kumppaneiden (2003, 25) sosiaalisen 

identiteetin teorian näkökulmaa tukevan johtajuuden mukaisesti kohdistettu kaikille ja 

näin kohtelee kaikkia tasapuolisesti. Näin hän toteuttaa omaa johtajan identiteettiään ja 

toimii hierarkkisesti sekä puhuttelee samalla kertaa kaikkia, jolloin hän kohtelee kaikkia 

tasapuolisesti. Hän on teoksessa rosvoautossa paikalla, joka kuvaa hänen asemaansa 

Rosvoloiden ryhmässä. Kaarlo istuu etupenkillä, josta hän näkee joukosta parhaiten, mitä 

ympärillä tapahtuu.  

 

Toisaalta Kaarlon käyttäytyminen antaa silmäyksen Kaarlon johtajuuden taakse. 

Rosvoloiden päällikön hahmossa voidaan nähdä Bahtinin (1991, 182–183) näkökulman 

mukaisen karnevalistisen narrikuninkaan piirteitä, kun hän korostaa toistuvasti teoksen 

aikana omaa johtajuuttaan puheessaan. Tämä kyseenalaistaa Kaarlon tosiasiallisen vallan 

ja antaa mahdollisuuden tulkinnalle, jonka mukaan Kaarlo haluaa antaa vain johtajan 
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kuvan itsestään. Kaarlon sosiaalinen identiteetti johtajana ei välttämättä ole kuin kuori. 

Kaarlo kuitenkin haluaa antaa itsestään ja omasta sosiaalisesta identiteetistään kaikille 

teoksessa, niin muille rosvoryhmille kuin omalle väelleen, kuvan johtajan statuksesta.  

 

Hele puhuttelee koko teoksen ajan Kaarloa pomoksi. Tämä tarkoittaa Helen tottumusta 

hyväksyä Kaarlon halu tulla nähdyksi johtajana. ”– Pomo, luulen että hän tajuaa jo, Hele 

sanoi tyynesti. – Mene vaikka asiaan.” (MRK, 65.) Hele kuitenkin pystyy ohjaamaan 

Kaarloa ja antamaan hänelle jopa suoria käskyjä. Tämä lähentää teoksessa suhdetta Helen 

ja Kaarlon välillä ja liennyttää muodollista johtajuutta Kaarlon sosiaalisen identitee t in 

piirissä. Perhesuhteet ja perheen sosiaalinen identiteetti voivat myös johtaa tähän 

tuttavallisempaan sanailuun ryhmän johtajan ja jäsenen välillä.  

 

Kaarlo joutuu hankalaan tilanteeseen Hildan vaatiessa muutoksia rosvoryhmän 

toimintaan. Kaarlo yrittää sovittaa roolinsa ja sosiaalisen identiteettinsä kautta itsensä 

Peten ja Hildan väliseen tilanteeseen.  

 

– Älä nyt miesparkaa kiusaa, Hurja-Kaarlo sanoi. – Ei Pete nyt ymmärrä, 
että testaat sitä. Sinä olet se virallinen kuski, ei sinun paikkaasi kukaan 

havittele, hän sanoi lempeästi. – Ajas nyt, mamma. Kukaan ei aja 
ylinopeutta niin hienosti kuin sinä. (MRK, 97.) 

 

Kaarlo yrittää ensin vedota Hildan sosiaaliseen identiteettiin rosvoryhmän jäsenenä 

(kuskina), jotta Hilda vetäisi kysymyksensä takaisin. Kaarlo on käsittänyt Hildan 

toiminnan kyseenalaistavan ryhmän rakenteita ja rooleja. Kaarlo pyrkii tämän takia 

antamaan toisena ryhmän jäsenenä hyväksyntänsä Hildan roolille ja sitä kautta 

palauttamaan ryhmän tasapainon.  

 

Hildan voitettua väittelyn paikkajärjestelyjen muuttamisesta autossa Pete koettaa ajaa. 

Tämä kuitenkin jää lyhyeksi, ja tarve uudelleenjärjestelylle nousee esille pian. Kaarlo 

ehdottaa muutosta ensimmäisenä. ”– Kokeillaanko jotain muuta, Hurja-Kaarlo sanoi 

varovasti, kun auto oli sammunut jälleen” (MRK, 102). Kaarlon ehdotus tulee esille 

kysymyksen muodossa. Tämä on erikoista, sillä vasta hetki sitten hän on yrittänyt pitää 

johtajuudestaan kiinni. Oli syynä sitten haluttomuus loukata Peteä tai jatkuva 

järkyttyneisyys Hildan kanssa käymäänsä keskusteluun, on hän kadottanut osan 

auktoriteetistaan. Samalla väittelyn tulos osoittaa, kuinka Hildalla on valtaa sekä perheen 
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että Rosvoloiden rosvoryhmän jäsenenä. Tämä on yhtenevä havainto Jurvelinin (2019, 

53) sarjan ensimmäisestä osasta tekemien tulkintojen kanssa.  

 

Kaarlo tuo samassa puheenvuorossa myös perheen roolit osaksi keskustelua. Tämä 

osoittaa, kuinka Rosvoloiden perheen ja rosvoryhmän roolit ovat sekoittuneita, ja 

useammat sosiaaliset identiteetit Roccasin ja Brewerin (2002, 88) näkemysten mukaisest i 

voivat olla vaikuttamassa taustalla samaan aikaan. Toisaalta Kaarlo tuo perheen 

näkökulman osaksi keskustelua, jonka varsinaisina kohteina ja kävijöinä olevat Hilda ja 

Pete eivät ole yhteydessä tämän näkökulman kautta. Kaarlo siis pyrkii puhumaan 

tilanteessa oikeastaan vain Hildan kanssa, jonka hän näkee samalla hetkellä sekä 

rosvoryhmän että perheen jäseneksi.  

 

Kaarlo erottuu rosvoyhteisön valtiaskisassa vastustajastaan huomioimalla oman 

ryhmänsä kilpailun aikana.  

 

Hurja-Kaarlo hymyili ja näytti muille Rosvoloille merkin tulla lavalle hänen 

seurakseen [...] Hurja-Kaarlo kuunteli suosionosoituksia yhdessä perheensä 
kanssa. Tai tarkemmin ottaen koko joukkonsa kanssa, koska hurmioitunut 

Kulta-Pete työnsi lavalle edellään Kaijan, joka vetäisi minutk in 
kumartamaan lavan sivusta. (MRK, 283–284.) 

 

Niin innoissaan kuin Kaarlo onkin mahdollisuudesta saada valtiaan titteli itselleen, haluaa 

hän saavuttaa sen yhdessä ryhmänsä kanssa. Kaarlon sosiaalinen identiteetti Rosvoloiden 

jäsenenä vaikuttaa hänen toimintaansa hänen tavoitellessaan uudenlaista sosiaalista 

identiteettiä rosvoyhteisössä. Rosvolat ovat ryhmänä läheisiä toisilleen, ja siten myös 

johtajuuttaan korostava Kaarlo iloitsee elämyksistä ryhmän kanssa. 

 

Kaarlolle on selviö, että heidän ryhmänsä onnistuu uudistetuissa organisointikykyjä 

korostavissa kisoissa. ”– Sehän on helppoa, Hurja-Kaarlolta pääsi. – Johtajuus olen minä! 

Meillä on aina parhaat henkilöt!” (MRK, 152.) Hänelle ryhmän roolit palaavat aina 

johtajuuteen. Hänen kokiessa itsensä parhaaksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi muidenkaan 

epäonnistuminen ei tule edes mahdolliseksi kyseenalaistaa. Toisaalta tämä Kaarlon 

karnevalistinen sisällötön itsevarmuus korostaa tilanteen ongelmallisuutta. Kaarlon 

vetäessä mutkia suoriksi asettuu tämä itsestäänselvyys kriittisen tarkastelun alle juuri 

karnevalismin kiinnittäessä siihen lukijan huomion.  
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4.4 Eteenpäin vievä valta, ennakkoluulot ja sukupuoli 

 

Tässä alaluvussa kiinnitetään huomiota teoksen hahmojen aktiiviseen toimintaan sekä 

sukupuolitettuihin rooleihin. ”– No, nytkö siis kisataan siitä, että Hurja-Kaarlosta tulis i 

rosvovaltias? minä utelin.” (MRK, 43.) Rosvoloillakin on teoksessa tavoitteena saada 

oma päällikkönsä rosvovaltiaaksi. Rosvoloilla olisi siis teoriassa mahdollisuus päästä 

Hurja-Kaarlon kautta vaikuttamaan rosvoyhteisöön laajemmin kuin aiemmin. Tämä 

kuitenkin tarkoittaisi uudistuksia Kaarlon lisäksi Helen elämään.  ”– Se tarkoittaisi, että 

minä hoitaisin ne hommat, Hele sanoi vaikeasti. – Salaa pomolta tietenkin, niin että se 

kuvittelisi itse keksineensä kaikki ideat. Nyt se pitäisi vain osata salata myös kaikilta 

muilta.” (MRK, 43.) Hele paljastaa, että hän onkin taustalla Nikolajevan (2010, 42) 

näkökulman mukaisena karnevalistisena lapsena hoitanut valtaan liittyviä tehtäviä 

Kaarlon tietämättä. Helen sosiaalinen sekä ryhmän sisäinen identiteetti on taustalla hänen 

hoitaessaan johtajan tehtäviä muilta piilossa. Hele esitetään myös pohtimassa tätä 

tilannetta, jolloin hän korostuu vastuuta kantavana hahmona.  

 

Ryhmän jakama sosiaalinen identiteetti kyseenalaistetaan tällä kommentilla, sillä tähän 

asti selvänä rakenteellisena osana Kaarlo on toiminut joukon päällikkönä.  Kaarlo myös 

näyttäytyy enemmän karnevalismin mukaisena narrikuninkaana, koska hänellä ei ole 

omassa ryhmässään kuitenkaan aktuaalista valtaa. Kaarlon sosiaalinen identiteetti on 

rakentunut jäsenyydestä Rosvoloiden ryhmään ja perheeseen, mutta hänen 

ryhmänsisäinen roolinsa onkin tosiasiassa häneltäkin piilossa. Silti Kaarlon on annettu 

rakentaa sosiaalinen identiteettinsä johtajuuteen kytkeytyen. Helellä on kuitenkin oikeasti 

valta Kaarlon yli myös Kaarlon roolista ryhmässä.  

