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ABSTRACT
This study examines how fandom connects with the current religious landscape
where people can build meaning and communities through stories and practices
that they choose for themselves. The media and popular culture have a strong
presence in people’s everyday lives, and they affect how people understand
themselves and their reality. This multidisciplinary study combines the study of
religions and fan studies to examine how people use popular culture to answer
existential questions and needs that have usually been associated with the cultural
realm of religion. This study concentrates on the everyday meaning-making of fans
and how it can interplay with religious myths and rituals. This thesis answers the
following research questions: What kinds of characteristics of myth and ritual can
be found in the fandom of vampire-themed television shows? What do these
characteristics tell us about the relationship between religion and popular culture
in our contemporary culture?
This study examines the fandom of vampire-themed television shows Buffy the
Vampire Slayer (1997–2003), True Blood (2008–2014) and Vampire Diaries
(2009–2017). I chose this topic because these shows were extremely popular, and
because they also connected with the tradition of vampire folklore by discussing
cultural values and norms. My research material consists of fan discussions that I
collected from open access online fan forums and fan sites. I used netnography as a
method of collecting my research material. I concentrated on the discussions in
which fans talked about the meaning of these shows in their everyday life or used
the shows to discuss societal values and norms. As an analysis method, I used
qualitative content analysis. This method allowed me to analyse the vast body of
material and find the central themes that connected these fandoms with the
concepts of myth and ritual.
To understand the connections between myths and fandom, I used William G.
Doty’s concept of polyfunctional myth (2000) as a theoretical basis for my analysis.
Through Doty’s theory, I constructed a myth model that concentrates on the
metaphors and heroic models that fans identify with in the vampire shows. My
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analysis shows how these television shows function as myths to fans in two ways: 1)
The characters and storylines are read as metaphors for reality and people’s
everyday lives 2) Fans see some of the characters as heroic models that they can,
and want to, emulate in real life.
I analyse fan practices through the concept of fan rituals, which I have adapted
from Johanna Sumiala’s understanding of media rituals (2010). Fan practices
function as communal fan rituals that connect people with imagined communities
via the media, but also with communities formed by close friends and family. The
communal aspects of rituals are central in fan rituals, but fans also use viewing
practices to break free from their everyday life and find new strength. Part of fan
rituals are also so-called “the show changed my life” stories that fans share online.
These stories express how fans have given meaning to the shows and fandom as
something that helped them get through life crises and hard times.
Analysing fan discussions through the concepts of myth and ritual has provided a
way of identifying significant connections between contemporary religiosity and
fandom. These connections express how current cultural reality provides people
with more options in choosing ways to understand their reality and make it
personally meaningful. The myths and rituals that are connected with fandom show
how people can use popular culture to reflect on cultural values and norms, find
heroic models to follow, break free from everyday troubles, create and maintain
communities, and find support and solace in life crises. This study shows how both
fandom and religion can have similar roles in our current cultural reality that
emphasises personal choices and meanings. Studying fandom through myths and
fan rituals provides important perspectives on the profound meanings popular
culture can have in people’s everyday lives.
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KIITOKSET
Väitöstutkimuksen teko, kuten kaikki tieteellinen tutkimus, on monella tavoin yhteisöllistä toimintaa, jota kukaan ei voi tehdä yksin. Väitöstutkimukseen kuuluu yksinäistä puurtamista, mutta luonteeltaan se on kuitenkin yhteisöllinen aikaansaannos, joka rakentuu aiempien tutkijoiden työlle, tutkijan saamaan ohjaukseen, tiedeyhteisön tukeen ja tutkimustyön arjessa syntyviin kohtaamisiin. Väitöskirjatutkimukseni ajan olenkin voinut tukeutua mahtaviin ohjaajiini, tiedeyhteisöön, työkavereihini sekä perheeseeni, jotka ovat mahdollistaneet tutkimukseni valmistumisen.
Saamastani tuesta haluan ensimmäiseksi kiittää ohjaajiani. Yliopistonlehtori
Heikki Pesonen on pro gradu -työstäni asti tukenut kiinnostustani uskonnon ja populaarikulttuurin tutkimukseen. Olen Heikille kiitollinen siitä, että hän kannusti
minua hakemaan tohtoriopintoihin ja oli valmis ottamaan ohjattavakseen uskontotieteen perinteisistä aiheista poikkeavan tutkimukseni. Väitöstutkimukseni ei
olisikaan toteutunut ilman Heikin kannustusta ja tukea, sekä halua edistää uskonnon ja populaarikulttuurin tutkimusta Helsingin yliopiston uskontotieteen oppiaineessa. Kiitän myös toista ohjaajani akatemiatutkija Outi Hakolaa, jonka laajaan
median, populaarikulttuurin ja faniuden tutkimukselliseen osaamiseen olen voinut
tukeutua. Outi onkin auttanut merkittävästi monitieteisen tutkimukseni synnyssä.
Lisäksi Outi on ollut sydämellinen ja kannustava ohjaaja, jonka kommenteista olen
aina saanut uutta voimaa jatkaa eteenpäin.
Tutkimukseni ohjaavana professorina toiminutta Tuula Sakaranahoa kiitän erityisesti tutkimuksen loppuvaiheessa saamastani tärkeästä palautteesta, jonka avulla
pystyin työstämään väitöskirjastani parhaan mahdollisen version esitarkastukseen.
Kiitän väitöskirjani esitarkastajia, professori Kaarina Nikusta ja dosentti Sofia Sjötä
heidän antamastaan palautteesta. Kannustava palautteenne ja tekemänne huomiot
edistivät työni viimeistelyä lopulliseksi väitöskirjaksi. Kiitän myös väitöksessäni
kustoksena toimivaa apulaisprofessori Katja Valaskiveä avusta ja positiivisesta
asenteesta poikkeusajan väitökseen valmistautumisessa.
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Väitöskirjatutkimuksen ajan olen kuulunut Helsingin yliopiston uskontotieteen oppiaineen työyhteisöön. Haluankin kiittää kaikkia siihen kuuluvia ja aiemmin kuuluneita professoreja, yliopistonlehtoreita ja tutkijoita, joiden kanssa olen vuosien
varrella saanut työskennellä. Tähän työyhteisöön kuuluminen on ollut väitöstutkimukseni yksi suurimmista iloista ja olen kiitollinen teille kaikille siitä. Kiitos kaikille, jotka ovat jakaneet kanssasi ideoita ja ajatuksia sekä työn iloja ja suruja. Kiitos
myös jokaiselle, joka on antanut palautetta tutkimuksestani ja kannustanut minua
eteenpäin.
Erityisen kiitoksen osoitan vielä väitöskirjatutkija Nina Maskulinille, jonka kanssa
olen yhdessä kulkenut väitöskirjamatkaani. Jaettu kiinnostus uskonnon ja populaarikulttuurin tutkimukseen on johtanut moniin yhteisiin projekteihin, ja kiitänkin Ninaa yhteistyöstä, ystävyydestä ja tuesta. Kiitän myös uskontotieteen tutkijakollegoja Turun yliopistosta ja Åbo Akademista, joiden kanssa olen saanut jakaa
ajatuksia ja ideoita muun muassa Tvärminnen seminaareissa ja konferensseissa.
Taloudellisesta tuesta kiitän Helsingin yliopistoa, joka on sekä matka-apurahoin
että väitöskirjan loppuunsaattamisrahan avulla edistänyt työtäni.
Haluan kiittää vielä kaikkia ystäväni saamastani tuesta ja kannustuksesta. Väitöskirjatyöskentelyn aikana olen myös aina voinut tukeutua vanhempiini Leenaan ja
Lennart-Erikiin sekä siskooni Minkaan ja hänen perheeseensä. Kiitos kaikesta
avusta ja tuesta. Kiitän vanhempiani myös siitä, että he ovat aikanaan herättäneet
minussa kiinnostuksen tiedettä, taidetta ja populaarikulttuuria kohtaan, mikä on
osaltaan johtanut tämän tutkimuksen syntyyn. Kiitos Minkalle puolestaan siitä, että
hän innosti minua katsomaan Buffya, ja hän on aina ollut valmis keskustelemaan
ja antamaan palautetta tutkimuksestani. Lopuksi kiitän vielä tärkeintä tukijaani,
poikaani Albertia, joka tuo jokaiseen päivääni huumoria, iloa ja valoa.
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1. JOHDANTO
1.1. Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset
Olen etsinyt pitkään jotain, johon voin samastua, jotain, johon voisin yhtä
aikaa uskoa ja jonka osana voisin olla. […] Buffy vampyyrintappaja -sarjasta
on tullut minulle tämä asia, jota olen etsinyt. On vaikea selittää, mutta sarja
sisältää niin paljon. Se resonoi syvälle sydämeeni kaikilla ihmissuhteillaan ja
mahtavilla juonenkäänteillään. […] Sarja opettaa asioita ilman, että se
pakkosyöttää niitä katsojille… se jättää tilaa tulkinnoille ja ideoille […] Siitä
tulee jotain enemmän kuin vain TV-sarja, se on melkein elinehto. […] Sarja
myös synnyttää yhteisön…tämä keskustelufoorumi on täydellinen esimerkki
siitä. (WBMSM #7)1
Lainaus on Buffy vampyyrintappaja -sarjan (1997–2003) fanin julkaisema viesti,
jolla hän on osallistunut keskusteluun internetin Buffy Boards -fanifoorumilla2.
Viestistä on havaittavissa useita teemoja, jotka toistuvat vampyyrisarjojen fanien
keskusteluissa. Näitä ovat esimerkiksi vahva henkilökohtainen sitoutuminen sarjaan, sarjan vaikutus omaan elämään, fanien mahdollisuus tulkita sarjojen esittämiä arvoja ja sarjojen kautta muodostuva yhteisöllisyys. Viestistä on luettavissa
myös halu löytää jotain, johon samastua, kuulua ja uskoa, jotain, joka sopii juuri
itselle. Faniviestin teemat kuvastavatkin fanien tapoja merkityksellistää elämäänsä
sarjojen ja faniuden avulla. Nykyuskonnollisuudessa korostuu yksilöiden mahdollisuus valita itselleen tärkeitä tekstejä ja käyttää niitä oman elämän ymmärtämisessä, merkityksellistämisessä ja yhteisöllisyyden kokemisessa. Fanikeskusteluissa
esillä olevat merkityksellistämisen teemat tuovatkin esiin, kuinka faniudessa näyttäytyy kiinnostavia, yhdistäviä piirteitä tällaiseen henkilökohtaisiin valintoihin tukeutuvaan uskonnollisuuteen.
Populaarikulttuuri nähdään usein vain viihteenä ja fanius teinien ohi menevänä innostuksena. Populaarikulttuuri kuitenkin tuottaa jaettuja kertomuksia, jotka luovat

1 I’ve been searching for something that I can relate to for a long time, something to believe in and be a part of
at the same time. […] For me Buffy has become this. It’s hard to explain, but the show holds so much. It rings
deep in my heart with all the relationships and amazing storylines. […] It’s something that teaches you stuff
without forcing it down your throat… it leaves room for interpretation and ideas […] It becomes something
more than just a TV show, it’s almost a lifeline. […] It also creates a community…this place is a perfect example.
(WBMSM #7)
2 Kaikki fanitekstien lainaukset ovat tutkimuksen aineistosta. Aineisto kuvataan tarkemmin alaluvussa 2.1.
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kuvaa ja keskustelevat yhteiskunnasta. Samalla se välittää ja muokkaa yhteiskunnan arvoja. Näin se on yksi tekijä, jonka kautta ihmiset rakentavat ja pohtivat arvomaailmaansa sekä tiedostamatta että tietoisesti (ks. myös Clark 2007; Cusack &
Robertson 2019; Hjarvard 2011; Jenkins, Peters-Lazaro & Shresthova 2020;
Moberg & Sjö 2018; Nieminen & Pantti 2012, 16–17; Pesonen & Rautalahti 2020;
Sumiala 2018b). Arvot ja normit ovatkin keskeisiä käsitteitä populaarikulttuurin ja
uskonnon suhteiden ymmärtämisessä. Tässä tutkimuksessa arvoilla viitataan
ideaaleihin, käsityksiin ja asenteisiin, jotka yksilöt ja yhteisöt kokevat arvokkaiksi,
hyviksi ja merkityksellisiksi. Arvomaailma viittaa puolestaan yksilön tai yhteisön
arvojen kokonaisuuteen.
Arvoista, niiden määritelmistä ja merkityksessä yhteiskunnassa, kulttuurissa ja yksilön elämässä, on keskusteltu ihmistieteissä laajalti. Tyypillisesti keskustelua hallitsee arvojen sosiaalinen rakentuminen ja yksilön ja yhteisön arvojen väliset suhteet. Pitkään on tiedostettu myös uskonnon keskeinen rooli kulttuurisena tekijänä,
joka vahvistaa, ylläpitää ja välittää yhteisön arvoja. (Ks. esim. Chong 2000, 1-3;
Durkheim 1980; Eliade 1963, 1–2; Hansson 2001; Honko 1972, 111–113; Spates
1983.) Vaikka arvot ovat sosiaalisesti rakentuneita, voivat yhteisön tai yhteiskunnan arvot, eli jaetut näkemykset oikeanlaisesta elämästä ja toiminnasta, poiketa yksilön arvoista ja arvomaailmasta.
Normit viittaavat tutkimuksessani arvojen pohjalta yhteisössä muodostuneisiin
sääntöihin, ohjeisiin, käskyihin ja kieltoihin. Normien ja arvojen välinen suhde korostaa jatkuvaa neuvottelua siitä, miten yhteisöt rakentuvat ja millainen on yksilön
rooli niissä (ks. esim. d’Adda et al. 2020). Ihmisten taustoista, valinnoista ja elämäntilanteesta riippuen eri kulttuuriset kertomukset, tuotteet ja yhteisöt voivatkin
muodostua osaksi elämän merkityksellistämistä.
Valitsin tutkimukseni aiheeksi vampyyrisarjojen faniuden, koska 2000-luvun
alussa erittäin suositut vampyyritarinat sekä liittyvät aiempaan arvoja ja normeja
välittäneeseen kertomusperinteeseen että käsittelevät nykyistä yhteiskunnallista
todellisuutta fantasian keinoin. Tutkimuksessani yhdistyvien uskontotieteen ja mediatutkimuksen näkökulmien kautta etsin keinoja ymmärtää populaarikulttuurin ja
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uskonnollisuuden suhdetta nykykulttuurissamme. Tutkimuksen kohteena on televisiosarjojen Buffy vampyyrintappaja (1997–2003), True Blood (2008–2014) ja
Vampyyripäiväkirjat (2009–2017) fanius, ja aineistona toimivat internetissä
käydyt fanikeskustelut. Keskityn keskusteluihin, joissa fanit kertovat sarjan merkityksestä itselleen tai pohtivat arvoja tai yhteiskunnallisia kysymyksiä sarjojen
kautta. Huomioni kiinnittyy populaarikulttuurin merkitykseen ihmisten arjessa.
Fanius on 2000-luvulla muuttunut yhä vaikuttavammaksi kulttuuriseksi tekijäksi.
Esimerkiksi Harry Potter -kirjojen3 (1997–2007) ja -elokuvien (2001–2011) sekä
Game of Thrones -televisiosarjan4 (2011–2019) ympärille muodostuneet suuret
fani-ilmiöt osoittavat, kuinka fanius ei enää ole vain pienten piirien toimintaa, vaan
sillä on merkittävää kulttuurista ja kaupallista vaikutusta yhteiskunnassa. Paul
Boothin mukaan fanit ovat 2000-luvun nopean mediamuutoksen mikrokosmos,
jota tarkastelemalla saadaan tietoa laajemmin nykyisestä mediatodellisuudesta,
jossa tavalliset ihmiset eivät vain seuraa mediaa, vaan sitä tuotetaan, eletään,
koetaan ja rakastetaan. Fanit tekevät näkyväksi niitä kulttuurisia käytänteitä, jotka
ovat osa arkipäiväämme. Esimerkiksi mediatekstien5 aktiivinen tulkinta ja vuorovaikutus tekstien kanssa tulevat näkyviksi faniutta tarkastelemalla, mutta ne ovat
osa kaikkien mediankäyttäjien arkea. (Booth 2017, 7, 20). Samankaltaisesti katson
faniuden tarkastelun tarjoavan näkökulman elämän merkityksellistämisen prosesseihin, jotka eivät ainoastaan liity faniuteen, vaan laajemmin ihmisten arkeen nykykulttuurissa.
On olennaista huomata, että televisiosarjojen faniuteen liittyvät uskonnolliset piirteet ovat nousseet esille jo ensimmäisen merkittävän televisiosarjan fani-ilmiön,
Star Trek -sarjan (1966–1969) faniuden, tutkimuksessa. Esimerkiksi Jennifer
Porter on tarkastellut Star Trek -faniuden yhteyttä uskontoon ja katsoo, että Star
Trekin kautta monet fanit luovat kuvaa siitä, mitä tarkoittaa olla ihminen. Sarja tuo

3 J.K. Rowling on kirjoittanut seitsemän kirjaa sisältävän Harry Potter -kirjasarjan, johon myös elokuvat
suoraan perustuvat.
4 Game of Thrones -televisiosarja perustuu George R.R. Martinin kirjasarjaan A Song of Ice and Fire, jossa on
tähän mennessä ilmestynyt viisi kirjaa (1996–2011).
5 Mediateksti-käsite viittaa laajasti median välityksellä ilmeneviin kulttuurisiin sisältöihin, jotka kirjallisten
muotojen lisäksi voivat olla esimerkiksi elokuvia, televisiosarjoja, pelejä tai musiikkia (ks. esim. Fiske 1998, 16,
62).
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esille kysymyksiä siitä, miten asiat ovat ja miten niiden pitäisi olla todellisuudessamme. (Porter 2009, 278.) Nämä kysymykset ihmisyydestä ja yksilön ja yhteisön
arvojen sekä normien välisestä suhteesta ovat juuri niitä, joihin uskonnolliset
myytit ovat pitkälti vastanneet.
Samoin tutkimuksessa on jo pitkään kiinnitetty huomiota television katseluun ja
faniuteen liittyviin rituaalisiin piirteisiin. James Carey (1975) näki viestinnän
olevan rituaalista yhteisön ylläpitämistä ja yhteisten arvojen välittämistä. Roger
Silverstone (1994, 18) on puolestaan nähnyt television katselun rituaalien erityisesti
jäsentävän ja rytmittävän arkea. Silverstone (1988, 26) katsoo television olevan rituaalinen kynnys, jonka ylittämällä ihmiset siirtyvät arjestaan pois ja takaisin. Televisiosarjojen faniuteen yhdistetyt rituaaliset piirteet onkin usein nähty juuri sarjojen katseluun ja yhteisöllisyyteen kuuluviksi (ks. Briggs 2009, 174–175; Hills
2000, 76; Taira 2008, 128). Rituaalinen toiminta liittyy keskeisesti uskonnollisuuteen. Siten rituaaleihin liittyvät toistuvat ja yhteisölliset ulottuvuudet näyttäytyvät
toisena keskeisenä elementtinä, jossa faniuden ja uskonnollisuuden käytänteet risteävät.
Tässä tutkimuksessa tuon yhteen nämä faniuden ja uskonnollisuuden tunnistetut
yhteiset teemat – myytit ja rituaalit, ja tarkastelen niiden kautta faniuden yhteyttä
henkilökohtaistuneeseen uskonnollisuuteen. Tutkimuksessa tarkastellaan seuraavia kysymyksiä: Millaisia myyttisiä ja rituaalisia piirteitä voimme havaita vampyyritelevisiosarjojen faniudessa? Mitä nämä piirteet kertovat uskonnon ja populaarikulttuurin suhteesta nykykulttuurissamme?

1.2. Henkilökohtaistunut uskonnollisuus medioituneessa
nykykulttuurissa
Populaarikulttuurin nousu yhdeksi tärkeäksi arjen uskonnollisten merkitystenantojen välineeksi liittyy moniin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin. Länsimaisessa kulttuurissa perinteiset uskonnolliset instituutiot ovat menettäneet merkitys-
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tään ihmisten arjessa, eivätkä ne ole monille enää tärkein uskonnollisten ja eksistentiaalisten merkitysten lähde. (Moberg & Sjö 2018, 291; Morgan 2007, 21;
Pesonen, Lehtinen & Myllärniemi 2011.) Tähän tilanteeseen on vaikuttanut modernisaatiokehitys, jonka myötä yhteiskunnan eri osa-alueet ovat eriytyneet selkeämmin toisistaan. Uskonto on ollut aiemmin historiassa vahvemmin osa poliittista ja
kulttuurista valtaa, eikä sitä ole nähty erillisenä osa-alueena ihmisten elämässä.
Esimerkiksi kristillisillä kirkoilla on ollut merkittävä asema länsimaisen kulttuurin
arvojen ja normien muokkaajana sekä ylläpitäjänä. (Davie 2000, 38; Possamai
2005, 21; Sumiala-Seppänen 2005, 37–38.) Tämän lisäksi kirkoilla on ollut monia
yhteiskunnallisia tehtäviä, kuten koulutus, sairaanhoito, köyhäinapu ja lasten päivähoito, jotka ovat vähitellen siirtyneet uskonnollisilta instituutioilta yhteiskunnan
hoidettavaksi (Pessi & Grönlund 2018, 100–101).
Sekularisaatio eli yhteiskuntien ja ihmisten maallistuminen nähtiin 1900-luvun
loppupuolella osana modernisaatiokehitystä. Sekularisaatioteoria nousi 1960-luvulla uskontososiologian keskiöön. Modernisaatiossa tapahtuvan yhteiskunnan eri
instituutioiden eriytymisen nähtiin johtavan lopulta siihen, ettei uskonto ole enää
olennainen yhteiskunnallinen tekijä eikä siten enää myöskään merkittävä yksilöiden elämässä. (Esim. Berger 1967, 107; ks. myös Hjelm 2018, 47; Kallunki 2018,
49–50.) Tämä kehitys ei ole kuitenkaan sellaisenaan toteutunut. Uskonnollisten
instituutioiden valta on länsimaisissa yhteiskunnissa, ja erityisesti Euroopassa, heikentynyt, mutta uskonnon asema julkisessa keskustelussa sekä yksittäisten ihmisten elämässä on silti vielä merkittävä (ks. mm. Clark 2003; Hoover 2006; Ilman et
al. 2017; Moberg & Sjö 2018; Niemelä 2013; Taira 2019a). Globaalisti uskonto ja
sen merkitys yhteiskunnissa on enemmänkin nousussa kuin laskussa. Monet sekularisaatioteorian kannattajat ovatkin muuttaneet näkökulmaansa ja hylänneet teorian. Esimerkiksi Peter Berger (2014, ix–x) on myöhemmin muuttanut kantaansa
ja nähnyt, ettei uskonto häviäkään vaan muuttaa muotoaan.
Maallistumista on siis länsimaissa tapahtunut, mutta maallistumiskehitys ei ole
ollut suoraviivaista. Maallistuminen ei ole suoraan johtanut uskonnon aseman
heikkenemiseen yhteiskunnassa, vaan sen rinnalla on havaittu kulkevan muitakin
kehityssuuntia. Uskonnollisuus ei yksinomaan ole vähentynyt, vaan se saa koko
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ajan myös uusia muotoja. (Ilman et al. 2017, 8; Woodhead 2012, 27.) Lisäksi maahanmuuton ja globalisaation myötä yhteiskunnat ovat muuttuneet monikulttuurisiksi (Pesonen & Sakaranaho 2020, 7). Bergerin (2014, x) mukaan nyky-yhteiskunnassa vaikuttaakin uskontoon liittyen kaksi eri pluralismia; ensimmäinen liittyen
uskontojen moninaisuuteen ja toinen liittyen uskonnollisten ja sekulaarien diskurssien rinnakkaiseloon.
Individualismi liittyy keskeisesti tähän muuttuneeseen uskonnolliseen tilanteeseen. Individualismi on muodostunut keskeiseksi arvoksi sekä rakenteelliseksi piirteeksi länsimaisessa kulttuurissa. Arvona individualismi merkitsee yksilöiden vapauden ja itseohjautuvuuden arvostamista. Rakeenteellisesti individualismi näkyy
yksilöiden kasvaneena riippumattomuutena yhteiskunnallisista ja uskonnollisista
instituutioista. (Mikkola 2003, 21.) Nämä kummatkin individualismin puolet vaikuttavat uskonnon asemaan nykykulttuurissamme.
Mira Karjalainen (2018, 270) katsoo individualismin liittyvän nykykulttuurin uskonnollisuuden taustalla vaikuttavaan subjektiiviseen käänteeseen. Subjektiivinen
käänne tarkoittaa, että ihmisten elämää ei enää määritä niinkään ulkoiset roolit ja
odotukset, vaan yksilöt ovat vapaampia valitsemaan elämäntyylinsä, jota ohjaavat
subjektiiviset kokemukset ja tuntemukset. Yksilöt ovat siis vapaampia merkityksellistämään elämäänsä ulkoisista, esimerkiksi uskonnon tai yhteiskuntaluokan asettamista, velvoitteista riippumatta. (Ks. myös Heelas et al. 2005, 3–4; Karjalainen
2018, 268.)
Länsimaiseen uskonnollisuuteen liittyykin nykyisin erityisesti yksilökeskeisyys
sekä löyhä sitoutuminen uskonnollisiin yhteisöihin. Henkilökohtaiset valinnat ja
kokemukset ovat tulleet yhä olennaisemmiksi uskonnon ja henkisyyden kentällä.
Yksilöillä on suurempi vapaus valita tapoja, joilla toteuttaa, ymmärtää ja tehdä mielekkääksi omaa elämää. (Berger 2014, 5; Ilman et al. 2017, 8; Possamai 2015, 132.)
Uskonnollisuus on siirtynyt instituutioista henkilökohtaiseksi asiaksi. Osa ihmisistä hakee aktiivisesti elämälleen sellaisia merkityksiä, jotka he mieltävät uskonnollisiksi tai henkisiksi.
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Samalla kun uskontoon liittyvät pohdinnat koetaan yhä enemmän henkilökohtaisiksi asioiksi, niin merkityksiä omalle elämälle haetaan laajasti kulttuurin eri osaalueilta. Uskonnolliset ja kulttuuriset ilmiöt myös sulautuvat yhä enemmän toisiinsa, eikä alun perin uskontoon liittyviä asioita välttämättä mielletä uskonnollisiksi. Tästä selkeimpinä esimerkkeinä toimivat jooga ja mindfulness. Näissä kummassakin on vahva uskonnollinen tausta, mutta ne nähdään lähinnä keinoiksi henkilökohtaisen hyvinvoinnin parantamiseen. Nykykulttuurissa korostuukin halu löytää itselle tiettyä elämäntilannetta tukevia näkökulmia ja käytänteitä, joista saadaan voimavaroja arkeen. (Ilman et al. 2017, 8; Ramstedt & Utriainen 2017, 218–
219; Utriainen 2017, 244–245.)
Tästä nykyuskonnollisuuden muodosta käytetään usein nimitystä uushenkisyys.
Henkisyyden ja uskonnollisuuden erotteluun ei ole kuitenkaan vakiintunutta tapaa,
ja tutkijat määrittelevätkin tapauskohtaisesti, miten käsitteitä käyttävät. Henkisyyteen liitetään usein yksilöllisiä kokemuksia, käytäntöjä ja merkityksiä, kun taas uskonto nähdään liittyvän perinteisiin institutionaalisiin uskontoihin, oppeihin ja
hartauden harjoitukseen (Karjalainen 2018, 267; Sillfors 2017, 99–100). Uushenkisyydessä ”haetaan inspiraatiota ja virikkeitä monen eri uskonnon ja katsomuksen
käsitysten ja rituaalien piiristä”, kuten Tommy Ramstedt ja Terhi Utriainen (2017,
213) ovat muotoilleet. Populaarikulttuurin käyttö osana elämän merkityksellistämisen prosessia tulee lähelle ajatusta uushenkisyydestä, mutta merkittävä ero on
siinä, että suurin osa ihmisistä ei aktiivisesti hae populaarikulttuurista näitä merkityksiä. Populaarikulttuuri vaikuttaa ihmisten elämään osittain huomaamatta, ja
jos merkitykset tiedostetaankin, niin niitä ei tyypillisesti mielletä uskonnollisiksi tai
henkisiksi.
Nykykulttuurissa uskonnollisuus onkin moninaisempi ilmiö, kuin vain uskonnollisten merkitysten etsintä instituutioiden ulkopuolelta. Vahvasti yhteiskunnassa
esillä oleva populaarikulttuuri voi toimia osana elämän merkityksellistämistä,
vaikkei siitä tietoisesti tällaista olisi etsinytkään. Eräs Buffy vampyyrintappaja sarjan fani kirjoittaakin: ”Sarja tarjosi lohtua, jota en edes ollut ymmärtänyt etsiväni” (WBMSM #13)6 Ihmisten halu ymmärtää todellisuuttaan, löytää vahvistusta
6

The show provided a solace that I didn’t even realise I had been looking for. (WBMSM #13)
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omille arvoilleen ja käsityksilleen maailmasta sekä kokea yhteisöllisyyttä muiden
kanssa ei ole vähentynyt. Uskonnolliset instituutiot eivät vain enää ole ainoa kohde,
josta näitä etsitään tai löydetään.
Tutkimuksessani tarkastelenkin uskonnollisuutta, joka ei ole suoraan yhteydessä
uskonnollisiin instituutioihin tai uskonnollisiin yhteisöihin. Thomas Luckmannin
mukaan uskonto ei rajoitu vain uskonnollisten yhteisöjen sisälle, kuten länsimaissa
usein ymmärretään. Instituutioiden ja tunnustuksellisuuden puute tekee tämän
kaltaisen uskonnollisuuden tunnistamisen yhteiskunnassamme vaikeaksi, ja uskonto ”naamioituu” poliittisten ja kulttuuristen muotojen taakse. Luckmannin mukaan uskonto on osa inhimillistä elämää eikä ole heikentynyt, vaan on pysynyt
osana tavallisten ihmisten arkipäivää eri muodoissa. (Luckmann 1991, 169, 179.)
Arjen käytänteissä ilmentyvä uskonnollisuus tuodaan esille näkemyksessä eletystä
uskonnosta, joka korostaa, että ihmisten elämässä vaikuttava uskonto ei useinkaan
ole uskonnollisten instituutioiden oppeja, vaan jotain, jota eletään ja koetaan
(McGuire 2008; Orsi 2010, lxi). Eletty uskonto viittaa yleensä sellaiseen uskonnonharjoitukseen, jonka taustalla on yhteys institutionaaliseen uskontoon tai uushenkisyyden muotoon, joka koetaan uskonnollisena tai henkisenä voimavarana arjessa
(Kupari 2015, 201–2020; McGuire 2008; Utriainen 2016, 148–149). Tästä huolimatta populaarikulttuurin ja eletyn uskonnon välillä on nähty myös yhteyksiä (ks.
mm. Blom 2013; Briggs 2009; Clark 2009; Pesonen, Lehtinen & Myllärniemi 2011,
14; Winston 2009).
Esimerkiksi Diane Winstonin mukaan television katselu voidaan liittää osaksi elettyä uskontoa, koska ohjelmien sisältö on osa kulttuurista materiaalia, joka auttaa
ihmisiä ymmärtämään elämäänsä ja luomaan siihen merkityksiä. Winston yhdistää
eletyn uskonnon erityisesti tapoihin, joilla katsojat sisällyttävät television katselun
osaksi arjen kokemuksia ja merkityksellistämistä. (Winston 2009, 3–5.) Winstonin
kuvaama television eletty uskonto tulee hyvin lähelle faniudessa ilmeneviä myyttisiä ja rituaalisia aspekteja. Olen itsekin aiemmin korostanut faniuden ja eletyn uskonnon yhteyksiä juuri katselun, fanitoiminnan ja arjen merkitysten luomisen kannalta (Blom 2013, 23).
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Uskontotieteessä on siis tiedostettu uskonnon vahvistunut rooli henkilökohtaisena
valintana. Yhä enemmän on myös kiinnitetty huomiota ihmisten arjen toimintaan
osana uskonnollista merkityksellistämistä, kuten eletyn uskonnon tutkimuksessa.
Osana ihmisten arjen käytänteiden tarkastelua on kasvanut myös kiinnostus tutkia
median ja populaarikulttuurin vaikutusta ihmisten uskonnolliselle pohdinnalle.
Uskonnollisia symboleita, teemoja, uskomuksia ja arvoja käsitellään hyvin paljon
populaarikulttuurissa. Onkin havaittu, että ihmiset voivat rakentaa omaa maailmankatsomustaan ja uskonnollisuuttaan myös populaarikulttuurin elementtien,
kuten elokuvien, kirjallisuuden ja pelien kautta. (Ks. mm. Clark 2007; Hjarvard
2011; Hjelm 2011; Kirby 2009; Lyden 2003; Lynch 2005; Maskulin 2011; Moberg
& Sjö 2018; Partridge 2004; Pesonen 2020a; Pesonen & Rautalahti 2020; Petersen
2013; Rautalahti 2018; Sjö 2019; Taira 2019b; Wright 2007).
Christopher Partridge korostaa, kuinka populaarikulttuuri voi tarjota välineitä uskonnollisen maailmankuvan rakennukseen, mutta uskonnolliset merkitykset eivät
suoraan siirry katsojille. Yleisöt ovat aktiivisia toimijoita, jotka voivat hyödyntää
uskonnollista sisältöä, mutta kaikki eivät näin tee. Kaikki eivät myöskään tulkitse
sisältöä samalla tavalla. (Partridge 2004, 123–125.) Populaarikulttuuri voi lisäksi
toimia uskonnollisuuden tai henkisyyden lähteenä niillekin, jotka eivät miellä sitä
uskonnolliseksi (ks. Blom 2013; Petersen 2013).
Sean McCloudin (2010, 335) mukaan sekä uskonto että populaarikulttuuri auttavat
ihmisiä luomaan elämäänsä merkityksiä, yhteisöjä, identiteettejä, muistoja ja perinteitä erilaisten kulttuuristen tuotteiden kautta. Jalkapallofaneja tutkinut Harri
Heinonen korostaa, kuinka fanius on faneille olennainen osa mielekkään ja tarkoituksellisen elämän rakentamisessa. Vaikka fanius ei suoraan vastaa tuonpuoleisuutta koskeviin kysymyksiin, niin se on monelle keino rakentaa identiteettiä ja
mahdollisuus kokea arjen keskellä jotain kiehtovaa ja miellyttävää. (Heinonen
2005, 258.) Ihmisten mahdollisuus vapaammin valita omat henkilökohtaiset keinonsa luoda merkityksiä elämälleen ilmeneekin uskonnollisen tai henkisen etsinnän lisäksi myös tavoissa, joilla populaarikulttuuria käytetään. Nykykulttuurin
henkilökohtaistunut uskonnollisuus voikin pitää sisällään sekä ihmisten aktiivista
uskonnollista etsintää että muita keinoja merkityksellistää elämää.
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Populaarikulttuurin vaikutus nykyuskonnollisuuteen nousee median7 eri muotojen
vahvasta läsnäolosta ihmisten arjessa ja päivittäisessä elämässä. Mediatutkimuksessa on 2000-luvulla enenevässä määrin käytetty termejä medioituminen tai
mediatisaatio8 viittaamaan siihen, että median vaikutus kaikilla elämänalueilla on
kasvanut. Koemme ja ymmärrämme elämäämme ja todellisuuttamme hyvin
mediavälitteisesti. Media on myös yhä enemmän mukana ihmisten elämänhistorian ja identiteetin rakentumisessa. (Couldry & Hepp 2013; Herkman 2001, 18–20;
Hjarvard 2011; Nieminen & Pantti 2012, 6; Seppänen & Väliverronen 2012.) Janne
Seppänen ja Esa Väliverronen (2012) käyttävät myös termiä mediayhteiskunta ilmentämään, kuinka suuri merkitys medialla on länsimaisen yhteiskunnan vuorovaikutuksessa. Median vaikutus yhteiskunnassa onkin tärkeä huomioida myös
nykyuskonnollisuuden tutkimuksessa.
Stig Hjarvardin teoriaa uskonnon mediatisaatiosta on viime vuosina hyödynnetty
paljon uskonnon ja median tutkimuksessa. Hjarvard korostaa, että uskonnon
mediatisaatio ei ole ilmiö, joka esiintyisi kaikissa kulttuureissa ja yhteiskunnissa
samanlaisena. Hän liittääkin ilmiön erityisesti nykypäivän länsimaisiin, pitkälle
teollistuneisiin yhteiskuntiin. Hjarvardin mukaan uskonnon mediatisaatioon kuuluu kolme asiaa: 1) Mediasta tulee tärkeä tai jopa tärkein keino ihmisten saada tietoa uskonnosta. 2) Uskonnollinen tieto ja kokemukset muokkautuvat median
kautta, kun uskonnon sisällöt tulevat osaksi populaaria kerrontaa. 3) Media täyttää
uskonnollisten instituutioiden kulttuurisia ja sosiaalisia funktioita tarjoten henkistä ohjausta, moraalista pohdintaa, rituaaleja sekä tunteen yhteisöön kuulumisesta. (Hjarvard 2008; Hjarvard 2011, 119, 124.)
Mediatisaation käsitettä kohtaan on kuitenkin esitetty kritiikkiä muun muassa siitä,
että siinä nähdään media tavallaan yhtenäisenä yhteiskunnan osa-alueena, jolle
valta on kerääntynyt nykykulttuurissamme. Media ei kuitenkaan ole yksittäinen kokonaisuus ja monenlaiset median diskurssit vaikuttavat eri tavoin yhteiskunnassa.

Media-termillä viittaan tässä tutkimuksessa joukkoviestintään, kuten televisio, radio ja lehdistö, sekä
sosiaalisen median eri muotoihin.
8 Medioituminen ja mediatisaatio on käännetty englanninkielisistä termeistä. Joskus nämä kaksi termiä
toimivat synonyymeina, esimerkiksi Juha Herkman käyttää sanaa medioituminen samoin kuin Stig Hjarvard
käyttää sanaa mediatisaatio. Toisaalta näissä termeissä on myös vivahde-eroja ja eri tutkijat liittävät käsitteisiin
eri painotuksia. (Ampuja, Koivisto & Väliverronen 2014.)
7
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Lisäksi monet yhteiskunnalliset ja kulttuuriset vuorovaikutussuhteet ovat olemassa
samanaikaisesti, ja ne vaikuttavat median ohella todellisuuteemme. (Ks. esim.
Ampuja, Koivisto & Väliverronen 2014, 36; Sjö 2016, 137; Taira 2013, 290.)
Oma kritiikkini Hjarvardin mediatisaation näkemykseen liittyy tapaan, jolla hän
mieltää uskonnon ja populaarikulttuurin suhdetta. Hjarvard (2011, 128) liittää populaarikulttuurin merkityksen lähinnä jaottelunsa kohtaan kaksi puhuen
banaalista uskonnosta. Banaali uskonto tarkoittaa Hjarvardille sitä, että median
kautta jaetaan uskonnollista kuvastoa ja elementtejä institutionaalisista uskonnoista. Hjarvard määrittää tätä uskontoa banaaliksi, koska se on huomaamatonta
eikä muodosta selkeää käsitystä metafyysisestä todellisuudesta tai elämän tarkoituksesta. Uskontoa se on siksi, että se herättää ajatuksia ja tunteita, jotka vihjaavat
yliluonnollisten toimijoiden olemassaoloon. Vaikka olenkin samaa mieltä populaarikulttuurin mahdollisuudesta kierrättää ja kertoa uudelleen uskonnollisia tarinoita
sekä uskontoihin liittyviä teemoja, niin näen Hjarvardin määrittelyssä kaksi ongelmaa.
Ensinnäkin Hjarvardin näkemys uskonnosta, jota määrittää selkeä käsitys metafyysisestä todellisuudesta ja yliluonnolliset toimijat, ei ota huomioon uskontotieteessä
yleisesti uskontoon kuuluvaksi miellettyjä monia ulottuvuuksia (vrt. Smart 1998).
Uskonnon määritelmät voidaan uskontotieteessä karkeasti jakaa kahteen luokkaan, eli substantiaalisiksi määritelmiksi ja funktionaalisiksi määritelmiksi
(Pesonen & Sakaranaho 2020, 9–10; Sjöblom & Utriainen 2004, 11).9 Hjarvard
määrittelee uskontoa substantiaalisesti katsoen, että uskontoon kuuluu tietty sisältö eli suhde yliluonnolliseen. Itse määrittelen tässä työssäni uskonnon funktionaalisesti, tarkastellen, mitä uskonnollisia tehtäviä fanius voi yksilöiden elämässä
sekä laajemmin yhteiskunnassa täyttää.10 (Vrt. Pesonen & Sakaranaho 2020, 9–10;
Sjöblom & Utriainen 2004, 11.) Kritiikkini Hjarvardin määrittelyyn johtuukin tältä
osin erosta tavoissamme määritellä uskonto. Mielestäni hänen substantiaalinen
määrittelynsä supistaa uskontoa liiaksi vain yliluonnolliseen liittyväksi ilmiöksi,

9 Ks. myös Gordon Lynchin (2007) artikkeli tämän jaottelun ilmenemisestä uskonnon ja populaarikulttuurin
tutkimuksessa.
10 Tarkemmin tutkimukseni uskonnon määrittelystä alaluvussa 1.5.
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eikä näin pysty tavoittamaan populaarikulttuurin ja uskonnon välisiä yhteyksiä riittävästi.
Toinen ongelma on banaali-termin arvottava sävy. Tutkimukseni tuo esille, kuinka
tärkeitä populaarikulttuurin kautta muodostetut merkitykset ja yhteisöt voivat ihmisille olla. Siksi mielestäni emme voi sanoa, että ne ovat banaalia uskonnollisuutta
verrattuna ”oikeaan” uskonnollisuuteen. Uusien termien kehittäminen kuvaamaan
populaarikulttuurin ja uskonnon välillä olevia yhteyksiä on laajemminkin ollut
haasteellista. Tutkimuksessa on esimerkiksi käytetty termejä fake (Chidester 2005)
ja hyper-real (Possamai 2005), joilla on haluttu tehdä eroa siihen, että vaikka populaarikulttuurin kautta ilmenevät kokemukset ja piirteet ovat samanlaisia
”oikean” uskonnollisuuden kanssa, niitä ei voi kuitenkaan mieltää samaksi ilmiöksi
uskonnon kanssa. Näiden termien käytössä näkyy eri uskonnollisten ilmiöiden arvottamista, jossa perinteisille institutionaalisille uskonnoille annetaan enemmän
kulttuurista arvoa, kuin uusille uskonnollisuuden muodoille (ks. myös Cusack &
Robertson 2019, 5–6; Porter 2009, 273). Tieteellisessä tutkimuksessa ei ole kuitenkaan tarkoitus, tai edes mahdollista, pohtia, mitkä uskonnot ovat ”aidompia” kuin
toiset.
Keksityt uskonnot (invented religions) on myös käsite, jolla on viitattu erityisesti
uskonnollisiin yhteisöihin, jotka ovat nousseet populaarikulttuurista ja joihin liittyy
yhteisöjen itseymmärrys uskonnon ”keksitystä” luonteesta. Näitä uskontoja ovat
esimerkiksi pastafarismi, dudeismi ja jedismi (ks. esim. Cusack 2010; Davidsen
2013). Ensimmäisiä teemaa laajemmin tarkastelleita tutkijoita on Carole M.
Cusack, joka on käyttänyt termiä osittain legitimoidakseen näitä ilmiöitä osaksi uskonnontutkimuksen keskustelua uskonnosta (Cusack 2010). Yhdyn kuitenkin
Teemu Tairan (2013) kritiikkiin keksityt uskonnot -termiin liittyvistä haasteista.
Taira muistuttaa, että kaikki uskonnot ovat syntyneet inhimillisissä kulttuureissa,
ja ne ovat aina jollain tavalla ”keksittyjä”. Tältä osin ”keksityt uskonnot” eivät eroa
muista uskonnoista. Keksimisen termi ei kuitenkaan helposti pääse irti siihen
liitetystä epäautenttisuuden mielikuvasta, vaikka tutkijan tarkoitus ei olisikaan arvottaa eri uskonnollisia yhteisöjä tai ilmiöitä.
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Sanoilla muokataan ja rakennetaan todellisuutta (ks. esim. Butler 1990). Siksi
banaalin tai keksityn uskonnon termien käyttäminen selittämään, esimerkiksi faneille tärkeitä kokemuksia, rakentaa kuvaa, etteivät heidän kokemuksensa ole arvokkaita. Yhdyn Tairan (2013, 479) ajatukseen siitä, ettei populaarikulttuurista
noussut uskonnollisuus välttämättä ole siihen osallistuvalle epätodellista (fake) tai
vitsiä, koska osallistujat kokevat fiktiivisten tekstien tai elokuvien voivan sisältää
ikuisia totuuksia, viisautta, arvoja, ideaaleja sekä ohjeita merkitykselliseen elämään. Mielestäni populaarikulttuuriin liittyvien uskonnollisten piirteiden, tai uskonnon ja populaarikulttuurin yhteyden käsittelyssä pitäisi käyttää termiä uskonto.
En näe mielekkäänä luoda uutta terminologiaa, joka arvottaa ihmisten kokemuksia
sen perusteella, minkä lähteen tai välineen kautta nuo kokemukset on muodostettu.
Mediatisaatioon liittyen olennaista tutkimukseni kannalta on, kuinka mediatutkimuksessa ja uskontotieteessä medialla nähdään olevan merkittävä rooli yhteiskunnassamme ja siinä, miten ymmärrämme itseämme ja todellisuuttamme. Lisäksi,
vaikka näen haasteita banaalin uskonnon käsitteessä, niin aineistossani havaittavalla faniudella on myös yhteys Hjarvardin mediatisaation teoriaan. Tutkimuksessani tarkastelenkin, kuinka fanius voi täyttää moraalisen pohdinnan, rituaalien ja
yhteisöllisyyden funktioita (vrt. Hjarvard 2011, 124). Liitänkin tutkimukseni osaksi
tässä luvussa esittelemääni uskonnollisuuden tutkimuksen kenttää, jossa korostetaan nykyuskonnollisuuden henkilökohtaisia valintoja, arjen merkityksellistämisen
prosesseja ja median merkitystä.

1.3. Uskonto ja populaarikulttuuri tutkimuksen kohteena
Uskonnon ja populaarikulttuurin tutkimus on 2000-luvulla noussut yhdeksi olennaiseksi tutkimusalaksi uskontotieteen piirissä. Merkittäviä tutkimusalan teoksia
alkoi ilmestyä 1990-luvun lopulla (esim. Hoover & Lundby 1997; Martin & Oswalt
1995; Forbes & Mahan 2000), ja tutkimusalaan keskittynyt Journal on Religion
and Popular Culture11 perustettiin vuonna 2001. Kiinnostusta aiheeseen on toki

11

Julkaisu on Toronton yliopiston ylläpitämä ja löytyy osoitteesta https://www.utpjournals.press/loi/jrpc.
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ollut myös aiemminkin, mutta laajempi mielenkiinto ja tutkimusten määrä on kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana. (Ks. myös Clark 2007, 16–18; Pesonen &
Rautalahti 2020, 243–244.) Populaarikulttuurin vaikutus ihmisten arkeen on
sosiaalisen median ja populaarikulttuurin kuluttamisen uusien muotojen aikakaudella tullut selkeästi esiin. Ihmiset katsovat ja julkaisevat videoita netissä. He ahmivat elokuvia ja televisiosarjoja suoratoistopalveluista ja sitten jakavat kokemuksiaan ja faniuttaan sosiaalisessa mediassa. Uskonnon ja populaarikulttuurin tutkimuksessa elokuvat, televisiosarjat, musiikki, pelit, sarjakuvat sekä fanius ovat keskeisiä tutkimuskohteita.
Uskonnon ja populaarikulttuurin tutkimuksessa hyödynnetään eri tieteenalojen,
kuten uskontotieteen, sosiologian, antropologian, kulttuurintutkimuksen ja mediatutkimuksen näkökulmia. Uskonnon ja populaarikulttuurin tutkijat eivät myöskään
ole ainoastaan uskontotieteilijöitä, vaan myös mediatutkijat ja teologit tekevät tutkimusta samalla kentällä. Tutkimus kattaa erilaisia lähestymistapoja uskontoon
sekä monenlaisiin populaarikulttuurin ilmiöihin. (Ks. myös Pesonen & Rautalahti
2020, 243–244.)
Esimerkiksi populaarimusiikin ja uskonnon tutkimus on jo pitkään ollut merkittävä
tutkimusala. Sen piirissä on tarkasteltu laajasti erilaisia ilmiöitä, kuten esimerkiksi
kristillistä metallia ja punk-rockia (Abraham 2020; Moberg 2015), populaarimusiikin apokalyptisia teemoja (Partridge 2012) sekä musiikkikulttuuriin ja faniuteen
liittyvää uskonnollisuutta (Coggins 2018; Partridge 2013; Till 2010). Videopelit
ovat puolestaan vasta muotoutumassa merkittäväksi tutkimuskohteeksi uskonnon
ja populaarikulttuurin tutkimuksen piirissä, ja erityisesti 2010-luvulla tutkimus on
selkeästi lisääntynyt (ks. mm. Campbell & Grieve 2014; Pesonen & Rautalahti 2020;
Šisler, Radde-Antweiler & Zeiler 2018; Wagner 2015; Zeiler 2018).
Pelitutkimuksen kaltaisesti faniuden ja uskonnon tutkimus on vasta nousemassa
keskeiseksi osaksi uskonnon ja populaarikulttuurin tutkimuskenttää, vaikka faniuden ja uskonnon yhteyksiä on pohdittu jo 1990-luvulta alkaen12 (ks. esim. Axelson
2008; Blom 2013; Coggins 2018; Crome 2015; Cusack, Morehead & Robertson
12

Ks. lisää alaluku 1.4.
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2019; Hills 2000; Hills 2013; Hirsjärvi 2008; Jenkins 1992; Jindra 1994; Korpua et
al. 2019; Mills 2013; Petersen 2013; Porter 2009; Taira 2008; Taira 2018). Esimerkiksi tämä väitöskirjani on ensimmäisiä laajempia suomalaisia tutkimuksia, jotka
käsittelevät mediatekstien faniuden ja uskonnon suhdetta uskontotieteen näkökulmasta.
Väitöskirjani liittyy uskonnon ja populaarikulttuurin tutkimuksen kentällä erityisesti niihin tutkimuksiin, joissa on tarkasteltu elokuvien, televisiosarjojen ja faniuden suhdetta uskontoon. Vaikka en tarkastele tutkimuksessani elokuvia, niin
audiovisuaalisena mediamuotona ne ovat hyvin lähellä televisiosarjoja. Siksi tutkimukseni sivuaa myös elokuvien ja uskonnon tarkastelun kenttää ja siellä käytäviä
keskusteluja. Elokuvien ja uskonnon yhteyksien tarkastelu on ollut kansainvälisesti
yksi suosituimmista uskonnon ja populaarikulttuurin tutkimuskohteista (ks. myös
Lyden 2015b, 80; Siegler 2015, 42). Uskonnon ja elokuvan tutkimukselle on esimerkiksi omistettu oma julkaisu, vuonna 1997 perustettu Journal of Religion and
Film13. Tutkimusta on tehty erityisesti 2000-luvun alusta lähtien, ja samalla on
alettu myös kehittää yhtenäisempiä näkökulmia ja metodeja auttamaan tutkimuskentän vakinaistumista (ks. mm. Lyden 2003; Martin 1995; Ostwalt 1995; Wright
2007).
Suomessakin populaarikulttuurin ja uskonnon tutkimus on keskittynyt paljolti
juuri elokuvien ja uskonnon tarkasteluun. Kiinnostusta on ollut erityisesti uskonnollisten yhteisöjen ja yksilöiden esittämiseen elokuvissa (esim. Lehtinen 2011;
Maskulin 2011; Paloheimo 1979; Pesonen 2016; Sjö 2019; Sjö 2017; Sjö 2016; Sjö
2011b; Sjö & Häger 2015). Lisäksi ekologiset teemat (esim. Pesonen 2020a; Pellinen
& Pesonen 2013) ja apokalypsit (esim. Pesonen 2020a; Pesonen 2020b) ovat olleet
tutkimuskohteina. Sukupuoliroolit ovat kiinnostaneet sekä sankarimyyteissä (esim.
Blom 2011; Sjö 2007) että pappien ja nunnien esittämisessä (esim. Pesonen 2016;
Sjö 2015). Myös vampyyrien, muumioiden ja zombien esittäminen elokuvissa on
ollut tarkastelun kohteena (esim. Hakola 2011a; Hakola 2011b; Hjelm 2011).

