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5 Lukijalle 

 

 

Lukijalle 

 

 

Komedia ja tragedia ovat erottamattoman lähellä toisiaan, kerrotaan Sokrateen sanoneen. 

Toisinaan niitä erottavan rajaviivan näkeminen on jopa mahdotonta. 

 

Lokakuussa 2017 minulla oli ilo todistaa erinomaisten puheenvuorojen äärellä, kuinka 

monisyinen ilmiö huumori onkaan. Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry:n seitsemäs 

vuosiseminaari kokosi jälleen yhteen kulttuurintutkijoita Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, 

Oulun ja Turun yliopistoista pohtimaan yhdessä valittua teemaa, joka tuolla kerralla oli 

huumorin monet ulottuvuudet. Seminaari on vuosien aikana muodostunut tärkeäksi 

tilaisuudeksi, jossa alan opiskelijat pääsevät jakamaan tietojaan yli yliopistorajojen.  

 

Tuona lokakuisena päivänä pidetyt puheenvuorot on nyt muotoiltu teksteiksi yksien 

kansilehtisten väliin, jotta ne voisivat herättää ajatuksia ja tuoda näkökulmia myös sellaisten 

ihmisten elämään, jotka eivät tuolloin päässeet esityksiä kuulemaan. Olitpa sitten opinpolkuasi 

aloitteleva tai sillä edistynyt kulttuurintutkija tai tieteenalaa tuntematon mutta utelias 

maailman tutkailija, seuraavat sivut toivottavasti auttavat sinua ymmärtämään hieman 

paremmin sitä valtavaa ilmiötä, jota kutsumme kulttuuriksi. 

 

Tätä julkaisua on toivottu pitkään. Tarkastelet nyt ensimmäistä Kulo ry:n seminaarijulkaisua. 

Kuten ensimmäisillä asioilla yleensä, on silläkin ollut haasteenaan löytää muotonsa. Kiitos siitä, 

että pitkäaikainen toive nyt toteutuu, kuuluu joukolle uutteria ihmisiä: kirjoittajille, toimittajalle 

ja taittajalle sekä kaikille seminaarin järjestämiseen osallistuneille. Heidän ansiostaan 

aikomuksista on tullut tekoja. 

 

Huumori on vakava asia, mutta vakavien ilmiöiden näkeminen uudella tavalla voi tuoda 

ymmärtämisen iloa. Toivottavasti näille sivuille kootut tekstit tuovat sinulle uusia oivalluksia, 

hyvä lukija. Minulle ne ovat niitä tuoneet. 

 

 

 

Jyväskylässä marraskuussa 2018 

 

Henrik Lassila 

Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry:n puheenjohtaja 2017 
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ESIPUHE: HUUMORIN MONIMERKITYKSELLISYYS 
RAMI MÄHKÄ 

 

 

 

Huumori on läsnä kaikkialla yhteiskunnassamme. Suurin osa ihmisistä tunnistaa huumorin sen 

kohdatessaan, tai pikemminkin tunnistaa sen käyttäjän humoristisen intention riippumatta 

siitä, pitääkö huumoria hauskana tai sen tyyliä ja käyttöyhteyttä soveliaana. Huumorin ja sen 

sukulaismoodien, ironian ja sarkasmin, käytön voi jopa väittää lisääntyneen sitä mukaa, mitä 

lähemmäs nykypäivää lähimenneisyyttä tarkasteltaessa tullaan. Huumori on yksi 

vaihtoehtoinen tapa käsitellä itsessään ei-hauskaa asiaa, ja se on todellakin yhä suositumpi 

tyylilaji. Esimerkiksi poliitikkojen näkee käyttävän sitä yhä useammin, erityisesti jos 

vertailukohta asetetaan vuosikymmenien takaiseen poliittiseen kulttuuriin, joka oli 

huomattavasti muodollisempaa ja hillitympää. Etenkin sosiaalinen media – varsinkin lyhyille 

kommenteille perustuva Twitter – on alusta, jolla hetken mielijohteesta tehty päivitys, 

somekulttuurille tunnusomainen välittömän reagoimisen houkutus (ja julkisuuden henkilön 

tapauksessa myös paine) lisää tyypillisesti kriittisen viestin sisältävän letkautuksen 

postittamisen helppoutta periaatteessa globaaliin ”eetteriin” sen pidemmälle miettimättä. 

 

Samalla on kuitenkin lisääntynyt riski humoristisen viestin aiheuttamasta ei-toivotusta 

vastaanotosta. Valittua tyylilajia – huumoria, sarkasmia, kärjekästä ironiaa – voidaan pitää 

lähtökohtaisesti vastaanottajien keskuudessa epäonnistuneena tai mauttomana aiheen takia, 

mutta yleisemmin kyse on siitä, että letkautusta ei pidetä sisällöltään onnistuneena. Esimerkiksi 

varsinkin julkisuuden henkilön suorassa televisiolähetyksessä tai twiittinä esitetty, oletettavasti 

ainakin osin spontaani ”heitto” ajankohtaiseen asiaan tuottaa helposti välittömän 

vastareaktion sosiaalisessa mediassa, pahimmillaan ”paskamyrskyn”, joka ei todennäköisesti 
ole sen aiheuttaneen henkilön tarkoitus. Tai pikemminkin kyse on siitä, että humoristisen 

kommentin esittäjä haluaa herättää huomiota, mutta yleinen reaktio ei ole sama kuin mitä 

esittäjä on toivonut. Pahimmillaan huumori kääntyy täysin käyttäjäänsä vastaan, ja joka 

tapauksessa käy niin kuin vitsinkertojalle ei pitäisi koskaan käydä: hän joutuu selittämään vitsin 

yleisölleen – selittelemään ei-humoristisessa asiayhteydessä humoristiseksi tarkoitetun 

kommentin merkityssisältöä ja motiivia ja jopa pyytämään sitä anteeksi. 

 

Olen itse tutkinut huumorin lajityypillistettyä muotoa, komediaa. Komediasta tehtyä 

tutkimusta läpikäydessäni havaitsin merkittävän ilmiön: esimerkiksi television tilannekomediaa 
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(sitcom) ja sen sosiaalisia representaatioita käsittelevissä tutkimuksissa painotetaan aluksi 

komedian erityisyyttä lajityyppinä ja esitellään komedian ja huumorin teorioita, mutta itse 

komediallisuus – komedian keskeisiin tutkijoihin kuuluvan Jerry Palmerin termin 1  mukaan 

komediassa on kyse ”intentionaalisesta komediasta” – unohtuu, kun aletaan analysoida itse 

komediatekstejä. Komedia muuttuu tekijöiden ja yhteiskunnassa vallitsevien tosiasiallisten 

käsitysten ja asenteiden suoraksi indikaattoriksi. Komediasta tehtävät johtopäätökset ovat 

tällöin virheellisiä. Vain tarkastelemalla komediallisuutta – miten jokin asia esitetään 

komediana – ja ei-komediallista, ”vakavaa” asiasisältöä suhteessa toisiinsa kyetään 

muodostamaan päteviä tulkintoja komediasta. 

 

Huumoria esiintyy ei-komediallisessa draamassa ja fiktiossa tämän tästä, ja ylipäätään huumori 

ei ole sidottu lajityyppiin. Tällöin huumorin tuottamat merkitykset ovat lähtökohtaisesti 

erilaisia kuin komediassa ”intentionaalisena” lajityyppinä, jonka tavoite on lähtökohtaisesti 
hauskuuttaa yleisöjään. Komedian ja huumorin välisen eron onkin parhaiten osoittanut 

sosiologi Michael Mulkay, tosin osin epäsuorasti, sillä argumentit esiintyvät hänen hienossa 

tutkimuksessaan On Humor (1988) eri asiayhteyksissä. Mulkay kirjoittaa, että komediassa (hän 

puhuu televisiokomediasta ”huumorin massatuotantona”) potentiaaliset vakavat ja 
suoranaiset poliittisetkin viestit hukkuvat  humoristisen intention vyörytyksen alle. Toisissa, 

huumoria tavallisten ihmisten käyttämänä moodina käsittelevissä, konteksteissa Mulkayn 

johtopäätös on päinvastainen: humoristinen moodi on alisteinen sille vakavalle sanomalle, jota 

huumorilla halutaan viestiä.2 Huumorin ambivalenssin ymmärtämiseksi pitää tiedostaa, että 

sillä on aina kaksi merkitystasoa: huumori ja se epähumoristinen todellisuus, johon huumori 

viittaa. On vastaanottajasta kiinni kussakin tapauksessa, kumpi on merkityksellisempi taso. 

Julkisten kohujen tapauksessa on selvää, että kyse on aina vakavan merkitystason 

ensisijaisuudesta riippumatta siitä, kuinka taitavasti vitsi on muotoiltu. 

 

Tämän ansiokkaan julkaisun artikkelit käsittelevät pääosin huumoria tuotetun 

populaarikulttuurin sijaan, kahta poikkeusta lukuun ottamatta. Kaikissa teksteissä nousee esiin 

alussa mainitsemani näkökohdat huumorin käytön yleisyydestä ja samalla ambivalenssista, 

riskialttiudesta. Annukka Saaristo tarjoaa artikkelissaan näkökulmia kotimaiseen rapmusiikkiin. 

Suomirapiin on aina kuulunut huumori, mikä nähdäkseni osaltaan liittyy musiikkilajin tiettyyn 

epäarvostukseen: säestys on koneellista, ei ”oikeiden” muusikoiden elävänä esittämää ja 
laulaja ei ”laula” vaan riimittelee puheenomaisesti. Epäarvostusta ovat lisänneet edellä 
mainittujen piirteiden istumattomuus ”suomalaiseen” musiikkikäsitykseen (vrt. Suomessa 
1980- ja 1990-luvuilla erittäin suosittu toinen afroamerikkalainen musiikkityyli, blues, jazzista 

puhumattakaan) sekä huumori musiikkityylin suomalaisesta historiasta ponnistavana ilmiönä. 

Massasuosiosta huolimatta huumori on estänyt suomirapia nousemasta täysin vakavasti 

otettavaksi musiikkityyliksi niin sanotun suuren yleisön keskuudessa, yksittäisiä artisteja lukuun 

                                                             
1 Palmer, Jerry 1987: The Logic of the Absurd: On Film and Television Comedy. London: British Film 

Institute, 21–23. 

2 Mulkay, Michael (1988), On Humor: Its Nature and Its Place in Modern Society. Cambridge: Polity 

Press, 5, 217–219, passim. 
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ottamatta (genren suurimman suomalaistähden, Cheekin, tuotannossa huumori on selkeästi 

alikorostettua). On kysyttävä, latistaako vai korostaako huumori suomirapin sanomaa? Joka 

tapauksessa se, tapauskohtaisesti, asettaa sen vaakalaudalle. 

 

Milla Rajakangas käsittelee kauhukirjailija Joe Hillin teoksien ”kauhistuttavaa naurua”, jolla hän 
tarkoittaa sitä, että groteskin tyylilajin kautta päädytään ristiriitaiseen, toisaalta inhotusta, 

toisaalta koomista sisältävään reaktioon, ja lukija on tästä kirjailijan tapaan tietoinen. 

Inhorealismi on epäilemättä aina kiehtonut ihmisiä, ja tähän – intertekstuaalisuuden ohella – 

Hillin teokset pureutuvat. Olemme syvästi tietoisia omasta kuolevaisuudestamme, ja monet 

meistä nauttivat makaaberien tarinoiden lukemisesta. Hillin tapauksessa on kuitenkin oleellista 

ymmärtää, että hänen parodisuutensa on osa niiden ja vastaavan viihteen suosiota: lukija 

tajuaa ”vitsin”, mutta samalla kauhistuu tarinoiden ja niiden kohtausten sisällöstä. 
 

Huumori on epäilemättä aina, mutta todistetusti viimeistään antiikin kirjallisuudesta alkaen, 

ollut tapa suhteuttaa vallankäyttäjien asemaa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Uula Neitolan 

artikkeli avaa tähän peruslähtökohtaan tarkan kulttuurisen prisman, jossa keisarielämäkerrassa 

– kyseessä on Gaius Suetonius Tranquilluksen keisari Tiberiuksesta (42 eaa – 37 jaa) 100-luvulla 

tekemä elämäkerta – esiintyvä huumori selittyy yhtäältä Kreikasta periytyvistä kirjallisista 

traditioista, toisaalta neologismien, eli uudissanojen, käytön paljastamasta yhteiskunnallisen 

tilanteen muutoksesta. Kuten Neitola toteaa, elämäkerta, ja tässä tapauksessa sen sisältämä 

huumori, kertoo usein paljon enemmän kirjoittamisajankohdasta, ja sen tuottajasta, kuin sen 

kohteesta. Sama ajatus on aina pidettävä mielessä mitä tahansa humoristista tekstiä tai 

laajempaa diskurssia analysoitaessa. 

 

Julkaisun muissa artikkeleissa aiheet ovat lähtökohtaisesti ”viihdettä” vakavampia, ja siksi 
huumori on niissä moniselitteisempää, ristiriitaista. Mustaa huumoria on esiintynyt 

epäilemättä aina yhteisöjen ja kulttuurien sisällä, mutta mitä viehättävää on kuolema-

aiheisessa huumorissa? Se, että olemme kaikki tietoisia oman kuolemamme 

väistämättömyydestä, mutta sen käsittely on etäännytettyä, esimerkiksi huumorin avulla. 

Kuten Toni Saarinen artikkelissaan toteaa, kuolema on omassa nykykulttuurissamme suljettu 

yhä enemmän pois elämämme piiristä – menneiden vuosisatojen ja -vuosikymmenien 

agraarisessa Suomessa kuolema ja sen konkreettinen kohtaaminen oli surullinen, mutta 

”luonnollinen” osa elämää. Ehkä osin siksi kuolema-aiheinen huumori kohdistuu yhä useammin 

julkisuuden henkilöihin, sillä he ovat yleensä niin ikään etäällä omasta arjestamme. Erityisen 

huomionarvoista kuolema-aiheisessa huumorissa on ajatus huumorin ylemmyysteoriasta: 

kuolemasta vitsaileminen on asettumista hetkellisesti sen yläpuolelle, kuoleman ivaamista. 

Vastaavasti ”tavallinen” ihminen voi kuolleesta julkkiksesta vitsaillessaan asettua tilapäisesti 
merkkihenkilön yläpuolelle: tämä kuolee aivan yhtä lailla kuin ”tavis”, eivätkä siinä auta 
maallinen maine ja mammona. 

 

Tuomas Äystö käsittelee Suomessakin vuosikymmenien tradition omaavaa ilmiötä, uskonnon 

pilkkaamista. Tunnetuimmat kohua herättäneet ja oikeustuomioihin johtaneet tapaukset 

lienevät Hannu Salaman romaani Juhannustanssit (1964) ja taiteilija Harro Koskisen 
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Sikamessias-teos (1969). Joka tapauksessa olemme tottuneet uskonto-aiheisen, kuten myös 

poliittisten liikkeiden ja ideologioiden, huumorin hyväksymiseen yhteiskunnassamme. Kuten 

Äystö toteaa, kysymys uskonnon (humoristisesta) pilkasta muuttuu heti monimutkaisemmaksi, 

kun kyseessä on vaikkapa maahanmuuton kautta Suomessa aiempaa yleisempi islam. Vaikka 

kysymyksellä on kansainväliset ulottuvuutensa, uskonnon pilkan konteksti on Suomessa ollut 

viime vuosiin asti ”suomalainen” kristinusko. Väittely sananvapauden – mukaan lukien 

uskonnon pilkkaamisen – ja kulttuurisen sensitiivisyyden näkökohtien välillä jatkuu Suomessa 

edelleen. 

 

Tämän julkaisun kaikki artikkelit ovat ansiokkaita, ja ne sisältävät sekä mielenkiintoisia että 

haastavia aiheita ja näkökulmia huumoriin. Onnittelen kirjoittajia teksteistä ja vielä erikseen 

niiden julkaisusta. Riippumatta siitä, päätyykö ammattiin, jossa pidempien tekstien 

tuottaminen on keskeisessä osassa, on selvää, että kyky ilmaista ja rohkeus julkaista ovat 

ensiarvoisen tärkeitä asioita yhteiskunnassa, jossa työntekijältä odotettavat valmiudet ja 

kilpailu näyttävät vain kasvavan.  

 

Haluan lopuksi kiittää Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry:tä kutsusta keynote-

luennoitsijaksi tämän julkaisun pohjana olevaan huumoriaiheiseen seminaariin Turussa 

lokakuussa 2017. Seminaari oli erinomaisesti järjestetty, esitykset mainioita, ja ylipäätään 

yhdistyksen toiminnassa tuntuu olevan poikkeuksellisen positiivinen ja innostunut tekemisen 

meininki, mistä konkreettisena osoituksena on tämä hieno julkaisu. 

 

 

 

Turussa helmikuussa 2018 

 

Rami Mähkä 

Kirjoittaja on populaarikulttuuriin ja historiakulttuuriin erikoistunut tutkija. 
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SANALEIKKEJÄ JA SADISMIA: HUUMORIN ELEMENTIT 

SUETONIUKSEN TIBERIUS-ELÄMÄKERRASSA 
UULA NEITOLA 

 

 

 

Tässä artikkelissa käsittelen historioitsija Gaius Suetonius Tranquilluksen (75–160) käyttämää 

huumoria keisari Tiberius Augustus Caesarin (42 eaa. – 37 jaa.) noin vuonna 121 jaa. 

ilmestyneessä elämäkerrassa. Lähestyn teemaa mielikuvatutkimuksen näkökulmasta, joka 

havainnollistaa, millaisia humoristisia mielikuvia Tiberiusta käsittelevään elämäkertaan 

sisällytettiin. Lähestyn aihetta latinankielisten neologismien eli uudissanojen näkökulmasta. 

Mielikuvien tutkiminen Suetoniuksen Tiberius-keisarielämäkerrassa huumorin kontekstista 

avaa arvoja ja asenteita, jotka liittyvät kuvan tuottajaan, eivätkä niinkään sen kohteeseen. Pyrin 

artikkelissani vastaamaan kysymyksiin, onko Tiberius-elämäkerran huumorissa nähtävissä 

jatkumo antiikin huumorin traditiossa, noudattaako teos roomalaisen historiografian 

luonnetta, ja millä tavoin huumoria käytetään osana historiaa. Mielikuvien tuottajan 

tutkiminen valottaa parhaimmillaan eräitä roomalaiseen huumoriin liittyviä perinteitä, jotka 

puolestaan vahvistavat tiettyjä roomalaiseen tapakulttuuriin ja historiankirjoituksen 

didaktiseen luonteeseen liittyviä käsityksiä. (Fält 2002, 9.) Käsittelen artikkelissa aluksi antiikin 

huumorin traditioita ja millä tavoin ne ovat vaikuttaneet Suetoniuksen valitsemiin huumorin 

keinoihin. Seuraavana käsittelen roomalaisia historiankirjoittajia ja Suetoniusta kirjoittajana, 

hänen tyyliään sekä Tiberius-elämäkertaa. Lopuksi havainnollistan huumorin elementtejä 

Tiberius-elämäkerrassa muutaman esimerkin kautta. 

 

 

HALLITSIJOIDEN KRITISOIMINEN OSANA ANTIIKIN HUUMORIN PERINNETTÄ 

 

Antiikissa huumorilla oli moniulotteisia merkityksiä sekä esittävässä taiteessa että politiikassa. 

Huumori kuului olennaisesti erilaisiin uskonnollisiin tapahtumiin ja sillä oli usein teatraalinen 

pohjavire. Kreikkalaisessa teatterissa huumoria sääteli tasapainon vaatimus: suruun ja 

kuolemaan tuli liittää tasapainottavasti huumoria ja naurua, jolloin – kärjistäen – tragedian 

ohelle syntyi komedia. Aristoteleen mukaan komediaa ei alun perin otettu kovin vakavasti, ja 

siksi sen rooli historiassa on haastavampi (Aristot. Poet. 2.2.) Kreikkalaisen komedian juuret 

ovat varhaisessa rituaalikäyttäytymisessä, joka liittyi Dionysoksen kultin palvontamenoihin. 

Niihin kuuluivat olennaisena osana falliset kulkueet sekä hurmoksen, viinin ja päihtymyksen 
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juhla. Rituaalien ohjelma oli usein rajun orgastinen ja väkivaltainen: niihin kuului 

hedelmällisyys, vuosittainen kuolema ja ylösnousemus, ja niiden yhteydessä esiintyi muun 

muassa ekstaattista eläinten elävältä repimistä ja syömistä sekä symbolinen väärän kuninkaan 

tappaminen. (Alho 1988, 25–26.) Väärän hallitsijan tai hallintomuodon kritisoiminen on myös 

yksi Suetoniuksen Tiberius-elämäkerran läpäisevistä teemoista, mikä luo yhteyden antiikin 

huumorin perinteeseen ja sen värikkääseen syntyhistoriaan. 

 

Komedia tulee kreikan kielen sanasta komos1, jolla viitattiin iloiseen Dionysoksen ja Phalloksen 

palvontaan omistautuneeseen kulkueeseen, joka eteni kaupunkien kaduilla ja raiteilla fallisia 

symboleita kantaen. Kulkueeseen kuuluivat rituaaliset pilapuheet ja rivoudet, joista 

myöhemmin tuli komedian kuoro-osuus. Polisten isännät huomasivat, että huonojen 

kansalaisten julkisella kritiikillä oli myönteisiä seurauksia yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi, ja 

pian komedioiden kirjoittajat saivat käyttöönsä kuorot. Quintus Horatius Flaccuksen 

Runotaide-teoksen (Ars Poetica, AP:73–118) mukaan komedioiden kirjoittajat saivat vapaasti 

arvostella sellaisia henkilöitä, jotka antoivat aihetta kritiikkiin olemalla pahantekijöitä, 

irstailijoita, tikarimiehiä tai muulla tavalla maineikkaita. (Rothwell 2006, 8; Alho 1988, 27–28.) 