 

Samalla Hele paljastaa, että hänen olisi jatkettava salailua Kaarlon rosvovaltiaaksi tulon 

jälkeen myös koko rosvoyhteisöltä. Hele ei vallastaan varakapteenina huolimatta ole 

aivan vakuutettu, että Kaarlon rosvoyhteisön valtiuden voitto olisi parasta Rosvoloille tai 

hänelle itselleen. ”Ei tämä ole hyvä juttu kellekään. Jos pomosta tulee valtias, niin sehän 

ei vetäydy komentopaikalta ikinä [...] – Enkä minä saakaan olla Suomen nuorin 

rosvokapteeni, en vaikka olisin kuinka hyvä!” (MRK, 289.) Vaikka hän on tehnyt suuren 

osan Rosvoloiden rosvoryhmän johtotoimista, ei hän halua olla vain taustalla vaikuttava 

hahmo. Helen aktiivinen sosiaalinen identiteetti ei sovi kuvaan, jossa Kaarlo pitää hänet 

edelleen takanaan. 
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Hele, tai vaihtoehtoisesti teoksen kerronta, ei ole immuuni sosiaalisen identiteetin teorian 

mukaisen vertailun vaarana oleville stereotypioille. ”– Trooppiset olosuhteet, hyvä hyvä, 

Hele myhäili. – Se antaa pientä ilmastoetua ainakin Seitan suhteen.” (MRK, 181.) Seita 

on Tunturin Turma -rosvoryhmän jäsen, ja tämä rosvoryhmä pitää alueenaan Suomen 

pohjoisia osia. Helen näkemys tästä ryhmästä esitetään värittyneenä, sillä hän viittaa 

lämpötilojen vaikuttavan ryhmän toiminnan tuloksiin. Tunturin Turman jäsenten 

sosiaalinen identiteetti rosvoyhteisössä Helen ilmaisun perusteella vaikuttaa värittyvän 

heidän toiminta-alueensa mukaan. Hele ei siis edusta täydellisesti ennakkoluulotonta 

muutoksen kannattajaa teoksessa. 

 

Aktiivisen paikan ryhmässä haluavan roolinsa tähden Hele aiheuttaa Viljalle ihmetystä 

tämän nähdessä hänet hermostuneena. ”Mikä ihme saattoi olla asia, jota mitään 

kavahtamaton Hele Rosvola noin paljon pelkäsi?” (MRK, 92.) Vilja on saanut Helestä 

itsevarman ja sopeutuvan kuvan. Tästä syystä häntä hämmentää huomata Helen olevan 

jostain syystä epävarma.  ”– E-eikö Vilja voisi? Hele totesi. – Ei voi, Hurja-Kaarlo sanoi. 

– Sinä olet kakkoskapteeni.” (MRK, 92.) Hermostuksen aiheuttava tehtävä on myös osa 

Helen roolia ryhmässä. Hele on antanut teoksen aikana itsestään kuvan paikkansa 

tiedostavana ja kehittämishaluisena Rosvoloiden ryhmän jäsenenä. Haluttomuus edustaa 

Rosvoloita kakkoskapteenille suunnatussa roolissa kuitenkin rikkoo tätä kuvaa.  

 

Helen epävarmuus ei tue hänestä Viljan silmissä rakentunutta kuvaa kaikkeen pystyvänä 

rosvoyhteisön jäsenenä. ”Helen oli pakko osallistua, minä tajusin. Ensimmäistä kertaa 

hänen himoitsemastaan kapteenin hommasta seurasi jotakin, mikä oli vastenmiel istä. ” 

(MRK, 93.) Yhteisön jäsenenä hänen on kuitenkin noudatettava Hoggsin ja 

kumppaneiden (2003, 25) sosiaalisen identiteetin teorian näkökulmaa tukien yhteisön 

sääntöjä. Hele on myös Viljan sanojen mukaan toivonut enemmän valtaa Rosvoloiden 

ryhmässä. Se kuitenkin tarkoittaa myös Helelle vähemmän toivottua roolia rosvoyhte isön 

sisällä. Tämä tuo esille, kuinka Rosvoloiden rosvoryhmä ja rosvoyhteisö voidaan käsittää 

omiksi ryhmikseen, mutta niillä on myös yhteys. Ryhmän jäsenen rooli ryhmässä voi 

vaikuttaa hänen rooliinsa rosvoyhteisössä. Helen sosiaalinen identiteetti Rosvoloiden 

jäsenenä on siis kytköksissä koko rosvoyhteisön rakenteisiin Rosvoloiden toimiessa 

rosvoyhteisön sisällä. 
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Vilja näkee Helessä, tai oikeammin Helen olemuksessa, myös muita muutoksia. ”Hele 

tassutteli telttaa ympäri eikä näyttänyt edes huomaavan tuloani. Raidallisessa asussaan 

hän muistutti harvinaisen paljon Hildaa.” (MRK, 174.) Hele on keskittynyt tuleviin 

tapahtumiin ja on näiden takia levoton. Helen ilmoittautuminen Hildan aiemmin itsellään 

pitämään lajiin aiheuttaa Helen hahmon lähentymisen niin lukijan kuin Viljankin silmissä 

kohti Hildan hahmoa. Viljan huomio tulee vain Helen käyttämän puvun kautta, mutta 

lukijan huomio liittyy laajempiin sukupuolen ja kasvamisen luokitteluihin. Helestä 

voidaan nähdä naisten lajin edustuksen kautta kasvavan naisen sukupuolen edustaja. 

Tämä ei kuitenkaan tapahdu täysin ilman levottomuutta.  

 

Hilda on rosvoryhmässä kuskin roolissa, mutta tämä ei tule ajotilanteita lukuun ottamatta 

erityisesti esille. Vasta, kun Vilja huomaa Hildassa muutosta kuskin roolissaan, tähän 

rooliin kiinnitetään tekstissä huomiota. ”Kuskin asuunsa sonnustautuneenakaan Hilda ei 

näyttänyt yhtä pelottavalta kuin ennen. Hän näytti jollain tavoin… pehmeämmältä . ” 

(MRK, 97.) Kuskina Hilda on näyttäytynyt tietyllä tavalla muille ja erityises t i 

rosvoryhmän toiminnan kohteille.  Kun tähän esitykseen tulee muutos, saa se Viljan 

tarkastelemaan Hildaa tarkemmin juuri kuskin sosiaalisen identiteetin valossa. Samalla  

rikotaan totuttuja sukupuolirooleja. Ajaminen voidaan nähdä usein miehiin liitettynä 

toimintana, ja Hildan kuskin rooli teoksessa on karnevalistinen sukupuolitetun roolin 

kääntäminen. Hildan kuskius ja vaarallisuus on normaali, ja usein feminiinisenä nähty 

pehmeys sen sijaan on hahmolle epäominaista.  

 

Kun Hele pääsee kokeilemaan Rosvoloiden kuskina olemista, nostaa se esille roolin 

vaatimukset. Pete kyseenalaistaa Helen kyvyt kuskina olemiselle, mutta tulee samalla 

tuoneeksi esille arvostuksensa kuskin roolia kohtaan ja Hildan kykyyn täyttää tämä rooli. 

”– Asennetta voi olla, mutta ratin pyäritys onki jo vaikeempi homma. – Kiitos, Hilda 

sanoi. – Kiva näin monen vuoden jälkeen saada vähän tunnustusta.” (MRK, 105.) Hilda 

ottaa nämä epäsuorat kehut vastaan, kun hän näin saa validaatiota omalle toiminalleen 

ryhmässä. Näin Hilda on saanut rosvoryhmän jäseneltä hyväksynnän omalle sosiaalise l le 

identiteetilleen ryhmän jäsenenä. Pete käyttää omaa sosiaalisen identiteettinsä valtaa 

antaa hyväksyntä ja tätä kautta Tajfelin (2010b, 90) näkemyksen mukaisesti pääomana 

nähtävä sosiaalinen identiteetti ryhmän toiselle jäsenelle, vaikkakin hän tekee sen oman 

epäonnistuneen suorituksensa siivittämänä. Toisaalta tämä asettaa vaatimuksen ja 

haasteen Helelle yltää tilanteessa Hildan tasolle tai ainakin siihen suuntaan. Pete tulee siis 
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Hildan reagoidessa tämän kommenttiin asettaneeksi kuskin roolin täyttäjälle tavoitteen, 

joka on yhtä kuin Hildan suoritus. 

 

Ajamisen lailliselle ikärajalle on turvallisuussyitä, mutta teoksessa Vilja ainoastaan 

ihailee Helen muokkautumiskykyä. Helen ottaessa vastuun ennen äidilleen nimetystä 

roolista on hän muuttamassa jäsenyytensä tuomaa rooliaan myös muiden Rosvoloiden 

silmissä. ”Hän käynnisti auton, ja se murahti käyntiin yhtä vihaisesti kuin Hildalla ” 

(MRK, 105). Vilja vertaa Helen kykyjä Hildan ajotaitoihin samassa tilanteessa, kun Hele 

pyrkii hoitamaan Hildan roolia rosvoryhmässä. Näin teos nivoo yhteen Helen kasvun ja 

tämän kasvamisen mukanaan tuomat muutokset sekä mahdollisuudet Helelle muuttaa 

sosiaalista identiteettiään. Hele myös tulee teoksessa Viljan huomioiden kautta 

yhdistäneeksi sukupuolen ja roolin. Helen on kasvettuaan helpompaa täyttää feminiinisen 

sukupuolen rooli, jonka hän täyttää tässä teoksen kohtauksessa punaisilla korkokengillä 

ja aurinkolaseilla. Samalla teos paljastaa Hildan yhden merkittävän roolin olevan 

sukupuolensa edustaja, jonka kenkiin Hele alkaa kasvaessaan sopia luonnollisemmin.  