13

Julkaisu on Omahan yliopiston ylläpitämä ja löytyy osoitteesta https://digitalcommons.unomaha.edu/jrf/.
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Televisiosarjojen ja uskonnon tutkimuksessa on elokuvien tutkimuksen kaltaisesti
korostunut erilaisten uskonnollisten yhteisöjen, yksilöiden ja teemojen representaatioiden tarkastelu (esim. Briggs 2009; Petersen 2010; Wimmler & Kienzl 2011,
Engstrom & Valenzano 2014). Myös sarjoja Buffy vampyyrintappaja ja True Blood
on tarkasteltu näin uskonnon näkökulmasta. Buffy-sarjan tieteellinen tutkimus on
ollut niin laajaa, että siitä on muodostunut oma tutkimusalueensa. Uskonnontutkimuksen näkökulmasta on tarkasteltu muun muassa sarjan apokalyptisia teemoja
(Weaver 2013), sarjan kerronnan yhteyttä feministiseen uuspakanuuteen ja feministiseen teologiaan (Winslade 2013) sekä Buffyn yhteyttä neitseellisiin jumal- ja
pyhimyshahmoihin (Mayhew 2013).
Gregory Erickson on puolestaan tarkastellut sekä Buffy vampyyrintappaja -sarjaa
että True Blood -sarjaa yhdysvaltalaisen kristillisyyden näkökulmasta. Erickson
näkee Buffy vampyyrintappaja -sarjan kuvastavan postmodernia kulttuuria ja uskonnollisuutta tarjoamalla kuvaa maailmasta, jossa hyvä ja paha sekä pyhä ja sekulaari eivät ole toisistaan erossa olevia vastakohtia, vaan sekoittuvat keskenään.
(Erickson 2002.) Erickson näkee True Bloodin kristillisten hahmojen ja ryhmien
kuvaamisen yksiulotteisena, mutta mieltää sarjassa kuvattujen rituaalien sekä
veren symboliikan liittyvän kristilliseen tematiikkaan. Ericksonin mukaan vampyyrit toimivat sarjassa metaforana tieteellisten ja teknologisten muutosten pelolle,
mutta samalla myös kristushahmoina, jotka tarjoavat uuden tavan mieltää ihmisyys, jumaluus, elämä ja kuolema. (Erickson 2012.)
Yleisintä elokuvien ja televisiosarjojen uskontoon liittyvien teemojen tarkastelussa
on ollut itse elokuvien tai televisiosarjojen analysoiminen, kuten kaikissa edellisissä
tutkimuksissa on tehty. Vähemmän huomiota on saanut se, miten mediatekstejä
vastaanotetaan, tulkitaan ja käytetään, vaikkakin tämä on vähintään yhtä merkittävä osa uskonnon ja populaarikulttuurin suhdetta. Jotta voisimme todella ymmärtää populaarikulttuurin merkitystä yksilötasolla, niin teos- tai tekijäkeskeinen tutkimuksellinen lähestymistapa ei ainakaan yksinään riitä. Teksti sisältää aina sellaisia mahdollisuuksia tulkintaan, mitä tekijä ei ole tarkoittanut (ks. Bacon 2000,
215).
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Tutkimukseni tukeutuukin Lawrence Grossbergin näkemykseen, etteivät ihmiset
vastaanota median ja populaarikulttuurin sisältöjä sellaisenaan. Tulkitessaan
mediatekstejä ihmiset eivät pelkästään yritä ymmärtää, mitä teksti tarkoittaa, vaan
he yrittävät saada tekstin myös merkitsemään jotain heidän oman elämänsä, kokemustensa, tarpeidensa ja halujensa kannalta. Näin minkään tekstin vaikutusta ei
voi ennalta päätellä ja tekstit ymmärretään aina osana vastaanottajan sosiokulttuurista kontekstia ja elämäntilannetta. (Grossberg 1992, 52–53.) Monet henkilökohtaiset ja sosiaaliset seikat vaikuttavat siihen, millaisia merkityksiä katsojat antavat
kulttuurin tuotteille. Merkitykset syntyvät kognitiivisten prosessien ja aktiivisen
tulkitsemisen kautta. Lisäksi tunteet ja kokemukset voivat usein tiedostamattomasti vaikuttaa merkityksenantoprosessiin. (Bacon 2000, 26; Herkman 2007, 22.)
Merkityksenanto on jokaisen katsojan aktiivista työtä. Aina halutessaan ymmärtää
näkemäänsä kaikkein passiivisinkin katsoja joutuu töihin. Tutkimuksessani kiinnostus onkin siinä, kuinka fanit tulkitsevat ja käyttävät vampyyrisarjoja arjessaan.
Elokuvien ja televisiosarjojen vastaanottoa on tarkasteltu laajasti mediatutkimuksen piirissä, mutta uskonnontutkimuksen parissa vastaanottotutkimus ei ole vielä
kovin yleistä. Television puolella Lynn Schofield Clark on tarkastellut millaisia
maailmankuvan rakennusaineksia scifi- ja fantasiatelevisiosarjat antavat nuorille.
Hän on valinnut haastateltaviksi vahvasti uskonnollisia sekä uskonnottomia nuoria
ja havainnut, että televisiosarjat voivat tukea jokaisen haastateltavan omaa maailmankuvaa. (Clark 2003.) Tämä näkökulma on vahvasti yhteydessä omaan tutkimukseeni, missä korostuvat sarjan kautta luodut henkilökohtaiset merkitykset ja
sarjojen liittäminen oman elämän ymmärtämiseen. Clark on lisäksi analysoinut,
kuinka Lost-televisiosarjan (2004–2010) fanit internetkeskusteluissaan puhuivat
jaksojen merkityksistä ja uskonnollisista piirteistä. Samalla fanit vaikuttivat myös
sarjan tarinaan, koska sarjan tekijät seurasivat aktiivisesti fanikeskusteluja ja halusivat pitää sarjan kiinnostavana faneille. Näin tekijät liittivät sarjaan filosofisia ja
uskonnollisia teemoja, joiden uskoivat heijastavan fanien näkemyksiä. (Clark
2009.)
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Christopher Partridge korostaa media- ja fanitutkimuksessa vallitsevan näkemyksen mukaisesti, kuinka jokainen tulkitsee populaarikulttuurin tekstejä omista lähtökohdistaan. Partridgen mukaan televisiossa nähdyt yliluonnolliset tarinat voivat
kuitenkin vaikuttaa ihmisten uskomuksiin ja mielikuviin siitä, mikä on maailmassa
mahdollista. Esimerkkinä hän käyttää Buffy-sarjassa esitettyä positiivista kuvausta
noituudesta, jonka hän katsoo motivoineen nuoria naisia tutustumaan ja liittymään
wicca-uskontoon. (Partridge 2004, 125, 130–133.)
Samankaltaisesti Line Nybro Petersen näkee vampyyrikirja- ja elokuvasarja Twiligt
Sagan14 tanskalaisfanien muodostavan ymmärrystään uskonnosta faniuden kohteensa kautta. Petersen katsoo Twilight-faniudessa ilmenevän mediatisaation,
jossa media korvaa sosiaalisia funktioita, jotka ovat perinteisesti kuuluneet institutionaalisille uskonnoille. Petersenin mukaan tämä toteutuu, kun median narratiivit, tässä tapauksessa Twilight Saga, muokkaa fanien sosiaalista vuorovaikutusta
fanisisältöjen tuottamisen ja uusien ihmissuhteiden luomisen kautta. Lisäksi
Twilight Saga tarjoaa tilan, joka nivoo yhteen nuorten tavallisen elämän ja henkisyyden. Tämä luo populaarikulttuurille uudenlaista merkitystä nuorten arjessa,
koska Tanskan sekulaarissa kulttuurisessa ympäristössä henkisyys tai uskonnollisuus eivät useinkaan ole osa nuorten arkea. (Petersen 2012, 179–180; Petersen
2013, 90.)
Suomessakin on uskontotieteen parissa herännyt kiinnostus elokuvien ja televisiosarjojen vastaanottoon. Esimerkiksi Nina Maskulin (2016) on tarkastellut apokalyptisen elokuvan vastaanottoa, ja kuinka nuoret voivat käyttää elokuvaa arvopohdintojen välineenä. Jaakko Närvä (2011) on puolestaan tarkastellut, kuinka ufoelokuvien kuvasto on vaikuttanut ufokontaktiliikkeen mielikuviin ja uskomuksiin
avaruusolennoista. Elokuvien ja televisiosarjojen vastaanottoon keskittyvät tutkimukset korostavat, miten populaarikulttuurin tuotteet toimivat uskontoon liittyvien representaatioiden lisäksi myös muilla tasoilla. Ne voivat tukea ihmisten maailmankuvaa, tarjota uusia keinoja toteuttaa uskonnollisuutta ja henkisyyttä sekä

14 Stephenie Meyerin Twilight-kirjasarja ilmestyi vuosina 2005–2008 ja kirjoihin pohjautuvat elokuvat
vuosina 2008–2012.
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auttaa pohtimaan ja sanoittamaan omia arvoja. Populaarikulttuuri voikin näin olla
keino merkityksellistää ihmisten kokemuksia ja elämää.

1.4. Fanius ja uskonto
Fanius on merkittävä ilmiö nykypäivän populaarikulttuurissa ja erityisesti televisiosarjojen piirissä. Fanius on 2000-luvulla muuttunut internetin yleistymisen
myötä, kun fanien mahdollisuus olla yhteydessä toisiin faneihin on helpottunut (ks.
mm. Nikunen 2008, 186– 187; Booth 2017). Samanaikaisesti faniuteen liitetyt
negatiiviset mielikuvat ovat vähentyneet niin julkisessa keskustelussa kuin tutkimuksessakin. Fanit ja faniyhteisöt ovat nousseet merkittäviksi kulttuurisiksi tekijöiksi. Faneja kuunnellaan ja yritetään miellyttää markkinoilla, ja he ovat ottaneet
paikkansa osana kulttuurista todellisuutta (Duffett 2013, 13; Jenkins 2006b, 1–2;
Zwaan, Duits & Reijnders 2014, 1–2).
Sanana fani tulee luultavasti fanaatikko-sanasta, josta fan on lyhenne. Sanan alkuperäinen latinankielinen merkitys viittaa temppelipalvelijoihin, mikä on myös osittain pitänyt yllä uskonnon ja faniuden yhteydestä käytävää keskustelua fanitutkimuksen piirissä (ks. mm. Jenkins 1992, 12; Taira 2008, 136). Niin englannin- kuin
suomen kielessäkin fanaatikko ymmärretään kiihkoilijana. Alun perin sana fan liitettiin yhdysvaltalaisessa lehdistössä urheilun yleisöihin 1800-luvun lopulla, mutta
sana laajeni nopeasti käsittämään myös esimerkiksi elokuvayleisöjä. Suomessakin
käytettiin aluksi sanaa fan ja sana fani on yleistynyt vasta 1970-luvulla. (Jenkins
1992, 12; Larsen & Zubernis 2013, 3; Nikunen 2005, 18.) Fani-sanan tausta on luultavasti osaltaan vaikuttanut siihen arvolatautuneeseen suhtautumiseen, jossa fanit
on mielletty hysteerisiksi tai fanaattisiksi (ks. mm. Jensen 1992). Fanitutkimus
onkin pyrkinyt tuomaan esille realistisempaa kuvaa faniudesta ja yrittänyt irrottaa
ilmiötä stereotyyppisistä mielikuvista.
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Faniuden kulttuurinen merkitys näkyy hyvin 2000-luvun mediailmiöissä, kuten
Harry Potter, Twilight, Taru Sormusten Herrasta15, Nälkäpelit16 ja Game of
Thrones, joista on muodostunut ”suurten yleisöjen” faniuden kohteita. Nämä populaarikulttuurin kertomukset ovat laajentuneet transmediallisiksi tarinamaailmoiksi, jotka siis eri mediaformaattien ylittävän kerronnan lisäksi pitävät sisällään
myös fanien tuottamaa sisältöä. Tämä mahdollistaa faneille monenlaisia tapoja
osallistua faniuden kohteeseen. Kirjojen lukemisen ja elokuvien tai televisiosarjojen katsomisen lisäksi, fanit voivat luoda sosiaalisen median alustoilla omaa sisältöä ja seurata virallisten mediasisältöjen lisäksi myös toisten fanien tekemää sisältöä. (Jenkins 2006; Jenkins 2007; Mittell 2014, 253–254; Ryan & Thon 2014, 1;
Korpua et al. 2019.) Nämä piirteet ovat muuttaneet faniuden pienten piirien kiinnostuksista suuriksi kansainvälisiksi faniyhteisöiksi eli fandomeiksi. Fanit ovat olleet usein edelläkävijöitä nimenomaan sosiaalisen median eri käyttötapojen kanssa.
Faniudessa ilmeneekin erityisesti mediatekstien aktiivinen tulkinta ja käyttö osana
arkea, vaikka nämä kuuluvat myös muiden median käyttäjien arkeen. (Booth 2017,
20–21; Jenkins 2006a, 3–4; Nikunen 2008.)
Fanius on kulttuurinen ilmiö, joka on yhtäältä erityinen ja liittyy tietynlaiseen sitoutumiseen ja toimintaan, mutta toisaalta faniuden kaltaista kiinnostusta erilaisiin asioihin on lähes kaikilla ihmisillä (ks. Booth 2017, 24; Duffett 2013, 2). Fanitutkijat ovat korostaneet, kuinka suurin osa ihmisistä on faneja tavalla tai toisella.
Monet erilaiset kiinnostuksen kohteet tai harrastukset voivat olla hyvin samanlaisia
faniuden kanssa, vaikka niitä ei itse mieltäisikään faniudeksi. Kiinnostus urheiluun,
teatteriin, musiikkiin, elokuviin, kirjallisuuteen, käsitöihin tai puutarhanhoitoon
voidaan nähdä faniuden kanssa samankaltaisena ilmiönä. (Larsen & Zubernis 2013,
2; Booth 2017, 24.) Fanius on osa arjen kulttuurista ilmaisua, joka muodostaa keskeisen roolin siinä, keitä me olemme ja kuinka ymmärrämme maailmaa.
Tutkimuksessa ei ole yhtä ainoaa tapaa määritellä fani tai fanius. Vaikka tutkijat
näkevät faniuden laajana ilmiönä, johon voi kuulua hyvin monenlaisia käytänteitä
J. R. R. Tolkienin Taru sormusten herrasta (Lord of the Rings) -kirjat ilmestyivät vuosina 1954–1955 ja
elokuvat vuosina 2001–2003 sekä Hobitti (The Hobbit, Or There and Back Again) -kirja vuonna 1937 ja
elokuvat vuosina 2012–2014.
16 Suzanne Collinsin Nälkäpeli (The Hunger Games) -kirjasarja ilmestyi vuosina 2008–2010 ja kirjoihin
pohjautuvat elokuvat vuosina 2012–2015.
15
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ja kiinnostuksen kohteita, niin tutkimuksissa keskitytään aina tiettyyn faniuden
kontekstiin, kuten mediatuotteiden faniuteen tai urheilufaniuteen. Fanius voikin
tarkoittaa erilaisia asioita eri fanikonteksteissa (ks. esim. Duffett 2013, 19, Hills
2002, 7). Koska väitöskirjani käsittelee televisiosarjojen faniutta, niin keskityn
tässä luvussa erityisesti mediatekstien faniuteen.
Paul Boothin (2017, 19) mukaan fani on perinteisesti ymmärretty henkilönä, joka
panostaa aikaa ja energiaa tietyn mediatekstin ajatteluun sekä vuorovaikutukseen
tuon mediatekstin kanssa. Vuorovaikutus mediatekstin kanssa liittyy siihen, että
katsojat ja fanit eivät vain passiivisesti seuraa esimerkiksi televisiosarjaa, vaan aktiivisesti tulkitsevat sitä ja luovat siihen henkilökohtaisia suhteita ja merkityksiä.
Fani on joku, joka on haltioissaan tietystä mediatekstistä. Kaarina Nikunen (2005,
18) katsoo faniuden yleisesti viittaavan voimakkaaseen ja kiihkeään ihailuun, joka
liittyy johonkin populaarikulttuurin ilmiöön. Mark Duffett (2013, 2) kuvaa mediafaniuden olevan: ”positiivinen, henkilökohtainen ja suhteellisen syvä emotionaalinen yhteys mediavälitteiseen populaarikulttuurin elementtiin”. Edellisissä
määrittelyissä korostuvat positiiviset tunteet, henkilökohtainen sitoutuminen sekä
vuorovaikutus mediatekstin kanssa.
Faniuteen liittyy olennaisesti sekä henkilökohtainen sitoutuminen että yhteisöllisyys. Fanius onkin yhtä aikaa henkilökohtainen kokemus ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta muiden samanhenkisten kanssa. Laulaja Bruce Springsteen -faniutta tutkinut Daniel Cavicchi (1998, 59) on kuvannut faniuden olevan monitahoinen, henkilökohtainen ja samalla jaettu, jatkuva kokemus. Myös Henry Jenkins (1992) on
korostanut yhteisöllisyyden olevan olennainen osa faniutta. Mark Duffett (2013,
249) näkee faniyhteisöillä olevan kahtalainen rooli. Ensinnäkin yhteisön sisällä yksilöt otetaan vastaan, heitä tuetaan ja he pääsevät osalliseksi sosiaalisesta yhteydestä toisten fanien kanssa. Yhteisön ulkopuolella yhteisöt toimivat kollektiivisina
kokonaisuuksina, jotka edustavat sekä faneja että osittain myös faniuden kohdetta.
Koska faniutta voidaan kokea sekä henkilökohtaisesti että yhteisöllisesti, on fanitutkimuksessa keskitytty viime vuosina identiteetin ja yhteisöllisyyden teemojen
tarkasteluun (ks. esim. Booth 2017, 22).
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Yhteisöllisyys on kuitenkin ollut osa faniutta jo ennen internet-aikakautta. Erilaiset
fan clubit, fanzinet eli fanilehdet ja conit eli fanitapaamiset toimivat fanikulttuurin
juurruttajina 1900-luvulla. Esimerkiksi vakiintunut kansainvälinen scifi- ja fantasiakirjallisuuteen erikoistunut fanitapahtuma, Worldcon, järjestettiin ensimmäisen
kerran jo vuonna 1939 (Duffett 2013, 9). Internet ei sinällään synnyttänyt yhteisöllisyyttä, vaan antoi sille uudenlaisen ilmenemisväylän. Perinteiset yhteisöllisyyden
muodot ovat edelleen olemassa, ja internet omalta osaltaan myös vahvistaa niitä.
Esimerkiksi internetissä muodostuneet yhteisöt synnyttävät ystävyyssuhteita,
joissa toisia halutaan tavata kasvokkain. Samoin paikallisissa faniyhteisöissä järjestetään tapaamisia kasvotusten, koska sosiaalisuutta halutaan toteuttaa myös internetin ulkopuolella (ks. Nikunen 2005, 333).
Vaikka fanitutkimus on pyrkinyt irrottamaan faniutta tätä kulttuurimuotoa vähättelevistä käsityksistä, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että ilmiötä tarkasteltaisiin tutkimuksessa kritiikittömästi tai ihannoiden. Tutkimus onkin tunnistanut, miten yhtäältä faniyhteisöt syntyvät halusta ja tarpeesta jakaa omaa innostustaan ja kokemuksiaan muiden fanien kanssa, mutta toisaalta niissä ilmenee samanlaisia ongelmia ja haasteita, kuin missä tahansa muussakin ihmisyhteisössä. Fanitutkimuksen
alkuvaiheessa 1990-luvulla tuotiin usein esille faniryhmien yhtenäisyyttä ja tasaarvoa, mutta faniyhteisöihin liittyvät säännöt, normit ja hierarkiat on tiedostettu jo
pitkään (Hills 2002, 46; Nikunen 2008, 188). Faniyhteisöt eivät välttämättä
myöskään ole kaikille tasavertaisesti avoimia tiloja, vaan niissäkin esiintyy syrjintää
ja rasismia (ks. mm. Arjoranta et al. 2020; Williamson 2005, 103).
Sukupuoli ja etninen tausta ovatkin usein tekijöitä, joiden perusteella toisia faneja
on pyritty sulkemaan ”oikean” faniuden ulkopuolelle. Vaikka tämä ei ole uusi ilmiö,
niin sosiaalinen media on aivan uudella tavalla mahdollistanut syrjintää ja jopa laajoja häirintäkampanjoita17. Sosiaalisen median vaikutus ei kuitenkaan ole pelkästään negatiivista, vaan sen kautta on myös tullut laajemmin esille faniyhteisöihin

17Esimerkiksi Gamergate oli sosiaalisen median häirintäkampanja, joka kohdistui erityisesti peliyhteisön naisiin. Se oli aktiivisimmillaan vuosina 2014–2016 ja lähti liikkeelle pelintekijä Zoё Quinnin entisen poikaystävän
kirjoituksista, joissa Quinnia syytettiin perusteettomasti intiimeistä suhteistä pelijournalisteihin. (Arjoranta et
al. 2020, 96–97; Mortensen 2018, 789–790; Proctor & Kies 2018, 129–130).
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liittyviä syrjiviä piirteitä ja niille on nuossut vastareaktioita. Viime vuosina fanitutkimuksessa on pyritty tarkastelemaan laajemmin faniyhteisöihin liittyviä negatiivisia ja syrjiviä piirteitä. (ks. mm. Arjoranta et al. 2020; Proctor & Kies 2018;
Zubernis & Larsen 2012.) Tutkimuksessa on myös lisääntynyt kiinnostus antifaniuteen, jossa negatiivisia mielipiteitä ja kokemuksia mediateksteistä jaetaan yhteisöllisesti faniuden käytänteiden kaltaisesti (ks. mm. Giuffre 2014; Gray 2003; Strong
2011).
Faniuteen liittyvä yhteisöllisyys voikin parhammillaan tuottaa jaetun tilan, jossa
yhteinen kiinnostuksen kohde mahdollistaa oman innostuksen jakamisen ja yhteenkuuluvuuden kokemisen. Tämä tila ei kuitenkaan ole aina tasa-arvoisesti
jaettu, kun sosiaalisia hierarkioita rakennetaan yhteisöjen sisälle. Faniyhteisöt
muodostuvat silti monille tärkeiksi sekä yhteisöllisyyden että oman fani-identiteetin kannalta. Fanien tavat muodostaa pienempiä faniyhteisöjä ystävyys- ja perhesuhteiden pohjalta tuovat myös esille, kuinka faniuden sisällä voidaan rakentaa monenlaisia yhteisöjä ja sosiaalisia rooleja.18
Tässä tutkimuksessa määrittelen faniuden vahvaksi sitoutumiseksi kulttuuriseen
ilmiöön, joka koetaan merkitykselliseksi, ja jonka seuraamisesta ja/ tai johon osallistumisesta saadaan nautintoa. Faniuteen kuuluu myös yhteisöllisyys. Kuitenkin
katson, että fanien kokemus osallisuudesta faniyhteisöön ei aina välttämättä vaadi
aktiivista osallistumista yhteisön toimintaan. Yhteisöllisyyttä voidaan kokea jo pelkästään tiedostamalla, että faniyhteisö on olemassa. Jokainen fani muodostaakin
arkeensa omia tapojaan olla fani.
Fanikäytänteet voivat olla sarjojen katsomista tiettynä hetkenä viikossa tai syvempää kiinnostusta ilmiöihin, jotka voivat ulkopuolisille näyttäytyä triviaaleina tai turhina (Moffat & Schott 2011, 6). Fanikulttuuri onkin murtanut kulttuurisia
hierarkioita, kun ihmiset ovat antaneet populaarikulttuurin tuotteille yhtä paljon
arvostusta ja huomiota, kuin perinteisesti korkeakulttuurin tuotokset ovat saaneet
(Jenkins 1992, 17). Usein fanit tarkastelevat faniuden kohteitaan muita kriittisem-

18

Ks. lisää lähipiirin faniyhteisöistä alakuku 5.5.

29

min, eivätkä he sokeasti hyväksy kaikkia heille tarjottavia asioita. Tämä näkyy selkeästi aineistossani, jossa suuri osa keskusteluista liittyy sarjojen tulkintaan ja kritiikkiin sarjojen tapahtumista, arvoista ja merkityksistä. Esimerkiksi Vampyyripäiväkirjat-sarjan fani kirjoittaa näin viestiketjussa, jossa keskustellaan sarjan tavoista käsitellä eri kulttuuristen ja etnisten ryhmien edustajia:
Olen sarjan fani. Rakastan Vampyyripäiväkirjoja. Mutta se ei tarkoita, että
sarjaa ei voisi tarkastella kriittisesti. […] Se [kritiikki] ei tarkoita, ettet
rakastaisi sarjaa, vaan päinvastoin, se tarkoittaa, että tiedät sarjan pystyvän
parempaan. (RVD #10)19
Jenkins (1992, 23) oli yksi ensimmäisistä fanitutkijoista, jotka lähtivät tutkimuksessaan liikkeelle ajatuksesta, että fanit eivät todellisuudessa vastaa stereotyyppistä
kuvaa kulttuurisista hölmöistä, sosiaalisesti ulkopuolisista ja aivottomista kuluttajista, vaan he ovat aktiivisia merkitysten tuottajia ja manipuloijia.
Jenkins kirjoittaa, kuinka fanit puolustivat televisiosarjojen faniutta vallalla ollutta
massakulttuurin ajatusta vastaan. Vähän samaan tapaan Jenkins esittää fanien
olevan kuluttajia, mutta korostaa faniuteen olennaisesti kuuluvan oman sisällön
tuottamisen. Näin Jenkins tuo esiin, kuinka fanit eivät ole vain kulttuurisen vallan
kohteita, jotka innostuvat ja fanittavat mitä tahansa, vaan he ovat kulttuurisen
vallan käyttäjiä, jotka luovat uutta ja kaupallisuuden vastaistakin kulttuurista kenttää. (Jenkins 1992, 22, 33–35.) Fanien kulttuurinen valta ilmenee erityisen hyvin
nykyisessä sosiaalisen median fanikulttuurissa, jossa fanit voivat helposti jakaa
omia mielipiteitään, fanitaidettaan ja fanifiktiotaan. Näin fanit esimerkiksi fanifiktion keinoin muokkaavat eteenpäin faniuden kohteena olevia mediatekstejä, ja ne
tulevat osaksi transmediallista tarinamaailmaa. Lisäksi esimerkiksi televisiosarjojen tekijät seuraavat fanien keskusteluja, ja faneilla on näin vaikutusta myös ohjelmien tuotantoon. (Ks. myös Clark 2009; Jenkins 2006; Korpua et al. 2019, 103–
104.)

19 I am a fan of the show. I love The Vampire Diaries. But that doesn’t mean it’s immune to critique. […] It
doesn’t mean that you don’t love the show, quite the contrary, it means that you know the show can do better.
(RVD #10)
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Korostaessaan fanien kulttuurista valtaa kuluttajina, jotka myös tuottavat omaa
kaupallisesta tuotannosta riippumatonta sisältöään, Jenkins päätyi tekemään selkeää eroa ”tavallisten” kuluttajien ja fanien välillä (Jenkins 1992). Myöhemmin fanitutkimuksessa on kritisoitu tätä näkemystä. Esimerkiksi Matt Hillsin mukaan fanit ovat aina kuluttajia, eikä hänen mielestään pitäisi kaunistella asiaa ja korostaa
fanien olevan parempia ja tiedostavampia kuin muut median kuluttajat. (Hills
2002, 27–30.) Kaarina Nikunen on havainnut Xena-televisiosarjan (1995–2001)
fanien kokeneen fanitavaroiden toimivan fani-identiteetin vahvistajana. Fanien kulutustottumuksissa korostuvat perehtyneisyys ja valikoiva kuluttaminen. Tavaroiden kierrätys ja lainaus sekä mediatekstien uudelleen käyttö fanien omiin tarkoituksiin, kuten fanifiktioon, osoittavat kaupallisuuden vastaista ideologiaa ja käytänteitä. (Nikunen 2005, 342–343.) Nämä huomiot osoittavat, että vaikkakin tutkimuksessa kulutus on usein saanut negatiivisen leiman, minkä takia fanit on haluttu nähdä siitä irrallaan, on faniuden ja kuluttamisen vastakkainasettelu kyseenalaista.
Kuluttaminen voikin olennaisesti liittyä faniuteen ja sen ylläpitoon, ja olla näin fanien keino myös käyttää kulttuurista valtaa. Buffy-sarjan päättymisen jälkeen Mary
Kirby-Diaz lähti seuraamaan, kuinka fanit ylläpitivät faniuttaan. Tutkimus tehtiin
heti sarjan päätyttyä vuosien 2003–2008 aikana. Kirby-Diaz havaitsi, että päättyneen sarjan faniutta ylläpitää tuottaminen ja kuluttaminen. Tutkimuksessa havaittiin kaksi fanityyppiä, jotka ovat osittain myös limittäisiä. Ensimmäinen tyyppi on
sarjaorientoituneet fanit ja toinen tyyppi on tarinaorientoituneet fanit. Sarjaorientoituneet fanit ovat kulttuurin kuluttajia ja heidän kiinnostuksensa kohdistuu kaikkeen sarjassa; hahmoihin, ihmissuhteisiin, tarinaan, näyttelijöihin ja sarjan tekijöihin. Sarjaorientoituneet myös ostavat sarjaan liittyviä tuotteita, kuten DVD-levyjä,
figuureja, vaatteita, julisteita, avaimenperiä ynnä muuta. (Kirby-Diaz 2013, 39–
40.)
Tarinaorientoituneet fanit puolestaan tuottavat kulttuuria esimerkiksi fanifiktion ja
fanitaiteen muodoissa. Tarinaorientoituneet haluavat muokata uudestaan sarjan
tarinoita, hahmoja ja erityisesti heidän ihmissuhteitaan. Kummatkin fanien tyypit
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pitävät faniutta elossa, toiset vahvistamalla sitoutumistaan sarjaan uudelleen katsomisen ja kulttuurisen kuluttamisen kautta, ja toiset tuottamalla uusia kulttuurisia
tuotteita. (Kirby-Diaz 2013, 39–40.) Harri Kilven (2011) mukaan materiaalinen ja
taloudellinen aspekti ovat aina läsnä kaikissa mediatuotteissa. Tämä seikka on hyvä
tiedostaa, mutta se ei kuitenkaan vähennä sitä arvoa tai niitä merkityksiä, joita
näillä mediatuotteilla voi olla katsojille. Myös aineistossani ilmenee faniuteen liittyvät kuluttamisen ja tuottamisen puolet, jotka ovat usein limittäin osana yksilöiden faniutta.
Fanitutkimuksessa korostuu, kuinka fanius on normaali ihmisyyteen liittyvä ilmiö,
ja lisäksi se on hauskaa. Ihmiset nauttivat faniudesta ja siksi se on heille tärkeää.
(Booth 2017, 21; Larsen & Zubernis 2013, 10–11.) Faniuden erilaisissa määrittelyissä onkin korostunut merkitysten muodostumisen tärkeys, henkilökohtainen
suhde fani-ilmiöön ja osallistumisen sekä yhteisöllisyyden merkitykset. Mielenkiintoista onkin, kuinka nämä faniuden piirteet ovat samoja, joita nykyuskonnollisuuteen on liitetty. Näiden kahden kulttuurisen ilmiön käsittely rinnakkain voikin paljastaa jotain kummankin käytänteistä ja roolista osana nyky-yhteiskuntaa ja -kulttuuria.
Omassa tutkimuksessani keskeinen teema on faniuden ja uskonnon suhde. Teema
on kiinnostanut fanitutkijoita siitä asti, kun nykyinen kulttuurintutkimukseen nojaava fanitutkimus alkoi muodostua 1990-luvun alussa. Tätä ennen faniutta oli tarkasteltu yhteiskuntatutkimuksen piirissä, missä fanius nähtiin lähinnä ongelmana
tai häiriönä (ks. mm. Nikunen 2005, 57; Zwaan, Duits & Reijnders 2014, 1). 1980luvulla käsitys populaarikulttuurista vain massamediana oli alkanut murtua ja tutkimuksessa alettiin enenevässä määrin kiinnittää huomiota siihen, mitä ihmiset tekivät populaarikulttuurilla, kun aiemmin näkökulma oli lähinnä siinä, mitä populaarikulttuuri teki ihmisille (ks. mm. Hietala 2004, 274 – 276).
Yksi nykyisen fanitutkimuksen edelläkävijöistä on Henry Jenkins, joka tarkasteli
uskonnon ja faniuden suhdetta uraauurtaneessa teoksessa Textual Poachers
(1992). Jenkins (1992, 13) korosti, kuinka fanius ja uskonto ovat täysin erilaisia ilmiöitä ja hänelle näkemys uskonnon ja faniuden yhteydestä vaikutti loukkaavalta.
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Kuitenkin lähes samoihin aikoihin Michael Jindra näki merkittäviä yhteyksiä uskonnon ja faniuden välillä. Jindra tulkitsi Star Trek -faniuden yhtenä keinona pyhittää tiettyjä kulttuurisia elementtejä ja muodostaa yhteisöjä. Faniudessa korostuu
Jindran mukaan Star Trek -sarjan teemoissa ilmenevä toivo tulevaisuudesta sekä
ihmisten yhdenvertaisuus. Uskonnon muutos yhä enemmän instituutioiden ulkopuolella esiintyväksi ilmiöksi näyttäytyy Jindralle kontekstina, jossa fanius saa uskonnolle ominaisia merkityksiä. (Jindra 1994.)
Jenkinsin ja Jindran näkemysten erot pohjautuvat erilaiseen tapaan määritellä ja
ymmärtää termi uskonto. Fanitutkija Matt Hillsin tekemässä haastattelussa
Jenkins kertoo näkemyksistään uskonnon ja faniuden suhteen. Jenkins kertoo
mieltävänsä uskonnon oman fundamentalistisen baptistisen kasvatuksensa kautta
ilmiöksi, jossa uskomukset ja usko ovat keskiössä, ja jossa pyhät tekstit ymmärretään kirjaimellisesti. Jenkins vastustaakin sitä, että fanien katsotaan suhtautuvan
mediateksteihin kuin ne olisivat uskonnollisia totuuksia, jotka pitäisi ymmärtää
kirjaimellisesti (Hills 2001).
Mark Duffett (2013, 143) puolestaan korostaa, että uskonnollisen vakaumuksen
ajatuksen liittäminen faniuteen on aina ongelmallista, koska silloin faniuteen liitetään samalla myös ajatus faneista kiihkoilijoina. Olen Jenkinsin ja Duffettin kanssa
samaa mieltä siitä, että faniutta ei pidä nähdä fundamentalistisena uskonnollisuutena, tai nähdä faniuden ja uskonnollisen vakaumuksen olevan sama ilmiö. Kuitenkaan se, että näen yhteyksiä faniuden ja uskonnon välillä ei tarkoita kumpaakaan
näistä asioista. Uskonto viittaa yleisesti uskontotieteen terminä laajempaan ilmiöön, kuin vain institutionaaliseen uskontoon tai henkilökohtaiseen uskoon.
Faniuden ja uskonnon suhdetta tarkastellut uskontotieteilijä Teemu Taira (2008,
123) onkin huomannut, kuinka: ”Fanitutkimuksen teoriassa uskonnon käsite muistuttaa enemmän arkikielen protestanttiskristillisiä merkityksiä, kuin uskontotieteen analyyttisiä ja etymologisia tarkasteluja.” Uskonto-käsitteeseen liittyy paljon
tunteellista ja henkilökohtaista painoarvoa. Niin positiiviset kuin negatiiviset uskontoon liitetyt kokemukset muokkaavat sanan käyttöä arjessa ja samalla myös uskonnontutkimuksen ulkopuolisessa tieteen kentässä. Uskonto määritelläänkin
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yleensä melko suppeasti fanitutkimuksen piirissä, mikä sulkee keskustelun ulkopuolelle teemoja, jotka auttaisivat ymmärtämään faniutta ja kulttuurista todellisuuttamme paremmin (ks. myös Cusack & Robertson 2019, 3–4).
Uskontotieteen käsitteenä uskonto ymmärretään ylikulttuurisena ja yleisinhimillisenä ilmiönä. Uskonto ei näin viittaa vain tiettyihin uskontoperinteisiin ja institutionaalisiin uskontoihin, vaan laajemmin uskonnollisuuteen ja uskonnollisiin
ilmiöihin, joita voidaan määritellä monin tavoin. (Ks. mm. Cusack & Robertson
2019, 2; Närvä 2020, 55; Taira, Martikainen & Ketola 2018, 12–13.) Essentialistisissa määrittelyissä uskonnolla katsotaan olevan jokin olemus tai piirre, esimerkiksi usko yliluonnolliseen, jota ilman ilmiö ei ole uskontoa. Nykyään uskontotieteessä on kuitenkin tavallista määritellä uskonto antiessentialistisena käsitteenä.
Näin uskonnolla ei katsota olevan mitään yhtä tiettyä ennalta määrättyä olemusta
tai sisältöä. Uskonto yleensä määritelläänkin tietyn tutkimuksen käyttötarkoituksen mukaan. Näin uskonto on analyyttinen työkalu, jonka avulla tutkimuksessa
voidaan kiinnittää huomioita tiettyihin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.
(Ks. Anttonen 2010, 84 –87, 96–108; Lyden 2015a, 8–10; Närvä 2020, 56; Närvä
2014; Taira 2008, 124–125.) Fanitutkijoiden käyttämät määritelmät uskonnosta
ovat yleensä lähempänä essentialistista näkökulmaa, kun taas faniutta tutkivat uskonnontutkijat käyttävät antiessentialistisia määritelmiä uskonnosta (ks. myös
Taira 2008, 125).
Fanitutkija Matt Hills on nähnyt tietynlaista yhteneväisyyttä faniuden ja uskonnon
välillä. Tämä korostuu kulttifaniudessa, jossa ilmenee ensinnäkin yhteneväisen sanaston käyttö uskonnon ja faniuden välillä sekä toisaalta faniuteen liittyvät vahvat
kokemukset. Hills kuitenkin lanseeraa käsitteen neoreligiosity, jonka suomalainen
fanitutkija Irma Hirsjärvi on kääntänyt uususkonnollisuudeksi.20 Hills haluaa näin
erottaa faniuden uskonnon käsitteestä korostaen, kuinka kulttifaniuteen liittyvät
”kultin” piirteet eivät ole sekulaarin kulttuurin paluuta uskontoon eivätkä
myöskään uskonnon uutta sosiaalista paikantumista. Hills vastustaa ajatusta, että
uskonnolla olisi tietty olemus, jonka voisimme havaita myös faniudessa, tai että
20 Uskontotieteessä uususkonnollisuus-termiä on joskus käytetty viittaamaan New Age -liikkeeseen sekä siihen
uskonnolliseen ilmiöön, josta nykyään yleensä puhutaan uushenkisyytenä (ks. Junnonaho 1999). Tätä termin
käyttötapaa ei tulekaan sekoittaa Hillsin määritelmään.
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fanius täyttäisi uskonnon piiriin miellettyjä funktioita. (Hills 2002, 118–119; Hills
2013; Hirsjärvi 2008, 151)
Oma tutkimukseni pohjaa Hillsin hylkäämään, mutta uskontotieteessä laajasti hyväksyttyyn näkemykseen siitä, että uskontoon liittyvät keskustelut ja uskonnollisuus ovat muuttaneet kulttuurisesti paikkaansa henkilökohtaisiksi ja mediavälitteisiksi.21 Tämän näkemyksen kautta on mielekästä tarkastella, kuinka faniuteen liittyvät tulkinnat ja käytänteet voivat toimia osana ihmisten elämän merkityksellistämistä uskonnollisten myyttien ja rituaalien tavoin. Hillsin mukaan fanikulttuurin
uususkonnollisuus ilmenee siinä, millaisia vaikutuksia fanikeskusteluilla ja fanikäytännöillä on (Hills 2013). Tutkin näitä samoja kysymyksiä, mutta katson näiden
olevan yhteydessä kulttuuriseen ilmiöön, josta voimme käyttää termiä uskonto.
Muutkin fanitutkijat ovat Hillsin kaltaisesti olleet kiinnostuneita fanien tavasta
käyttää uskonnollista sanastoa, kuten kultti, kaanon, pyhäinhäväistys ja uskonnollinen. Fanien katsotaan käyttävän uskonnollisia termejä kuvaamaan vahvaa kokemusta tai suhdetta. Näiden kokemusten kuvaukseen ei ole kulttuurissa helposti
muuta vastaavuutta kuin uskontoon liittyvät termit. (ks. esim. Duffett 2013, 145;
Hirsjärvi 2008, 151–152; Korpua et al. 2019, 109.) Fanien mielletään yleensä käyttävän uskonnollisia termejä ironisesti ja omalla tavallaan, koko ajan tietoisina
niiden painolastista. Kuitenkin joskus tutkimuksissa otetaan myös vakavammin
kielenkäyttöön liittyvät yhteydet faniuden ja uskonnon välillä (Duffett 2013, 145;
Hirsjärvi 2008, 151–152; Korpua et al. 2019, 109). Uskonnollisten termien käyttö ei
mielestäni suoraan muodosta yhteyttä faniuden ja uskonnon välillä, mutta se tuo
ilmi fanitutkimuksen havainnon siitä, että faniuteen liittyy vahvoja kokemuksia,
joiden ilmaisuun sekulaariin arkielämään liitetyt termit eivät riitä.
Hirsjärvi onkin pohtinut, kuinka faniuteen liittyviä vahvoja kokemuksia ja merkityksiä voitaisiin kuvata ja tarkastella. Hän katsoo, että scifi-faniuden piirissä: ”keskeiseksi ei nouse kysymys siitä, onko fanius uskontoa, vaan siitä minkälaisia arvoja
ja metatekstejä faniudessa, sen diskursseissa ja käytänteiden pontimena liikkuu.”

21

Ks. lisää alaluku 1.2.
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(Hirsjärvi 2008, 151–153). Tutkin vampyyrifaniudessa samankaltaisia vahvoja kokemuksia, merkityksiä ja arvoja. Mielestäni ainakin osittain puhun Hirsjärven
kanssa samasta ilmiöstä käyttäen eri termejä. Ninian Smartin (1998, 26) ajatuksen
mukaisesti, katson että voimme uskontotieteen näkökulmasta nähdä faniuden ja
uskonnon toimivan samalla kentällä, jossa pohditaan elämän suuria kysymyksiä ja
haetaan keinoja ymmärtää maailmaa ja omaa elämää. Tutkimuksessani tuonkin
esiin uskontoa ja faniutta yhdistävää merkityksellistämistä.
Faniuden ja uskonnon suhteeseen kriittisesti suhtautuvien tutkijoiden lisäksi löytyy
myös tutkimusta, jossa tämä yhteys nähdään mielekkäänä. Suomalaisia Evertonjalkapalloseuran faneja tutkinut Harri Heinonen (2005, 253) huomasi tutkimuksessaan, että faniudella on positiivinen merkitys faneille. Fanius rakentuu Heinosen
mukaan ”nautinnolliselle tietoisuudelle siitä, että on olemassa jotakin, johon on
täydellisesti panostanut ja kiinnittänyt itsensä, mutta jota voi myös jollain tavalla
hallita”. Heinonen näkee Everton-faniuden olevan faneille keino merkityksellistää
elämäänsä. Vaikka Heinosenkin aineistossa fanit vertasivat omaa faniuttaan uskontoon, niin Heinosen (2005, 234) mukaan: ”Fanius ei ole uskonto, mutta se palvelee
asialle omistautuneiden Everton-fanien elämässä uskonnon tehtävää merkityksellistäen kokemusmaailmaa ja olemassaoloa.”
Heinosen havaitsemia kokemusmaailmaa ja olemassaoloa merkityksellistäviä piirteitä on nähty myös televisiofaniudessa. Jennifer Porter on tarkastellut Star Trek faniutta implisiittisen uskonnon kehyksestä (Porter 2009). Implisiittisen uskonnon
termiä kehittänyt Edward Bailey katsoo sen viittaavan sellaiseen nykykulttuurin uskonnollisuuteen, jossa ihmiset ovat vahvasti sitoutuneita perinteisen uskonnollisuuden ulkopuoliseen ilmiöön, joka yleensä liittyy populaarikulttuuriin tai arjen
toimintaan (Bailey 1997; Bailey 2006). Porterin mukaan Star Trek -sarja antaa faneille mahdollisuuden päästä osalliseksi jostain itseä suuremmasta. Fanit ovat ilmaisseet, kuinka ovat saaneet sarjasta lohtua ja tukea vaikeina aikoina, ja sarja on
antanut heille voimaa jaksaa eteenpäin. Fanit ovat saaneet sarjasta kokemuksen,
että elämällä ja ihmiskunnalla on syvempi tarkoitus. Porter on näin nähnyt faniuden toimivan implisiittisenä uskontona faneille. (Porter 2009.) Samoja teemoja ilmenee myös aineistoni vampyyrifanien viesteissä.
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Suomalaistutkijat Jyrki Korpua, Maria Ruotsalainen, Minna Siikilä-Laitila, Taina
Välisalo ja Irma Hirsjärvi (2019) ovat myös nähneet yhteyksiä faniuden ja
implisiittisen uskonnon välillä. He ovat tutkineet Hobitti-elokuvatrilogian22 (2012–
2014) vastaanottoon liittyviä faniutta ja uskontoa yhdistäviä piirteitä. He kuitenkin
päätyivät käyttämään pyhä-termiä kansainvälisessä tutkimusprojektissa kerätyn
kyselytutkimusaineistonsa tarkasteluun. Tutkimuksessa tuodaan esille, kuinka
pyhä voi käsitteenä tarjota keinoja ymmärtää nyky-yleisöjen kokemuksia ja osallistumista populaarikulttuurin laajoihin transmediallisiin tarinamaailmoihin.
Faniuden ja uskonnon yhteydet on siis pitkään tiedostettu tutkimuksessa, mutta se
miten niihin pitäisi suhtautua vaihtelee eri tutkijoiden ja osittain myös oppiaineiden välillä. Fanitutkimuksen ja uskontotieteen oppiaine-erot voivat johtaa määrittelemään samoja ilmiöitä erilaisin termein. Kuitenkaan kaikki uskonnontutkimuksen piirissä faniutta tutkivat eivät näe mielekkäänä korostaa faniuden ja uskonnon
yhteneväisyyttä (ks. esim. Crome 2015). Samoin kaikki fanitutkimuksen puolelta
faniutta ja uskontoa tarkastelevat eivät näe ongelmallisena tarkastella faniutta uskonnontutkimuksen termien avulla (ks. esim. Korpua et al. 2019). Teemu Taira
näkee faniuden rinnastamisen uskontoon voivan olla tutkimuksellisesti hyödyllistä,
”koska se auttaa meitä ymmärtämään sekä nykykulttuurin uskonnollisuutta että
faniutta paremmin” (Taira 2008, 135). Vastaavaan ajatukseen pohjaa myös oma
tutkimukseni. Faniuden ja uskonnon välillä on nähty olennaisia yhteyksiä erityisesti vahvoihin tunteisiin, sitoutumiseen, elämän merkityksellistämiseen ja yhteisölliseen toimintaan liittyen. Nämä teemat ovat kiinnostuksen kohteena myös tässä
tutkimuksessani.

1.5. Uskonto, myytti ja rituaali tutkimuksessani
Edellisessä alaluvussa kävi ilmi, kuinka faniuden ja uskonnon suhteesta on monia
eriäviä näkemyksiä fanitutkimuksen piirissä. Myöskään fanit eivät usein miellä faniuden ja uskonnon välillä olevan yhteyttä (ks. esim. Hirsjärvi 2008). Uskonto on
Hobitti – Odottamaton matka (The Hobbit: An Unexpected Journey 2012), Hobitti – Smaugin autioittama
maa (The Hobbit: The Desolation of Smaug 2013), Hobitti – Viiden armeijan taistelu (The Hobbit: Battle of
the Five Armies 2014).
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kuitenkin laajempi kulttuurinen ilmiö, kuin usein arjessa tullaan ajatelleeksi, ja uskonnon erottaminen muista elämänalueista on oikeastaan hyvin tuore ajattelutapa.
Siksi tutkimuksen kannalta ei ole aina hedelmällistä pitäytyä vain niissä ilmiöissä,
jotka ihmiset itse mieltävät uskonnoksi. Esimerkiksi uskonnolliset myytit kertovat
millainen on todellisuus, mikä on hyvää ja pahaa, ja miten ihmisten pitäisi elää.
Nämä ovat perustavanlaatuisia inhimillisiä kysymyksiä, joihin jokaisen on löydettävä vastaus tavalla tai toisella. Monet eivät nykypäivänä etsi näitä vastauksia
institutionaalisista uskonnoista, vaan yhtä lailla populaarikulttuurin kertomukset
ja tarinamaailmat voivat tarjota ratkaisuja. Siksi uskontotieteessä tarkastellaankin
myös näitä muita keinoja, joilla ihmiset ymmärtävät todellisuuttaan ja itseään.
Termillä uskonto viittaan tässä tutkimuksessa niihin tapoihin, joilla ihmiset 1) ymmärtävät elämäänsä, 2) ovat osa yhteisöä, 3) vahvistavat ja jakavat arvoja sekä kokemuksia ja 4) löytävät toivoa ja lohtua elämäänsä. Tämän määritelmän kautta
voimme tarkastella ihmisten keinoja merkityksellistää elämäänsä ja todellisuuttaan. Määritelmäni on funktionaalinen, korostaen uskonnon tehtäviä ihmisten arjessa. Uskonnon määrittelyni pohjautuu käsitykseen nykykulttuurin uskonnollisuuden luonteesta henkilökohtaistuneena ja mediavälitteisenä.
Uskonnon funktionaaliseen määrittelyyn on esitetty kritiikkiä esimerkiksi siitä, että
se voi toimia kehäpäätelmänä, jos määritelmä rajaa uskonnon vain tiettyyn funktioon, joka oletetaan uskontoa yleisesti määrittäväksi tekijäksi. Ongelmia voi myös
tuottaa määritelmän väljyys, koska monet uskonnon piiriin liitetyt funktiot, kuten
elämän merkityksellistäminen tai lohdun kokeminen, voivat liittyä muihinkin sosiokulttuurisiin tai psyykkisiin ilmiöihin.23 Funktionaalisten määritelmien katsotaan kuitenkin voivan toimia mielekkäinä tutkimuksellisina välineinä, vaikka funktionaaliset yleisselitykset uskonnosta on uskonnontutkimuksen piirissä pitkälti hylätty. (Närvä 2020, 61–62.) Uskonnon määritelmäni toimiikin tutkimuksellisena
välineenä tämän tutkimuksen kontekstissa kahdella tavalla: 1) tuoden esille myyt-

Fanikulttuurin voidaan nähdä olevan tällainen ilmiö, joka uskonnon kaltaisesti merkityksellistää elämää
ilman, että se välttämättä mielletään uskonnollisuutena. Faniuden tarkastelu funktionaalisen uskonnon määrittelyni avulla, hyödyntäen uskontotieteen myytin ja rituaalin käsitteitä, mahdollistaa kuitenkin laajempien
kulttuuristen yhteyksien analysoinnin näiden ilmiöiden välillä. Näin on mahdollista pohtia tarkemmin ilmiöiden suhteita osana yhteiskunnallista todellisuuttamme.
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tien ja rituaalien kautta ilmeneviä yhtymäkohtia faniuden ja nykykulttuurin uskonnollisten merkityksenantojen välillä ja 2) osoittaen, kuinka uskonnontutkimuksen
käsitteet voivat mielenkiintoisella tavalla käsitteellistää faniuden merkityksenantoa.
Tarkastelen työssäni fanien merkityksellistämisen prosesseja uskontotieteestä nousevien käsitteiden, myytin ja rituaalin, kautta. Tutkimukseni lähti liikkeelle, kun
kiinnostuin ilmiöstä, jossa fanit keskustelivat internetissä sarjojen merkityksestä ja
pohtivat omia arvojaan sarjojen kautta. Havaitsin, että näillä keskusteluilla voisi
olla yhtymäkohtia uskonnolliseen merkityksellistämiseen. Erityisesti keskustelut
tuntuivat yhdistyvän aiemman uskontotieteellisen tutkimuksen näkemyksiin myyteistä ja rituaaleista. Lähdin tutkimaan, voisiko myyttisiä ja rituaalisia piirteitä havaita myös vampyyritelevisiosarjojen faniudessa.24 Rituaali ja myytti tuleekin tässä
tutkimuksessa nähdä teoreettisina työkaluina, jotka ohjaavat fanikeskustelujen
analyysia. Vaikka myyttejä ja rituaaleja on käsitteellistetty mielenkiintoisilla tavoilla lukuisilla eri tieteenaloilla, tukeuden tässä tutkimuksessa erityisesti uskontotieteen parissa käytyihin keskusteluihin. Tällä tavalla käytettynä käsitteet avaavat
paitsi fani-ilmiötä itsessään, myös laajempaa kysymystä populaarikulttuurin ja nykyuskonnollisuuden suhteesta.
Myytti viittaa yleisesti uskontotieteessä kertomuksiin, jotka yhteisö kokee itselleen
tärkeiksi, ja joiden avulla ilmaistaan ja välitetään yhteisön arvoja ja normeja (ks.
esim. Doty 2000, 37–39, 42–43; Campbell 1972, 215; Eliade 1963, 1–2; Sjöblom
1997, 45–47). Arvot ja normit ovat keskeisiä myytteihin liittyviä teemoja. Tässä
työssä käyttämäni myytin käsite nousee William G. Dotyn (2000) polyfunktionaalisen määritelmän pohjalta, jossa myytille annetaan 17 eri funktiota tai piirrettä.
Tätä Dotyn määrittelyä olen muokannut eteenpäin keskittyen analyysissani metaforien ja sankarimallien teemoihin.25
Uskontotieteessä rituaali määritellään yleisesti uskontoon liittyväksi toiminnaksi,
erottaen sen myyteistä, uskomuksista ja symboleista. Rituaalit on yleisesti nähty

24
25

Ks. tarkempi analyysin rakenteen esittely alaluku 2.2.
Ks. tarkempi myytteihin liittyvän teoreettisen taustan esittely alaluku 4.1.
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toistuvana ja tietyllä kaavalla etenevänä toimintana, joka on irrotettu normaalista
arjesta. Rituaaleihin on yleensä myös liitetty yhteisöllisyys. (Ks. esim. Bell 1992, 19;
Durkheim 1980, 32; Snoek 2006, 11; Honko 1983, 30–31.) Tässä tutkimuksessani
muodostan Johanna Sumialan median rituaalien määritelmän kautta oman
fanirituaalien määritelmän, jonka avulla analysoin toistuvaa ja yhteisöllistä fanitoimintaa.26
Väitöskirjani tarkoitus ei ole tutkia, kokevatko fanit faniuden uskonnoksi, vaan yrittää ymmärtää voidaanko faniuteen ja uskontoon liittyvissä merkityksellistämisen
prosesseissa nähdä yhteneväisyyksiä. Tutkimuksessani tarkastelenkin faniuden
myyttisten ja rituaalisten piirteiden lisäksi sitä, mitä nämä piirteet kertovat uskonnon ja populaarikulttuurin suhteesta nykykulttuurissamme. Tutkimuksessani
onkin osittain kyse faniuden ja uskonnon tutkimuksen perinteisen asetelman kääntämisestä toisin päin. Kyse ei ole vain siitä, missä muodoin fanius voi liittyä nykyuskonnollisuuteen, vaan myös siitä, miten uskontotieteen parissa esille nostetut
teoriat ja käsitteet voivat hyödyntää faniuden ymmärtämistä. Näin kiinnostus kohdistuu myös siihen, miten uskontotieteellinen tutkimus voisi tarjota laajempaa ymmärrystä nykyisestä populaarikulttuurin ja sosiaalisen median läpäisemästä kulttuuristamme.

1.6. Tutkimuksen rakenne
Tutkimukseni jakautuu kuuteen päälukuun. Kolme ensimmäistä päälukua esittelevät työni tavoitteita, liittymistä aiempaan tutkimukseen, aineistoani ja työn kontekstia. Tässä ensimmäisessä johdantoluvussa olen esitellyt tutkimusaiheeni ja tutkimuskysymykseni, sekä nykyuskonnollisuuden kontekstin ja tutkimuskentän,
jonka osaksi tutkimukseni liitän. Aiemmat tutkimukselliset näkökulmat henkilökohtaistuneesta uskonnollisuudesta, median kulttuurisesta merkityksestä sekä populaarikulttuurin, faniuden ja uskonnon yhteyksistä luovat pohjan omalle tutkimukselleni faniuden roolista osana nykyuskonnollisuutta.