 

Roomalainen huumori peri kreikkalaiselta esikuvaltaan ajatuksen esittävän taiteen 

tasapainosta: suru tuli tasapainottaa ilolla, kyyneleet naurulla, kuolema elämällä ja esimerkiksi 

hedelmättömyyden symboliikka hedelmällisyyden symboliikalla. Roomalaiset omaksuivat 

myös kreikkalaisen parodisen pilkkamukaelman, ja stereotyyppisiin groteskeihin hahmoihin ja 

ivanäytelmiin erikoistuneet, 200-luvulla eaa. syntyneet niin sanotut atellaanifarssit, jotka saivat 

nimensä Atellan kaupungista, tulivat suosituiksi Roomassa. Niitä esitettiin aluksi tragedioiden 

jälkinäytöksinä osin improvisoituina, mutta viimeistään diktaattori Lucius Cornelius Sullan 

(138–78 eaa.) aikana niitä alettiin muokata kirjalliseen asuun. (Alho 1988, 63.) 

Atellaanifarsseissa käsiteltiin poliitikkojen ja hallitsijoiden, todennäköisesti myös keisari 

Tiberiuksen mainetta. 

 

Roomalaisen pilkan aiheet saivat innoituksensa usein mytologiasta, mutta suosiota saivat myös 

muukalaisten ja ammattiryhmien puheen ja murteiden imitaatio, pilailuleikit sekä oppineiden 

ja – sananvapauden salliessa – lainsäätäjien ja vallanpitäjien kustannuksella pilailu. 

Roomalainen viihde noudatti myös väkivallan perinnettä, ja suosittuja olivat esimerkiksi 

gladiaattorinäytökset ja erilaiset suuria taisteluja imitoivat näytökset. (Dodge 1999, 205–208.) 

 

Hallitsijoista tehtyä pilkkaa esiintyi riippuen kunkin keisarikauden poliittisesta 

sananvapaudesta. Loukkaavilla ja pilkkaavilla vitseillä tai kirjoituksilla saattoi nopeasti päästä 

hengestään. Se oli myös itsessään pilailun aihe: esimerkiksi kun keisari Vespasianuksen (69–79) 

hautajaissaatossa eräs ammatti-ilveilijä pyysi vainajaa kertomaan manan majoilla keisari 

Augustukselle, ettei tämän kansalle lupaamia lahjoja oltu vieläkään saatu, hallitseva keisari 

                                                             
1 κῶμος 
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Titus tämän kuultuaan päätti mestauttaa ilveilijän, jotta tämä voi viedä terveiset Augustukselle 

henkilökohtaisesti. (Suetonius, Ves. 19.2.; Alho 1988, 64.) 

 

Tästä lähtökohdasta Tiberius-elämäkerrassa esiintyvä huumori keisarista on käsitettävä 

yhtäältä merkiksi sananvapauden laajenemisesta, joka antoi mahdollisuuden kritisoida ylintä 

vallanpitäjää, ja toisaalta näytteeksi monivivahteisesta huumorista, jolla oli osansa antiikin 

historiankirjoituksessa. 

 

 

 

TIBERIUKSEN ELÄMÄ HISTORIANKIRJOITTAJAN SILMIN 

 

Roomalaisen historiografian tutkiminen tarkoittaa sekä kirjoittajien taustan kartoittamista että 

heidän teostensa analysoimista. Tärkeimmät tiedot historiallisesta Tiberiuksesta (42 eaa. – 37 

Roomalainen keisariaikainen teatterinaamio Museo Archeologico Prenestinossa. 

Roomassa suosittuja olivat erilaiset iva- ja pilkkanäytelmät, joissa myös lainsäätäjistä ja 

hallitsijoista esitettiin pilamukaelmia. Kuva: Uula Neitola. 
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jaa.) perustuvat neljän roomalaisen historiankirjoittajan tuottamiin elämäkertoihin. 

Ensimmäisenä Tiberiuksesta kirjoitti Velleius Paterculus (n. 20 eaa. – n.30 jaa.), roomalainen 

senaattorisukuun kuulunut sotilas. Rooman historiaa käsittelevässä latinankielisessä teoksessa 

(Historiae) Velleius kävi läpi roomalaisen maailman historian alkaen Troijan sodasta ja päättyen 

Tiberiuksen valtakauteen. Senaattori ja historioitsija Publilius Cornelius Tacitus (n. 50–120 jaa.), 

eräs roomalaisen latinankielisen kirjallisuuden merkittävimpiä historioitsijoita, käsitteli 

Tiberiuksen valtakautta ja elämää valtakunnan vuosittaisia tapahtumia kertaavassa 

teoksessaan Annales (Keisarillisen Rooman historia, suom. Iiro Kajanto 1990). Niin ikään 

Tiberiuksen elämäkerran on koonnut kreikaksi kirjoittanut senaattorisukuinen Dion Kassios (n. 

155–229 jaa.), jonka laaja Rooman historiaa kuvannut teos (Ῥωμαϊκὴ Ἱστορία) kattaa ajat 

Rooman perustamisesta vuoteen 229. (Pitcher 2009, viii.) Tässä artikkelissa käsittelen 

Tiberiuksen elämäkertaa historioitsija Gaius Suetonius Tranquilluksen (75–160 jaa.) Rooman 

keisarien elämäkertoja käsittelevässä teoksessa De vita Caesarum (Rooman keisarien 

elämäkertoja, suom. J.A.Hollo 1960). 

 

Suetonius syntyi noin vuonna 70 jaa. Hän sai aikansa ylhäisön tapaan laajan kirjallis-retorisen 

ja lainopillisen koulutuksen ja olikin tuottelias kirjoittaja. Siitä huolimatta De vita Caesarum on 

ainoa Suetoniukselta säilynyt teos. Verkostojen kautta historioitsijan oli mahdollista saada 

teoksensa nopeastikin lukutaitoisen Rooman yläluokan ja jopa valtakunnan ylimpien 

henkilöiden luettavaksi. Suetonius todennäköisesti käytti verkostojaan hyväksi kirjailijana: hän 

oli roomalaisen kirjailijan ja oppineen Plinius nuoremman ystävä, joka puolestaan oli keisari 

Trajanuksen hyvä ystävä. Suetoniuksesta tuli Keisarillisen kanslian päällikkö keisari 

Hadrianuksen aikaan (117–138), jolloin hän sai käyttöoikeudet keisarilliseen arkistoon, millä oli 

luultavasti merkitystä keisarielämäkertojen lähdeaineiston keräyksessä. (Fontham 1996, 2–3; 

Kaimio, Oksala & Riihonen 2008, 173.) 

 

Suetonius julkaisi keisarielämäkerrat Hadrianuksen aikana, ja teoksessa esitellään Julius 

Caesarin (n. 100–44 eaa.) ja Rooman yhdentoista ensimmäisen keisarin elämäkerrat 

Domitianukseen (81–96 jaa.) asti. Elämäkerrat noudattavat jotakuinkin samaa kaavaa: keisarin 

yksityisiä piirteitä ja tietoja esitetään peräkkäin. Elämäkerrat alkavat syntyperästä, kuvaavat 

nuoruusaikoja, sotilaallista ja valtiollista toimintaa. Loppuosissa elämäkerroissa käydään läpi 

yksityiselämää, erityisiä luonteenpiirteitä ja kaikkea muuta mahdollista, joka liittyi keisarien 

elämään ja kuolemaan. Toisin kuin kollegansa, kreikankielinen Plutarkhos (n. 45–120 jaa.), joka 

kirjoitti Kuuluisien miesten elämäkertoja, Suetonius ei arvostele yhtä paljon keisarien hyviä tai 

huonoja tekoja. Sen sijaan Suetonius antaa paljon painoarvoa taikauskoisuudelle, ja usein 

elämäkerroissa tulevan hallitsijan ura ennustetaan jo lapsena. Roomalaisille historian-

kirjoittajille yleinen tendenssi oli, että historian tulee opettaa ja sillä tulee olla kasvatuksellisia 

ja viihteellisiä tavoitteita. Siksi valtakunnan loistokkaan historian aukkokohdat oli helppo 

täydentää esimerkiksi puheilla ja opettavaisilla tarinoilla. (Mellor 1999, 1; Sarasti-Wilenius 

2007, 382.) 

 

Suetoniuksen tyyliä on analysoitu paljon. Helsingin yliopiston Rooman kirjallisuuden professori 

Edwin Linkomies toteaa keisarielämäkertojen esipuheessa Suetoniuksen olevan ”juoruavan 
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historiankirjoituksen” isä, vaikka Suetoinuksen tarkoituksena ei todennäköisesti ollutkaan 

kertoa juoruja. Suetonius käsittelee teoksessaan kahdestatoista hallitsijasta kerrottuja 

anekdootteja ”museomiehen” tyyliin, eli esittää ne ilman ajallista tai paikallista kontekstia, mikä 
taas vaikuttaa negatiivisesti teoksen historialliseen luotettavuuteen, sillä historioitsija ei 

yritäkään luoda kokonaiskuvaa. Linkomiehen mukaan keisarielämäkerrat eivät ole ”korkean 
tason” kirjallisuutta, mutta niihin sisältyy paljon sellaista kulttuurihistoriallisesti arvokasta 
tietoa, jota ei muista lähteistä saa. Teos antaa tietoja Rooman yhteiskunnasta ja kulttuurista 

keisariajan 150 ensimmäiseltä vuodelta vallan huipun näkökulmasta. (Linkomies 1963.) 

 

Tiberius Julius Caesar Augustus (alkujaan Tiberius Claudius Nero) syntyi Roomassa 16.11. 

vuonna 42 eaa., ja kuoli Misenumissa (nyk. Miseno) Napolinlahden rannikolla 16.3. vuonna 37 

jaa. Tiberius oli Rooman keisarikauden toinen hallitsija ja tultuaan hallitsijaksi 54-vuotiaana 

vuonna 14 senaatti osoitti tätä kohtaan valtiollisia tunnuksia ja kunnianimiä, kuten Augustus 

(kunnianarvoisa), Pater Patriae (isänmaan isä) ja Princeps (ensimmäinen kansalainen). 

Arvonimet Tiberius peri edeltäjältään Augustukselta, jonka esikuvaa noudattaen hän pyrki 

hallitsemaan yhdessä senaatin kanssa. Tiberius ei saavuttanut hallitsijana senaatin, patriisi- ja 

ritarisukujen eikä kansan suosiota. Hän teki joitain valtakunnallisia hallinnollisia ja taloudellisia 

järjestelyjä ja oli ennen hallitsijaksi nousuaan vuonna 14 yksi Rooman merkittävimmistä 

sotapäälliköistä. Vallankäytön historian näkökulmasta erikoiseksi Tiberiuksen valtakauden 

tekee se, että hän hallitsi viimeiset yksitoista vuotta, 26–37, valtakuntaa välillisesti 

Napolinlahdella Capreaen (nyk. Capri) saarella sijainneelta huvilaltaan. Tämän vuoksi valta 

siirtyi osittain hallitsijan informanttien, pertoriaanikaartin prefektin Aelius Sejanuksen ja tämän 

jälkeen Naevius Sutorius Macron käytettäväksi ennen Tiberiuksen kuolemaa. (Levick 1999, 

160–161.; Shotter 1992, 47–55.) 

 

Tiberiuksen jälkimaineesta itsestään on vaikea löytää huumoria, sillä siihen liittyy paljon muun 

muassa seksuaalista mielivaltaa ja summittaisia teloituksia. Tiberiukseen viitataan usein 

populaarikulttuurissa maineeltaan arveluttavana hahmona, jolle ominaista on korruptoitu-

neisuus, mielipuolisuus, salailevuus ja synkkä luonne. 2  Tämä maine on nähtävissä myös 

suuressa osassa varhaisempaa tutkimuskirjallisuutta. Tyrannin ominaisuudet esiintyvät kaikissa 

Tiberius-elämäkerroissa Velleius Paterculuksen kirjoittamaa ylistävää elämäkertaa lukuun 

ottamatta. Suetoniuksen Tiberius-elämäkerrassa on lukuisia viitteitä, jotka ovat tulkittavissa 

joko sisältönsä tai kontekstinsa vuoksi humoristiseksi, oman aikansa lukijakunnan silmissä 

naurattaviksi ja naurettaviksi asioiksi, mikä johtuu Suetoniuksen käyttämästä tyylistä. 3 

Tyylillisesti Suetonius siis sopii huumorin tutkimiseen hyvin. 

 

Tiberius-elämäkerta alkaa keisarielämäkerroille tyypilliseen tapaan lapsuuden, sukupuun, 

Tiberiuksen nuoruuden ja sotilasuran kuvailulla. Suetonius kuvaa Tiberiuksen valtiollisen uran 

                                                             
2  Esim. Robert Graves 1934: I, Claudius, Tinto Brass 1979: Caligula 

3 Tiberiusta koskevista historiallisista mielikuvista esim. Manfred Baar 1990: Das Bild des Kaisers 

Tiberiusbei Tacitus, Suetonund Cassius Dioi ja Uula Neitola 2014: Säälimätön, tyly mies. Antiikin 

kirjallisten lähteiden kuva Tiberius Caesarista. 
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alkua tyypilliseksi ylhäisösuvulle, mutta 

ei millään lailla erikoiseksi, toisin kuin 

esimerkiksi Julius Caesarin tai Au-

gustuksen kohdalla. Suetoniuksen 

esittämän historiatulkinnan mukaan 

hallitsijavalintaan vaikutti ennen 

kaikkea valtakunnalle sattunut huono 

onni – kaikki muut perilliset kuolivat, 

jolloin Tiberius oli ainoa jäljelle jäänyt 

vaihtoehto Augustuksen ja keisarin 

perijäksi. Tämän perusteella Tiberius ei 

itse uskonut tulevansa hallitsijaksi, eikä 

senaatissa pitämiensä puheiden perus-

teella ilmeisesti uskonut pysyvänsä 

toimessa pitkään. Tällaiset puheet 

hallitsijalta olivat poikkeuksellisia ja 

aiheuttivat todennäköisesti kummek-

suntaa ja paheksuntaa. 

 

Suetonius vihjaa usein Tiberiukseen 

heikkona, jollain lailla naurunalaisena 

ja epäsopivana hahmona hallitsijaksi. 

Kun senaatti tarjosi Tiberiuksen 

kunniaksi syyskuuta nimettäväksi 

Tiberiuksen nimellä – olihan kesäkuu 

nimetty Julius Caeasarin ja heinäkuu 

Augustuksen mukaan – Suetoniuksen 

mukaan keisari torjui ajatuksen 

lausahtaen: ”Mitä sitten, kun tulee 
kolmastoista keisari?”. (Suetonius. Tib. 

26: 2.) Suetoniuksen mukaan 

Tiberiusta myös dominoivat valtaistuimella useat hahmot, joista yksi oli hänen äitinsä, 

Augustuksen leski Livia Augusta. Tiberius vetäytyi nuoruudessaan ja ennen keisariuttaan 

Rhodoksen saarelle pois julkisesta elämästä, mikä Suetoniuksen mukaan vaikutti myös 

myöhemmin tämän päätökseen vetäytyä Capreaen saarelle. Samaan aikaan Roomassa yleistyi, 

Tiberiuksen myötävaikutuksella, myös niin sanottujen majesteettilakien (Lex Maiestas) käyttö. 

Majesteettilaeilla oli tarkoitus alun perin taata keisariperheen turvallisuus, mutta lakia alettiin 

Suetoniuksen mukaan soveltaa Tiberiuksen valtakauden loppuaikana mielivaltaisesti ja se 

synnytti ilmiantajien ammattikunnan (delatore), joka voi nähdä jonkinlaisena salaisen poliisin 

esikuvana. (Rutledge 2001, 93–94.) 

 

Suetoniuksen keisarielämäkerrat kuuluvat maailmankirjallisuuden merkittäviin teoksiin ja ovat 

kiinteä osa historiankirjoituksen historiaa. Teos antaa runsaasti tietoa aikakaudesta, joka on 

Museo dell'Ara Pacisin kopio Tiberiuksen 

muotokuvasta, jonka alkuperäinen versio sijaitsee Ny 

Carlsberg Glyptotek -taidemuseossa Kööpenha-

minassa.      

Augustuksen ajalta (27 eaa. – 14 jaa.) peräisin oleva 

muotokuva on veistetty realistiseen muotoon. Sen 

sijaan Tiberiuksen muotokuva antiikin aikaisessa 

kirjallisuudessa on monin tavoin värittynyt.  

Kuva: Uula Neitola. 
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merkittävä länsimaisen sivistyksen historiassa. Jotain Suetoniuksen keisarielämäkertojen 

suosiosta kertoo se, että sen muotoa ja tyyliä lainattiin tulevien vuosisatojen hallitsijoiden ja 

merkkihenkilöiden elämäkertoja kirjoitettaessa, ja että siitä on runsaasti keskiaikaisia kopioita. 

(Linkomies 1963.) 

 

 

NEOLOGISMIT SUETONIUKSEN HUUMORIN VÄLINEENÄ 

 

Sanat heijastuvat maailman ja maailmankuvan muuttumiseen. Sanavalintojen avulla voi 

päätellä asioita kirjoittajan maailmankuvasta, jota tarkastelemalla pääsee puolestaan 

lähemmäs tämän pyrkimyksiä. Tietoisesti kieleen luotu tai tuotettu sana voi täyttää 

ilmaisuntarpeen tilapäisesti, tai siitä voi tulla pitempiaikaisesti kieleen kytketty uudissana, joka 

vakiintuu yleisemmin kuvaamaan tiettyä käsitettä. Neologismilla eli uudissanalla, tarkoitetaan 

sana, joka on syntynyt kuvaamaan muutoksia elämässä, kulttuurissa, yhteiskunnassa tai 

vaikkapa tieteessä. Uudissanoilla on sijansa antiikin historiankirjoituksessa, sillä historialla oli 

antiikissa tärkeitä yhteisiä ominaisuuksia paitsi runouden niin myös erityisesti retoriikan eli 

kielen ja sanojen monipuolisen käytön kanssa.4 (Eronen 2007, 23–27; Sarasti-Wilenius 2007, 

382.) 

 

Suetonius käyttää teoksessaan lukuisia hallitsijasta kerrottuja anekdootteja elävöittääkseen 

historiaa ja havainnollistaakseen hallitsijan luonnetta. Tiberiuksen elämäkerrassa anekdootit 

sisältävät eräitä uudissanoja, joilla on humoristinen pohjavire ja jotka viittaavat sekä myytteihin 

että muihin roomalaiselle yleisölle tuttuihin kertomuksiin. Myytit ja kertomukset avautuivat 

aikansa lukevalle yleisölle myös eri tavalla kuin nykypäivän lukijalle. Suetoniuksen arkistosta 

keräämät tarinat ja anekdootit ovat todennäköisesti syntyneet useiden vuosien aikana sekä 

Tiberiuksen hallintokaudella että sen jälkeen. Niiden viittauksissa on jossain määrin nähtävissä 

vielä Tiberiuksen aikana yleinen tasavaltalaismyönteinen vire, mistä kertoo esimerkiksi useat 

viittaukset keisarin epäsopivuuteen hallitsemaan laajaa valtakuntaa. (Champlin 2006, 32.) 

Toisaalta nykypäivän termein on kyse myös pitkälti ”vessahuumorin” keinoista, jotka olivat 
suosittuja sekä lukevan väestön että rahvaan keskuudessa. Olen valinnut seuraavat sitaatit ja 

neologismit Tiberius-elämäkerran monien metaforien ja mielenkiintoisten viittausten joukosta 

sen perusteella, että ne edustavat mielestäni hyvin roomalaista huumoria. 

 

Sanankäytön mahdollisuudet heijastuvat useissa Suetoniuksen teoksessaan esittämissä 

tarinoissa. Eräässä anekdootissa, jossa Tiberiuksen luonteen tultua julki ja tämän vetäydyttyä 

Capreaen saarelle, alkoivat erikoiset ja raa’at surmatyöt, joissa hallitsija itse oli mukana. 
Suetonius toteaa, ettei Tiberiuksen verenhimolta säästynyt kukaan, mistä juontuu myös 

seuraava sitaatti: 

 

                                                             
4  Sanankäytöstä antiikissa esim. Michael Fontaine 2010: Funny Words in Plautine Comedy. 
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Mori volentibus vis adhibita vivendi. Nam mortem adeo leve supplicium putabat, ut 

cum audisset unum e reis, Carnulum nomine, anticipasse eam, exclamaverit: “Carnulus 
me evasit!” (Suetonius, Tib. 61: 5.)5 

 

Nimi Carnulus ei esiinny muualla kreikkalaisessa tai roomalaisessa kirjallisuudessa. 

Latinankielen monikäyttöisyydestä ja historiankirjoittajan huumorista kertoo se, että nimi 

juontuu latinan kielen lihaa tarkoittavasta sanasta caro, carnis ja sen voi vapaasti käännettynä 

ymmärtää tarkoittavan lihapalaa tai leikkelettä. Tiberiuksen suuhun asetettu sitaatti voisikin 

kuulua: ”Lihapala livahti pois käsistäni!” Joko Suetonius on ymmärtänyt alkuperäisen 
yleisnimen erisnimeksi, tai kirjoittaja viittaa koko anekdootillaan tyypilliseen poliittisen satiirin 

elementtiin, jossa despoottiset hallitsijat rinnastetaan teurastajiin tai kannibaaleihin. 

(Champlin 2006, 32.) Esimerkiksi Sisiliaa hallinneita tyranneja kuvattiin mielellään 

verenhimoisina kannibaaleina, jotka vertauskuvallisesti söivät oman kansansa. Muun muassa 

erään kreikkalaisen Akragasin sisilialaissiirtokunnan tyranni Falarisin (Φάλαρις, hallitsi n. 570–
554 eaa.) sanottiin syöneen uhrilapsia (ks. Tatianos Assyrialainen: Oratio ad Grecos, 34.). 

Teurastaja, carnifex, taas oli suosittu poliittinen herjanimi, jota usein käytettiin sotapäälliköiden 

”tehokkuutta” kuvattaessa. Esimerkiksi roomalainen kirjailija Valerius Maximus nimitti 
historiallisia anekdootteja sisältävässä teoksessaan sotapäällikkö Gnaeus Pompeius Magnusta 

lisänimellä adulescentulus carnifex, teiniteurastaja, jolla viitattaneen Pompeiuksen 

tehokkuuteen kenraali ja poliitikko Gaius Mariuksen kannattajien eliminoimisessa. (Val. Max. 