 

Hilda on ollut Rosvoloista se, joka on ottanut osaa Piirakkaan ja painiin. ”[S]e on sinun 

bravuurisi. Sinä olet Piirakka ja paini. Vertauskuvallisesti.” (MRK, 136.) Tällä 

kommentilla teos tekee Helen suulla luonnehdinnan Hildan hahmosta. Hilda on 

rosvoryhmän ainoa, jolle tämä laji on tuttu. Hildalle annetaan siis teoksessa naisen 

sukupuolta edustava rooli sekä sosiaalinen identiteetti. Kuitenkin Piirakan ja painin 

tavoin Hildan hahmon ei tarvitse rajoittua pelkästään perinteisesti naisiin liitettyihin 

rooleihin ja tekoihin. Jurvelin (2019, 57) näkee myös Piirakan ja painin rikkovan 

ruumiillista olettamusta naisesta. Voimakkuus ja perinteinen naiseus eivät sulje toisiaan 

pois. Lopulta Hilda kuitenkin edustaa teoksessa kuvaa naisesta, joka välittyy hänen 

tavastaan edustaa rosvoryhmäänsä kisoissa, mutta myös hänen roolistaan perheen äitinä. 

 

Helen ja Kaarlon jännittäessä rosvovaltiaskisan laulua Rosvoloiden muut jäsenet ottavat 

suunnittelun käsiinsä. ”Kaija, Hilda ja minä hiivimme varovasti teltan ulkopuole l le 

pitämään palaveria” (MRK, 265). Huomioitavaa on, että tilanteen haltuun ottajat ovat 

kaikki sukupuoleltaan naisia. Tämä on sekä perinteisiä valta-asetelmia vastaan että niiden 

puolesta. Päätöksiä ovat tekemässä aktiivisessa roolissa naiset, mutta he tekevät sen 

klassisenakin nähtävällä tavalla kiinnittämättä tähän muiden huomiota. Samalla Vilja on 

iästään huolimatta mukana tässä päätöksenteossa, mikä antaa karnevalistiselle asetelmien 



72 
 

kääntämiselle tukea. Nämä kolme Rosvoloiden jäsentä toimivat tilanteessa johtajina 

kuitenkaan ottamatta johtajan sosiaalista roolia muiden silmissä, ainoastaan toimien sen 

mukaisesti piilossa muilta jäseniltä.  

 

 

 

5 Perheen sosiaalinen identiteetti 

 

 

Aikuisten tavoitteiden meno perheen lasten toiveiden edelle ei ole Kallen mukaan 

poikkeuksellista. ”Niin kaikki veronmaksajat tekee! [...] Ei kenenkään vanhemmat ole 

enää kotona. Niillä on ne niiden unelmat, ja me lapset ollaan vaan sitä joukkuetta, joka 

sitten unohdetaan, kun se suuri unelma on saavutettu.” (MRK, 108–109.) Kalle näkee 

perheen ryhmäksi, jonka päälliköitä aikuiset ovat. Tämän paljastaa hänen näkemyksensä 

lapsista osana joukkuetta. Lainauksesta käy myös ilmi, kuinka tämä ei ole Kallelle 

ollenkaan mieleen. Katkera sävy painottaa lapsien ja perheen jäämistä tavoitteiden ja 

muiden ryhmien jäsenyyksien jalkoihin aikuisten elämässä. Rosvoloiden rosvoryhmän 

päällekkäisyys Rosvoloiden perheen kanssa vaikuttaa tämän ryhmän toimintaan ja saa 

aikaan aikuisten päätäntävallan sekä rosvoryhmän tavoitteiden korostumisen. Tämän 

luvun aikana tarkastelen kohdeteoksen perheiden jäsenyyksiä ja niiden tuottamia 

ristiriitoja. 

 

 

5.1 Lapsen omat toiveet vastaan aikuisten näkemykset 

 

Seuraavaksi käsittelen kohdeteoksen lasten sekä aikuisten valtaa perheen sosiaalisten 

identiteettien muodostamisessa. ”Hurja-Kaarlo oli tarjoutunut Kallen 

kilpailukannustajaksi, mistä Kalle oli jalosti kieltäytynyt. Parempi, että olet Hildan 

turvana, hän oli sanonut vältellen.” (MRK, 179.) Kaarlo yrittää olla tukena Kallelle, mutta 

Kalle ei tahdo tätä. Kalle keksii ennemmin Kaarlolle toisen vastuun kuin ottaa Kaarlon, 

oman isänsä, tukemaan häntä kesäpäivillä. Kallen ja Kaarlon sosiaalisten identiteet t ien 

erilaisuus heidän näkemystensä erojen takia erottaa näitä kahta hahmoa. Kalle on heistä 

se, joka kieltäytyy mahdollisuudesta toimia yhdessä. Kallelle heidän erilaisuutensa on 

merkitykseltään suurempi. Samalla hänen puheensa kautta tulee ilmi, että kesäpäivillä 
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Rosvolat ovat liikkeellä rosvoryhmänä, koska hän puhuu äidistään tämän nimellä. 

Toisaalta Kallen puhetapa on seurausta myös Kaarlon halusta tulla nähdyksi jopa oman 

ryhmänsä ja perheensä kesken ensisijaisesti Rosvoloiden johtajana, ja Kalle puhuttelee 

Rosvoloiden päällikköä puhuen ryhmän toisesta jäsenestä.  

 

Rosvoryhmät ovat pääasiassa sukuja. Näin niiden jäsenten kesken voivat sekoittua niin 

rosvoavan ryhmän jäsenyys kuin perhesiteiden kautta tulevat roolit. ”– On olemassa 

monenlaisia rosvosukuja, Hele aloitti. – Nuoria ja vähän vanhempia.” (MRK, 41.) 

Rosvojoukkojen jäsenten sosiaaliseen identiteettiin vaikuttaa osittain päällekkäinen 

jäsenyys sukulaisuuden ja rosvoavan ryhmän välillä. Kalle taas näkee rosvot ja heidän 

identiteettinsä verraten yhteiskunnan antamiin malleihin. ”– Saanko minä, Kalle sanoi 

ylpeänä. – Minulla on tähän täydellinen esimerkki [...] – Ruotsin valtiomuoto.  – Ei pliis, 

Hele ähkäisi”. (MRK, 41.) Tämä korostaa, kuinka Kallen sosiaalinen identiteetti on 

enemmän yhteiskunnan kriteerien kuin rosvojen määrittämää. Hele taas ei tähän 

vertaukseen ole taipuvainen, ja hän alkaakin selvittämään omaa käsitystään rosvoista 

rosvojen omien luokittelujen mukaisesti. Tämä korostaa Helen ja Kallen, kahden 

sisaruksen, omien näkemysten eroja. 

 

Kallen rosvosääntöjen ihailu eroaa kuitenkin hänen tavanomaisesta kriittise stä 

suhtautumisestaan rosvoelämään. Yhteys löytyykin hänen sosiaalisen identiteett insä 

sääntöjä seuraavasta puolesta. Kalle näkee rosvojen vanhat säännöt jatkumoa luovana, ja 

tämän voidaan tulkita olevan linjassa hänen halunsa kanssa olla osa rakenteellises t i 

vakiintunutta ryhmää. Kaikkia ei vanhojen sääntöjen kritiikitön seuraaminen kuitenkaan 

vakuuta. ”– Just joo, Hele irvaili ja katsoi minua kuin liittolaista. – Kalle on tätä klaania. 

Kohta tulee pyhä Suuri Pärnänen ja vanhaan kunnon tyyliin. Se on ohi nyt! Tehdään jotain 

yllättävää, kaksituhattalukulaista! Valloitetaan vaikka yksi satelliitti!” (MRK, 59.) Helen 

kommentista voi lukea esiin yhteyden Kallen ja Kaarlon sekä Peten välille, sillä Kaarlo 

ja Pete ovat olleet aiemmin teoksessa niitä, joiden kommentit ovat olleet Suurta Pärnästä 

sekä totuttuja tapoja ihailevia. Kaikki kolme ihailevat auktoriteetteja.  

 

Hele ei kuitenkaan valtarakenteita vastaan periaatteellisesti toimivana ja näin Bahtinin 

(1991, 180) näkökulman mukaisesti karnevalistisena hahmona välitä kolmikkoa 

yhdistävästä totutun vallan arvostamisesta. Hän haluaisi perustaa rosvoilun jollekin aivan 

uudelle toiminnalle. Näin muuttuisi myös rosvous ja sen myötä myös rosvojen sosiaalinen 



74 
 

identiteetti. Helen ehdotus vallata satelliitti kertoo myös hahmon halusta tehdä jotain 

radikaalisti yhteiskunnan normien vastaista. Hänen näkemyksensä omasta rosvon 

sosiaalisesta identiteetistään liittyvät vanhan purkamiseen ja uuden muodostamiseen. 

Tämä saavutuksia tavoitteleva piirre tulee esille myös Jurvelinin (2019, 44) tutkielmassa. 

Hele on siis Me Rosvolat -sarjankin tasolla aktiivinen hahmo.  

 

Kun Vilja kysyy tarkemmin rosvoyhteisön läpäisevästä hierarkiasta, avataan keskustelu 

erityisesti nuorempien jäsenten taholta. ”– Parempi vaa kun nuari sukupolvi kertoo, 

Kulta-Pete sanoi. – Nehän tiätää asiat kumminkin paremmin kun me. Ainaki omasta 

miälestään.” (MRK, 41.) Pete tiedostaa nuorempien katsovan asiaa eri kannalta ja 

asennoituvan siihen omista lähtökohdistaan, jotka eroavat hänen ja Hurja-Kaarlon 

vanhemmista perinteitä korostavista näkökulmista. Kommentti on kuitenkin annettu 

hieman vähättelevästi, eikä se anna tilaa sukupolvien sosiaalisten identiteet t ien 

keskustelulle. Nuoremmilla ja vanhemmilla Rosvolan ryhmän jäsenillä on siis omat 

eriävät käsityksensä rosvojen vallasta ja sitä kautta myös sosiaalisesta identiteetistä. Tätä 

vertailua ei kuitenkaan käydä, vaan näkemykset jätetään hahmojen toimesta erilleen.  