26

Ks. tarkempi rituaaleihin liittyvän teoreettisen taustan esittely alaluku 5.1.
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Työni luvussa kaksi esittelen käyttämäni internetin fanikeskusteluista muodostuvan tutkimusaineistoni. Luvussa esittelen aineistoni keräämiseen ja analysointiin
käyttämäni metodit, ja tarkastelen aineistoon liittyviä tutkimuseettisiä kysymyksiä.
Luvun kaksi lopussa käsittelen myös omaa tutkijapositiotani. Luvussa kolme esittelen vampyyreihin liittyvää uskonnollista- ja kansanperinnettä. Näin tuon esille,
kuinka vampyyriperinteen teemat ja osittain myös funktiot ovat siirtyneet kansanperinteestä populaarikulttuuriin. Luvun kolme lopuksi esittelen televisiosarjat,
joiden faniutta tässä tutkimuksessa tarkastelen. Vaikka työni päähuomio on
faneissa ja sarjan vastaanotossa, näiden ymmärtäminen voi tapahtua ainoastaan
sarjojen luomassa kontekstissa.
Luvuissa neljä ja viisi analysoin aineistoani. Luvun neljä alussa esittelen myyttiä
teoreettisena käsitteenä ja William G. Dotyn myyttimallia, jota olen muokannut
eteenpäin käytettäväksi tässä työssäni. Keskitynkin analyysissani erityisesti aineistossani ilmenevään keskusteluun sarjojen metaforista ja sankarimalleista. Luvussa
analysoin, miten fanit tulkitsevat sarjojen toimivan metaforina todellisuudelle sekä
kokevat niiden kertovan yleisinhimillisistä elämän haasteista. Tarkastelen myös,
kuinka Buffy vampyyrintappaja -sarjan sankaritar on mielletty voimaannuttavaksi malliksi naiseudesta ja sankaruudesta, ja kuinka vampyyrit voidaan mieltää
sankarimalleiksi, joiden kautta pohditaan ihmisyyttä, hyvää, pahaa ja yhteiskunnan
arvoja. Luvun neljä lopussa esittelen oman faniuden myyttimallin, jonka olen muodostanut Dotyn teorian ja oman analyysini pohjalta kuvaamaan vampyyrisarjoissa
ilmeneviä myyttisiä piirteitä.
Luvussa viisi käsittelen yhteisöllisiä fanirituaaleja. Luvun alussa esittelen rituaalia
teoreettisena käsitteenä, sekä omaa fanirituaalien käsitettä, jonka olen muodostanut Johanna Sumialan median rituaalien käsitteen kautta. Fanirituaalien määrittelyn avulla tarkastelen erityisesti fanitoimintaan liittyviä kokemuksia yhteisöllisyydestä. Luvussa analysoin fanien katselun rituaaleja, sarjan hahmoihin koettua yhteyttä, internetissä tapahtuvaa fanitoimintaa, lähipiirin faniyhteisöllisyyttä sekä
elämän merkityksellistämistä ”sarja muutti elämäni” -kertomusten kautta. Luvun
viisi lopussa esittelen fanirituaalien mallin, jonka olen rakentanut Sumialan teorian
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ja oman analyysini pohjalta kuvaamaan vampyyrisarjojen faniuteen liittyviä rituaalisia piirteitä.
Luku kuusi sisältää työni johtopäätökset. Luvussa tuon yhteen analyysilukujeni tulokset ja tarkastelen niitä suhteessa aiemman tutkimuksen muodostamaan näkemykseen nykyuskonnollisuudesta sekä faniuden ja uskonnon suhteesta. Lopuksi
esittelen tutkimukseni myötä nousseet ehdotukset tuleviksi jatkotutkimuksen
kohteiksi.
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2. AINEISTO JA METODIT
2.1. Aineisto ja netnografia aineiston keruun metodina
Tutkimukseni kohteena on televisiosarjojen fanius. Aineistoni koostuu fanien
internetissä käymistä keskusteluista sarjoihin liittyen, eli siten aineisto on lähtökohtaisesti fanien itsensä tuottamaa. Aineistossani ilmenee fanien ajatusten ja mielipiteiden lisäksi, millaisista asioista fanit keskustelevat keskenään, sekä millä
tavoin omaa faniutta tuodaan esille faniyhteisössä. Tutkimukseeni liittyy myös
olennaisesti faniuteen kuuluva yhteisöllisyys. Aineistoni kautta pystynkin tarkastelemaan keinoja, joilla fanit ylläpitävät osallisuuttaan faniudessa ja luovat yhteyksiä
faniyhteisöön. Näin onkin perusteltua, että käytän aineistonani juuri fanien yhteisiä
internetissä toteutuneita keskusteluja (vrt. Kuula 2011, 198–199; Turtiainen &
Östman 2013, 63) Tästä huolimatta, vaikka itse televisiosarjat eivät ole aineistoani,
niin sarjojen teemat, hahmot ja osittain myös juonet ovat olennaista taustaa työssäni faniuteen liittyvien myyttien ja rituaalien ymmärtämisen kannalta. 27
Olen valinnut vampyyritelevisiosarjojen Buffy vampyyrintappaja, True Blood ja
Vampyyripäiväkirjat faniuden tutkimukseni kohteeksi kolmesta syystä:
1) Vampyyrisarjat ovat osa fantasian kerrontaa, mikä tarjoaa katsojille mahdollisuuden tarkastella yhteiskunnallista todellisuutta, arvoja ja normeja kertomusten
avulla. Vampyyrit ja sarjojen muut yliluonnolliset piirteet tarjoavat keinon käsitellä
vaikeitakin kysymyksiä, kuten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, rasismi, seksuaalisuus ja
väkivalta, metaforien kautta. Näin vaikeat teemat eivät tunnu niin raskailta ja hyökkääviltä. Fantasia mahdollistaa erilaisten maailmojen kuvaamisen ja voi samalla
näyttää millaiseksi maailma voisi muuttua. Esimerkiksi vahvojen naissankareiden
kuvaaminen ilmentää sukupuolten tasa-arvoa, mikä ei vielä ole toteutunut todellisuudessa, mutta mikä olisi mahdollista. Sarjojen myyttinen kerronta ja metaforat
ovatkin vedonneet moniin katsojiin ja faneihin.

27

Esittelen sarjoja osana vampyyriperinteen jatkumoa luvussa 3.
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2) Vampyyrisarjat ovat osa eri uskonnollisten perinteiden ja kansanperinteen vampyyritarinoiden jatkumoa. Myyteissä ja kansanperinteessä ilmennetään yhteisön
arvoja ja normeja, ja näiden teemojen tarkastelu on myös keskeinen osa vampyyrifiktiota. Kansanperinteessä vampyyrien avulla selitettiin yhteisön huonoa onnea
sekä ylläpidettiin käsityksiä yhteisön normien mukaisesta elämästä, koska vampyyreiksi muuttuivat he, jotka olivat normeja tavalla tai toisella rikkoneet. Nykyiset fiktion vampyyrit edustavat myös normien rikkojia ja ulkopuolisia, mutta ne eivät
kuitenkaan enää ilmennä normien rikkomiseen liittyvää rangaistusta, vaan tuovat
esille syrjintää ja epätasa-arvoa. Vampyyrisarjat käsittelevät yhteisön arvoja ja normeja, ja fanit tulkitsevat niitä suhteessa omaan elämäänsä.
3) Nämä kolme sarjaa ovat olleet 2000-luvun suosituimpia vampyyrisarjoja. Vampyyritarinat nousivat erittäin suosituiksi 2000-luvun alussa, kun Stephenie
Meyerin Twilight-kirjasarja (2005–2008)28 ja kirjoista tehdyt Twilight Saga -elokuvat (2008–2012)29 saivat laajaa suosiota. True Blood ja Vampyyripäiväkirjat ilmestyivät Twilightin vanavedessä, mutta Buffy vampyyrintappaja -sarja oli vakiinnuttanut paikkansa vampyyrisarjojen joukossa jo aiemmin. Nämä televisiosarjat keräsivät laajat ja omistautuneet fanikunnat. Tutkimukseni kannalta on
olennaista, että fanit ovat internetkeskusteluissaan tuoneet ilmi pohdintaansa sarjojen merkityksestä itselleen sekä tapoja, joilla ovat ottaneet sarjat osaksi elämäänsä. Tarkastelemani kolme sarjaa sisältävät monia yhtäläisyyksiä, joista merkittävimpiä ovat tarinan kertominen nuoren naisen näkökulmasta sekä vampyyrihahmojen sisäinen kamppailu hyvän ja pahan välillä.
Vampyyrisarjojen faniuden tutkimuksessa hyödynsin internetissä olevaa aineistoa,
koska internet on keskeinen alusta, jossa fanit kohtaavat toisiaan ja keskustelevat
sarjoista. Internetissä on monenlaisia faniuteen keskittyviä sivustoja, foorumeita,
blogeja sekä ryhmiä. Televisiosarjoilla on viralliset nettisivut sekä omat tilit sosiaalisen median eri alustoilla. Näissä sarjoja mainostetaan ja katsojien sekä fanien

Kirjasarjaan kuuluu neljä kirjaa Twilight (Houkutus) 2005, New Moon (Uusikuu) 2006, Eclipse (Epäilys)
2007 ja Breaking Dawn (Aamunkoi) 2008.
29 Elokuvasarjaan kuuluu viisi elokuvaa Twilight – Houkutus 2008, Twilight – Uusikuu 2009, Twilight –
Epäilys 2010, Twilight – Aamunkoi osa 1 2011 ja Twilight – Aamunkoi osa 2 2012.
28
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kiinnostusta pidetään yllä. Virallisten sivustojen rinnalla toimii lukemattomia yksittäisten fanien sekä faniyhteisöjen ylläpitämiä fanisivustoja, blogeja ja fanifoorumeita. Fanifoorumit ovat keskustelusivustoja, kun taas fanisivustoilla ei useinkaan
ole samalla tavalla mahdollisuutta keskusteluun, vaan sivujen ylläpitäjä jakaa niillä
tietoa sarjoista. Fanisivustojen vieraskirjoissa on kuitenkin alkanut myös fanikeskusteluja, jotka esimerkiksi suomalaisten Buffy-fanien piirissä auttoivat faneja tutustumaan toisiinsa ja myöhemmin perustamaan laajemman fanifoorumin keskustelua ja tapahtumien suunnittelua varten (BME #1; ks. myös Nikunen 2005, 120–
122.)
Fanifoorumeilla fanit kohtaavat toisiaan ja keskustelevat sarjoista. Näillä foorumeilla fanit aloittavat keskusteluja itseään kiinnostavista teemoista ja toiset liittyvät
keskusteluun. Keskustelut ovatkin hyvin eri mittaisia riippuen keskustelun aiheesta
ja keskustelijoiden määrästä. Toki monesti keskusteluissa tietyt henkilöt pitävät
yllä keskustelua kommentoimalla ja vastaamalla toistensa kommentteihin. Yleisimmät keskustelun aiheet ovat sarjojen juonenkäänteet, hahmot ja hahmojen väliset
suhteet. Kuitenkin foorumeilla keskustellaan myös sarjojen syvällisemmistä merkityksistä, kuten tarinoiden ja teemojen suhteesta todellisuuteen sekä sarjojen ja faniuden merkityksestä omaan elämään. Näitä keskusteluja olen valinnut tutkimukseni aineistoksi, koska ne tarjoavat tietoa siitä, mitä fanius antaa ihmisille arjen
kulttuurisena toimintana.
Fanifoorumeja on vieläkin paljon, mutta vähitellen 2010-luvulla foorumit ovat antaneet tietä muille sosiaalisen median muodoille. Aineistoni on kerätty vuosina
2011–2014, jolloin foorumit olivat hyvin aktiivisia. Aineistoni fanitekstit ovat muodostuneet vuosien 2000–2014 välillä. Tuolloin sosiaalinen media eri sovelluksineen oli vasta murtautumassa merkittäväksi osaksi ihmisten arkea. Aineisto kuvaavaakin tiettyä vaihetta faniyhteisöjen toiminnassa, jossa julkiset foorumit olivat faniyhteisön kohtaamispaikkoja. Aika on vaikuttanut fanitoimintaan, ja seitsemästä
lähteenä käyttämästäni sivustosta neljä on jo suljettu. Tämän lisäksi Buffy Boards
-foorumi vaatii nykyään sisäänkirjautumisen, vaikka olikin monien vuosien ajan
avoin foorumi.
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Kokonaisuudessaan aineistoni koostuu seitsemältä sivustolta kerätyistä 17 viestiketjusta, joissa on yhteensä 1883 viestiä30. Taulukosta 1. ilmenee internetsivustot,
joilta olen kerännyt aineistoni sekä tiedot sivustojen luonteesta ja niiltä kerättyjen
viestiketjujen määrästä.
Taulukko 1. Internetsivustot, joilta olen kerännyt aineistoni

Sivuston nimi ja osoite

Sivuston
luonne

Kerätyn
aineiston
määrä

Mihin sarjaan/
sarjoihin liittyy

Vampire Diaries Discussion
Forums

Fanifoorumi

1 viestiketju

Vampyyripäiväkirjat

15 viestiä

http://forums.vampire-diaries.net31

Buffy Boards

Fanifoorumi

44 viestiä

https://buffy-boards.com32

Much Ado About Buffy the
Vampire Slayer

3 viestiketjua

Fanifoorumi

1 viestiketju
340 viestiä

Buffy
vampyyrintappaja

Buffy
vampyyrintappaja

www.chosentwo.com33

Caritas – suomalainen
Buffy/Angel keskustelufoorumi

Fanifoorumi

3 viestiketjua
60 viestiä

Buffy
vampyyrintappaja

www.finbuffy.org/caritas34

Television Without Pity (TWoP)
www.televisionwithoutpity.com35

Buffy Essays

Sivusto,
jossa on
monien
sarjojen
foorumeita

7 viestiketjua

Blogi

1 viestiketju

www.buffyessays.blogspot.com

The Vault

1350 viestiä

Vampyyripäiväkirjat
4 viestiketjua
True Blood
3 viestiketjua
Buffy
vampyyrintappaja

17 viestiä
Fanisivusto

www.trueblood-online.com

1 viestiketju

True Blood

57 viestiä

Tulostettuna aineistostani muodostuu 740 sivua tekstiä.
Sivusto on suljettu.
32 Buffy Boards sivusto oli avoin foorumi vielä vuonna 2015. Aineistonani toimivat tekstit on kirjoitettu vuosina
2008–2012 ja olen kerännyt ne sivustolta vuonna 2013.
33 Sivusto on suljettu.
34 Sivusto on suljettu.
35 Sivusto on suljettu.
30
31
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Buffy vampyyrintappaja -sarjan faniuteen liittyen keräsin aineistoa kolmelta sarjan fanifoorumilta: Buffy Boards, Much Ado About Buffy the Vampire Slayer ja
Caritas – suomalainen Buffy/Angel keskustelufoorumi. Lisäksi Buffy-sarjaan liittyvää aineistoa on myös Buffy Essays -blogissa. Otin blogin mukaan aineistooni,
koska se on toiminut fanikeskustelun kaltaisesti. Fanit ovat lähettäneet blogiin
tekstejä otsikolla ”Buffy muutti elämäni”. Idea blogiin tuli Buffy-sarjakuvaan
(2003–) liittyneestä kilpailusta, jossa pyydettiin kertomaan Buffyn merkityksestä
omaan elämään. Blogin perustanut fani on halunnut kerätä yhteen niitä viestejä,
jotka eivät kilpailua voittaneet ja tulleet näin julkaistuiksi. Lisäksi blogiin on toivottu myös kilpailuun osallistumattomien kokemuksia Buffy-sarjan merkityksestä.
Vampyyripäiväkirjat-sarjaan liittyen aineistonani toimii yksi fanifoorumin
Vampire Diaries Discussion Forums keskustelu ja neljä viestiketjua televisiosarjojen nettiarviointeihin sekä keskusteluihin keskittyneen Television Without Pity
(TWoP) -sivuston foorumeilta. Sivustolla oli keskustelualueita monista sillä hetkellä suosituista televisiosarjoista. Nämä foorumit olivat kaikille avoimia. Vaikka
sivusto ei suoranaisesti ole fanisivusto, niin keskusteluista tulee esille, kuinka keskustelijat seuraavat sarjaa aktiivisesti, ovat sitoutuneita siihen ja haluavat jakaa ajatuksiaan sarjasta muiden sarjasta kiinnostuneiden kanssa. Olenkin määritellyt faneiksi kaikki, jotka käyvät foorumilla keskustelua sarjasta.
True Blood -sarjan faniuteen liittyvää aineistoa minulla on kolme viestiketjua
TWoP-sivustolta ja The Vault -fanisivustolla ollut kilpailu, jossa True Bloodin faneja pyydettiin kirjoittamaan, miten sarja on muuttanut fanin elämän. Kilpailun
järjestäjät kommentoivat vastauksia näin:
Odotimme saavamme hauskoja tarinoita parantuneesta seksielämästä,
mutta saimmekin monia sydäntä särkeviä tarinoita siitä, kuinka True Blood
oli tuonut iloa ihmisille, jotka kärsivät vaikeuksista elämässään. (TBCYL)
Aineisto on kerätty mukaillen verkkoetnografian (netnography) tutkimuskäytänteitä ja eettisiä periaatteita. Verkkoetnografia on laadullinen tutkimusmetodi, jolla
tarkastellaan erityisesti vuorovaikutusta ja yhteisöjä sosiaalisessa mediassa.
(Kozinets 2010; Kozinets 2015; Kozinets 2019.) Sen avulla on tutkittu esimerkiksi
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sotaveteraanien YouTubessa julkaisemia vlogeja, joiden avulla he jakoivat kokemuksiaan traumaperäisestä stressihäiriöstä ja muodostivat yhteyksiä toisiinsa
(Schuman, Lawrence & Pope 2019) sekä Facebookissa pelattavan Restaurant City
-pelin vuorovaikutuksellisuutta ja merkitystä pelaajien arkeen (García-Álvarez,
López-Sintas & Samper-Martínez 2017). Tutkimusaihe ja tarkastelussa olevat
sosiaalisen median aineistot muokkaavat metodin käyttöä. Metodi tarjoaa välineitä
sekä aineiston keruuseen että analyysin toteuttamiseen. (Kozinets 2019, 7.) Tässä
tutkimuksessa käytän verkkoetnografiaa aineiston keruun metodina.
Verkkoetnografiassa voidaan hyödyntää verkossa avoimesti saatavilla olevaa dataa,
jonka syntymiseen tai sisältöihin tutkija ei ole vaikuttanut. Verkkoetnografiassa tarkastellaan esimerkiksi keskustelufoorumeita havainnoimalla verkkokäyttäytymistä
ja hyödyntämällä alustoilla valmiiksi olemassa olevaa materiaalia. (Kozinets 2010;
Kozinets 2015; Kozinets 2019.) Noudattamalla verkkoetnografian periaatteita, olen
voinut varmistaa, etten ole itse vaikuttanut siihen, mistä teemoista ja kysymyksistä
fanit keskustelevat. Oma vaikutukseni aineistoon on tullut sen rajaamisessa ja analysoinnissa.
Rajasin aineistoani keskittymällä fanikeskusteluihin, joissa puhutaan sarjojen merkityksestä itselle tai pohditaan arvoja, normeja ja todellisuutta sarjojen kautta. En
siis tutkinut kaikkia mahdollisia vampyyrifaniuteen liittyviä keskusteluja, vaan keskityin selkeästi tutkimusaiheeseeni liittyvään materiaaliin. Siksi joiltain sivustoilta
on mukana vain yksi keskustelu ja toisilta monia. Olennaista on myös, että toiset
viestit ovat huomattavasti pidempiä kuin toiset. Myöskään viestien määrä ketjussa
ei suoraan tarkoita, että toiset aineistot olisivat tärkeämpiä kuin toiset, koska viestien sisältö on olennainen asia. Olen kerännyt aineistoa, jossa ilmenee fanien keskustelu tietyistä teemoista, enkä ole keskittynyt tarkastelemaan vain tietyn foorumin toimintaa. Minulla ei ole tarkkoja tietoja aineistooni kuuluvien yksittäisten sivustojen käyttäjistä, heidän sukupuolestaan, koulutuksestaan tai monesti edes kotimaastaan, koska näitä tietoja ei ole ollut saatavilla. Sivustojen käyttäjämäärät
myös vaihtelevat.
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Aineistossani käsitellään tutkimukseni kannalta keskeisiä teemoja kaikkien kolmen
sarjan fanikeskusteluissa. Kuitenkin jokaisen sarjan kohdalla aiheita käsitellään
hieman eri määrissä ja eri sarjojen faniteksteissä korostuvat eri teemat. Esimerkiksi
Buffy vampyyrintappaja -sarjan kohdalla aineistossani painottuu sankaruuteen ja
sarjan henkilökohtaiseen merkitykseen liittyvät keskustelut. Vampyyripäiväkirjat-sarjan faniteksteissä puolestaan pohditaan erityisesti sarjaan liittyviä yhteiskunnallisia teemoja sekä arvoihin ja normeihin liittyviä aiheita. True Blood -sarjan
faniteksteissä korostuu sekä yhteiskunnalliset teemat että henkilökohtaiset ja yhteisölliset merkitykset.
Nämä erot johtuvat osittain sarjoissa itsessään käsitellyistä aiheista, joita fanit
sitten keskusteluissaan kommentoivat. Osittain erot voivat selittyä sarjojen kohdeyleisöihin ja niiden ilmestymisajankohtaan liittyvillä eroilla. Esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ovat olleet pinnalla eri kysymykset eri ajankohtina.36
Yksi tekijä on kuitenkin myös aineiston keruussa käyttämäni verkkoetnografian
muoto, jossa aineisto rakentuu fanien muodostamista keskusteluista, joiden syntyyn en ole ollut tutkijana vaikuttamassa. Näin sarjojen faniteksteissä olevat erot
kuvaavat osittain myös sitä, millaisista teemoista fanit ovat kunkin sarjan kohdalla
spontaanisti keskustelleet ilman, että näihin keskusteluihin ovat välttämättä vaikuttaneet esimerkiksi muussa vampyyripopulaarikulttuurissa esille nousevat teemat. Tämä heijastuu myös analyysiini. Analyysiluvuissani käsittelen eri teemoihin
liittyen hieman eri määrissä näiden kolmen sarjan fanitekstejä.
Tutkimuseettiseltä kannalta internetaineiston käytössä on tärkeää ymmärtää konteksti, jossa teksti on tuotettu (Turtiainen & Östman 2013, 55). Esimerkiksi aineistoni tekstit ovat fanien keskustelua toistensa kanssa tietyistä sarjoihin tai faniuteen
liittyvistä teemoista. Näin aineistoon vaikuttavat fanien tavat käydä keskustelua
sarjoista, halu ilmentää omaa faniuttaan sekä liittyä faniyhteisöön omien kommenttien kautta. Fanifoorumien konteksti vaikuttaa teksteihin ja on huomioitavaa,
että kyse on pitkälti keskusteluista. Fanit vastaavat tiettyä teemaa käsittelevään
viestiketjuun, joko suoraan teemaan liittyen tai sitten vastauksena edellisiin viesteihin. Monesti viesteissä myös yhdistyvät nämä kummatkin puolet.
36
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Vaikka fanien viestit sijoittuvatkin tiettyihin viestiketjuihin ja konteksteihin, olen
analyysissani tarkoituksellisesti keskittynyt eri viestiketjuja ylittäviin teemoihin, en
yksittäisten ketjujen analysoimiseen omana kontekstinaan. Päädyin tähän ratkaisuun, koska tarkastelen näiden sarjojen faniuden piirissä laajemmin havaittavissa
olevia teemoja. Näihin teemoihin liittyviä viestejä esiintyy eri sarjoista ja eri aiheista
käydyissä keskusteluissa. Yksittäisissä keskusteluissa esillä olevat aiheet yhdistyvät
siis laajempaan vampyyrisarjojen faniuden kontekstiin. Olen kuitenkin huomioinut
myös yksittäisten viestien kontekstin liittäessäni ne osaksi analyysiani. Lisäksi olen
koodannut aineistoviitteet keskusteluittain, joten aineistoluettelostani löytyvät keskustelujen otsikot tarjoavat lukijalle mahdollisuuden nähdä, millaiseen keskusteluaiheeseen tietty viesti liittyy.
Aineistossani korostuvat faniyhteisössä käytetyt puhetavat. Esimerkiksi ”sarja
muutti elämäni” -kertomukset tuovat esille sekä fanien todellisia kokemuksia sarjojen vaikutuksesta elämäänsä että faniyhteisön piirissä vakiintuneen tavan tuoda
esille faniuden merkitystä omassa elämässä. Olenkin tutkijana perehtynyt laajemmin tarkastelemaani faniuden kenttään ja näin yrittänyt varmistaa, että aineistoni
ja tutkimuksen kohteena olevat fanit tulevat mahdollisimman hyvin ymmärretyiksi
omassa kontekstissaan (vrt. Turtiainen & Östman 2013, 55, 64). Tämä näkyy myös
omissa kielellisissä valinnoissani. Suurin osa käyttämästäni aineistosta on englanninkielistä. Käyttäessäni analyysissa suoria lainauksia englanninkielisestä aineistosta, olen liittänyt alkuperäiset versiot alaviitteisiin. Syy tähän on faniviestien
luonteessa. Ne ovat sosiaalisen median viestintää, jossa korostuu keskustelu faniyhteisön piirissä. Viestit ovat pitkälti puhekieltä ja niissä käytetään myös faniyhteisön
sisäistä kieltä. Siksi pidän tutkimukseni kannalta tärkeänä, että lukijoilla on mahdollisuus suomennoksieni lisäksi nähdä myös alkuperäiset fanitekstit.
Kontekstin huomioimiseen liittyvät myös kysymykset sukupuolisuudesta. Tarkastelemani vampyyrisarjat on mielletty naisille, ja erityisesti nuorille naisille, suunnatuiksi. Nykyinen vampyyrikerronta on siirtynyt suuntaan, jossa hahmojen tunteet ja sisäiset konfliktit ovat nousseet keskiöön.37 Nämä teemat on pitkään mielletty naiskatsojia kiinnostaviksi. (Williamson 2005, 31.) Vampyyrisarjat kerrotaan
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myös naisen näkökulmasta. Lisäksi Buffy vampyyritappaja -sarjassa nuoren naisen sankaruus ja rooli maailman pelastajana ovat nousseet fanien kannalta merkittäviksi teemoiksi ja syiksi erityisesti naisten faniuteen.38 Naisilla onkin merkittävä
rooli vampyyrisarjojen faniudessa. Sarjojen fanius ei kuitenkaan ole sidottu tiettyyn
sukupuoleen, ja faneista löytyy eri sukupuolten edustajia. Koska minulla ei ole tarjota tarkkaa tietoa aineistoni fanien taustoista, niin puhun niistä vain siinä määrin,
mitä fanit itse niistä viesteissään kertovat.
Eettisiin näkökulmiin liittyy myös aineiston keräämisen, sen käsittelyn ja siitä kirjoittamisen tavat. Käyttämäni sivustot ovat olleet kaikille internetin käyttäjille avoimia. Tarkastelen fanifoorumien keskusteluja julkisina teksteinä, enkä ole erikseen
pyytänyt tutkittavilta tutkimuslupaa. Internetaineiston keräämisessä korostuu eettisenä kysymyksenä sivustojen avoimuus ja aineiston tuottajien kokemus sivujen
avoimuudesta (Kosonen et al. 2018; Kozinets 2019, 178–179; Kuula 2011, 185;
Turtiainen & Östman 2013, 64). Katsonkin, että faneilla on ollut ymmärrys sivujen
avoimuudesta.
Sivustojen avoimuus näkyy esimerkiksi siinä, että kaikilla tarkastelemillani fanifoorumeilla näkyi ajantasaisesti tieto, kuinka moni oli kirjautuneena paikalla. Kirjautuneet pystyivät osallistumaan keskusteluun, mutta kuka tahansa pystyi lukemaan
keskusteluja. Sivustoilla näkyivät ”vierailijoina” ne, jotka lukivat tekstejä, mutta
eivät olleet kirjautuneet sisään. Foorumeilla siis näkyi, kun paikalla oli ihmisiä,
jotka eivät olleet kirjautuneet foorumille. Aineistoni fanit ovat myös keskusteluissa
kertoneet, kuinka aluksi seurasivat muiden keskustelua, ennen kuin ottivat siihen
itse osaa. Faneilla on selvästi ollut kokemus siitä, että he jakavat ajatuksiaan faniyhteisön sisällä, mutta kuitenkin sivustojen avoimuus kaikille internetin käyttäjille on
mielestäni myös tiedostettu.
Buffy Boards -fanifoorumi oli avoin ainakin vielä vuonna 2015. Sivusto on nyt
vuonna 2021 kuitenkin kirjautumisen takana. Käytän silti sivustolta vuonna 2013
keräämääni aineistoa, vaikka en muuten käytä työssäni suljettujen foorumien tekstejä. Perustelen tätä sillä, että keskustelut ovat vuosia olleet julkisia ja avoimesti
38

Buffyn sankaruudesta ja fanien vastaanotosta lisää alaluvussa. 4.4.

51

luettavissa, ja käsittelen tekstejä anonyymisti niin, etteivät kirjoittajien käyttäjänimet tule työssäni esille.
Olen kiinnittänyt erityistä huomiota aineistoni anonymisointiin. Tutkimuksen kohteiden anonymiteetti on keskeisiä ihmistieteiden tutkimuseettisiä normeja (Kuula
2011, 201; TENK 2019, 13). Jotta tutkittavien anonymiteetti säilyisi, en käytä tutkimuksessani kirjoittajien nimimerkkejä eli keskustelufoorumilla käytettäviä nimiä.
Olen koodannut aineistoni tekstit keskustelujen otsikoista muodostamieni lyhenteiden ja viestin järjestyksen mukaan. Esimerkiksi Buffy the Vampire Slayer
Memories -viestiketjun ensimmäinen viesti on koodattu BM #1. Näin käyttäjänimet
eivät suoraan ilmene tutkimuksessani, mutta viestit voidaan helposti löytää aineistosta. Anonymisointi noudattaa siten aineiston keräämisessä käytetyn verkkoetnografian periaatteita. (Kozinets 2019, 178–179, 397–401.)

2.2. Laadullinen sisällönanalyysi ja analyysin kulku
Aineiston analyysimetodini on laadullinen sisällönanalyysi, jolla tuodaan systemaattisesti esiin laadullisen materiaalin merkityksiä. Laadullisen sisällönanalyysin
avulla tarkastellaan järjestelmällisesti aineistoa tutkimuskysymyksen näkökulmasta. Aineistoa analysoitaessa huomiota kiinnitetäänkin tiettyyn teoreettiseen viitekehykseen liittyviin sisältöihin. Laadullisessa sisällönanalyysissa laajaa ja monipuolista aineistoa voidaan tarkastella keskittyen tiettyihin valittuihin teemoihin.
(Drisko & Maschi 2015, 90, 103; Schreier 2012, 1, 3–4.) Tämä metodi onkin tarjonnut toimivan keinon laajan faniaineistoni analyysiin.
Useimmat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat tavalla tai toisella sisällönanalyysiin, koska laadullinen tutkimus analysoi aina aineiston sisältöä.
Laadullisesssa sisällönanalyysissa luokitellaan aineistoa kategorioihin tietyn koodauskehyksen sisällä. Tutkimuskysymyksen perusteella rakennetaan aluksi laajemmat yläkategoriat, joihin liittyvää materiaalia aineistosta etsitään. Löydetystä materiaalista haetaan uudestaan tutkimuskysymystä ja aineistoa yhdistäviä teemoja,
ja näin muod0stuu uusia kategorioita yläkategorioiden alle. Lopuksi luokittelun
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kautta täsmentynyttä aineistoa tulkitaan kategorioittain, ja näitä kategorioita avaavien aineistoesimerkkien kautta, suhteessa aiempaan tutkimukseen. (Alasuutari
1999, 40–41, 44; Drisco & Maschi 2015, 84–85; Schreier 2012, 3–4; Tuomi & Sarajärvi 2002, 93, 110, 116.) Sisällönanalyysille onkin tyypillistä vaiheittainen tutkimus, jossa useaan kertaan uudelleen arvioidaan luotuja kategorioita suhteessa aineistoon ja tutkimustehtävään, tavoitteena luoda perusteellinen kuva aineistosta ja
tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä.
Analyysini on ollut monivaiheinen prosessi, josta voidaan erottaa neljä keskeistä
vaihetta. Ensimmäinen vaihe liittyy tutkimuksen aloitukseen ja alustavaan analyysiin. Tutkimukseni alkoi, kun kiinnostuin fanikeskusteluista, joissa fanit kertoivat
merkityksellistävänsä arkeaan ja todellisuuttaan sarjojen kautta. Havaitsin fanien
esille tuomissa aiheissa mielenkiintoisia yhtymäkohtia nykykulttuurin henkilökohtaistuneeseen uskonnollisuuteen. Laadullisen sisällönanalyysin metodin mukaisesti syvennyin internetin fanikeskusteluihin ja kävin läpi satoja viestiketjuja luodakseni kuvaa faniteksteissä ilmaistuista merkityksellistämisen prosesseista (vrt.
Drisko & Maschi 2015, 102). Tämän alustavan analyysin kautta tein huomion, että
aiemman tutkimuksen näkemykset myyteistä ja rituaaleista voisivat olla toimivia
käsitteitä vampyyrifaniuteen liittyvän merkityksellistämisen tarkastelussa.
Analyysin toisessa vaiheessa valitsin uskontotieteen käsitteet, myytin ja rituaalin,
tutkimukseni teoreettiseksi pohjaksi. Näiden käsitteiden avulla kokosin ja rajasin
ensimmäisen version aineistostani. Analyysiani on näin varhaisesta vaiheesta asti
ohjanneet keskeisesti teoreettiset käsitteet. Tässä vaiheessa tutkimustani aineistossa oli mukana vielä noin 30 keskusteluketjua, joissa oli noin 5000 viestiä. Laadullinen sisällönanalyysi on tehokas metodi oman aineistoni kaltaiseen laajaan aineistoon, koska sen avulla aineistosta voidaan löytää olennaiset teemat. Koodasin
tässä analyysin vaiheessa faniviestejä myytin ja rituaalin yläkategorioiden alle. Näin
pystyin rajaamaan aineistoani näitä teemoja käsitteleviin keskusteluihin. (Vrt.
Drisko & Maschi 2015, 103; Schreier 2012, 8–9; Tuomi & Sarajärvi 2002, 100–101,
116). Tämän työskentelyvaiheen avulla pystyin tunnistamaan tarkemman analyysin
kohteeksi ne viestiketjut, joissa oli huomattavasti myytteihin ja rituaaleihin liitettävää keskustelua.
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Kolmannessa vaiheessa otin käyttööni William G. Dotyn polyfunktionaalisen myyttimallin (Doty 2000), jonka avulla muodostin aineistostani myyttiin liittyviksi keskeisiksi alakategorioiksi metaforat ja sankarilliset esimerkit. Näihin metaforien ja
sankarimallien teemoihin keskityin analyysini viimeisessä vaiheessa.39 Rituaalien
puolella puolestaan alakategorioiksi muodostuivat median kautta luotu yhteisöllisyys sekä henkilökohtainen sitoutuminen, ja vertasin aineistoni löytöjä Johanna
Sumialan (2010) näkemykseen median rituaaleista. Sumialan teorian kautta muodostin fanirituaalien määritelmän, jonka avulla analysoin faniuteen liittyviä tapoja
luoda, ylläpitää ja kokea yhteisöllisyyttä. 40
Analyysin neljännessä vaiheessa seurasin sisällönanalyysin logiikkaa, jossa analyysia tarkennetaan omien tutkimuskysymysten kannalta olennaisiin teksteihin aineistossa (vrt. Scheier 2012, 9). Rajasin lopulliseksi aineistokseni myyttien ja
rituaalien alateemoihin liittyvät 17 viestiketjua, joissa on viestejä 1883. Laadullinen
sisällönanalyysi supistaakin aineistoa, kun ensimmäisistä yleisistä teemoista siirrytään koko ajan yksityiskohtaisempiin teemoihin (Schreier 2012, 8). Tämä on se aineisto, johon analyysiluvuissa viitataan.
Viimeisessä analyysivaiheessa huomio siirtyikin siihen, millä tavalla myytin ja
rituaalien mallit voivat avata keskusteluissa esille tulleita merkityksiä, joita fanit
ovat vampyyrisarjoille antaneet, ja miten näitä merkityksiä voitaisiin tulkita osana
nykyuskonnollisuutta. Analysoin aineistoa teemoittain ja eri sarjoihin liittyviä faniviestejä ja -keskusteluja keskenään rinnakkain. Tässä vaiheessa tutkimukseen tuli
mukaan tekstianalyysi, jonka kautta viestien sisältöä oli mahdollista tarkastella ja
tulkita. Tekstianalyysi esimerkkeineen mahdollisti myös sen, että fanien oma ääni
pääsi esille, vaikka tutkimus ei pureudukaan diskursseihin tai puhemuotoihin, vaan
keskustelujen teemoihin. Analyysini tuloksena muodostin uudet faniuden myyttija fanirituaalien mallit, jotka kuvaavat aineistossani havaitsemiani faniuteen liittyviä myyttisiä ja rituaalisia piirteitä.
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2.3. Oma tutkijapositio
Olen monien faniutta tutkivien kaltaisesti itsekin fani. Olen työssäni käsiteltävien
vampyyrisarjojen fani, mikä toisaalta edesauttaa tutkimustani, mutta toisaalta asettaa sille myös haasteita. Etuna omasta faniudestani on se, että kiinnostuin alun
perin tästä aiheesta. Lukemani fanikirjoitukset keskustelupalstoilla ja fanitapaamisissa kuulemani tarinat herättivät minussa mielenkiinnon siihen, kuinka faniuden
kohteita käytetään osana arkea, ja millaisia merkityksiä niille annetaan osana elämää. Faniuteni kautta näin ilmiön, joka on uskontotieteen näkökulmasta kiinnostava. Fanius auttaa minua myös tekstien tulkinnassa, koska sarjat ja osittain niistä
käytävät keskustelutkin ovat minulle tuttuja.
Oma faniuteni asettaa sen haasteen, että aihe ja tutkimuksen kohde ovat itselle läheisiä. Kun näkee aiheen myös sisäpiiriläisen silmin, on kiinnitettävä enemmän
huomioita etäisyyden ottamiseen ja aiheen kriittiseen tarkasteluun. Kriittinen tarkastelu on kuitenkin mahdollista ja osittain sitä on helpottanut, että suurin osa aineistosta on kansainvälisiltä fanifoorumeilta, joiden toimintaan en ole fanina osallistunut, enkä tunne myöskään kirjoittajia henkilökohtaisesti. Olen toiminut vain
suomalaisessa Buffy-faniyhteisössä. En kuitenkaan ole osallistunut keskusteluihin,
jotka ovat osa aineistoani. Vasta tutkimuskiinnostukseni myötä olen tutustunut
True Bloodin ja Vampyyripäiväkirjojen fanisivustoihin ja keskusteluihin.
Fanitutkimuksen piirissä on ollut yleistä tuoda tutkimuksen aluksi ilmi omaa faniutta (ks. mm. Hills 2002; Jenkins 1992; Larsen & Zubernis 2013; Nikunen 2005).
Milly Williamson (2005, 94) näkee tämän liittyvän osaltaan siihen, että ulkopuolisen tarkkailijan asemaan on nähty liittyvän ongelmia. Fanitutkijat asemoituvatkin
Matt Hillsin jaottelun mukaisesti enemmänkin tutkijafaneiksi kuin fanitutkijoiksi.
Tutkijafanit ovat siis faneja itsekin ja tarkastelevat ilmiötä sisältäpäin. Tällöin etuna
on ilmiön ymmärtäminen, mutta haasteena on objektiivisuuden ylläpitäminen.
Hillsin mukaan tutkijan, joka on itsekin fani, on tärkeää pohtia asemaansa niin
tiedeympäristössä, kuin fanien keskuudessakin. (Hills 2002, 11–20.) Koen, että
tutkijafanina on olennaista olla avoin omasta faniudestaan ja kiinnittää erityistä
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huomiota objektiivisuuteen. Kuitenkin tutkijat usein muutenkin tarkastelevat ilmiöitä, jotka kiinnostavat heitä, joten en näe faniuteni olevan tässä mielessä kovin
suuri poikkeus.
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3. VAMPYYRIT KANSANPERINTEESTÄ
TELEVISIOON
3.1. Ensimmäisiä vampyyreja
Populaarikulttuurin vampyyrit ovat osa uskonnollisen perinteen ja kansanperinteen vampyyrikertomusten jatkumoa. Kansanperinteen teemoja ja hahmoja käytetään ja uusinnetaan televisiosarjoissa. Televisiosarjojen vampyyritarinoissa käsitellään kansanperinteen kertomusten kaltaisesti yhteisön arvoja ja normeja. Kansanperinteen vampyyritarinoiden tehtävänä oli ylläpitää yhteisön sääntöjä pelottelemalla niiden rikkomiseen liittyvästä rangaistuksesta. Normien rikkomisen teema
on siirtynyt myös populaarikulttuurin vampyyritarinoihin. Kansanperinteestä poiketen fiktion vampyyrit eivät kuitenkaan niinkään pelottele ihmisiä käyttäytymään
normien mukaisesti, vaan tuovat esille yhteiskunnan valtanormeja rikkovia vähemmistöjä sekä eriarvoisuutta. Vampyyrit tarjoavatkin näin mahdollisuuden tarttua
elämänarvojen pohdintaan.
Vampyyreilla on pitkä historia. Ensimmäiset kertomukset vampyyreista tai niiden
kaltaisista olennoista löytyvät eri uskontojen mytologioista sekä kansanperinteen
kertomuksista. Tarinoita vampyyrimaisista olennoista on kerrottu ympäri maailmaa. Vampyyri-sanan etymologiasta on olemassa eriäviä teorioita. Vaikka vampyyrien kaltaisia hahmoja on monissa kulttuureissa, niin vampyyri-sanan oletetaan
tulleen eurooppalaisiin kieliin slaavilaisesta perinteestä, jossa vampyyriuskomukset ovat eläneet vahvimpina Euroopassa. Vampyyri-sana yleistyi 1700-luvulla.
Tuolloin Balkanilta Eurooppaan levisi tietoa virallisista asiakirjoista ja selvityksistä,
jotka koskivat vampyyrien piinaamia kyliä sekä vampyyreiksi uskottujen vainajien
tuhoamista. (Hovi 2015, 95; Kilpinen 2000, 12, 21–22; Leppälahti 2018, 32;
Summers 2001, 132; Wilson 1998, 3–4.)
Vaikka vampyyri-sana vakiintui vasta 1700-luvulla, niin olennon alkuperä voidaan
kuitenkin jäljittää jo varhaisiin Mesopotamian alueen kulttuureihin. Uskonnolliset
myytit pahantahtoisista hengistä ja väkivaltaisista jumalista sekä kansanperinteen
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kertomukset epäkuolleista olennoista ovat ensimmäisiä vampyyritarinoita. Yleisesti vampyyrien peruspiirteisiin kuuluu, että ne ovat pahaa tarkoittavia olentoja,
jotka imevät elinvoimaa ihmisistä. Veren juominen on olennainen piirre fiktiivisille
vampyyreille, mutta kansanperinteen vampyyrit eivät aina juo verta, vaan imevät
uhriensa elinvoimaa myös muilla tavoin. (Hyyrynen 2012, 55; Hänninen &
Latvanen 1996, 17–18; Kilpinen 2000, 10; Schumann 2013, 110.)
Yhteisön piiriin palaavien kuolleiden pelolla on pitkä historia ja näiden olentojen
tai henkien syyksi on laitettu muun muassa sairauksia ja epäonnea (Hovi 2015, 95;
Taylor 2002, 239). Yksi varhaisimmista vampyyreihin yhdistetyistä olennoista
olikin sumerilaisten uskomuksiin kuulunut ekimmu, kuolleen henki, joka vaelsi
maan päällä saamatta lepoa. Ekimmu syntyi väkivaltaisen kuoleman johdosta tai
kun hautajaismenoja ei ollut suoritettu kunnolla. Ekimmu kulki maan päällä, nälkäisenä ja vihaisena, kiusaten eläviä. Ekimmu rauhoittui, jos hänen ruumiinsa haudattiin oikein ja haudalla suoritettiin oikeat uhraukset. (Hyyrynen 2012, 59;
Hänninen & Latvanen 1996, 15.)
Oikeanlaiset hautausperinteet ja vainajien kunnioitus ovat olleet tärkeä osa eri kulttuureja ja uskontoja ympäri maailmaa. Kuolemaan liittyvät rituaalit ovat siirtäneet
kuolleen elävien yhteisöstä osaksi kuolleiden yhteisöä. Samalla rituaalit ovat tukeneet läheisten ja yhteisön siirtymää kuoleman aiheuttaman murroksen yli.
(Pentikäinen 1990, 88, 93.) Vainajien tulo takaisin elävien alueelle on yritetty estää
erilaisten rituaalien ja tapojen avulla. Pelko siitä, että vainajat löytäisivät tiensä takaisin, on ollut todellinen. (Hovi 2015, 96; Pentikäinen 1990, 72.) Kuolleiden henkien on uskottu tulevan kostamaan, jos heitä on kohdeltu kaltoin. Henkien on uskottu aiheuttavan sairauksia ja epäonnea tai syövän ihmisten elinvoimaa eri tavoin.
(Hyyrynen 2012, 58–60; Leppälahti 2018, 68.) Huoli epäonnistuneista hautausperinteistä osoittaakin rituaalien sosiaalisen ja kulttuurisen merkityksen, ja siten
vampyyriperinteen keskeisenä piirteenä voidaankin nähdä nimenomaan rituaalien
merkityksen korostamisen.
Kuolleiden henkien lisäksi myös demoneja on mielletty vampyyrien esiasteeksi.
Yksi vampyyrimaiseksi katsotuista olennoista oli naisdemoni lilith. Se oli alun perin
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sumerilainen henkiolento, joka kummitteli puissa. Lilithin uskottiin vahingoittavan
raskaana olevia, vaikeuttavan synnytyksiä ja tappavan nukkuvia vauvoja. Sumerilaisten uskomukset lilithistä siirtyivät babylonialaisille ja heidän kauttaan juutalaisille. Rabbiinisissa legendoissa Lilith tuli osaksi luomiskertomusta, Aatamin ensimmäiseksi vaimoksi, jonka Jumala loi jakamalla Aatamin kahtia. Lilith ja Aatami
olivat kaksoisolentoja, joita erotti vain sukupuoli. Lilith oli liian vahva ja vaati tasavertaisuutta, eikä halunnut olla alisteisessa asemassa suhteessa Aatamiin. Siksi
Lilith karkotettiin paratiisista erämaahan ja Jumala loi Aatamin kylkiluusta uuden
vaimon. (Haavio 1967, 385; Hyyrynen 2012, 62; Schumann 2013, 111–112.) Lilith
kuvattiin kertomuksissa demonien äidiksi ja hänen uskottiin sieppaavan öisin
pikkulapsia ja syövän heidät. Lilithiin lisättiin myöhemmin myös enemmän vampyyrimaisia piirteitä, kun hänen uskottiin olevan succubus, eli naispuolinen demoni, joka seksuaalisessa suhteessa mieheen imee tämän elinvoiman. (Hyyrynen
2012, 62.) Lilith siirtyi myös osaksi pohjoismaista kansanperinnettä Aatamin ensimmäisenä vaimona (Haavio 1967, 386).
Lilith on mielenkiintoinen hahmo tutkimukseni kannalta, koska se tuo vampyyrimaisen olennon osaksi juutalaiskristillistä perinnettä ja osaksi maailmansyntymyyttiä. Näin vampyyri ei pelkästään ole osa kansanperinnettä, vaan osa myös
institutionaalisten uskontojen perinnettä. Lilith tuo myös esille vampyyrin hahmoon liitetyn normeista poikkeamisen ja sen seuraukset. Lilith oli, sukupuolta
lukuun ottamatta, täysin samanlainen Aatamin kanssa, eikä voinut siksi hyväksyä
hänelle asetettua alisteista asemaa. Seuraus oli karkotus paratiisista. Näin Lilithin
tarinassa näkyy jo viitteitä nykyisinkin vampyyrihahmoon liitetyistä erilaisuuden,
ulkopuolisuuden ja yhteisön normeista poikkeamisen piirteistä.
True Blood -sarjassa hyödynnetään Lilithin mytologiaa ja Lilith esiintyy vampyyrien jumalana. True Bloodin mytologiassa Lilith on ensimmäinen Jumalan luoma
olento sekä vampyyri. Vampyyrit ovat Lilithin jälkeläisiä ja näin heidät kuvataan
olentoina, jotka ovat olleet olemassa ennen ihmisiä 41. Lilith tuo True Bloodin ker-

41 Myös Buffy-sarjassa demonit ovat olemassa ennen ihmistä. Demonit ovat lähteneet toiseen ulottuvuuteen
ihmisten määrän kasvun myötä, mutta viimeinen poistunut demoni loi vampyyrit puremalla ihmistä ennen
lähtöään.
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ronnassa vampyyreille uskonnon, joka poikkeaa ihmisten uskonnosta, vaikka perustuukin näkemykseen Lilithistä juutalaiskristillisen Jumalan luomana olentona.
Näin True Blood yhdistää kansanperinteen ja uskonnolliset kertomukset osaksi fiktiivistä vampyyriperinnettä. True Bloodissa vampyyrit tuodaan esille uskonnollisina olentoina, kun aiemmassa fiktiivisessä perinteessä42 vampyyrit usein nähtiin
kristinuskon vastaisina demonisina voimina. Esimerkiksi kristinuskon symbolien,
kuten ristien ja pyhän veden, käyttö vampyyrien tuhoamisessa kuvaa vampyyrien
ulkopuolisuutta uskontoon nähden; uskonto tuhoaa pimeyden voimiin kuuluvat
vampyyrit.
Siten jo ensimmäiset muistiin tallennetut vampyyrit nostavat esille paitsi kansanuskomuksia, myös suhdetta uskonnollisuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyviin kysymyksiin, kuten rituaalien toteutukseen ja yhteisön arvoihin. Ekimmu osoittaa,
kuinka hautaamisrituaalit ja vainajan siirtäminen pois elävien yhteisöstä on uskottu olennaiseksi keinoksi suojella ja ylläpitää yhteisöä. Juutalaiskristillinen Lilith
on puolestaan uhannut yhteisöä, koska on poikennut hyväksyttävistä normeista,
tässä tapauksessa alisteisesta asemasta miehiin nähden. Uskonnollinen kertomus
on näin ilmaissut yhteisön arvoja, ja mikä on rangaistus, jos ei suostu elämään
niiden mukaan. Seuraavassa alaluvussa esittelen tarkemmin, miten tavallisten ihmisten uskottiin muuttuvan vampyyreiksi joko hautausrituaalien puuttumisen tai
yhteisön normien rikkomisen vuoksi.

3.2. Normeja rikkovat kansanperinteen vampyyrit
Balkanin kansanperinteen vampyyriuskomukset ovat olennaisesti vaikuttaneet
siihen, kuinka miellämme vampyyrin. 1700-luvulta on jäänyt monia virallisia asiakirjoja vampyyreiksi uskottujen kuolleiden tapauksien tutkinnasta. Lakimiehet,
lääkärit, teologit ja okkultismin tutkijat keräsivät tietoa ja tekivät tutkimuksia vampyyreihin liittyvistä tapahtumista. Sanomalehdet puolestaan levittivät tietoa näistä
tutkimuksista ja vampyyreista ympäri Eurooppaa. (Kilpinen 2000, 12, 15–17;
42 Tähän on kuitenkin poikkeuksia. Esimerkiksi Blade-elokuvassa (1998) vampyyrien kulttuurissa uskonto on
olennaisessa osassa. Vampyyrien tavoitteena on palauttaa vampyyrijumala takaisin maan päälle. Tämä teema
toistuu myös True Bloodissa, kun Lilithin veren kautta vampyyri Billistä tulee osittain jumalallinen.

60

Ruickbie 2013; Summers 2001, 132.) Vampyyrit olivat osa kansanperinnettä ja samalla myös osa ihmisten arkitodellisuutta. Niiden uskottiin olevan haudastaan
nousseita kuolleita, eläviä ruumiita, jotka oli tuhottava väkivalloin (Fine 1998;
Kilpinen 2000, 12).
Vampyyrit olivat Balkanin perinteessä käärinliinaansa pukeutuneita ruumiita. Ne
olivat turpeita ja punakoita juomansa veren vuoksi, ja ne menivät ensimmäiseksi
piinaamaan omaa perhettään. Vampyyrit vaativat myös vaimojaan harrastamaan
seksiä kanssaan. Epäkuolleiden ruumiiden lihallisuus sekä niiden lihalliset halut
olivat selkeästi osa vampyyriperinnettä. (Čajkanović 1998, 74–75; Kilpinen 2000,
11–12.) Ruumiiden kunto oli tärkeä vampyyrin paljastava tekijä. Esimerkiksi vampyyreiksi epäiltiin ruumiita, joiden iho näytti olleen uusiutunut, jotka olivat lihavampia kuin eläessään, joiden vatsasta löytyi ruumiinavauksessa ”tuoretta verta” ja
joiden suun ympärillä oli verta. (Hovi 2015, 123; Kilpinen 2000, 16; Taylor 2002,
240.) Kaikki nämä piirteet liittyvät normaaliin maatumisprosessiin, mutta 1700luvulla tehdyissä ruumiinavauksissa piirteet vaikuttivat vielä oudoilta. Ruumiissa
olevat bakteerit ja kaasut selittävät niin ihon muutokset, tukevamman olemuksen,
veren uudelleen nesteytymisen ruumiissa kuin keuhkoista suuhun siirtyneen verenkin (Barber 1998; Ruickbie 2013, 85; Taylor 2002, 242–243).
Lakiasiakirjoissa sekä tapauksia tutkineiden viranhoitajien ja akateemisten tutkijoiden raporteissa kerrotaan, kuinka vampyyreja etsittiin kaivamalla hautoja auki.
Löydetyt vampyyreiksi epäillyt ruumiit ”tapettiin” muun muassa seivästämällä, lyömällä pää irti tai polttamalla. Balkanilla on tapauksia, joissa kokonaiset kylät ovat
osallistuneet tällaisiin vampyyrijahteihin. Osassa eurooppalaista kansanperinnettä
uskomukset vampyyreistä ovat eläneet vielä 1900-luvun alussa (ks. Čajkanović
1998).
Nick Groomin mukaan nykyinen käsityksemme vampyyrista, tai oikeastaan koko
olento, jota kutsumme vampyyriksi, on syntynyt vasta 1700-luvulla, kun lääketieteen ja luonnontieteen edustajat lähtivät selvittämään Balkanilla esiintyneitä vampyyritapauksia. Groomin mielestä olennainen ero muihin kansanperinteen pahuutta edustaviin olentoihin on se, että vampyyreiksi uskottujen ruumiita ja uhreja
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todella tutkittiin aikansa tieteellisen tutkimuksen keinoin. Näin kansanperinteen
uskomukset kohtasivat valistuksen ajan tieteellisen näkemyksen maailman ymmärtämisestä. Vampyyrien olemassaololle annettiin tieteellisen tarkastelun kautta
uudenlaista uskottavuutta. Samalla vampyyrista muodostui verta imevä, kuolleista
noussut ruumis, ja näin se erottautui aiemman kansanperinteen ja uskonnollisen
perinteen hengistä ja kummituksista, joihin oli liitetty samoja ominaisuuksia.
(Groom 2018, 4–5, 23–24.)
Vampyyrien taustalla olevia uskomuksia on pohdittu myös lääketieteen näkökulmasta. Tällöin tiettyjen sairauksien, kuten porfyrian, pellagran, vesikauhun tai
psyykkisten sairauksien on nähty olleen vampyyriuskomusten taustalla (Keith
2013). Kuitenkin kansanperinteen vampyyrit ovat selkeästi kuolleita ruumiita,
jotka nousevat haudastaan piinaamaan yhteisöään. Näin elävien ihmisten sairauksiin liittyvät perustelut eivät, ainakaan yksinään, selitä kansanuskomusten syntyä
ja merkitystä (ks. Kilpinen 2000, 12; Ruickbie 2013, 84).
Kansanperinteessä vampyyrin syntyyn vaikuttivat ihmisen elämän aikana tehdyt
teot, se miten hän kuoli sekä se, miten hänet haudattiin. Uskottiin, että kuolemassa
eivät saaneet rauhaa henkilöt, joiden elämä tai kuolema oli rikkonut sosiaalista ja
moraalista järjestystä. Vampyyreiksi uskottiin muuttuvan esimerkiksi murhaajat,
synnytykseen kuolleet naiset, seksuaalisesti poikkeavat, prostituoidut, itsemurhan
tehneet, outoihin sairauksiin kuolleet sekä kastamatta haudatut lapset. Näiden henkilöiden ei uskottu voivan kuolla oikein, eikä siis päästä siirtymään osaksi kuolleiden yhteisöä. Monissa kulttuureissa myös poikkeamat ruumiin maatumisessa
olivat merkkejä siitä, ettei vainajaa ollut normaalisti hyväksytty osaksi vainajien
yhteisöä. (Bartlett & Idriceanu 2005, 2–3; Hovi 2015, 97; Kilpinen 2000, 16; Taylor
2002, 240.) Vampyyriuskomuksiin liitettiin näin rangaistus uskonnollisten ja
yhteisöllisten normien vastaisesta elämästä. Samalla uskonnolliset rituaalit, joilla
palautettiin yhteisöön normaali järjestys, liitettiin keinoiksi taistella vampyyreja
vastaan.
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Ihmisen kuolintapa määritti monesti myös hautaamisen rituaaleja. Esimerkiksi
normeista poikkeavia haudattiin soille ja muille kosteille alueille, koska ne tarjosivat huonon alustan maatumiselle. Näin haluttiin estää normaali maatumisprosessi,
jonka miellettiin ilmentävän vainajan siirtymistä osaksi vainajien yhteisöä. Normeja rikkoneille ei haluttu antaa mahdollisuutta päästä normaalisti tuonpuoleiseen. Vampyyriuskomusten vuoksi tiettyjen ihmisryhmien jäseniä haudattiin muillakin tavoin poikkeavasti, kuten esimerkiksi heidän rinnalleen asetettiin suuri kivi
tai heidät haudattiin kasvot alaspäin (Kilpinen 2000, 17; Pentikäinen 1990, 88;
Taylor 2002, 240, 245).
Kuolleet, joiden uskottiin muuttuvan vampyyreiksi, poikkesivat tavalla tai toisella
yhteisön normeista. Vampyyrikertomukset olivatkin varoittavia esimerkkejä siitä,
mitä tapahtuu, jos toimii yhteisön normien vastaisesti. Timothy Taylorin (2002,
245) mukaan vampyyriuskomukset ovat voineet hyödyttää yhteisöjä, koska niiden
avulla tuotiin esiin yhteisössä hyväksyttävä käytös ja kannustettiin siihen. Näkemys
vampyyreista normien rikkojina siirtyi myöhemmin myös populaarikulttuuriin.
Uskomukset normeja rikkovien kuolleiden aiheuttamista vahingoista ovat kuitenkin laajempi ilmiö, ja niitä on esiintynyt myös yhteisöissä, joissa vampyyriuskomuksia ei ole ollut. Suomessa vampyyreja tai niiden kaltaisia olentoja ei ole osana
kansanuskoa. Suomessa on kuitenkin esimerkiksi paljon perinnettä, joka käsittelee
kastamattomia ja surmattuja lapsia, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa kuolemansa
jälkeen. (Hovi 2015, 96; Koski 2011, 92; Leppälahti 2018, 70; Pentikäinen 1990,
159–160.) Tarinoissa surmatut lapset valittavat ja häiritsevät yleensä siihen asti,
että heidän jäänteensä löydetään ja hautaus suoritetaan (Pentikäinen 1990, 176–
177). Näin ekimmun kaltaisesti lapset ja yhteisö saavat rauhan, kun oikeanlainen
hautaus on suoritettu. Suomalaisessa kansanperinteessä nämä surmatut lapset saivat joskus myös tunnistettavasti vampyyrin kaltaisia piirteitä. Esimerkiksi Martti
Haavio (1948, 31) yhdistää slaavilaiseen vampyyriperinteeseen kansanperinteen tarinan, jossa äpärällä on verenpunaiset huulet ja sen kerrottaan imeneen äitinsä
kuoliaaksi.
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Kansanperinteen kertomukset ovat täyttäneet kulttuurisia funktiota selittämällä
sairauksia sekä onnettomuuksia ja samalla pelottelemalla ihmisiä käyttäytymään
normien mukaisesti. Näin surmatuista lapsista kertovat tarinat ovat pelotelleet
aviottoman seksin riskeistä, mutta samalla olleet myös keino käsitellä syyllisyyttä.
Juha Pentikäinen (1990, 168, 176) katsoo, että lapsenmurha on ollut merkittävä
ongelma sekä yksilöiden että yhteisön kannalta, koska kertomukset lapsivainajista
ovat niin yleisiä.
Kansanperinteen vampyyrit olivat väkivaltaisia ja pelättyjä yhteisön rauhaa rikkovia olentoja. Vampyyrit edustivat yhteisön normielämän ja normaalin kuoleman ulkopuolista pelottavaa voimaa. Vampyyrit tappoivat ja tekivät toisista vampyyreja.
Vampyyrit uhkasivat koko yhteisön rauhaa ja olemassaoloa. Vampyyrien uhkaa
pystyttiin kuitenkin hoitamaan tuhoamalla ruumiit ja näin antamalla kuolleille
rauha. Näkemykset vampyyreistä pahoina henkinä tai demoneina liittyvät vanhempaan uskonnolliseen perinteeseen, mutta eurooppalaisessa kansanperinteessä korostui vampyyrien ruumiillisuus elävinä kuolleina, jotka kuolemansa jälkeen pystyivät vahingoittamaan eläviä. Uskonnollisesta näkökulmasta vampyyreillä oli oma
funktionsa, sillä niiden uhka korosti sekä moraalisten elämäntapojen että rituaalisten toimintatapojen merkittävyyttä.