6.2.8.) 

 

Historiankirjoittajatkaan eivät aina olleet varmoja neologismien merkityksestä. Tarina 

Tiberiuksen erikoisista huveista Caprin saarella kertoo hyvin, kuinka historiankirjoittajat 

käyttivät lähteinään samoja Tiberiuksen aikana kerrottuja anekdootteja, jotka eivät 

valitettavasti ole säilyneet. 

 

Seuraavat lainaukset Suetoniukselta ja Tacitukselta viittaavat erikoisiin huveihin, joita Tiberius 

järjesti huhujen mukaan saarellaan. 

Suetoniuksen versio: 

Secessu vero Caprensi etiam sellaria excogitavit, sedem arcanarum libidinum, in quam 

undique conquisiti puellarum et exoletorum greges monstrosique concubitus 

repertores, quos spintrias appellabat, triplici serie connexi, in vicem incestarent coram 

ipso, ut aspectu deficientis libidines excitaret.6 (Suetonius Tib. 43.) 

                                                             
5  Ne, jotka halusivat kuolla, pakotettiin elämään. Tiberius katsoi näet kuoleman niin lieväksi 

rangaistukseksi, että hän, kuultuaan erään Carnulus-nimisen syytetyn arvaavan joutuvansa 

mestattavaksi, huudahti: ”Carnulus livahti pois käsistäni!” (Suom. J.A. Hollo) 

6  Capriin vetäydyttyään hän järjesti sinne sellaisia irstailuja varten huoneiston (sellaria), jossa monet 

eri tahoilta kerätyt ilotytöt- ja pojat sekä kaikenlaisen haureellisuuden keksijät, joita hän mainitsi 

spintriae-nimellä, kolmisin olivat vuorotellen sukupuoliyhteydessä keskenään. Hän oli itse läsnä ja 

kiihotti heikontunutta viettiänsä heitä katselemalla. (Suom. J.A. Hollo) 
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Tacituksen versio: 

Tuncque primum ignota antea vocabula reperta sunt sellariorum et spintriarum ex 

foeditate loci ac multiplici patientia; praepositique servi qui conquirent pertraherent, 

dona in promptos, minas adversum abnuentis, et si retinerent propinquus aut parens, 

vim raptus suaque ipsi libita velut in captos exercebant.7 (Tacitus Annales IV: 1.) 

 

Koska keisarista ei kuulunut mantereelle mitään vuosikausiin, antoi hiljaisuus aihetta 

mielikuvituksellisille pilkkapuheille. Tarina antaa hyvän kuvan siitä, millaisia asioita valtakunnan 

ylimmistä poliitikoista, jopa keisarista, saatettiin keksiä. Sitaateissa esitetyt uudissanat, sellaria 

ja spintria, on luotu, koska ne korostavat mieleenpainuvasti keisarin hurjasteluja ja tämän 

epäsopivuutta hallitsijan tehtävään. Tarinat olivat lukevan yleisön mielestä todennäköisesti 

hauskoja, sillä poliittiseen huumoriin usein kuuluivat seksuaalisuuteen liittyvät väitteet ja 

kertomukset. 

 

Sellaria tulee latinan kielen sanasta sella, joka tarkoittaa tuolia, istuinta, jotain jonka päällä 

istutaan. Lausemuodon perusteella sellaria on siis paikka Tiberiuksen huvilassa, huone tai 

huoneisto, jossa todennäköisesti on tuoleja. Spintria (mon. spintriae) on pieni pronssista tai 

messingistä tehty roomalainen merkki, jota käytettiin maksuvälineenä bordelleissa. Merkin 

tunnisteissa esiintyy tavallisesti seksuaalisiin tekoihin viittaavia symboleita ja jokin numeroista 

välillä I – XVI. (Duggan 2017, 104.) Suetonius viittaa spintrialla teoksessaan kuitenkin Sellarian 

asukkaisiin. Pian Tiberiuksen kuoleman jälkeen keisari Caligula jopa karkotti spintriat Roomasta. 

(Suetonius, Cal. 16.1.) Erään teorian mukaan spintria tulisi kreikan sanasta sphinktḗr (σφιγκτήρ, 
tiukka), joka viittaisi miespuolisiin prostituoituihin. Miespuolisille prostituoiduille oli kuitenkin 

jo olemassa omat vakiintuneet sanansa, excoleti ja cinaedi. Homoseksuaalisuuden 

yhdistäminen keisariin ei sinänsä ollut mitenkään tavatonta, eikä sillä todennäköisesti pyritty 

hauskuuttamaan lukijaa. 8  Todennäköisesti kyseessä oli jonkinlainen prostituoitujen ryhmä, 

joka sisälsi sekä miehiä että naisia. (Champlin 2006, 10–17.) 

 

Suuri osa keisareiden nimiin laitetuista tunnetuista sananlaskuista on peräisin Suetoniuksen 

keisarielämäkerroista.9 Tarinoilla pyrittiin usein vahvistamaan mielikuvia keisarin luonteesta. 

Toisaalta historiallisia aukkokohtia oli helppo täydentää mieleenpainuvilla tarinoilla ja puheilla. 

Roomalaisen miehen hyveiksi katsottiin kuuluvan ensisijaisesti virtus ja imperium. Ensin 

                                                             
7  Aikaisemmin tuntemattomia sanoja (sellarii ja spintria) keksittiin ilmaisemaan kauhistuttavissa 

paikoissa ja monin tavoin tyydytettyjä himoja. Orjille oli annettu tehtäväksi etsiä ja tuoda paikalle 

uhreja. He antoivat lahjoja suostuvaisille ja uhkailivat haluttomia. Jos joku sukulaisista tai vanhemmista 

asettui vastarintaan, he ryöstivät uhrit väkivalloin ja raiskasivat heitä aivan kuin nämä olisivat olleet 

voitettuja vihollisia. (Käännös Iiro Kajanto) 

8  Esimerkiksi Dion Kassios kuvaa, kuinka keisari Trjanus viihtyi nuorten poikien seurassa, kuitenkin 

siten, ettei siitä ollut haittaa kellekään. (Cass. Dio. 68.7.4.) 

9  Esim. Julius Caesarin Alea Iactaest! tai Veni-vidi-vici! 
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mainitulla tarkoitettiin muun muassa moraalista hyvyyttä ja itsehillintää. Jälkimmäisen 

katsottiin viittaavan miehen hallitsevaan asemaan suhteessa naisiin ja seurueeseensa sekä 

viime kädessä koko valtakuntaan. (McDonnell 2006, 197, 257) Suetoniuksella oli siis monia 

keinoja osoittaa Tiberiuksen roomalaisten hyveiden puutteet. Lukevalle yleisölle niin 

Tiberiuksen käytös kuin vaikkapa tämän kirjallinen maku kertoivat keisarin sopimattomuudesta 

toimeensa.10 

 

Seuraava Mallonia-anekdootti kuvaa hyvin millaisiin tekoihin keisarin uskottiin syyllistyvän. 

Samalla se paljastaa, miten ovelin keinoin keisarin toimista luotiin huumoria. On mahdotonta 

arvioida, kuinka hyvin tämä huumori avautui lukevalle yleisölle, mutta anekdootin viitteet olivat 

varmasti selkeitä ja niistä tunnistettiin itselle tuttuja asioita. 

 

Feminarum quoque, et quidem illustrium, capitibus quanto opere solitus sit inludere, 

evidentissime apparuit Malloniae cuiusdam exitu, quam perductam nec quicquam 

ampl ius pati constantissime recusantem delatoribus obiecit ac ne ream quidem 

interpellare desiit, ecquid paeniteret; donec ea relicto iudicio domum se abripuit 

ferroque transegit, obscaenitate[m] oris hirsuto atque olido seni clare exprobrata. unde 

mora in Atellanico exhodio proximis ludis adsensu maximo ex-cepta percrebruit, hircum 

vetulum capreis naturam ligurire. (Suetonius Tib. 45.)11 

 

Mallonia-nimisen naisen oikeustapauksessa Malloniaa vastaan oli luettu syyte 

maanpetoslakien nojalla tämän kieltäydyttyä yhdynnästä Tiberiuksen kanssa. Suetoniuksen 

mukaan Tiberius oli jatkuvasti keskeyttänyt oikeusistunnon ja kysynyt katuuko syytetty. 

Oikeudenistunnon jälkeen Mallonia kirosi keisarin, ”vanhan vuohen” ja surmasi itsensä. 
Anekdootin mukaan tarinaa esitettiin myöhemmin atellaanifarssissa (Atellanae fabulae), joka 

oli lyhyt, stereotyyppisiin hahmoihin ja loukkaaviin vitseihin perustunut improvisoitu näytäntö 

200-luvulta eaa. alkaen. Näytöksen aikana yleisö huusi Tiberiuksen näyttelijälle solvauksia, 

kuinka ”vanha pukki nuolee vuohien paikkoja”. 
 

Anekdootissa yhdistyy mielenkiintoisella tavalla useita intertekstuaalisuuksia ja piiloviittauksia. 

Anekdootin juoni muistuttaa Rooman esihistoriasta kertovaa vastaavanlaista 

                                                             
10  J.M. Edmonds (2008) tekee huomion, että Suetoniuksen Tiberius-elämäkerrassa keisarin kirjallinen 

maku kielii ”huonosta roomalaisuudesta”. Suetoniuksen mukaan tämä kun piti aleksandrialaisista 
runoilijoista kuten Euforionita, Rhianonista ja Partheniuksesta (Suet. Tib. 70.2.), jotka klassillisiin 

kirjoittajiin verrattuna nähtiin rappiokirjallisuutena. 

11   Mallonian kuolema osoittaa täysin selvästi kuinka karkeasti hän tavallisesti häpäisi myös jalosukuisia 

naisia. Kun Mallonia hänen vuoteeseensa tuotuna kieltäytyi mitä jyrkimmin sietämästä mitään 

enempää, Tiberius luovutti hänet ilmiantajille ja huuteli sitten syytettyä tutkittaessa yhtenään »Joko 

kaduttaa?», kunnes Mallonia poistui oikeudenistunnosta, meni kotiin ja surmasi itsensä tikarilla, 

julkisesti soimaten rumaa vanhaa miestä hänen rivoudestaan. Kun pian sen jälkeen esitettiin teatterissa 

erästä atellaanifarssia ja siinä vihjattiin Tiberiukseen, yleisö osoitti sille suurta suosiota ja alettiin 

yleisesti puhua »vanhasta pukista, joka nuolee vuohien paikkoja». (suom. J.A.Hollo) 
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oikeudenpilkkaa.12 Siinä oikeuden pilkkaaja tuomitaan, mikä tarkoittaa Roomalle poliittisesti 

vapaampaa aikaa. Tiberius todennäköisesti ei poistunut Capreaen saarelta Roomaan 

yksittäisen oikeusistunnon vuoksi, eikä sellaisesta ole mainintaa muissa elämäkerroissa, eikä 

oikeustapauksen keskeyttäminen myöskään tue roomalaisen oikeuskäsittelyn protokollaa. Itse 

asiassa myöskään tarinan naispäähenkilö Mallonia ei ole vain keisarin hirmutyön uhri, vaan osa 

ovelaa sanaleikkiä. Nimeä ei tunneta muualta kirjallisuudesta tai piirtokirjoituksista, ja on 

epätodennäköistä, että tuon niminen ylhäisösukuun kuulunut nainen olisi jäänyt 

mainitsematta. Sen sijaan nimen taustalla on kreikankielinen sana mallos,13 joka tarkoittaa 

villatuppoa. Mallonian voi siis ymmärtää tarkoittavan villaista naista tai kuttua. Koska keisarin 

mielimä saari Capreae on myös helposti yhdistettävissä sen kantasanaan capra, naarasvuohi, 

atellaanifarssissa esitetty vitsailu hahmottuu: vanha pukki nuolee vuohien paikkoja. 

 

Anekdootit ja hyvin kerrotut tarinat toimivat myös muistisääntöinä, jos niiden sisällön 

merkityksen kenttä oli sama tekstin lukijalla ja sen tuottajalla. Jotta kirjoittajan ja yleisön 

välinen merkitysten periaate tuli ymmärretyksi, heidän tuli jakaa yhteinen mneme14, muisti. 

Vasta se vahvisti kirjoituksen merkityksen. Toistoja, tyylikeinoja ja metaforia käytettiin laajasti 

esittäjän ja yleisön muistin apuvälineenä, ja oletettavasti hyvin kerrottu, hauska tarina säilyi 

todennäköisemmin muistissa. Useimmiten todisteeksi hyvästä tarinasta riitti se, että kertoja oli 

nähnyt tapahtuneen omin silmin, ja tätä pidettiin uskottavimpana metodina myös 

historiankirjoituksessa. (Gadamer 1990, 87–91; Munson 2013, 5.) 

 

 

YHTEENVETO 
 

Suetoniuksen Tiberius-elämäkerta noudattelee roomalaiselle huumorille tyypillisiä 

ilmenemismuotoja, jotka tiivistyvät kolmeen tulokseen. Ensinnäkin elämäkerran huumori 

jatkaa kreikkalaista perinnettä, jossa parodisissa ivamukaelmissa pilkattiin maineeltaan 

epäilyttäviä hahmoja. Todennäköisesti ajateltiin, että erityisesti julkista uraa tekevät – 

keisaritkin – joiden politiikka tai hahmo antoi epäilystä kunniattomaan käytökseen, ovat alttiita 

arvostelulle ja pilanteolle, vaikka se saattoikin pahimmillaan viedä pilkkaajan hengen. Tämä 

käsitys tukisi myös ajatusta siitä, että Suetoniuksen kirjallinen tyyli on jatketta antiikin teatterin 

tasapainon idealle, jossa humoristisia tarinoita pyrittiin luomaan vastapainoksi traagisille 

tarinoille. 

 

                                                             
12  Titus Livius esittää historiateoksessaan, kuinka Rooman kuningas Tarquinius Superbusin poika Sextus 

Tarquinius raiskaa Vestan neitsyen, Lucretian. Kuningas vääristää oikeutta kostaakseen viattomalle 

naiselle, joka mieluummin kuolee kuin kunnioittaa kuninkaan tahtoa. Kun kuninkaan juonittelu 

paljastuu, tämä karkotetaan Roomasta perheensä kanssa. (Liv. 1.58.–1.59.1-4.) 

13 μαλλός, (Liddell & Scott Greek Lexicon) 

14  Mytologiassa Μνήμη, muistin muusa. Yksi kolmesta alkuperäisestä boiotialaisesta muusasta, joihin 
kuuluivat myös Aoide (Ἀοιδή), äänen ja laulun muusa sekä Melete (Μελέτη), ajattelun ja pohdinnan 
muusa. 
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Toiseksi Tiberius-elämäkerrassa käytetty huumori tukee myös ajatusta roomalaisen 

historiografian luonteesta, jolle tyypillistä oli pyrkimys sekä totuudenmukaiseen että 

hyödylliseen kokonaisuuteen, omien havaintojen ja kirjallisten lähteiden käyttöön. Vaikka 

elämäkertakirjallisuus nähtiin muita historiaesityksiä kevyemmäksi ja suuren yleisön tarpeet 

tyydyttäväksi, myös Suetonius pyrki teoksellaan osoittamaan, että elämäkerrasta voi saada 

opettavaisia esimerkkejä havainnollisessa muodossa: sekä jäljittelyn arvoisia esikuvia että 

varoittavia esimerkkejä siitä, kuinka häpeälliset hankkeet saavat häpeällisen lopun, kuten 

Tiberiuksen elämäkerta osoittaa. 

 

Kolmanneksi Tiberius-elämäkerrassa käytetty huumori heijastelee myös retoriikkansa puolesta 

roomalaista perinnettä. Runouden katsottiin käsittelevän asioita yleisten totuuksien tasolla, 

historian yksittäistapauksia. Historian tutkimisen ja pohtimisen avulla pyrittiin totuuden 

tavoitteluun, mutta tärkeää oli myös, että kirjoituksen muoto noudatti tasaista ja vaivatonta 

tyyliä, johon kuuluivat viittaukset lukevalle yleisölle tuttuihin teemoihin ja tapahtumiin. 

Historiateoksen avulla kirjoittaja saattoi osoittaa oppineisuutensa ja politiikan ymmärryksensä 

ja jouduttaa omaa uraansa. Siitä syystä roomalaiselle historioitsija-valtiomiehelle oli ominaista 

osoittaa myös teoksessaan, millaista historiaa ja historian henkilöitä pidettiin tärkeinä, ja kenet 

oli tarpeen asettaa kansan silmissä naurunalaiseksi. Retorisesti taitava historioitsija saattoi 

välittää historiatulkintoja pitkälle valtakunnan tulevaisuuteen. 

 

 

 

Uula Neitola on valmistunut filosofian maisteriksi Oulun yliopiston historiatieteistä. 

Artikkeli pohjautuu osin pro gradu –työhön, joka käsittelee Tiberiuksen historiallisia 

mielikuvia antiikin kirjallisissa lähteissä. 
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Tässä artikkelissa tarkastelen sosiaalisen median sivuston Redditin TooSoon-keskustelualueen 

kuolemahuumorin teemoja inkongruenssiteorian valossa. Seminaariesitelmääni varten 

kokoamassani tutkimusaineistossa esiintyivät seuraavat pääteemat: 1) Julkisuuden henkilön 

kuolema, 2) Onnettomuudet ja katastrofit sekä 3) Ajankohtaiset huolenaiheet. 

Inkongruenssiteorian mukaan huumori syntyy kahden yhteensopimattoman mutta tietyssä 

tilanteessa vuorovaikutteisen elementin yhdistämisestä – kuten kuoleman tai onnettomuuden 

ja kepeiden populaarikulttuurin elementtien yhdistämisestä. TooSoonin kuolemahuumorin 

yhteys mediaan on vahva, vaikka toisaalta kuolema on länsimaisessa häivytetty abstraktiksi ja 

”ruumiittomaksi” käsitteeksi. Median yhteys kuolemahuumoriin näkyykin vahvasti 
TooSoonissa. Lopuksi pohdin TooSoonia luovana ja mediakriittisenä yhteisönä. 

 

 

KUOLEMA YMPÄRILLÄMME 

 

Kuoleman rooli modernissa länsimaisessa yhteiskunnassa on kaksijakoinen. Kuolema on 

poistunut arjesta ja siirtynyt omiin rajattuihin tiloihinsa sairaaloiden sänkyihin, 

ruumishuoneille, hautaustoimistoihin. Niinpä on helppo uskoa, että länsimaalainen saattaa 

elää koko elämänsä näkemättä omin silmin kuolleen ruumista. (Ks. Pajari 2014.) Toisaalta käsite 

itsessään ympäröi meitä herkeämättä ja itsepintaisesti kaikkialla, mikä on ennen kaikkea 

median aikaansaannosta. Uutiset raportoivat välittömästi ja mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti luonnonkatastrofien ja onnettomuuksien seuraukset, uhrien lukumäärät ja 

kansallisuudet. Ajankohtaisartikkelit kertovat läheisensä menettäneiden tunteista 

sivukaupalla. Yksikään julkisuuden henkilö ei käy haudan lepoon rauhassa, ilman 

muistokirjoituksia, ylistystä, kritiikkiä ja kunnianosoituksia. Kuolema ei ole kadonnut, mutta 

siitä on tullut pitkälti ruumiitonta (tai ”abstraktio” kuten Pajari 2014, 104–106, sanoo). 

 

Tässä kulttuurisessa ristipaineessa kuolemaa ja tragedioita käsitellään myös huumorin keinoin. 

Viimeisen puolen vuosisadan “hirsipuuhuumori” on monessa suhteessa kuitenkin erilaista kuin 
Sigmund Freudin määrittelemä galgenhumor, joka psykoanalyyttisesta näkökulmasta palveli 

vain yksilön tarvetta kääntää uhkaavassa tilanteessa epätoivotut tunnereaktiot positiivisiksi 
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(Freud 2014 [1905], 313–314). Ensinnäkään synkkä vitsailu ei nykyään kohdistu välttämättä 

lainkaan omaan itseen vaan useimmiten ventovieraisiin, monilla tavoin etäisiin ihmisiin. 

Toiseksi moderni kuolemahuumori on vahvasti yhteisöllistä, mitä freudilainen tulkinta ei 

kattavasti selitä. 

 

Historialliseen muutokseen kuolemapainotteisessa vitsailussa on vaikuttanut ennen kaikkea 

tiedonkulun merkittävä tehostuminen. Trevor Blank (2013, 23–24) painottaa, että Vietnamin 

sodan uutisoiminen suoraan kaikessa kauheudessaan “laimensi kuoleman auraa” 
huomattavasti 1960-luvulla. Christie Davies (1999, 254–255) taas esittää, että oikeastaan vasta 

television nousu johti sellaiseen huumoriin, joka kohdistuu maailmanlaajuisiin ja ajankohtaisiin 

tapahtumiin. Joukkotiedotusvälineitä ja niiden välittämiä viestejä on vaikea paeta: olemme osa 

tragediaa, vaikka se tapahtuisi meistä miten kaukana tahansa. Puhutaan media disaster 

syndromesta eli mediakatastrofisyndroomasta, jossa uutisvyöry pakottaa katsojan turtumaan 

tapahtumalle (Ellis 2001, 1). Ei olekaan yllättävää, että eräät tutkijat, kuten Elliott Oring (1987, 

284), näkevät ajankohtaisiin tapahtumiin kiinnittyvän mustan huumorin olevan ennen muuta 

kapinaa median määrittämää maailmaa kohtaan. Sellaista viljelevälle yksilölle epäsovinnainen 

vitsailu voi olla myös tapa rikkoa rajoja, etääntyä ja yksilöityä valtavirrasta (Kuipers 2005, 77–
81). 

 

Internet ympäristönä on tarjonnut aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tällaisen kapinan 

ilmaisuun. Verkossa ihminen kykenee ohittamaan valtamedian rajoitukset ja saattaa sanoa sen, 

mitä organisoituneissa tiedotusvälineissä ei voida tai tahdota viestiä (Blank 2013, 55–56). 