 

Hele ei halua kertoa rosvouksen oppaasta Viljalle aikuisten kuullen. ”– Kerron sinulle 

sitten, kun vanhukset on unten mailla.” (MRK, 55.) Viitatessaan aikuisiin vanhuks ina 

Helen mielipide aikuisista selviää. Hän ei näe aikuisia varteenotettavina tiedonlähte inä, 

joiden versioita oppaan sisällöstä ja merkityksestä voisi arvioida. Sen sijaan Hele haluaa 

kertoa oman versionsa Viljalle. Helen haluttomuus antaa aikuisille mahdollisuus 

osallistua keskusteluun kertoo hänen karnevalistisesta Nikolajevan (2010, 42) näkemystä 

tukevasta lapsihahmon roolistaan. Hän ainakin teoksen kuvauksen perusteella pitää 

itseään aikuisia viisaampana. ’Vanhukset’ myös sysää passiivisuuden 

taustamerkityksensä kautta Rosvoloiden ryhmän aikuisia kauemmas Rosvoloita 

määrittävistä tekijöistä. Aikuisilla ei olekaan välttämättä aktiivinen rooli ryhmän 

sosiaalisen identiteetin muokkaajina, vaan tämän roolin näkee Hele omakseen. Samalla 

hän ottaa vallan kertoa perustavanlaatuista tietoa rosvona olemisesta Viljalle. Vilja taas 

halutessaan kuulua rosvojen joukkoon tulee muodostamaan omaa sosiaalisen 

identiteettinsä perustaa rosvona tässä tapauksessa Helen kertoman perusteella. 

 

Rosvon taidoista huijaamisen oppiminen on muuttanut Helen tapaa nähdä perheen 

aikuiset. ”– Nykyään tiedän aina, koska Hurja-Kaarlo valehtelee, Hele sanoi. – Mikään 
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aikuisjuttu ei mene enää läpi.” (MRK, 75.) Tämä kommentti kertoo sekä Helen hahmon 

karnevalistisesta luonteesta että tämän taidoista nähdä vanhemman sekä aikuisen 

sosiaalisen identiteetin kautta valtaansa sanallisesti käyttävän läpi. Hele osaa lapsena 

nähdä Nikolajevan (2010, 42) hahmojen esityksen tavoin karnevalistisissa lastenkirjo issa 

niin usein heikompina tai tyhmempinä esitettyjen aikuisten toimien todelliset aikeet. 

Toisaalta hän osaa nähdä ne sosiaalisen identiteetin näkökulmasta siitä syystä, että Hele 

on tietoinen aikuisten sosiaalisen identiteetin statuksen mukanaan tuomasta vallasta ja 

heidän tavoistaan käyttää sitä. 

 

Rosvoloiden kaksi sukupolvea eroavat toisistaan välineiden hyödyntämisessä. ”– Niinpä 

tietenkin, Hurja-Kaarlo tyyntyi. – Aika hyvä. Nettiä käyttävät. Nykyaikaista.” (MRK, 

145.) Etenkin Kaarlon kohdalla korostetaan teknologisen osaamisen eri tasoja. 

Rosvoloiden lapset ovat nykyaikaisia rosvoyhteisön jäseniä, ja Kaarlo voi vain todeta 

tämän. Itse ei Kaarlo ymmärrä tämän tavan käytäntöjä ja takelteleekin sen kuvauksessa. 

”– No sitä jyrsijää nyt kumminkin, joka saa auki ne fileet, Hurja-Kaarlo levitteli käsiään 

kaikkivoivasti. – Fileet ja servetit ja sprintterit ja keskusyksilöt. Kyllä minä kuulkaa 

kuulen mitä puhutaan.” (MRK, 145.) Kaarlo yrittää todistaa muille olevansa perillä 

nykyaikaiseksi kuvaamastaan toiminnasta, mutta osoittaa vain oman tietämättömyytensä, 

joka teoksessa toimii humoristisena jaksona. Kaarlon voidaan nähdä olevan 

karnevalistinen aikuishahmo, koska hän ei osaa hyödyntää samoja asioita kuin pääosassa 

olevat lapset. Hänen halunsa korostaa omia taitojaan on Bahtinin (1991, 182–183) 

käsittelemän karnevalismin mukainen narrikuninkaan piirre varsinkin, kun hänen taitonsa 

osoittautuvat taitamattomuudeksi. Huumorin ja lasten taitojen korostamisen kautta 

karnevalismilla samalla kertaa kevennetään tunnelmaa ja tehdään selväksi Kaarlon vallan 

perimmäinen tyhjyys rosvoryhmän sisällä. Perimmäistä Rosvoloiden ryhmän sosiaalisen 

identiteetin muokkausta tekevät perheen lapset. 

 

5.2 Perhe muotoilee ja toistaa identiteettejä 

 

Tämän alaluvun tarkoituksena on avata kohdeteoksessa esiintyvien perheiden rooleja 

suhteessa heidät ympäröivään yhteisöön sekä perheen jäsenyyden mukanaan tuomia 

rooleja. Vainistojen perheessä on muodostettu oma kuva rosvoista yhteiskunnan 

sääntöjen perusteella. ”– Harmitti vähän, ettei YLE-uutiset kuvannut sitä poliisien iskua, 

vaikka olivat ihan paikan päällä, isä sanoi äidille. – Olisin varoittanut muitak in 
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vanhempia näistä rosvoushoukutuksista!” (MRK, 308.) Vainistojen perheen vanhemmat 

edustavat yhteiskunnan piirissä toimivien käsitystä rosvoyhteisöstä. Heidän 

näkökulmastaan rosvot ovat uhka, josta olisi hyvä varoittaa kaikkia. Muille 

vahingolliseen ryhmään suhtaudutaan hyvin kielteisesti. Varoittaminen on Vainistojen 

vanhemmista hyvä ajatus myös siksi, että tämä tapa edistää yhteiskunnan ryhmiä ja antaa 

heille yhteisen ulkopuolisen ryhmän tarkastelun kohteeksi.  

 

Kalle näkee oman rosvoryhmänsä kuvan muuttuvan toisten silmissä, jos he voittavat 

rosvoyhteisön kuninkuuden. ”Me ollaan oltu ne hassut, Kalle änkytti. – Ne omituiset. Ne 

jotka ryöstelee ja leikkii kotia yhtä aikaa. Sen täytyy loppua. Kuka tahansa voisi kaapata  

minut vaikka siitä koulun pihalta, tiedätkö?” (MRK, 287.) Rosvoloiden oma sosiaalinen 

identiteetti on vaakalaudalla, kun valtiudesta ja huomiosta seuraa myös pahansuopuutta 

toisten rosvoryhmien taholta. Samalla se voi vaarantaa Rosvoloiden jäsenten rosvoukseen 

liittymättömätkin sosiaaliset identiteetit. Kallen kuvaama uhka ulottuu ryhmän 

ulkopuolelle.  

 

Myös uuden perheenjäsenen odotus muuttaa ja asettaa epävakaalle asemalle Rosvoloiden 

tähän asti korostaman kesäpäiville osallistumisen. ”– Saako kilpailla? Hele tarkisti.” 

(MRK, 143.) Kilpailuihin osallistuminen on kokonaan kysymyksen alla. Tämä paljastuu 

voimakkaimmin, kun Hele varakapteenina joutuu kysymään tilanteen vaikutuks ista 

osallistumiseen. Tilanteen muutoksen jälkeen sekä perheessä että rosvoryhmässä valta 

toiminnasta on siirtynyt täydellisesti Kaarlolle ja Hildalle. Hele joutuu sekä tyttärenä että 

varakapteenina varmistamaan heiltä, jatketaanko rosvopäivien ohjelmaan osallistumista 

normaalisti.  

 

Kallella on ongelmia esittää omaa sosiaalista identiteettiään Rosvoloiden perheen 

jäsenenä yhteiskunnan mukaisessa kouluympäristössä. ”– Ekalle kouluviikolle pitää 

tehdä suunnitelma, miten aikoo perheensä esitellä [...] Mitä minä muka omasta elämästäni 

kerron?” (MRK, 46.) Kallelle tuottaa vaikeuksia esitellä normien ulkopuolella olevaa 

elämäntapaansa muille ikäisilleen. Kalle tajuaa eron oman ja muiden perheiden 

sosiaalisten identiteettien välillä. Rosvoilun esittely julkisesti on teoksen henkilöille niin 

selvä mahdottomuus, että hetken harkitaan myös valheen esittämistä. ”Voisiko Hele 

esittää jotakuta toista [...] – Mutta sitten Hele ajattelisi, että mä häpeän vanhempiani. Että 

häpeän tällaista tapaa elää, kun kerran pitää siitä koulussakin valehdella.” (MRK, 48.) 
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Todellisuus purkaa mahdollisuuden huijata koulun väkeä. Kalle ei halua siskonsa 

ajattelevan hänestä negatiivisesti, koska hän ei halua tuoda omaa ja perheensä sosiaalista 

identiteettiä rosvona julki. Sosiaalisen identiteetin muodostukselle merkityksell inen 

ryhmän jäsenen eli tässä tapauksessa Helen hyväksyntä on Kallelle tärkeää, mikä tukee 

Nesdalen (2017, 6) näkemystä sosiaalisen identiteetin merkityksestä.  