3.3. Fiktion vampyyrit
Yleisesti fiktiossa vampyyri on elävä kuollut olento, jota määrittelevät monet säännöt, jotka ovat kansanperinteen kertomusten kautta muotoutuneet osaksi vampyyrifiktion perinnettä. Vampyyreihin liitetään verenhimo ja pitkät terävät kulmahampaat, joilla ne imevät ihmisistä verta. Vampyyrit nukkuvat yleensä päivisin, monesti
omissa arkuissaan, eivätkä ne siedä auringonvaloa. Vampyyrit ovat usein edustaneet pahuutta, yliluonnollista mahdollisuutta kuolleiden elää ja uhata ihmisyhteisöjä. Kansanperinteestä tuttu yhdistyminen pahuuteen tai synnillisyyteen näkyykin
siinä, että monesti vampyyreja vastaan taistellaan ristien, siunatun veden, vaarnojen ja hopean avulla. Jokainen fiktiivinen vampyyritarina kuitenkin muokkaa vampyyrien piirteitä. Esimerkiksi Buffy taistelee vampyyreja vastaan ristien ja pyhän
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veden avulla, kun taas True Bloodissa ja Vampyyripäiväkirjoissa ne eivät vahingoita vampyyreja. Tämä muutos kuvastaa osittain vampyyrifiktion yhtä muutosta, jossa kristinusko ei enää ole vampyyrien tuhoamisen keino (ks. mm. Hjelm
2011; Grant 2011, 65). Muutoksen taustalla on se, että vampyyrit eivät sarjoissa suoranaisesti edusta demonisia voimia eivätkä näin ole automaattisesti pahoja. Vampyyrien pahuus on enemmänkin yksilökohtaista, eikä vampyyrina oleminen suoraan tee kenestäkään hirviötä.
Vampyyrit ovat fiktiossa kehittyneet vuosikymmenten kuluessa demonisista hirviöistä sympatiaa herättäviksi olennoiksi ja lopulta rakastaviksi sankareiksi43. Vampyyrit ovat populaarikulttuurin pysyviä hahmoja, mutta niiden suosio nousee ja laskee eri aikoina. Vampyyrikertomukset vastaavat aina tietyn ajankohdan tarpeisiin
ja näin vampyyrit myös hahmona muuttuvat vuosien varrella. (ks. Auerbach 1995;
Hakola 2011b; Leppälahti 2011). Tämän päivän vampyyrit eroavat melko lailla ensimmäisistä fiktiivisistä vampyyreista ja vampyyrigenre muuttuu koko ajan vuosien
saatossa. Fiktiivisiä kertomuksia vampyyreista on laajasti ympäri maailmaa, mutta
tässä työssäni keskityn tarkastelemaan lähinnä länsimaisen kulttuurin vampyyriperinnettä.
Modernin kaunokirjallisuuden synty 1700-luvulla liittyy vahvasti goottilaiseen kauhufiktioon, jota myös ensimmäiset fiktiiviset vampyyritarinat olivat. Gotiikka oli
tärkeä fiktiivisen kirjallisuuden genre 1700- ja 1800-luvuilla. Gotiikassa korostuivat
fantastiset ja yliluonnolliset teemat. Juuri goottiset teokset, kuten Ann Radcliffen
Udolpho (Mysteries of Udolfo 1794), olivat suosittuja ja loivat markkinoita koko
kaunokirjallisuudelle. (Abbott 2007, 1; Leppälahti 2018, 106.)
Kansanperinteen ja fiktion yhteydet näkyvät selvästi fiktiivisten vampyyritarinoiden alusta lähtien. Goottilaisen kirjallisuuden ensimmäisiin vampyyriteksteihin lukeutuva Gottfied August Bürgerin runo Lenore (1774) kertoo morsiamesta, joka
kuolemansa jälkeen tulee hakemaan sulhastaan mukaansa kuoleman valtakuntaan.
Alun perin Lenoren tarina on ollut osa kansanperinnettä, mutta Bürger on muo-

43

Lisää vampyyrihahmojen muutoksesta alaluvuissa 4.3. ja 4.5.
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kannut siitä oman versionsa. Bürgerin runon myötä hänen hyödyntämäänsä kansanperinteen tarinaa onkin alettu nimittää Lenoreksi. Suomalaisestakin kansanperinteestä löytyy tämä tarinamalli. Siinä joko sulhanen tai morsian on kuollut juuri
ennen häitä, ja hän tulee noutamaan puolisoaan, joka ei vielä ole saanut tietoa
tämän kuolemasta. Elävä sulhanen tai morsian voi siten vahingossa joutua vainajien maailmaan, ellei ajoissa huomaa, että tuleva puoliso onkin jo kuollut ja on
viemässä häntä pois elävien keskuudesta. (Jauhiainen 2007, 435–437.)
Kansanperinteessä vampyyrit olivat maatuvia ja barbaarisia ruumiita, mutta goottilaisessa fiktiossa vampyyreja alettiinkin kuvata viehättävinä hahmoina, jotka vetivät ihmisiä puoleensa. Fiktion vampyyrien hirviömäisyys ei enää ollutkaan niiden
ulkonäössä tai niiden paikassa elävien yhteisön ulkopuolella, vaan vampyyrien halussa satuttaa ihmisiä sekä kyvyssä manipuloida ja käyttää heitä hyväkseen. Esimerkiksi John Polidorin Vampyyri-romaanin (The Vampyre 1819) lordi Ruthven
liikkuu taitavasti seurapiireissä ja manipuloi sen käytänteitä omaksi hyödykseen
(ks. Frayling 2005). Polidorin vampyyri onkin ensimmäisiä sivistyneitä ja yläluokkaisia vampyyreja ja vaikutti merkittävästi fiktiivisen vampyyrin kehitykseen
(Polidori 2005; Abbott 2007, 6; Leppälahti 2018, 108).
Penny Dreadful -lehdissä ilmestynyt Varney the Vampire -jatkokertomuksen
(1845–1847) Varney-vampyyri puolestaan liittyy mielenkiintoisesti sekä kansanperinteeseen että aatelisvampyyrin hahmoon. Varney on aatelismies, joka muuttuu
vampyyriksi tehtyään itsemurhan. Hän on näin yhtä aikaa sekä väärin kuollut
groteski ruumis että herrasmies (Prest44 2005). Varney the Vampire ilmentää,
kuinka fiktion vampyyreissa yhdistettiin jo varhain aiemman vampyyrifiktion sekä
kansanperinteen piirteitä ja teemoja.
Kansanperinteestä populaarikulttuuriin siirtynyt normien rikkominen jäi merkittäväksi osaksi vampyyrihahmoja ja -kertomuksia. Kuitenkin fiktiivisissä tarinoissa
painotus muuttui, ja vampyyrikertomuksiin liitettiin teemoja, joita ei muuten olisi
ollut mahdollista käsitellä. Esimerkiksi seksuaalisuus ja vähemmistöt on liitetty
Varney the Vampire -jatkokertomuksen kirjoittajasta ei ole varmuutta. James Malcom Rymer on usein oletettu kirjoittajaksi (ks. Leppälahti 2018, 109). Kuitenkin lukemassani Gutenberg projektissa julkaistussa versiossa Thomas Presket Prest on ilmoitettu kirjoittajaksi, ja siksi viittaan teokseen Prestin nimellä.
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vampyyrihahmoihin populaarikulttuurin kertomusten alusta asti. Tämä näkyy
Sheridan Le Fanun kertomuksesta Carmilla (1872). Monista vampyyrikertomuksista poiketen Carmillassa päähenkilöinä ovat naiset; vampyyri Carmilla ja nuori
nainen, joka ystävystyy tämän kanssa. (Le Fanu 2013.) Tarinassa huomiota on herättänyt naisten välinen rakkaussuhde, jossa on paljon romanttisen rakkauden ja
seksuaalisuuden piirteitä. Carmilla käsittelee naisten välistä homoseksuaalisuutta
aikana, jolloin sitä ei olisi voinut tuoda ilmi tavallisten ihmishahmojen kautta.
(Auerbach 1995, 39–40; Hänninen & Latvanen 1996, 33; Williamson 2005, 34–35.)
Naisvampyyreja on ollut jo kansanperinteessä, mutta yleensä ne ovat olleet kiinnostuneita miehistä, kuten lilith ja succubus. Lilithiin liitetty seksuaalisuus on
kuitenkin siirtynyt fiktion vampyyreihin. Seksuaalisuus on alusta asti liitetty osaksi
fiktiivisiä vampyyreja ja erityisesti naisvampyyreja. Fiktion, erityisesti kirjallisuuden ja elokuvien, naisvampyyreihin on myös usein yhdistetty homoseksuaalisuus,
vaikka siihen viitataan usein myös miesvampyyrien kohdalla (Jowett 2005, 71–72;
Nelson 2012, 124). Sen sijaan televisiosarjoissa naisvampyyrien homoseksuaalisuus
ei ole samalla tavalla korostunut. Käsittelemistäni vampyyrisarjoista True Blood on
ainoa, jossa vampyyrinaiset ovat seksuaalisissa suhteissa ihmisnaisten kanssa.
Vaikka seksuaalisuus on osa vampyyrisarjojen kerrontaa, yleisesti suhteet ovat vieläkin heterosuhteita.
Tämä ero kirjallisuuteen ja elokuviin kertoo erityisesti yhdysvaltalaisilta televisioohjelmilta vaadituista konservatiivisemmista arvoista. Esimerkiksi homoseksuaalisuus nousi ensimmäistä kertaa esille television puolella vasta 1950-luvulla ja
lesbous mainittiin vasta 1960-luvulla. Lesboja hahmoja alkoi esiintyä televisiosarjoissa, osana sarjan vakituista hahmojen joukkoa, vasta 1970-luvun lopulla. (Beirne
2008, 35; Tropiano 2002, 3–4). Vaikka vampyyrisarjoissa ei usein kuvata vampyyrien lesbosuhteita, niin esimerkiksi Buffy vampyyrintappaja -sarjassa on esitetty
ihmisten välisiä lesbosuhteita. Ensimmäinen yhdysvaltalaisella valtakunnallisella45

45 Valtakunnallisilla televisioyhtiöillä on tarkemmat rajat hyväksytylle sisällölle kuin kaapelikanavilla, kuten
HBO.
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televisiokanavalla näytetty kahden naisen välinen seksikohtaus onkin Buffyn parhaan ystävän Willown ja tämän tyttöystävän Kennedyn välillä. Kohtaus näytettiin
Buffy-sarjassa vuonna 2003. (Beirne 2008, 38.)
Polidorin Vampyyri sekä Le Fanun Carmilla ovat intiimejä ja jopa seksuaalisia ystäviä, mutta samalla myös hirviöitä, jotka tappavat ja tekevät pahaa ihmisille. Nämä
vampyyrikertomukset eivät kuitenkaan ole pelkkiä kauhutarinoita. Niiden kautta
on voitu tuoda esiin seksuaalisuutta, jota ei tuona aikana olisi muuten voinut tarkastella sekä yhteiskuntakritiikkiä, kun yhteiskunnan eliitti ei tunnista pahuutta
omassa sisäpiirissään. Kummassakaan tarinassa vampyyrit eivät ole täysin mustavalkoisia hirviöitä.
Bram Stokerin Dracula-romaani (1897) muutti merkittävästi vampyyrikerrontaa.
Taustatyönä romaanilleen Stoker tutki innokkaasti 1700-luvun tutkimuksia vampyyreista sekä laajasti vampyyreihin liittyvää kansanperinnettä. Lisäksi Stoker oli
perehtynyt aiempaan vampyyrifiktioon. (Hovi 2015, 127–130; Keith 2013, 61;
Leppälahti 2018, 114.) Stoker muutti goottilaisen vampyyrin läheisestä viettelijästä
aggressiiviseksi ja kunnianhimoiseksi pahuuden edustajaksi. Draculaa pidetään
modernin fiktiivisen vampyyrin arkkityyppinä. Dracula-romaani ja siitä tehdyt
useat filmatisoinnit ovat merkittävästi vaikuttaneet vampyyrihahmon kehitykseen
populaarikulttuurissa. Vaikka Dracula ei ollut ensimmäinen aristokraattinen vampyyri, niin kreivi Draculasta on muodostunut aristokraattisen vampyyrihahmon
arkkityyppi. (Abbott 2007, 4; Hakola 2011c, 9; Hakola 2015, 55; Williamson 2005,
5.)
Vampyyrit ovat olleet mukana elokuvissa ja televisiosarjoissa niiden alkuajoista
lähtien. George Mélièsin Le manoir du diable -elokuvassa (1896) lepakko muuttuu
mieheksi, joka taioillaan pelottelee ihmisiä ja pakenee lopulta, kun häntä uhataan
krusifiksilla. Elokuvat ovat siis olleet osa modernin vampyyrin muodostusta jo
1800-luvulta asti. (Ks. Abbott 2007, 1.) Elokuvakoneisto kiinnostui erityisesti
Dracula-hahmosta, joka sai muotonsa ensin hirviömäisenä Nosferatu-hahmona
saksalaisessa mykkäelokuvassa vuonna 1922 ja tämän jälkeen aristokraattisena
hahmona Hollywoodin valkokankailla 1930-luvulla. Hollywoodin vaikutuksesta
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elokuvien vampyyreista tuli aristokraattisia ja eksentrisiä hahmoja, kuten goottilaisessa fiktiossa. Kuitenkin vampyyrien fyysinen uhkaavuus ja tappamisen keinot
voidaan jäljittää kansanperinteen tarinoihin. (Hakola 2011a, 74.) Dracula pysyi elokuvien ja televisiosarjojen kiinnostuksen kohteena ja uudet versiot seurasivat
toisiaan.
Merkittävä muutos 1900-luvun fiktion vampyyreissa tapahtui 1960- ja 1970-lukujen televisiosarjoissa ja kirjoissa. Silloin vampyyri siirtyi vähitellen hirviön asemasta tarinoiden päähenkilöksi, jonka näkökulmasta tarinaa kerrottiin. Ensimmäisiä tällaisia vampyyrihahmoja esiintyi Dark Shadows -televisiosarjassa (1966–
1971) ja Anne Ricen Vampyyrikronikat-kirjasarjassa. Anne Ricen romaani Veren
vangit (Interview with the Vampire 1976) katsotaan usein käänteeksi vampyyrikerronnassa, mutta myös Ricen vampyyrit pohjaavat 1800-luvun Polidorin
Vampyyrin, Le Fanun Carmillan ja Varney the Vampiren, perinteelle, jossa vampyyrit ovat enemmän kuin vain hirviöitä.46 (Hakola 2011c, 9; Williamson 2005, 29.)
Vampyyrit olivat 1900-luvun lopun populaarikulttuurissa yhä enemmän tietoisia
omasta pahuudestaan ja pohtivat olemassaoloaan. Vampyyrit ainakin osittain jakoivat ihmisten arvoja ja normeja nähden esimerkiksi tappamisen ja toisille aiheutetun kärsimyksen pahana. Näin vampyyrit poistuivat pahuuden kategoriasta. He
eivät enää olleet pelkästään hirviömäisiä tappajia, vaan olentoja, jotka pystyivät
pohtimaan omaa luontoaan ja moraaliaan. Tähän moderniin vampyyrikertomusperinteeseen liittyvät myös tarkasteluni kohteena olevat televisiosarjat Buffy
vampyyrintappaja, True Blood ja Vampyyripäiväkirjat.

3.4. Buffy vampyyrintappaja, True Blood ja
Vampyyripäiväkirjat
Viimeisin vampyyribuumi alkoi 2000-luvun alussa Stephenie Meyerin Twilightkirja- ja elokuvasarjan myötä. Tämä vampyyrien nousu oli edellisiä vuosikymmeniä

46

Ks. lisää alaluku 4.5.
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merkittävämpi, koska se nosti vampyyritarinoita sisältävät kirjat, televisiosarjat ja
elokuvat populaarikulttuurin keskiöön (ks. mm. Bacon & Bronk 2014, 1). Twilightsaaga ei suoranaisesti ollut kauhua vaan enemmänkin romantiikkaa kauhumausteilla, mikä vaikutti myös vampyyrihahmojen leviämiseen laajemmin kauhugenren
ulkopuolelle. Vampyyri pysyi, Twilightin nostamana, kymmenen vuotta populaarikulttuurin valtavirrassa. Tämä uusi laaja kiinnostus vampyyreihin mahdollisti
myös True Blood- ja Vampyyripäiväkirjat-televisiosarjat. Buffy vampyyrintappaja puolestaan edeltää 2000-luvun vampyyri-innostuksen aikaa, Buffyn viimeinen tuotantokausi näytettiin kaksi vuotta ennen ensimmäisen Twilight-kirjan
ilmestymistä. Buffy-sarja onkin merkittävästi vaikuttanut 2000-luvun elokuvien ja
televisiosarjojen vampyyrikuvauksiin.
Buffy-sarjalla on ollut suuri vaikutus television ja elokuvien teini-, fantasia-, kauhuja toimintagenreihin. Buffy vampyyrintappajan tarina oli alkujaan elokuva, joka
ilmestyi vuonna 1992, mutta se ei menestynyt. Nuorille suunnattu televisiokanava
halusi kuitenkin 1990-luvun girl power -huumassa tyttösankarin tähdittämän
Buffyn ohjelmistoonsa, ja elokuvan käsikirjoittanut Joss Whedon tuli sarjan käsikirjoittajaksi ja tuottajaksi.47 Buffy vampyyrintappaja on tarina teini-ikäisen tytön
kasvusta ja aikuistumisesta, jossa lisänä on fantasian, kauhun ja supersankaritarinan teemoja. Buffy on 16-vuotias tyttö, jonka kohtalona on puolustaa ihmiskuntaa
pahuuden voimilta. Buffyn apuna taistelussa ovat hänen yliluonnolliset fyysiset voimansa, jotka tekevät hänestä maailman voimakkaimman ihmisen. Lisäksi hän saa
tukea ja apua ystäviltään ja Valvoja Gilesilta, jonka tehtävänä on auttaa vampyyrintappajaa ja kouluttaa hänet tehtäväänsä. Buffyn supervoimista huolimatta sarjassa
korostetaan Buffyn sankaruuden perustuvan ystävien tukeen ja mahdollisuuteen
elää myös normaalia elämää (ks. Blom 2011; Jowett 2005, 28).
47 Buffy-sarja henkilöityi vahvasti Whedonin projektiksi, ja hän toimikin sarjan yhtenä käsikirjoittajana ja ohjaajana sekä vastaavana tuottajana. Yhteys vahvasta naissankarista kertovan televisiosarjan ja sen luojan välillä
kuitenkin vielä korostui Whedonin julkisuuden toiminnassa, jossa hän ilmaisi olevansa feministi ja kritisoi televisiosarjojen vahvojen naishahmojen puutetta. Viime vuosina sekä Whedonin projekteissa työskennelleet että
hänen entinen vaimonsa ovat kuitenkin tuoneet esille vakavia syytöksiä erityisesti naisiin kohdistuneesta vallankäytöstä, mutta myös yleisemmin vihamielisestä työilmapiiristä ja henkisestä väkivallasta. Viimeisin näistä
on Buffy-sarjassa näytelleen Charisma Carpenterin helmikuussa 2021 Twitterissä julkaisema viesti, jota ovat
jakaneet ja tukeneet myös toiset Buffyssa näytelleet naiset, muun muassa Buffya näytellyt Sarah Michelle
Gellar. Syytökset ovatkin saaneet fanit tekemään pesäeroa Buffy-sarjan ja Whedonin välillä, kun fanien sarjasta
tulkitsemat arvot ovat ilmeisessä ristiriidassa Whedonin käytöksestä esille tuotuihin seikkoihin. Ensimmäiset
Whedonin toimintaan kohdistuneet syytökset tulivat esille vuonna 2017, joten tämä keskustelu ei vielä näy vuosina 2011–2014 keräämässäni tutkimusaineistossa. (ks. myös BBC 2021; BBC 2017; Cramer 2021; Riihinen
2021.)
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Buffyn sankaruus on sarjan keskeinen teema ja se on ollut merkittävä tekijä sarjan
suosiossa. Buffy on nähty vahvana sankarina, joka haastaa stereotyyppisiä sukupuolirooleja (Jowett 2005, 18–28; Levine 2007; Wilcox & Lavery 2002, xvii).
Buffyn sankaruus on herättänyt kiinnostusta myös uskontotieteen näkökulmasta.
Scifi-elokuvien messiasmyyttejä tarkastelleen Sofia Sjön (2007, 266) mukaan
Buffyn sankaruus ilmentää uudenlaista elokuvien ja televisiosarjojen naiskuvaa,
jossa naiset voivat olla vahvoja pelastavia sankareita sekä uskonnollisia auktoriteetteja. Line Nybro Petersen (2008) puolestaan tarkasteli Buffyn supersankaruutta ja
yliluonnollisia piirteitä kognitiivisen uskontotieteen kautta, ja näki näiden piirteiden olevan osasyy Buffyn suosioon. Itse olen aiemmin tutkinut Buffyn sankaruutta
verraten hänen tarinaansa perinteiseen miehiseen sankarimyyttiin. Huomasin, että
Buffy poikkeaa perinteisestä elokuvien ja televisiosarjojen miessankarista muutenkin kuin sukupuolensa vuoksi. Buffy tarjoaa sankaruutta, jossa sankarikin erehtyy
ja tekee virheitä. Lisäksi merkittävä osa hänen voimastaan tulee rakkaudesta ja yhteisöllisyydestä. Buffy on näin inhimillisempi sankari ja siksi helposti samastuttava
hahmo.48 (Blom 2011.)
Sankaruuden lisäksi Buffy-sarja kertoo teini-iän ja aikuistumisen haasteista. Sarjassa näistä haasteista, kuten koulusta, ystävyydestä, ensimmäisestä rakkaudesta ja
itsenäistymisestä, kerrotaan käyttäen teemojen käsittelyssä demoneja ja yliluonnollisia uhkia. (Wilcox & Lavery 2002, xix; Wilcox 2005, 76–77.) Sarjaan on siis
suoraan kirjoitettu metaforia esimerkiksi internetissä vaanivista pedoista ja hirviöpoikaystävistä. Tracy Little näkee sarjan kirjoittajien haluavan näiden metaforien
avulla antaa kohdeyleisönä oleville nuorille keinoja käsitellä omaan elämäänsä liittyviä pelkoja ja tunteita. Littlen mukaan metaforat mahdollistavat katsojien oman
tulkinnan ja samalla syvällisen vuorovaikutuksen sarjan kanssa. (Little 2003, 282–
284.)
Buffy vampyyrintappajaa tehtiin seitsemän kautta ja sille muodostui laaja kansainvälinen fanikunta. Sarjan jatkoa edesauttoi 1990-luvun lopulla nousseet
internetin faniyhteisöt, jotka yhdistivät faneja, ja joiden kautta tieto sarjasta levisi.

48

Buffyn sankaruudesta lisää alaluvussa 4.4.

71

Buffyn nettifanius on nähty yhtenä ensimmäisistä, joka on vaikuttanut televisiosarjan tuotantoon (ks. mm. Larbalestier 2002, 227). Sen lisäksi, että yhdistyneet fanijoukot auttoivat sarjan suosion kasvussa ja sarjan tuotannon jatkumisessa, fanien
mielipiteillä oli joskus vaikutusta myös sarjan juonenkäänteisiin, sillä tuottajat ja
käsikirjoittajat lukivat aktiivisesti fanien internetkeskusteluja.
Buffy-fanius on edelleen vahvaa, vaikka sarjan alkamisesta on kulunut jo 24 vuotta.
Faneissa on sekä sarjaa 1990-luvulta asti seuranneita että niitä, jotka ovat löytäneet
sarjan vasta viime vuosina ja katsoneet sitä DVD-levyiltä tai suoratoistopalveluista.
Jatkuva kiinnostus Buffyyn on varmasti syynä myös päätökseen sarjan uudelleen
kuvaamisesta. Buffyn oikeudet omistava 20th Century Fox ilmoitti vuonna 2018,
että sarja tehdään uudestaan, uusilla näyttelijöillä ja tarinalla, mutta päähahmona
pysyy Buffy. Merkittävä julkaistu muutos alkuperäiseen sarjaan on se, että uudessa
sarjassa Buffyn rooliin on tarkoitus valita afroamerikkalainen nainen (mm. Melas
2018). Alkuperäistä Buffy-sarjaa kohtaan on esitetty kritiikkiä siitä, kuinka vähän
siinä näkyy etninen diversiteetti (ks. mm. Edwards 2002; Jowett 2005, 46–47).
Tähän ongelmaan uuden sarjan suunnittelijat ovat ilmeisesti halunneet tarttua.
Buffyn uudelleen filmaaminen osoittaa, kuinka sarjan teemat ja Buffyn tarina ovat
vieläkin relevantteja.
True Blood perustuu Charlaine Harrisin The Southern Vampire Mysteries -kirjasarjaan49 (2000–2013). Televisiosarja on tuotettu kaapelitelevisiokanava HBO:lle,
mikä on profiloitunut tuottamaan aikuiselle yleisölle ohjelmia, joissa seksiä ja väkivaltaa kuvataan runsaasti, ja monesti ohjelmat ovat myös yhteiskunnallisesti kantaaottavia (Cherry 2012, 3; DeFino 2014, 4–5). True Blood -sarjan luojana toimi
Oscar-palkittu käsikirjoittaja Alan Ball. Televisiosarja seuraa monia kirjojen juonikuvioita ja henkilöhahmot ovat lähestulkoon samat, mutta sarja poikkeaa kuitenkin
merkittävästi kirjoista. Sarjassa esimerkiksi vampyyrit ovat inhimillisempiä kuin

49 Kirjasarja tunnetaan myös Sookie Stackhouse

-kirjasarjana ja siihen kuuluu 13 kirjaa: Dead Until Dark 2001,
Living Dead in Dallas (2002), Club Dead (2003), Dead to the World (2004), Dead as a Doornail (2005),
Definitely Dead (2006), All Together Dead (2007), From Dead to Worse (2008), Dead and Gone (2009), Dead
in the Family (2010), Dead Reckoning (2011), Deadlocked (2012), Dead Ever After (2013).
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kirjoissa. Sarjassa myös homoseksuaalisuus on olennaisemmin läsnä hahmoissa ja
kerronnassa.50
Buffyn kaltaisesti True Bloodin pääosassa on nuori nainen, Sookie, jolla on yliinhimillisiä voimia. Tarjoilijana toimiva Sookie pystyy kuulemaan toisten ajatukset.
Myöhemmin selviää, että Sookie on osittain keiju, mikä selittää hänen kykynsä. Sarjan alussa on kulunut kaksi vuotta siitä, kun vampyyrit ovat tulleet ulos arkuistaan
eli kertoneet ihmiskunnalle olemassaolostaan. Japanilaisten kehittämän synteettisen veren, Tru Bloodin, ansiosta vampyyrien ei ole enää pakko juoda verta ihmisistä. Näin vampyyrit ovat uskaltautuneet kertomaan ihmisille itsestään, koska
eivät enää ole uhka ihmiskunnalle. Vampyyrit ajavat myös poliittisesti tasavertaisia
oikeuksia ihmisten kanssa.
Ensimmäisessä jaksossa Sookie kohtaa vampyyrin nimeltä Bill ja pelastaa tämän,
kun vampyyriverta huumeeksi havitteleva pariskunta hyökkää Billin kimppuun.
Sarjan lähtökohtana on romanttinen rakkaussuhde Sookien ja Billin välillä, mikä
johtaa Sookien ja hänen ystävänsä yhä syvemmälle yliluonnolliseen todellisuuteen,
josta he eivät aiemmin tienneet. Sookie ei ole supersankari, joka voisi pelastaa maailman pahuuden voimilta, mutta seuraa Buffyn jalanjäljissä ollen vahva ja määrätietoinen nuori nainen. Sookie myös asettaa itsensä usein vaaraan puolustaessaan
muita. Sankarittarena Sookie pitää puolensa häntä uhkaavia yliluonnollisia olentoja vastaan. Hän selviää pitkälti käyttämällä älyään ja kykyään lukea ajatuksia.
Myöhemmissä kausissa hän oppii myös käyttämään keijuvaloaan51 aseena.
True Blood on selkeästi suunnattu aikuiselle yleisölle poiketen teineille suunnatuista Buffysta ja Vampyyripäiväkirjoista. True Bloodin maailma on synkempi ja
sarja sisältää paljon seksiä ja veristä väkivaltaa. Sarjassa käydään myös suoremmin
keskustelua yhteiskunnallisista ongelmista, kuten syrjinnästä, fundamentalismista
ja väkivallasta. (Ks. Amador 2012; Brace & Arp 2010; Cherry 2012; Elliot-Smith
2012.) Sarjassa käsitellään paljon myös uskonnon roolia yhteiskunnassa. Sarjassa

50 Nämä teemat ovatkin herättäneet kiinnostusta ja arvopohdintaa fanien keskuudessa, ks. lisää alaluvut 4.2. ja
4.3.
51 Sarjassa keijuille on ominaista valo, joka virtaa heissä, ja jota he voivat tarpeen vaatiessa myös syöstä käsistään. Valo myös määrittää keijuja. Jos Sookie käyttää kaiken keijuvalonsa, hän lakkaa olemasta keiju.
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kristinuskon varjolla monet toteuttavat vallanhimoaan. Myös pelko, suvaitsemattomuus ja viha piilotetaan uskonnon alle, jotta saadaan oikeutus satuttaa muita.
Sarjassa esitetään vahvaa uskontokritiikkiä, kun fundamentalistinen kristillisyys
johtaa vampyyreihin kohdistuvaan terrorismiin ja keskitysleireihin. Kuitenkin ”tavalliset” kristityt esitetään usein positiivisessa valossa suvaitsevaisina ja hyvinä ihmisinä. Sarjan uskontokritiikki ei näin suoraan kohdistu uskontoon, vaan ihmisten
tapoihin käyttää uskontoa tekosyynä saavuttaakseen omia tavoitteitaan. Tämä
piirre korostuu vielä, kun vampyyrienkin fundamentalistinen uskonnollisuus johtaa melkein vampyyrien tuhoon.
True Bloodin maailma on täynnä yliluonnollisia olentoja, kuten vampyyreja, ihmissusia, muodonmuuttajia, keijuja ja noitia. Sarjassa kaikista näistä ryhmistä löytyy
hyviä ja pahoja yksilöitä, aivan kuten ihmistenkin joukosta. Tämä monimuotoisuus
on osaltaan tehnyt sarjasta kiinnostavan kohteen fanikeskusteluille. Sarjan moraaliset kysymykset, jotka liittyvät niin yksilön kuin yhteisön vastuuseen, ovat innoittaneet keskustelua fanien piirissä.
Vampyyripäiväkirjat-televisiosarja perustuu myös kirjasarjaan. L.J. Smithin kirjoittama Vampyyripäiväkirjat-kirjasarja52 alkoi ilmestyä jo vuonna 1991 ja se on
saanut jatkoa 2000-luvulla televisiosarjan suosion myötä. Vampyyripäiväkirjattelevisiosarja oli osa nuorille suunnatun CW-kanavan ohjelmistoa. Sarjan luojina
toimivat Kevin Williamson ja Julie Plec, jotka olivat tunnettuja käsikirjoittajia ja
tuottajia muun muassa Dawson’s Creek -televisiosarjasta (1998–2003) ja Screamelokuvista (1996–2000). Kummatkin olivat siis jo kirjoittaneet nuorille suunnattuja sarjoja ja elokuvia, joissa useissa oli myös fantasian ja kauhun elementtejä.
Vampyyripäiväkirjat-televisiosarjan päähenkilönä on Elena, joka rakastuu vampyyriin ja joutuu näin osaksi yliluonnollista maailmaa. Elena on juuri jäänyt orvoksi
ja huomaa muuttuneensa ihmisenä. Aiemmin häntä kiinnostaneet asiat, kuten suo-

52 Kirjasarjaan kuuluu seitsemän kirjaa: The Vampire Diaries: The Awakening (1991), The Vampire Diaries:
The Struggle (1991), The Vampire Diaries: Fury (1991), The Vampire Diaries: Dark Reunion (1992), The
Vampire Diaries: The Return: Nightfall (2009), The Vampire Diaries: The Return: Shadow Souls (2010), The
Vampire Diaries: The Return: Midnight (2010).
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sio koulussa tai cheerleading tuntuvat pinnallisilta, ja hän viettää aikaansa hautausmaalla kirjoittaen päiväkirjaansa. Siellä hän myös kohtaa vampyyri Stefanin. Vampyyriveljekset Stefan ja Damon kummatkin rakastuvat Elenaan, ja tämä kolmiodraama on keskeinen osa sarjan kerrontaa. Vampyyripäiväkirjat on nopeatempoinen teinisarja, joka alkaa rakkaustarinana ja kolmiodraamana, mutta josta kehittyy
yliluonnollinen seikkailu- ja kauhusarja.
Buffyn ja Sookien kaltaisesti Elena on yliluonnollinen olento, doppelganger. Elena
on viimeisin kaksoisolennoista, jotka syntyvät taian ansiosta määrätyin väliajoin
tiettyyn sukulinjaan. Elenalla ei ole supervoimia, mutta hän on Sookien tavoin
vahva ja jopa itsepäinen kohdatessaan yliluonnollisia vastustajia. Elena kuitenkin
tarvitsee usein vampyyrien tai ystäviensä apua selvitäkseen vaarallisista tilanteista.
Buffy-sarjan kaltaisesti Elenan tukena olevat ystävät ovat noita, vampyyri, ihmissusi sekä sankarittareen rakastunut poika. Lisäksi nuorten historianopettaja Alaric
toimii, Buffyn Valvojan Gilesin tavoin, aikuisena auttajana, joka tietää erityisesti
mytologiasta ja yliluonnollisista ilmiöistä.
Vampyyripäiväkirjat sisältää myös nimensä mukaisesti päiväkirjamerkintöjä sekä
Elenalta että Stefanilta. Stefanin kertojaäänellä luetut päiväkirjamerkinnät korostavat hänen inhimillisyyttään ja antavat vampyyrihahmolle vahvan oman äänen,
jonka kautta katsojat pääsevät ymmärtämään hahmoa paremmin (ks. Hakola
2011c, 11). Kolmesta tarkastelemastani vampyyrisarjasta, Vampyyripäiväkirjat
tuokin vampyyrihahmon lähimmäksi katsojaa, kun hänen ajatuksensakin ovat osittain katsojien saavutettavissa.
Buffysta ja Sookiesta poiketen Elenasta tulee vampyyri sarjan edetessä. Tämä on
olennainen ero sarjojen välillä. Vaikka Buffyssa ja True Bloodissa monet vampyyrit
näytetään inhimillisinä ja hyvinä olentoina, niin sankarittarien ihmisyydestä pidetään kiinni. Vampyyritarinoissa on yleensä korostettu ihmisyyden ja ihmiselämän
arvoa; on parempi elää ihmiselämä, vanheta ja kuolla, kuin elää ikuisesti. Tämä tarinamalli tuo lohtua ihmisille ja mahdollistaa samastumisen hahmoihin. Vaikka
Elena pärjää hyvin vampyyrina ja vaikuttaa jopa olevan onnellisempi, niin sarjan
lopussa hänen ihmisyytensä palautetaan. Sarja palaa siis malliin, jossa normaali
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elämä ja kuolema ovat ideaaleja. Sarjan viimeisessä jaksossa näytetään myös,
kuinka Elena kuollessaan pääsee yhteen kuolleiden perheenjäsentensä kanssa. Ihmisyytensä takaisin saaneet vampyyrit pääsevät siis osaksi sukunsa vainajien yhteisöä. Tässä voidaankin nähdä yhteys ekimmuun ja lapsivainajiin liittyviin uskomuksiin, joissa yhteisöä uhkaavat olennot pystyttiin palauttamaan osaksi normaalia elämän ja kuoleman järjestystä oikeanlaisilla rituaaleilla.
Vampyyripäiväkirjat-sarjaa tuotettiin kahdeksan kautta, eli yhden kauden enemmän kuin Buffya ja True Bloodia. Vampyyripäiväkirjat-sarjalle tehtiin myös spinoff Vampyyrien sukua (The Originals 2013–2018) sekä näiden molempien sarjojen
pohjalta syntynyt Legacies (2018-). Legacies-sarjassa seikkailee sekä aiempien sarjojen hahmojen teini-ikäisiä lapsia että muutamia aikuisia. Näin Vampyyripäiväkirjat on vieläkin ajankohtainen ja Legacies-sarjan kautta jatkaa saman yliluonnollisen maailman kuvaamista uudelle teinien sukupolvelle.
Buffy vampyyrintappaja-, True Blood- ja Vampyyripäiväkirjat-sarjoissa on erottavia piirteitä, mutta sarjojen välillä on enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja. Ajallisesti ensimmäinen Vampyyripäiväkirjat-kirjasarja on vaikuttanut seuraavaksi ilmestyneeseen Buffy vampyyrintappaja -televisiosarjaan. Buffy on puolestaan
ollut monella tavalla esikuvana True Blood- ja Vampyyripäiväkirjat-televisiosarjoille. Lisäksi kaikki sarjat liittyvät fiktiiviseen vampyyrikerronnan perinteeseen,
joka on muokkautunut myyttien ja kansanperinteen kautta. Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon 2. olen kerännyt sarjojen päähahmojen piirteitä,53 jotka ilmentävät osaltaan sarjojen yhtäläisyyksiä.

53

Ks. lisää vampyyrihahmojen yhtäläisyyksistä alaluku 4.5.
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Taulukko 2. Hahmojen yhtäläisyydet sarjoissa54

Sankarittaret

• Buffy (B), Sookie (TB) ja Elena (VP)
• Nuoria naisia
• Omaavat yliluonnollisia piirteitä
• Taistelevat, omilla tavoillaan, pahuuden
edustajia vastaan
• Rakastuvat vampyyreihin

Kunnialliset
vampyyrit

• Angel (B), Bill (TB) ja Stefan (VP)
• Yrittävät pitää kiinni ihmisyydestään
• Pääasiassa juovat muuta kuin
ihmisverta
• Muuttuessaan "pahoiksi" ovat
julmempia kuin muut vampyyrit
• Rakastuvat sankarittariin,
sankarittarien ensimmäiset
vampyyripoikaystävät

Paheelliset
vampyyrit

• Spike (B), Eric (TB) ja Damon (VP)
• Nauttivat vampyyriydestään
• Pysyvät aina vähän "pahoina"
• Sankarittarien vaikutuksesta haluavat
kuitenkin pyrkiä hyvään
• Rakastuvat sankarittariin

Kaikki kolme sarjaa kerrotaan nuoren naisen näkökulmasta. Tämä on merkittävä
tekijä sille, että sarjat ovat kiinnostaneet erityisesti juuri tyttöjä ja naisia (ks. Hakola
2015, 140). Sarjoissa Buffy, Sookie ja Elena kohtaavat koko ajan muuttuvan yliluonnollisen maailman, ja heidän ymmärryksensä siitä ja keinot toimia siinä kasvavat
sarjan edetessä. Katson, että kaikissa näissä sarjoissa on kyse kasvusta ja oman paikan löytämisestä maailmassa.
Sankarittarien lisäksi sarjoissa esiintyy toistensa kanssa hyvin samankaltaisia vampyyrihahmoja. Taulukossa esittelemäni sarjojen keskeiset kuusi vampyyrihahmoa
voidaan lukea sarjojen sankareiden joukkoon. Nämä vampyyrit pyrkivät hyvään ja
54

Taulukossa sarjojen lyhenteet Buffy vampyyrintappaja=B, True Blood=TB, Vampyyripäiväkirjat=VP
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näkevät ihmiset, tai ainakin osan heistä, arvokkaina. He eroavatkin hirviöiden kategoriaan liitetyistä sarjojen vampyyreista, jotka eivät välitä ihmishengistä ja nauttivat aiheuttamastaan kärsimyksestä. Tämä hyvien vampyyrien ryhmä voidaan
jakaa kahteen kategoriaan, jotka olen nimennyt kunniallisiksi ja paheellisiksi vampyyreiksi. Kunniallisten vampyyrien ryhmään kuuluvat edustavat sarjoissa oikeiksi
miellettyjä arvoja, kuten inhimillisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Kuitenkin myös
nämä vampyyrit joutuvat välillä vampyyriluontonsa ohjaamiksi ja päätyvät tekemään hirveitä tekoja. Paheelliset vampyyrit puolestaan nauttivat vampyyrina olostaan ja tekevät kyseenalaisia tekoja, vaikka taistelevatkin hyvän puolella. Nämä
vampyyrit jättävät kuitenkin suurimmat julmuudet taaksensa rakastuessaan sankarittariin.55
Sarjoja yhdistävät myös sankarittarien romanttiset suhteet vampyyreihin. True
Bloodissa ja Vampyyripäiväkirjoissa rakastuminen vampyyriin on sarjan lähtökohta ja tarinan liikkeelle laittava voima. Buffy-sarjan lähtökohta on Buffyn sankaruus, mutta rakastuminen Angeliin on olennainen osa tarinaa. (Ks. myös Hakola
2011c, 7.) Buffy-sarja onkin ollut merkittävä vaikuttaja siihen, että ihmisten ja vampyyrien rakkaustarinat ovat yleistyneet osaksi populaarikulttuurin kerrontaa.
Näihin rakkaustarinoihin liittyen sarjoissa seksuaalisuus on myös vahvasti läsnä.
Miesvampyyrit ovat usein seksuaalisen katseen kohteita56 esimerkiksi vähissä vaatteissa tai alasti. Näin sarjassa käännetään päälaelleen perinteisiä populaarikulttuurin tapoja objektivoida naiskehoja ja tarjotaan nais- ja queer-näkökulma visuaalisella tasolla. (Jowett 2013, 91–92.) Monet fanit liittävätkin komeat miesvampyyrit
yhdeksi osaksi sarjojen katselunautintoa.57
Rakkaussuhteet ovat sarjoissa myös keino vähentää vampyyrien hirviömäisyyttä ja
tuoda esiin heidän ihmisyyttään. Kun vampyyrit ovat rakastamisen arvoisia ja he
kykynevät rakkauteen, heidän hahmojensa kautta nousevat uudella tavalla esille
kysymykset yhteiskunnan eriarvoisuudesta, moraalisista näkökulmista ja yhteisöllisyydestä. Katsojat näkevät rakastavissa vampyyreissa jotain syvästi inhimillistä, ja
55

Ks. lisää alaluku 4.5.
Laura Mulveyn klassisessa elokuvateoriassa Hollywood-elokuvien miehisestä katseesta naishahmot jäävät
vain passiivisiksi katseen kohteiksi (Mulvey 1975). Ks. myös Heikki Pesosen uskontotieteellinen tarkastelu
nunnaelokuvien sukupuolittuneesta katseesta (Pesonen 2016).
57 Ks. lisää alaluku 5.5.
56
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silloin vampyyrien ulkopuolisuus ja toiseus alkavat ilmentää yhteiskunnallista
eriarvoisuutta ja syrjintää.58 Rakkaus korostuukin sarjoissa keskeisenä motiivina,
hahmoja yhdistävänä piirteenä ja osana käsitystä hyvyydestä. Kiintymys perheeseen, ystäviin ja rakastettuihin on tärkein motivaattori Buffyn, Sookien ja Elenan
toiminnassa. Kaikissa sarjoissa on keskeisenä tekijänä, rakastavien vampyyrien
lisäksi, sankarittaren ystävien joukko, joka on tukena ja apuna seikkailuissa. Sarjoissa olevien yhtäläisyyksien vuoksi onkin mielenkiintoista ja mielekästä tarkastella sarjojen faniutta yhdessä. Seuraavassa luvussa käsittelen sitä, kuinka fanit ovat
tulkinneet sarjoja, sankaruutta ja vampyyreja ja löytäneet niistä myyttistä sisältöä.

58

Ks. lisää alaluku 4.5.
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4. MYYTIT VAMPYYRISARJOISSA
4.1. Myytti, polyfunktionaalinen myytti, metaforat ja
sankarimallit
Myytin käsite tulee klassisen kreikan sanasta mythos, joka tarkoittaa sanaa, puhetta
tai kertomusta (Bolle 1987, 261). Kreikankielinen termi logos oli aluksi mythoksen
synonyymi, mutta näitä sanoja ryhdyttiin käyttämään toisilleen vastakkaisessa
merkityksessä. Mythosta käytettiin puhuttaessa fiktiivisistä narratiiveista ja jopa
valheellisista tarinoista, jotka nähtiin vastakohtina todelliselle historialle. Logoksen
puolestaan nähtiin viittaavan oppiin, teorioihin ja logiikkaan. Rationaalisen
logoksen koettiin korvanneen mythoksen. Antiikin ajattelun pohjalta myytistä
muodostui käsite, jonka on nähty kuuluvan fiktion, fantasian ja mielikuvituksen
piiriin. Myytti on nähty näin empiirisesti todennettavan tieteen vastakohtana.
(Doty 2000, 6–7; Eliade 1963, 1–2; McClutcheon 2000, 191; Nagy 2002, 240–241.)
Myytti-termiä käytetään yleisesti kulttuurissamme viittaamaan asioihin, jotka eivät
ole totta. Myytin käsitteen ymmärretään monesti kuvaavan jaettuja näkemyksiä,
jotka koetaan kuitenkin valheellisiksi. Arkikielessä myytti-termiä käytetään usein
erottamaan faktaa fiktiosta, totuutta valheista sekä kuvitelmia tieteellisistä näkemyksistä. Myös akateemisessa kielessä myytti voi merkitä hyvin eri asioita riippuen
tutkimusalasta ja jopa eri tutkimusalojen sisälläkin (ks. Söderholm 1990, 93–97).
Esimerkiksi mediatutkimuksessa myytti merkitsee usein vallanpitäjien tai markkinatalouden luomia kuvia maailmasta, jotka luodaan ja ylläpidetään ihmisten ajatusten muokkaamiseksi tiettyyn suuntaan (ks. Barthes 1994, 189–193). Fanitutkija
Mark Duffett puolestaan pohjaa näkemyksensä myytistä sanakirjan määritelmiin ja
katsoo myytin tarkoittavan suosittuja tapoja kertoa tarina. Duffett puhuukin saduista, elokuvista ja televisiosarjoista myytteinä. (Duffett 2013, 210.)
Roland Barthesin semiotiikkaan pohjaavaa näkemystä myytistä on käytetty laajasti,
muun muassa mediatutkimuksessa. Barthes näkee, että myytti vääristää ja naturalisoi eli muuttaa luonnollisiksi käsitteitä, jotka eivät ole sitä. Myytti siis luo kuvaa,
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että asiat ja ideologiat ovat luonnollisia, vaikka ne oikeasti perustuvat esimerkiksi
valta-asemiin. Myytin ongelma Barthesille on, että se toimii liian hyvin, koska
emme tule kritisoineeksi asioita, jotka koemme luonnollisina. (Barthes 1994, 189–
193.) Barthesin näkemys myytistä arvomaailmaa naturalisoivana yhdistää sen uskontotieteessä yleisesti hyväksyttyyn näkemykseen, jossa myyttien nähdään välittävän yhteisön arvomaailmaa ja normeja. Kuitenkin Barthes ymmärtää myytin vain
negatiivisena vallan välineenä, kun taas uskontotieteessä myytti voidaan nähdä
myös positiivisena keinona ylläpitää yhteisön arvomaailmaa ja yhteenkuuluvuutta.
Yleisesti uskontotieteessä myytti nähdään yhteisöllisesti ja uskonnollisesti merkittävänä kertomuksena. Vaikka myyttitutkimuksessa on monia teorioita siitä, mitä
myytti on tai miten siihen tulisi suhtautua, niin yleisesti jaetaan näkemys myyttien
kulttuurisesta ja yhteisöllisestä merkityksestä. Uskontotieteessä myyttejä ei pidetä
epätosina tarinoina, vaan kertomuksina, jotka luovat maailmankuvaa ja ylläpitävät
yhteisöllisyyttä. Myyteillä tarkoitetaan niitä kertomuksia, joiden avulla yhteisö kertoo ja ylläpitää itselleen tärkeitä käsityksiä ja toimintamalleja. (Bolle 1983, 297;
Eliade 1963, 1; Honko 1972, 111; Sjöblom 1997, 45.)
Perinteisesti on katsottu, että myytit kertovat maailman syntyyn liittyvistä tapahtumista ja yliluonnollisista toimijoista. Lauri Hongon määritelmä myytistä korostaa
myyttien kertovan maailman järjestyksen luomisesta. Honko on määritellyt neljä
ominaisuutta, joiden katsoo kuuluvan myyttiin: 1) Myytti on muodoltaan kertomus,
2) sisällöltään myytti on tietoa ratkaisevista luovista alkutapahtumista, 3) funktioltaan myytti on ennen kaikkea esikuva ja malli, 4) myytin kontekstina on jokin riitti.
Honko kuitenkin korostaa, kuinka tutkimusongelma määrittää, mitä näistä piirteistä on järkevää painottaa. (Honko 1972, 111–114.)
Honko korostaa myyteissä kerrottavan alkuaikojen tapahtumista. Alkuaikojen ei
kuitenkaan tarvitse viitata maailmansyntyyn, vaan ne voivat viitata tietyn yhteisön
tai ilmiön syntyyn. Esimerkiksi Che Guevara voi toimia myyttisenä hahmona, ja
hänen tarinansa voi olla hänen seuraajilleen myyttinen kertomus liikkeen alkuajasta. Olennaisia Hongon määrittelyssä ovatkin jumalat tai sankarit, joiden esikuvallisista teoista myytit kertovat. Hongon mukaan myytti muun muassa ilmaisee ja
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vahvistaa yhteisön uskonnollisia arvoja sekä normeja ja tarjoaa seurattavia käyttäytymismalleja. (Honko 1972, 112–113; Honko 1983, 25.)
Myytit ovat kuitenkin laaja-alaisempi ilmiö, kuin vain yhteisön synnyn perustavanlaatuiset tapahtumat. Monissa kulttuureissa ei esiinny kertomuksia alkuajasta tai
kaudesta, jolloin maailma on saanut nykyisen järjestyksensä. Kaikissa kulttuureissa
ja myyteissä ei myöskään ole jumalia tai supranormaaleja olentoja. On olemassa
monia myytin määritelmiä, joiden kautta myös muunlaiset kuin luomiskertomukset voidaan nähdä myytteinä. Lähes jokainen myyttien tutkija määritteleekin
myytin omalla tavallaan. (Sjöblom 1997, 45–46.)
Myytit ovat kertomuksia, joiden juonet toimivat omalla tarinoiden tasollaan sekä
syvempien kulttuuristen merkitysten heijastumina. Myyttien koetaan kuvastavan
tietyllä tasolla todellista maailmaa ja kertovan metaforien kautta siitä todellisuudesta, jossa ihmiset elävät. Myytteihin liittyy vahva sitoutuminen, ja ne koetaan tärkeiksi niin yhteisöllisesti kuin yksilönkin elämässä. (Ks. esim. Campbell 1972, 215;
Doty 2000, 37–39, 42–43; Eliade 1963, 1–2; Sjöblom 1997, 45–47.) Myytteihin liitetään usein metaforat kerronnan kielenä. Metaforat ovat kielikuvia, joissa kahden
asian välille muodostetaan yhteys ja samankaltaisuus. Metaforassa johonkin asiaan
tai ajatukseen viitataan sanalla tai ilmauksella, joka merkitsee jotain toista asiaa.
(Anttonen 2010, 90; Lehtonen 1996, 132.)
Myyttien välittyminen on muuttunut median ja teknologian kehittymisen kautta, ja
monet tutkijat katsovat myyttien olevan läsnä median ja populaarikulttuurin eri
muodoissa (ks. mm. Barthes 1994; Doty 2000; Lawrence & Jewett 2002;
Söderholm 1990; Sjö 2007). Tämän muutoksen huomioiminen on tärkeää, koska
jos emme tarkastele mediassa ja populaarikulttuurissa ilmeneviä myyttejä, niin
meiltä jää näkemättä merkittävä osa niistä tavoista, joilla kulttuurimme arvoja ja
normeja välitetään. Samoin emme myöskään havaitse, millaisia piirteitä kulttuurisiin esikuviimme liitetään.
Televisiosarjojen syntyhistoria ja alkuperäinen käyttötarkoitus erottavat niitä uskonnollisiksi tarkoitetuista myyteistä. Populaarikulttuurin kertomusten tarkastelu
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myyttien perspektiivistä tarjoaa kuitenkin hyödyllisen näkökulman sen ymmärtämiseen, miksi nämä kertomukset muodostuvat tärkeiksi faneille, ja miten fanit
merkityksellistävät tarinoita elämässään. Faniuden tarkastelu myytin käsitteen
kautta tuo keinon nähdä faniudessa ilmenevää merkityksellistämistä osana laajempaa kulttuurista todellisuutta, jossa ihmiset rakentavat ymmärrystään todellisuudestaan, itsestään ja paikastaan yhteiskunnassa.
Tom Sjöblomin mukaan uskonnollinen myytti on enemmänkin vastaanottajan
suhde tekstiin, kuin teksti itsessään. Myyttisestä tekstistä välittyy lukijalle kulttuurisia sisältöjä, ”jotka oleellisella tavalla vaikuttavat hänen tapaansa olla ja toimia
maailmassa” (Sjöblom 1997, 47). Fanitutkimuksessa on myös korostettu, kuinka
mediatekstien vastaanottossa keskeistä on vastaanottajan suhde mediatekstiin ja
tätä kautta syntyvät merkitykset. (ks. mm. Ang 1985; Fiske 1987, 63; Grossberg
1992; Jenkins 1992; Radway 1984) Siksi analyysissani tarkastelen fanien tapoja tulkita ja käyttää sarjoja, enkä sarjoja itsessään.
Käytän analyysissani William G. Dotyn polyfunktionaalista myytin määrittelyä teoreettisena lähtökohtana, jonka avulla olen lähtenyt tarkastemaan yhtäläisyyksiä
vampyyrisarjojen faniuden ja myytin välillä. Dotyn myyttimalliin kuuluu 17 kohtaa,
joiden avulla erilaisia myytteihin kuuluvia piirteitä voidaan tunnistaa ja havaita:
Myyttikokoelma koostuu 1) yleensä monimutkaisesta verkostosta myyttejä,
jotka ovat 2) kulttuurisesti merkittäviä, 3) mielikuvituksellisia 4) kertomuksia, jotka välittävät 5) metaforisen ja symbolisen sanaston, 6) graafisen kuvakielen ja 7) emotionaalisen vakaumuksen ja osallistumisen kautta 8) alkuperäiset, perustavanlaatuiset selitykset, 9) todellisesta koetusta maailmasta
sekä 10) ihmiskunnan rooleista ja relatiivisista statuksista siinä. Myytit
voivat 11) välittää kulttuurin poliittisia ja moraalisia arvoja sekä 12) tarjota
tulkintasysteemejä, jotka mahdollistavat ymmärtämään 13) yksilöllisen kokemuksen universaalissa perspektiivissä, mihin voi sisältyä 14) yli-inhimillisten olentojen väliintulo ja 15) näkökulmat luonnon ja kulttuurin järjestyksiin. Myyttejä voidaan esittää tai niihin voidaan viitata 16) rituaaleissa, seremonioissa ja draamoissa ja ne voivat tarjota materiaalia 17) sekundaareihin
muunnelmiin. (Doty 2000, 33.)
Dotyn malli on hyvin laaja ja hän haluaa tuoda näkyväksi sitä, kuinka monenlaisia
piirteitä ja käyttötarkoituksia myyteillä voi olla. Doty on yrittänyt varmistaa, että
erilaisten yhteisöjen ja kulttuurien myyttistä perinnettä voitaisiin tarkastella saman
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käsitteen kautta. Samalla hän on myös korostanut, ettei kaikkia piirteitä ilmene
jokaisessa myyttisessä tekstissä tai myyttien kokonaisuudessa. (Doty 2000, 33.)
Laaja määrittely antaa lisäksi mahdollisuuden tarkastella perinteisen uskonnollisen aineiston ulkopuolisia ilmiöitä, kuten populaarikulttuuria. Dotyn määritelmä
tarjoaakin hyvät lähtökohdat vampyyrisarjojen faniuden myyttisten piirteiden käsittelyyn.
Määritelmän laajuus voi kuitenkin olla myös heikkous, koska se voi aiheuttaa rajauksen ongelmia. Jos määritelmän kautta voi tulkita lähes kaikki tekstit myyteiksi,
niin mikä sitten erottaa myytin tavallisesta kertomuksesta? Dotyn (2000, 37–39)
määritelmä tarjoaa vastauksen rajauksen ongelmaan korostamalla myyttien olevan
tietylle ryhmälle kulttuurisesti merkittäviä kertomuksia, jotka koetaan myös
yksilötasolla merkityksellisiksi. Näin avautuu mahdollisuuksia nähdä yhteyksiä erilaisten tekstien välillä riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen tekstit ovat alun perin
syntyneet, kuitenkin korostaen, etteivät kaikki kertomukset ole myyttejä.
Yhteisö päättää, mitkä kertomukset tulevat osiksi myyttien joukkoa. Vaikka vampyyrisarjojen ei voida katsoa olevan kulttuurissamme kaikille tärkeitä ja olennaisia
tekstejä, niin kuitenkin faniyhteisössä ne koetaan kollektiivisesti merkittäviksi.
Niistä on muodostunut yhteisöllisiä tapoja neuvotella kulttuurin, arvojen ja ihmisyyden luonteesta ja järjestyksestä. Samoin faniudessa korostuu sarjojen merkitys,
ei pelkästään yhteisössä, vaan myös yksittäisten fanien elämässä. Näin vampyyrisarjat täyttävät Dotyn myytille muotoilemat määritelmät yhteisöllisestä sekä yksilöllisestä merkityksestä.
Tutkimuksessani myytin käsitteeseen liittyvät keskeiset teemat ovat metaforat ja
sankarimallit, jotka havaitsin aineistostani. Metaforat ovat tapoja, joilla välitetään
myytin sisältöä. Sankarimallit ovat myyteissä esiintyviä roolimalleja, joilla ilmennetään yhteisön arvojen mukaista käytöstä. Tutkimuksessani metaforat ja sankarimallit kytkeytyvät erityisesti kahdeksaan Dotyn määritelmän kohtaan. Taulukkoon
3. olen kerännyt metaforat ja sankarimallit -otsikoiden alle ne Dotyn myyttimallin
kohdat, jotka erityisesti liittyvät näihin teemoihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
etteikö näitä piirteitä voisi ilmetä jossain määrin myös toisessa teemassa.
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Taulukko 3. Dotyn teorian kohdat, jotka liittyvät analyysini keskeisiin teemoihin

Metaforat

Sankarimallit

Myytit välittyvät metaforisen ja
symbolisen sanaston kautta.
Metaforat antavat mahdollisuuden
mennä todellisen maailman
ulkopuolelle tarkastelemaan
syvällisempiä merkityksiä (kohta 5).