Osittain juuri tästä syystä musta huumori – ja eritoten kuolemahuumori sekä vastaavat “tabuja 

rikkovat” vitsit – on nähdäkseni muita huumorin lajeja folkloristisempaa, modernia 

kansanomaista ajattelua kirkkaimmin heijastavaa. Se voi tahdittomuutensa vuoksi vain harvoin 

levitä institutionaalisissa kehyksissä, valtamedian välittämänä. Yleensä vain tietyt stand up -

koomikot voivat rikkoa näitä rajoja osana rooliaan. Sen sijaan musta huumori suorastaan 

kukoistaa samanhenkisten ihmisten itse ylläpitämissä ja säätelemissä verkkoyhteisöissä, joissa 

vitsin kehittäjä jää usein anonyymiksi. (Saarinen 2015, 32–33.) 

 

 

TOOSOON JA NORMIEN RIKKOMINEN 

 

Kandidaatintutkielmassani (Saarinen 2015) perehdyin sosiaalisen median sivuston Redditin 

keskustelualueeseen nimeltä TooSoon (reddit.com/r/toosoon, 2017). Alueen kantava idea on 

se, että käyttäjät jakavat toisilleen joko itse tekemiään tai muualta verkosta löytämiään vitsejä, 

kuvia ja videoita, joissa nauretaan jollekin mahdollisimman ajankohtaiselle ja onnettomalle 

tapahtumalle – kuolema ei ole välttämätön osa alueen huumoria mutta monesti läsnä. 

Käyttäjät antavat viesteille pisteitä hauskuuden, nokkeluuden ja reagoinnin nopeuden 

perusteella, ja kaikkein suosituimmat viestit voivat saada kymmeniätuhansia pisteitä. 
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Alueen nimi on ironinen: alunperin “too soon!”-huudahdus on tarkoittanut, että tietystä 

tragediasta vitsailua ei koeta soveliaaksi, koska aihe on vielä arka, tapahtuma liian tuoreessa 

muistissa. TooSoon uhmaa jo nimelläänkin tämän “kulttuurisen suruajan” konseptia. Sen 

sisältö on tarkoituksella normien vastaista, ja jos ei alueen aktiiveja, niin ainakin valtaväestöä 

järkyttävää. Kuten mainittua, materiaali ei ole välttämättä alkuperäistä eli käyttäjien itsensä 

tekemää: näin ollen TooSoonia voisi pitää myös eräänlaisena arkistona, johon muualta verkosta 

löydetty asiaankuuluva materiaali säilötään. 

 

Kulo-seminaarissa 27.10.2017 pitämääni esitelmää varten kokoamani ajankohtainen materiaali 

TooSoonilta vastaa teemoiltaan kandidaatintutkielmani aineistoa: TooSoonilla vitsaillaan yhä 

melko kaavamaisesti samanlaisista aiheista tyypillisiä elementtejä yhdistellen. Olen valinnut 

kuolemahuumoria edustavan aineiston syyskuun 2017 eniten pisteitä saaneiden viestien 

joukosta sekä “julkisuuden henkilön kuolema”-kategorian kohdalla Hugh Hefneriä koskevista 

vitseistä: hän oli menehtynyt juuri esitelmää valmistellessani. Materiaalin analyysiin käytän 

huumorin inkongruenssiteoriaa. 

 

Kuten kandidaatintutkielmassani, jaoin esitelmässänikin kuolemahuumorin TooSoon-alueella 

kolmeen osittain päällekkäiseen kategoriaan. Näitä ovat 1) Julkisuuden henkilön kuolema, 2) 

Onnettomuudet ja katastrofit sekä 3) Ajankohtaiset huolenaiheet. Kolmatta kategoriaa on 

syytä hieman selittää: tähän kuuluu ennen kaikkea huumori, joka pyrkii kuvaamaan ajallemme 

ominaisia tragedioita ja ongelmia ilman, että se kiinnittyy mihinkään yhteen tiettyyn 

tapahtumaan tai henkilöön. 2015 tällaisia olivat esimerkiksi koulusurmat ja poliisiväkivalta; 

2017 puolestaan aineistosta nousivat esiin ISIS-järjestön terrori-iskut Euroopassa sekä uuden, 

suuren sodan uhka. 

 

 

INKONGRUENSSI MUSTAN HUUMORIN SELITTÄJÄNÄ 
 

Inkongruenssiteorian lähtökohta on se, että huumori syntyy kahden yhteensopimattoman 

mutta tietyssä tilanteessa vuorovaikutteisen elementin yhdistämisestä (Oring 1987, 277–278). 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vitsissä erilaisia asioita tai ilmiöitä liitetään luovasti 

yhteen jonkin niiden jakaman ominaisuuden perusteella. Vitsin ymmärtäminen vaatii 

kognitiivista työtä, siis tiedon aktiivista käsittelyä – sen seurauksena ihminen ilahtuu 

tajutessaan, millä tavoin ristiriitaiset elementit on saatettu yhteen (Krikmann 2006, 27). 

Kognitiivista työtä tekee myös kertoja itse vitsiä rakentaessaan tai kuvankäsittelijä kuvia 

yhdistäessään. Tony Veale (2004, 2–7) on lisäksi painottanut, että huumori olisi syytä nähdä 

interaktiivisena prosessina, jossa vastaanottaja “tekee yhteistyötä” kertojan kanssa 
hauskuuden löytämiseksi. 

 

Toinen varteenotettava huumoriteoria, myös kuolemahuumorista puhuttaessa, on niin 

kutsuttu ylemmyysteoria. Sen mukaan hauskuus syntyy pitkälti aggressiosta huumorin 

kohteisiin, joita ovat useimmiten erilaiset toiseutetut vähemmistöt (Krikmann 2006, 27). Vaikka 
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tämäkin puoli on toisinaan läsnä kuolemahuumorissa, en pidä sitä yhtä kattavana kuin 

inkongruenssia: nähdäkseni isoa osaa tällaisesta mustasta huumorista leimaa pikemminkin 

tunteettomuus kuin viha onnettomuuksien uhreja ja kuolleita merkkihenkilöitä kohtaan. 

Inkongruenssi on lisäksi jo lähtökohtaisesti osa ajatusta, että kaksi niinkin erilaista 

elämänaluetta kuin “huumori” ja “kuolema” voitaisiin yhdistää. 
 

Mediavirtaa seuraavan on helppo havaita nykyaikaiseen viestintään sisältyvä jatkuva 

inkongruenssi. Televisio esittää viihdenumeroiden ja sketsisarjojen välissä uutisia parhaillaan 

käynnissä olevasta sodasta tai luonnonkatastrofista. Verkkosivulla mainostetaan 

muistokirjoituksen vieressä sivupalkissa uutta hittituotetta. Facebook-syötteessä rankat 

maailmanpoliittiset aiheet asettuvat helposti peräkkäin keveämmän materiaalin kanssa. Tämä 

voi aiheuttaa syvää ahdistusta ja epävarmuutta maailman tilasta. Toisaalta se edesauttaa 

kognitiivista työtä, jossa ristiriitaisille elementeille löydetään yhdistäviä tekijöitä. 

 

 

MUISTOKIRJOITUS PUNCHLINELLA 
 

Julkisuuden henkilöiden (viihdyttäjien, taiteilijoiden, poliitikkojen ja monien muiden) 

tapauksessa eräs oleellinen lähtökohta on se, että he ovat hyvin merkittävässä osassa 

elämäämme ilman, että kuitenkaan tunnemme heitä henkilökohtaisesti. Suhteemme heihin on 

täten useimmiten jatkuva ja pitkäaikainen mutta viileä. Meillä on hyvin pinnallinen kuva siitä, 

millaisia he todellisuudessa ovat; sen sijaan se, mikä on olennaista heidän julkisuudelleen, saa 

entistä suuremman painoarvon. Se johtaa niin imitaatioon kuin fantasioihinkin, mutta myös 

kritiikkiin. Kuolemaa seuraa henkilön elämän läpikäyminen, sen moraalinen arviointi ja 

uudelleentulkinta: media on läsnä alusta loppuun. (Blank 2013, 57–69.) 

 

Kuolemahuumorin saralla kiinnitetään huomiota asiallisten muistokirjoitusten tapaan näihin 

samoihin piirteisiin, mutta lisäksi usein otetaan huomioon myös se, miten henkilö kuoli. 

Menehtymisen syy rinnastetaan usein julkkiksen elämään ja siihen, mistä tämä tunnettiin. 

Koomikko-näyttelijä Robin Williamsin kuollessa oman käden kautta, hirttäytyneenä, 

TooSoonissa mainittiin muun muassa gag (toisaalta kakominen, toisaalta stand up -vitsi), 

choking up ja hirsipuupeli (Saarinen 2015, 17–19). Elostelevasta elämäntyylistään tunnetun 

Playboy-lehden perustajan Hugh Hefnerin menehdyttyä vuonna 2017 aivoverenkierron 

häiriöön hänen poismenoaan kommentoitiin samassa hengessä: 

 

At least Hugh Hefner died doing what he loved – Having a stroke. 

Hugh Hefner's last words: "Oh God, I am coming!" 

Guess you could say he's gone stiff for the last time... (reddit.com/r/toosoon, 2017.) 

 

Vitsit noudattavat tuttuja kaavoja – erityisesti “viimeiset sanat” ja “kuoli tehden sitä mitä 
rakasti” esiintyvät varsin usein kuolemahuumorissa (esim. Saarinen 2015, 21). Oleellisinta on 
kuitenkin huomata huumoriin sisältyvä inkongruenssi: Hefnerin kuolemaa on katsottu 
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uudelleen hänen vahvasti seksin ympärille pyörineen elämänsä valossa, ja toisin päin. 

Yhteensopimattomien aiheiden välille on löydetty yhteys. Sanaleikkejä käytetään usein. Muita 

ominaisuuksia, joita tällaisessa huumorissa yhdistetään kuolemaan, ovat esimerkiksi 

edesmenneiden sitaatit, jotka nähdään jälkikäteen ironisina 1 , poliitikkojen periaatteet, 

taiteilijoiden tunnetut teokset ja urheilijoiden tapauksessa urheilulajien sanastot. 

 

 

KATASTROFIT JA VITSIKETJUT 

 

Johdatuksena toiseen temaattiseen kategoriaan käytän kuvaa, joka yhdistää Yhdysvaltojen 

eteläosia 2017 koetelleet tulvat ja julkisuuden henkilön, Whitney Houstonin, kuoleman. 

“Which Houston lasted longer under water?” kysyy kuva esitellen vierekkäin edesmenneen 

laulajan sekä Teksasin pääkaupungin, joka on joutunut veden valtaan. Synkän vitsin kärki on 

siinä, että Whitney Houston kuoli hukkumalla. (reddit.com/r/toosoon, 2017.)  

 

 

Kuva: u/GonzoVeritas, reddit.com/r/toosoon, 2017. 

 

Tässä tapauksessa yhteys kahden toisiinsa näennäisesti liittymättömän elementin välille 

luodaan sanaleikin kautta: tärkein yhdistävä tekijä on nimi “Houston”. Toisaalta vitsi on osuva, 
koska Houstoneita yhdistää kohtalokkaaksi osoittautunut vesi, joka kuvassa visualisoidaan. 

                                                             
1 Mainittakoon, että TooSoonin kaikkien aikojen toiseksi suosituimmassa kuvassa (yli 20 000 pisteellä) 

“kunnioitetaan” Star Wars -näyttelijä Carrie Fisheriä, joka oli tiettävästi lausunut ennen kuolemaansa 

joulukuussa 2016, ettei suostu elämään Donald Trumpin Yhdysvalloissa (reddit.com/r/toosoon, 2017). 
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Yhteys esitetäänkin usein visuaalisessa muodossa. Se voi olla huumorille jopa oleellista: vuonna 

2015 Malaysian Airlinesin lento MH370 putosi Intian valtamereen, mistä seurasi muun muassa 

“Finding Flight MH370”-kuva, jossa kadonnutta konetta etsivät Finding Nemo -elokuvan kalat 

sopivaksi muokatussa julisteessa (Saarinen 2015, 23). Näin yhdistyvät tunnettu 

populaarikulttuuriteos ja ajankohtainen tapahtuma, tässäkin tapauksessa vesiteeman 

välityksellä. Onnettomuus on yhtä kuin lastenelokuva.  

 

Kuva: u/Epiplexis, reddit.com/r/toosoon, 2017. 

 

 

Syyskuussa 2017 TooSoonia dominoivat hurrikaani Irman aiheuttamat tuhot ja 

vedenpaisumukset. Luonnonkatastrofien aikaan ja niiden jälkeen haetaan yhteyttä 

arkipäiväiseen maailmaan, jota kriisi on järkyttänyt: se löytyy usein paikoista, henkilöistä, 

monimerkityksisistä sanoista ja toisiaan muistuttavista mutta muuten etäisistä tapahtumista 

(Saarinen 2015, 25). Media kaikissa muodoissaan tarjoaa tällaisia runsaasti asettamalla 

peräkkäin turvallisen, eskapistisen populaarikulttuurin, kuten fiktion tai urheilun, ja uutisten 

ahdistavan todellisuuden. Tämä mahdollistaa elementtien luovan yhdistelyn. Toisaalta yhteys 

voi löytyä sattumalta arkielämän toimissakin, kuten on mahdollisesti käynyt tapauksessa, jossa 

Houston-kahvikuppia tiskialtaassa huuhteleva henkilö huomioi tilanteen ironisuuden ja tekee 

rinnastuksen (reddit.com/r/toosoon, 2017, kuvakaappaus videosta).  
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”Just rinsing out my coffee cup…” Kuva: u/dessimal, reddit.com/r/toosoon, 2017, kuvakaappaus 

videosta. 

 

Kuten julkkiksista myös katastrofeista vitsailu on kiteytynyttä ja hyväksi havaittuja kaavoja 

toistavaa. Paljon uutisoiduista tapahtumista seuraa tapahtumien eri osia hyödyntäviä 

vitsiketjuja (joke cycles). Vuonna 2001 folkloristi Bill Ellis arvioi, että 2000-luvun katastrofeja 

kommentoivilla vitsiketjuilla on muutamia yhteisiä ominaispiirteitä: niitä tulee useammassa 

aallossa tietyn vertauskuvallisen latenssiajan eli tiedon siirtoon kuluneen viiveen jälkeen, ne 

kommentoivat erityisesti tapahtumien visuaalista puolta, kierrättävät aiempaa materiaalia ja 

leviävät sähköpostin välityksellä. (Ellis 2001, 4–6.) Huomiot ovat edelleen valideja, vaikka Ellis 

ei saattanutkaan arvioida tekniikan monipuolistuvan huomattavasti entisestä ja sosiaalisen 

median vievän voiton melko jäykästä sähköpostista. Useiden sosiaalisen median palveluiden 

vuorovaikutus onkin uskoakseni myös kiihdyttänyt Ellisin kuvailemia “aaltoja”, ja TooSoon taas 
suorastaan ylpeilee sillä, ettei minkäänlaista inhimillistä latenssiaikaa ole siellä olemassakaan. 
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SYNKKÄ AJANKUVA 

 

Ajankohtaisiin huolenaiheisiin huomiota kiinnittävä huumori toimii pitkälti samoin periaattein 

kuin onnettomuuksista ja katastrofeista ammentava kuolemahuumori. Inkongruenssi on läsnä 

arkipäiväisten asioiden tai populaarikulttuurin rinnastamisessa yhteiskunnan kipupisteisiin, 

kuten väkivaltaan, terrorismiin, sotaan, ihmisoikeusrikkomuksiin ja muihin vastaaviin 

ongelmiin. Tällaisessa vitsailussa on kuitenkin aiempia kategorioita useammin 

kantaaottavuutta tai suoranaista kritiikkiä vallitsevia oloja kohtaan, eikä se kovinkaan usein 

käsittele yhtä itsenäistä tapahtumaa. 

 

Kandidaatintutkielmassani kirjoitin, miten suosittua tietokonepeliä Grand Theft Autoa 

käytettiin välineenä afroamerikkalaisiin kohdistuneen poliisiväkivallan kommentointiin. 

TooSoon-kirjoittaja kysyi, miten on 

mahdollista, että valkoihoinen 

hahmo ammutaan pelissä poliisin 

toimesta: “A cop just killed my GTA V 
character even though he’s white. 

Anyone else experiencing this bug?” 
Näin pelissä aivan normaalia 

tilannetta ihmettelemällä tuodaan 

esiin todellisuuden vinoutuneisuus. 

(Saarinen 2015, 26–27.) Syyskuun 

2017 aineistostakin löytyi tapaus, 

jossa tietokonepeliä heijastettiin 

tosimaailmaan: käyttäjä oli huolis-

saan Euro Truck Simulator 2 -pelin 

päätymisestä ISIS-järjestön tietoisuu-

teen (reddit.com/r/toosoon, 2017). 

Viatonta tietokonepeliä varjostavat 

tässä tapauksessa ISISin Euroopassa 

tekemät terrori-iskut, joihin on 

käytetty muun muassa rekkoja. 

Vitsailija uskoo, että rekkapelin avulla 

he voisivat saada lisää harjoitusta. 

 

Vaikka tällainen maailmamme 

tilanteen kommentointi ei suoraan 

liittyisikään tiettyyn yksittäiseen 

tapahtumaan eikä siten vitsailisi 

myöskään spesifeillä kuoleman-

tapauksilla, se on kuitenkin 

TooSoonin sanoman ytimessä: jos Kuva: u/justinr12345, reddit.com/r/toosoon, 2017. 
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jokin ilmiö on jatkuvasti osa aikaamme ja yhteiskuntaa jossa elämme, siihen ei ole voitu ottaa 

“parantavaa etäisyyttä”. Kipeästä ja ahdistavasta aiheesta on tehty vitsi “liian pian”. Näihin 
aiheisiin liittyviä kuolemia tulee vielä lisää, tuntuvat TooSoonin kommentoijat sanovan. Eikä 

sitä voi paeta: tietokonepelin kaltainen huoleton ajanvietekin on osa samaa maailmaa kuin 

poliisiväkivalta ja terrorismi. Yhteydestä voi löytää kuitenkin jotakin hauskaa. 

 

 

LOPUKSI: LUOVUUTTA JA VASTARINTAA 

 

Edellä kuvatuista esimerkeistä näkee, kuinka suuri vaikutus medialla kuolemahuumorin 

syntyyn ja muotoon on. Temaattisesti toisistaan poikkeavat vitsit saavat aina kuitenkin 

inspiraationsa ennen kaikkea ihmisten kuluttamasta viihteestä, taiteesta, mainoksista ja 

uutisista. Inkongruenssia luodaan synkkien aiheiden yhdistämisellä kepeämpiin, kuten 

lastenohjelmiin ja videopeleihin, ja molempia löydetään lähes yksinomaan tiedotusvälineiden 

kentältä – eivätkä ne oikeastaan edes löydy vaan saapuvat pyytämättä, mihin kellonaikaan 

tahansa, mistä suunnasta hyvänsä. 

 

Toisaalta pikimustan huumorin leviäminen tehostuu, kun millään virallisella taholla ei ole 

mahdollisuutta hylätä tai muuttaa välitettyä viestiä. Internet antaa tälle viestille entistä 

suuremman vapauden ja mahdollistaa uudenlaisten, kansanomaisten marginaaliyhteisöjen 

synnyn lähes minkä tahansa aiheen ympärille. Ryhmien jäsenet ovat usein anonyymeja ja tasa-

arvoisia (muutamia ylläpitäjiä lukuun ottamatta), ja jokainen on halutessaan yhtä lailla niin 

materiaalin tuottaja kuin sen vastaanottaja. Tällaiset virtuaalialueet mahdollistavat sen, että 

yhteisön jäsen saa arvostusta itseään toteuttamalla, ilman merkittävien sanktioiden uhkaa. 

(Saarinen 2015, 30–31.) Tämän vuoksi puhun luovista yhteisöistä, vaikka materiaali ollaankin 

voitu metsästää “ulkopuolelta”. 
 

TooSoonin kaltaisissa ryhmissä painottuvat elinvoimainen yhteisöllisyys, mustan huumorin 

luova puoli ja standardien tarkka ylläpito2. Nopeasti tapahtumiin reagoivan kuolemahuumorin 

yhteisön voi nähdä oikeastaan imitoivan institutionaalista tiedonvälitystä kuten uutistoimistoa 

(Saarinen 2015, 32): näin ollen kyseessä olisi eräänlainen valtamediaan kohdistuva 

vastarintatoiminta, sen omien työkalujen käyttö sen ongelmallisuuden osoittamiseen. 

Kuolemahuumorin yhteisöä voi tarkastella mediakriittisenä, epäkohtia esiin tuovana toimijana. 

 

Tämä näkemys on kuitenkin mahdollista myös haastaa. Valtamediassamme on kieltämättä 

paljon kritisoitavaa: se voi olla häikäilemätöntä rahastusta toisten epäonnella, asiatonta 

tirkistelyä ja kaikkialle julkkisten yksityiselämään tunkeutuvaa skandaaleilla mässäilyä, joka 

pahimmillaan ajaa epävakaat henkilöt syvemmälle häiriökäyttäytymiseen, koska siitä saa rahaa 

ja mainetta. Ei ole kuitenkaan mitenkään yksiselitteistä, että TooSoon on valtamedian 

                                                             
2 Pisteiden kautta tapahtuvan “laaduntarkkailun” lisäksi TooSoonilla on omat sääntönsä. Eräs niistä 
kuuluu: “Ei syyskuun 11. päivä -vitsejä, siitä on jo yli vuosikymmen aikaa.” (reddit.com/r/toosoon, 
2017.) 
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vastavoima – mitä jos se onkin heijastus siitä, seuraus joukkotiedotusvälineiden 

toimintatavoista, sisäistetty mediakulttuuri? Onko valtamedia saanut meidät inspiroitumaan 

inhimillisestä kärsimyksestä, kuoleman auran laimentamisen sijaan laittanut meidät 

janoamaan sitä lisää “huvin” vuoksi? Mutta jos näin on, onko se myöskään varsinaisesti 
“väärää” kehitystä – kuka määrittää oikean tavan suhtautua kuolemaan?  