 

Kalle painii Rosvoloiden keskellä roolinsa kanssa. Hänen hahmonsa kautta käsitellään 

sitä, kuinka oman sosiaalisen identiteetin suhteuttaminen toisten odotuksiin voi olla 

vaikeaa. ”– Hiljaa nyt, isä, Kalle älähti. – Tarkoitan pomo. ” (MRK, 37.) Kallelle on 

vaikeaa puhutella isäänsä pomona, vaikka ilmeisesti tämä on odotettua hänen 

korjatessaan puhuttelutapansa heti. Kallelle Rosvoloiden perhe ja sen roolit ovat 

ensimmäisinä mielessä, ja vasta sitten Rosvolat ovat hänelle rosvojoukko. Samalla tarve 

pahoitella väärää kutsumatapaa voi paljastaa Kaarlon asettavan Rosvoloiden ryhmän 

päällikkyyden oman sosiaalisen identiteettinsä keskiöön, jonka jälkeen hän vasta haluaa 

tulla nähdyksi Rosvoloiden perheen isänä. 

 

Kallen hätä rosvoavan perheen ja kouluun liittyvän sosiaalisen identiteetin yhdistämisestä 

saa erot Rosvoloiden perheen keskuudessa nousemaan esiin. ”– Tiedätkö, mikä on 

pahinta, Kalle parkaisi. – Jos kertoisin tästä pomolle, hän olisi innoissaan! Hänhän 

luennoi meillekin rosvouksesta koko ajan”. (MRK, 47.) Kalle näkee erot ja niistä johtuvat 

hankaluudet näiden kahden sosiaalisen identiteetin välillä, mutta hänen sanojensa mukaan 

Kaarlo ei niitä huomaa tai ainakaan hän ei painottaisi yhteensopimattomuutta tarpeeksi. 

Kalle on siis lapsenakin tietoisempi sosiaalisten identiteettiensä ongelmista elää 

rinnakkain. Esille nousee myös, kuinka Rosvoloiden perheen sosiaaliseen identiteett i in 

kuuluu erottamattomasti heidän jäsenyytensä rosvomaailmaan.  

 

Vilja keksii ratkaisun Kallen koulutehtävään ja esittelee sen teoksen loppuosassa. ”– Viet 

sinne Kaija-tädin, minä sanoin. – Viet sinne perheenjäsenenäsi Kaija-tädin, ja Kaija saa 

kertoa luokkakavereillesi kaiken mahdollisen kirjailijan elämästä” (MRK, 318). Kallen 

perhe ei ole ainoastaan rosvoelämään kytköksissä, vaan hänellä on myös perheenjäseniä 

aktiivisessa roolissa yhteiskunnassa. Näin Kalle voi esitellä omaa perhettään muille 

koululaisille vaarantamatta kuitenkaan perheensä turvallisuutta.  
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Helenkään näkemys Kaarlosta ei ole niin yhtenäinen kuin hänen puhuttelunsa verrattuna 

Kalleen (joka joutuu korjaamaan sanojaan), voisi antaa ymmärtää. ”– Hilda luulee, ettei 

me olla oivallettu, että se nykyjään käyttää is… pomon housuja.” (MRK, 95.) Helen 

melkein sanoessa Kaarloa isäksi paljastaa hänen näkevän Kaarlon moniulotteisemmin 

kuin vain Rosvoloiden rosvoryhmän pomona. Hänen näkökulmansa tulee kuitenkin esille 

eri tilanteessa verraten Kalleen. Hele tekee korjauksen tilanteessa, jossa Kaarlo ei ole 

kuulemassa eikä puhuttelun kohteena. Helen käytös on osittain erillään hänen 

näkemyksestään Rosvoloista. Hän antaa kuvaa Rosvoloiden rosvoryhmän jäsenyydestä 

muille, mutta samalla hänen sosiaalisen identiteettinsä takana vaikuttavat myös 

perhesuhteet.  

 

Rosvoelämäntapa vaikuttaa Kaarlon näkemykseen isyydestä. ”– Minä ryöstän sille 

jokaisen junaradan ja legon ja vesipyssyn, mitä autoissa on, Hurja-Kaarlo hehkutti. 

– Minä puen sen pikkujätkän nahkatakkiin ja pääkallohuiviin niin että kaikki näkee, että 

se on minun poika.” (MRK, 141–142.) Kaarlon näkemys isyydestä perustuu 

karnevalistisen rosvoelämäntavan toiminnan soveltamiseen lapsen eduksi. Ryöstäminen 

ja lapset eivät luonnollisesti yhdisty, mutta karnevalistisessa Bahtinin (1991, 180) 

esittämän karnevalismin nurinpäinkääntyneessä tekstissä lapsen elämää voidaan edistää 

tälläkin toiminnalla. Elämäntavan ongelmalliset puolet eivät tule esille Kaarlon 

mielikuvapuheessa sekä karnevalismin häivyttäessä ne että Kaarlon jättäessä nämä 

ongelmat kokonaan huomiotta. Hän myös aikoo kasvattaa lapsensa rosvon sosiaalisen 

identiteetin mukaan. Hänen näkemyksensä lapsen kasvattamisesta on suuresti hänen 

omien näkemystensä opettaminen ja pukeminen lapsen päälle. Lapsen valintoja hän ei 

tuo esille puheessaan, vaan keskittyy omien ihanteidensa mukaisen lapsen kuvailuun.  

 

Kaija on jättänyt teoksen alkupuolella Viljalle kirjeen lisäksi arvoituksen. ”Pullanvääntäjä 

muuttunut on [...] Ensimmäisenä ajattelin heti Hildaa. Mutta eihän hän leiponut, ei 

koskaan.” (MRK, 39.) Pohdinnassa Vilja paljastaa näkemyksensä äitiydestä. Hilda on 

Rosvoloiden äitinä Viljalle ilmeinen leipomisella viitattava henkilö. Viljalle äiti on siis 

roolina ja sosiaalisen identiteetin kategoriana leipoja, minkä voidaan nähdä vastaavan 

perinteistä näkemystä perheen sukupuolirooleista. Toisaalta teos kumoaa tämän 

olettaman heti, sillä Vilja myöntää, ettei Hilda sovi tähän kuvaukseen. Jäljelle jää 

kuitenkin oletettu näkemys ensisijaisesta äidin roolista perinteisenä pullantuoksuisena 



79 
 

sukupuolensa edustajana. Ainakin Viljalle yhteiskunnan pitkään ohjaamat roolit 

perheessä ovat vielä varteenotettavia.  

 

”Vai tarkoittiko Kaija sittenkin Hurja-Kaarloa? Saattoiko vääntäminen tarkoittaa myös 

ahmimista? Hurja-Kaarlohan valtaosan herkuista söi.” (MRK, 39.) Toisen Rosvoloiden 

perheenjäsenen kohdalla ilmeisesti ei Kaijan kirjeessään kirjoittama leipominen edes tule 

kysymykseen, vaan kirjaimellinen tulkinta tuo mieleen ainoastaan perheen äidin, vaikka 

tämä tiedettäisiinkin sopimattomaksi kuvailuksi. Perheen isän Vilja kuvailee myös 

perinteisten sukupuoliroolien kautta, sillä tulkinta leipomisesta alkaa kääntyä syömisen 

suuntaan. Tämä kuvaus teoksessa sopii perinteisiin rooleihin. Hurja-Kaarlo on teoksessa 

isänä ruoan syöjä. 

 

Hilda ei ole puhtaasti ainoastaan tyytyväinen rooliinsa rosvoryhmän edustajana. Hän on 

tuonut muille uutisen, joka vaikuttaa heidän elämäänsä suuresti. Uutinen on kuitenkin 

päällekkäin kisojen kanssa, joihin muiden huomio kiinnittyy. ”– Kukaan teistä ei 

onnitellut saman tien, Hilda nyyhki. – Ei kukaan! Kaikki miettivät vaan jotain Piirakkaa 

ja painia. Sehän on hiivatti vieköön yksi ainoa laji. On vaan tämä tyhmä kisa! Ja te ihan 

kamala perhe!” (MRK, 138.) Hildan pettymys kohoaa hänen uudesta roolistaan 

odottavana äitinä, jonka hän toivoisi muidenkin huomioivan. Hildan sosiaalisten 

identiteettien tärkeysjärjestys on selvästi äitiyden puolella. Hilda näkee kisat ja sitä kautta 

myös rosvoyhteisöä ylläpitävien toimintojen noudattamisen tuona hetkenä toissijaisena. 

Samalla tavalla myös Piirakka ja paini on rosvoyhteisön naisia edustavana toimintana 

vähemmän tärkeää hänelle. Se, että muut keskittyvät kisan kulkuun keskittyneemmin 

kuin Hildan uutisiin elämänmuutoksesta eli painottavat rosvoyhteisön jäsenyyttään 

perheen ohi, on Hildalle vaikea asia. 

 

Hilda ei ole ollenkaan varma, haluaako nähdä miehensä voittavan rosvoyhte isön 

johtajuutta. Hilda pelkää perheen jäävän Rosvoloiden rosvoryhmän taustalle, vaikka 

tähänkin ryhmään on tulossa perustavanlaatuisia muutoksia. 

 

– Nyt tämä kisa sotkee kaiken. Koko perhe haluaa Kaarlosta rosvovaltiaan. 

Mutta minä en halua kasvattaa tätä vauvaa ihan yksin [...] – Älä sano tätä 
kellekään, Hilda nyyhkytti, – mutta minä en ole varma, voinko saada tätä 

vauvaa rosvoperheeseen. Ainakaan sellaiseen, jossa on joku hemmetin 
supervaltias. (MRK, 288–289.) 
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Hildan puheesta paljastuu voimattomuus vaikuttaa toisten sosiaaliseen identiteett i in. 

Samalla Hilda nostaa esille pelon rosvouden uhkista, jotka voisivat haitata lapsen elämää. 

Hilda ajattelee lapsen roolia puhtaasti perheen ja oman äitiyden roolinsa kautta. Hänestä 

rosvous ei ole elämäntapa, johon on hyvä tuoda vauva osalliseksi. Toisaalta hän myös 

pelkää rosvouden olevan toisten elämässä painotetumpana, jolloin he eivät jaa Hildan 

näkökulmaa.  