Myytit mahdollistavat yksilöllisen
kokemuksen universaalissa
perspektiivissä. Ne auttavat
löytämään paikan yhteisössä ja
maailmassa ja antavat
roolimalleja (kohta 13).

Myytteihin kuuluu emotionaalinen
vakaumus ja osallistuminen.
Myyttien teemojen huomataan
olevan läsnä omassa ja muiden
elämässä (kohta 7).

Myytit kuljettavat poliittisia ja
moraalisia arvoja (kohta 11).
Myytteihin liittyvät alkuperäiset,
perustavanlaatuiset selitykset. Ne
määrittelevät mitä ”ihminen” ja
”ihmisyys” tarkoittavat ja ketkä
kuuluvat ryhmiin ”me” ja ”he”
(kohta 8).

Myyteissä ilmenee todellinen ja
koettu maailma. Osallistuva ei näe
tapahtumia ja henkilöitä pääasiassa
epätodellisina tai kuvitteellisina,
vaan heijastumina todellisuudesta
(kohta 9).

Myytit välittävät näkökulmia
luonnon ja kulttuurin
järjestykseen. Niiden pohjana on
ihmisten päivittäinen elämä.
Myytit vahvistavat sosiokulttuurista järjestystä ja
käyttäytymissääntöjä (kohta 15).

Myyteissä ilmenee ihmiskunnan
roolit ja statukset. Myytit kertovat,
mikä on ihmisen rooli tietyssä
yhteisössä, ja mikä on hänelle
mahdollista. Myytit luovat yhteisön
hierarkkisen järjestyksen (kohta 10).

Metaforien ja sankarimallien teemojen kannalta Dotyn mallissa on keskeistä näkemys myytteihin kuuluvista metaforista ja symboleista. Ne antavat mahdollisuuden
siirtää ajatukset arkitodellisuuden ulkopuolelle ja auttavat pohtimaan syvällisempiä elämän ja todellisuuden merkityksiä. Metaforien ja symbolien avulla myytit
myös vahvistavat yhteisön moraali- ja valtajärjestelmiä sekä maailmankuvaa. (Doty
2000, 49–53.). Tähän liittyy myös se, että myyteissä ilmenee todellinen ja koettu
maailma, mikä tarkoittaa, että myyttien tapahtumat ja henkilöt ymmärretään heijastumina todellisuudesta. Eli ihmiset voivat tulkita myyttien kertovan esimerkiksi
yhteiskunnallisesta todellisuudesta tai siitä, millainen suhde yliluonnollisilla olennoilla on todellisuutemme. (Doty 2000, 61.)
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Metaforien teemaan liittyy lisäksi emotionaalinen vakaumus ja osallistuminen. Ihminen kokee myytit tärkeiksi silloin, kun huomaa niiden teemojen olevan läsnä
hänen omassa elämäntarinassaan ja muiden ympärillä olevien ihmisten elämässä.
(Doty 2000, 56.) Neljäs piirre metaforien teemaan liittyen on ihmiskunnan roolit
ja statukset. Myytit kertovat, mikä on ihmisen rooli tietyssä yhteisössä, ja mikä on
hänelle mahdollista. Myytit luovat näin yhteisön hierarkkisen järjestyksen. (Doty
2000, 63–64.)
Sankarimallien teemaan kuuluvat alkuperäiset, perustavanlaatuiset selitykset.
Nämä ovat yleensä alkukertomuksia, joissa ilmenee, miten maailma on syntynyt ja
miksi se on sellainen kuin on. Alkukertomukset määrittelevät, mitä ”ihminen” ja
”ihmisyys” tarkoittavat, sekä ketkä kuuluvat ryhmiin ”me”, ”he” ja ”jumalat”.
Lisäksi ne ilmentävät, millainen suhde näillä eri ryhmillä on toisiinsa. (Doty 2000,
58–59.) Uskonnolliseksi miellettyistä alkukertomuksista poiketen populaarikulttuurin kertomukset eivät useinkaan toimi maailman synnyn kuvauksina, mutta ne
voivat kuitenkin käsittellä maailman luonnetta, ihmisyyden olemusta sekä suhteita
toisiin ihmisiin ja ryhmiin.
Sankarimallit kuljettavat poliittisia ja moraalisia arvoja yhteiskunnassa esittämällä ne idealistisina periaatteina. Myytit ovat normatiivisia ja kannustavat tietynlaiseen käyttäytymiseen torjuen muut mahdolliset käyttäytymismallit. (Doty 2000,
68–69). Hiukan samankaltaisesti myytit voivat sisältää näkökulmia luonnon ja
kulttuurin järjestykseen. Myyttien pohjana on ihmisten päivittäinen elämä. Tämän
vuoksi myytit usein vahvistavat yhteisön sisäisiä sosiaalisen käyttäytymisen sääntöjä. (Doty 2000, 77.) Näin myytit tuovat esille, miten yhteisössä ihmisten toivotaan
toimivan ja millaista käytöstä eri yhteisön jäseniltä odotetaan.
Sankarimalleihin liittyy myös se, että myytit mahdollistavat yksilöllisen kokemuksen universaalissa perspektiivissä. Ne auttavat yksilöä löytämään oman paikkansa
yhteisössä ja maailmassa, ja tarjoavat merkityksen yksilön elämälle laajemmassa
kontekstissa. Ne myös tarjoavat roolimalleja, jotka ohjaavat ihmisiä tulemaan joksikin, mitä he eivät vielä ole. (Doty 2000, 71–74.)
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Seuraavaksi analysoin aineistoani myytin käsitteen kautta, keskittyen metaforien ja
sankarimallien teemoihin. Keskityn luvussa 4.2. yleisesti siihen, kuinka sarjojen on
tulkittu kertovan todellisuudesta metaforien avulla. Luvussa 4.3. keskityn sarjoissa
havaittuihin vähemmistöihin, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviin metaforiin. Luvussa 4.4. tarkastelen Buffy vampyyrintappaja -sarjan sankaruutta ja luvussa 4.5. vampyyreihin liitettyä sankaruutta sankarimallien näkökulmasta.

4.2. Metaforat sarjoissa
Perinteisistä uskonnollisista myyteistä poiketen vampyyrisarjojen tarkoitus on toimia televisioviihteenä. Ne ovat televisiokerrontaa täynnä fantasiaa, romantiikkaa,
kauhua ja toimintaa. Osalle katsojista tämä on se taso, jolla kertomukset heille toimivat. Monet fanit kuitenkin lukevat sarjoista myös syvempiä tasoja. Vampyyrisarjoissa yliluonnolliset olennot ja fantasian piirteet tarjoavat keinon tarkastella monia
kulttuurisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, joiden käsittely realistisemmin todellisuutta kuvaavaan fiktion keinoin olisi hankalampaa. Esimerkiksi fantasian kautta
käsitellyt rasismin, seksismin, homofobian ja uskonnollisen fundamentalismin teemat eivät lyö vasten kasvoja, vaan antavat katsojille mahdollisuuden tulkita niitä
omasta perspektiivistään. Aineistostani on tulkittavissa, kuinka vampyyrisarjojen
luoma fantasian maailma ilmentää faneille metaforien kautta todellisuutta, ja siksi
sarjojen koetaan olevan merkityksellisiä omassa elämässä (vrt. Doty 2000, 49–52).
Yhteisön maailmankuva sekä moraali- ja valtajärjestelmät ilmaistaan metaforia
käyttävissä myyttikertomuksissa (Doty 2000, 42–43, 49–52; Honko 1972, 113–
114). Fanikokemuksissa metaforat ovat osa katselunautintoa ja monille syy, minkä
vuoksi tietty sarja on koskettanut ja tuntunut tutulta omassa elämässä. Tässä työssäni metafora on käyttämäni teoreettinen käsite, mutta tämän lisäksi fanit käyttävät sitä yleiskielisenä käsitteenä keskusteluissaan. Kiinnostus metaforiin nousee
työssäni tutkimuksellisesta näkökulmasta, mutta mielenkiintoisesti myös tutkittavat tunnistivat metaforiin liittyvän hyvin samanlaista sisältöä, kuin teoreettisessa
määrittelyssä. Vaikka tämä tunnistaminen nouseekin yleiskielisestä ymmärryksestä, vahvistaa se tulkintaa ja teoreettista näkökulmaa siitä, että metaforilla on
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keskeinen rooli fanien tavoissa tulkita vampyyrisarjoja. Seuraavan tekstin kirjoittaja kertoo, kuinka oli nuorena katsonut Buffya, mutta oli innostunut siitä kunnolla
vasta aikuisiällä, kun oli saanut mieheltään ensimmäisenä hääpäivänä lahjaksi sarjan DVD:n:
Tässä vaiheessa minulla oli tarpeeksi kokemusta todellisesta maailmasta,
jotta pystyin ymmärtämään [sarjan] metaforia. Fantasia ja syvälliset tutkiskelut teemoista, joita olin joutunut käsittelemään elämässäni olivat syitä,
miksen voinut saada kyllikseni sarjasta. […] Joten luulen, että syy, miksi
Buffy merkitsee minulle niin paljon on se, että siinä on aina jotain uutta löydettävää, aiheet ovat olennaisia olematta kliseitä (se onnistuu tarjoamaan eskapismia ja SAMAAN AIKAAN sanomaan jotain todellista elämästä – kuinka
monet tarinat pystyvät tekemään sen, oikeasti?) ja hahmot ovat miellyttäviä
ja samastuttavia. (WBMSM #2)59
Fani kertoo, kuinka vasta aikuisena ja elämänkokemusta enemmän kartuttaneena,
hän on ymmärtänyt sarjassa käytettyjä metaforia. Fani ilmaisee näkevänsä yhteyden metaforien ja oman elämänsä ja kokemuksiensa välille. Tulkitsen sarjan toimivan fanille, arjen pakohetken lisäksi, keinona pohtia omia kokemuksia laajemmassa
kontekstissa ja nähdä niiden olevan osa muidenkin ihmisten elämää. Tämä liittyy
Dotyn näkemykseen siitä, kuinka myytit tarjoavat keinon ymmärtää yksilöllisiä kokemuksia universaalissa perspektiivissä. Ihmiset osallistuvat emotionaalisesti
myytteihin, kun huomaavat myyttien teemojen olevan läsnä sekä omassa että
muiden ihmisten elämässä. (Doty 2000, 56.)
Vampyyrit ovat aina edustaneet toiseutta, jotain normaalin arjen ja kokemuksen
ulkopuolista. Vampyyrit ovat vuosisatoja toimineet metaforina erilaisuudelle, ulkopuolisuudelle ja normien rikkomiselle.60 Näin sarjat vievät jo vampyyrin hahmon
kautta katsojia kertomuksen metaforan tasolle. Vampyyrit ovatkin yksi tavoista,
joilla metaforia sarjoissa käytetään. Sarjat kuitenkin poikkeavat toisistaan tavoissa
käsitellä vampyyreja, eivätkä vampyyrit myöskään ole ainoita metaforiksi muodostuvia piirteitä. Seuraavassa viestissä näkyy, kuinka fani on kiinnittänyt huomioita

59 At this point I had enough real-world experience under my belt to understand the metaphors. Between the
fantasy and the deep exploration of themes that I had dealt with my life, I couldn’t get enough of it. […] So I
guess the reason Buffy means so much to me is that there’s always something new about it to discover, the
topics are relevant to life without being cliché (managing to provide an escape WHILE saying something about
real life—and how many stories can do that, really?), and the characters are likeable and relatable. (WBMSM
#2)
60 Ks. lisää luku 3.
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tarkastelemieni sarjojen eroihin sekä vampyyritarinoiden kerronnassa että niiden
käsittelemissä teemoissa:
True Blood, minun mielestäni, ei ole niinkään tarina vampyyreista, kuin tarina, joka käyttää vampyyreita keinona tarkastella rasismia, yhteiskuntaa, lakia ym. Siksi ihmiset ovat siinä mahdollisimman realistisia ja rumia [pahoja],
ja vampyyrimytologia on olemassa tukemassa tarinaa. […] Samalla tavalla
Buffy oli tarina naisten voimaantumisesta, perheestä ja velvollisuuksista –
vampyyrit olivat keino, jolla Joss61 ja muut tarkastelivat näitä teemoja. TVD
[Vampyyripäiväkirjat] puolestaan vaikuttaa, nyt tällä hetkellä, erittäin hyvältä vampyyritarinalta. Se on trilleri ja romanssi – ja ihmiset ja hahmot
määrittävät tarinaa, toisin sanoen vampyyrit ohjaavat tarinaa. […] En sano,
että yksi tapa olisi parempi tai huonompi. Näin ei todellakaan ole. Vaan koska
sarjat yrittävät saada aikaan eri asioita, niin niitä ei voi vertailla keskenään
kokonaisuuksina. (VM #38)62
Monet tutkijat ovat pitäneet rasismin ja yhdenvertaisuuden teemoja olennaisina
True Bloodissa, sekä katsoneet naisten voimaantumiseen, perheeseen ja ystävyyteen liittyvien teemojen olevan keskeisiä Buffyssa (ks. mm. Amador 2012; Battis
2005; Elliot-Smith 2012; Jowett 2005; Wilcox 2005). Tutkijoiden kaltaisesti fani
tulkitsee True Blood- ja Buffy-sarjojen käyttävän vampyyreita kerronnallisena keinona, jonka avulla voidaan käsitellä todellisen elämän ongelmia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Viestistä on havaittavissa, kuinka fani mieltää Vampyyripäiväkirjat-sarjan vampyyrikerronnaksi, jossa vampyyrit ovat vain tarinallisia elementtejä,
eivätkä toimi keinona käsitellä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kaikki fanit eivät kuitenkaan ole tulkinneet sarjaa näin yksiselitteisesti.
Aineistostani on havaittavissa, kuinka monet fanit ovat tulkinneet myös Vampyyripäiväkirjat-sarjan sisältävän metaforia, vaikka ehkä yleisesti True Bloodissa ja
Buffyssa metaforien koetaan olevan selkeämmin esillä. Seuraava viesti on fanin
vastaus toiselle kirjoittajalle, joka ei ollut havainnut Vampyyripäiväkirjat-sarjassa
metaforia:

Buffy-sarjan luoja Joss Whedon
True Blood, IMO, is not so much a story on vampires, as one that uses vampires to explore racism,
community, society, law etc. In that sense, the humans are going to be as real and ugly as possible, the vampire
mythology will exist to serve the story. […] Similarly, Buffy was about female empowerment, family and
responsibility – with vampires being means that Joss and ME used to explore these themes. TVD, on the other
hand, right now, seems like a very good vampire story. It’s a thriller and a romance – and the humans and
characters here will dictate the story i.e. it’s the vampires who will inform and guide the story. […] I’m not trying
to say that one way is better, or worse. It definitely isn’t. Just that because they are trying to accomplish different
things, they can’t be compared that much as a whole. (VM #38)
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En usko, että kuvittelin sen osuuden, kun Damonin Carolineen käyttämä ajatusten hallinta oli metafora tavalle, jolla parisuhdeväkivallan uhrit on yleensä
psykologisesti ehdollistettu hyväksymään kohtaamansa väkivalta. Tai sitä,
kuinka Katherinen koko olemassaolo on melko lailla metafora siitä, kun rakastuu ikäviin ihmisiin ja on sokea heidän puutteilleen jne. jne. Vaikka Alan
Ball63 vertaa vähemmän hienovaraisesti vampyyreja homoseksuaaleihin ja
muihin vähemmistöihin ja Vampyyripäiväkirjojen vampyyreja ei käytetä samalla tavoin ilmeisen silmiinpistävästi, se ei tarkoita, että vampyyrit on tarkoitettu otettavaksi täysin kirjaimellisesti. (VM #160)64
Viestissä viitataan juonikuvioihin, joissa vampyyri Damon pitää päähenkilö Elenan
ystävää Carolinea hallinnassaan suhteessa, jossa imee hänestä verta, harrastaa seksiä hänen kanssaan ja määrää hänen tekemisistään. Damon saa Carolinen hyväksymään kaiken ja tuntemaan itsensä tyytyväiseksi tilanteeseen, koska pystyy hallitsemaan Carolinen mieltä. Katherine puolestaan on vampyyri, joka itsekkäästi vietteli
sekä Damonin että Stefanin näiden ollessa vielä ihmisiä. Katherine muutti heidät
vampyyreiksi ja aiheuttaa vieläkin kaaosta heidän elämässään. Viestistä käy ilmi,
että fani liittää nämä tarinaelementit todellisen elämän hyväksikäyttöön ja parisuhdeväkivaltaan, ilmaisten pitävänsä näitä sarjan tapahtumia metaforina todellisesta
elämästä. Viestistä voi havaita sarjan toimivan fanille metaforisena tekstinä, vaikka
hän myöntääkin, etteivät metaforat aina ole yhtä selkeitä, kuin esimerkiksi True
Blood -sarjassa.
Buffy-sarjassa metaforat eivät useinkaan liity vampyyreihin, vaan joka jaksossa tavallisen elämän vaikeudet tuodaan esille metaforien keinoin. Esimerkiksi lapsensa
kautta omaa nuoruuttaan uudestaan elävä vanhempi on todella noita, joka varastaa
tyttärensä kehon, tai netissä tavattu ihana poika on kirjaimellisesti vanha demoni
(ks. esim. Wilcox 2005, 18). Sarja kierrättää paljon kauhu- ja scifi-genren tarinoita
käsitellessään vaikeita teemoja. Esimerkiksi parisuhdeväkivaltaa kuvataan muunnelmana R. L. Stevensonin Tohtori Jekyll ja herra Hyde (1886) tarinasta. Buffyn
versiossa ulkopuolisille rakastavana ja hellänä poikaystävänä näyttäytyvä poika

Alan Ball on True Blood -sarjan luoja ja vastaava tuottaja.
I don’t think I imagined the part where Damon’s mind-wiping of Caroline was a metaphor for the way
domestic abuse victims are usually psychologically conditioned to accept their abuse. Or the part where
Katherine’s whole existence is pretty much a metaphor for falling for scummy people and being blind to their
faults etc etc. Just Because Alan Ball unsubtly likens vampires to gays and other minorities and vampires of
TVD are not used in that obvious “in your face” manner doesn’t mean they are supposed to be taken as
completely literal. (VM #160)
63
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yrittää parantaa huonoa itsetuntoaan juoman avulla, joka tekee hänestä mustasukkaisen ja väkivaltaisen.
Buffyssa ehkä kaikista tunnetuin esimerkki metaforista on kiltin ja rakastavan poikaystävä Angelin muuttuminen ensimmäisen seksikerran jälkeen kylmäksi, välinpitämättömäksi ja sieluttomaksi hirviöksi (ks. Jowett 2005, 63; Wilcox 2005, 18).
Tämä metafora näkyy myös seuraavassa faniviestissä:
Buffy on aina ollut minun luottovalintani, kun olen allapäin. Siihen on
parikin syytä. Ensinnäkin sarja on mahtava ja käsittelee älykkäästi asioita,
joita tavalliset ihmiset kokevat päivittäin. Toki, sarjassa otetaan kokemus
siitä, kun ensirakkaus särkee sydämen ja muutetaan se tarinaksi sieluttomasta vampyyrista, joka hylkää seksin jälkeen, mutta metaforat ja allegoriat
tekevät siitä hiukan vähemmän raa’an ja kivuliaan, mutta pitävät tarinan
yhtä lailla samastuttavana. (HHBHY #2)65
Tulkitsen sarjan toimivan fanille myytin toimintamallilla; tarina sijoittuu reaalitodellisuuden ulkopuolelle, jotta kuulijan tai katsojan on helpompi vastaanottaa tarinaan liittyvä sanoma (vrt. Doty 2000, 50). Buffy-sarjan yhtenä viehätyksenä faneille onkin ollut sarjan tapa käsitellä todellisen elämän vaikeuksia, vaaroja ja haasteita metaforien kautta:
Se [Buffy] oli mahtava sarja, koska se kertoi aikuiseksi kasvamisesta ja
demoneista, joita joudumme kohtaamaan kasvaessamme tässä maailmassa,
mutta ne esitetäänkin oikeina demoneina. (BM #63)66
Byffy vampyyrintappaja oli henkilökohtainen – ihan läpi sarjan, ymmärsin
aina, että siinä ei puhuttu ainoastaan hirviöistä. Siinä puhuttiin minun elämästäni ja kerrottiin, että olin tarpeeksi vahva tekemään mitä vain halusin.
(BM #92)67

65 Buffy has always been my 'go to' when I'm down. For a couple of reasons. Firstly the show is great and deals
intelligently with issues that normal people experience on a daily basis. Sure they take the first love breaking
your heart thing and turn it into a soulless vampire who walks out after sex, but the metaphors and allegories
make it slightly less raw and painful but keep it equally relatable. (HHBHY#2)
66 It [Buffy] was a great show because it was about growing up and the demons we have to face growing up in
this world, only they're represented as actual demons. (BM #63)
67 BtVS is personal - all throughout the show, I always realized they really weren't just talking about monsters.
They were talking about my life, and they were telling me I was strong enough to do anything I wanted to. (BM
#92)
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Edellisten viestien kirjoittajien voidaan havaita yhdistäneen Buffyssa käytetyt tarinat osaksi ymmärrystään todellisuudesta ja omasta elämästään. Ensimmäisen viestin kirjoittaja tekee suoran yhteyden todellisten aikuistumisen haasteiden ja Buffyn
kohtaamien demonien välillä. Tulkitsen toisen fanin puolestaan mieltäneen sarjan
kertovan metaforien avulla tavallisten ihmisten haasteista, vahvuudesta ja mahdollisuuksista. Sarjat ovatkin toimineet näille faneille metaforien tasolla (vrt. Doty
2000, 50).
Seuraava fani kertoo True Bloodin saavan hänet ajattelemaan elämän suuria kysymyksiä ja suhtautumistaan elämään:
On paljon sarjoja, jotka saavat ajattelemaan elämää ja kuolemaa, mutta se,
mitä tämä sarja tarjoaa, on paljon enemmän. Se näyttää tabut ja rajat, joita
ihmiset eivät halua ylittää televisiossa tai edes oikeassa elämässä. Tämä sarja
todella saa minut pohtimaan, mitä ajattelen omasta elämästäni ja toisten elämästä […] Rakastan, kuinka tämä sarja tuo esiin sen, mistä elämässä ja kuolemassa on kysymys. Ajattelen olevani velkaa tällä sarjalle kaikesta, mitä se
on tehnyt hyväkseni. (TBCYL #12)68
Myyttien tapahtumia ja henkilöitä ei ymmärretä pääasiassa epätodellisiksi tai kuvitteellisiksi, vaan ne nähdään heijastumina siitä, mitä oikeasti tapahtuu jollakin
todellisuuden tasolla (Doty 2000, 61; Honko 1972, 113). Näen edellisessä viestissä
yhteyden tällaiseen myyttiseen tulkintaan. Fani kertoo pohtivansa sarjan kautta
elämään liittyviä moraalisia ja eksistentiaalisia kysymyksiä. Viestistä on havaittavissa fanin tulkitsevan sarjaa kerrontana, joka ilmaisee jotain syvällistä ja todellista
elämästä, kuolemasta ja maailmasta. Sarja toimii fanille metaforien tavoin, ilmaisten kertomuksen syvällisemmällä tasolla jotain todellisuuden luonteesta.
Myytit heijastavat yhteisön poliittisia ja moraalisia arvoja. Ne kannustavat tietynlaiseen yhteisön arvoja tukevaan toimintaan ja yrittävät poistaa arvojen vastaista
käytöstä. Myytit ilmentävät tiettyjä näkemyksiä todellisuudesta. Ne voivat näin yl-

There are a lot of shows out there that make you think about life and death, but what this show brings to the
table is so much more. It shows the taboos and lines that people don’t want to cross in television or even in life.
This show really makes me think about how I feel about my life and other lives […] I love how this show brings
out the raw feeling of what life and death is all about. I think I am in debt to this show for all that it has done
for me. (TBCYL#12)
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läpitää ja vahvistaa esimerkiksi alistavia ja syrjiviä suhteita eri ihmisryhmien välillä. (Barthes 1994, 189–202; Doty 2000, 68–69; Lawrence & Jewett 2002, 47–
48.) Yhteiskunnassa esiintyy kuitenkin eriäviä näkemyksiä siitä, mikä on hyvää elämää ja millaisia arvoja tulisi kannattaa. Siksi esiintyy myös toisistaan eroavia myyttisiä tekstejä. Myytit eivät aina myöskään vahvista perinteisiä arvoja, vaan voivat
tukea uusia tulkintoja ja uudenlaista arvomaailmaa. (Ks. myös Blom 2011; Doty
2000, 64; Honko 1972, 114.) Edellisen True Blood -fanin tekstistä on tulkittavissa,
kuinka sarja on sekä heijastanut todellisuutta että toisaalta myös synnyttänyt kriittistä ajattelua omien arvojen ja yhteiskunnan arvojen suhteen. Näin sarja on tarjonnut katsojalle keinon tarkastella omaa arvomaailmaansa ja omaksua uusia näkökulmia elämään.
Seuraavan tekstin kirjoittanut Buffy-fani kertoo sarjan muuttaneen hänen arvomaailmaansa ja tapaansa suhtautua itseensä ja toisiin:
Kasvoin todella kurinalaisessa ja kristillisessä kodissa, ja yhdessä kohtaa
elämässäni näin suuren osan tuosta tekopyhyydestä ja tuomitsemisesta
romahtavan. Jäin yksin etsimään keinoa määritellä itseni sen ulkopuolella,
ja löytää kuka minä olin. Paljon pahoja asioita tapahtui ja olin todella
masentunut, mutta en tiennyt keneltä tai miten pyytää apua. Buffy todella
antoi minulle roolimallin ja vielä olennaisemmin ymmärryksen siitä, että on
ok tehdä virheitä ja olla inhimillinen. Buffy auttoi minua tulemaan sinuiksi
tyttönä olemisen kanssa ja tuntemaan sisaruutta, eikä kilpailua, muiden
naisten kanssa. Minut kasvatettiin todella homovastaisessa ja homofobisessa
kodissa ja Buffy oli yksi monista asioista, joka sai minut tajuamaan kuinka
tyhmää ja epäoikeudenmukaista sellainen on. Ja vaikka häpeän myöntää,
että joskus ajattelin tuolla tavalla, niin minusta on tärkeää todeta se vaikutus,
joka Buffylla voi olla auttamassa murtamaan tuollaisia muureja. Vaikka
vieläkin koen olevani kristitty, Buffy auttoi minua näkemään harmaan sävyt
ja ajattelemaan vapaammin niin itsestäni kuin toisistakin. (WBMSM #10)69

I was raised in a very strict, very Christian household and there was a time in my life where I saw a lot of
hypocrisy and judgement fall apart and I was left alone and searching for a way to define myself away from that
and discover who I was. I had a lot of bad stuff happen and was really depressed but I didn’t know who or how
to ask for help. Buffy really gave me a role model and more importantly an understanding that it’s okay to make
mistakes and be human. Buffy helped me to be more comfortable as a girl and feel kinship rather than
competition with other women. I was raised in a really anti-gay, homophobic household and Buffy was one of
the many things that caused me to realize the stupidity and injustice of that and although I am ashamed to
admit that I once thought that way I just think it’s important to mention the impact that Buffy can have for
breaking down barriers like that. Although I still consider myself a Christian, Buffy helped me to see the gray
in things and helped me to think more freely for myself and others. (WBMSM #10)
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Viestistä on tulkittavissa, kuinka fani koki Buffyn olleen tukena hänen elämässään,
silloin kun hän ei löytänyt apua muualta. Fanilla on ollut merkittävä kriisi liittyen
kotikasvatuksessa saamiinsa arvoihin ja maailmankuvaan. Sarja näyttäytyy viestissä keinona löytää uusia näkökulmia ja tapoja suhtautua itseensä ja muihin ihmisiin. Fani tuo esimerkiksi esille, kuinka Buffy-sarja on ollut yksi niistä asioista, jotka
muuttivat hänen tapaansa suhtautua homoseksuaalisuuteen. Yleisesti viime vuosikymmeninä suhtautuminen homoseksuaalisuuteen on muuttunut länsimaissa.
Tämä ilmenee muun muassa 2000-luvulla monissa maissa hyväksyttynä samaa sukupuolta olevien parien oikeutena avioitua (ks. Tolsa 2017; de Vogue & Diamond
2015). Kulttuurinen ilmapiiri homoseksuaalien tasa-arvoiseen kohteluun on siis
noussut pienemmistä kulttuurisista piireistä laajasti jaetuksi arvoksi. Kun Buffysarja on auttanut muokkaamaan fanin suhtautumista homoseksuaalisuuteen, se on
toiminut myyttisen tekstin tavoin, tarjoten uuden kulttuurisesti nousevan näkökulman perinteisen näkemyksen rinnalle.
Mielenkiintoista on, että myös faniuden sisällä pohditaan, miten sarjat ja niiden
arvomaailma voivat vaikuttaa faneihin:
Sarjan arvomaailma ja ennen kaikkea fanin oma tulkinta siitä tulee fanitoiminnan kautta hyvin tutuksi, kun asioista keskustellaan jatkuvasti. Uskoisin
sarjan tällöin väistämättä vaikuttavan fanin arvomaailmaan. (Vaikutus voi
siis olla monenlaista, ei välttämättä juuri sarjassa vallitsevien arvojen omaksumista). Se siis toimii kaikupohjana, johon yksilö peilaa omia elämäntilanteitaan, ratkaisujaan ja samalla arvojaan ja etiikkaansa. (BVH #18)
Sarjoja tulkitaan omista lähtökohdista käsin, eivätkä ne suoraan saa katsojia omaksumaan yhtä tiettyä arvomaailmaa. Kuitenkin on hyvä huomioida, että televisiosarjoissa käsitellyt teemat ja hahmot vaikuttavat kulttuuriseen keskusteluun. Näin ne
joko pitävät yllä tai haastavat laajempia kulttuurisia arvoja ja normeja. Vaikka yksittäisten fanien tulkinta ei ole robottimaista sisällön omaksumista, niin esimerkiksi Buffy on muokannut yhteiskunnallisesti kuvaa naiseudesta sankaruudellaan
ja vahvuudellaan.70
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Aineistostani on tulkittavissa, että Buffy vampyyrintappajan fanit ovat kokeneet
sarjan kuvaavan maailman ja elämän todellisuutta syvällisellä tasolla. Seuraava
viesti on ketjusta, jossa kysyttiin, miksi Buffy merkitsee niin paljon itselle:
Minulle se on ajatus hyvän ja pahan taistelusta, jonka me kaikki kohtaamme
aivan joka päivä. Sarjan näkökulma, jossa nuori tyttö on ilmeisesti valittu
taistelemaan kaikkea sitä pahaa vastaan ihmiskunnan hyväksi, saa minut
tuntemaan sekä syvää kunnioitusta että nöyryyttä – jos hän pystyy siihen,
niin miksemme me. (WBMSM #3)71
Viestistä on havaittavissa, kuinka fani mieltää sarjassa esillä olevat teemat hyvän ja
pahan taistelusta metaforiksi todellisen elämänsä kokemuksille. Fani kokee kamppailun hyvän ja pahan välillä olevan läsnä kaikkien arjessa, ja Buffyn esimerkin
näyttävän, kuinka kaikki voivat taistella pahuutta vastaan. Sarja näyttääkin kertovan fanille metaforien avulla arjen kamppailuista, ja samalla tarjoavan sankarillisen
esimerkin siitä, mikä on ihmisille mahdollista. Dotyn (2000, 64) mukaan myytit
tarjoavat tällaisia sankarimalleja.
Myös seuraavista viesteistä on nähtävissä, kuinka Buffy-sarjan on koettu kertovan
ja opettavan olennaisia asioita todellisuudesta:
Buffy näytti minulle paljon. Sen, että elämä on rankkaa ja että mitä tahansa
tapahtuukaan, on aina keino selviytyä ja auttaa ihmisiä. (BM #183) 72
Olen oppinut, että täytyy vain jatkaa eteenpäin, vaikka eteen tulisi mitä tahansa, ja löytää jokaisesta päivästä jotain, mistä voi nauttia. (BM #168)73
Ajatus siitä, että yksi ihminen voi vaikuttaa. (BM #172)74
Aineistostani on havaittavissa, kuinka useat fanit tulkitsevat Buffy-sarjan kertovan,
että elämä on usein vaikeaa, mutta jokainen pystyy kuitenkin taistelemaan, selviytymään ja auttamaan muita. Tällainen tulkinta näkyy myös edellisissä viesteissä.
Fanien viesteissä voidaan havaita yhteys myytteihin. Myytit kertovat todellisuudesta, ilmaisevat mikä on yksilön rooli ja mitä hänen on mahdollista tehdä. Näin
71 For me, it’s the thought of the good versus evil struggle that we all face each and every day. The viewpoint of
a young girl who has apparently been chosen to fight against all that evil for the good of the mankind fills me
with both awe and humility at the same time – if she can do it, why can’t we? (WBMSM #3)
72 Buffy showed me a lot. That life is hard and that no matter what happens there is always a way to deal with
things and to help people. (BM #183)
73 I learned that you have to go on, no matter what, and to find something in every day to enjoy. (BM #168)
74 The idea that one individual can matter. (BM #172)
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myytit välittävät arvoja sekä tarjoavat roolimalleja (Doty 2000, 13, 63, 68; Honko
1972, 112–114; Peretti 2017, 154). Katsonkin sarjojen toimivan näille faneille myyttien tavoin, koska he ovat tulkinneet sarjan kertovan jotain todellisuuden luonteesta sekä siitä, miten maailmassa voi ja tulee toimia.
Ihmiset kokevat myytit itselleen tärkeiksi silloin, kun he kokevat niiden koskettavan
itseään ja todellisuuttaan. Tällöin yksilö huomaa myyttien teemojen olevan läsnä
hänen omassa elämäntarinassaan tai muiden ympärillä olevien ihmisten elämässä.
(Doty 2000, 56.) Näin on myös vampyyrisarjojen fanien kohdalla. Fanit ovat saaneet lohtua siitä, että sarjoissa esitetään asioita, joita myös he ovat omassa elämässään kokeneet. Kun sarjojen sankarit ovat selviytyneet vaikeista tilanteista, fanit
ovat saaneet voimaa selviytyä vastaavista omista haasteistaan. Toisinaan sarjat ovat
tuoneet lohtua pelkästään sillä, että fani on ymmärtänyt muidenkin kohtaavan elämässään samanlaisia vaikeuksia, kuin hän itse. Tämä näkyy seuraavissa Buffy-fanien viesteissä:
No luulen, että minulle se on samastuminen […] Jatkuvasti läpi elämäni ajattelen ”hm, jotain tällaista tapahtui Buffyssa”. Ja se tavallaan tekee elämästäni
helpomman kestää. Sitä on vaikea selittää. (WBMSM #4)75
Se [Buffy] merkitsee paljon minulle, koska se lohduttaa minua, koska voin
samastua osaan hahmoista tai kun katson jakson voin sanoa, että minulle
olen käynyt samoin, ja sen tiedostaminen, että joku muu on käynyt läpi
saman asian, antaa minulle rohkeutta ja toivoa. (BM #230)76
Sitten olen huomannut, että Buffysta saa voimaa melkein kaikkiin tilanteisiin. Ne auttaa jaksamaan eteenpäin. Varsinkin kun samastuu tiettyyn hahmoon, joka on kokenut samaa. Kyllä Buffy on auttanut paljon. (OBAM #19)
Buffy vampyyrintappaja muistutti minua siitä, etten ole yksin. Kaikki mitä
tunnen, joku toinen tuntee myös samoin, se oli todella lohduttavaa ja kantoi
minut läpi todella vaikeiden aikojen, kun olin high schoolissa. (BM #235)77

75 Well I think for me it’s the relating to it thing. […] Constantly throughout my life I keep thinking “hm,
something like that happened on Buffy”. And that kind of makes my life easier to handle. It’s hard to explain.
(WBMSM #4)
76 It means a lot to me because it gives me comfort because I can really relate to some of the characters or when
I watch an episode I can say that I've been through that and knowing someone else had been through the same
thing gives me courage and hope. (BM #230)
77 BtVS reminded me that I am not alone. Everything I feel, someone else out there is feeling, too, so it was
comforting and carried me through some very tough times in high school. (BM #235)
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Viesteistä on tulkittavissa, että sarja toimii faneille vertailukohtana omaan todellisuuteen. Faneille tuo lohtua ja voimaa se, että sarjassa hahmot kokevat samankaltaisia asioita kuin he itse. Sarjan kautta fanit näkevät tiettyjen tapahtumien ja teemojen olevan universaaleja, osa kaikkien ihmisten elämää (vrt. Doty 2000, 17).
Näissä faniteksteissä on läsnä samastuminen sarjan hahmoihin. Hahmoon tai
hänen tilanteeseensa samastutaan, kun siinä tunnistetaan yhteys omiin kokemuksiin tai yleisiin inhimillisiin kokemuksiin, piirteisiin ja tunteisiin. Katsojat suhteuttavat omia tunteitaan ja kokemuksiaan hahmojen tilanteisiin ja tuntevat empatiaa
tai sympatiaa hahmoa kohtaan. Vaikka samastumisen määrittelyyn liittyy elokuvatutkimuksessa eriäviä näkemyksiä, ymmärrys empatian ja sympatian merkityksistä
ovat melko laajasti jaettuja. Empatialla tarkoitetaan saman tunteen kokemista, kuin
mitä tarinan hahmo tuntee. Sympatia puolestaan on myötätuntoa sellaista hahmoa
kohtaan, joka kokee menetyksiä tai vastoinkäymisiä. Lisäksi sympatia on halua
nähdä esimerkiksi tarinan sankarille tapahtuvan hyviä asioita. (Bacon 2010, 52–
53; Carroll 2007; Carroll 2010, 339–341.)
Fanien saama lohtu universaalisti jaetusta kokemuksesta on näin yhteydessä tapaan, jolla yleisesti suhtaudumme tarinoiden hahmoihin ja tapahtumiin. Kun tunnistamme hahmot tai tapahtumat joksikin, mitä olemme itse tai mitä joku ympärillämme on kokenut, samastumme niihin ja tunnemme yhdessä hahmon kanssa ja
hahmon puolesta (vrt. Carroll 2007).
Samastuminen sarjan hahmoihin on fanitutkimuksessa nähty tärkeäksi osaksi televisiosarjojen faniutta (ks. mm. Nikunen 2005, 161; Ang 1985). Analyysini tukee
näitä aiempia havaintoja. Havaitsemani yhteydet samastumisen ja myyttien toimintamallien välillä tuovat kuitenkin esille, kuinka nämä samastumisen kautta luodut merkitykset eivät ole vain faniuteen liittyviä piirteitä. Ne ovat osa laajempaa
kulttuurisen merkityksellistämisen kenttää, jossa uskonnolliset kertomukset ja populaarikulttuurin kertomukset voivat toimia samanlaisina kulttuurisina lähteinä,
joiden avulla ihmiset muokkaavat ymmärrystään itsestään ja todellisuudestaan.
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4.3. Vampyyrit, normit ja vähemmistöt
Kansanperinteen varhaisten vampyyrien uskottiin syntyvän yhteisön arvojen loukkauksen kautta. Esimerkiksi kastamatta kuolleet lapset, aviorikkojat ja rikolliset
nähtiin yhteisön arvojen ja normien loukkaajina, ja heillä uskottiin olevan riski
muuttua vampyyreiksi. Näin yhteisön uskomukset pelottivat ihmisiä käyttäytymään arvojen ja normien mukaisesti. Populaarikulttuurin vampyyrit ovat myös
alusta asti olleet normien rikkojia. Fiktiivisiin vampyyreihin on aina liitetty normeista poikkeavaa käytöstä.78 Vampyyrihahmojen kautta on voitu käsitellä yhteiskunnallisia arvoja. Ne ovat tarjonneet myös keinon samastua ja näin päästä osalliseksi normien rikkomiseen liittyvästä vapaudesta ja nautinnosta. (Ks. myös
Williamson 2005, 1.)
Populaarikulttuurin vampyyrit kiinnittävät lukijoiden ja katsojien huomiota juuri
sillä, etteivät he ole sidottuja ihmiselämän sääntöihin, käytänteisiin, normeihin tai
edes aikaan. He ovat kansanperinteen vampyyrien kaltaisesti normien rikkojia,
mutta kansanperinteestä poiketen heidän tarinaansa ei välttämättä liity opetusta
normien mukaisen elämän puolesta. Vampyyrit voivat haastaa kulttuurisia normeja
ulkopuolisuutensa kautta. Vampyyrihahmojen on nähty rikkovan esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyviä normeja jo Carmillan ja Draculan hahmoista lähtien
(Auerbach 1995, 38–39; Gelder 1994, 58–64; Hakola 2011a, 218; Nelson 2012, 124).
Outi Hakolan mukaan katsojat voivat asemoitua erilaisiin ja kilpaileviin näkökulmiin eläviä kuolleita hahmoja, kuten vampyyreita, sisältävissä elokuvissa. Katsojat
voivat siis samastua tai irrottautua eri hahmojen näkökulmista. Nämä erilaiset näkökulmat voivat tuoda katsojan lähemmäs fiktiivistä tarinaa ja samalla välittää perinteistä arvomaailmaa murtavaa kuvastoa kulttuurisesti herkistä aiheista, kuten
kuolemasta tai seksuaalisuudesta. (Hakola 2011a, 264.)
Aineistostani on nähtävissä, kuinka fanit ovat mieltäneet vampyyrien edustavan
vampyyrisarjoissa esimerkiksi etnisiä- tai seksuaalivähemmistöjä ja tarjoavan näkökulmia rasismiin ja syrjintään:
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Ks. lisää alaluvut 3.2. ja 3.3.
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Alkuteksteissä [True Blood] esiintyvä kyltti, jossa lukee “God Hates Fangs”
[Jumala vihaa torahampaita] ei voi olla yhteensattuma. Se on suora parodia
(paremman sanan puutteessa) ”God Hates Fags” [Jumala vihaa hinttejä] kylteistä, joita Fred Phelps ja hänen homovastainen kirkkonsa kannattelee sotilashautajaisissa. (RWITB #2)79
Viestistä on tulkittavissa, että fani näkee True Blood -sarjassa vampyyreihin kohdistuvien ennakkoluulojen ja vihapuheen metaforana homoseksuaaleihin kohdistuvista vastaavista ilmiöistä. Sarjan alkuteksteissä viesti ”God Hates Fangs” on kirjoitettu kirkon ulkopuolella olevaan kylttiin. Sarjassa vampyyrien käyttö metaforana homoseksuaalisuudesta näkyy erityisesti juuri kristinuskon kautta toteutettuna vainona. Kristillinen militanttinen lahko Auringon Veljeskunta (Fellowship of
the Sun) haluaa tappaa vampyyrit ja perustelee tätä sillä, että vampyyrit ovat jumalan luomistyön vastaisia. Samankaltaisia perusteluja käytetään homoseksuaalisuuden vastustamiseen todellisuudessa konservatiivikristittyjen piirissä (ks. Hakola
2011c). True Bloodissa vampyyrit ajavat myös yhtäläisiä oikeuksia ihmisten kanssa,
johon kuuluu esimerkiksi oikeus avioitua. Keskustelu homoseksuaalien tasa-arvoisista avioliitto-oikeuksista on ollut merkittävä teema 2000-luvulla ja näin sarja liittää vampyyrit osaksi tätä keskustelua (ks. Amador 2012, 124; Elliot-Smith 2012,
146).
Vampyyrit voivat toimia metaforina myös muille vähemmistöryhmille ja ennakkoluuloille, kuten edelliseen faniviestiin vastannut kirjoittaja ilmaisee:
Totta – kuitenkin mielestäni asia on hiukan monimutkaisempi; mielestäni sarjassa vampyyrien kohtaamat ennakkoluulot ovat usein tuuraamassa muita ennakkoluulojen tyyppejä, mukaan luettuna rasismia.
(RWITB #4)80
Esimerkiksi True Bloodissa vampyyrien kamppailu kansalaisoikeuksien saamisesta
voidaan helposti rinnastaa afroamerikkalaisten kansalaisoikeustaisteluun 1960-luvulla. Toisaalta voidaan nähdä myös yhteys laittomien maahanmuuttajien tilanteeseen 2000-luvun Yhdysvalloissa (ks. esim. Amador 2012).

79 The sign in the opening credits that says “God Hates Fangs” can’t be coincidence. It is a direct parody (for
lack of better word) of the “God Hates Fags” signs that Fred Phelps and his anti-gay church hold up at military
funerals. (RWITB #2)
80 True- however, I think it’s a bit more complex than that; IMO the show often portrays prejudice against
vampires as a stand-in for other types of prejudices, including racism. (RWITB #4)
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Sarjoissa vampyyrien sulkeminen ihmisyyden ulkopuolelle tarjoaa keinon samastua yhteisön ulkopuolelle jäävään hahmoon, joka ei ole siellä omasta tahdostaan.
Sarjojen sympatiaa herättävät vampyyrit eivät siis ilmennäkään vampyyrin virheitä
tai vääriä tekoja, kuten kansanperinteessä, vaan yhteisön julmuutta ja tarvetta myötätunnolle. Vampyyrisarjoissa vähemmistöt eivät enää ole niitä yhteisön normien
rikkojia, joita rangaistaan vampyyriksi muuttumisella, vaan vampyyrit ilmentävät
valtaväestön ennakkoluuloja. Myytit välittävät ja vahvistavat kulttuurisia normeja
ja hierarkioita, mutta voivat myös tuoda esille uutta arvomaailmaa ja murtaa vanhoja normeja (Blom 2011; Doty 2000, 64; Honko 1972, 114). Näin moniarvoisessa
ja -kulttuurisessa todellisuudessamme fiktiivinen vampyyri on tarjonnut faneille
keinoja nähdä toiseutta, eikä sulkea sitä ulkopuolelle.
Aineistostani on havaittavissa, että kaikki fanit eivät kuitenkaan pidä ongelmattomana vampyyrien yhdistämistä todellisen elämän vähemmistöihin. Osa faneista
mieltää vampyyrit hahmoina, joihin liittyy paljon julmia tai rikollisia piirteitä, ja
siksi niiden ei koeta toimivan metaforina todellisuuden vähemmistöille:
Sarja leikittelee ajatuksella vampyyrien käytöstä metaforina. […] True Blood
on kuitenkin hyvin tietoinen näiden metaforien liukkaasta ja puutteellisesta
luonteesta. Jos seurataan loppuun vampyyrit = homoseksuaalit analogiaa:
vampyyreilla on omat lakinsa, jotka uhmaavat USA:n lakeja. Vampyyrien
väestö koostuu lähinnä psykopaateista, sadistisista sarjamurhaajista ja raiskaajista. […] Vampyyrit/homoseksuaalit metafora ei päde, sen ei ole tarkoituskaan, sitä käytetään tavallaan metametaforana, joka pilailee sillä, kuinka
vampyyreja on huolimattomasti käytetty analogioina vuosikymmenten aikana. (RWITB #6)81
Fanin mukaan tapa lukea vampyyrit metaforaksi homoseksuaaleille tarkoittaisi,
että sarja sanoisi homoseksuaalien olevan psykopaattisia murhaajia, jotka eivät
kunnioita valtion lakeja. Osa faneista kritisoikin aineistossani vampyyrien käyttöä
metaforana vähemmistöille. Havaitsin, että vampyyrien pahat teot, joista he eivät
joudu sarjassa vastuuseen, olivat suurin syy, miksi fanit kokivat metaforisen tulkinnan ongelmallisena. Katsojan oma tulkinta vaikuttaa pitkälti siihen näkeekö hän
The show plays with the idea of using vampires as metaphors. […] True Blood though, is very knowing about
the slippery and inadequate nature of these metaphors. Just follow through the vamps =gays analogy for a
moment: the vamps have their own laws in defiance of US laws. Their population is comprised mainly of
psychopathic, sadistic serial killers and rapists.[…] The vamp/gay metaphor doesn’t hold, it’s not meant to hold,
it’s put into play as a sort of metametaphor, having fun with the ways that vampires have been sloppily used as
analogies over decades. (RWITB #6)
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hahmon hyvänä vai pahana ja kenen näkökulmaan hän samastuu (ks. Hakola 2015,
118–119). Osa faneista onkin valinnut ihmisten näkökulman, jossa vieraat ja monin
tavoin ihmisiä vahvemmat olennot näyttäytyvät vaarallisina ihmiskunnan kannalta:
Niin kuin muutkin ovat todenneet tässä ja toisissa keskusteluketjuissa, sarjassa ei ole lähes ollenkaan ”tavallinen ihminen” vampyyreja, jotka näyttäisivät olevan kiinnostuneita huolehtimaan vain omista asioistaan ja elämään
enemmän tai vähemmän harmoniassa ihmisten kanssa. […] Jos sarja haluaa
käyttää vampyyreja korostaakseen sitä, kuinka ennakkoluulot ovat väärin todellisessa elämässä, silloin sarjan täytyisi sitoutua tuohon agendaan ja näyttää meille vampyyreja (ja muita yliluonnollisia olentoja), jotka vastaisivat
enemmän todellisen elämän ihmisiä. Mutta tapahtumat viime kaudella ja
tällä kaudella saavat näyttämään, että Newlinsit (aiemmin karikatyyrit todellisen elämän evankelikaalisille kristityille) olivat oikeassa, kun he sanoivat,
että ihmisten pitäisi tuhota vampyyrit. (RWITB #43)82
Aineistostani löytyykin edellisten fanitekstien kaltaista keskustelua, jossa fanit
näyttävät tulkitsevan sarjaa melko kirjaimellisesti haluten metaforien olevan suoraan verrannollisia todellisuuteen. Heille vampyyrit eivät voi toimia metaforina,
koska fiktion vampyyrit eivät toimi samalla tavalla, kuin todelliset vähemmistöihin
kuuluvat ihmiset. Monille erityisesti vampyyrien tekemät vääryydet ja murhat ovat
selkeitä syitä mieltää vampyyrit pahoiksi olennoiksi, eikä metaforisiksi keinoiksi
tuoda esille syrjintää.
Havaitsin kuitenkin, kuinka kriittisistä puheenvuoroista huolimatta, aineistossani
oli selkeästi yleisempää nähdä vampyyrien väkivaltaisten piirteiden ohi heidän inhimillisyyteensä. Tällöin vampyyrien syrjintä on nähty metaforana oikealle syrjinnälle. Vampyyrien näkeminen sympaattisina ja samastuminen heidän asemaansa
on osa sarjojen tulkitsemista myyttisellä tasolla, jossa sarjan koetaan ilmentävän
todellisen elämän ongelmia.83 Fanin tulkinta sarjasta voikin joko mahdollistaa tai
estää sarjan näkemisen metaforisena tekstinä.