 

Todennäköisesti yksinkertaista vastausta näihin kysymyksiin ei ole olemassa. Joka tapauksessa 

ihmiset reagoivat ympäristöönsä luovasti, ja ympäristö, joka painottaa kuoleman jatkuvaa 

läsnäoloa etäällä meistä, aikaansaa epäilemättä monenlaisia sitä kommentoivia yhteisöjä. 

Niissä syntyy folklorea, jonka kautta mutkikkaita aiheita on mahdollista käsitellä vailla 

rajoituksia. 

 

 

 

 

Toni  Saarinen  on  myytteihin erikoistunut prosaisti, kriitikko ja kulttuurintutkija, joka on 

juuri valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta. Hänen folkloristiikan pro gradunsa 

käsittelee salaliittoteorioita myyttitutkimuksen näkökulmasta.  
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KAUHISTUNUT NAURU JA MUSTA HUUMORI             

JOE HILLIN TUOTANNOSSA 
MILLA RAJAKANGAS 

 

 

Tarkastelen artikkelissani mustaa huumoria Joe Hillin tuotannossa ja kuvaan sitä, miten 

kauhistunut nauru esiintyy Hillin teoksista poimituissa esimerkeissä. Artikkeli perustuu 

kirjallisuuden pro gradu -tutkielmaani, joka kulkee työnimellä Hyi saatana. Kauhistunut nauru 

Joe Hillin novelleissa You Will Hear the Locust Sing (2004) ja Best New Horror (2005) sekä 

romaanissa Horns (2010). Hahmottelen tässä artikkelissa Hillin edustaman uuden kauhun 

kauhistunutta naurua ja sen tehtävää postmoraalisessa kontekstissa. 

 

Amerikkalaisen kauhukirjailija Joe Hillin (s. 1972) teoksissa esiintyvä nauru on erikoislaatuista. 

Teksteissä nauretaan normaalisti pelottavaksi mielletyissä tai kuvottavissa kohdissa, ja niissä 

syntyvä kauhu muodostuu perinteisten kauhukonventioiden parodioinnista ja groteskin 

ylilyönnistä. Kutsun tätä ilmiötä kauhistuneeksi nauruksi, joka eroaa niin sanotusta 

perinteisestä kauhun kokemuksesta.  

 

 

HILLIN TUOTANTO JA KAUHISTUNUT NAURU 

 

Joe Hill, oikealta nimeltään Joseph Hillstrom King, on amerikkalainen kirjailija ja kirjailija 

Stephen Kingin poika. Uransa alussa Hill yritti salata perhetaustansa menestyäkseen vain omilla 

saavutuksillaan, mutta hän lopulta myönsi verisukulaisuutensa julkisuudessa lukuisten huhujen 

takia vuonna 2007. Hill on tähän mennessä tehnyt muutaman yhteisteoksen isänsä Kingin 

kanssa. Hill on kirjoittanut novelleja, romaaneja ja sarjakuvaa. Novellikokoelma 20th Century 

Ghost, jossa tutkimani novellitkin ovat ilmestyneet, voitti muun muassa Bram Stoker -palkinnon 

vuonna 2005, ja hänen teoksestaan Horns on tehty vuonna 2013 ensiesityksensä saanut 

elokuva-adaptaatio. 

 

Tarkastelen tässä artikkelissa kolmea Hillin teosta. Parodian hengessä Kafkalle keimailevan 

novellin You Will Hear the Locust Sing (2004) (myöh. Locust) päähenkilö Francis Kay herää 

aamulla muuttuneena jättiläismäiseksi hirviöhyönteiseksi. Toinen novelli Best New Horror 
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(2005) (myöh. BNH) kertoo kauhuantologioiden toimittajasta Eddie Carrollista1, joka joutuu 

keskelle riemukkaan kauhistuttavaa pakojahtia etsiessään uusimpaan antologiaansa 

vapisuttavaa materiaalia. Romaanissa Horns (2010) päähenkilö Ignatius Perrishille kasvaa 

paholaismaiset sarvet, jotka saavat ihmiset tunnustamaan syntiset tekonsa hänelle. Ignatiusta 

syytetään tyttöystävänsä murhasta, mutta sarvien avulla hän voi löytää oikean syyllisen 

kaupunkilaisten joukosta – ja siinä samalla hän päättää pistää pikkukaupungin tekopyhät ja 

kaksinaamaiset ihmiset vastaamaan syntisistä teoistaan. Edellä mainittuja teoksia yhdistää se, 

että päähenkilö tajuaa kauhistuttavan tilanteen olevan pohjimmiltaan erittäin huvittava ja 

jossain määrin jopa iloa tuottava. 

 

Teosten sisältämä nauru ja riemu kiinnitti huomioni jo ensimmäisellä lukukerralla, ja Hill 

valikoitui tutkimukseni kohteeksi rumien (mieli)kuvien ja mustan huumorin takia. Naurulla 

tarkoitan kohtia, joissa teoksien sisällä nauretaan tai kohtia, jotka saavat lukijan nauramaan. 

Perinteiset kauhukirjallisuuden konventiot tuntuvat kääntyvän päälaelleen, kun kauhun 

tuottajista tulee päähenkilöitä, jotka tuntevat hupaisan roolinsa tarinassaan. Mikä tekee 

hirviön roolista hupaisan? Mahdollisen moraalisen varoitustarinan puuttuminen eli 

postmoraalinen kontekstiko? Vai se, että on vain hauskaa toteuttaa synkimpiä fantasioitaan?  

 

Kauhistunut nauru on oma käsitteeni, joka kuvaa groteskista ponnistavaa kaksijakoista 

mielentilaa: joku asia on kauhistuttava, mutta reaktiona ei ole pelko, vaan nauru. Tarkennan 

pro gradu -tutkielmassani teoksien sisältämää mustaa huumoria groteskin, satiirin ja parodian 

käsitteiden avulla – käsitteet muodostavat eräänlaisen kehärakennelman uudelle kauhulle. 

 

Tarkastelen teosten sisältämää niin kutsuttua uutta kauhua kauhistuneen naurun 

näkökulmasta. Uusi kauhu on kirjallisuudentutkija Ilkka Mäyrän käyttämä käsite, jolla hän 

tarkoittaa sekä postmodernin (nyky)ajan kauhukulttuuria että hirviömäisyyden 

luonnollistumista. Mäyrä tarkentaa, että poikkeusilmiön sijaan hirviön hahmo peilaa yhä 

useammin hirviöharrastuksen kehittymistä omaksi kulttuurikseen. (Mäyrä 1996, 180.) 

Hirviömäisyys tuntuu olevan luonnollista Joe Hillin tuotannossa: teoksien hahmot tuntevat 

kauhun tradition, tulevat itsekin traditioon osallisiksi. Lisäisin itse vielä uuden kauhun 

määritelmään tietynlaisen itseironisuuden läsnäolon, joka on osa kauhistunutta naurua. 

 

Hahmottelen Hillin edustaman uuden kauhun kauhistunutta naurua ja sen tehtävää 

postmoraalisessa kontekstissa. Sijoitan Hillin teokset postmoraaliseen kontekstiin – yleinen 

ajatus moraalista pitää sisällään arvoja ja toimintatapoja, jotka liittyvät ideaaliin ihmisyyden 

arvoihin: hyvyyteen, totuuteen ja rehellisyyteen. Postmoraalinen konteksti tarkoittaa aikaa, 

jossa nämä perinteiset arvot katoavat ja yhteisössä vallitsee välinpitämättömyys tätä kohtaan 

– postmoraalinen aika tarkoittaa tavallaan moraalin jälkeistä aikaa. 

 

                                                             
1  Hillin Eddie Carroll viittaa selvästi kauhututkija Nöel Carrolliin, sillä Eddien pitämä puhe 

keskustelupaneelissa osuu osittain Nöel Carrollin kauhututkimukseen. Eddien seikkailussa voisi kenties 

löytää myös piirteitä Lewis Carrollin Liisan jänöjahdista Peilimaailmaan. 
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Huumorin keinot kauhukirjallisuudessa eivät ole mikään uusi ilmiö2, mutta Hillin teoksissa on 

nähtävissä eräänlainen kauhun muutoskertomus, joka syntyy nimenomaan naurun kautta. 

Kauhukirjallisuuden traditiossa on ollut läsnä moraalinen opetus, ihmisyyden ja kollektiivisen 

tietoisuuden pohtiminen3; Hillin edustamassa uudemmassa kauhussa karistetaan huumorin 

keinoin kauhukertomusten moraalinen lataus, ja välinpitämättömyys perinteisten arvojen 

katoamista kohtaan tulee osaksi kauhun estetiikkaa. Teokset sijoittuvat siis niin sanottuun 

postmoraaliseen yhteiskuntaan, jossa pahuus, keinottelu ja valheet ovat osa normaalia elämää 

ja kaaokseen suhtaudutaan huvittuneesti olkia kohauttamalla. 

  

 

MUSTAN HUUMORIN TYYLIKEINOT 

 

Musta huumori on yksinkertaistettuna sellainen ilmaisun tyyli, joka leikittelee ja tekee pilaa 

vakavilla ja kielletyillä aiheilla, kuten kuolemalla ja kärsimyksellä. Se liittyy myös hyvin vahvasti 

absurdiin ja groteskiin. Groteski on kuvaamisen tapa, joka tekee kohteestaan eriskummallisen, 

irvokkaan tai vääristyneen. Absurdi taas kuvaa merkityksettömän maailman mielettömyyttä. 

Joe Hillin teoksissa esiintyvää kauhistunutta naurua ja mustaa huumoria voi käsitteellistää 

groteskin, satiirin ja parodian kautta4: ne kaikki liittyvät koomiseen, joka syntyy jonkin rajan 

ylityksestä – rumuus on ylitsevuotavaa, kauhistuttavat tapahtumaketjut ja absurdit tilanteet 

menevät liioitteluksi. 

 

Kuten kauhistuneessa naurussa, niin myös edellä mainituissa käsitteissä on nähtävissä 

erilaisten kategoriarajojen ylittäminen, rikkominen ja niitä yhdistää tendenssi ”normaaliksi” ja 
”vakavaksi” miellettävästä tyylilajista poikkeaminen. Musta huumori rikkoo soveliaisuuden 
rajoja, groteski on itsessään erikoinen vääristynyt kategoria ja lisäksi samalla tapa kuvata eri 

kategorioiden muutoksia. Kauhun oliot ovat tyypillinen esimerkki groteskista: ne ovat 

kategoriarikkomuksia, joissa yhdistyy elämä ja kuolema, ulko- ja sisäpuoli, tai inhimillinen ja 

eläimellinen. Rumuus on eräs kauhun ja huumorin kategorioita yhdistävä tekijä. Esimerkiksi 

Carroll (2003, 91) kirjoittaa kauhun ja huumorin yhteydestä rumuuteen ja samalla mainitsee 

kategorioiden rikkomisen: ”Voisi sanoa, että kauhu ja huumori ovat erikoistuneet käsitteiden 
rikkomiseen, vaikkakin erilaisin tavoin.” Huomautan kuitenkin vielä, että rumuus on yleensä 

oletuksena kauhukirjallisuuden genreen luettavassa teoksissa. Rumuudella luodaan kauhun 

                                                             
2  Kirjallisuudentutkija Nöel Carroll kirjoittaa kauhun ja huumorin yhteydestä teoksessaan Beoynd 

Aesthetics: Philosophical Essays: ”Kirjallisuudessa kauhun ja komedian välillä on ollut vahva yhteys siitä 

lähtien, kun kauhugenre ilmaantui kirjalliseen traditioon.” (2001, 236). Myös historiakulttuuriin ja 
populaarikulttuuriin erikoistunut tutkija Rami Mähkä kirjoittaa kauhun ja komedian yhteydestä 

artikkelissaan Subverted and Transgressed Borders: The Empire in British Comedy and Horror Films 

(283–303). 

3 Ks. esim. Barron, Neil (toim.) 1990, Horror Literature. A Reader’s Guide.  

4 Groteskista, satiirista ja absurdista ks. esim. Perttula, 2010 ja Cornwell, 2006. 
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tunnelmaa: se puistattaa, herättää vastenmielisyyttä ja jopa pelkoa. Tosin toisille kauhun 

rumuus on kiehtovaa ja nautittavaa.5 

 

Kauhistuneen naurun ytimen tavoittelussa groteskin käsite nousee ylitse muiden. Groteski 

syntyy Irma Perttulan (2010, 81) mukaan kauhun ja inhon tai kauhun ja naurun yhdistämisestä. 

Groteskin kaksijakoisuus näkyy myös termin historiassa. Perttula nostaa esiin 

nykykeskustelussa käytettävän groteskin kaksi päähaaraa: karnevalistisen ja subjektiivisen 

groteskin (Perttula 2010, 27–31). Karnevalistinen groteski ponnistaa Mihail Bahtinin teoriasta: 

se syntyy kansan naurukulttuurista, se on hilpeää, koomista ja muutosta juhlistavaa. 

Subjektiivinen groteski on puolestaan Wolfgang Kayserin teoriasta johdettu muotoilu: se 

painottuu synkeään, sisäiseen ja kauheaan groteskin kokemukseen. 

 

Kayserin kauheasta groteskista voidaan erottaa kolme perusajatusta: 1) groteski on vieraaksi 

muuttuva maailma, jossa elämänpelko on suurempaa kuin kuolemanpelko, 2) groteski on 

leikkiä absurdin kanssa ja 3) groteski on yritys herättää ja hallita maailman demonisia voimia. 

(Kayser 1981, 184–188.) Hillin teoksissa kauhean groteskin perusajatuksia toteutetaan virne 

naamalla. Tätä virnettä voinee selittää paitsi postmoraalisen kontekstin avulla, mutta myös 

yhdistämällä Bahtinin ajatuksia Kayserin kauheaan groteskiin. Bahtin (1995, 19) liittää mukaan 

groteskiin iloisuuden ja uutta synnyttävän voiman. 

 

Kauhistunut nauru liittyy rumuuden lisäksi teoksien postmoraaliseen kontekstiin. Naurua 

tapahtuu sille epätyypillisissä kohdissa ja se kertoo näkökulmani mukaan eräänlaisesta 

arvomaailman ja normien muutoksesta – postmoraalisesta maailmasta. Postmoraalisuuden 

käsite esiintyy esimerkiksi kulttuuri- ja sosiaaliantropologi Matti Sarmelan ajatuksissa, 

Nietzsche-tutkimuksessa ja uuden moraalin teoriassa. 6  Seuraavaksi esittelen muutamia 

esimerkkejä Hillin teoksien kauhistuneesta naurusta ja niiden postmoraalisuudesta. 

 

 

VIRNISTYS KAFKALLE LOCUST-NOVELLISSA 

 

Locust-novellin päähenkilön, Francis Kayn elämä ei ole kovin helppoa. Hän on 18-vuotias, häntä 

kiusataan koulussa ja hänen isänsä on alkoholisti. Kun Francis eräänä aamuna herää 

muuttuneena heinäsirkkaa muistuttaneeksi jättiläishyönteiseksi, hänen elämänsä saa 

vihdoinkin merkityksen: 

Francis Kay woke from dreams that were not uneasy, but exultant, and found himself 

an insect. He was not surprised, had thought this might happen. Or not thought: 

hoped, fantasised, and if not for this precise thing, then something like it. (Locust, 6.) 

                                                             
5 Ks. Herz (2012, 138–155). 

6 Ks. Matti Sarmelan kotisivut osoitteessa http://www.kolumbus.fi/matti.sarmela/; Schacht, Richard 

(toim.) 2001: Nietzsche's Postmoralism: Essays on Nietzsche's Prelude to Philosophy's Future ja Baofu, 

Peter 2011: Beyond Ethics to Post-Ethics. 

http://www.kolumbus.fi/matti.sarmela/
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Alku on suora viittaus (tai oikeastaan vitsikäs muunnelma) Franz Kafkan Muodonmuutoksesta 

(Die Verwandlung, 1915). Joyce Crick on kääntänyt Franz Kafkan Muodonmuutoksen 

alkukohtauksen englannin kielelle näin: 

As Gregor Samsa woke one morning from uneasy dreams, he found himself 

transformed into some kind of monstrous vermin. […] ’What has happened to me?’ he 
thought. It was not a dream. (The Metamorphosis and Other Stories, 29.) 

 

Vaikka yhteys Locustin ja Muodonmuutoksen välillä on selkeä, niin teokset ovat vastakkaisia 

toisilleen. Elämän merkityksettömyyden keskelle kuihtuva Gregor Samsa eroaa elämänsä 

täyttymyksen jättiläisötökkänä löytävästä Francisista. Locustissa on selvästi parodiamaisia 

piirteitä, joten teos on selvä silmänisku Kafkalle. Kauhistunut nauru on läsnä esimerkiksi 

kohtauksessa, jossa Francis pieraisee vanhan ihmisnahkansa päälle, ja nahka sulaa 

muodottomaksi kasaksi. Ihmisyys kirjaimellisesti syöpyy pois Francisin ulottuvilta, mutta se on 

Francisin mielestä vain hirvittävän hassu hetki. 

 

Hirviöhyönteiseksi muuttuva Francis kokee muodonmuutoksessaan elämänsä täyttymyksen, ja 

novellin lopussa hän lähtee kuin vaiston viemänä koululleen kostamaan koulukiusaajalleen. 

Hyönteiseksi muuttuminen yhdistyy myös Francisin ja hänen ystävänsä Ericin katsomiin 

tieteiskauhuelokuviin The Fly (1986) ja Them! (1954), joissa käsitellään ihmismielen pimeitä 

puolia ja ydinkokeiden mutatoimaa maailmaa. Locust myös toistaa elokuvista tuttuja 

juonenkäänteitä. Francisin kotikaupunki on nimeltään Calliphora, joka tarkoittaa suomeksi 

raatokärpästen sukua. Calliphoran pääelinkeino on kaatopaikka, ja armeija tekee kaupungin 

reunalla ydinkokeita. Tämän huomion perusteella väitän, että novellin päähenkilö Francis 

tietää roolinsa kauhun traditiossa. Postmoraalisuus näkyy siinä, että vaikka Francis on tietoinen 

olomuodostaan hirviönä ja hänen ihmismielensä toimii vielä, niin hän tahtoo tappaa ja lentää 

aiheuttamassa pakokauhua kuten kunnon hirviöhyönteisen kuuluu. Se on ollut hänen 

unelmansa. (Rajakangas, tulossa.) 

 

 

BEST NEW HORROR: KAUHU KOMMENTOI KAUHUA 

 

Novellissa BNH motiivina toimii itseään toistavien kauhutarinoiden ylitarjonta. 

Kauhukirjallisuustoimittaja Eddie Carroll on täysin turtunut kahlaamaan läpi kliseisiä 

kauhutarinoita. Yllättäen eräänä päivänä postiluukusta tipahtaa novelli, joka saa Carrollin 

tuntemaan taas hänen kaipaamansa säväyttävän tunteen, järkytyksen sekaisen ilon – tai toisin 

sanoen: kauhistuneen naurun. Novelli on julma ja kamala, ja Carroll tahtoo tavoittaa sen 

kirjoittajan, Peter Kilruen. Kilrueta ei kuitenkaan olekaan niin helppo löytää. Kilrue asuu 

syrjäseudulla ajomatkan päässä suuressa keltaisessa maatalossa, joka on sisältä vino, ahdas ja 

hämärä. Koko Kilruen perhe on myös hämärää porukkaa. Talossa Carrollin valtaa taas outo, 

kaivattu tunne: pakokauhu. Carroll huomaa joutuneensa itse keskelle kauhutarinan jahtia, ja 

avoimeksi jäävä painajaismainen pako alkaa.  
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BNH:ssa ei sinänsä ole mitään yliluonnollista, mutta tapahtumia ja henkilöhahmoja leimaa 

outouden tunne: ”You know how when you’re running a fever, you’ll look at something totally 
normal – like the lamp on your desk – and it’ll seem somehow unnatural? Like it’s melting or 
getting ready to waddle away?” (BNH, 14). Myös Carrollin entinen vaimo pitää kauhun piirissä 

toimivia ihmisiä luonnottomina hirviöinä tai ainakin kuvottavana sakkina – ”sweaty little grubs 
who get hard over corpses” (BNH, 13). Voisi siis ajatella, että tässä tapauksessa kauhunovellien 

kirjoittaja ja kauhuantologioiden toimittaja ovat eräänlaisia hirviöitä, kauhun tuottajia. 

Kyseessä on kauhulle tyypillinen itseironia: kauhun harrastajat ovat hirviöitä itsekin. 

 

Kun Carroll astuu sisään Kilruen taloon, hänen päässään alkaa välittömästi soimaan 

kauhukuvastolla leikittelevän The Addams Family -komediasarjan tunnusmusiikki: ”In some 
distant, echoing rooms of Carroll’s mind, a hunchback played the opening bars of The Addams 

Family on a glockenspiel” (BNH, 22). Novellissa liitetään yhteen kauhun estetiikkaa hyödyntävä 

outo mutta hassu ja hyväntuulinen Addamsin perhe sekä ihon kananlihalle nostattavan 

kammottavalla ja häiritsevällä tavalla outo Kilruen perhe. Liitos ei periaatteessa yllätä, sillä 

Carroll on kauhun asiantuntija ja miljöössä on tiettyä kaavaa toistavia tekijöitä, mutta lukijalle 

tilanne on kauhun ja huvituksen välimaastossa. Se on osoitus siitä, että Carroll aavistaa mitä 

uhkaavaa on tulossa, mutta kaikesta huolimatta hän ei välitä tai varaudu tulevaan, vaan 

antautuu tunnusmusiikin tunnelman vietäväksi, sulautuu hetkeen. Addamsin perhe on 

komedia, ja kun sen tunnusmusiikki tuodaan pahaenteiseen tilanteeseen, sen huumorin koodi 

kytkeytyy pois päältä luoden jotain uutta. (Rajakangas, tulossa.) 