 

 

5.3 Perheiden puristuksessa 

 

Seuraavaksi kiinnitän huomiota perheen ristiriitoihin sekä jäsenten välis iin 

valtasuhteisiin. ”– Rojalisti, tasavaltalainen, Hele puhahti. – Pomo kun tuon kuulisi niin 

pistäisi pisteen koko koulunkäynnille.” (MRK, 43.) Kallen näkökulma yhteiskunnan 

linssien läpi ei olisi Kaarlon eli hänen isänsä mieleen. Tämä korostaa, kuinka Kalle on 

alkanut muodostaa kuvaansa maailmasta erilaisen sosiaalisen identiteetin kautta kuin 

Hele ja Kaarlo. Kaarlolla on kuitenkin valtaa isänä määrittää, voiko Kalle jatkaa 

toimintaansa yhteiskunnassa eli käymistään koulussa. Samalla tavalla Viljan isällä oli 

valtaa määrätä Vilja viululeirille musikantin identiteettiä hankkimaan. (MRK, 10.) 

Koulunkäynti on yksi identiteetin muodostuksen väline ja konteksti. Yleensä tämä 

konteksti nähdään lasten elämässä hyvänä, mutta teoksessa tämä karnevalistises t i 

kyseenalaistetaan.  

 

Helen uhkaus kertoa toisille perheessä Kallen selvästä kiintymyksestä yhteiskunnan 

toimintaan pahoittaa Kallen mielen. ”– Tosi vaikeaa, kun veli on tuommonen pehmo. 

Onneksi olet täällä. Näsäviisaudesta ja tuosta hiivatin vihkosta huolimatta puhut meidän 

kummankin kieltä.” (MRK, 43.) Hele on tietoinen myös syvemmästä, jopa tunteisiin asti 

ulottuvasta erosta Kallen ja hänen itsensä välillä. Hele ei aina tajua, milloin hän satuttaa 

Kallea tuodessaan oman oikeaksi katsomansa yhteiskuntaa vieroksuvan asenteen vasten 

Kallen yhteiskuntaan nojaavaa sosiaalista identiteettiä. Hele näkee Viljassa yhteyden 

molempien sisarusten välillä, vaikka hän tuo asian esille vähättelevästi. Viljalla on 

sosiaalinen identiteetti molemmista ryhmistä. Hän on osa yhteiskunnan toimintaa, mutta 

myös osa rosvoja. Näin Hele näkee Viljan pystyvän ymmärtämään heitä molempia ja 

keskustelemaan molempien sosiaalisten identiteettien kautta.  
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Viljalle ero omasta perheen sosiaalisesta identiteetistä on tuottanut ongelmia. ”Olin elänyt 

koko vuoden kuin olisin vankina Vainiston perheessä, kuin minut olisi kaapattu sinne 

kouluvuodeksi, vaikka se oli minun kotini.” (MRK, 46.) Hän ei tunne olevansa ryhmässä, 

johon hän kuuluu ollessaan Vainistojen perheessä. Ero on niin suuri, että siellä olo on 

jopa vankila Viljalle. Haluamattaan vankina perheessä oleminen kuvaa, kuinka Vilja ei 

koe perheessään vallan tunnetta, vaan alistumista kohtaloonsa, johon hän ei tunne edes 

kuuluvansa. Tämä antaa karnevalistiselle Bahtinin (1991, 180) esittämän mukaise lle 

vapaudelle rosvojen parissa suuremman mahdollisuuden erottua. Viljalla ei ole valtaa 

valita jättää sosiaalinen identiteettinsä Vainiston perheenjäsenenä pois omasta sosiaalisen 

identiteetin kokonaisuudestaan. Rosvojen mukana hän on kuitenkin päässyt irti ainakin 

hetkeksi tästä pakotetusta ryhmästä ja sen mukanaan tuomista vallan alaisuudessa 

sijaitsevasta ryhmän sisäisestä ja sosiaalisesta identiteetistään perheen lapsena.   

 

Päästessään kesäpäivien jälkeisen hämmennyksen jälkeen vihdoin käymään Rosvoloiden 

luona Vilja kokee Rosvolat jopa perheekseen. ”Minusta tuntui kuin olisin kotona. Kuin 

tämä olisi meluisa, kiroileva ja sopimaton perheeni, ja että elämäni Vainistoilla johtui 

siitä, että olin joku vaihdokas.” (MRK, 328–329.) Vaikka elämä Vainistoilla on Viljank in 

sanojen mukaan mennyt paremmin, tuntee hän silti olonsa paremmaksi Rosvoloiden 

luona, ja Vainistot vaikuttavat ulkopuolisilta. Vilja ei ole onnistunut parantamaan 

suhdettaan perheeseensä teoksen aikana, mutta Rosvoloihin hänen välinsä sen sijaan ovat 

vain lämmenneet. 

 

Stephensin (1992, 121) näkemystä karnevalismin poikkeusajasta mukaillen Vilja on 

palaamassa rosvoilun jälkeen takaisin perheensä pariin, joskin ei täysin omasta 

valinnastaan. Poikkeusaika alkaa Viljan näkökulmasta olla ohi. Tilanne myös korostaa, 

kuinka valta-asetelmat palaavat yhteiskunnan perinteisiin muotoihin. ”Minua korpesi, 

ettei poliisi kysynyt minulta, kuin olisin ollut joku puhumaton pehmolelu. – Minä olen, 

minä sanoin. Isä ja poliisit tutkivat minut päällisin puolin.” (MRK, 302.) Vilja on 

viranomaisen sekä oman vanhempansa silmissä lapsi sekä pelastamisen kohde, kun taas 

hänen isänsä on tästä näkökulmasta aktiivinen toimija tilanteessa.  

 

Vainistojen äidinkään toimet eivät kuitenkaan jää ilman Viljan kritiikkiä. ”Äidin yrityks iä 

parsia perhe yhteen joululahjoilla ja kylpyläreissuilla. KoPo-kamaa, minä olin 
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tuominnut.” (MRK, 46.) Äidin suunnitelmat parsia perhettä kokoon ryhmäksi ovat siis 

ainakin Viljan näkökulmasta epäonnistuneet. Vilja näkee ennemmin nämä teot irrallis ina 

ja materialistisina. Materiaalinen sovittelu ei kuitenkaan ole johtanut uuteen sosiaalisen 

identiteetin rakentamiseen tai vanhan korjaamiseen, vaan teot ovat jääneet Viljan 

maininnan mukaan yrityksiksi. Toisaalta äiti ei ole ainoa, josta johtuen tämä korjausliike 

ei ole onnistunut. Vilja itse paljastaa oman kantansa puhuessaan ’KoPo-kamasta’. Hän on 

tehnyt arvionsa äitinsä toimista negatiivisessa valossa, eikä tämä anna tilaa tekojen ja 

lahjojen takana olleille suunnitelmille eheyttää perheen kokonaisuus.  

 

Vilja on ainakin oman näkökulmansa mukaan nähnyt perheensä jo tuolloin rosvojen 

luokittelujen kautta. Ilmaisua ’KoPo-kama’ käyttämällä Vilja on irrottanut itsensä 

yhteiskunnan sääntöjä noudattavan perheensä jäsenyydestä ja havainnoi sitä rosvojen 

ryhmän sosiaalisen identiteetin kautta. Rosvojen materialistisuuteen kriittises t i 

suhtautuva maailmankuva tuomitsee Viljan kautta perheen teot teoksessa pinnallisiksi ja 

siten tehottomiksi, joista jää niiden varsinainen tarkoitus kuulematta.  

 

Viljan isä on teoksen loppupuolella hakemassa Viljaa pois rosvojen luota. Hän ottaa 

tilanteen ohjat käsiinsä, kun hän pääsee puhumaan Viljan kanssa. ”– Se loppuu nyt, hän 

sanoi hiljaa. – Tämä karkailu loppuu nyt [...] Saattaa olla, että olen ollut tyhmän vihainen 

[...] Me mennään tältä rannalta autoon ja autolla kotiin, ja siellä kodissa alkaa vallita 

rauha.” (MRK, 302–303.) Viljan isä myöntää, ettei ole huomioinut lapsiaan tarpeeksi, 

mutta puheessa on silti päällimmäisenä hänen päätäntävaltansa. Tämän vallan kautta 

perheen isä pyrkii saamaan perheensä tilanteen haluamalleen uralle. Vilja kokee 

kuitenkin, että hänen isänsä koettaa antaa kotona hänelle enemmän tilaa. ”Isä oli koettanut 

löysentää hihnaa eikä kysellyt menemisistäni niin tarkkaan kuin ennen” (MRK, 315). Isä 

siis pyrkii antamaan Viljalle mahdollisuuden kehittää omanlaisensa identiteetti ja 

sosiaaliset suhteet. 

 

 

5.4 Perheen pakollisuus 

 

Tämä alaluku keskittyy perheen ryhmää edistävään toimintaan sekä sitä horjuttaviin 

eroihin. Viljalle negatiiviset tunteet Vainistojen perhettä kohtaan peilautuvat rosvojen 

kautta. Viljan sanojen mukaan hän on ”[h]ävennyt isän meuhkaamista 
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sukututkimuksestaan aina, kun meillä kävi vieraita. Koko vuoden olin hävennyt 

tavallisuuttani, jonka kesä rosvoperheessä oli armotta paljastanut.” (MRK, 48.) Rosvojen 

Viljan silmillä nähty erikoisuus on positiivista, kun taas yhteiskunnan normien mukainen 

perhe on liian tavallinen. Vaikka Vilja haluaa olla hyväksytty ja tavalliseksi koettu osa 

ryhmää, haluaa hän ryhmän olevan itsessään erikoinen. Hänen mielipiteensä oman 

perheensä tylsyydestä aiheuttaa eron Viljan ja hänen isänsä välille. Perheen isä on 

ilmeisesti sosiaalisesta identiteetistään perheessä ja Vainistojen suvussa innoissaan ja 

haluaa selvittää sitä lisää. Tämä tylsän tavallisuuden esiin kaivaminen jopa hävettää 

Viljaa.  