82 As others have pointed out in this thread and others, the show has featured virtually no “ordinary person”
vampires who seem genuinely interested in minding their own business and living more or less harmoniously
with human beings.[…] If the show wants to use vampires to highlight how prejudice is wrong in the real world,
then the show needs to commit to that agenda and show us vampires (and other supernaturals) who are more
analogous to real-world people. But the events of last season and this season make it seem that the Newlins
(formerly caricatures of real –world evangelical Christians) had a point when they said man needed to
exterminate the vampires. (RWITB #43)
83 Sympaattisista vampyyreista lisää alaluvussa 4.5.
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Lawrence Grossberg korostaa, että populaarikulttuurin tekstit, kuten televisiosarjat, eivät sisällä yhtä tiettyä sanomaa, jonka kaikki katsojat sieltä löytäisivät. Jokainen katsoja etsii sarjoista merkityksiä juuri itselleen ja omaan elämäntilanteeseensa. (Grossberg 1992, 52.) Aineistostani onkin havaittavissa, kuinka fanit tulkitsevat sarjoja eri tavoin, eivätkä välttämättä löydä sieltä samanlaisia metaforia ja arvoja. Sarjoista löydetyt arvot ja normit riippuvat pitkälti katsojan tulkinnasta, ja
samat juonikuviot näyttäytyvät hyvinkin erilaisina eri ihmisille.
Seuraavassa viestissä fani pohtii vampyyrihahmojen sekä vähemmistöihin kuuluvien ihmishahmojen esittämistä True Bloodissa:
Minusta siinäkin on jotain, kuinka Alan Ball84 pystyy sijoittamaan sarjaan
paljon mielenkiintoisesti kirjoitettua sisältöä homoseksuaaleista, mitä hän ei
ehkä normaalisti pystyisi tekemään ja saamaan sitä osaksi valtavirtaa. Kun
vampyyrit ovat ”God Hates Fangs” ennakkoluulojen kohteena, tekijät voivat
kirjoittaa vaikka kuinka paljon uskonnollisesta ja sosiaalisesta syrjinnästä
ilman, että valtavirta Amerikka kokee sen epämiellyttäväksi […] Ihmiset eivät
katsoisi sarjaa syrjinnästä mustia, homoseksuaaleja ym. kohtaan, mutta he
katsovat sarjaa vampyyreista ja supersankareista. Oikeasti Lafayette on mielenkiintoisempi hahmo homoseksuaalisuuden subtekstissä, koska hän on
”vain” homoseksuaali, johon yleisö pääsee tutustumaan ja samastumaan samalla, kun nauttii kaikesta mielenkiintoisesta vampyyrit – ihmiset toiminnasta. (RWITB #15)85
Myyteissä todellisuudesta kerrotaan myyttisten ja yliluonnollisten hahmojen avulla
(Doty 2000, 64, 74; Honko 1983, 113). Valtavirtayleisö ei fanin mukaan halua nähdä
ohjelmia oikeiden vähemmistöjen syrjinnästä, mutta voi katsoa samoja teemoja,
kun ne on piilotettu vampyyrien ja supersankareiden kohtelun taakse. Faniteksti
vahvistaa tulkintaani siitä, kuinka erityisesti populaarikulttuurin fantasiagenren
kertomukset voivat toimia myyttisinä teksteinä. Buffy-sarjassa käytetyt metaforat
ovat auttaneet faneja käsittelemään todellisuuttaan ja mieltämään siihen liittyvät
teemat vähemmän ”raakoina” kuin, jos niitä olisi käsitelty realistisesti. Samoin

Alan Ball on True Blood -sarjan luoja ja vastaava tuottaja.
I think there is something also about the fact that Alan Ball is able to put a lot of interesting writing in about
gays he might normally not be able to, however and mainstream it. With vampires being the subject of “God
Hates Fangs” they can write any number of tracts about religious and social prejudice without mainstream
America getting put off. […] People won’t tune in to watch a show about prejudice against blacks, gays, etc. that
they would about vampires and superheroes. Really, Lafayette is the more interesting character for gay subtext
because he’s “just” a homosexual audiences can learn and identify with while enjoying all the interesting
vampire-human action. (RWITB #15)
84
85
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True Blood -fanin viesti tuo esille sarjan tapaa tuoda metaforien kautta vaikeat teemat lähelle katsojia. Kertomuksen siirtäminen arkitodellisuuden ulkopuolelle sekä
hahmojen yliluonnollisuus vievät katsojat turvallisen etäisyyden päähän todellisuudesta, jolloin todellisen elämän vaikeat teemat tulevat helpommiksi käsitellä.
On kuitenkin tärkeää huomata, kuinka fani ilmaisee vähemmistöjen metaforista
tarkastelua olennaisemmaksi kerronnalliseksi keinoksi sarjan keskeisen hahmon,
Lafayetten, esittämisen. Viestistä on tulkittavissa, että fani näkee sarjan saavan katsojat vaivihkaa kiinnostumaan ja samastumaan homoseksuaalin Lafayetten hahmoon. Vähemmistöjen käsittely metaforien kautta jättääkin aina paljon katsojan
tulkinnan varaan. Olen viestin kirjoittajan kanssa samaa mieltä siitä, että
Lafayetten hahmo voi toimia tehokkaammin ennakkoluulojen murtajana, kuin metaforina toimivat vampyyrit. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita myyttisen
kerronnan vähenemistä, koska katsojat voivat tulkita vähemmistöhahmoja itselleen tärkeinä esimerkillisinä malleina.
Viime vuosina julkinen keskustelu eri vähemmistöjen esittämisestä populaarikulttuurissa on vahvistunut merkittävästi, ja nykyään vaaditaan yhä äänekkäämmin
laajentamaan populaarikulttuurin kuvaston diversiteettiä (ks. esim. Parkkinen
2020; Sperling 2020). Vähemmistöjen representaatioihin liittyvä keskustelu yhdistyykin yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun yhdenvertaisuudesta ja ihmisryhmien
hierarkkisista suhteista. Keskustelu representaatioista osoittaa, kuinka suuri merkitys populaarikulttuurin kuvastolla ja esikuvina toimivilla hahmoilla voi nykykulttuurissamme olla.86 Samalla se tuo esille populaarikulttuurin ja myyttien samankaltaista roolia arvojen ja normien välittäjinä ja vahvistajina (vrt. Doty 2000, 63;
Honko 1972, 111).
Vähemmistöt ovat esillä sarjoissa siis muidenkin kuin vampyyrihahmojen kautta.
Televisiosarjojen kehitys viime vuosikymmeninä näkyy eroissa Buffy-, Vampyyripäiväkirjat- ja True Blood -sarjojen välillä. Esimerkiksi kumpaankin jälkimmäiseen on kirjoitettu hahmoja eri etnisistä lähtökohdista ja heille on annettu keskeisiä
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Näitä kysymyksiä analysoin tutkimuksessani tarkemmin sankarimalleihin liittyen alaluvuissa 4.4. ja 4.5.
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rooleja. Vampyyripäiväkirjoihin Elenan parhaan ystävän hahmo on muutettu kirjojen punatukkaisesta druidien jälkeläisestä afroamerikkalaiseksi alkuperäisten
noitien jälkeläiseksi (vrt. Smith 1991). True Bloodissa puolestaan Sookien paras ystävä Tara on afroamerikkalainen, vaikka kirjoissa hän on eteläeurooppalaisen näköinen. Samoin Lafayette, joka kirjoissa kuvataan hiukan säälittäväksi ja epävarmaksi afroamerikkalaiseksi homoseksuaaliksi, on sarjassa yksi itsevarmimmista ja
vahvimmista hahmoista. (vrt. Harris 2001.)
True Blood- ja Vampyyripäiväkirjat-sarjoissa etninen moninaisuus onkin selkeämmin osa sarjoja, esimerkiksi näyttelijävalintojen ja sarjan teemojen kautta,
kun taas Buffy kuvaa erityisesti valkoista keskiluokkaista elämää ja etnisten vähemmistöjen edustajat loistavat pitkälti poissaolollaan (ks. mm. Edwards 2002). Tässä
näkyy ajallinen ero näiden sarjojen välillä. Nykyään eri etniset ryhmät ja vähemmistöt ovat paljon monipuolisemmin esillä televisiossa verrattuna 1990-lukuun.
Vähemmistöjen esittäminen sarjoissa liittyykin aikansa yhteiskunnalliseen arvomaailmaan, jota sarjat osaltaan heijastavat. Toisaalta nämä sarjat, Buffy mukaan
luettuna, ovat myös haastaneet vallinneita arvoja ja tapoja kuvata eri ihmisryhmiä.87
Fanikeskustelut vähemmistöistä tuovat esille fanien arvopohdintaa, jossa sarjoja
tulkitaan suhteessa omaan arvomaailmaan. Fanien arvokeskusteluissa on havaittavissa yhteys myytteihin, koska sarjojen rooliksi mielletään arvojen välittäminen
(vrt. Doty 2000, 68). Keskustelua käydäänkin usein siitä, miten sarjojen katsotaan
vastaavan nykykulttuurin tai fanien arvomaailmaa ja ihanteita. Television without
Pity -sivustolla käyty keskustelu Race and Vampire Diaries88 on esimerkki vähemmistöihin liittyvästä fanien arvokeskustelusta. Kiinnostus keskusteluketjussa kohdistuu siihen, kuinka kattavasti sarjassa on edustettuna eri etnisiä ryhmiä ja minkälaisia rooleja heille annetaan. Keskustelussa kaikilla kirjoittajilla on lähtökohtaisena ajatuksena, että etnisesti mahdollisimman moninainen näyttelijäkunta ja
heidän tasavertaiset roolinsa ovat tavoiteltavia asioita. Kukaan ei kyseenalaista tätä.

87
88

Ks. lisää alaluvut 4.4. ja 4.5.
Keskustelu on aloitettu 12.11.2010, jolloin sarjan toista kautta on esitetty Yhdysvalloissa.
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Keskustelua ja väittelyä syntyy kuitenkin siitä, miten katsojat mieltävät näiden
asioiden toteutumisen sarjassa.
Vampyyripäiväkirjat-sarja saa paljon kritiikkiä osakseen tässä keskusteluketjussa.
Monet näyttelijöihin, hahmojen luonteeseen ja heidän merkitykseensä kohdistuvat
seikat nähdään etnisten vähemmistöjen kannalta kyseenalaisina tai jopa rasistisina. Keskustelun pääteemoja ovat, kuinka etninen diversiteetti toteutuu sarjassa,
miten ainoa selkeästi etnisen vähemmistön edustajaksi mielletty päähenkilö, afroamerikkalainen Bonnie, esitetään sekä miten tulisi ymmärtää se, että noidat ovat
sarjassa kaikki afroamerikkalaisia (myöhemmillä kausilla noitia on myös muista etnisistä ryhmistä). Myös eri etnisten ryhmien väliset ihmissuhteet sekä romanttiset
suhteet ovat keskustelun kohteena.
Keskustelusta on havaittavissa erimielisyyttä siitä, miten yhdenvertaisuuden arvoa
tulisi sarjassa toteuttaa. Keskustelussa toisaalta kritisoidaan sarjan hahmojen moninaisia etnisiä taustoja suhteessa historialliseen todellisuuteen. Esimerkiksi kyseenalaistetaan se, että 1800-luvun etelän pikkukaupungissa voisi olla hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa aasialaista alkuperää olevia naisia. Toiset puolestaan
katsovat, ettei sarjassa oikeasti ilmene etninen diversiteetti. Näkemystä perustellaan sillä, että pääosissa on lähes ainoastaan valkoisia hahmoja ja muiden etnisten
ryhmien edustajat kuolevat useammin kuin valkoiset hahmot. Mielenkiintoista keskustelua käydään myös siitä, ettei valkoisuus ole etnisyys, ja että monet näyttelijät
näyttelevät eri etnisen ryhmän edustajaa, kuin mitä ovat todellisuudessa.
Race and Vampire Diaries -keskustelusta voidaan havaita, kuinka fanien tulkinnat
vähemmistöjen esittämisestä eivät ole yhtenäisiä. Sarjojen kautta pohditaan omia
näkemyksiä ja fanien keskuudessa käydään joskus kiivastakin keskustelua siitä,
miten sarjoja tulkitaan ja ymmärretään. Faniyhteisöissä ei aina jaeta yhteisymmärrystä siitä, mitä sarjat kertovat ja mitä arvoja ajavat, mutta yhteisesti jaetaan kokemus sarjojen tärkeydestä. Aineistostani on tulkittavissa, että fanit kokevat sarjat
merkityksellisiksi itselleen ja pohtivat ymmärrystään todellisuudesta niiden kautta
(vrt. Doty 2000, 37–38, 42; Sjöblom 1997, 47). Sarjojen onkin mielletty kuvaavan
metaforien kautta todellisuuttamme. Metaforien lisäksi fanit ovat kokeneet sarjojen
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sankarihahmot itselleen tärkeiksi, ja mieltäneet myös näiden roolimallien tarjoavan keinoja ymmärtää maailmaa sekä elää siinä. Seuraavissa luvuissa käsittelenkin
Buffyn sekä vampyyrien roolia sankarimalleina.

4.4. Buffy myyttisenä sankarittarena
Myytit tuovat esille yksilön paikan maailmassa ja yhteisössä. Ne rakentavat ja perustelevat myös eri sosiaalisten ryhmien asemaa suhteessa toisiinsa. Nämä ilmaistaan myyteissä usein sankarin avulla, joka toimii esimerkkinä oikeanlaisesta elämästä. (Doty 2000, 63–64.) Sankarimyytit ovat osa perinteisiä mytologioita ja
niiden tarkoitus on tarjota käyttäytymis- ja toimintamalleja ihmisten elämään. Sankareiden kertomuksissa korostuvat yhteisön arvomaailma sekä esimerkilliset tavat
toimia yhteisössä. (Campbell 1949; Honko 1972, 113– 114; Lawrence & Jewett 2002,
6–7, 47–48.) Sankarimyytit ovat yksi myyttikertomusten tyyppi ja siinä tuodaan
ilmi ihanteellinen malli ihmisyydelle.
Myyttien esimerkit tarjoavat myös mallit sukupuolirooleille ja sukupuolen mukaiselle käytökselle yhteiskunnassa. Nämä mallit vaihtelevat eri aikakausina ja muuttuvat yhteiskunnan muutosten mukana. Riskinä on kuitenkin, etteivät myyttiset
mallit muutu kulttuuristen ja yhteiskunnallisten muutosten myötä, vaan niistä
tulee stereotyyppisiä ja ne kannustavat toimintaan, joka ei enää vastaa yhteiskunnallista todellisuutta. (Doty 2000, 17, 72; Lawrence & Jewett 2002, 83–85.) Kulttuuriset alaryhmät voivat kuitenkin kannattaa toisistaan poikkeavia myyttisiä malleja. Yhteiskunnassa ei olekaan yhtä ainoaa normia hyvälle elämälle. Perinteisesti
sankarimyyttien on tarkoitus vahvistaa vallitsevia normeja, mutta ne voivat myös
uudistaa niitä. (Doty 2000, 63–64.)
Vahvat sankarittaret, kuten Buffy, Sookie ja Elena, uudistavat televisiossa nähtävää
naiskuvaa ja vahvistavat tasa-arvoon liittyviä kulttuurisia normeja (ks. mm. Early
2001, 12; Inness 2004, 7). Näin sarjojen voidaan nähdä tarjoavan perinteisistä arvoista poikkeavaa myyttistä kuvastoa. Vampyyrisarjojen fanikeskusteluissa on havaittavissa, kuinka sarjan hahmoja pohditaan sankaruuden kautta, ja hahmojen
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koetaan olevan esimerkkejä ja roolimalleja. Siksi on olennaista tarkastella, miten
fanit tulkitsevat sankaruutta ja miten sitä suhteutetaan omaan elämään.
Buffy vampyyrintappaja-, True Blood- ja Vampyyripäiväkirjat-sarjoilla on monia
yhdistäviä tekijöitä, kuten pääosissa olevat nuoret naiset, samankaltaiset vampyyrihahmot sekä ystävien merkitys seikkailuissa selviytymisessä. Silti sarjojen teemoissa on eroavaisuuksia, jotka ilmenevät myös fanien tavassa tulkita sarjoja. Edellisessä luvussa näkyi, kuinka fanit tulkitsivat sarjojen metaforia ja näkivät sarjojen
kertovan hiukan erilaisia tarinoita. Ehkä selkein ero sarjojen välillä voidaan havaita
tarinan lähtökohdissa. Buffyssa keskiössä on sankaritarina, jossa päähenkilö suojelee ihmiskuntaa pahuudelta ja taistelee fyysisesti vampyyreja vastaan. True Blood
ja Vampyyripäiväkirjat taas kertovat nuoren naisen näkökulmasta tarinaa, jossa
yliluonnolliset olennot tulevat osaksi hänen elämäänsä ja johtavat hänet seikkailuihin.
True Bloodin Sookie ja Vampyyripäiväkirjojen Elena kulkevat Buffyn jalanjäljissä
tuomalla nuoren naisen vampyyritarinan keskiöön (ks. Hakola 2011c). Tämä on
merkittävää, koska fantasiaelokuvat ja -televisiosarjat ovat usein keskittyneet kertomaan mieshahmojen tarinaa, vaikka niissä olisi myös vahvoja naishahmoja
(MacDonald 2004, 113; Schumann 2013, 109). Voimakkaita naissankareita on
nähty elokuvissa ja televisiosarjoissa enenevässä määrin 1970-luvulta alkaen. 1990luvulla määrä lisääntyi merkittävästi Xena- ja Buffy vampyyrintappaja -sarjojen
suosion myötä. (Blom 2011; Nikunen 2005, 119.) Silti voimaa ja taistelutaitoja
omaavat naispuoliset sankarit ovat vakiinnuttaneet paikkansa valtavirran fantasiaja scifi-genren päähenkilöinä vasta 2010-luvulla, esimerkiksi Nälkäpeli (2012–
2015), Wonder Woman (2017, 2020) ja Captain Marvel (2019) filmatisointien sekä
uusien Star Wars -elokuvien (2015–2019) ja Doctor Who -televisiosarjan kausien
(2018–2021) myötä.
Sookie ja Elena ovat omalla tavallaan vahvoja naishahmoja, ja fanit ovat myös nähneet heidät sellaisina. Buffyn rooli supersankarina, yhtenä ensimmäisistä fyysisesti
ja henkisesti vahvoista naisista televisiosarjoissa, on kuitenkin vaikuttanut faneihin
erityisen voimakkaasti. Faniviesteissä on yleistä korostaa Buffyn olleen roolimalli,
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vahvan naiseuden malli ja sankarillinen esimerkki, jota on haluttu todellisuudessa
seurata; ”Buffy toimii ikonina, symbolina naisten uskomattomasta vahvuudesta”
(BM #131).89
Buffy vampyyrintappaja -sarjan merkitys populaarikulttuurin sukupuolistereotypioita murtavana voimakkaana sankarittarena on nähty niin fanien kuin tieteellisen tutkimuksenkin piirissä (ks. mm. Blom 2011; Jowett 2005; Marinucci 2003;
Pender 2016). Buffy antoi vaikutteita 2000-luvun vaihteessa televisiossa ja elokuvissa yleistyneisiin väkivaltaisiin sankarittariin ja Buffyn vaikutus koetaan vieläkin
suureksi. Buffyn merkityksen voi ymmärtää, kun hänen hahmoaan suhteutetaan
pitkään populaarikulttuurissa vallinneeseen kuvaan sankaruudesta. Populaarielokuvissa ja -televisiosarjoissa miehillä on pitkään ollut yksinoikeus pelastaa maailma. Vahvuutta ja väkivallan käyttöä ei yleensä ole liitetty naishahmoihin. Naiset
ovat yleensä joko ”neitoja pulassa” odottaen miehiä avukseen tai jo kuolleet, jolloin
sankarin tehtävä on kostaa naisen kuolema. (Ks. Blom 2011, 197; Hills 1999, 41;
Kyle 2014, 132–133; Lawrence & Jewett 2002, 155; Tasker 1993, 16–17.)
Aineistossani on monia viestejä, joissa Buffy-fanit kertovat katselleensa sarjaa
1990-luvun lopulta asti, kun se ensimmäisen kerran tuli televisiosta. Monissa faniteksteissä näkyy, kuinka 1990-luvulla Buffy oli selkeä poikkeus yleisestä sankarimallista:
Tämä pieni vaaleahiuksinen tyttö, joka näytti niin nätiltä, pystyi vetämään
turpaan paremmin kuin kukaan muu. Luonnostaan vaaleahiuksisena olin
hämmästynyt, kuinka joku hänen kaltaisensa sai olla sankari. (WBMSM
#14)90
Viestistä on tulkittavissa, että fani on nauttinut nähdessään itsensä kaltaisen hahmon olevan sankari. Buffy onkin sankarittarena muokannut aiempaa populaarikulttuurissa esillä ollutta kuvaa nuorista vaaleahiuksisista naisista. Blondeihin on
1940-luvulta alkaen yhdysvaltalaisissa elokuvissa ja televisiosarjoissa liitetty vahvasti seksuaalisuus ja kevytkenkäisyys. Blondi on populaarikulttuurin, erityisesti

Buffy acts as an icon, a symbol of the incredible strength of women. (BM #131)
This little blonde girl who looked so pretty, but could kick butt better than anyone I had ever seen. As a
natural blonde, I was amazed that someone like her could be the hero. (WBMSM #14)
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Hollywood-elokuvan, kautta muodostunut kuva kauniista, seksuaalisesta ja älyllisesti yksinkertaisesta naisesta. Tämä stereotypia ilmenee muun muassa Marilyn
Monroen elokuvarooleissa ja sitä on käytetty myöhemmin paljon slasher-kauhuelokuvissa. Kauhuelokuvien perinteessä blondit ovat usein seksuaalisesti aktiivisia ja
saavat maksaa siitä hirviön tai murhaajan tappaessa heidät ensimmäisten joukossa
(ks. Clover 1992, 33–34; Pitman 2006, 227–229). Buffy-sarjassa tämä blondi, nuori
nainen on kuitenkin se, joka voittaa hirviöt. Sarjan luoja, Joss Whedon (2002), on
kommentoinut, että halusi muuttaa perinteistä asetelmaa ja tarjota sankarittaren,
joka ei juokse kiljuen karkuun vaan voittaa hirviöt.
Buffyn murtama kauhukonventio ei kuitenkaan ole ainoa syy, miksi fanit ovat ottaneet Buffyn roolimallikseen. Buffy ei myöskään ole sarjan ainoa vahvaksi mielletty
naishahmo:
Blondi oli sankaritar ja kun itsekin olen luonnostaan blondi, se oli vaan niin
upeaa nähdä, kun hän ei kuollutkaan. Ja vieläkin tärkeämpää oli, että hän
löylytti pahikset. Se, että olimme samanikäisiä tarkoitti, että pystyin suoraan
samastumaan asioihin, joita hahmot kävivät läpi – tietysti ilman vampyyreja
ja muuta sellaista. […] Ja mahdollisuus samastua, erityisesti teini-ikäisenä,
mahdollisuus samastua televisiohahmoon oli todella suuri apu minulle ja
uskon todella, että se vaikutti siihen, kuka olen tänään, niin dramaattiselta
kuin se kuulostaakin. […] Jos minua pelotti jokin tilanne, niin mietin mitä
Buffy, Willow tai Cordy91, tai kuka nyt olikaan sopiva siihen tilanteeseen, tekisi ja se kohotti itseluottamustani ja auttoi selviämään tilanteesta. […]
Minun täytyy myöntää, että Buffy on sankarini. Eikä vain Buffyn hahmo,
vaan koko TV-sarja. (WBMSM #15)92
Viestistä on havaittavissa, kuinka fani on samastunut sarjaan monella tasolla. Ensinnäkin hän on tulkinnut sarjan heijastavan omaan nuoruuteensa liittyviä tilanteita ja toimineen metaforana todellisuudelleen.93 Fani on kokenut Buffyn ja sarjan

Willow on Buffyn paras ystävä ja Cordy eli Cordelia on aluksi heidän kiusaajansa, mutta vähitellen ajautuu
mukaan taistelemaan heidän kanssaan demoneja vastaan.
92 The blond was the heroine and as a natural blond myself it was just so cool to see her busy not-being-killed
and also, more importantly kicking ass. And the fact she was the same age too meant I could directly relate to
what the characters were going through – only without the vampires and stuff. […] And to be able to relate,
especially in your teens, to be able to relate so massively with a TV character was such a big help and I truly
believe it contributed to making me who I am today as dramatic as that may sound. […] If I was ever afraid of
the situation I would think of what Buffy or Willow or Cordy or whoever was appropriate for the situation would
do and that would give me just that little burst of confidence to help me through. […] Buffy is, I have to admit,
my hero. Not just the character but the entire show. (WBMSM #15)
93 Ks. lisää metaforista luku 4.2.
91
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muiden naishahmojen esimerkin sellaisena, jonka kautta hän on saanut itseluottamusta ja voimaa selviytyä arjen haasteista. Sarja on näin tarjonnut fanille toimivia
sankarimalleja. Viestistä voidaan havaita sarjan toimineen fanille myyttisenä,
koska fani on kokenut sarjan teemojen olevan osa omaa elämäänsä ja hahmot ovat
antaneet esimerkkejä, joita hän on voinut elämässä hyödyntää.
Edellisistä faniteksteistä voidaan huomata, kuinka tärkeää näille nuorille tytöille on
ollut nähdä televisiossa itsensä näköinen sankari, joka on saanut olla vahva, kun
aiemmin heidän kaltaisensa hahmot ovat olleet vain heikkoja ja tyhmiä. Kaksi vuosikymmentä myöhemmin valkoiset naiset ovatkin vähitellen saaneet paremmin
edustusta television ja elokuvien sankareiden rooliin. Tehtävää on kuitenkin vielä
ennen kuin tasa-arvo televisiossa ja elokuvissa toteutuu (ks. esim. Geena Davis
Institute of Gender in Media 2019). Nykyään feministisessä tarkastelussa korostuu
se, ettei sukupuoli ole ainoa epätasa-arvoa aiheuttava tekijä. Muita tekijöitä ovat
muun muassa etninen tausta, sosiaalinen tausta sekä seksuaalinen suuntautuminen (ks. mm. Kyle 2014, 141–142). Buffyn sankaruutta korostavista faniviesteistä
voidaankin tulkita, että todellisuudessa ilmenevä diversiteetti tulisi ilmetä myös televisiossa ja elokuvissa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus nähdä itsensä näköisiä sankareita ruudulla ja valkokankaalla.
Myytit kertovat ihmisten paikan maailmassa ja suhteessa maailman muihin toimijoihin. Myytit ilmaisevat, mikä on mahdollista ihmisille ja ilmentävät myös yhteisön hierarkkista järjestystä. (Doty 2000, 63–64.) Buffy-sarjan tapa rakentaa kuvaa
naisten paikasta yhteiskunnassa, mitä heidän on mahdollista tehdä ja millaisia he
saavat olla, on vaikuttanut faneihin:
Nähdessäni jakson ”Lessons” ja Buffyn sanovan siinä: ”kaikessa on kyse voimasta”, se todella aukaisi silmäni. Se antoi minulle sen tönäisyn, jota tarvitsin alkaakseni elää ja uskoa itseeni! Se sai minut ymmärtämään, että MINÄ
OLEN vahva, eikä minun pidä antaa kenenkään väittää muuta. (BM #36)94

94 Seeing the episode “Lessons” and Buffy saying “it’s all about power” really opened my eyes. It gave me that
push I needed to start living and believing in myself! It made me realize that I AM strong, and that I shouldn’t
let anyone tell me otherwise. (BM #36)
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Viestistä on tulkittavissa, että fani kokee Buffyn saaneen hänet uskomaan itseensä
ja tiedostamaan oman vahvuutensa. Sarja on muuttanut fanin suhtautumista itseensä ja sitä kautta myös toisiin ihmisiin. Fanitekstin kautta voidaan havaita,
kuinka Buffy-sarja kuvastaa fanille naisen asemaa maailmassa ja on osoittamassa
sellaista hierarkkista järjestystä, jossa naisen ei tarvitse olla heikko ja voimaton.
Vahvan naispuolisen sankarin kokeminen voimaannuttavana ei ole vain Buffyfaniudessa ilmenevä piirre (ks. mm. Nikunen 2005, 161). Sherrie Ann Inness korostaa, kuinka vahvojen naisten esittäminen elokuvissa ja televisiosarjoissa antaa katsojille mahdollisuuden nähdä naiseus eri tavalla, kuin miten se on perinteisesti
kulttuurissamme ymmärretty. Koska vahvuus liitetään johtajuuteen, auktoriteettiin ja valtaan, niin vahvat populaarikulttuurin naiset voivat osoittaa näiden piirteiden olevan myös osa naiseutta. Näin murretaan sukupuolistereotypioita ja tarjotaan naisille mahdollisuus nähdä itsensä vahvoina ja itsenäisinä. (Inness 1999,
179–180.)
Buffy-sarjan lopussa korostetaan kaikkien naisten voimaa ja mahdollisuuksia, kun
Buffyn vampyyrintappajan supervoimat jaetaan kaikkien tyttöjen ja naisten kesken.
Sarjassa näytetään, kuinka tavalliset tytöt ja naiset huomaavat voimansa arjen toimiensa keskellä.95 Tällä juonikuviolla korostetaan Buffyn roolia naisten vahvuuden
esikuvana sekä kaikkien naisten mahdollisuutta löytää oma voimansa. Catherine
Johnson (2001, 42) näkee Buffy-sarjan yrittävän luoda tilaa, jossa naiset voivat olla
voimakkaita, haavoittuvia ja naisellisia. Buffyn esimerkki vahvasta naisesta näkyy
seuraavassakin viestissä:
Buffylla oli suuri vaikutus minuun. Itse asiassa se opetti minulle todella paljon tärkeitä asioita; kuinka olla vahva itsenäinen nainen, ja kuinka joka tilanteessa on useita eri puolia. Ennen kuin aloin katsomaan sarjaa, näin maailman todella mustavalkoisena. Sarja opetti minut näkemään harmaan sävyt
ja ajattelemaan tilanteista ja ihmisistä paljon syvällisemmin. (WDBM #3)96

Tuotantokausi 7, jakso 22, Chosen.
Buffy was a huge influence on me. In fact, it taught me a lot of really important things. About being a strong
independent woman. And about how there are a lot of sides to every situation. Before I watched this show, I
saw the world in a very black and white way. It thought me to see the grey and to really think about people and
situations more deeply. (WDBM #3)
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Viestistä on havaittavissa, kuinka Buffy on toiminut fanille esimerkkinä naiseudesta. Fani on sarjan kautta pohtinut myös laajemmin todellisuuden luonnetta.
Fani katsoo sarjan kautta ymmärtäneensä, etteivät asiat ole useinkaan yksinkertaisia tai mustavalkoisia. Sarja onkin näin toiminut fanille sankarimyytin tavoin luoden kuvaa todellisuudesta ja tarjoten mallin naiseudelle.
Buffyssa annetaan kuva maailmasta, jossa kaikki ihmiset joutuvat kokemaan vaikeuksia ja kärsimystä. Jokaisen on siinä hetkessä omien kykyjensä mukaan yritettävä toimia oikein, eikä kukaan, sankarit mukaan luettuna, aina onnistu tekemään
oikeita valintoja. (Blom 2011, 208.) Aineistossani fanit ovatkin tulkinneet Buffyn
sankaruuden keskeisiksi piirteiksi niin henkisen kuin fyysisen vahvuuden, mutta
toisaalta myös inhimillisyyden heikkouksineen ja virheineen:
Buffy on sankarini, koska tiedämme, kuka hän on. Kaiken sen hyvän, kaiken
sen pahan ja kaiken sen suorastaan ärsyttävän… ja hän on todiste siitä, että
vaikka haluaisit luovuttaa, se ei tarkoita, että sinun täytyy. (WBMSM #17) 97
Viestistä on tulkittavissa, että Buffyn heikkoudet ovat merkittäviä syitä, miksi fani
kokee hänet sankarikseen ja roolimallikseen. Perinteisesti sankaruuteen ja supersankaruuteen liitetään populaarikulttuurissa kaikkivoipaisuus ja oikeamielisyys
(ks. Lawrence & Jewett 2002, 47). Buffy poikkeaa tästä sankaruudesta ja se tekee
hänestä faneille samastuttavan ja kannustavan roolimallin; ei haittaa, vaikka tekee
virheitä ja kokee halua luovuttaa, silti voi jatkaa eteenpäin.
Buffyn esimerkki ja sankaruus on nähty myös suoraan myyttisenä. Seuraavasta fanitekstistä on havaittavissa, että fanit pohtivat sarjan tarinoiden asemaa, sitä mitä
ne voivat tehdä ja miten niihin pitäisi suhtautua:
Jopa nuori, pelokas, yksinäinen pikkutyttö, käsittämättömän pahuuden ympäröimänä, voi löytää itsestään rohkeutta seisoa vaarojen ja rakkaidensa välissä. Hän on myyttinen – mutta myyteissä on voimaa. Ne opettavat. Ja
hänen esimerkkinsä osoittaa sankaruuteen liittyvän suurenmoisuuden ja
haavoittuvuuden. (HBCML #12)98
97 Buffy is my hero. Because we know who she is. All the good, all the bad, all the downright annoying…and
proof that just because you want to give up, it doesn’t mean you have to. (WBMSM #17)
98 Even a young, frightened, lonely little girl, surrounded on all sides by unfathomable evil, can find within
herself the bravery to stand between those she loves and harm’s way. She is mythical, yes – but myths have
power. They teach. And her example demonstrates the magnificence and fragility of heroism. (HBCML #12)
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Buffy taistelee sarjassa fyysisesti vampyyreja ja demoneja vastaan ja tuhoaa ne väkivalloin. Toisia faneja on innostanut Buffyn fyysinen taistelu. Aineistostani löytyy
useita viestejä, joissa fanit kertovat aloittaneensa esimerkiksi itsepuolustuslajien
harrastamisen Buffyn innoittamana. Toisaalta väkivaltaisen sankaruuden esimerkki voi olla myös ongelmallinen. Tämä on havaittavissa seuraavasta viestistä:
Buffy on tehnyt minusta sen ihmisen, joka olen nyt. En siedä mitään paskaa
keneltäkään ja kaikki tietävät sen. […] Olen joutunut suuriin ongelmiin tappelemisesta enkä ole ylpeä siitä, mutta sellainen olen. Joskus… oikeastaan
koko ajan toivon, että olisi olemassa vampyyreja ja demoneja, ja että olisin
vampyyrintappaja, jotta voisin purkaa suuttumustani niihin enkä satuttaa ihmisiä, joita rakastan. […] Mutta rakastan tapella ja rakastan auttaa ihmisiä,
joten uskon, että minusta tulisi mahtava vampyyrintappaja. (BM #12)99
Kirjoittaja kertoo viestissään väkivaltaisesta käytöksestään, ja kuinka mieltää
Buffyn esimerkin antaneen hänelle voimaa puolustaa itseään. Kuitenkin Buffy on
tarjonnut sankarimallin, jota fani ei voi täysin todellisuudessa seurata. Fani ei voi
fyysisesti taistella demoneja vastaan ja auttaa muita väkivallan avulla. Tälle fanille
Buffyn konkreettiset toimet, ei niinkään metaforinen taistelu, ovat olleet esimerkillisiä, eikä hän voi siksi toteuttaa sankarin esimerkkiä omassa elämässään. Buffyn
tarjoama sankaruuden malli on ongelmallinen, koska siinä väkivalta ja omankädenoikeus esitetään tärkeimpänä keinona puolustaa hyvää, vaikka metaforan tasolla
puhutaankin muista keinoista (ks. mm. Blom 2011; Marinucci 2003).
Aineistostani on havaittavissa, että yleisesti fanit ymmärtävät sarjan myyttisellä tasolla, jossa sarja kertoo metaforien kautta todellisen maailman luonteesta. Buffyn
väkivaltainen taistelu demoneja vastaan nähdään viittauksena todellisen elämän
haasteista selviämiseen. Väkivaltaa ei näin nähdä todellisena ratkaisuna ongelmiin,
koska ongelmat eivät ilmene fanien arjessa olentoina, jotka voitaisiin fyysisesti tuhota. John Cawelti näkee elokuvien väkivallan tulevan ymmärretyksi katsojille elokuvien genren, tarinan ja konventioiden kautta. Suuri osa yleisöstä ei Caweltin mie-

Buffy has made me who I am today. I don’t take any crap from anybody and everybody knows it. […] I have
gotten into a lot of trouble for fighting and I am not proud of it but it is who I am. Sometimes… well all the time
I wish that there were such things as vampires and demons and that I was the slayer so that I could take all my
anger out on them and not hurt the people that I love. […] But I love to fight and I love to help people out so I
think that I would make a great slayer. (BM #12)
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lestä näekään väkivaltaa irrallisina tekoina, vaan osana tarinan moraalista ja draamallista kontekstia. (Cawelti 2004, 155.) Tämä näyttää pätevän myös Buffy-fanien
kohdalla. Yleisesti sarjan taistelut nähdään metaforina, eikä kannustuksena
oikeaan fyysiseen väkivaltaan.
Osana faninautintoa on kuitenkin ollut nähdä perinteisestä sankarista fyysisesti
poikkeavan, eli pienen, nuoren, blondin naisen, taistelevan väkivaltaa käyttäen ja
voittavan demoniset hahmot. Fanien kokemukset vahvistavat elokuva- ja televisiotutkimuksen piirissä olevaa näkemystä, jonka mukaan väkivaltaiset sankarittaret,
kuten Buffy, murtavat perinteistä naiskuvaa. Nämä naiset ovat voimakkaita ja itsenäisiä. He eivät enää tarvitse miehiä pelastamaan itseään, ja vaikka he usein ovat
hyvin feminiinisiä ulkoiselta olemukseltaan, he eivät hyväksy perinteistä naisen
roolia. (Ks. Inness 2004, 7; Schumann 2013, 109–110.) Elokuvien väkivaltaiset sankarittaret yhdistävät onnistuneesti sekä maskuliinisuutta että feminiinisyyttä ja kritisoivat näin ajatusta vakituisista ja pysyvistä sukupuolirooleista (Brown 2004, 49;
Hills 1999; Neroni 2005, x).
Buffy-sarjan suurin kulttuurinen vaikutus on ollut nuoren naisen näyttäminen voimakkaana sankarina (ks. mm. Hakola 2015, 140; Levine 2007, 168–169; Pender
2016, 1–2; 168–169; Sjö 2011a, 185). Buffy on toiminut esikuvana Vampyyripäiväkirjojen ja True Bloodin sankarittarille. Buffy-sarja siirsi nuoren naisen näkökulman vampyyritarinoiden keskiöön. Sarja näytti esimerkkiä siitä, kuinka naiset voivat olla vahvoja ja aktiivisia toimijoita, eivätkä vain vampyyrien ruokaa. Sookie ja
Elena eivät ole Buffyn kaltaisesti supersankareita, mutta he pitävät puolensa, toimivat, tekevät omat päätöksensä ja suojelevat rakkaitaan. Sookie ja Elena eivät
myöskään pelkää vampyyreja, vaan joskus uhkarohkeastikin vastustavat niitä. Aineistostani voidaankin nähdä, kuinka Sookien ja Elenan vahvuus on ollut tärkeää
faneille:
Sookie on todella vahva naishahmo, sellainen, joka tietää mitä tehdä ja silloinkin kun ei tiedä, hän toimii vaistonsa mukaan ja voimakkaasti. Tästä näkökulmasta hän on ollut hyvä roolimalli minulle. (TBCYL #10)100

100 Sookie is a very strong female character, someone who knows what to do and even when she doesn’t, she
will act on her instinct and do it strongly. She has been a good role model for me in that aspect. (TBCYL #10)
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Vaikka kuinka rakastinkin Buffya (sekä sarjaa että päähenkilöä), niin siinä
on jotain perustavanlaatuisesti mahtavaa, että Vampyyripäiväkirjat-televisiosarjan naispäähenkilö taistelee pahuutta vastaan ja puolustaa itseään ja
muita ilman, että hänellä on erityisiä ”supervoimia”. […] Rakastan myös sarjan feminististä viestiä siitä, että vaikka Elena haluaa ja arvostaa romanttista
rakkautta, hän myös arvostaa MUITA ihmissuhteitaan ystäviinsä ja perheenjäseniinsä. (FTVD # 21)101
Sookien ja Elenan sankaruudessa korostuukin, kuinka nämä nuoret naiset pärjäävät vampyyrien maailmassa ilman supervoimia, tukeutuen järkeensä, vaistoihinsa
ja läheisiinsä. Olennaisin Buffyn, Sookien ja Elenan sankaruutta yhdistävä piirre on
yhteisöllisyys. Nämä vampyyrisarjojen sankarittaret saavat voimansa ystävistään ja
rakkaistaan. Sankaruus perustuu yhteiseen panostukseen, ei vain yhden henkilön
toimintaan. Tämä on merkittävä ero perinteisten miessankareiden tarinoihin,
joissa korostuu länsimaisessa kulttuurissa vallalla oleva yksilökeskeisyys ja hierarkkisuus. (Ks. myös Blom 2011, 208; Cocca 2014, 215; Miller 2003, 38–40; Ross
2004.)

4.5. Sympaattiset vampyyrit sankareina
Buffy vampyyrintappaja, True Blood ja Vampyyripäiväkirjat ovat vahvojen sankarittarien lisäksi tarjonneet vampyyrihahmoja, jotka murtavat aiempaa sankaruuden kuvastoa. Populaarikulttuurissa sankarit ja hirviöt on perinteisesti ollut helppo
tunnistaa toisistaan. Hirviöt ovat olleet pahuuden ruumiillistumia, jotka kylvävät
tuhoa ja kuolemaa. Sankarit puolestaan taistelevat hyvän ja ihmisyyden puolesta ja
siksi voittavat hirviöt. Varsinkin viimeisten parin vuosikymmenen aikana erot sankareiden ja hirviöiden kategorioiden välillä ovat kuitenkin selvästi sumentuneet.
Monet elokuvat ja televisiosarjat esittelevät ambivalenttisia hahmoja, joissa
voimme nähdä pahoiksi tai hirviömäisiksi kuvattujen piirteiden lisäksi myös hyviä
ja inhimillisiä piirteitä. (Ks. esim. Hakola 2011c; Jowett & Abbott 2013, 202–204;
Porter 2010; Smith 1999, 225–228.)

As much as I adored Buffy (both the show and the title character), there’s something inherently awesome
about TVD’s female protagonist fighting evil and defending herself and others despite having any super-special
powers. […] I also love the feminist message that, while Elena does desire and value romantic love, she also
values OTHER, non-romantic relationships with friends and family members. (FTVD #21)
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TV-sarja Dexter (2006–2013) on hyvä esimerkki siitä, kuinka hahmon määrittely
hyväksi tai pahaksi ei useinkaan enää ole mielekästä. Vaikka Dexter on sarjamurhaaja ja nauttii ihmisten tappamisesta, hänen traaginen menneisyytensä, tavallisista ihmisistä poikkeavat kykynsä ja ”oikeudenmukainen” omankädenoikeuden
käyttö liittävät hänet perinteisten supersankareiden joukkoon. (Jowett & Abbott
2013, 217–218.) Kategorioiden häilyvyys ja roolien vaihto näkyvät jopa lastenelokuvissa, joiden sadunomaiset tarinat ovat pitkään pohjautuneet vahvalle hyvän
ja pahan jaottelulle. Esimerkiksi Hotel Transylvania -elokuvassa (2012) vampyyrit
ja hirviöt ovat kilttejä, mutta ovat joutuneet erilaisuutensa vuoksi pelokkaiden ja
julmien ihmisten ennakkoluulojen ja väkivallan kohteeksi.
Vampyyrihahmojen kehitys inhimillisiä piirteitä omaaviin ja samastuttaviin hahmoihin on näkynyt jo pidempäänkin. Vampyyrihahmoon liittyvät sympaattiset piirteet ovat alkaneet kehittyä jo 1800-luvulla. Milly Williamson korostaa, että vampyyrihahmoihin on lordi Ruthvenin (Vampyyri 1819) ja vampyyri Varneyn (Varney
the Vampire 1845–1847) hahmoista lähtien liittynyt piirteitä, jotka ovat herättäneet lukijoissa ja katsojissa sympatiaa. Williamsonin mukaan sympaattisen vampyyrin hahmoon liittyy tuskaa, joka tulee ulkopuolisuuden ja toiseuden tiedostamisesta. Suuri osa vampyyrin tuskasta voidaan nähdä liittyvän hahmon väärin ymmärrettyyn identiteettiin. Vampyyrifiktiossa vampyyri on usein hahmo, jonka ruumis edustaa pahuutta, vaikka hahmo sisimmässään olisi viaton. (Williamson 2005,
29–30.) Tämä sympaattisten vampyyrien perinne näyttää elävän nykyvampyyritarinoissa vahvana (Gordon & Hollinger 1997, 1–2; Jowett 2005, 71; Williamson
2005, 29).
Vaikka sympaattiset piirteet ovat olleet osa vampyyrien viehätystä jo 1800-luvulta
alkaen, Margaret Carterin mukaan syyt viehätykselle ovat kuitenkin muuttuneet.
Carter katsoo, että 1800-luvun vampyyrit ovat synnyttäneet sympatiaa kirouksestaan huolimatta, kun 1900-luvun lopun vampyyrit puolestaan näyttäytyvät kiinnostavina hahmoina juuri siksi, että he ovat vampyyreita. Carter näkee 1900-luvun
vampyyrin toiseuden ja ulkopuolisuuden kiehtovan lukijoita ja katsojia. Toiseuden
ja erilaisuuden pelko, joka viehätti 1800-luvun yleisöä, onkin muuttunut erilaisuuteen samastumiseen ja kapinallisen ulkopuolisen ihannointiin. (Carter 1997, 27–
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29.) Tämä näkyy hyvin katsojien mielenkiinnossa television sympaattisia vampyyreja kohtaan.
Dark Shadows -saippuasarjan (1966–1971) Barnabas Collins oli ensimmäisiä television sympaattisia vampyyreita, ja hahmo on vaikuttanut vahvasti myöhempiin
elokuvien ja television vampyyreihin. Barnabaksen jälkeen on yleistynyt vampyyrien kuvaaminen sympatiaa herättävinä ulkopuolisina, jotka taistelevat sisäisiä demonejaan vastaan. Barnabaksen piti olla sarjan lyhytikäinen ”pahis”, mutta yleisö
kuitenkin samastui traagiseen ja ulkopuoliseen hahmoon. Fanipalautteen pohjalta
sarjan tekijät päättivät pitää suositun hahmon sarjassa. Tekijät ryhtyivät myös korostamaan Barnabaksen traagista kohtaloa rakkaansa ja ihmiselämänsä menettäneenä vampyyrina. (Jowett & Abbott 2013, 203–206; Williamson 2005, 32.)
Barnabaksen tarina vaikutti merkittävästi esimerkiksi Francis Ford Coppolan ohjaamaan elokuvaan Bram Stokerin Dracula (1992). Yhdeksi elokuvan keskeisimmäksi osaksi liitettiin se, että Dracula on menettänyt kihlattunsa vuosisatoja
aiemmin (Spooner 2013). Tämä menetys on myös syy, miksi Dracula on muuttunut
vampyyriksi. Koska kihlattu tappoi itsensä, oli hän kirkon oppien mukaan kadotettu. Dracula suuttuu kirkolle ja jumalalle, ja ryhtyy juomaa verta saaden näin ikuisen elämän. Draculan kihlattu on syntynyt uudestaan 1800-luvun lopun Lontooseen ja elokuvan juonena on Draculan pyrkimys saada rakkaansa takaisin. Draculan
traagisen historian ja rakkauden vuoksi katsojan on helpompi ymmärtää Coppolan
version vampyyrihahmoa. Dracula ei näyttäydy täysin pahana olentona (Hakola
2011a, 104–105). Rakkauden korostaminen inhimillisenä ominaisuutena näkyykin
yleisesti näiden hahmojen jälkeen tulleissa television ja elokuvien sympaattisissa
vampyyreissa (ks. Hakola 2011c; Blom 2014).
Kaikki vampyyritarinoiden fanit eivät kuitenkaan ole yhtä innoissaan sympaattisista ja rakastavista vampyyreista. Monille vampyyrit ovat vielä hirviöitä eikä niiden
pitäisi luopua hirviömäisyydestään:
Haluan päähenkilön olevan vampyyri, joka ei välitä ihmisistä, vaan haluaa
vain aiheuttaa tuhoa. […] Tuntuu olevan hauskempaa katsella hahmoja, jotka
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ovat pahoja ja se viehättää, että he voivat tehdä asioita, jotka ei tulisi meille
mieleenkään. (VM #5)102
Viestistä voidaan havaita, kuinka fani näkee mielenkiintoisena hahmon, joka ei ole
sidoksissa normaaliin ajatteluumme oikeasta ja väärästä, vaan voi tehdä asioita,
joita normaalisti ei voida tehdä. Vaikka fani ei lämpene sympaattisille vampyyreille,
kokee hän silti juuri hahmon ulkopuolisuuden tarjoavan mielenkiintoisen näkökulman. Sympaattinen vampyyri yrittää ulkopuolelta toimia ihmisten normien
mukaan, kun taas hirviömäinen vampyyri voi ulkopuolisena toimia täysin ihmisten
normeista piittaamatta.
Buffy vampyyrintappaja-, True Blood- ja Vampyyripäiväkirjat-sarjoissa päähahmoina olevat vampyyrit kuuluvat sympaattisten vampyyrien joukkoon ja ovat
lisäksi hyvin samankaltaisia keskenään.103 Vampyyrit Angel ja Spike (Buffy vampyyrintappaja), Bill ja Eric (True Blood), sekä Stefan ja Damon (Vampyyripäiväkirjat) ovat hirviöitä ja sankareita samanaikaisesti. He ovat tappajia. He kuitenkin
taistelevat ollakseen hyviä, vaikka se ei aina onnistukaan. Sarjoissa vampyyrit
kamppailevat hyvittääkseen pahat tekonsa, tullakseen hyviksi ja pitääkseen kiinni
inhimillisyydestään. Vampyyrit näyttäytyvätkin traagisina hahmoina, jotka ovat
valmiit taistelemaan ”pahaa” luontoaan vastaan.
Sarjojen vampyyrit voidaan kuitenkin jakaa vielä kunniallisiin ja paheellisiin vampyyreihin. Kunnialliset vampyyrit Angel (Buffy vampyyrintappaja), Bill (True
Blood) ja Stefan (Vampyyripäiväkirjat) valitsevat, etteivät tapa ihmisiä vaan yrittävät suojella heitä. Nämä vampyyrit myös toivovat, että voisivat olla vielä ihmisiä.
Heidän verinen menneisyytensä ja heidän surmaamansa viattomat ihmiset kummittelevat heidän mielessään vielä vuosisatoja tekojen jälkeenkin. Siksi nämä vampyyrit ovat valinneet pyrkivänsä moraaliseen ja hyvään ”elämään”. Angel, Bill ja
Stefan ovat eläneet ihmiselämää kunnioittaen pitkään, mutta silloin kun vampyyri-