 

Carrollin mieleen hiipii paniikki, kun hän etsii Kilruen talossa takkiaan. Ovien takaa paljastuu 

absurdeja huoneita, ja Carroll saa vain vaivoin pidettyä askeleensa kävelynä juoksun sijaan. Kun 

Carroll viimein kävelee ulos kammottavasta talosta ja pääsee autolleen, hän tajuaa auton 

olevan lukossa ja avainten olevan talon uumeniin kadonneen takin taskussa: ”He almost cried 
out at the awful shock of it, but when he opened his mouth what came out was a frightened 

sob of laughter instead” (BNH, 24–25). Ulkona ei ole edes puhelinkenttää, mutta Carroll nauraa 

tukehtunutta nauruaan sillekin. 

 

Carrollilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin paeta yöhön ja Kilruen veljekset lähtevät hänen 

peräänsä. Carroll tuntee kauan kaipaamansa riemastuttavan tunteen: paniikin. Carrollin 

mielestä kauhu ja paniikki tuntuvat mahtavalta, kuin nousisi lentoon. BNH selvästi tietää 

asemansa kauhun traditiossa. 
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HORNS JA VITSEJÄ SYNNINLANKEEMUKSISTA 

 

Teoksessa Horns Ignatius ”Ig” Perishille puhkeaa otsaan kaksi sarven nuppua. Sarvet kasvavat 
teoksen edetessä, ja ne saavat ihmiset tekemään hupaisia synninpäästöjä ilman katumuksen 

tunnetta. Hornsin musta huumori perustuu toistuviin tapahtumiin, joissa hyvä ihminen onkin 

synnin runtelema. Esimerkiksi Igin kotikaupungin Gideonin kirkon pappi paljastaa naivansa Igin 

kuolleen tyttöystävän äitiä salaa:  

’I think about Merrin Williams all the time. Usually when I’m balling her mother. Her 
ma does a lot of work for me here in the church these days, you know. Most of it on 

her hands and knees.’ He grinned at the thought. ’Poor woman. We pray together 
most every day. Usually for you to die.’ 

’You . . . you took a vow of chastity’, Ig said. 

’Chastity shmastity. I figure God is just glad I keep it in my pants around the altar boys. 

[…]’ (Horns, 41). 

 

Vaikka Ig kavahtaakin näitä kirkkain silmin tunnustettuja syntejä, niin hän saa niistä irti myös 

jotain positiivista. Synnintunnustukset saavat Igin sarvet sykkimään miellyttävää lämpöä. 

Varsinkin ihmisten yllyttäminen tuo sarville nautintoa. Teoksen satiiri asettaa naurunalaiseksi 

esimerkiksi tuttuja kertomuksia Raamatusta: tekopyhän kaupungin nimi Gideon viittaa 

Vanhassa testamentissa israelilaisten tuomariin, ja teos inhimillistää paholaisen hahmon. Pirun 

hahmo on toistuva motiivi, joka esiintyy esimerkiksi radiossa soivissa kappaleissa. Piru esiintyy 

hirviönä, sankarina ja narrina. Teoksen pilkka kohdistuu pääosin hyvän ihmisen kategoriaan, 

joka rakentuu ainakin pinnallisella tasolla teoksessa. Myös erilaiset kaksoismerkitykset ovat 

tärkeä osa Hornsin huumoria ja teoksen kokonaistulkintaa. 

 

Vaikka Ig on ulkomuodoltaan pelottava ja hänen kykynsä lukea syntejä hirvittää, niin hänen 

sisäinen olemuksensa ei ole mitenkään erityisen kauhistuttava: Ig esimerkiksi säikkyy käärmeitä 

ja hänen kokemansa asiat ovat enemmänkin sääliä kuin kauhua herättäviä. Kun Hornsin toinen 

hirviö, Lee Tourneau, astuu juoneen mukaan, niin lukijalle selkeytyy, ettei Ig ole tarinan 

todellinen hirviö, vaan hän on pikemminkin hirvittävän tapahtumaketjun uhri. Postmoraalisuus 

Hornsissa liittyy mielestäni juurikin siihen dialogiin, kuka on hyvä tai paha, syntinen tai enkeli. 

(Rajakangas, tulossa.) 

 

Igissä tapahtuu groteski (anti)sankarin ja hirviön yhdistyminen: kun näkökulma siirretään 

sankarista hirviöön, niin molemmat kategoriat ja niiden erillisyys kyseenalaistetaan. 

Kyseenalaistaminen muuttaa perinteistä tulkintaa kauhusta: ”Hirviön näkökulman 
omaksuminen riistää hirviömäisyydeltä sen salaperäisyyden ja etäisyyden. Torjuttuun ja 

tuntemattomaan toiseuteen liittyvä jännite siirtyy sivummalle, ja uusi kauhu joutuu 

rakentamaan toisilla tavoilla omaa erityislaatuaan.” (Mäyrä 1999, 48.) Kaikissa edellä 
esitellyissä Hillin uutta kauhua edustavissa teoksissa tämä erikoislaatu liittyy kauhistuneeseen 

nauruun ja postmoraaliseen kontekstiin. 
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MUSTA HUUMORI POSTMORAALISEN KONTEKSTIN PIIRTEENÄ 

 

Edellä esitetyistä esimerkeistä käy ilmi, millaista huumoria Hillin teokset sisältävät ja miten 

niiden kuvaaman moraalin sisältö on muuttuvainen. Teokset eivät saa lukijaa heristämään 

sormeaan fiktiivisille hahmoille, vaan he hymähtävät, jatkavat lukemista ja janoavat lisää 

hirviömäistä toimintaa. Hillin mustan huumorin ominaispiirre on groteski muoto ja satiirinen 

sisältö, jonka kautta postmoraalinen konteksti korostuu. Hillin teoksissa on nähtävissä 

eräänlainen Lyotardin suurten kertomusten kuolema: 7  normaalin yhteiskunnan arvot ja 

järjestykset katoavat (tai ainakin muuttuvat) Hillin fiktiivisissä yhteiskunnissa. Hirviöt 

synnyttävät oman moraalikoodistonsa, joka pitää kauhun estetiikasta muodostuvaa 

yhteiskuntaa koossa – tai repii sitä riekaleiksi. Tämä moraali on postmoraalista, moraalin 

jälkeistä – uuden kauhun moraalia. Postmoraalisessa kontekstissa kauhun estetiikka syrjäyttää 

moraalin ja se nauraa itsekseen ja itselleen. 

 

Lyotardin näkemykset postmodernismista näkyvät myös Mäyrän (1999, 39) ajatuksissa 

nykykulttuurin kauhusta: ”Traditiot eivät ole enää itsestäänselvyyksiä, ja tiedostava 
itsereflektiivisyys korostuu”. Nämä Lyotardiin viittaavat ajatukset kehityskulusta Mäyrä liittää 

”heimoutumiseen” ja identiteettien rakentamiseen. Mäyrän ajatusten keskiössä on juurikin 
idea siitä, että näkökulma siirtyy sankarista hirviöön ja että kauhukulttuurin piirissä musta 

huumori on keskeisellä tavalla läsnä: itsetietoinen tabualueilla leikittely on postmodernia 

toimintaa. Mäyrä esittää, että hirviöiden suosiota voidaan pohtia yhtenäiskulttuurin 

hajoamisen kautta: hänen mukaansa yhteisöillä on edelleen rajoja, mutta nopean kulttuurisen 

muutoksen ajassa ne eivät ole enää yhtä selkeitä. Siksi hän arvelee, että kauhun shokeeraavuus 

voi palauttaa postmodernille ihmiselle tuntuman joidenkin perustavien rajojen 

olemassaolosta. (Mäyrä, 1999, 45.) Peilatessani Mäyrän argumentteja Joe Hillin teosten 

postmoraalista lukutapaani vasten on kuitenkin syytä pohtia, tuleeko Hillin teoksissa tuntuma 

perustavien rajojen olemassaolosta vai annetaanko rajojen venyä ja paukkua rikki ihan vaan 

rikkomisen ilosta. 

 

 

LOPUKSI 

 

Kauhistunut nauru on merkki siitä, että hirviöt iloitsevat rellestäessään rajansa rikkovassa 

postmoraalisessa maailmassa. Oletukseni on, että rajoja rikotaan ihan vain rajojen rikkomisen 

ilosta – ja lukija nauttii näistä mustan huumorin pilkahduksista kauhistuttavissa tilanteissa. 

Olipa kyse sitten sympatioista pirua kohtaan, jättiläishyönteisen dionyysialaisesta 

hurmioitumisesta tai kauhuantologioiden toimittajan itsetuhoisesta vietistä päästä hirviöiden 

                                                             
7 Ks. myös Mäyrä 1999, 39–41 ja 57–58. 
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tykö, niin ainakin on selvää, että Hillin tuotannossa on mukana itsetietoista huumoria ja iloa 

siitä, että kauhu voi tuottaa muutakin kuin pelkoa. 

 

Humoristisen teoksen ymmärtäminen alkaa hupaisuuksien tajuamisesta ja päätyy 

uuteen viisauteen ja uuteen makuun (Kinnunen 1994, 137). 

 

 

 

 

Milla Rajakangas (HuK) on kirjallisuuden pääaineopiskelija Itä-Suomen yliopistossa Joensuun 

kampuksella. Artikkeli pohjautuu hänen vielä julkaisemattomaan pro gradu -tutkielmaansa, joka 

kulkee työnimellä Hyi saatana. Kauhistunut nauru Joe Hillin novelleissa You Will Hear the Locust 

Sing (2004) ja Best New Horror (2005) sekä romaanissa Horns (2010). 
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LÄPÄNHEITTOA JA HAUSKANPITOA: NÄKÖKULMIA 

SUOMIRÄPIN HUUMORIIN 
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Suomiräppiä voi vihata tai rakastaa, mutta sitä on hankala vältellä. Viimeistään Vain elämää -

televisiosarja toi suomalaisten olohuoneisiin musiikinlajin, joka herättää vahvoja tunteita (mm. 

Korhonen 2013). Monille rap1 edustaa kuitenkin myös paljon muuta kuin iltaa villasukkasillaan. 

Suomiräpistä onkin kehkeytynyt parin kymmenen vuoden aikana kiinnostava genre, jolla on 

omat lainalaisuutensa. Siihen kuuluu olennaisena osana huumori, jonka kautta tarinat saavat 

uusia käänteitä ja kuuntelija elämyksiä. Avaan tässä artikkelissa muutamia esimerkkejä 

huumorista, jotka liittyvät niin räpin kompositioihin, riimeihin kuin performansseihinkin. 

Käyttämäni esimerkit ovat Evil Stöön, Horse Attack Sqwadin ja Tuomio & Kone sekä Jeijjo ja 

Nupi -räpduon tuotannoista. Vaikka suomiräp nojaa vahvasti yhdysvaltalaiseen esikuvaansa, 

saa se vaikuttimensa myös Suomen erilaisista perinteistä ja musiikinlajeista (Nieminen 2017, 

8). 

 

 

RÄPIN HISTORIAA  

 
Rap nykyisen kaltaisena musiikinlajina ja ilmaisumuotona juontaa juurensa Yhdysvaltoihin, New 

Yorkiin. Nuori sukupolvi otti haltuun Bronxin katutilaa ja biitin päälle puhuttua, uutta 

ilmaisukieltä, joka antoi ääneen lähiöissä asuville nuorille. Räpin alkumetreiltä asti sen on ollut 

tarkoitus tuoda ihmisiä yhteen ja viihdyttää. Ensimmäiset MC:t, nykytermein räppärit, 

pyrkivätkin vuorollaan naurattamaan yleisöään verbaalisin kyvyin ja showmiehen elkein (ks. 

mm. Chang 2008). Huumorilla ja räpillä on siis vahvat ja vanhat siteet toisiinsa. 

 

Suomessa räpin ensimmäinen varsinainen valtakausi alkoi 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun 

alussa, jolloin suomalaiset nuoret kuuntelivat Yhdysvalloista rantautunutta musiikkia, 

kirjoittelivat riimejä itselleen tai ”sylkivät” niitä mikkeihin kavereiden kotona tai kellareissa. 

                                                             
1 Käytän tutkimuksessani samaa kieliasua sanoista rap, räppääminen ja räppäri kuin Venla Sykäri (2014, 

1) artikkelissaan Sitä kylvät, mitä niität. Suomenkielinen improvisoitu rap ja komposition strategiat. Rap 

perusmuodossa kirjoitetaan englannin kieliasun mukaan, mutta taivutukset ja sanasta kumpuavat 

uudissanat kuten räpätä ja räppäri kirjoitetaan suomenkielisissä kirjoitusasuissa. 
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1990-luvun alkupuolella soittolistoille kipusivat erilaiset nk. huumoriräpin edustajat kuten 

Raptori ja Nikke T.2 Suomeksi räppääminen nähtiinkin tekijöiden keskuudessa ongelmallisena 

mm. juuri huumoririimittelyyn yhdistämisen ja kieleen liittyvien aitouskeskustelujen takia. 

1990-luvun ajan monet tekijät tuottivatkin riiminsä lähinnä englanniksi ja siirtyivät vasta 

vuosikymmenen loppupuolella käyttämään suomea tai muuta äidinkieltään (Hilamaa & Varjus 

2004, 195–196). 

 

2000-luvulle tultaessa soittolistat täyttyivät suomiräpistä, ja genre räjähti kasvuun. 2000-luvun 

alkuvuosina Fintelligens, Ritarikunta ja Tulenkantajat, sekä esimerkiksi Lahden suunnalta 

tulleet räppärit, kuten Cheek, valtasivat soittolistoja muiden artistien kanssa. Samalla 

undergroundin eli listojen ulkopuolella ja usein oma- tai pienkustanteina tehty rap eli ja voi 

hyvin eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Espoon Olarista, Helsingin Kalliosta aina Joensuuhun, 

Tampereelle ja Rovaniemelle asti kulkeutui kaverilta kopioituja tai artistilta ostettuja kopioita 

pienpainatteista ja nuorten, yleensä miesten, riimittelystä (Saaristo 2018). Kun mainstream eli 

listamusiikki koki ylitarjonnan kautta tapahtuneen kyllästymisen räppiin, undergroundissa 

riimittely jatkui ja kasvoi (Takkinen 2010).  

 

2010-luvulle tultaessa rap oli musiikin genrenä lunastanut paikkansa tekijöiden ja 

kuuntelijoiden joukossa. Muutama artisti ei enää leimannut koko genreä tekijäpohjan 

monipuolistumisen ja genren rajojen laajentumisen myötä. Huumoriräp nähdäänkin 

sallitumpana, vaikka huumori suomiräpissä ei ole kadonnut missään vaiheessa. Onkin tärkeää 

erottaa kaksi eri tapaa nähdä huumori ja suomiräp: huumoriräp ja huumori suomiräpissä. 

 

 

HUUMORIN KEINOJA SUOMIRÄPISSÄ 

 

Rap niin Suomessa kuin globaalisti nojaa riimeihin, sanoihin ja sanojen moniin merkityksiin. 

Suomalaisen rock-musiikin mestarisanoittajat kuten Juice Leskinen ja Martti Syrjä ovat 

käyttäneet tahtien yli jatkuvia ja usein monimerkityksellisiä sanoja tai ajatuksia omassa 

tuotannossaan. Myös suomiräpin tekijöistä löytyy paljon riimittelijöitä, joiden lyriikat jatkavat 

samaa sanoittajien ketjua. Huumori on räpissä, kuten myös muissa konteksteissa, eniten 

kuulijan ja esittäjän yhteisymmärryksestä nouseva tilanne, joka vaatii kulttuuristen merkkien 

tunnistamista ja käyttämistä. Merkkien tunnistamisesta seuraa huumorin ymmärtäminen. 

Käytän artikkelissani neljää eri kappaletta esimerkkeinä räpin monimuotoisesta huumorista.3 

Esiteltävät keinot ovat kuitenkin vain ohut pintaraapaisu räpin tutkimukseen ja huumorin 

yhtymiskohtiin.  

                                                             
2 Tosin Raptorin jäsenet ovat useaan kertaan kieltäneet tehneensä varsinaisesti rap-musiikkia. Myös 

Nikke T on myöhemmin katunut tekemäänsä musiikkia ja sen vaikutusta genren kehitykseen (mm. 

Takkinen 2010). 

3 Tosin jokaisen vitsin ja huumorin selittäminen auki aiheuttaa huumorin selkeää laimentumista. 

Räpissä, kuten muissakin lähteissä, huumori on parhaimmillaan kontekstissa kuultuna ja 

performanssiin yhdistettynä. 
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Lyriikalla on näkyvä ja kuuluva osansa rap-musiikissa. Lyriikan lisäksi performanssilla on suuri 

merkitys kokonaisuudessa ja sen hahmottamisessa. Performanssissa räppäri rakentaa itselleen 

hahmon tai hahmoja, jotka usein poikkeavat vahvasti räppärin arjesta ja arkiminästä (Saaristo 

2018; Lee 2016, 82–83). Suomiräpissä huumoriin liittyvät performanssit rakentuvat mm. 

erilaisille taustanarratiiveille, ulkonäön muutoksille sekä lyriikan sisään kirjoitetuille, 

populaarikulttuuriin ja usein kollektiivisiin kokemuksiin perustuville viittauksille (mm. Strand & 

Lahtinen 2006, 155).  

 

 

MONIMERKITYKSELLISET TULKINNAT 

 

Eevil Stöö on pitkän linjan räppäri, jonka varsinkin 2010-luvulla tehdyt julkaisut ovat tuoneet 

menestystä, ihailevia arvioita ja uskollisia kuuntelijoita (mm. Laine 2016; Aflecht 2016; Kivelä 

2016). Stöön hahmo on sonnustautunut hiihtopipoon ja käyttää ääneenmuunninta 

madaltamaan ulosantiaan. Eevil Stöö tekee tällä hetkellä Memphisräppiä, johon liittyvät mm. 

raskaalta kuulostavat biitit, kauhuelokuvien äänitehosteet ja sanojen tai lauseiden useat 

toistot. 

Luurangon luut -kappale on julkaistu vuonna 2016 Iso vauva Jeesus -albumilla, joka nousi 

julkaisuviikollaan Suomen virallisen listan ykköspaikalle (Musiikkituottajat – IFPI Finland ry 

2016). Kappaleessa, kuten yleensä, Stöö kertoo itsestään kolmannessa persoonassa ja pohtii 

itseään ja muiden suhtautumista itseensä. Samalla lyriikat esittelevät monitulkintaisia kohtia, 

joissa tausta, räpin flow ja kielellinen osaaminen yhdistyvät: 

[..]Stöö on orginaali [sic], siinä syy ja seuraus 

Stöö otti uuden tatuoinnin, kyseessä neronleimaus[..] 

 

Omintakeinen Stöö otti lyriikoiden mukaan tatuoinnin, jonka vihjataan olevan sekä nerokas 

idea että kirjaimellisesti neron leimaus. Molemmat tulkintatavat toimivat kontekstissa, joka 

toimii humoristisena tapana boustailuun 4  eli itsen ja oman tekemisen korostamiseen. 

Monimerkityksellisyys korostuu myös myöhemmin: 

[..]Stöö on kaiken pahan juuri, muistuttaa rahaa 

joten Stöö ottaa sen hyvällä, kun ne puhuu Stööstä pahaa 

Stöö on uskomaton eli ateisti, ei usko juuri mihinkään 

Varsinkaan siihen mitä mytomaani Herkko koittaa selittää [..] 

                                                             
4  Boustailua folkloristiikan perinnelajikontekstissa voivat olla esimerkiksi naapurihuumori, köllit ja 

muut stereotypioihin nojaavat vitsit (termeistä mm. Knuuttila 2007, 10–19). 
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Pahan puhuminen kääntyy positiiviseksi, kun luvassa on Stöön mukaan tuloja. 

Monimerkityksellisyydestä hyvänä esimerkkinä sanan uskomaton käyttö, jossa boustauksena 

alkanut laini5 jatkuukin valehtelun teemaan.  

 

Räpätessä lyriikat istuvat biittiin ja kuulija odottaa uusia käänteitä tietämättä usein mitä 

seuraavaksi on tulossa. Tästä syystä tekstinä usein ennalta arvattavat sanavalinnat onnistuvat 

yllättämään: 

[..]Stöön paidassa lukee #FreeHerkko, viikarille pelkkää hyvää 

Stöö laskee hitaasti kymmeneen ja hengittää syvään 

Stöö tarkisti, että osaa laskea ja että on edelleen elossa 

vaikka vitut välittää laskutaidosta, eikä kuolema pelota [..] 

 

Lyriikat antavat ensin ymmärtää, että Stöö pyrkii rauhoittamaan itseään laskemalla ja 

hengittämällä. Seuraavassa käänteessä selviää, että Stöö pyrki tarkistamaan osaavansa 

edelleen laskea ja tarkistaa olevansa hengissä. Hengissä olo ei kuitenkaan seuraavassa hetkessä 

pelota, eikä laskutaito kiinnosta. Kuulijan ennakko-oletukset kääntyvät siis muutamassa 

hetkessä moneen kertaan uuteen suuntaan, mikä on yksi räpin osaavien kirjoittajien huumorin 

keinoista.  

 

Lyriikat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa taustaan tai biittiin. Sanat rytmittyvät sen mukaan, 

mutta lyriikat ja taustat kommentoivat myös toisiaan kappaleiden sisällä ja toisinaan niiden 

välillä. Luurangon luiden kertosäkeen taustassa soivat kuorolaulua muistuttavat harmoniat, 

jotka mainitaan myös lyriikoissa. Huumori muodostuu taustan ja lyriikan yhteisvaikutuksessa ja 

suhteessa räppärin performanssiin: 

[..]Taustalla hoilotti Lucifer, Herkon langennut enkelikuoro 

Vaikka se kuulosti helvetin hyvältä, nyt on Stöön puheenvuoro[..] 

 

Teksti tai lyriikat eivät siis yksinään luo huumoria, vaan huumori muodostuu 

kokonaiskontekstin kautta. Ilman Eevil Stöön hahmon performanssia ja sen ymmärtämistä 

lyriikat voivat kuulostaa performanssin ulkopuolella pelkästään nihilistisiltä ja pessimistisiltä. 