 

Vilja on alkanut sanojensa mukaan loitota perheestään. ”Huomasin, etten puhuessani 

tuntenut juurikaan koti-ikävää. Mietin piinallisia kohtaamisia Vanamon kanssa.” (MRK, 

45.) Viljan näkökulmasta hänen perheensä tuo mieleen ensimmäisenä huonoja muistoja. 

Tämä vakuuttaa lukijaa siitä, että Viljan sosiaalinen identiteetti on loitontumassa hänen 

jäsenyydestään perheeseensä. Samalla Vilja tuo myös esille, että Vainistojen perhe 

ryhmänä jopa tuottaa hänelle negatiivisia kokemuksia. Tämä koti-ikävättömyys voidaan 

nähdä karnevalistisena, koska teoksessa lapsi valitsee erkaantua perheestään ja on näin 

osa Reynoldsin esittelemää (2009, 205) valitun perheen keskustelua. Sosiaalisen 

identiteetin kautta voidaan tulkita teoksen kuvaavan erkaantumista myös 

henkilökohtaisemman kokemuksen kautta.  

 

Viljan mielestä Vainistojen perheen tilanne on parantunut hänen Rosvoloiden mukaan 

karkaamisensa jälkeen. ”– Kiva, kun nykyisin syödään taas yhdessä, äiti sanoi. Se tarkoitti 

isompaa asiaa. Meillä kaikilla oli tällä hetkellä inhimilliset välit.” (MRK, 316.) Yhdessä 

syöminen on sosiaalinen tapahtuma, joten tämä on Viljan mielipiteen mukaisesti merkki 

paremmasta ryhmän toiminnasta kuin hänen aiemmin kuvailemansa 

kommunikoimattomuus. Täydellinen ei kuitenkaan ole vielä tämäkään tilanne. ”– Eikö 

ole ihana, äiti suputti isälle. – Vanamolla ja Viljalla on nyt yhteisenä se barbiharrastus.  

Melkein puraisin palan huulestani, kun koetin olla nauramatta.” (MRK, 321.) 

Vanhempien kuva täydellisesti toistensa kanssa viihtyvistä sisaruksista saa Viljan milte i 

nauramaan. Perheen kommunikaatio ja välit eivät ole vielä sellaisella tasolla, etteikö sen 

jäseniltä jäisi jotain lasten sosiaalisesta identiteetistä huomiotta.  
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Vilja peilaa Kallen ahdistusta aikuisten päällikkyydestä ja vastuusta omaan elämäänsä. 

Sekä Viljan äiti että isä vaikuttavat hänen muistinsa mukaan tuovan perheen ulkopuoliset 

velvollisuutensa ja toimensa kotiin. 

 

Minä ajattelin vanhempiani, äitiä joka kantoi työpaikan papereita mukaan 
kangaslaukussaan ja oli katsovinaan televisiota, vaikka oikeastaan tekikin 

töitä. Isää, joka tahtoi iltakaudet meuhkata työpaikan tyypeistä äidille ja 
sulki keittiön oven, eikä sinne oikein viitsinyt mennä, vaikka olisi kuink a 

ollut nälkä. (MRK, 109.) 

 

Tämä vaikuttaa olevan teoksen kritiikkiä vanhempien sosiaalisten identiteettien perhettä 

syrjäyttävään toimintaan. Viljan tila toimia kodissa rajoittuu, koska vanhemmat 

laajentavat oman kodin ulkopuolisen toimintansa myös kotiin. Vanhempien kodin 

ulkopuoliset sosiaaliset identiteetit vaikuttavat myös muokkaamalla perheen sisäistä 

toimintaa. 

 

”Halusin joka paikassa kertoa, miten meillä kotona ei koskaan puhuttu. Isäni ja äitini eivät 

osanneet edes kysyä, mitä meille tytöille kuului. Mutta miksei Rosvoloilla, joiden elämää 

olin ihaillut kokonaisen vuoden, osattu asioita sen paremmin?” (MRK, 289–290.) Vilja 

näkee yllättäen yhtäläisyyden oman perheensä ja Rosvoloiden välillä. Hän tajuaa, että 

molempien jäsenet eivät osaa kommunikoida. Tästä syystä ryhmille ei muodostu kaikkia 

edistäviä tavoitteita, vaan kaikki huolehtivat omista toiveistaan ja niiden 

täyttymättömyydestä, koska sosiaalista identiteettiä Jansin ja kumppaneiden (2012, 

1148–1149) esittelemää vahvistavaa yksilöiden erilaisuuden käsittelyä ei käydä. 

Vainistojen perheessä Viljan silmissä erityisesti äiti ja isä pidättäytyvät koettamasta 

kuunnella lasten toiveita, mutta Rosvoloiden ryhmässä sekä aikuisten että lasten tarpeet 

jäävät sanoittamatta. 

 

Vainistojen perhe ei Viljan mielessä kuitenkaan sovi samaan muottiin, vaan hän näkee 

eri rooleja myös oman perheensä sisällä. ”Ajattelin äiti-parkaa, joka joutui erotuomariks i 

tähän nyrkkitappeluun. Isän kevään mittaan kasvanutta epäluuloa minua kohtaan”. 

(MRK, 45–46.) Perheessä isä on ollut se, joka on yrittänyt ohjailla Viljan sosiaalista 

identiteettiä ja estää yhteyksiä rosvoihin syntymästä. Välirikko Viljan ja perheen välillä 

onkin ollut ilmeisesti yleensä Viljan ja hänen isänsä välinen. Perheen äiti on yrittänyt 
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löytää yhteisiä tarttumakohtia, josta rakentaa uutta perheen sopua ja sosiaalista 

identiteettiä.  

 

 

 

6 Päätäntö 

 

 

Tässä tutkielmassa olen käsitellyt Me Rosvolat ja konnakaraoke -romaanin ryhmien 

valtarakenteiden vaikutusta hahmojen sosiaalisiin identiteetteihin. Samalla olen pyrkinyt 

ottamaan huomioon teoksen kerrontatavan vaikutukset näihin tulkintoihin, sillä 

karnevalismi on yhteydessä sekä tapoihin esittää hahmoja ja heidän maailmaansa että 

tapoihin luoda valtarakenteita kumoavia konteksteja teoksen maailmassa. Tutkielmani 

tutkimuskysymys oli, kuinka kohdeteoksen kerronnan avulla käsitellään sosiaalisten 

identiteettien ja vallan vuorovaikutusta. Tutkielmani päätelmät tuovat esille, kuinka MRK 

edustaa karnevalistista lastenromaania, jonka kerronnan avulla käsitellään lapsien 

elämään vaikuttavia jäsenyyksiä sekä niiden vaikutuksia lasten elämään.  

 

 

Lähdin käsittelemään teosta useiden sosiaalisten identiteettien samanaikaisuudesta käsin. 

Samalla käsittelin teoksen ryhmien ja yhteisöjen vuorovaikutusta ja ristiriitoja, jotka 

vaikuttavat hahmojen identiteetteihin, mutta ovat myös Stephensin (1992, 121) näkemän 

karnevalismin mukaisesti luomassa keskustelua vastakkainasettelujen kautta. Kauhasen 

(2016) havainnot karnevalistisista hahmoista Me Rosvolat -teoksessa ovat pitkälti samoja 

lähtökohdiltaan kuin omani, mutta tutkielmani pyrkii näkemään karnevalististen 

hahmojen taakse niiden vaikutuksiin kerronnassa. Kohdeteoksessa rosvot voivat olla osa 

yhteiskuntaa, mutta samalla heidät nähdään yhteiskunnan kannalta haitallis ina. 

Karnevalistisen kerronnan kautta teos luo kuvaa monista Roccasin ja Brewerin (2002, 88) 

näkemysten mukaisista osittain päällekkäisistäkin sosiaalisista identiteeteistä, jotka eivät 

aina sovi ristiriidattomasti toistensa piiriin. Teoksessa hahmot ovat aktiivisesti eri 

välinein luomassa omaa sosiaalista identiteettiään, mutta samalla toivovat sosiaalisen 

identiteetin teorian mukaista hyväksyntää ryhmänsä jäseniltä. Kaikkia ryhmiä ei 

kuitenkaan valita teoksessa vapaasti, vaan esimerkiksi aikuisilla on valtaa ohjata ja tukea 

lasten sosiaalisten identiteettien muodostumista. Tätä teos kuitenkin rikkoo Nikolajevan 
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(2010, 42) karnevalistisesta lastenkirjallisuudesta tekemien havaintojen mukaisest i 

antamalla lapsihahmoille valtaa valita ryhmänsä. Karnevalistisen kerronnan kautta teos 

asettuu lasten aktiivisen sosiaalisen identiteetin valinnan puolelle.  

 

Rosvoloiden sekä Vainistojen vanhemmat tuovat MRK-teoksen kerronnassa esille 

vanhempien oletettuja rooleja perheessä. Isän ja äidin roolit keskittyvät ristiriito ihin 

perheen ja muun elämän yhteensovittamisessa. Karnevalisminkin mukaisesti vanhemmat 

sekä useat aikuiset ovat teoksessa lapsihahmojen toiminnan tiellä tai negatiivises t i 

vaikuttamassa lasten elämään.  Aikuisilla on teoksessa valtaa vaikuttaa lasten sosiaalis i in 

identiteetteihin, vaikka karnevalistisuus sekä vapaan valinnan pohdinta tuovat lapsia 

kohti Brownin (2000, 278) näkemystä lasten oman identiteettinsä aktiivisesta hallinnasta. 

Mutta myös aikuishahmoja syvennetään teoksessa, ja esimerkiksi Hildalle annetaan ääni 

oman sosiaalisen identiteettinsä toiveista.  

 

Seuraavaksi keskityin rosvoyhteisön rakenteisiin. Esille nousivat erityisesti sosiaalisen 

identiteetin teoriasta Roccasin ja Brewerin (2002, 88) havaintojen mukaiset ryhmien 

sisäkkäisyys ja ryhmän sisäiset erot. Rosvoyhteisö näkee yhteiskunnan toimintansa 

kohteena ja samalla uhkana, mikä johtaa stereotyypittelyyn. Rosvoyhteisöä taas riipivät 

sen sisäiset ristiriidat ja ennakkoluulot, jotka nousevat jäsenten erilaisista tavoitteista. 