102 I want the main character to be a vampire who doesn’t really care about humans but just likes to reek
destruction. […] Characters that are evil seem like they are more fun to watch and more engaging because they
are able to do things that we would never think of. (VM #5)
103 True Bloodissa ja Vampyyripäiväkirjoissa on myös naisvampyyreja keskeisinä roolihahmoina. Keskityn
tässä analyysissa kuitenkin miespuolisiin vampyyreihin, koska aineistossani keskustellaan heidän sankaruudestaan ja suhteestaan hyvään ja pahaan.
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luonto saa heissä vallan, tulee heistä kaikista pahimpia hirviöitä. Näin kunniallisetkaan vampyyrit eivät ikinä voi olla täysin hyviä. (Ks. Hakola 2011c, 13–14, 22–23;
Blom 2014, 69.)
Paheelliset vampyyrit, Spike (Buffy vampyyrintappaja), Eric (True Blood) ja
Damon (Vampyyripäiväkirjat), eivät aluksi piittaa ihmisistä ja näiden moraalikoodeista. Vampyyrien mieli ja käytös muuttuvat vähitellen, kun he pääsevät lähelle
ihmisiä ja alkavat välittää heistä. Erityisesti rakastuminen sarjojen sankarittariin
muuttaa näiden vampyyrien näkemyksiä ja toimintaa. Rakastaminen tuo hahmoihin enemmän inhimillisyyttä, koska näin vampyyrit ilmentävät inhimillisiä kokemuksia, joihin katsojat voivat samastua. Paheelliset vampyyrit nauttivat kuitenkin
vampyyrina olostaan ja siksi pysyvät aina vähän pahoina, hyvistä piirteistään huolimatta. (Ks. Blom 2014, 70–71.)
Anne Ricen 1970-luvulla aloitettu Vampyyrikronikat-kirjasarja siirsi vampyyrit tarinan keskiöön, hirviöiden puolelta sankareiksi, joiden tarinaan ja näkökulmaan lukijat samastuvat. Samalla Rice kyseenalaisti hirviöiden ja sankareiden kategoriat ja
toi esille, etteivät nämä olekaan toisistaan erillisiä. (Nelson 2012, 124.) Tätä kategorioiden muutosta ja häilyväisyyttä pohtii Vampyyripäiväkirjat-fani seuraavassa
viestissä:
Toinen tärkeä syy, miksi pidän sarjasta on, että yksi sarjan “sankareista”,
Damon, on niin viallinen hahmo, vastakohtana Stefanille (joka tekee virheitä,
mutta ei aivan niin kuin Damon). Pidän siitä, että toinen veljistä on ”hyvä” ja
toinen ”paha”, mutta rajat noiden kahden välillä sumentuvat. Damon on paljon muutakin kuin ”paha poika”, mutta hän ei ole myöskään tyypillinen sankari. (WYLVD #10)104
Viestistä on havaittavissa, että fani kokee Damonin olevan ”pahan pojan” ja sankarin kategorioiden ulkopuolella. Aiemmin Buffyn sankaruutta tarkastellessani ilmeni, kuinka fanit ovat nähneet Buffyn sankaruuden voimana sen, ettei hän ole täydellinen, vaan tekee myös virheitä. Viestin kirjoittanut fani näkee samankaltaisesti
virheitä tekevät Vampyyripäiväkirjojen vampyyrit sankareina. Stefan ja Damon
104 Another big reason that I like the show is that one of the ”heroes” of the show, Damon, is such a flawed
character, in stark contrast to Stefan (who flaws, of course, but not quite like Damon). I like that one of the
brothers is “good” and one of the brothers is “bad” but that the lines between the two get blurred. There is much
more to Damon than “bad boy” but he is not the typical hero either. (WYLVD #10)
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voivat olla hyvien puolella, sankarin asemassa, vaikka erehtyvät välillä ja tekevät
pahoja asioita. Samanlaisiin ajatuksiin on päätynyt myös True Bloodin fani:
Mielestäni koko sankari/pahis juttu on vähintäänkin monimutkainen True
Bloodin universumissa. Uskon, että lopulta kaikissa hahmoissa näytetään
olevan hyvää ja pahaa, luultavasti jopa Sookiessa. En usko, että tuossa maailmassa on mitään, mikä on moraalisesti neutraalia tai hyvää tai pahaa. Uskon, että siellä on vain harmaan sävyjä. (RTB #56)105
Elokuvien hirviöitä tarkastelleen Murray Smithin mukaan monet emotionaaliset
reaktiomme ovat moraalisesti värittyneitä. Ihmiset tekevät moraalisia arvioita toisista ihmisistä tai elokuvien hahmoista muidenkin kuin vain heidän tekojensa perusteella. Ihmiset ovat taipuvaisia antamaan anteeksi tai olemaan välittämättä rakastamiensa ihmisten moraalittomista teoista. Tätä piirrettä käytetään hyväksi elokuvien viehättävä-paha -hahmoissa. Smith näkee, että viehättävä-paha -hahmorakenne on melko yleinen kauhuelokuvissa. Tämä tarkoittaa sitä, että julma tai moraaliton hahmo tehdään kiehtovaksi jollakin tavalla. Esimerkiksi Smith esittää
Uhrilampaat-elokuvan (1991) Hannibal Lecterin. Smithin mukaan yleisö pitää
Lecteriä sympaattisena hahmona, vaikka Lecter on kannibalistinen murhaaja. Sympaattisuus muodostuu Lecterin hahmoon kuuluvien viehättävien piirteiden korostamisen kautta. Lecter kuvataan sivistyneenä ja älykkäänä, ja hän auttaa päähenkilöä. Lecterin hahmo on rakennettu niin, että katsojat voivat liittoutua Lecterin puolelle hänen moraalittomista piirteistään huolimatta. (Smith 1999, 225–228.)
Vampyyrisarjoissa viehättävä-paha -vampyyrihahmoja on useita. Esimerkiksi
Vampyyripäiväkirjat-sarjassa nähdään niin Stefanin kuin Damoninkin tappavan
useita viattomia ihmisiä. Kuitenkin hahmot esitetään osittain olosuhteidensa uhreina tai murhat perustellaan hahmon hyvien piirteiden vääränlaisena esiintulona.
Stefan tappaa julmasti ihmisiä, kun on päässyt ihmisveren makuun. Stefan käyttää
ravinnokseen eläinten verta ja ihmisveri on hänelle kuin huumetta. Jos hän juo ihmisverta, niin hän käyttäytyy narkomaanin tavoin, eikä välitä enää todellisista ar-

105 I think that the hole hero/villain thing in the universe of True Blood is complicated, to say the least. I believe
that, in the end, everyone will be shown to have both good and evil in them, probably even Sookie. I don’t think
there’s anything that’s morally neutral, or good, or bad in that world, I think it’s shades of gray all the way. (RTB
#56)
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voistaan. Damon puolestaan tappaa ihmisiä lähinnä yrittäessään vakuuttaa itselleen tai muille, että on oikeasti paha. Katsojille näytetään myös enemmän Damonin
historiaa, toimia ja tunteita, kuin mitä sarjan hahmot saavat tietoonsa. Näin luodaan kuvaa Damonin inhimillisyydestä ja hyvistä aikeista. Damon herättääkin faneissa sympatiaa:
Damon on se paha vampyyri, mutta tunnemme sympatiaa häntä kohtaan ja
näemme hänen kykynsä tehdä hyvää/rakastaa. (VM #54)106
Stefan ja Damon tappavat etupäässä sivuhahmoja, joihin katsojilla ei ole muodostunut suurta tunnesidettä. Näin sarjassa rakennetaan katsojille edellytyksiä antaa
anteeksi julmia tekoja ja nähdä nämä vampyyrit rakastavina ja hyvinä hahmoina.
Fani huomauttaa, kuinka tämä toimii myös sarjan hahmojen logiikassa:
Elenalle on OK, että Damon on sellainen kuin on, ja hän ymmärtää Damonia
niin kauan kuin tämä tappaa muiden ystäviä ja perheenjäseniä. Mutta kun
Damonin pahan teot koskettavat Elenan omaa elämää, Damon onkin
yhtäkkiä hirviö. (TVDP #81)107
Fanin teksti tuo esille, kuinka vampyyrit voivat olla viehättävä-paha -hahmoja myös
sarjan sisäisessä maailmassa.
Vampyyrit edustavat toiseutta ja niihin liittyy hyvyyden lisäksi pahuutta. Nämä
piirteet ovat kuitenkin edistäneet fanien samastumista hahmoihin. Seuraavassa fanitekstissä True Bloodin fani pohtii, miksi sarjan hahmoihin ja vampyyreihin on
helppo samastua:
Hahmoihin voi todella samastua, olipa sitten kyse Sookiesta, joka tuntee
olevansa erilainen tai Tarasta, jonka koko elämä on ollut täynnä pettymyksiä
ja jolla on nyt sisällään paljon vihaa tai vampyyreista, joiden näytetään kykenevän todella hyviin ja todella pahoihin asioihin. Mielestäni erityisesti tuo on
totta kenen tahansa kohdalla, koska me kaikki kykenemme hyvään ja pahaan, joten se on hyvin samastuttavaa. (TBCYL #34)108

106 Damon is our evil vampire, but we do have sympathy for him and we do see his capacity for good/love. (VM
#54)
107 For Elena, it’s alright for Damon to be who he is and she understands him as long as he’s killing other people’s
friends and family members, but when it touches her life, he’s suddenly a monster. (TVDP #81)
108 You can really find it relatable with the characters whether it’s Sookie who feels different or Tara who’s lived
a life full of let downs and now has lot of anger in her or the vampires who have been shown to be capable of
very good and bad things. I think that especially is true to anyone because we are all capable of good and bad
so it’s very relatable. (TBCYL #34)

121

Sarjassa faniin on vaikuttanut tapa käsitellä vaikeita asioita ja tuoda esille hahmoja,
joiden elämä ei ole täydellistä, ja jotka joutuvat kamppailemaan hyvän ja pahan välillä. Viestistä on tulkittavissa, kuinka nämä teemat ovat tehneet sarjan hahmoista
helposti samastuttavia, koska fani näkee heidän kamppailunsa kuuluvan myös todelliseen elämään. Vampyyrit toimivat näin metaforina ihmisyydelle, ja tarinat kertovat myyttien tavoin todellisuuden luonteesta (vrt. Doty 2000,49–53, 68–69, 77;
Peretti 2017, 141.)
Teema hyvästä ja pahasta osana ihmisyyttä on osa muitakin vampyyrisarjoja. Vampyyripäiväkirjat-fani on korostanut, kuinka sarjan tapa välttää mustavalkoisia
hahmoja on vedonnut häneen:
En usko, että kukaan on täysin hyvä tai täysin paha koko ajan, ja pidän siitä,
kun se tuodaan esille televisiosarjoissa. (TVDP #73)109
Buffy-fani on puolestaan samastunut Spike-vampyyrin tarinaan:
Minusta Buffy on todella innoittava ja Spike on myös, koska hän näyttää, että
vaikka aloitit väärällä polulla, voit silti päätyä oikealle polulle ja muuttaa elämäsi. Siihen voin samastua. (BM #128)110
Barnabaksen kaltaisesti Spiken piti olla vain parin jakson ”pahis”, mutta katsojat
ihastuivat häneen, ja hänestä tuli lopulta yksi Buffy-sarjan päähenkilöistä. Katsojat
pitivät hahmosta, joka oli selkeästi paha ja Buffyn vastustaja, mutta rakastava ja
huolehtiva kumppani sairaalle vampyyrirakkaalleen Drusillalle. Aluksi rakkaus
Drusillaan määritti Spiken toimintaa, myöhemmin se oli rakkaus Buffyyn. Spike
kehittyi sarjan kuluessa moraalittomasta hirviöstä sankariksi, joka taisteli itselleen
takaisin ihmissielun ja lopulta kuoli pelastaessaan maailmaa. (Blom 2014; ks. myös
Williamson 2005, 72–74.) Fani on samastunut Spiken kehitykseen ja nähnyt sen
kuvaavan, kuinka väärien valintojen jälkeenkin ihmisten on mahdollisuus muuttua
ja löytää parempi polku elämälleen. Näin Spike on toiminut myyttisenä roolimallina, jonka esimerkkiä voi todellisuudessa seurata (vrt. Doty 2000, 63, 73; Honko
1972, 113–114; Blom 2011).
109 I don’t think anyone is all good or all evil all the time, and I like it when TV shows acknowledge this. (TVDP
#73)
110 And I think that buffy is a huge inspiration and spike is too because he shows that even if u started out on a
bad pathway you can still end up on the right one and change your life. that is what I can relate to. (BM #128)
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Vampyyrisarjoissa olennot, jotka eivät voi enää olla ihmisiä, taistelevat ihmisyyden
ja ihmisten puolesta. Vampyyrit toimivat samastuttavina sankareina, koska he eivät
voi olla täydellisiä sankareita. Fanit ovat samastuneet heidän taisteluunsa hyvän
puolesta, nähden vampyyrien ilmentävän taistelussaan ihmisyyttä. Sympaattiset
vampyyrit ovat kuitenkin aina myös ulkopuolisia, eivätkä voi saavuttaa monia ihmisyyteen olennaisesti liitettyjä perusasioita. Tämä ilmenee myös viestissä, jossa
fani esittää näkemyksensä Vampyyripäiväkirjojen vampyyrikuvasta kritisoiden
fanikeskustelussa aiemmin esitettyä kuvausta sarjan vampyyreista:
Se vaikuttaa melko pinnalliselta tulkinnalta Vampyyripäiväkirjoista. Olet
kaunis, ja elät ikuisesti, siksi sinulla ei voi olla mitään ongelmia! Vähät siitä,
että yhteiskunta jahtaisi sinua, jos heille selviäisi miten elät, joten sinun täytyisi muuttaa ja aloittaa alusta muutaman vuoden välein ja esittää olevasi
joku muu, jättäen jälkeen kaikki ne ihmiset, joihin olet tutustunut. Vähät
siitä, että suurin osa näistä vampyyreista on joutunut näkemään heidän perheensä ja ystäviensä kuolevan. Vähät siitä, että itsehillinnän menetys tarkoittaa, että he voivat tappaa jonkun (ja usein tappavatkin), joten syyllisyys pysyy
heidän mukanaan vuosisatoja. […] Vähät siitä, ettei voi ikinä saada lapsia (en
suostu tunnustamaan Twilightin poikkeusta), ei voi ikinä saada kunnon uraa
tai muuttua maailman kanssa. Vampyyrit ovat vielä todella ihmisten kaltaisia, mutta monet ihmiselämään kuuluvat perustavanlaatuiset kokemukset
ovat radikaalisti muuttuneet. […] Mielestäni nopeus, vahvuus ja upea ulkonäkö eivät korvaavaa vampyyriksi muuttumisen hintaa. (VM #176)111
Viestistä on havaittavissa vampyyrimytologian yleisiä teemoja, joiden vuoksi vampyyrit voidaan nähdä yhtäältä sympaattisina hahmoina, joiden ulkopuolisuuteen
samastutaan ja toisaalta hahmoina, joiden ulkopuolisuus tarjoaa keinon nähdä ihmiselämä arvokkaana. Vampyyrit eivät voi kokea ihmisyyteen kuuluvia perusasioita. Sen vuoksi he näyttäytyvät kärsivinä ja saavat katsojassa aikaan sympatiaa,
kun pyrkivät siitä huolimatta pitämään yllä ihmisyyttään. Fani ei luopuisi ihmiselämään olennaisesti mielletyistä arkisista asioista nopeuden, vahvuuden, ulkonäön
tai ikuisen elämän vuoksi. Näin vampyyrisarja pitää yllä arvomaailmaa, jossa nähdään inhimillisen elämän, vaikeuksistaan ja rajallisuudestaan huolimatta, olevan
It seems like a pretty shallow interpretation of Vampire Diaries. You’re pretty, and you life forever, therefore
you can’t possibly have any problems! Never mind the fact that society would hunt you down if they found out
how you live, so you have to uproot every few years and pretend to be someone else, leaving behind all of people
you’ve come to know. Never mind that most of these vampires had to watch their family and friends die. Never
mind that losing control means they could kill someone (and often do), so the guilt hangs over them for
centuries. […] Never mind never being able to have children (I refuse to acknowledge Twilight’s exception),
have a real career, or change with the world. The vampires are still very much human, but many of the basic
human experiences have been drastically changed. […] I just don’t think that speed, strength, and stunning
good looks really make up for the price of becoming a vampire. (VM #176)
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paras mahdollinen, ja ikuistenkin olentojen tavoittelevan sitä. Sympaattisten vampyyrien sulkeminen ihmisyyden ulkopuolelle on saanut fanin pohtimaan, mitä arvokasta ihmiselämään kuuluu. Tulkitsen sarjan vampyyrikuvan vahvistavan fanin
kulttuurista arvomaailmaa, jossa parisuhde, perhe ja ura mielletään olennaisiksi
osiksi hyvää elämää. Sarja toimii näin myytin kaltaisesti välittäen ja vahvistaen yhteisön moraalijärjestelmiä ja maailmankuvaa (vrt. Barthes 1994, 190–191; Doty
2000, 51; Honko 1972, 111; Lawrence & Jewett 2002, 47–48).
Seuraavasta viestistä on havaittavissa sama ajatus, kun fani kokee menetysten
olevan olennainen osa vampyyrikerrontaa:
Suurin ongelmani Twilightin kanssa on, ettei siinä ole menetyksiä. Tarinoissa yleisesti, ja ihmisistä ja vampyyreistä kertovissa tarinoissa ehdottomasti, on tarpeellinen määrä uhrauksia tai tinkimistä, joka pitää tehdä. Vampirismi ei ole jokin taianomainen asia, joka korjaa kaiken. […] Jos olet ihminen ja vampyyrin kanssa, sinun pitää luopua mahdollisuudesta saada lapsia
ja vanheta yhdessä eläen normaalia elämää. Ja vampyyri, joka on ihmisen
kanssa, joutuu katsomaan ihmisen kuolevan (Buffy/Angel). Ihmisen, joka on
halukas muuttumaan vampyyriksi, on normaalisti hylättävä perheensä ja
normaali tulevaisuus. […] Vampyyrit eivät voi olla auringonvalossa, monesti
he eivät voi mennä kirkkoon tai koskea ristiä, ja joutuvat koko ajan elämään
varuillaan siinä pelossa, että heidät huomataan. […] Bellan112 ei tarvinnut uhrata mitään; hän sai kaiken! […] Vaikka Buffy oli usein tummasävyinen, niin
minusta tuntuu, että Vampyyripäiväkirjat on vielä tummempi, koska siinä
hirviöt ovat enemmän inhimillisiä. (VM #146)113
Tulkitsen fanin negatiivisen suhtautumisen Twilightiin johtuvan mahdottomuudesta samastua. Bella on vampyyrina menestynyt, rikas ja kaunis ydinperheen äiti,
joka voi viettää kaikki yöt rakastellen miehensä kanssa eikä silti väsy hoitamaan
lastaan. Lisäksi hän elää perheensä kanssa ikuisesti. (Meyer 2008; Twilight –
Aamunkoi osa 2 2012.) Bella ei ole sympaattinen vampyyri, jonka ulkopuolisuuteen
ja menetyksiin voi samastua, vaan hän jää tavallisen elämän kokemusmaailman ulkopuolelle. Fanitekstistä voi havaita, että fani haluaa vampyyritarinaan kuuluvan
Bella on Twilightin päähenkilö, joka muuttuu lopulta toiveensa mukaisesti vampyyriksi.
My biggest issue with Twilight is the lack of loss. Stories in general, and human/vampire stories definitely,
have a necessary amount of sacrifice, or bargain that has to be made. Vampirism isn’t some magic element that
fixes everything. […] If you’re a human with a vampire, you would have to give up the opportunity to have
children and grow old together in a normal life, and vampire with a human has to watch the human die
(Buffy/Angel). A human willing to turn into a vampire has to normally abandon his/her family and normal
future. […] Vampires can’t go in the sun, often can’t go to churches or touch crosses, and have to live constantly
on guard for fear of being discovered. […] Bella didn’t have to sacrifice; she got it all! […] And while Buffy was
often dark, I feel like TVD is even darker because its monsters are more human. (VM #146)
112
113
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uhrauksia. Vampyyrien ei pidä saada kaikkea. Vampyyritarinan inhimilliset hirviöt,
jotka eivät voi saavuttaa ihmiselämän perusasioita, ovat aineistoni faneille olennainen osa vampyyrikertomuksen viehätystä. Sympaattiset vampyyrit joutuvat luopumaan asioista, joita monet saavat elämässään kokea. Kuitenkin nuo menetykset ja
uhraukset kuvaavat myös ihmiselämään liittyviä vastoinkäymisiä ja valintoja. Hahmon, joka voi saada kaiken menettämättä mitään, on vaikea nähdä kuvaavan todellista elämää.
Buffyn, True Bloodin ja Vampyyripäiväkirjojen sympaattiset vampyyrit ovat olleet
faneille samastumisen kohteita ja roolimalleja. Fanit ovat samastuneet vampyyrien
ambivalenttiin asemaan hirviöiden ja sankareiden välissä. Vampyyrien on nähty
kuvaavan ihmisten kykyä hyvään ja pahaan sekä sitä, kuinka jokainen voi myös väärien valintojen jälkeen valita toisin. Näin vampyyrit ovat myyttien roolimallien
tavoin antaneet faneille esikuvan, ja fanit ovat nähneet niiden tarinan kuvaavan todellisuuttamme (vrt. Doty 2000, 61, 73; Eliade 1963, 2). Sympaattiset vampyyrit
yrittävät pitää kiinni ihmisyydestään ja tavoittelevat normaalia elämää. He eivät
kuitenkaan voi enää olla ihmisiä ja monet ihmisten itsestään selvinä pitämät asiat,
kuten tavalliset ystävyyssuhteet, parisuhde, perhe-elämä tai ura eivät ole mahdollisia vampyyreille. Vampyyrien sympaattiset piirteet tuovat ilmi heidän inhimillisyytensä, mutta toisaalta myös mahdottomuuden saavuttaa ihmiselämään liittyvää onnea. Näin vampyyrit ovat tarjonneet faneille mahdollisuuden tarkastella itseään,
kulttuuriaan ja arvojaan ulkopuolisen näkökulmasta.
Vampyyrit ovat vuosisatoja toimineet metaforina erilaisuudelle, ulkopuolisuudelle
ja normien rikkomiselle, esitellen kansanperinteessä ja monesti fiktiossakin miten
huonosti käy, jos yhteisön normeja rikotaan. Näin vampyyritarinat ovat myyttien
tavoin sosiaalistaneet yhteisön moraalijärjestelmille ja maailmankuvalle (vrt. Doty
2000, 68; Honko 1972, 113). Vampyyrisarjoissa tuodaan ilmi vampyyrit ulkopuolisina ja normien rikkojina, mutta sarjojen vampyyrit ovat katsojissa sympatiaa herättäviä ja jopa sankareita. Vampyyrit eivät suurelle osalle faneista ilmennäkään
sitä, kuinka väärin on rikkoa normeja, vaan ne edustavat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Vampyyrit on nähty metaforina vähemmistöille ja alisteisessa asemassa
oleville ihmisille.
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4.6. Faniuden myyttimalli
Katson William G. Dotyn kaltaisesti myytin syntyvän yhteisön ja yksilön tekstille
antamasta merkityksestä. Analyysissani keskityinkin tarkastelemaan fanikeskusteluissa esille tuotuja sarjan tulkintoja ja käyttötapoja. Metaforien ja sankamallien
teemoja tarkastelemalla havaitsin aineistossani olennaisia yhtymäkohtia myyttien
kautta toteutuvaan merkityksenantoon. Dotyn myyttimallin ja analyysini pohjalta
olenkin rakentanut metaforiin ja sankarimalleihin keskittyvän uuden faniuden
myyttimallin, jonka esittelen taulukossa 4. Mallissa korostuu televisiosarjojen
luonne populaarikulttuurin kertomuksina, joiden kautta fanit pohtivat elämää ja
luovat keinoja toimia arjessa.
Taulukko 4. Faniuden myyttimalli

Metaforat
x Sarjat toimivat faneille metaforina kertoen todellisuudesta ja sen luonteesta.
x Kerronnan pintatason alta fanit löytävät syvempiä merkityksiä.
x Keskeisiä metaforia on kahdentyyppisiä:
o Metaforat, jotka liittyvät yleisesti ihmisyyteen ja kaikkien ihmisten elämään.
o Metaforat, jotka liittyvät tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen yhteiskunnassa.

Sankarimallit
x Sarjat tarjoavat faneille esikuvia ja käyttäytymismalleja, joita he toteuttavat elämässään.
x Sankareiden kautta pohditaan myös laajemmin eri ihmisryhmien asemaa, yhdenvertaisuutta, sekä mikä on hyvää elämää.
x Sarjojen sankarit haastavat vallitsevia normeja sukupuolellaan tai ulkopuolisuudellaan
ja tuovat samalla esiin olemassa olevaa epätasa-arvoa.
o Sankarimallit toisaalta kuitenkin myös vahvistavat näkemystä ”normaalin elämän”
arvosta.

Muodostamani myyttimalli tarjoaa keinon ymmärtää faniudessa ilmenevän merkityksellistämisen ja uskonnollisten myyttien suhdetta. Fanit tulkitsevat vampyyrisarjojen kertomusten kuvastavan metaforien kautta todellisuutta. Myyteissä meta-
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forat ovat yleisiä ja niiden avulla käsitellään yhteisön arvoja ja todellisuuden luonnetta. Sarjat toimivatkin faneille myytteinä silloin, kun yhteiskunnallisia kysymyksiä, oman elämän haasteita sekä hyvän ja pahan teemoja pohditaan ja ymmärretään
sarjojen kautta.
Metaforien lisäksi fanit löytävät sarjoista sankarimalleja, joita arjessaan hyödyntävät. Sankarittarien ja vampyyrien sankaruus toimivat esimerkkeinä, joita omassa
elämässä halutaan seurata. Sarjojen kautta fanit kokevat lohtua ja saavat tukea selviytyä elämän haasteista. Vastaavat piirteet liittyvät myös uskonnollisiin myytteihin
ja merkityksenantoon. Vampyyrisarjat voivatkin toimia faneille myyttisinä teksteinä, joiden avulla maailmaa ymmärretään ja etsitään keinoja elää hyvää elämää.
Näin fanius liittyy osaksi nykyistä henkilökohtaistunutta uskonnollisuutta, jossa
korostuu mahdollisuus valita itselleen mieleisiä keinoja merkityksellistää elämää ja
löytää voimavaroja arkeen.
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5. YHTEISÖLLISET FANIRITUAALIT
5.1. Rituaalit, median rituaalit ja fanirituaalit
Rituaalit ovat yksi uskontotieteen perinteisistä tutkimuskohteista. Rituaaliteorioissa rituaali on usein nähty toimintana, kun taas uskomukset, symbolit ja
myytit ovat olleet uskonnon henkistä sisältöä. Rituaalien on monesti ajateltu olevan
näiden uskomusten, symbolien ja myyttien käytännön ilmentämistä ja esittämistä.
(Bell 1992, 19.) Rituaaleihin on liitetty esimerkiksi seuraavia piirteitä: ne liittyvät
tiettyihin aikoihin ja paikkoihin, ne ovat yhteisöllisiä, ne ovat toistuvia, ne ovat julkisia, ne luovat ja järjestävät yhteisöjä sekä yhteiskuntia, ne luovat muutosta ja ne
on irrotettu arjesta (Snoek 2006, 11). Lauri Honko (1983, 30–31) määrittelikin rituaalin olevan säännönmukainen ja yhteisöllinen uskonnon harjoitukseen liittyvä
meno, johon liittyy tietyt käyttäytymiskaavat. Uskonnon ja myytin käsitteiden kaltaisesti rituaalia on määritelty monin tavoin, eikä sillekään ole yhtä kaikkien tutkijoiden hyväksymää määritelmää (ks. esim. Bell 1997, x; Snoek 2006, 3).
Émile Durkheimin näkemykset rituaalista ovat vaikuttaneet merkittävästi uskontotieteessä, mutta hänen ajatuksiaan on hyödynnetty paljon myös median ja populaarikulttuurin rituaalisten piirteiden tarkastelussa. Durkheim korosti uskonnon
olevan sosiaalista. Durkheimin mukaan uskonnossa yhteisö ylläpitää ja vahvistaa
itseään rituaalisen toiminnan kautta. Durkheim jakoi uskonnolliset ilmiöt uskomuksiksi ja rituaaleiksi. Rituaalit olivat määrättyjä toimintamuotoja, joiden kohde
määritti ne rituaaleiksi. (Durkheim 1980, 32, 55.)
Median ja populaarikulttuurin yhdistäminen rituaaliin on esillä monilla tutkijoilla.
James Carey kyseenalaisti 1970-luvulla näkemyksen viestinnästä informaation siirtämisenä ja näki viestinnän olevan rituaalista. Viestinnän tarkoitus oli yhteisön
ylläpitäminen ja yhteisten arvojen välittäminen. Rituaalisesta näkökulmasta viestintä liittyykin jakamiseen, osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen. Viestinnän tarkoitus ei näin olekaan informaation levittäminen, vaan yhteisesti jaettujen näkemysten esittäminen ja jakaminen. (Carey 2009, 15; ks. myös Mörä 2004, 121.) Tämä
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näkemys viestinnästä rituaalina nojaakin Émile Durkheimin ajatukseen rituaalin
yhteisöllisestä merkityksestä.
Roger Silverstone (1994, 18) on puolestaan liittänyt television katselun osaksi ihmisten arjen toimintaa ja näkee television katselun rituaalien erityisesti jäsentävän
ja rytmittävän arkea. Silverstone (1988, 26) katsoo myös, että televisio on itsessään
rituaalinen kynnys, jonka ylittämällä ihmiset siirtyvät pois arjestaan ja takaisin.
Silverstonen näkemys tuo katselun rituaalit lähelle kalendaaririittejä eli rituaaleja,
jotka toistuvat tiettyinä aikoina ja jäsentävät ajan kulkua (ks. esim. Honko 1983,
30).
2000-luvun aikana kiinnostus median ja rituaalien yhteydestä on kasvanut. Yksi
tämän aiheen keskeisistä tutkijoista on Nick Couldry. Couldry on omassa mediarituaalien tarkastelussaan ollut kiinnostunut erityisesti median roolista ja vallasta
suhteessa sosiaaliseen elämäämme. Couldry on muun muassa tarkastellut faniuteen liittyviä pyhiinvaelluksia median vallan näkökulmasta. Couldry korostaa,
kuinka mediasta on tullut nykykulttuurin keskus, johon ihmiset kokevat tarvetta
liittyä. Media luo kokemusta yhteisöllisyydestä, jonka tarkoitus on Couldryn
mukaan ylläpitää ja vahvistaa median valtaa kulttuurissamme. (Couldry 2000;
Couldry 2003.) Vaikka olenkin kiinnostunut faniuden ja rituaalien yhteydestä, niin
oma tutkimukseni lähtee tarkastelemaan ilmiötä yksilön näkökulmasta, eikä
Couldryn kaltaisesti kulttuurisista rakenteista käsin. Tutkin millaista rituaalista toimintaa faniuteen liittyy ja miten fanit itse kertovat niiden merkityksestä. Tutkimukseni näkökulma nouseekin alhaalta ylöspäin. Yksilön kokemuksen kautta voimme
nähdä fanitoiminnan yhteisöllisiä ja kulttuurisia merkityksiä.
Analysoin faniuteen liittyvää toimintaa fanirituaalien käsitteen kautta. Olen muokannut tämän käsitteen Johanna Sumialan median rituaalien käsitteen pohjalta
faniaineistoni tarkasteluun. Sumialan tutkimus on osa media-antropologian kenttää, jossa tarkastellaan sitä, kuinka media yhdistää tai erottaa ihmisiä toisistaan, ja
kuinka ihmiset käyttävät mediaa ymmärtääkseen maailmaa. Media-antropologian
kiinnostus kohdistuu ihmisten tapoihin jakaa, kierrättää ja seurata median rakentamia tai välittämiä rituaaleja, mediatapahtumia, kuvastoja, myyttejä ja tarinoita.
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Näiden ilmiöiden tutkimuksen kautta halutaan ymmärtää, kuinka media vaikuttaa
sosiaaliseen todellisuuteemme. (Sumiala 2018a, 211.) Sumiala pohjaa näkemystään
median rituaaleista laajaan aiempaan media-antropologian tutkimukseen ja hyödyntää esimerkiksi aiemmin mainitsemieni James Careyn, Roger Silverstonen ja
Nick Couldryn näkemyksiä median ja rituaalien yhteydestä (ks. esim. Carey 2009;
Couldry 2003; Silverstone 1994). Sumiala luo kuitenkin selkeästi oman näkökulmansa aiheeseen. Sumiala on itse käyttänyt median rituaalien teoriaansa erityisesti
tarkastellessaan kuolemaan sekä onnettomuuksiin ja terrori-iskuihin liittyviä
median rituaaleja (ks. mm. Sumiala, Tikka & Valaskivi 2019; Sumiala 2018a;
Sumiala 2017; Sumiala 2012).
Sumialan (2010, 41) mukaan media on merkittävä tekijä nykykulttuurin yhteisöllisyyden rakentamisessa ja ylläpidossa. Ihmisten suhde ympäröivään maailmaan on
hyvin mediavälitteistä. Todellisuutta ymmärretään ja toisiin ihmisiin ollaan yhteydessä median eri muotojen ja tuotteiden kautta. Nykykulttuuri on siis laajasti
medioitunutta. (Ks. Sumiala 2010, 41; Herkman 2001, 18; Hjarvard 2011; Ampuja,
Koivisto & Väliverronen 2014.)114 Todellisuudesta luodaan monesti kuvaa katsomalla uutisia televisiosta tai lukemalla niitä internetistä. Sosiaalisessa mediassa
seurataan niin elokuvatähtiä kuin poliitikkojakin. Myös ystäviin, läheisiin ja työtovereihin pidetään usein yhteyttä sosiaalisessa mediassa. Suoratoistopalveluista
voidaan seurata suosittuja sarjoja, ja keskustella niistä koulussa tai työpaikalla. Median kautta ihmiset osallistuvat kuviteltuihin yhteisöihin ja rakentavat median
rituaalien avulla yhteisön yhteenkuuluvuutta. (Sumiala 2010, 19.)
Kuvitellulla yhteisöllä tarkoitetaan sitä, että sosiaalinen todellisuus on olemukseltaan kuviteltu, eli ”mielikuvien avulla ja kautta toteutettu” (Sumiala 2010, 9).
Kuviteltu yhteisö -käsitettä käytti ensimmäisenä Benedict Anderson kuvaamaan
nationalismin rakentumista. Andersonin mukaan kaikki suuremmat yhteisöt,
joissa ihmiset eivät voi henkilökohtaisesti tuntea yhteisön kaikkia jäseniä, ovat aina
kuviteltuja. Laajemmissa yhteisöissä emme voi tuntea kaikkia yhteisön jäseniä,
mutta tunnistamme ja tunnustamme olevamme yhtä. (Anderson 1991, 6–7.) Esimerkiksi suomalaiset ovat pieni kansakunta, mutta silti yksittäinen ihminen ei ikinä
114

Ks. lisää medioitumisesta ja mediatisaatiosta alaluku 1.2.
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voi tuntea kaikkia suomalaisia. Suomalaiseksi identifioituva yksilö kokee kuitenkin
olevansa suomalainen ja osa suomalaisten yhteisöä. Koska suomalaiset yhteisönä
ja suomalaisuus rakentuvat mielikuvien, eivätkä koko yhteisön kohtaamisen tai yhdessäolon kautta, kyseessä on kuviteltu yhteisö.
Kuvitellun yhteisön ajatuksena on, että ihmiset kokevat kuuluvansa laajempaan yhteisöön, vaikka käytännössä yhteisöllisyys toteutuu vain mielikuvien tasolla. Kuvitellun yhteisön perusmäärittely tekee eroa ihmisten lähikontaktissa muodostuvan
yhteisön sekä kuvitellun yhteisön välillä kuvittelun elementtien kautta. Tämä ei silti
tarkoita, etteikö kaikkiin yhteisöihin liittyisi mielikuvia, joiden pohjalta yhteisö
muodostuu tai toimii. Keskeistä kuviteltujen yhteisöjen kannalta on kuitenkin se,
että niissä mielikuvat ovat etusijalla, koska yhteisö ei voi kohdata fyysisesti.
Mediaan liittyvät kuvitellut yhteisöt tarjoavat yhteenkuuluvuutta esimerkiksi median rakentamien ja välittämien tapahtumien, myyttien ja tarinoiden kautta
(Sumiala 2010, 14). Itsenäisyyspäivän vastaanoton katseleminen televisiosta rakentaa kokemusta suomalaisuudesta ja samalla suora lähetys tarjoaa mahdollisuuden
kokea yhteenkuuluvuutta sen kuvitellun yhteisön kanssa, joka katsoo ohjelmaa yhtä
aikaa. Vaikka yksilö ei konkreettisesti ole yhteydessä muihin katsojiin, niin hän
kuitenkin kokee olevansa heidän kanssaan yhtä. He jakavat itsenäisyyspäivän symbolisen merkityksen yhdessä ja kokevat rituaaliksi muodostuneen television katsomisen yhdistävän heitä suomalaisten kuviteltuun yhteisöön. Suomalaiset ovat vain
yksi esimerkki kuvitelluista yhteisöistä. Monesti kuvitellut yhteisöt ovat globaaleja,
ja internetissä muodostuneet faniyhteisöt ovat myös hyvä esimerkki kuvitelluista
yhteisöistä (ks. myös Jenkins 2006b, 137). Median kuvitellut yhteisöt ovat median
välittämiä yhteisöjä, jotka muodostuvat esimerkiksi television tai sosiaalisen median ympärille. Ne ovat jaettua sosiaalista todellisuutta, vaikka ne muodostuvat ja
elävät mielikuvissa ja kuvitellussa kokemusmaailmassa. (Sumiala 2010, 79.)
Sumiala (2010, 19) tukeutuu Émile Durkheimin ajatukseen siitä, että ihmisten yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi tarvitaan yhteisesti jaettuja tunteita ja kokemuksia. Durkheimin mukaan uskonto on luonteeltaan sosiaalista, ja rituaalit ilmentävät
sekä vahvistavat yhteistä ymmärrystä todellisuudesta. Uskonnon tarkoitus onkin
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yhteisöllisyyden ja yhteisön identiteetin ylläpitäminen. (Durkheim 1980, 32.) Sumialan mukaan median välittämät tai median kautta koetut rituaalit tarjoavat nykykulttuurissa yhteisiä tunteita ja kokemuksia. Sumialalle median rituaalit ovat siis
keinoja rakentaa yhteenkuuluvuutta. Korostus on yhteisön ylläpitämisessä rituaalien keinoin. Median rituaalit sekä osoittavat että muokkaavat sitä, mikä on yhteisölle ja sen yhteiselämälle tärkeää ja merkityksellistä. Median rituaalit jäsentävät ja
rytmittävät elämää sekä suojaavat kaaokselta ja ulkopuolelle jäämisen pelolta.
(Sumiala 2010, 20.) Samoin medioituneessa faniudessa rituaalit ovat merkittävä
tapa ilmentää paitsi omaa yhteyttä faniuden kohteeseen, myös vahvistaa yhteisesti
jaettua kokemusta sen merkittävyydestä. Faniuden rituaaleja toteutetaan toistuvilla katseluilla ja keskusteluilla, jotka sitouttavat faneja sekä mediatekstiin että faniyhteisöön.
Sumiala (2010, 19) määrittelee median rituaaleiksi: ”median ja sen käyttäjien toistuvia, erilaisilla symboleilla ladattuja kommunikaation muotoja”. Olennaista on,
että toiminta on toistuvaa ja siihen liittyy jonkinlaisen kuvitellun yhteisön rakentaminen. Kaikki mediaan liittyvä toistuva toiminta ei näin ole määriteltävissä rituaaliksi. Yhteys kuviteltuun yhteisöön on olennainen ero mediaan liittyvän tavan ja
median rituaalin välillä. Tämän eron tekeminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä.
Esimerkiksi sanomalehden lukeminen aamuisin voi olla pelkkä tapa. Jos kuitenkin
lehden lukija kokee liittyvänsä lukemisen kautta johonkin kuviteltuun yhteisöön,
niin silloin lehden lukemisella voi olla rituaalisia ulottuvuuksia lukijan elämässä.
(Sumiala 2010, 97.) Median rituaalit nivoutuvat kuviteltuihin yhteisöihin ja yhteisöllisyyteen ja niiden kautta osallistutaan jaettuun todellisuuteen. Emme voikaan
suoraan sanoa, mitkä mediaan liittyvät toistuvat toiminnat ovat tapoja ja mitkä rituaaleja. Median käyttäjän oma kokemus on tässä keskiössä.
Median vastaanoton rituaalit voivat, Sumialan mukaan, olla rituaaleja heikossa tai
vahvassa merkityksessä. Heikossa merkityksessä rituaaleja voivat olla esimerkiksi
aamulehden lukeminen, uutisten katselu illalla tai sosiaalisessa mediassa viestiminen. Nämä rituaalit ovat toistuvaa toimintaa ja niissä on yhteys kuviteltuun yhteisöön. Ne eivät kuitenkaan edellytä vahvaa sitoutumista tai osallistumista. Sumiala
määrittelee vahvassa mielessä rituaaleiksi käytännöt, joissa yleisö ottaa aktiivisen
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roolin ja rakentaa ja ylläpitää kuviteltua yhteisöä mediassa tai median avulla.
(Sumiala 2010, 98–99.) Jako heikoiksi ja vahvoiksi rituaaleiksi ei mielestäni ole
kovin selkeä. Millä perusteilla voidaan määritellä, että toisissa rituaaleissa sitoutuminen ja osallistuminen on heikkoa ja toisissa vahvaa? Jos erottelua haluaa tehdä,
niin se pitäisi mielestäni tehdä yksilön kokemuksen mukaan eikä niinkään erilaisten rituaalisten tapojen välillä. Katsonkin, että kaikki fanirituaalit ovat rituaaleja,
joissa yleisö aktiivisesti tuottaa omaa sisältöä ja kuviteltuja yhteisöjä mediatekstien
kautta.
Tutkimukseni ja aineistoni liittyy hyvin spesifeihin sarjoihin ja ryhmiin median
kentällä. Vaikka sarjoilla on laajat fanikunnat, niin eriytyneessä mediamaisemassamme kyse on kuitenkin vain osasta katsojia. En ole Sumialan kaltaisesti kiinnostunut mediasta laajasti ajateltuna ja osallisuudestamme median rituaaleihin, jotka
koskettavat joko globaalisti tai kansallisesti suurinta osaa ihmisistä. Minun kiinnostukseni on tarkastella faneja, jotka 1900- luvun lopun ja 2000-luvun alkupuolen
mediamaisemassa kiinnostuivat tietyistä sarjoista, ja jotka faniuden kautta merkityksellistivät sarjoja suhteessa omaan elämäänsä. Siksi fanirituaalien määrittelyssäni korostuu fanien mahdollisuus luoda, ylläpitää ja liittyä kuviteltuihin yhteisöihin, jotka perustuvat yhteyteen sekä fiktiivisten että todellisten ihmisten kanssa.
Tässä työssäni laajennan Sumialan median rituaalien pohjalta fanirituaalien tarkasteluni sisältämään kuviteltujen ihmisyhteisöjen lisäksi myös sarjan fiktiiviset
yhteisöt kuviteltuina yhteisöinä. Fanien kuviteltuihin yhteisöihin kuuluvat siis 1)
sarjojen hahmot ja yhteisöt sekä 2) internetissä toimivat faniyhteisöt. Näissä kuvitelluissa yhteisöissä kontakti toisiin yhteisön jäseniin on reaalitodellisuudessa joko
mahdotonta tai vaikeaa. Kuviteltujen yhteisöjen lisäksi fanirituaaleihin liittyy myös
kontakti ja yhteisöllisyys lähipiirin faniyhteisöissä, joihin kuuluu perheenjäseniä ja
ystäviä. Sarjojen katsominen ja muu fanitoiminta lähipiirin fanien kanssa on median rituaali, koska se rakentuu mediatuotteen ympärille. Se eroaa kuitenkin osallistumisesta kuviteltuihin faniyhteisöihin, koska siinä fyysinen yhteys ja yhteisöllisyys on mahdollista. Näin kolmantena merkittävänä yhteisönä fanirituaaleissa on
3) lähipiirin faniyhteisö.
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Lisäksi vien eteenpäin Sumialan ajatusta tunnustamisesta yhtenä median vastaanoton rituaaleista. Tunnustamisen perinteen Sumiala liittää erityisesti kristinuskon
syntien tunnustamiseen. Tunnustaminen median rituaalina liittyy usein julkisten
henkilöiden tapaan tuoda yksityiset ja monesti negatiiviset asiat julkiseen tietoon.
Sumiala näkee kuitenkin sosiaalisen median paikkana, jossa tunnustaminen on tullut mahdolliseksi myös tavallisille ihmisille. Tunnustamiseen ei myöskään aina liity
negatiivisia asioita. Sumialan mukaan tunnustuksen rituaalissa olennaista ei
niinkään ole tunnustuksen sisältö tai kuka tunnustuksen vastaanottaa. Olennaista
on, että tunnustuksen ja henkilökohtaisen paljastamisen kautta, tunnustaja pääsee
”median rakentamaan ja ylläpitämään yhteiseen sosiaaliseen tilaan” (Sumiala
2010, 99–102).
Tarkastelen tunnustamisen fanirituaalina erityisesti aineistossani ilmeneviä ”sarja
muutti elämäni” -kertomuksia. Näiden kertomusten kautta fanit tuovat ilmi omaa
sitoutumistaan sekä merkityksellistävät sarjoja osana elämänsä kriisikohtia. Näissä
kertomuksissa yhdistyy sekä myyttien että fanirituaalien teemoja, mutta fanikokemusten liittäminen osaksi elämän kriisistä selviytymistä määrittää näitä erityisesti
tunnustamisen fanirituaaleina. ”Sarja muutti elämäni” -kertomusmalli ei liity vain
vampyyrisarjojen faniuteen, vaan vastaavaa ilmenee eri faniyhteisöissä (ks. mm.
Rautalahti 2019).
Analysoin ”sarja muutti elämäni” -fanikertomuksia fanirituaalina, jossa tunnustetaan oma fanius ja liitytään faniyhteisöön. Näin tunnustaminen saa Sumialan määrittelystä poikkeavan sisällön, sillä vaikka olennaista on liittyä faniyhteisöön ja se
tehdään median kautta, niin tunnustuksen sisältö on se keskeinen asia, joka tuo
fanin osaksi yhteisöä. ”Sarja muutti elämäni” -kertomuksista voidaan havaita, että
fanit merkityksellistävät sarjoja ja faniutta osaksi oman elämänsä kertomusta. Näin
kertomusten sisältö on hyvin merkityksellistä sekä faneille itselleen että niitä vastaanottavalle faniyhteisölle. Olennainen osa tätä tunnustuksen fanirituaalia on
niiden syiden esille tuominen, miksi sarjan koetaan muuttaneen fanin elämän.
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Seuraavaksi analysoin aineistoani rituaalin käsitteen kautta, keskittyen edellä esittämiini fanirituaalien näkökulmiin. Luvussa 5.2. käsittelen katselun rituaaleja. Luvussa 5.3. tarkastelen yhteisöllisyyden kokemista sarjan fiktiivisten hahmojen
kanssa. Luvussa 5.4. käsittelen, kuinka fanit luovat ja ylläpitävät yhteyttä internetin
faniyhteisöön. Luvussa 5.5. puolestaan tarkastelen, kuinka fanius voi tukea jo
olemassa olevia perheen ja ystävien yhteisöjä. Luvussa 5.6. keskityn analysoimaan
”sarja muutti elämäni” -kertomuksia tunnustamisen fanirituaalina.

5.2. Karkaaminen sarjojen maailmaan
Mediatutkimuksessa ja fanitutkimuksessa on havaittu televisiosarjojen katsomiseen liittyviä rituaalisia piirteitä (ks. Hills 2000; Sumiala 2010; Taira 2008). Fanirituaaleiksi määrittelemäni faniuteen liittyvät toiminnot voivat olla yhteisön yhteenkuuluvuuden rakentajia (ks. Sumiala 2010), mutta fanirituaaleihin liittyy myös
henkilökohtaisia rituaaleja, joilla ei ole suoraa yhteyttä ihmisyhteisöihin. Näiden
faniudesta saatujen henkilökohtaisten rituaalien merkitys on arjessa jaksamisessa
eikä yhteisön ylläpitämisessä. Selkeimmin henkilökohtaisina rituaaleina aineistossani näyttäytyy sarjan katsomiseen liittyvät käytännön toimet, jotka mahdollistavat
yhtäältä sarjan maailmaan karkaamisen sekä toisaalta sarjan fiktiivisen yhteisön
kokemisen kuviteltuna yhteisönä, johon fanit voivat osallistua.
Fanit kirjoittavat, että sarjojen kautta karataan pois arjesta ja saadaan hengähdyshetki arjen paineista. Fanit ovat ilmaisseet sarjojen katselun toimivan jonain, jota
odottaa, erityisenä hetkenä ja rentouttavana keinona kerätä voimia seuraavaa viikkoa varten. Englanninkielisessä aineistossani käytetään sanoja escapism ja escape.
Suomenkielisessä aineistossani, Buffy-sarjan keskustelufoorumilla, ei suoraan puhuta paosta tai karkaamisesta, vaan jaksamisesta ja voimien saamisesta sarjan katselun kautta.
Elokuvien ja television kautta toteutuva eskapismi, pako todellisuudesta, on pitkään ollut pohdinnan kohteena elokuva- ja televisiotutkimuksen piirissä. Ilmiötä
on tarkasteltu erilaisista lähtöoletuksista ja keskeistä on ollut se, nähdäänkö yleisöt
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passiivisina vai aktiivisina. Esimerkiksi media- ja elokuvatutkimuksessa vahvasti
vaikuttaneen Frankfurtin koulukunnan edustajat, kuten Theodor Adorno, ovat
nähneet eskapismin negatiivisena ilmiönä, koska paon todellisuudesta on katsottu
toimivan ihmisiä passivoivana ja yhteiskuntarakenteiden epäoikeudenmukaisuutta
palvelevana. Tämän ajatusmallin mukaan populaarikulttuuriin pakeneva ihminen
saa hetkellistä nautintoa, ja onnellinen loppu saa hänet unohtamaan yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ja vääristymät, eikä hän enää halua taistella niitä vastaan.
(Adorno 1991; Ampuja 2004, 24; Duffett 2013, 55.) Frankfurtin koulukunta alkoi
muodostua jo 1920-luvulla ja keskeisiä teorioita kehitettiin 1930-luvulla. Fanitutkimuksessa katsotaan fanien olevan aktiivisia merkitysten tuottajia, mutta esimerkiksi Adornon uusmarxilaiset näkemykset kulttuuriteollisuudesta ja kuluttajuudesta nähdään vieläkin osittain relevantteina (ks. esim. Duffett 2013, 56–58; Hills
2002, 31–35).
Kaikki eivät kuitenkaan ole nähneet eskapismia negatiivisena asiana. Tutkijat, jotka
ovat tarkastelleet, kuinka vastaanottajat käyttävät ja ymmärtävät esimerkiksi televisiosarjoja, ovat havainneet eskapismiin liittyviä positiivisia piirteitä. 1970-luvulla
käyttötarkoitustutkimuksen piirissä alettiin korostaa katsojien täyttävän katselulla
tiettyjä tarpeita. Tutkimuksessa nähtiin, että pako arjen rutiineista ja ongelmista
tuottaa katsojille emotionaalista vapautumista (O’Sullivan 1994, 325–326:
Saunders 1994, 106–107). Käyttötapatutkimus toi esiin teemoja, jotka liittyvät median käyttöön vielä nykyäänkin. Media nähtiin olennaisena osana ihmisten keinoja
saada tietoa, ymmärtää todellisuutta, kokea sosiaalista yhteyttä muihin ihmisiin
sekä karata hetkeksi arjen haasteita fantasian maailmaan (ks. mm. De Fleur & BallRokeach 1975; McQuail, Blumler & Brown 1972).
Käyttötapatutkimuksessa television katsojat nähtiin kuitenkin vielä massayleisönä.
Yhteiskuntatieteistä nouseva käyttötapatutkimus tutki lähinnä televisiokatselun
vaikutuksia ja yleisöt nähtiin yhtenäisenä massana, eikä huomioitu katsojien yksilöllisyyden vaikuttavan myös heidän tapaansa katsoa ja tulkita televisiota. (Hietala
2004, 274–275; Ang 1996, 6–7.) Vasta 1980-luvulta alkaen, humanististen tutkimuslähtökohtien kautta, alettiin televisiotutkimuksessa kiinnittää huomioita ih-

136

misten henkilökohtaisiin tapoihin käyttää ja tulkita mediaa. Erityisesti fanitutkimuksessa alettiin korostaa näkemystä, etteivät television katsojat ole vain passiivista massaa, joka seuraa televisiosta mitä tahansa, ja sitten vastaanottaa ja tulkitsee ohjelmat tekijöiden haluamalla tavalla. (Ks. mm. Bacon-Smith 1992; Grossberg
1992; Jenkins 1992.) Näenkin merkittävänä sen, että fanius ymmärretään aktiivisena toimintana, johon voi sisältyä ajatus eskapismista osana arjen merkityksellistämisen keinoja.
Aineistossani ilmenevä fanien eskapismi ei toimi massoja hiljentävänä ja passivoivana, vaan fanit korostavat sen mahdollistavan jaksamisen seuraavan viikon haasteisiin. Koska fanit ilmaisevat tämän kokemansa eskapismin positiivisena asiana,
päädyin suomentamaan sanan escape karkaamiseksi. Fanit karkaavat hetkeksi arjesta, eivät pakene sitä. Faniteksteissä fanit ilmaisevat usein arjen olevan raskasta
hektisen elämäntilanteen ja erilaisten vastoinkäymisten vuoksi. Karkaaminen sarjojen maailmaan, jossa tunnin verran voi irrottaa itsensä arjen vaatimuksista, on
toiminut voimaannuttavana ja lohduttavana:
Olen kahden lapsen kotiäiti, todella konservatiivisessa osavaltiossa, ja katson
sarjaa [True Blood] uskonnollisesti (ja toistuvasti) joka viikko. En ikinä aiemmin tehnyt vastaavaa, en ikinä panikoinut, kun typerä DVR-boksi lakkasi toimimasta ja tiesin etteivät lapset menisi nukkumaan ennen kuin sarja alkaisi.
[…] Tämä sarja NIIN tarjosi minulle ulospääsyn joka sunnuntai-ilta ennen
kuin pitkä viikko alkoi taas, se oli todellakin keino karata. (TBCYL#17)115
Se voi kuulostaa naurettavalta, mutta se on totta, Buffy (ja Angel) auttoivat
minut selviytymään NIIN paljosta elämässäni. Minä karkasin maailmaan,
joka vei minut pois kaikesta elämässäni. […] Tunnen olevani ”kotona” kun
katson Buffya. (WDBM #1)116
Käytin sarjaa [Vampyyripäiväkirjat] karatakseni todellista elämää ja käytin
kaiken aikani (koulun, työn ja tanssituntien ulkopuolella) odottaen uutta jaksoa ja laskien päiviä siihen, että voisin taas hukuttautua siihen maailmaan

115 I am a stay-at-home-mom of to, in a very conservative state, and I watch this show religiously (and
repeatedly) each week. I never did that before, never panicked when the stupid DVR box quit working and I
knew the kids wouldn’t go to bed before the show started. […] This show SOOOOO gave me an out every Sunday
night before long week started again, and was truly a form of escapism. (TBCYL #17)
116 It may sound ridiculous, but it’s true, Buffy (and Angel) got me through SO much in my life. I escaped into a
world that took me away from everything in my life. […] I feel like I’m ”home” when I’m watching Buffy. (WDBM
#1)
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uudestaan, edes tunniksi viikossa. […] Osasyy siihen, etten luovuttanut elämäni suhteen silloin, oli joka viikkoinen katsomiseen liittyvä innostus – oli
pakko saada tietää mitä seuraavaksi tapahtuisi! (WYLVD #14)117
Fanitutkimuksessa onkin vahvasti kritisoitu näkemystä eskapismista negatiivisena
ilmiönä. Janice Radway oli edelläkävijä tässä tutkimuksessa tuodessaan esiin romanttisia kirjoja lukevien naisten kokemuksia lukemisesta. Radway huomasi, että
naiset kokivat merkityksellisenä erityisesti kirjojen lukemisen kokemuksen, eikä
niinkään kirjojen sisältöä. Naislukijat käyttivät kirjoja karatakseen hetkeksi arjen
haasteita ja paineita. He kokivat olevansa fyysisesti paikalla, mutta henkisesti kirjan
maailmassa. Tämä aiheutti myös kitkaa naisten perheissä, joissa puolisot ja lapset
eivät aina katsoneet hyvällä naisten lukemista ja siirtymistä pois perheen arjesta.
Kuitenkin naisten positiiviset kokemukset lukemisen kautta karkaamisesta olivat
niin tärkeitä, etteivät he luopuneet lukemisesta. (Radway 1984, 87–91.)
Suomalaisia jalkapalloseura Evertonin faneja tutkinut Harri Heinonen (2005, 225,
236) puolestaan katsoo faniuteen kuuluvan positiivisen ja voimaa antavan irrottautumisen arjesta, jonka hän mieltää flow-kokemukseksi ja arjessa viihtymisen tilaksi. Flow-käsitteen kehittänyt psykologi Mihaly Csikszentmihalyi katsoo, että
flow on kokonaisvaltainen kokemus, jossa keskitymme tiettyyn toimintaan, emme
koe siinä häiriötekijöitä ja toimimme ilman tietoista yritystä. Flow-tilassa nimensä
mukaisesti hetket virtaavat eteenpäin, koemme hallitsevamme toimiamme, mutta
emme koe selkeää eroa itsemme ja ympäristön välillä. Flowssa ollaan läsnä tietyssä
hetkessä ja se koetaan miellyttäväksi. (Csikszentmihalyi 2014, 136–137.)
On huomioitavaa, että televisiotutkimuksessa flow eli virta on ollut merkittävä käsite eri merkityksellä kuin psykologinen flow. Vuonna 1974 Raymond Williams
määritteli virran televisiolähetyksiä kuvaavaksi piirteeksi, jossa eri elementit ja ohjelmat seuraavat toisiaan ja samankaltaistuvat yhtenäiseksi kulttuuriseksi ilmaisun
muodoksi. Williamsin näkemys liittyy vahvasti tapaan, jolla televisiota tuolloin katsottiin. Televisiosta ei aina niinkään katseltu tiettyjä ohjelmia, vaan sitä, mitä sieltä