Performanssin tunnistavat kuulijat ymmärtävät kuitenkin lyriikoiden monet merkitykset, niiden 

pidemmät narratiivit ja erottavat niistä huumorin elementit. Yksilön kokemus kunkin räppärin 

käyttämistä kulttuurisista merkityksistä vaikuttaa kappaleen ymmärtämiseen kuten artisti sen 

on tarkoittanut (Forman 2002, 15). 

 

 

                                                             
5 Lainilla tarkoitetaan räpin komposition mukaista säettä (engl. line tai verse line). 



 
49 Annukka Saaristo 

PITKÄLLE VIETY PERFORMANSSI KAIKEN POHJANA 

 

Tamperelaisen Horse Attack Sqwadin (H.A.S.) kappale Nakkii pt. 2. vie performanssin hieman 

eri suuntaan. H.A.S. on suomiräpin kontekstissa poikkeava kokonaisuus, sillä koko yhtyeen 

performanssi keskittyy lähtökohtaisesti yhden, hyvin tarkasti rajatun aiheen ja maailman 

ympärille. Yhtye esiintyy hevosnaamareissa ja räppää hevosten hoidosta ja raveista. H.A.S. on 

kehitellyt kokonaisen myyttisen maailman hevosten jumalan, Yli-hevosen ympärille. 

Suomigrimea edustava yhtye onkin niittänyt mainetta eniten undergound-piireissä sekä 

internetissä.  

Horse Attack Sqwad kiinnosti yleisöä Liveblast -festivaaleilla elokuussa 2017. 

 Kuva: Annukka Saaristo. 
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Horse Attack Sqwadin edustama räpin alagenre grime nojaa vahvasti toistoon ja paikoin 

groteskeihin lyriikoihin, jotka voivat kuulostaa genreen perehtymättömältä vastenmielisiltä 

(Holden 2016). Horse Attack Sqwad ei ole poikkeus, ja lyriikoissa kuuluvat mm. väkivaltaiset 

kielikuvat. Grimen toisto korostuu H.A.S.in tunnetuimman kappaleen Hevosia ei ongelmia 

alussa, jossa kappaleen ensimmäiset puolitoista minuuttia toistuu lähinnä lause ”Hevosii ei 
ongelmia”. 

 

Nakkii pt. 2 on albumin Älä koske mun hevoon (2015) positiivisempia kappaleita. Se kertoo 

Horse Attack Sqwadin salaisesta aseesta raviradoilla: H.A.S.sin hevoset syövät nakkeja ja 

pärjäävät tästä syystä hyvin kisoissa, kuten kertosäkeessä vihjataan: 

[..]Nakkii, mä syötän mun hevolle  

nakkii mä annan mun hevolle 

nakkii taivas on rajana  

paketit on hajalla sillon kun mä syötän mun hevolle nakkii [..] 

 

H.A.S. käyttää boustaukseen kappaleessa nakkeihin liittyviä kielikuvia ja yhtyeen luomaa 

maailmaa, jossa oman tallin hevoset ovat voittamattomia. Nakkien teema jatkuu erilaisin 

näkökulmin, jossa esimerkiksi populaarikulttuuri ja ajankohtaiset tapahtumat on otettu 

mukaan. Nakin eritasoiset riimisanat vievät lyriikoita Timo Jutilan kuuluisan ”naattii” -

kommentin jälkeen myös nakkeja valmistavaan yritykseen: 

[..]pystyn luottaa mun sakkiin kukaan meistä koskaan ei tuu kääntämään takkii  

nakkii, valuu kurkusta pakkiin sillon kun me syödään ei oo päässä lakkii vaan  

nakkii, niin kun Jutila se naattii Kivikylän kaverille soitto ku paattiin  

nakkii, eikä ota mikään pattiin kun ottaa joka kaakki meikän paketista nakkii [..] 

 

Horse Attack Sqwadin räppäreiden flow’t eroavat jonkin verran toisistaan, mutta niitä yhdistää 
tuplatempo ja usein tasainen, hakkaava sanarytmi. Erilaiset listat toimivat aiheen liioitteluna, 

joka tuottaa oman huumorinsa. Esimerkiksi nakin erilaiset valmistustavat nousevat esiin 

kappaleen loppupuolella: 

[..] keitetty paistettu höyrytetty, veistetty kuorittu löylytetty 

heitetty, huolittu kyyditetty, merkitty maistettu ryyditetty 

ota nakkii älä takapakkii, Krakowa, ketjussa prinssinakkii 

naama naaman ota nakki nakki tuut nakkinakin nakkii saamaan [..] 

 

Listojen lisäksi H.A.S.in omintakeiseen performanssiin kuuluvat onomatopoeettiset piirteet, 

joita löytyy myös Nakkii pt. 2 -kappaleesta: 
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[..] nakki kasvaa kun nakkii nokkii, takki natsaa kun nakkii hotkii 

ei tuu nokkiin ku nakkii nokkii, naka nakki nokki naki nakkii nokkii [..] 

 

Lyriikat tuovatkin mieleen lastenrunoista tutun riimittelymuodon, jossa ulkomuodoltaan 

saman kaltaiset sanat pyritään toistamaan peräkkäin. Räppärit käyttävät huumorin 

muodostumiseksi kuulijoille tuttuja muotokeinoja, jotka ovat helposti tunnistettavissa ja 

yhdistettävissä. Huumorin keinot liittyvät siis sekä performanssiin ja aiheisiin että sanojen 

muotokieleen. 

 

 

KOTISEUTUTARINAT OSANA RÄPIN HUUMORIA 

 

Viimeinen käsittelemäni räpin aihealue liittyy tekeillä olevaan pro gradu -työhöni. Tutkielmani 

keskittyy Espoon Olarin alueen räppäreiden kotiseutuidentiteetteihin, ja törmäsin kotiseutu- ja 

sisäpiirihuumorin vivahteisiin alueen kautta. 

 

Olarilaisduo Tuomio & Koneen Heimlich-manööveri albumilta Rokkaa on vuodelta 2015. Alueen 

maine suomiräpin alkuvaiheiden kehtona on luonut kuvaa rosoisesta ja suorapuheisesta 

räppäämisestä, jota tehdään omilla ehdoilla, itse siitä nauttien (Saaristo 2018). Huumori kuuluu 

vahvasti myös olarilaiseen räppiin, jossa aiheet liittyvät genren konventioiden mukaan 

useimmiten oman elämänpiirin tapahtumiin: 

[..]Mun retoriikka hallitsee mun lähiöö niinku betoni 

Lyriikalla parhaiten mä kannuni sekotin [..] 

 

Olari on alueena tunnettu punatiilitaloistaan ja betonin peittämistä pihoista. Olariräpin 

tunnetuimpia kiteymiä ovat erilaiset päihteet ja niiden käyttö. Siksi ”kannun sekoittaminen” 
pelkällä lyriikalla on osa sarkasmia, joka on pääosassa monissa duon lyriikoissa. Pro gradu -

työtäni varten tehdyissä haastatteluissa käy ilmi, että räppärit pyrkivät performanssissaan 

tietoisesti hyvin itseironiseen otteeseen ja mahdollisimman liioiteltuihin roolihahmoihin 

(Saaristo 2018). 

 

Heimlich-manööverissä ja monissa muiden olariräppäreiden kappaleissa kotiseututietous luo 

lyriikoihin syvempiä kerroksia. Tuomio & Kone muovaavat laineihin alueella tunnettuja 

paikkoja, tapahtumia ja ihmisiä. Myös Olarin naapurialue Matinkylä on päässyt mukaan: 

[..]Vekotin on mikki ja siihen pitää mölistä 

Mä oon niin old school et tulin heittää vähä pödistä 

Välil myös skladduu tai jopa ylävitosii 

Taidegalleriaan mennään Matinkylän Chico’sii [..] 
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 Nupi, Jeijjo ja BJD ottamassa haltuun lavaa olarilaiseen tyyliin.  

Kuva: Annukka Saaristo. 

 

Lyriikat kiinnittyvät tiettyyn aikaan ja paikkaan (Saaristo 2018; Strand 2007, 34–36). Matinkylän 

Chico’s ei ole 2010-luvun alussa ollut alueen kauneimpia ravintoloita tai erityisen kuuluisa 

seinillä roikkuvasta taiteestaan. Lyriikasta löytyykin ilmentymä naapurihuumorista, jota alueilla 

harrastetaan paljon. Kulttuurintutkijalle tuttu aihe olarilaisessa räpin performanssissa on myös 

paikkojen nimeäminen, josta osa paikallishuumorista ja -tarinoista rakentuu. 

  

Toinen olarilaisduo Jeijjo ja Nupi vievät kotiseutuun liittyvät tarinat lyriikoissaan vielä 

pidemmälle. Vuonna 2014 julkaistu kappale Suvereeni elämänhallitsija feat. Raimo listaa 

erilaisia ohjeita seuraavalle sukupolvelle. Yhtenä ohjeena riimitellään myös paikallisen 

ostoskeskuksen ulkoparkkipaikasta: 

[..] Ei kantsi ottaa himaan joka ikist tuheroo, 

Poista kännykäst sun anopin numero 

Ja hmm mitä viel tost tulee mieleen niin 

Älä pysäköi ostarin kuusen viereen [..] 

 

Ostoskeskuksen parkkipaikan nurkalle pystytetty, suuri joulukuusi kuului paikalliseen 

joulunviettoon vuosikausia ja sen valojen sytyttäminen oli iloinen juhla koko alueelle. Eräänä 

vuonna, yöllä kuusi oli kuitenkin käyty kaatamassa ja se päätyi kertoman mukaan kaatumaan 

parkkipaikalle päin. Tekijää ei kertomuksen mukaan ole saatu kiinni. (Saaristo 2018.) Koko 
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tapahtuma on lyriikoissa tiivistetty viiteen sanaan ja avautuu helposti asiasta tietäville. Sitä 

kerrotaan alueella näkökulmasta riippuen eräänlaisena sankaritarinana tai siihen voidaan luoda 

varoittavan esimerkin kehys. Räppärit ovat tietoisia paikallistarinoista ja yhdistelevät niitä eri 

tavoin lyriikoihin humoristisella sävyllä toisintaakseen kertomusta yhä uudelleen. 

 

 

LOPUKSI 

 
Suomiräpin aiheet ja vaikutustavat ovat monipuoliset, aivan kuten muissakin musiikin lajeissa 

tai taiteessa. Räpissä korostuvat pitkän aikavälin tarinat. Eevil Stöön tai Horse Attack Sqwadin 

lyriikoissa läsnäolevat, reaalimaailmasta eroavat narratiivit luovat huumorille hedelmälliset 

lähtökohdat, jotka uskolliset kuulijat tunnistavat. Paikallistarinat ovat yhtä lailla pinnan alla 

löydettäviä huumorin ilmentymiä, jotka eivät aukene jokaiselle.  

 

Räppäreiden performanssit ovat kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta tärkeitä elementtejä, 

joiden kautta monitulkintaiset lyriikat voi nähdä kontekstissaan. Performanssiin liittyvät niin 

räppäreiden käytös, ulkoiset tekijät, lyriikat kuin esimerkiksi musiikkivideot tai sosiaalisen 

median kanavat, jotka jäivät tämän artikkelin käsittelyn ulkopuolelle. 

 

Esimerkkeinä käytettyjen kappaleiden ja artistien lisäksi suomiräpin tekijöistä löytyy paljon 

muitakin huumorin eri keinoja käyttäviä hahmoja. Lastenlorujen riimittelyä muistuttavia ja 

huumorin siihen perustavia riimittelyjä löytyy esimerkiksi Spektiltä, joka julkaisee musiikkiaan 

Rähinä Recordsin alla. Paleface käyttää suomalaista kännikerrontaa 2010 julkaistulla Syntyny 

rellestää -kappaleellaan ja pyrkii huumorilla nostamaan esiin humalakäytöksen varjopuolia. 

Ruudolfin ja Lihamyrskyn performanssit perustuvat hyväntuuliselle huumorille, kun taas Slim 

Millin absurdimpi huumori ja ”huonosti (tai ainakin teknisesti heikosti) tehdyksi” kutsuttu 
performanssi vetoaa varsinkin nuoriin kuluttajiin (Määttänen & Typpö 2017). Räpin tutkimus 

huumorin ja performanssien näkökulmasta onkin hedelmällistä maata, johon kulttuurintutkija 

voi upottaa kätensä aina olkapäihin asti. 

 

 

 

Annukka Saaristo on folkloristiikan pääaineopiskelija Helsingin yliopistosta, joka kirjoittaa 

parhaillaan pro gradu -työtään suomiräpin kotiseutuidentiteeteistä. Nuoruudessaan suomiräpin 

nousun todistaneella Saaristolla on kokemusta myös muista musiikinlajeista, mutta hän palaa 

aina uudelleen räpin pariin niin akateemisen kiinnostuksen kuin kuuntelukokemustenkin kautta. 

 

 

 



 
54 Läpänheittoa ja hauskanpitoa: näkökulmia suomiräpin huumoriin 

Tutkimusaineisto 

Eevil Stöö 2016: Luurangon luut albumilta Iso Vauva Jeesus. Monsp records. 

 

Horse Attack Sqwad 2015: Nakkii pt.2 albumilta Älä koske mun hevoon. Överdog. 

 

Jeijjo ja Nupi 2014: Suvereeni elämänhallitsija feat Raimo albumilta Neo Olarista. 3rd Rail 

Music. 

 

Tuomio & Kone 2015: Heimlich-manööveri albumilta Rokkaa. 3rd Rail Music. 

 

 
Kirjallisuus 

Aflecht, Tuomas 2016: “Stöön piti vain räppää ja pajauttaa, meni listaykköseksi samalla” – 

arviossa Eevil Stöön huiman odotettu uutukainen. Rumba 5.2.2016 

<https://www.rumba.fi/arviot/stoon-piti-vain-rappaa-ja-pajauttaa-meni-listaykkoseksi-

samalla-arviossa-eevil-stoon-huiman-odotettu-uutukainen/> Haettu 13.1.2018 

 

Chang, Jeff 2008: Can’t stop won’t stop. Hiphopsukupolven historia. Helsinki: Like. 

 

Forman, Murray 2002: The ’Hood Comes First. Race, Space and Place in Rap and Hip-Hop. 

Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press. 

 

Hilamaa, Heikki & Seppo Varjus 2004: Hiphop: pohjoinen ulottuvuus. – Jukka Lindfors, 

Pekka Gronow & Jake Nyman (toim.), Suomi soi 2. Rautalangasta hiphoppiin. 193–203. 

Helsinki: Tammi. 

 

Holden, Steve 2016: Academic study finds grime as 'disruptive and powerful' as punk. BBC 

Newsbeat 11.10.2017  <http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/41559356/academic-

study-finds-grime-as-disruptive-and-powerful-as-punk > Haettu 13.1.2018 

 

Kivelä, Heikki 2016: Eevil Stöö: Iso Vauva Jeesus. Keskisuomalainen 22.2.2016.  

<https://www.ksml.fi/kulttuuri/Eevil-St%C3%B6%C3%B6-Iso-Vauva-Jeesus/728888 > 

Haettu 13.1.2018. 

 

Knuuttila, Seppo 2007: Naapurihuumori: iloa, uteliaisuutta ja epäluuloa. – Mäkinen, Kirsti: 

Lollot ja kollot. Suomalaista naapurihuumoria. 10–19. Helsinki: Otava. 

 

Korhonen, Iida 2013: Janne Ordén: Cheek teki palveluksen suomiräpille Vain elämää -

sarjassa. YleX Uutiset 12.7.2013 

<https://yle.fi/ylex/uutiset/janne_orden_cheek_teki_palveluksen_suomirapille_vain_elama

a_-sarjassa/3-7586968 > Haettu 13.1.2018. 

 

Laine, Pekka 2016: EEVIL STÖÖ: Iso vauva Jeesus. Levyarvostelu. SOUNDI 2/2016 

<https://www.soundi.fi/levyarviot/eevil-stoo-iso-vauva-jeesus/ > Haettu 13.1.2018. 

 

Lee, Jooyoung 2016: Blowin' Up: Rap Dreams in South Central. Chicago: University of 

Chicago Press. 

https://www.rumba.fi/arviot/stoon-piti-vain-rappaa-ja-pajauttaa-meni-listaykkoseksi-samalla-arviossa-eevil-stoon-huiman-odotettu-uutukainen/
https://www.rumba.fi/arviot/stoon-piti-vain-rappaa-ja-pajauttaa-meni-listaykkoseksi-samalla-arviossa-eevil-stoon-huiman-odotettu-uutukainen/
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/41559356/academic-study-finds-grime-as-disruptive-and-powerful-as-punk
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/41559356/academic-study-finds-grime-as-disruptive-and-powerful-as-punk
https://www.ksml.fi/kulttuuri/Eevil-St%C3%B6%C3%B6-Iso-Vauva-Jeesus/728888
https://yle.fi/ylex/uutiset/janne_orden_cheek_teki_palveluksen_suomirapille_vain_elamaa_-sarjassa/3-7586968
https://yle.fi/ylex/uutiset/janne_orden_cheek_teki_palveluksen_suomirapille_vain_elamaa_-sarjassa/3-7586968
https://www.soundi.fi/levyarviot/eevil-stoo-iso-vauva-jeesus/


 
55 Annukka Saaristo 

 

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry 2016: Suomen virallinen lista - Albumit 6/2016. 

<http://www.ifpi.fi/tilastot/virallinen-lista/albumit/2016/6 > Haettu 13.1.2018. 

 

Määttänen, Juuso & Juho Typpö 2017: Huono huumoriräppi on Suomen kovinta 

hittimusiikkia, vaikka yli 30-vuotiaat eivät tajua siitä mitään – Lajin ykkösnimen Slim Millin 

mukaan nykyräppi on tylsää. Helsingin Sanomat Nyt 12.12.2017. 

<https://www.hs.fi/nyt/art-2000005487033.html> Haettu 13.1.2018. 

 

Nieminen, Simo 2017: Räpin terapeuttinen käyttö – ohjaaminen ja inhimillisen kasvun 

tukeminen. Pro gradu -tutkielma. Kirjoittamisen maisteriohjelma, Musiikin ja 

kulttuurintutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto. 

 

Saaristo, Annukka 2018: Suomiräppäreiden kotiseutuidentiteettejä Olarin näkökulmasta. 

Tekeillä oleva pro gradu -tutkielma. Folkloristiikka, kulttuurien osasto, humanistinen 

tiedekunta, Helsingin yliopisto. 

 

Strand, Heini & Toni Lahtinen 2006: Tuuppa Rolloon! Tulenkantajien paikallinen identiteetti. 

– Toni Lahtinen & Markku Lehtimäki (toim), Ääniä äänien takaa. Tulkintoja rock-lyriikasta. 

147–168. Tampere: Tampere University Press. 

 

Strand, Heini 2007: Rollon kollit. Maskuliininen ja paikallinen identiteetti Tulekantajien 

sanoituksissa. Pro gradu -tutkielma. Suomen kirjallisuus, taideaineiden laitos, Tampereen 

yliopisto. 

 

Sykäri, Venla 2014: Sitä kylvät, mitä niität. Suomenkielinen improvisoitu rap ja komposition 

strategiat. Elore 2/2014. <http://www.elore.fi/arkisto/2_14/sykari.pdf> Haettu 13.1.2018. 

 

Takkinen, Nuutti 2010: Rock-Suomi: Kotipojat -dokumentti. Yleisradio. 

 

 

 

http://www.ifpi.fi/tilastot/virallinen-lista/albumit/2016/6
https://www.hs.fi/nyt/art-2000005487033.html
http://www.elore.fi/arkisto/2_14/sykari.pdf


 56 Saako pyhälle nauraa? Uskonnon pilkkaan liittyviä rajankäyntejä Suomessa 

 

 

SAAKO PYHÄLLE NAURAA? USKONNON PILKKAAN 

LIITTYVIÄ RAJANKÄYNTEJÄ SUOMESSA  

TUOMAS ÄYSTÖ 

 

 

 

Rikoslain 17. luvun 10 §:ssä säädetään uskonrauhan rikkomisesta seuraavasti: 

Joka 

1) julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee 

sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen 

yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai 

2) meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, 

kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, 

on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 

kuukaudeksi. 

 

Kyseinen pykälä tuli voimaan vuonna 1999, ja vuoden 2017 loppuun mennessä rikoksesta oli 

tuomittu noin kaksikymmentä henkilöä.1 Mainittu pykälä sisältää tarkemmin sanottuna kolme 

erillistä kieltoa: Jumalan pilkkaaminen, uskonnollisten yhteisöjen tai kirkkojen pyhinä pitämien 

asioiden julkinen herjaaminen loukkaamistarkoituksessa, ja uskonnollisten tilaisuuksien 

häirintä. Ensimmäisenä ja viimeisenä mainitusta kiellosta tiedossani ei ole oikeuskäytäntöä, ja 

niitä käsitellään myös oikeuskirjallisuudessa melko vähän. Vaikuttaa siltä, että eritoten 

kiistanalainen jumalanpilkan sisällyttäminen pykälään eduskunnan äänestyksen kautta (ks. 

Äystö 2017a) hämmentää juristikuntaa. Tässä artikkelissa keskitynkin pykälän 

tavanomaisimmin sovellettuun osaan: uskonnollisten pyhien asioiden pilkan kieltoon. En pyri 

tarjoamaan suoria välineitä normatiiviseen laintulkintaan, vaan kommentoin aihepiiriä 

ensisijaisesti uskontotieteen näkökulmasta. Käsittelen tässä lyhyessä kirjoituksessa 

ensimmäisenä lainsäädännön muodollista puolta ja pohdin erityisesti huumoria tästä 

näkökulmasta. Tämän jälkeen käytän yhtenä tapausesimerkkinä Vapaa-ajattelijoiden 

pilakuvien käsittelyä valtakunnansyyttäjänvirastossa. Lopuksi esitän aihetta koskevia 

yleisempiä näkökulmia. 