Johtajuudella ja tietoon perustuvalla yhteisellä toiminnalla ryhmää pyritään teoksessa 

vakauttamaan, mutta samalla on syntynyt sukupuolittavan toiminnan ja kilpailula j ien 

myötä uusia ryhmittelyn välineitä.  

 

Rosvoyhteisön kautta MRK tuo esille karnevalistisen rosvoelämän kautta yhteisöjen ja 

ryhmien ristiriitoja sekä ryhmän sisällä että sen ulkopuolella suhteessa toisiin ryhmiin. 

Rosvoyhteisön ja yhteiskunnan yhteensopimattomuuden kautta kiinnitetään teoksessa 

huomiota ryhmien ja jäsenyyksien haasteisiin toimia toistensa vaikutuspiirissä. 

Rosvoyhteisö herättää keskustelua yhteiskunnan vaikutuksista ryhmien muodostumiseen 

sekä siihen, miten yhteiskunta rajoittaa tai mahdollistaa jäsentensä toimintaa. Ryhmä on 

myös eräs esimerkki teoksessa, jonka kautta esitellään ryhmien jäsentävän sosiaalisen 

identiteetin teorian tapaan kuvaa itsestään vertaamalla itseään muihin.  

 

Keskityin myös Rosvoloihin toiminnallisena ryhmänä. Nostin esille erityises t i 

johtajuuden, sukupuolen ja sosiaalisen identiteetin hyväksynnän merkitykset teoksessa. 
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Kaarlon Bahtinin (1991, 182–183) näkemystä narrikuninkuudesta noudattava hahmo 

sallii lapsihahmon ottaa aktiivisen roolin ryhmän toiminnassa. Johtajuus oli esillä 

laajemminkin tutkielmassa. Johtajalla on teoksessa valtaa ja vaikutusta oman toimintansa 

kautta ryhmään sekä ryhmän jäseniin kuten sosiaalisen identiteetin teoriassa tuodaan 

esille. Naisen sukupuolen korostuminen ryhmän toiminnassa korostaa sekä Bahtinin 

(1991, 180) näkökulman mukaista karnevalistista totuttujen asetelmien kääntämistä että 

naisen roolin esitystä niin aktiivisen toimijan kuin perinteisen äitiyden näkökulmasta. 

Samalla esille tuli, kuinka Rosvolat toimivat yhteistyössä, mutta ryhmän sisällä on myös 

eroja.  

 

Rosvolat tuovat esille, kuinka ryhmät voivat olla hyvinkin sisäkkäisiä. Rosvolat ovat sekä 

rosvoryhmä että perhe. Kummankin ryhmän sosiaaliset identiteetit vaikuttavat toisiinsa. 

Esimerkiksi Kaarlo näkee isyytensä rosvouden linssien läpi. Toisaalta Hilda osoittaa, 

kuinka päällekkäisienkin jäsenyyksien sovittaminen voi olla hankalaa. Teoksen kuluessa 

tuodaan esille ratkaisuja useiden sosiaalisten identiteettien yhteensovittamiselle, kun 

Kalle löytää tavan jatkaa koulunkäyntiä rosvona, ja Viljan sosiaaliset identiteetit alkavat 

sekoittua. 

 

Viimeiseksi kiinnitin tutkielmassani huomiota kohdeteoksessa kuvattuihin perheisiin. 

Käsittelyssä tulee esille, kuinka MRK kohdistaa huomiota erityisesti perheenjäsenten 

toiveisiin perheen toiminnasta. Kalle, Hilda ja Vainistot koettavat vaihteleva l la 

menestyksellä korostaa perheen merkitystä toisten ryhmien jäsenyyksien edelle. Sekä 

Rosvolat että Vainistot kuitenkin rajaavat perheensä toimintaa muiden ryhmien 

jäsenyyksien kautta. Karnevalistinen tapa keskustella valituista perheistä saa aikaan, että 

valitsemattomia perhesiteitä esitetään negatiivisessa ja naurettavassa valossa, kun taas 

lasten toiveita sekä valittua perhettä keskitytään käsittelemään syvällisemmin.  

 

Muita esille nostettavia tuloksia kohdeteoksen käsittelystä ovat esimerkiksi Viljan ja 

Kallen lapsihahmojen erilaisuus. Vilja ja Kalle edustavat teoksessa perheestään eroavaa 

lasta, jolla on vaikeuksia hyväksyä perheensä näkemyksiä ja toimintaa. Toisaalta Vilja 

haluaa ja pääseekin karnevalismin puitteissa valitsemaan itselleen perheeksi kokemaansa 

ryhmää. Tässä Kaijan hahmo tulee apuun ja on Viljalle tukena sekä esimerkkinä 

sosiaalisten identiteettiensä omaehtoisessa valinnassa. Vilja myös haluaa tavallisuudesta 

poikkeavaa elämäntyyliä. Tämä on vastakkain Kallen hahmon kanssa. Kalle edustaa 
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hahmoa, joka haluaisi perheensä toimivan enemmän klassisen perheen tavoin. Hän haluaa 

olla huoleton lapsi ja oppia mahdollisimman paljon maailmasta.  

 

Viljan hahmo korostaa sosiaalisen identiteetin teorian mukaisesti hyväksynnän 

merkitystä lapsen elämässä. Hän haluaa tulla selkeästi osaksi valitsemaansa ryhmää ja 

tuntee epävarmuutta hyväksynnän puuttumisesta. Ulkopuolelle jättäminen tai jääminen 

taas korostuu rosvoyhteisön piilotellessa yhteiskunnalta. Myös Rosvolat toimivat 

yhteiskunnassa piilottaen rosvoutensa, koska tämä identiteetti ei saa hyväksyntää.  

Hyväksyntään teoksessa vaikuttavat esimerkiksi erilaiset ennakkoluulot sekä 

stereotypiat. Kaikilla ryhmillä on omia käsityksiä ulkopuolisista ryhmistä sekä niiden 

jäsenistä. Karnevalistisesti paljoon pystyvä ja edistystä suosiva Helekin osoittaa 

värittyneiden kuvien vaikuttavan hänen näkemyksiinsä toisista. 

 

Hele on hahmona pitkälti Nikolajevan (2010, 42) omassa tekstissään esille tuoman 

karnevalistisen aktiivisen lapsihahmon mukainen. Hänelle annetaan teoksessa vapaus 

kehittää aivan uutta ryhmää ja valtaa aikuisten yli ryhmässä. Toisaalta hänen valtaansa 

käsitellään myös sen tuomien negatiivisten seurausten kautta. Kaarlo on Helen hahmolle 

karnevalistinen pari, koska he täydentävät toisiaan ryhmän valtarakenteissa. Kaarlo on 

Bahtinin (1991, 182–183) karnevalistisesta johtajahahmosta tekemän tulkinnan eli 

narrikuninkaan versio. Kaarlo on aikuinen, jolla ei ole aktuaalista valtaa. Hänen annetaan 

kuitenkin säilyttää teoksessa roolinsa Helen hahmon avulla. Helen ja Hildan hahmot taas 

antavat MRK-teokselle mahdollisuuden käsitellä myös passiivisempana perinteises t i 

pidetyn sukupuolen mahdollisuuksia toimia.  

 

MRK laajentaa ja syventää karnevalistisen lastenkirjallisuuden kuvaa. Teos on esimerkki 

siitä, kuinka karnevalistisen kerronnan avulla voidaan esitellä kaunokirjallisesti lasten 

elämään vaikuttavien ryhmien toimintaa sekä lasten omien toiveiden huomioimista. MRK 

lapsille suunnattuna teoksena kaikessa humoristisuudessaankin korostaa, kuinka suuri 

merkitys on kuuluvuudella ja mahdollisuudella toteuttaa itseään. Teos esittää todellista 

monitahoisuutta sosiaalisten identiteettien kohdalla, kun sen maailmassa kuvataan 

monimutkainen sosiaalisten identiteettien verkosto, jota karnevalismi sekä tukee että 

värittää. 
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MRK on siis karnevalistinen teos, jonka kautta käsitellään monella tasolla ryhmiin 

kuulumisen merkityksiä. Näin MRK on yhtenä esimerkkinä lapsilukijoille monipuolis ista 

tavoista nähdä ryhmien merkityksiä. MRK on tutkielmani aiheita kuvaava myös nimensä 

puolesta. Teoksen nimi aloittaa keskustelun, keitä nähdään kuuluvaksi tähän ’me’-

ryhmään. Ryhmien välillä ja ryhmien sisällä käydään teoksessa kisaa kuuluvuuden ja 

näkyvyyden avulla. MRK esittelee maailman, jonka ryhmät ovat yksilöiden kautta 

vuorovaikutuksessa monin tavoin.  

 

Tulevaa tutkimusta olisi mahdollista vielä tehdä Me Rosvolat -sarjasta esimerk iks i 

valtarakenteiden ja karnevalismin näkökulmasta. Sarjan tasolla esimerkiksi hahmojen 

kehittyminen sekä suhteet karnevalistisiin piirteisiinsä voisivat tarjota uusia näkökulmia.  

Lisäksi eri medioiden väliset suhteet ovat mahdollinen lähestymistapa, sillä sarjan 

ensimmäisestä teoksesta on myös tehty elokuva, jonka piirteitä voidaan tutkia suhteessa 

kirjalliseen teokseen. Toisaalta olisi myös mielenkiintoista nähdä lisää tutkimusta 

sosiaalisten ryhmien merkityksestä lastenkirjallisuudessa. Tämä tutkielma on eräs 

lähestymistapa sosiaaliseen näkökulmaan lastenkirjallisuudesta ja on laajentamassa 

lastenkirjallisuudentutkimusta tähän sosiaalisten aspektien suuntaan. Samalla se sitoo 

lastenkirjallisuuden kerronnan tavat osaksi syvällisempää hahmojen käsittelyä. 
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