 

 

                                                             
1  Arvio perustuu Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti Krimon katsauksiin (ks. esim. Lappi-

Seppälä & Niemi 2017), mediatietoihin, ja tekemiini tietopyyntöihin Oikeusrekisterikeskukselta, 

tuomioistuimilta ja Valtakunnansyyttäjänvirastolta (ks. Äystö 2017d).   
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MUODOLLISESTI PILKASTA JA HUUMORISTA 
 

Uskonrauhapykälän uudistusehdotuksen sisältävän hallituksen esityksen mukaan pilkan 

julkisuus tarkoittaa, että teko ”tulee luvultaan ja kokoonpanoltaan määräämättömän 
ihmisjoukon tietoon” (HE 6/1997, 129). Loukkaamistarkoituksella puolestaan tarkoitetaan 
osoitettavissa olevaa tahallisuutta, ja että teon ”loukkaavuuden käsittävät myös sellaiset 
henkilöt, jotka kenties itse eivät pidä herjaamisen ja häpäisemisen kohdetta pyhänä, mutta 

antavat arvoa toisella tavalla ajattelevien ihmisten vakaumukselle” (HE 6/1997, 128). 

Hallituksen esitys myöntää, että pyhän käsite ei ole kovin tarkka. Esityöt toteavat, että pyhän 

määrittävät itse uskonnolliset yhteisöt, eivät ulkopuoliset henkilöt, ja että se tarkoittaa jotain, 

mitä kohtaan yhteisön jäsenet tuntevat suurta kunnioitusta, mutta toisaalta pyhän käsitteellä 

todetaan olevan käytännössä riittävä vakiintunut merkitys (HE 6/1997, 128). (Ks. Henttonen 

ym. 2015, 75–88.) 

 

Lisäksi tulee huomata, että muodollisesti pykälä soveltuu vain uskonnonvapauslaissa 

tarkoitettuun kirkkoon (viitaten siis evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja ortodoksiseen kirkkoon) 

ja rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin: ryhmiin, jotka ovat onnistuneesti hakeneet 

kyseistä asemaa 2  (Henttonen ym. 2015, 79–80). Sillä, onko tekijällä ollut humoristinen 

tarkoitus vai ei, ei ole sinänsä laillista merkitystä; oleellista on vain, että tässä mainitut 

tunnusmerkit täyttyvät. 

 

Myös potentiaalisesti humoristista ilmaisua sivuten hallituksen esitys – jossa siis alkujaan 

kannatettiin uskonrauhapykälää ilman jumalanpilkan kieltoa – toteaa kuitenkin seuraavasti: 

Voidaan katsoa, etteivät Jumala ja muiden uskontojen vastaavat tarvitse rikoslain 

tarkoittamaa suojelua. Jumalanpilkkaa koskeva säännös rikoslaissa antaa helposti 

aihetta väärinkäsityksiin. Rajan vetäminen uskonnollisiin käsityksiin kohdistuvan 

ironisen arvostelun ja suoranaisen jumalanpilkan välillä on hyvin tulkinnan- ja 

arvostuksenvaraista. (…) Jumalanpilkkaa koskeva erillinen säännös rikoslaissa voi antaa 
uskonnollisille ääriliikkeille tai uskonasioissa suvaitsemattomille ihmisille 

mahdollisuuden käyttää rikoslakia uskontoon kohdistuvan yhteiskunnallisen 

keskustelun tai uskonasioita käsittelevän taiteellisen ilmaisun rajoittajana. (HE 6/1997, 

128.) 

 

Tulkinnanvaraisuus jatkuu kohdassa, jossa hallituksen esitys rajaa pyhien asioiden pilkan tai 

herjaamisen merkitystä. Tämä voisi koskea esimerkiksi satiirista tai ironista tekstiä uskonnosta: 

                                                             
2 Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan hakemusprosessista ks. esim. Taira 2010. Olen toisaalla 

argumentoinut Tairan suuntaisesti, että konventionaaliset ryhmät kuten kristilliset tai islamilaiset – siis 

ne, jotka ovat osa vakiintunutta uskontodiskurssia – mielletään uskonnollisiksi käytännössä 

automaattisesti ja tämä tekee rekisteröidyn aseman saavuttamisesta ja myös uskorauhapykälästä 

hyötymisestä todennäköisempää (ks. Äystö 2017b, 2017c). Rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia oli 

Suomessa vuoden 2017 lopussa 129 (Yhdistysnetti). 
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Uskonnollisen yhteisön asiallinen arvostelu ei toteuta uskonrauhan rikkomisen 

tunnusmerkistöä. Sitä ei toteuta myöskään ivallisessa sävyssä tapahtuva arvostelu, 

johon sisältyy asiallisia perusteita. (HE 6/1997, 128.) 

 

Kansainvälisellä areenalla on syyskuun 11. päivän iskujen ja vuoden 2005 Jyllands-Postenin 

Muhammad-pilakuvakohun jälkeen keskusteltu paljon uskonnon paikasta länsimaisessa 

yhteiskunnassa yleisesti ja erityisesti uskonnollisten tunteiden ja sananvapauden suhteesta. 

Esimerkiksi Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous ja Venetsian komissio ovat 

suosittaneet, että uskonnollisia tunteita suojaavat kriminalisoinnit olisi poistettava Euroopan 

maiden lainsäädännöistä, koska demokraattinen keskustelu edellyttää myös loukkaavien 

ilmaisujen sietämistä, eikä varsinkaan huumoria, satiiria tai liioittelua tulisi automaattisesti 

pitää provokaationa. Kansanryhmiä vastaan kohdistuva viha tai vihaan kiihottaminen ovat 

kuitenkin asia erikseen, ja niihin tulisi näiden tahojen mukaan jatkossakin puuttua rikoslain 

keinoin. (Rautiainen 2012, 151.) Esitän tekeillä olevassa väitöskirjassani, että käytännössä 

uskontoa ja etnistä ryhmää vastaan kohdistuvan rikoksen erottaminen toisistaan voi olla 

haastavaa, koska vallitsevassa kielenkäytössä nämä kategoriat ovat vahvasti kietoutuneita 

toisiinsa. Juutalaisuuden ajatellaan linkittyvän etniseen ryhmään nimeltään ”juutalaiset”, ja 
termi ”muslimi” tuo suomen kielen puhujille tyypillisesti mieleen ensimmäisenä ei-valkoisen 

maahanmuuttajan. Luterilaisuus puolestaan kytketään vahvasti valkoiseen suomalaisuuteen. 

 

Joitain laillisia aineksia sille, että esimerkiksi huumori voitaisiin nähdä oikeustapauksen kohdalla 

huomioitavana asiana, on siis olemassa, vaikka huumoria ei sinänsä uskonrauhapykälän 

tunnusmerkistöstä löydykään. Tällaisten seikkojen merkitys on lain kirjainta pienempi. Oikeus 

tai syyttäjä voisi kuitenkin esimerkiksi päätyä siihen, että tekijän tarkoituksena ei ollut 

loukkaaminen, vaan esimerkiksi hallituksen esityksen (HE 6/1997) mainitsema ivallinen 

arvostelu tai Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen ja Venetsian komission 

kuvailema huumori tai satiiri.  

 

 

 

TAPAUSESIMERKKI: VAPAA-AJATTELIJOIDEN PILAKUVAT 

 

Valtakunnansyyttäjä otti vuonna 2006 käsittelyyn Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jo vuonna 1997 

kotisivuillaan julkaisemat pilapiirrokset (Valtakunnansyyttäjänvirasto 2007, R 07/2). 

Karikatyyrityyliin laadittuja kuvia oli alkujaan ollut esillä yhdistyksen toimistolla olleessa 

näyttelyssä noin 70 kappaletta, mutta tutkinta koski näyttelyn jälkeen netissä julkaistuja kuvia, 

joita oli yhteensä 23 kappaletta. Yhdessä kuvassa Jeesus esitetään kantamassa aaseja, ja yllä 

on teksti: ”Ensin Jeesus ratsasti aasilla, mutta siitä lähtien…”. Toisessa kuvassa on iso risti, jonka 
edustalla on hautakiviä, ja yhdessä ne muodostavat hakaristin muotoisen varjon. Kolmannessa 

esimerkissä on lattiaa moppaava miespappi, jonka puhekuplassa on teksti: ”Lisää naisia 
papeiksi!”. Neljännessä taas on kuvattu historialliseen Palestiinaan assosioidulla tavalla puettu 
mieshahmo, jonka käsissä on reiät, ja jonka puhekuplassa lukee: ”Ai nämäkö? Lävistyksethän 
on muotia nykyään.” 
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Kuvia voi siis yhtä lailla lukea yleisesti kristinuskoa, kirkkoja tai juuri suomalaista luterilaista 

kirkkoa kritisoivina, tai näille naureskelevina. Esimerkiksi aasikuva on piikittelyä kristittyjen 

väitettyä epä-älyllisyyttä kohtaan, tai kritiikkiä sille, miten kirkot nyt ratsastavat Jeesuksen 

alkuperäissanomalla. Hakaristikuva taas voi viitata joko kirkkojen autoritaariseen asemaan 

yleisesti tai Suomessa käytyyn keskusteluun hautaustoimen järjestämisestä, jossa luterilainen 

kirkko on ollut vahvassa roolissa. Kolmas kuva paitsi ilmentää piirtäjän omaa seksismiä (mikä 

heijastuu vahvasti myös osasta muista pilapiirroksista), mutta se pyrkii myös alleviivaamaan 

kirkon papiston miesvaltaisuutta ja naispappeuskeskustelun jämähtäneisyyttä. Neljäs 

esimerkki on etupäässä vitsailua kristinuskon kertomusten kustannuksella. 

 

Pilakuvien piirtäjä ja Vapaa-ajattelijat ry:n edustaja vastasivat syytteeseen toteamalla, että 

pilakuvat olivat satiiria, ja että niiden tarkoituksena oli saada ihmiset ajattelemaan kriittisesti 

kristinuskosta. Heidän mielestään kristinuskoa ollaan totuttu käsittelemään lähinnä 

positiivisessa valossa, ja kritiikin esittämisen tulisi olla sallittua – myös visuaalisessa muodossa. 

Heidän mukaansa kuvat kytkeytyvät järjestön aatteelliseen tavoitteeseen: ihmisten 

vapauttamiseen uskonnollisuudesta. 

 

Valtakunnansyyttäjä tarkasteli, oliko kuvissa kyse kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tai 

uskonrauhan rikkomisesta. Oleellisia olivat myös perustuslain sananvapauteen liittyvät 

näkökohdat. Kiihotuspykälän kohdalla asian arviointi oli varsin suoraviivainen: 

Esitutkinnan kohteena olevista kuvista voidaan päätellä, että niistä ilmenevän viestin 

suoranaisena kohteena on kristinusko ja siihen liittyvä oppi. Kuvista ei ole 

pääteltävissä, että niiden tarkoituksena olisi samalla ollut kiihottaa kristillisiin 

kirkkokuntiin kuuluvista henkilöistä muodostuvaa kansanryhmää vastaan. Kuvia ei 

myöskään ole ymmärrettävä niin, että niiden esilläpitämisellä kehotettaisiin vihaan 

näitä uskovaisia vastaan, heidän syrjimiseen tai väkivallantekoihin heitä vastaan. 

(Valtakunnansyyttäjänvirasto 2007.) 

 

Uskonrauhapykälän kohdalla valtakunnansyyttäjä puolestaan totesi seuraavasti: 

Pilakuvat käsittelevät aiheita, joita kristinuskossa pidetään pyhinä. (…) Tutkinnan 
kohteena olevat kuvat saattavat epäilemättä loukata henkilöitä, jotka tunnustavat 

kristinuskoa. Niiden julkista esilläpitoa voidaan arvostella jossakin määrin hyvän tavan 

vastaisena menettelynä. Koska sananvapaus ulottuu myös arvosteleviin 

kannanottoihin sekä shokeeraaviin ja jopa tiettyyn rajaan saakka loukkaaviin 

mielipiteisiin, ei kuvien julkista esilläpitoa voi pelkästään tällä perusteella katsoa 

lainvastaiseksi. (…) Sananvapauden ytimeen kuuluva poliittinen sananvapaus 

edellyttää, että poliittisia vallanpitäjiä saadaan kritisoida. Vallanpitäjiin kohdistuva 

erittäin voimakaskin kritiikki on sallittava. Tämä koskee myös satiirin tai parodian 

muodossa esitettävää kritiikkiä, joihin osana kuuluu liioittelu. Sanottu poliittinen 

sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan edellytys. Kristilliset kirkkokunnat 

käyttävät sellaista yhteiskunnallista valtaa, johon kohdistuva kritiikki on sallittava 

edellä kerrotuin perustein. Sananvapauteen kuuluu oikeus arvostella kirkkojen 
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toimintaa ja niiden julistamia oppeja. Tämän vuoksi katson, että kuvien julkinen 

esilläpitäminen ei ylitä sananvapauden rajoja. (Valtakunnansyyttäjänvirasto 2007.) 

 

Syyttäjä ratkaisi asian siis sananvapautta painottaen. Rinnastus vallanpitäjiin on 

mielenkiintoinen: syyttäjä esittää, että koska kristilliset kirkot käyttävä merkittävää 

yhteiskunnallista valtaa, niiden kritisoituminen rinnastuu poliittisten vallanpitäjien kritiikkiin. 

On oletettavaa, että jonkin vaatimattomammassa valta-asemassa olevan uskonnollisen tahon 

kritiikkiä ei voisi perustella samalla tavalla. 

 

Kiinnostavaa on myös se, että pilakuvat nostettiin syyttäjän käsittelyyn lähes kymmenen 

vuoden viiveellä; lainsäädäntöhän olisi mahdollistanut niiden tarkastelun jo julkaisuvuonna. 

Jumalan ja uskonnon pilkkaa koskeva laki olikin selkeässä taukotilassa 1970-luvun alusta 1990-

luvun loppuun asti. Vasta lainsäädännön uudistus ja yhteiskunnassa nousussa olleet, 

uskonnolliseen moninaisuuteen linkittyvät diskurssit aktivoivat sen uudelleen. (Ks. Äystö 

2017d.) Erityisen merkittävä oli vuosina 2005 ja 2006 käyty tanskalaisen Jyllands-Posten-

lehden Muhammad-pilakuvamyrsky, jonka laineet tuntuivat myös Suomessa (ks. Ridanpää 

2012). Todennäköisesti Vapaa-ajattelijoiden kristinuskoaiheisten pilakuvien nosto 

syyteharkintaan samoihin aikoihin linkittyy tähän keskusteluun. Monesti islamia, 

maahanmuuttoa ja käytössä olevaa uskonrauhapykälää kritisoivat tahot ovatkin väittäneet, 

että viranomaiset suojelevat juuri islamia erityisesti, siinä missä kristinusko on heidän 

mukaansa pilkalle vapaata riistaa (ks. Äystö 2017c). Tällaisesta kritiikistä ei Vapaa-ajattelijoiden 

vuonna 1997 julkaisemissa kuvissa kuitenkaan ollut nähdäkseni kysymys, vaan ne edustivat 

enemmänkin suomalaisten Vapaa-ajattelijoiden kirkkovastaisuuden satavuotista perinnettä 

(ks. Ketola 1995). 

 

Ratkaisu ilmentää myös sitä, miten huumori – tässä satiirinen ja vallankäyttäjiin kohdistuva – 

voidaan nähdä huomioitavana asiana, kun sananvapauden käyttöä ja tekojen uskonnollista 

loukkaavuutta arvioidaan oikeudellisesti. Syyttäjän puheessa erityisesti poliittinen satiiri 

assosioidaan jonkinlaiseksi länsimaisen demokratian yleiseksi piirteeksi, ellei jopa 

tunnusmerkiksi. Jää kuitenkin osin avoimeksi kysymykseksi, että missä määrin analogia 

poliittiseen satiiriin toimisi muiden uskonnollisten ryhmien kohdalla kuin isojen kristillisten 

kirkkokuntien, joilla on historiallisesti vahva linkki eurooppalaisiin kansallisvaltioihin. 

 

 

 

LOPUKSI 

 

Esitin, että huumori ei ole kovinkaan merkittävä laillinen seikka uskonrauhatapauksissa. 

Huumori ei ole mukana pykälän tunnusmerkistössä, mutta lain esityöt antavat kuitenkin 

mahdollisuuden pitää jotain tekoa ”ivallisena arvosteluna”, eikä loukkaamistarkoituksessa 

tehtynä tekona. Esimerkkitapauksessa valtakunnansyyttäjä näki kristinuskoa ja kristillistä 
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kirkkoa koskevien pilakuvien rinnastuvan poliittiseen satiiriin ja täten piti niitä sananvapauden 

piiriin kuuluvina. 

 

Aivan toisenlaiset tekijät ovat merkittävämpiä sen suhteen, mitkä tapaukset päätyvät 

syyteharkintaan tai tuomioistuimeen. Olen toisaalla esittänyt, että ryhmien määrällinen ja 

laadullinen näkyvyys on keskeistä. Kaikki uskonrauhapykälän viranomaiskäsittelyt ovat 

koskeneet Suomessa parhaiten tunnettuja uskontoja: islamia, kristinuskoa ja juutalaisuutta. 

Nämä ovat myös vakiintuneessa diskurssissa määrittyneet itsestään selvästi ”uskonnoiksi”, 
joten näillä nimikkeillä identifioituville ryhmille ei ole tarpeen käydä kamppailua oman 

uskonnon legitiimiydestä – toisin kuin vaikkapa uuspakanaryhmillä. Viranomaiskäsittely on 

toisaalta painottanut juuri islamia. Tämä kertoo nähdäkseni ensisijaisesti siitä, että islam on 

luterilaisuuden ohella vallitsevassa uskontopuheessa (vaikkapa mediaa tarkasteltaessa) 

kaikkein isoin teema. Islam ja siihen kytketty maahanmuutto ovat lisäksi olleet 2000-luvun 

puolivälistä alkaen voimakkaasti politisoituneita aihepiirejä. Muslimien kohdalla esillä ovat 

usein myös vähemmistöjen asemaa koskevat kysymykset, ja monesti uskonrauhapykälä 

esiintyykin yhdessä pykälän kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kanssa. Kun syntyy paljon 

kärkevää keskustelua, josta osa on selkeästi vihamielistä vähemmistöryhmiä kohtaan, myös 

viranomaiset puuttuvat asiaan herkemmin. (Ks. Äystö 2017b; 2017c; 2017d.) 

 

Uskonnon pilkan ja huumorin välillä on siinä mielessä analogisuutta, että molemmat voivat 

toimia yhtäältä keinona ylläpitää vallitsevaa järjestystä ja toisaalta kyseenalaistaa sitä. 

Asianosaisten tarkoitusperät ja yhteiskunnalliset asemat ovat oleellisia. Historiallisesti 

eurooppalaiset jumalanpilkkalait tehtiin suojaamaan kristillisen maailman pyhää järjestystä, 

jossa kuningas ja Jumala olivat käytännössä osa samaa kokonaisuutta. Näin jumalanpilkka oli 

hyökkäys myös kuningasta kohtaan, ja esimerkiksi Ruotsin kuningaskunnan aikaan 

jumalanpilkka luettiinkin majesteettirikosten joukkoon (Olli 2008, 458). 1900-luvun alussa 

suomalaiset sosialistit ja vapaa-ajattelijat yhdessä kritisoivat oikeiston ja luterilaisuuden 

muodostamaa valtaa yhteiskunnassa, ja samaan jatkumoon voidaan lukea myös Hannu 

Salaman ja Harro Koskisen vasemmistolainen jumalanpilkka taiteen kentällä 1960-luvulla. 

Asetelma on muuttunut siten, että nykypäivänä yleisempää on valtaväestön jäsenten 

kohdistama pilkka vähemmistöuskontoihin ja erityisesti islamiin. Mikäli huumoria tai pilkkaa 

arvioidaan myös moraalisesti, tulisi nähdäkseni tekijän ja kohteen yhteiskunnalliset asemat 

aina ottaa huomioon. Vähemmistöstatus ei tarjoa lähtökohtaista immuniteettia vaikkapa 

humoristiselta ivalta, mutta tämä ei estä esitetyn viestin analysoimista kriittisesti 

näkökulmasta, joka huomioi kysymykset siitä, kenen etuja huumori palvelee, kenelle viesti on 

suunnattu, ja millaisia seurauksia sillä mahdollisesti on. 

 

 

 

 

 

Tuomas Äystö (FM) valmistelee Turun yliopistossa uskontotieteen alan väitöskirjaa uskonnon 

pilkasta ja sen laillisesta käsittelystä 2000-luvun Suomessa. 
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HUUMORI ON VAKAVA ASIA – HUUMORIN MONET ULOTTUVUUDET 

 

Kulo ry:n VII seminaari 27.10.2017 

Janus-sali, Turun yliopisto (Kaivokatu 12, Turku) 

 

10.00 Alkusanat 

10.05–11.00 Keynote-luento: Tappavan hauska vitsi: toinen maailmansota, natsit ja 

natsikortti Monty Pythonin komediassa. FT Rami Mähkä 

11.00–11.30 Sanaleikkejä ja sadismia. Huumorin elementit Suetoniuksen Tiberius-

keisarielämäkerrassa. FM Uula Neitola, yleinen historia, Oulun yliopisto 

11.30–12.45 Lounas (omakustanteinen) 

12.45–13.15 Kuolemahuumorin ulottuvuudet internetissä. HuK Toni Saarinen, folkloristiikka, 

Helsingin yliopisto 

13.15–13.45 Kauhistunut nauru ja musta huumori Joe Hillin teoksissa. HuK Milla Rajakangas, 

kirjallisuus, Itä-Suomen yliopisto 

13.45–14.15 It’s just a joke – A Critical Analysis of Rape Jokes. BA Sofia Wanström, Nordic 

Folkloristics, Åbo Akademi 

14.15–14.45 Kahvi 

14.45–15.15 Läpänheittoa ja hauskanpitoa: näkökulmia suomiräpin huumoriin. HuK 

Annukka Saaristo, folkloristiikka, Helsingin yliopisto 

15.15–15.45 Saako pyhälle nauraa? Uskonnon pilkkaan liittyviä rajankäyntejä Suomessa. FM 

Tuomas Äystö, uskontotiede, Turun yliopisto 

15.45.–16.00 Päätössanat & loppukeskustelu 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