117 I used the show as an escape from real life and I spent all my time (outside of school, my job and my dance
classes) waiting for the new episodes and counting down the days until I could lose myself in that world again,
if only for an hour a week. […] Part of the reason I didn’t give up on life back then was because the excitement
of watching every week – had to find out what was going to happen next! (WYLVD #14)

138

tuli. (Williams 1974.) Television katselu on kuitenkin muuttunut katselun satunnaisesta seuraamisesta aktiivisempaan valintaan siitä, mitä katsotaan. Tallennusmahdollisuuksien kautta voidaan myös valita itselle paremmin sopivia aikoja katsoa ohjelmia. Lisäksi suoratoistopalvelut mahdollistavat monien sarjojen seuraamisen
omassa tahdissa. Esimerkiksi sarjojen ”ahmiminen” monta jaksoa tai jopa tuotantokausia putkeen on muodostunut uudeksi tavaksi katsoa televisiota. (Ks. mm.
Moore 2016, 158.) Näin katsojien aktiivinen rooli katselussa on korostunut.
Psykologisesta flow-kokemuksesta puhutaan nykyään paljon ja se liitetään yleensä
työhön tai opiskeluun. Mielenkiintoista on, että flow-kokemuksia oppimisessa tutkinut Kirsti Lonka (2014, 171) on tehnyt selkeän eron siihen, ettei television katselussa tai fiktiivisen kirjan lukemisessa tuleva flown kaltainen tila ole flowta, koska
siinä ei aktiivisesti itse tehdä mitään tai ponnistella älyllisesti. Kuitenkin vastaanotto- ja fanitutkimuksessa jo pitkään vallinneen käsityksen mukaisesti yleisöt eivät
vastaanota mitään passiivisesti, vaan kyse on aktiivisesta prosessista, jossa koko
ajan luodaan ja etsitään merkityksiä (ks. mm. Ang 1985; Bacon 2000, 26; Fiske
1987, 63; Grossberg 1992, 52; Lehtonen 1998, 53; Radway 1984; Silverstone 1994,
153.) Heinonen tulkitseekin aineistonsa kautta, että fanius itsessään on faneilla palkitsevaa ja tavoiteltua toimintaa. Näin flown edellytyksenä oleva sitoutuminen ja
psyykkisen energian panostaminen toteutuvat myös faniudessa. (Heinonen 2005,
235.)
Heinonen (2005, 226) näkee, että Everton-fanien lauantai-iltoihin ja otteluiden
katseluun liittyvät rutiinit ja rituaalit tarjoavat pohjan flow-kokemukselle. Vaikka
Heinonen käyttää eri käsitteitä selittämään faniuteen liittyviä rituaaleja ja kokemuksia, niin selkeästi on kyse samankaltaisesta ilmiöstä jalkapallofanien ja vampyyrisarjojen fanien kohdalla. Heinosen mukaan: ”Ritualisoidessaan televisionkatselun ja urheilun kuluttamisen fanit aktiivisesti rakentavat itselleen merkityksellisen ja nautinnollisen katselukokemuksen.” Heinonen katsoo, että fanien kokema
flow tarjoaa pakopaikan ahdistavasta arjesta. (Heinonen 2005, 230–231.)
Samankaltaisesti aineistostani on havaittavissa, kuinka fanit ”pyhittävät” sarjan
katselulle aikaa. Tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota televisiosarjojen katseluun
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liittyviin käytänteisiin, joiden avulla fanit mahdollistavat keskeytymättömän
katselukokemuksen. Fanit esimerkiksi sulkevat puhelimet ja laittavat lapset nukkumaan, jotta voisivat seurata sarjaa häiriintymättä. (Jenkins 1992, 58.) Matt Hills
(2000, 76) ja Teemu Taira (2008, 128) katsovat, että fanien sarjojen katselu voidaan nähdä pyhän ajan ja paikan rajaamisena, jossa korostuu eron tekeminen niin
arkiseen elämään, kuin muuhun television katseluunkin. Fanit erottavat arjesta tilan, paikan ja ajan, jolloin ulkomaailma suljetaan ulos ja ”siirrytään” sarjan fiktiiviseen maailmaan.
Fanien elämäntilanteet määrittävät, miten käytännössä sarjojen rauhassa katselu
järjestetään. Esimerkiksi pienten lasten äidit laittavat miehensä hoitamaan lapsia
sarjan ajaksi tai nauhoittavat ohjelman, jotta voivat katsoa sen, kun lapset nukkuvat. Muut asiat eivät saa häiritä silloin, kun fani katsoo sarjaa. Kännykät suljetaan
ja perheenjäseniltä vaaditaan hiljaisuutta. Näin fanit varmistavat, että voivat rauhassa imeytyä fiktiiviseen maailmaan ja jättää todellisuuden huolet taakseen. Seuraavasta viestistä voidaan havaita näitä piirteitä:
En ikinä uskonut, että voisin nauttia televisiosarjasta niin paljon. Joka sunnuntai mieheni hoiti lapsia samalla kun katsoin True Bloodia. Kukaan ei saanut puhua minulle ja puhelimet olivat suljettuina. Rakastuin täysin Bon
Tempsin fiktiivisiin hahmoihin […] Minä rakastan karata fiktiivisen Bon
Tempsin perheeni luo! (TBCYL#9)118
Fani löysi miehensä kautta True Bloodin ja mies myös hoiti lapsia, kun fani ”pyhitti”
tunnin katsomiselle. Fani oli muodostanut katselurutiinin, jota voi kutsua rituaaliseksi. Rituaalisuus ilmenee varsinkin tavassa erottaa arjesta tila, paikka ja aika,
jolloin ulkomaailma suljetaan ulos ja karataan sarjan fiktiiviseen maailmaan.
Hills (2000) ja Taira (2008) liittävät pyhän ajan ja paikan rajaamisen Victor
Turnerin (1969, 95) liminaaliin, joka on poikkeava tila rituaalin keskellä. Siinä normaalin arjen normit ja rakenteet eivät ole käytössä. Turner kehitti eteenpäin Arnold
van Gennepin ajatusta siirtymäriitteihin liittyvästä liminaalitilan vaiheesta. Siirtymäriitit ovat rituaaleja, joissa ihmiset siirtyvät uuteen asemaan yhteisössään tai
I never tought I would enjoy a show so much. Every Sunday, my husband would take care of the kids while I
watched True Blood. No one could talk to me and phones were off. I absolutely fell in love with the fictional
characters of Bon Temps. (…) I just love to escape to my fictional Bon Temps family! (TBCYL #9)

118
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kosmisessa todellisuudessa (van Gennep 1960, 10). Siirtymäriittejä liittyy esimerkiksi lapsen syntymään, aikuistumiseen, avioliittoon ja kuolemaan. Näissä elämän
käännekohdissa yhteisöllä on rituaaleja, joiden avulla ihminen irtautuu vanhasta
asemastaan ja hänet siirretään uuteen. Liminaali on keskellä tätä rituaalia oleva
tila, jossa henkilö on irrotettu aiemmasta asemastaan, mutta hän ei ole vielä siirtynyt uuteen. Näin hän on normaalin ja yhteisön normien ulkopuolella. (van Gennep
1960, 11; Turner 1969, 95.)
Taira (2014, 99) näkee esimerkiksi jalkapallofanien äänekkään käytöksen katsomossa eroavan muusta arkikäyttäytymisestä: ”Ihmiset siirtyvät pois arjesta ja sen
rutiineista aikatilaan, jossa sallitaan tietynlainen poikkeava käyttäytyminen.” Tairan mukaan faniuteen kuuluu sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä ajoittaisia siirtymiä,
jotka voidaan nähdä yhteydessä liminaalitilaan. Näitä ilmaistaan tilojen rajaamisella, erityisellä käyttäytymisellä, pukeutumisella tai rekvisiitalla. (Taira 2008,
128.) Vampyyrisarjojen faniudessa voidaan nähdä yhteys katselurituaalien tilojen
rajaamiseen ja erityiseen käyttäytymiseen, kun sarjojen katselu erotetaan arkitodellisuudesta, ja siihen liitetään esimerkiksi vaatimus hiljaisuudesta tai toisaalta
yhdessä katsomisesta.
Vaikka yhteyksiä tietyllä tasolla Turnerin liminaalitilaan löytyy fanien sarjojen katsomisesta, niin Turnerille itselleen kyse oli yhteisön kannalta olennaisista rituaaleista, joilla pidettiin yllä yhteiskuntajärjestystä ja vahvistettiin yksilöiden paikka
osana yhteisöä (Turner 1969). Lisäksi Turner (1982, 80–81) on korostanut, kuinka
rituaalin liminaaliin liittyy aina muutos. Fanien katsomiseen liittyviä rituaaleja ei
mielestäni voikaan suoraan verrata Turnerin liminaalitilaan, koska ne eivät ole yhteisön järjestystä ylläpitäviä, eikä niiden kautta siirrytä uuteen asemaan yhteisössä.
Liminaalitilan ja faniuden tarkastelun kautta ilmenee kuitenkin, kuinka faniuteen
liittyy käytänteitä, jotka luovat faneille kokemuksia normaalista elämästä irrottautumisesta sekä siirtymisestä toiseen tilaan ja maailmaan. Nämä katselurituaalit ja
siirtymät toimivat voimaannuttavina ja antavat kokemuksen jostain arjen ulkopuolisesta. Teemu Taira katsoo lisäksi, että faniuteen liittyvät aikatilojen siirtymät voi-

141

vat olla myös olennaisia yhteiskunnallisia siirtymiä, joiden kautta vahvistetaan sosiaalisia suhteita tai toisaalta voidaan tehdä myös vastarintaa nykyiselle järjestykselle. Näin liminaaliin liittyvä muutos voitaisiin nähdä nykyisen sosiaalisen todellisuuden vahvistumisena tai vastarinnan kautta haettavana muutoksena. (Taira
2008, 128.) Aineistossani katselurituaalit ja karkaaminen ovat enemmänkin henkilökohtaisia siirtymiä, mutta ne saavat laajempaa kulttuurista merkitystä faniyhteisössä, jossa jaetaan nämä kokemukset yhdessä.
Aineistossani ilmenee erilaisia teemoja siitä, mistä karataan eli mitkä asiat jätetään
taakse, kun katsotaan sarjaa. Arki ja hektinen elämä on yleisin asia, josta halutaan
hetkeksi irrottautua. Monesti viesteistä onkin luettavissa, että fanit haluavat saada
itselleen hetken omaa aikaa nauttia sarjan fantasiamaailmasta. Osassa faniteksteistä tuodaan kuitenkin ilmi omaan arkeen liittyviä haasteita, joita sarjan maailmaan karataan. Elämän kriisit ja vaikeudet ovat myös esillä näissä viesteissä. Arjesta karkaaminen ja elämän kriiseistä hengähdyshetken saaminen eivät kuitenkaan aina ole selkeästi erotettavissa toisistaan, koska elämän kriisit lisäävät myös
arjen haasteita ja halua irrottautua niistä. Joskus halua karata perustellaan myös
laajemmilla yhteiskunnallisilla syillä, kuten sodalla tai lamalla. On myös hyvä huomata, että fanit karkaavat sarjoihin, joiden katsomisesta he nauttivat. Mihin tahansa televisiosarjaan ei siis karata. Jotta karkaaminen onnistuu, täytyy sarjasta
nauttia ja olla siihen emotionaalisesti sitoutunut.
Arjesta ja hektisestä elämästä karkaaminen tulee ilmi seuraavassa viestissä:
True Blood on se asia, johon voin tällä hetkellä tukeutua. Opiskelen lääketiedettä ja työskentelen lähes kokoaikaisesti. Ja kun sunnuntai-ilta saapuu,
minun maailmani pysähtyy, jotta minut voidaan kuljettaa fiktiiviseen Bon
Tempsin pikkukaupunkiin, tai sinne missä ikinä sen illan jakso tapahtuukin.
Saan tunnin, jolloin voin vain irrottautua itsestäni ja nauttia sarjasta. Mikään
sarja tai elokuva ei ole ikinä ennen tehnyt vastaavaa. Se on lähes eksistentiaalista. (TBCYL #38)119

119 True Blood is the one thing I can count on right now. I’m going to school, pre-med, and working almost full
time and when Sunday night comes around, my world stops so I can be taken away into the fictional town of
Bon Temps, or wherever the show is in that night’s episode. It gives me an hour to just dissociate from myself
and enjoy the show. No show or movie has ever done that. It’s almost existential. (TBCYL #38)
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Fani ilmaisee viestissä True Blood -sarjan olevan hänen hektisessä elämäntilanteessaan se asia, johon hän luottaa ja turvautuu. Viestistä on tulkittavissa, että fani kokee sarjan olevan olennainen osa hänen arjessa selviytymistään. Viestissä ilmenee
karkaamiseen liittyvä kokonaisvaltaisuus. Kyse ei ole ainoastaan hetkellisestä irtiotosta, vaan sarjan maailmaan karkaaminen antaa faneille voimaa jaksaa arjessa.
Sarjan katselu toimii kiintopisteenä, toistuvana viikoittaisena rituaalina, joka mahdollistaa irtautumisen arjen paineista ja jopa itsestä. Erityisesti viikoittain seurattuna sarjat ovatkin tarjonneet monille aineistoni faneille sekä hengähdyshetken arjesta että jotain, mitä odottaa.
Ennen digitaalisen tallentamisen ja suoratoistopalveluiden aikaa televisiosarjat
katsottiin yleensä silloin, kun ne television ohjelmakartan mukaan tulivat. VHSnauhurit olivat jo 1970-luvulta alkaen mahdollistaneet ohjelmien tallentamisen,
mutta suurimmaksi osaksi televisio-ohjelmien viikoittainen paikka on määrittänyt
katsomisen aikataulua. (Ks. mm. Kortti 2007, 176–181; Silverstone 1994, 20–21.)
Nykyäänkin, vaikka tallennus on mahdollista ja sarjoja voi katsoa milloin itselle
parhaiten sopii, ohjelmien katsomisesta voi muodostua arjen rituaaleja, jotka erotetaan muusta arjen toiminnasta ja joihin liitetään tiettyjä rutiineja (ks. Hills 2000,
76; Silverstone 1994, 21; Sumiala 2010, 90–91; Taira 2008, 128).
Fanit seuraavatkin sarjoja niiden julkaisemisen aikataulussa. Uusia jaksoja ja kausia odotetaan ja ne halutaan nähdä tuoreeltaan. Tämä liittyy ensinnäkin fanien henkilökohtaiseen katselun rituaaliin, jossa sarjat ovat odotettuja viikoittaisia kiintopisteitä arjen keskellä. Toiseksi ajantasainen katselu liittyy fanien kuviteltuun yhteisöön osallistumiseen. Sarjat halutaan kokea toisten fanien kanssa samassa tahdissa, sekä saada mahdollisuus osallistua fanikeskusteluihin tuoreeltaan.
Fanit aikatauluttavat elämäänsä sarjan mukaan ja tietty hetki viikosta on varattu
sarjan katseluun. Näin ajan ja tilan varaaminen katselulle ei ole vain yksittäinen
hetki, vaan se on toistuva fanirituaali, joka tarjoaa monille faneille keinon jaksaa
seuraavan viikon arkea:

143

Buffy alkoi, kun olin seitsemännellä luokalla ja vihasin yläasteaikaa koko
sydämestäni. Vaikka se ehkä typerältä kuulostaakin, niin viikottaisen Buffy
jakson ansiosta jaksoin nuo kolme vuotta läpi. (BME #9)
Seuraavassa Buffy-fanin viestissä on puolestaan nähtävissä, kuinka arjen haasteista
karkaaminen, sarjan katsomisen kautta, antaa voimia jaksaa eteenpäin:
Ainakin olen saanut sarjasta apua usein, kun on ollut vaikeaa. Omat ongelmat unohtuu katsoessa ja jotenkin siitä vaan saa ”voimia”. (BME #4)
Fanien tarve karata voi johtua myös muusta, kuin henkilökohtaisesta elämäntilanteesta. Muutamissa faniteksteissä ilmenee yhteiskunnallisen todellisuuden kautta
muodostunut tarve karata:
Tämä voi vaikuttaa hiukan henkilökohtaiselta, mutta True Blood tarjosi minulle keinon karata. Me olimme ja olemme vieläkin sodassa. Näin, kuinka
talous romahti, kuinka ihmiset menettivät työpaikkojaan, ja sitten tuli True
Blood. Olin todella kyllästynyt siihen, millaisia vampyyreista oli tullut. Ne
olivat muuttuneet aristokraattisiksi, oopperaa kuunteleviksi, viktoriaanisesti
pukeutuviksi elitisteiksi. Katsoin ensimmäisen jakson ja siinä oli tämä pieni
työläiskaupunki samastuttavine hahmoineen. […] Se veti minut mukaansa
enkä sen tunnin aikana miettinyt mitään mitä maailmalla tapahtuu, vain sarjaa. Olin koukussa ensimmäisestä jaksosta asti. (TBCYL#5)120
Viestistä havaittavat syyt fanin tarpeelle karata sarjan maailmaan kumpuavat yhteiskunnallisesta tilanteesta, mutta ovat samalla hyvin henkilökohtaisia. Irakin sota
ja talouskriisi toimivat kulttuurisena kontekstina, jossa kirjoittaja on elänyt
ryhtyessään katsomaan True Bloodia. Sota, lama ja työttömyys eivät ole yksilöiden
valintoja, mutta ne vaikuttavat merkittävästi yksittäisten ihmisten elämään. Viestistä on tulkittavissa, kuinka tässä yhteiskunnallisesti vaikeassa tilanteessa fani kokee yhteyttä sarjan yhteisöön, jonka mieltää edustavan tavallisen työläiskaupungin
väestöä. Sarja on tarjonnut fanille keinon karata myyttiseen maailmaan, jossa todellisuudesta poiketen, työväenluokkalaiset, ”tavalliset ihmiset” olivat sankarittaria
ja sankareita.

120 It may seem a bit personal but True Blood gave me an escape. We were, and still are in war. I was watching
the economy go DOWN people losing their jobs, and along came True Blood. I really was over what Vampires
had become. They had turned into aristocratic, Opera listening, Victorian dressed, social elitists. I watched the
first episode and there was this small working-class town with characters you could relate to. (…) I was just
drawn in for that hour I was not thinking of anything going on in the world just the show, literally I was hooked
at the first episode. (TBCYL #5)
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Fanitekstistä on luettavissa fanin kokemus yhteiskunnallisen tilanteen ahdistavuudesta. Mielenkiintoista on, että fania on vaivannut vampyyrihahmon elitismi ja
aristokraattisuus, jotka ovat kuitenkin olleet osa vampyyrifiktiota jo 1800-luvulta
asti. True Blood -sarjan hahmot ovat suurimmaksi osaksi Yhdysvaltojen Syvän etelän pikkukaupungin työläisasukkaita. Sarja poikkeaakin tässä Buffy- ja Vampyyripäiväkirjat-sarjoista, joiden päähenkilöt ovat selkeästi keskiluokkaisia, kuten suurimmassa osassa televisiosarjoja (ks. mm. Jowett 2005, 46–47; Amador 2012, 125).
Tästä näkökulmasta True Blood tarjoaa samastumismahdollisuuden, jota muissa
tarkastelemissani vampyyrisarjoissa ei ole.
Monesti karkaamiselle ei esitetä sen kummempaa selitystä. Karkaamisen voidaan
kokea liittyvän tietynlaisiin populaarikulttuurin muotoihin. Seuraavassa faniviestissä mieheksi identifioituva Vampyyripäiväkirjat-sarjan fani perustelee, miksi
pitää sarjasta:
Sain yhden miespuolisista kavereistani seuraamaan sarjaa, ja hän kokee sarjan olevan kuin elokuva. Elokuvat antavat sen tietynlaisen paon todellisuudesta, ja tämä sarja vie fantasiamaailmaan ja sen voi kokea joka viikko, kun
sarja tulee televisiosta. (WYLVD #4)121
Viestistä on tulkittavissa fanin halu perustella omaa kiinnostustaan sarjaan, jonka
kohdeyleisön ja fanikunnan mielletään koostuvan pitkälti tytöistä ja naisista. Toisen miespuolisen fanin kanssa löydetty oivallus, että sarja toimii keinona karata
fantasiamaailmaan, kuten tapahtuu elokuvia katsoessa, tarjoaa fanille selityksen
sarjasta saatuun nautintoon. Fani ei kerro syytä, miksi haluaa karata arkeaan, vaan
ilmaisee, kuinka sarjan tarjoama mahdollisuus karata on yksi syy, miksi hän pitää
sarjasta. Fani pohtii myös aiemmin viestissään, kuinka sarjassa on hänen mielestään paljon tytöille suunnattua romantiikkaa ja draamaa, mutta myös väkivaltaista
toimintaa ja koukuttavia juonikuvioita, joista hän puolestaan itse nauttii.

I got one of my guy friends into the show and he looks at it as a movie. Movies give you that escape from
reality and this show takes you into a fantasy world and you get to experience that every week it is on. (WYLVD
#4)
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Elokuvat ovat perinteisesti nauttineet enemmän arvostusta, kuin televisiosarjat.
Oikeastaan vasta 1990-luvun lopulla laajeni käsite laatutelevisiosta, kun televisiotuotantoon alettiin investoida vahvemmin. Taloudellisten investointien ansioista
esimerkiksi HBO-kaapelikanava, joka on myös True Bloodin tuottaja, pystyi palkkaamaan aiemmin elokuvia tehneitä käsikirjoittajia ja näyttelijöitä sekä panostamaan sarjojen tuotantoon (DeFino 2014, 7–8). Fanin esittämä yhteys elokuviin
näyttää viestissä olevan keino luoda uskottavuutta sarjalle. Kyse ei siis ole vain tytöille suunnatusta romanttisesta hömpästä, vaan mielenkiintoisesta fantasiamaailmasta, johon voi karata viikoittain. Stereotyyppinen sukupuolittunut ajattelu siitä,
mikä kiinnostaa naisia ja mikä miehiä, on tulkittavissa fanin viestistä.
Aineistossani ei suurimmaksi osaksi tule esille fanien sukupuoli. Sukupuoli näkyy
vain silloin, kun fanit tavalla tai toisella ottavat sen itse esille. Koska naiset on
erityisesti mielletty sarjojen kohdeyleisöksi, niin aineistossani miehet välillä puolustelevat sitä, miksi pitävät sarjoista ja miksi ne ovat kiinnostavia myös miesyleisölle. Välillä ilmaistaan myös pettymystä siitä, että miehet eivät katso sarjoja
enempää. Aineistostani onkin luettavissa kulttuurinen tietoisuus siitä, että miesten
ja naisten kiinnostuksen kohteet mielletään stereotyyppisesti erilaisiksi. Faniviestit, joissa kerrotaan miestenkin voivan nauttia sarjoista, päätyvät yhtä aikaa sekä
murtamaan että vahvistamaan stereotypiaa naisten ja miesten kiinnostuksen kohteista. Kaikilla näillä sarjoilla on faneina eri sukupuolten edustajia. En myöskään
havainnut aineistossani merkkejä siitä, että esimerkiksi miesfaneja syrjittäisiin faniyhteisössä heidän sukupuolensa vuoksi. Niissä miesten viesteissä, joissa näkyy
tarve puolustaa omaa paikkaa katsojana ja fanina, onkin mielestäni kyse lähinnä
siitä, ettei fani itse koe kuuluvansa sarjan kohdeyleisöön.
Sarjojen katseluun liittyvät käytänteet ja rituaalit mahdollistavat faneille karkaamisen sarjoihin ja hengähdyshetken arjesta. Katsomisen merkitys ei kuitenkaan jää
vain tälle tasolle, vaan karkaaminen mahdollistaa faneille yhteisöllisyyden kokemuksia, vaikka he katsoisivat sarjaa yksinkin. Seuraavassa luvussa perehdyn siihen,
kuinka fanit osallistuvat sarjojen kuviteltuun yhteisöön.
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5.3. Sarjojen kuvitellut yhteisöt
Tietyt käytänteet mahdollistavat, että fanit saavat katsoa sarjaa rauhassa ilman
arkitodellisuuteen liittyviä keskeytyksiä. Sarjaan keskittyminen mahdollistaa faneille karkaamisen sarjan maailmaan. Arjen jättäminen taakse auttaa faneja kokemaan yhteyden sarjan maailmaan ja kuviteltuun yhteisöön. Palaan aiemmin esittelemääni True Blood -fanin viestiin, jossa fani kertoi: ”Rakastan karata fiktiivisen
Bon Tempsin perheeni luo!”(TBCYL#9). Fanirituaalin kannalta olennaisena voidaan nähdä fanin ilmaisema kokemus yhteydestä sarjan fiktiivisiin hahmoihin,
joita hän nimittää Bon Tempsin perheekseen.
Katson fanien osallistuvan sarjan fiktiivisten hahmojen kanssa muodostettuun kuviteltuun yhteisöön silloin, kun fanit ilmaisevat kokevansa hahmot ystävinä, perheenjäseninä tai sarjojen maailmat todellisuuksina, jonne voivat mennä. Näin kyse
ei ole suoranaisesti siitä, että yksilön kokemus rakentaisi ”todellista” ihmisten yhteiskuntaa tai yhteisöä. Fanit kuitenkin kokevat yhteisöllisyyttä sarjan hahmojen
kanssa ja näin fiktiivinen yhteisö toimii kuvitellun yhteisön kaltaisesti. Sarjan yhteisöstä muodostuu kuviteltu yhteisö, jonka osallisuutta voi kokea mielikuvien ja
fanirituaalien kautta. Hahmot ovat näin tietyllä tavalla todellisia faneille, vaikka fanit tietoisesti ymmärtävät hahmojen olevan fiktiivisiä. Tunteiden tasolla hahmoihin
ja sarjaan muodostuu yhteys, jolloin tunteet ovat todellisia, vaikka itse hahmot eivät
ole.
Television saippuasarjoja tutkineet ovat havainneet, että epärealististen juonikuvioiden sijasta katsojat tarttuvat sarjoihin tunteiden tasolla. Dallas-sarjan katsojia tutkinut Ien Ang toi jo 1980-luvun alussa esiin, kuinka olennaista kiinnittyminen
ja sitoutuminen sarjan hahmoihin on, jotta sarjasta voidaan nauttia. Mahdollisuus
kuvitella hahmot ”oikeiksi ihmisiksi” on Angin mukaan edellytys sille, että katsojat
voivat sitoutua televisiosarjaan. Samalla hahmojen kokeminen todellisiksi kiinnittyy Dallas-sarjan katsomisesta saatavaan nautintoon. Näin hahmojen kokeminen
todellisiksi mahdollistaa katsomisnautinnon ja tekee sarjasta suositun. (Ang 1985.)
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Ang näkee televisiosarjan hahmojen näyttäytyvän katsojille aktiivisina subjekteina,
eikä vain osina sarjan juonta. Hahmot korostuvat näyttelijöiden kustannuksella, ja
näin muodostuu illuusio hahmoista todellisina. Hahmot näyttäytyvät katsojille siis
omina persooninaan, jotka tuntuvat jatkavan elämää sarjan jaksojen ulkopuolella.
Näin hahmoista tulee todellisia. Angin keräämissä Dallas-sarjan katsojien kirjeissä
ilmeni, että katsojat, jotka pitivät sarjasta, puhuivat hahmoista samankaltaisesti,
kuin todellisista ihmisistä on tapana puhua. Ang korostaa kuitenkin, että fanien kirjeissä olevat huomiot, muun muassa näyttelijöiden työskentelystä tai maskeerauksen onnistumisesta, ilmentävät fanien olevan hyvin tietoisia siitä, että hahmojen
kohdalla on kyse vain fiktiivisistä ”todellisista ihmisistä”. (Ang 1985, 10, 29–30,
33.)
Ang katsookin Dallas-sarjan olevan emotionaalisesti realistinen. Tämä tarkoittaa,
että katsojat samastuvat hahmojen kokemuksiin ja tunteisiin, jotka koetaan realistisina. (Ang 1985, 44–45.) Henry Jenkins puolestaan näkee, ettei emotionaalinen
realismi ole niinkään itse fiktion ominaisuus, vaan liittyy tapaan, jolla fanit merkityksellistävät fiktiota suhteessa omaan elämäänsä ja kokemusmaailmaansa. Vaikka
esimerkiksi Star Trek -sarja sijoittuu tulevaisuuteen ja avaruusalukselle, niin fanit
voivat löytää siitä yhtymäkohtia omaan elämäänsä muun muassa ihmissuhteiden
tasolla. Näin sarja toimii emotionaalisesti realistisena. (Jenkins 1992, 107.) Lisäksi
John Fiske korostaa, kuinka televisiosarjojen sarjallinen muoto auttaa samastumaan sarjan hahmoihin. Fiske esittää, Angin näkemyksen kaltaisesti, että sarjojen
hahmojen koetaan ”elävän” myös jaksojen ulkopuolella. Hahmoilla on menneisyys,
nykyisyys ja tulevaisuus, joka ulottuu jaksoissa nähtyjen tapahtumien yli. (Fiske
1987, 149–150.)
Aiempi tutkimus osoittaakin televisiosarjojen hahmojen olevan ensisijaisen tärkeitä katsojakokemuksen, ja erityisesti fanikokemuksen kannalta. Hahmot tulevat
sarjan edetessä katsojille tutuiksi, ja samalla sarjallisuuden luoma mielikuva hahmojen ”elämästä” jaksojen ulkopuolella helpottaa hahmojen kokemista tietyllä
tapaa todellisina. Televisiosarjojen toiminnallinen logiikka antaa näin tukea fanien
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kokemuksille sarjojen hahmoista todellisina. Kun sarjan hahmojen ajatellaan elävän sarjan todellisuudessa myös jaksojen ulkopuolella, niin on helppo luoda mielikuva omasta osallistumisesta tuohon todellisuuteen ja kuviteltuun yhteisöön.
Sarjallisuus on keskeistä televisiosarjojen faniudessa. Sarjan jatkuvuus mahdollistaa pitkäaikaisen seuraamisen ja sarjojen analysoinnin sekä tulevien tapahtumien
spekuloinnin (Booth 2017, 83–84; Hills 2002, 134; Nikunen 2008, 193). Nykyään
eri tallenteiden ja katselupalveluiden kautta mahdollistuu myös sarjojen katsominen yhä uudestaan. Näin sarjojen yksittäisten jaksojen ja kokonaisten tuotantokausien uudelleen katsominen on olennainen osa faniutta. (Nikunen 2008, 193.) Aineistossani ilmenee varsinkin Buffy-faniuteen liittyvä sarjan uudelleen katsominen. Aikana, jolloin keräsin aineistoni, Buffy vampyyrintappaja oli sarjoista ainoa,
jonka tuotanto oli jo loppunut. Buffy-sarjan fanit ilmaisivat, kuinka katsomalla jaksoja uudestaan he kokivat pääsevänsä yhteyteen hahmojen kanssa:
Buffy merkitsee minulle niin paljon!!!!!!! […] Hahmot ovat kuin perhettä minulle… jos en katso sarjaa, niin ikävöin heitä… he ovat niin todellisia minulle.
(BM #290)122
Faniuteen perehtymättömälle edellinen faniviesti voi kuulostaa oudolta tai jopa
huolestuttavalta. Christine Geraghtyn (1991, 9) mukaan saippuasarjojen kritiikkiin
on kuulunut huoli siitä, että katsojat korvaavat sarjoilla todellista elämää ja luulevat
hahmojen ja paikkojen olevan todellisia. Kuitenkin, kuten jo Angin tutkimuksessa
on havaittu, fanit tiedostavat sarjojen hahmojen olevan fiktiivisiä. Faniuteen liittyvä emotionaalinen sitoutuminen ja realismi mahdollistaa yhteyden kokemisen
sarjan hahmojen kanssa. Sarjan yhteisö tuntuu perheeltä ja todelliselta, ja sitä voi
konkreettisesti ikävöidä. Sarjallisuuden ja emotionaalisen realismin kautta luodut
mielikuvat sarjan hahmoista ”todellisina henkilöinä” luovat sarjojen kuvitellun yhteisön, jonka osaksi fani voi sarjaa katsomalla päästä.
Fanit ovat hyvin tietoisia sarjojen olevan käsikirjoitettuja. Sarjan juonikuviosta
sekä hahmoista keskustellaan foorumeilla hyvinkin kriittisesti. Samalla kuitenkin

Buffy means so much to me!!!!!!! […] The characters are like family to me…if I don't watch it..then I miss
them…they are so real to me. (BM #290)
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fanit käyttävät hahmoista ilmaisuja kuten ystävät tai perhe. Tämä näkyy hyvin seuraavassa faniviestissä:
Buffy on ja on aina ollut keinoni karata. […] Vielä nykyäänkin katsoessani
sarjan tuotantokausia, olen häkeltynyt juonikuvioiden monimutkaisuudesta
ja hahmojen syvyydestä. He tuntuvat ystäviltäni. Buffyverse tuntuu omalta
yksityiseltä maailmaltani, joka saa minut tuntemaan oloni paremmaksi silloin, kun olen vain kyllästynyt elämään. (WDBM #14)123
Suhde hahmoihin ei ole vain fiktiivisten hahmojen seuraamista, vaan ystävyyden ja
omasta todellisuudesta irti olevan maailman kokemista. Fanin tapa puhua sarjan
hahmoista ystävinä ja toisaalta Buffy-sarjasta ”omana yksityisenä maailmana” tuo
esiin, kuinka yhteys sarjan kuviteltuun yhteisöön on yksityinen, henkilökohtainen
kokemus. Katselun fanirituaaliin liittyy irrottautuminen arjesta, oman ajan ja tilan
saaminen. Karatessa sarjan maailmaan fanit siirtyvät, Janice Radwayn tutkimien
romanttisia kirjoja lukevien naisten kaltaisesti, henkisesti pois todellisen maailman
yhteisönsä luota (vrt. Radway 1984, 87–91).124 Halu viettää oma yksityinen hetki
sarjan maailmassa ilmenee yleisesti faniteksteissä. Oman elämän todellisen sosiaalisen ympäristön taakse jättäminen liittyykin yhteyden muodostamiseen sarjan kuviteltuun yhteisöön. Kokemus on siis toisaalta yksityinen, mutta samalla yhteisöllinen sarjan kuvitellun yhteisön kanssa.
Aineistostani on havaittavissa, kuinka fanit haluavat faniyhteisössä ilmaista sarjan
hahmoihin kokemaansa yhteyttä, ja näin luoda siltaa fiktion ja oman todellisuuden
välille. Emotionaalinen panostaminen vampyyrisarjoihin, ja hahmojen kokeminen
tietyllä tapaa todellisina, ilmenee selkeästi Brigid Cherryn tutkimissa fanikäsitöissä.
Cherry on tarkastellut vampyyritelevisiosarjojen ja -elokuvien fanikäsityöryhmiä
internetin Ravelry-käsityösivustolla. Sivustolla jaetaan ja myydään käsityöohjeita
ja siellä on mahdollista kuulua erilaisiin ryhmiin. Osa ryhmistä on omistautunut eri
vampyyrisarjoille ja elokuville. Näissä ryhmissä jaetaan kuvia ja ohjeita faniuden
kohteeseen liittyvistä käsitöistä. Fanit tekevät esimerkiksi True Blood -sarjassa

123 Buffy is and always was my escape. […] Even today watching all of the seasons, I am floored by the complexity
of the storylines and the depth of the characters. They feel like my friends. And the Buffyverse feels like this
private world I have that makes me feel better when I’m just tired of life. (WDBM #14)
124 Ks. lisää alaluku 5.2.
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nähtyjä virkattuja vilttejä. He myös suunnittelevat tietyn hahmon piirteisiin ja persoonaan sopivia käsitöitä. (Cherry 2011, 137–140.)
Fanikäsitöihin liitetään välillä myös fanifiktiota tai ne kytketään muilla tavoin
yhteen hahmojen kanssa. Esimerkiksi eräs fani oli neulonut True Bloodin vampyyri
Eric Northmanin silmien värin mukaiset pesulaput. Koska Eric on viikinki, niin fani
oli kirjaillut pesulappuihin riimuja. Fani oli tehnyt käsityönsä suunnitellen sen tarkasti Ericille. Kuvanmuokkauksella hän oli lisännyt käsityönsä valokuvaan, jossa
Ericin hahmo on kylvyssä. Fani tuo käsityöllään esille emotionaalisen sitoutumisensa sarjaan ja hahmoon. Cherry katsoo fanikäsitöiden olevan vuorovaikutusta
hahmojen identiteetin ja fani-identiteetin rajapinnoilla, mikä saa aikaan sen, että
sarjan teksti tulee tietyllä tavalla todelliseksi fanille. (Cherry 2011, 146–147.)
Aineistoni fanit ja fanikäsitöitä tekevät fanit kokevat vahvan emotionaalisen yhteyden sarjojen hahmoihin, mutta ymmärtävät tietoisesti, etteivät hahmot ole todellisia. Kuitenkin fanikäsityöt voivat tuoda faneille osan sarjasta todelliseen elämään
ja arkeen. Kääriytyminen samanlaiseen vilttiin, kuin sarjan hahmo, tuo yhteyden
sarjaan konkreettiseksi. Ericille suunnatut pesulaput ovat leikkiä fiktion ja todellisuuden välillä, missä todelliset esineet liitetään osaksi fiktiivisiä hahmoja. Oman
aineistoni fanien kokemukset osallistumisesta sarjojen kuviteltuun yhteisöön ovat
mielestäni selkeästi yhteydessä fanikäsitöiden tekijöiden tapaan luoda ja tuoda
esille yhteyttä sarjojen hahmoihin.
Henry Jenkinsin mukaan televisiosarjojen faniuteen liittyy tietynlainen vastaanoton tapa. Sarjoja katsotaan tarkkaavaisesti ja jakamatta huomiota muualle. Katseluun liittyy myös sekoitus emotionaalista läheisyyttä sekä kriittistä välimatkaa.
(Jenkins 1992, 277–278.) Sama on havaittavissa oman aineistoni fanirituaaleissa.
Sarjan hahmojen kuviteltuun yhteisöön osallistutaan rauhoittumisen ja hahmoihin
koetun emotionaalisen yhteyden kautta. Yhtä aikaa ilmenevä emotionaalinen läheisyys ja kriittinen välimatka näkyvät siinä, kuinka sarjan hahmot samanaikaisesti
koetaan läheisiksi ja tavallaan todellisiksi, sekä fiktiivisiksi hahmoiksi, joiden piirteitä ja tarinaa analysoidaan.
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5.4. Internetin faniyhteisöt
Yhteisöllisyys on usein nähty keskeisenä osana faniutta (ks. Hills 2002, ix; Hirsjärvi
2009; Jenkins 1992; Larsen & Zubernis 2013; Nikunen 2005). Henry Jenkins
(1992, 22) on jopa katsonut, että Ien Angin aineistona toimineet Dallas-sarjan fanit
olivat faneja vain suppeassa merkityksessä, koska heillä ei ollut yhteyttä muihin faneihin. Itse katson faniyhteisöjen olevan olemassa, vaikka fanit eivät olisi aktiivisesti yhteydessä toisiinsa. Aineistossani näkyy, kuinka faniyhteisö kuviteltuna yhteisönä voi pitää sisällään kaikki sarjan fanit. Kuitenkin monelle fanille internetin
ja tapaamisten kautta luodut konkreettiset yhteydet muihin faneihin ovat olennaisen tärkeitä.
Fanien rituaalinen osallistuminen faniyhteisöön onkin havaittavissa aineistostani.
Osallistuminen aineistonani toimiviin fanikeskusteluihin on ollut fanirituaali, jolla
on luotu yhteys muihin faneihin ja ilmaistu omaa kiinnostusta faniuden kohteeseen. Tämän lisäksi fanit kertovat viesteissään myös muista yhteisöllisyyden tavoista, kuten esimerkiksi fanisivustojen ylläpidosta, fanifiktion kirjoittamisesta ja
osallistumisesta fanitapaamisiin. Yhteisöllisyys onkin osa faniutta monin eri tavoin.
Nykyisin sosiaalisen median aikakaudella suuri osa faniuden yhteisöllisistä muodoista ilmenee internetissä (ks. esim. Booth 2017; Nikunen 2008, 185–187). Fanit
keskustelevat fanifoorumeilla ja sosiaalisen median alustoilla. He ylläpitävät fanisivustoja, tekevät videoita sekä jakavat omaa fanitaidetta ja fanifiktiota. Näiden
lisäksi osallistuminen paikallisiin ja kansainvälisiin fanitapaamisiin tai -tapahtumiin, eli coneihin125 on tärkeä osa yhteisöllistä faniutta. Faniyhteisöt voivat olla
sekä kuviteltuja yhteisöjä, joihin kuuluu ihmisiä ympäri maailmaa, että paikallisia
yhteisöjä, joissa voidaan tavata kasvokkain.
Faniuden yhteisöllisyyden pohjana on kokemus sarjojen merkityksellisyydestä. Faniuteen liittyvä omistautuneisuus ja kiinnostus halutaan jakaa muiden kanssa:

125 Con tulee englannin sanasta convention ja se on suomessakin vakiintunut termi faniuden piirissä ilmaisemaan organisoituja fanitapahtumia. Suomessa järjestetään vuosittain esimerkiksi scifi- ja fantasiafanien
FinnCon ja roolipeleihin liittyvä RopeCon.

152

True Blood on muuttanut elämäni tutustuttamalla minut faniuden ihmeelliseen maailmaan! Koskaan aikaisemmin en ole välittänyt tarpeeksi paljon sarjasta tai hahmosta etsiäkseni muita samankaltaisesti ajattelevia ihmisiä. […]
Se, että viettäisin monia tunteja tietokoneella keskustellen fiktiivisistä hahmoista, on jotain, jota en voinut ikinä kuvitella päivittäin tekeväni. Riippumatta mihin suuntaan True Blood kulkee sarjana, niin ystävät, jotka olen saanut viime vuosina, ovat kaikista tärkeimpiä. Toivottavasti nämä ystävyyssuhteet säilyvät pitkään sarjan loppumisen jälkeenkin. (TBCYL #4)126
Osallistuminen internetin fanikeskusteluihin on monelle tärkeä osa katselukokemusta ja fanikokemusta. Jakson jälkeen keskustellaan sen tapahtumista ja yritetään ennakoida seuraavia juonenkäänteitä. Myös lempi- ja inhokkihahmoista keskustellaan sekä puolustetaan omaa suosikkia sarjan hahmojen parisuhteista. Edellisen tekstin kirjoittaneen fanin kaltaisesti ihmiset innostuvat ja kiinnostuvat sarjoista, ja sitten haluavat löytää kaikupohjaa muista, joille sarjat ovat myös olleet
tärkeitä. Näin faniuden kautta muodostuu uusia yhteisöjä. Fani korostaa viestissään sarjan kautta luotujen ystävyyssuhteiden merkitystä itselleen. Faniyhteisöissä
syntyneet ystävyyssuhteet muodostuvat usein faneille tärkeiksi ja niistä tulee osa
myös faniuden ulkopuolista elämää.
Eräs lapsiaan ja sairasta äitiään kotona hoitanut fani ilmaisee fanikeskustelussa,
kuinka tunsi olleensa eristyksissä muusta maailmasta. Hän löysi True Blood -sarjan
sattumalta ja innostui sarjasta, muttei löytänyt lähipiiristään ketään, jonka kanssa
olisi jakanut kiinnostustaan. Näin fani kertoo internetin fanikeskusteluihin ja yhteisöön osallistumisen ensi vaiheista:
Lopulta menin nettisivulle, jossa muut ihmiset keskustelivat. Hengailin taustalla, kunnes löysin aiheen, josta tunsin voivani puhua. […] Se, että joku nauroi vitseilleni ja rakasti True Bloodia yhtä paljon kuin minä, sai minut menemään tuolle keskustelufoorumille päivittäin. […] Aloin ystävystyä muiden
kanssa. Me katsoimme sarjaa uudestaan ja uudestaan ja puhuimme siitä herkeämättä, ja pian olimme perustaneet Stephen Moyer127 nettisivuston. […]

126 True Blood has changed my life by introducing me to the wonderful world of fandom! Never before have I
cared enough about a show or a character to seek out other like-minded people. […] The whole aspect of
spending many hours on the computer, talking about fictional characters, is something I never dreamed I’d be
doing on a daily basis. Regardless of the direction True Blood takes as a series, it’s the friends I’ve made these
past few years that are most important. Hopefully those friendships will continue long after the show does.
(TBCYL #4)
127 Stephen Moyer näyttelee True Bloodissa Bill vampyyria.
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Sivusto vahvisti ystävyyssuhteitani ja olen saanut täällä ystäviä, jotka saivat
minut tuntemaan itseni taas osaksi maailmaa. (TBCYL #49)128
Käytännössä internetin faniyhteisöihin on helppo liittyä ja niistä on myös helppo
irrottautua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että faniyhteisöihin ei sitouduttaisi tai
ettei niissä muodostuisi vahvaa yhteisöllisyyttä (Nikunen 2008, 188). Nykyään yhä
selkeämmin ymmärretään, kuinka ihmiset eivät erota internetin todellisuutta
muusta arjestaan ja todellisuudestaan, toisin kuin vielä 2000-luvun alussa ajateltiin (ks. mm. Nikunen 2005, 130). Nykyisin sosiaalinen media on muun sosiaalisen
elämän jatke ja olennainen osa sitä. Faniuteen liittyvät internetin ja sosiaalisen median käyttötavat, kuten foorumeilla keskustelu ja oman sisällön tuottaminen,
ovatkin ennakoineet 2000-luvulla tapahtunutta sosiaalisen median murrosta
osaksi ihmisten arkipäivää (Booth 2017, 20–21). Fanifoorumien ja fanisivustojen
kautta fanit ovat pitäneet yhteyttä ja luoneet omaa sisältöä internetiin, ennen kuin
sosiaalinen media löi itsensä läpi osaksi kulttuurista todellisuuttamme.
Osallisuus fanien kuviteltuun yhteisöön ja internetissä luodut sosiaaliset suhteet
ovat monella tapaa osa fanien elämää. Sosiaalinen media mahdollistaa sekä uusien
yhteisöjen luomisen että niiden ylläpitämisen. Paikallisissa faniyhteisöissä voidaan
tavata kasvokkain ja näin internetin kuvitelluista yhteisöistä muodostuu osittain
ryhmiä, joissa on mahdollista kokea yhteisöllisyyttä myös median ulkopuolella.
Yhden ensimmäisistä suomalaisista Buffy-fanisivustoista perustanut fani kertoo,
kuinka keskustelu toisten fanien kanssa alkoi fanisivuston vieraskirjassa, ennen
kuin keskustelufoorumi Caritas perustettiin. Fanisivuston ylläpidon lisäksi keskustelu sarjasta muodostui tärkeäksi, ja fani kertoo kuinka muiden fanien kanssa jutteleminen ”oli uskomattoman helppoa ja hauskaa” (BME #11). Yhteisö alkoi muodostua aktiivisten keskustelijoiden kanssa, jo ennen kuin fanifoorumi lähti kunnolla
käyntiin. Samalla tavalla suomalaisten Xena-fanien kohdalla fanisivustojen poh-

128 I finally went to a web site that other people were talking on. I lurked until I found a subject I felt comfortable
in speaking about. […] That someone would laugh at my jokes and love TB as much as I did made me start going
to that board every day. […] I began making friends. We watched it over and over and talked about it incessantly,
and pretty soon the Stephen Moyer website was created […] This site solidified my friendships and I have made
friends here that made me feel I was part of the world again. (TBCYL #49)
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jalta syntyi keskusteluita ja niiden kautta moninaista fanitoimintaa, kuten tapaamisia (Nikunen 2005, 120–122). Televisiosarjojen faniudessa erityisesti mahdollisuus
olla yhteydessä muihin faneihin ja jakaa kokemuksia ja mielipiteitä on tärkeää.
Näin syntyy myös uutta yhteisöllisyyttä:
Tämän sarjan ansiosta olen saanut mahtavia kavereita ja ystäviä. Osasta on
tullut nyt viimevuosien aikana jopa läheisempiä kuin muista ystävistä. Sillä
tämän porukan kanssa kuitenkin juttelee joka päivä. (BME #1)
Samalla tavoin Kaarina Nikunen huomasi tutkimuksessaan, kuinka Xena-fanit kokivat tärkeäksi internetin faniyhteisön. Kun lähipiirissä ei ollut sarjasta kiinnostuneita, niin internetistä löydetty faniyhteisö auttoi rakentamaan fani-identiteettiä.
Faniyhteisön kautta omalle kiinnostukselle löytyi nimi sekä paikka ja käytännöt faniuden toteuttamiselle. Lisäksi fanit saivat yhteisöstä vahvistusta sille, etteivät olleet ainoat sarjasta kiinnostuneet. (Nikunen 2005, 122.) Faniyhteisön kautta oikeutetaan myös omaa faniutta. Toisten fanien olemassaolo tuo esille mediatekstin laajempaa kulttuurista merkitystä, koska kyse ei ole vain yhden ihmisen kokemuksista.
Aiemmin ihmiskunnan historiassa se yhteisö ja perhe, johon synnyit, kertoi kertomukset, jotka selittivät todellisuuden luonteen, ihmisten paikan siinä ja elämän
merkityksen. Nyt varsinkin länsimaissa tämänkaltaisen yhteisön merkitys on vähentynyt toisaalta globaalin viestinnän ja toisaalta uskonnollisen moninaisuuden
vuoksi. Ihmiset voivat etsiä ja löytää itselleen tärkeitä kertomuksia ja luoda niiden
kautta yhteisöjä. Ihmisten ei enää tarvitse jakaa lähiyhteisönsä tarinoita tai kiinnostuksen kohteita. Nykyään yhteisöllisyyttä voidaan helposti kokea ihmisten
kanssa, jotka asuvat toisella puolella maailmaa. Kuvitellut faniyhteisöt voivatkin
tarjota mahdollisuuden yhteisöllisyyteen samanhenkisten ihmisten kanssa, jos lähipiiristä ei löydy omaa kiinnostusta jakavia ihmisiä.
Kansainvälisen faniyhteisön merkitys ilmenee seuraavassa True Blood -fanin viestissä:
Rakastan sarjaa ja kaikkia faneja ympäri maailmaa, joiden kanssa keskustelen Twitterissä ja Internet Movie Databasessa. […] Se on uskomaton sarja ja
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sillä on mahtava fanikunta, ja vaikka minulla ei ole monia ystäviä, jotka katsovat sarjaa, tunnen olevani osa fantastista – ja SUURTA – yhteisöä! (TBCYL
#38)129
Viestissä fani korostaa faniyhteisön kokoa ja kansainvälisyyttä. Viestistä on havaittavissa, kuinka fani liittää kaikki sarjan fanit osaksi samaa kuviteltua yhteisöä. Osallistuminen fanikeskusteluihin sosiaalisessa mediassa rakentaa yhteisöllisyyden kokemusta, joka on merkittävä erityisesti, koska fani ei pysty jakamaan kiinnostustaan muiden ystäviensä kanssa. Faniyhteisön koon painottaminen tuo esille myös
tapaa oikeuttaa omaa faniutta. Vaikka lähipiiristä löytyy vain harvoja sarjaa seuraavia, niin maailmalla oleva laaja fanijoukko tukee fanin sitoutumista juuri tähän sarjaan. Oikeuttamalla omaa faniuttaan suuren faniyhteisön kautta, kirjoittaja pyrkii
nostamaan esiin, kuinka hänen kiinnostuksen kohteensa on kulttuurisesti arvostettua.
Buffy-sarjan ja -faniuden ajallinen ero True Bloodin ja Vampyyripäiväkirjojen
kanssa on havaittavissa yhteisöihin liittyvissä faniteksteissä. Buffy-sarjan keskustelut on käyty reaaliajassa sarjan jaksojen kanssa jo 1990-luvun lopulta 2000-luvun
ensimmäisiin vuosiin. Koska olen kerännyt aineistoni vuodesta 2011 eteenpäin, niin
päivittäinen keskustelu sarjoista on jo hiipunut ja faniyhteisöt eivät enää toimi niin
aktiivisesti. Tämä näkyy seuraavassa viestissä:
Kun liityin Iso-Britannian Buffy fandomiin vuonna ’99 se oli mahtavaa aikaa
tutustua ihmisiin ja perustaa nettisivuja ja keskustelufoorumeita. Se kaikki
on jo mennyttä, mutta ne kokemukset olivat mahtavia ja muistan ne vielä
pitkään. Ja liitän aina Buffyn ja faniyhteisön toisiinsa, vaikka en olisi ollut
faniyhteisöön suoraan yhteydessä. (HHBHY #2)130
Vaikka faniyhteisö ei ole enää aktiivisesti toiminnassa, se ei ole menettänyt merkitystään tämän fanin elämässä. Muistot ja kokemukset fanitoiminnasta ovat osa sarjoihin liitettyä nautintoa, joka on läsnä, vaikka toiminnasta faniyhteisössä onkin jo

129 I love the show and all the fans around the world that I talk to on Twitter and IMDd. […] It’s an amazing
show, with and amazing fan base, and while I don’t have many friends that watch the show, I feel a part of a
fantastic – and LARGE- group of people! (TBCYL #38)
130 When I first joined the UK Buffy fandom in '99 it was a great time getting to know people and set up websites
and chat channels. It's all long gone now but the experiences were great and I will remember them for a long
time to come. and I always connect Buffy and the fan community, even when I haven't been directly involved.
(HHBHY #2)
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aikaa. Viestistä on tulkittavissa, että fani kokee vahvaa yhteisöllisyyttä ja saa edelleen iloa yhteisöstä, joka ei enää aktiivisesti toimi, eikä tapaa toisiaan netissä tai
kasvotusten. Buffy-fanien kuviteltu yhteisö on vielä olemassa.
Buffy-fanien kohdalla vuosien kuluminen sarjan ilmestymisestä on myös tuonut
uudenlaista näkökulmaa sarjaan ja faniuteen. Aktiivisten fanivuosien jälkeen
monille fanius jää osaksi elämää. Toiset fanit kertovat, kuinka jatkavat sarjan katselua, kun taas monille fanius toteutuu vuosien mittaan enemmänkin muistojen ja
kokemusten sekä luotujen ystävyyssuhteiden kautta. Tämä näkyy esimerkiksi suomalaisten Xena-fanien sekä Buffy-fanien yhteisöissä. Kummatkin faniyhteisöt ovat
vielä olemassa, mutta tapaamisia ja keskusteluja on harvemmin. Mukana on lähinnä tietty perusjoukko, joka on ystävystynyt vuosien varrella (FinnCon paneeli
2018). Fanius on ihmisiä yhdistänyt asia, mutta 20-vuotta sarjojen julkaisun jälkeen faniyhteisöissä korostuu yhteisöllisyys, eikä enää niin merkittävästi sarjoihin
liittyvät keskustelut. Monet asiat on jo keskusteltu ja ilmaistu, ja tässä vaiheessa
yhteyden kokeminen toisiin ihmisiin on olennaisempaa. Tämä näkyy seuraavassa
faniviestissä:
Angelin ja Buffyn katsominen on pitänyt minut järjissäni pariin otteeseen
elämäni aikana. Tällä hetkellä huomaan vielä olennaisemmin faniyhteisön
(ihmiset, joihin ystävystyn netissä Buffyn ja Angelin takia) pitävän minut järjissäni ja toimintakykyisenä. Esimerkiksi Buffy-Boards on aina olemassa
silloin, kun tarvitsen sitä. (HHBHY #5)131
Viestistä on havaittavissa fanin vahva kokemus sarjojen merkityksestä omaan elämään. Fani liittää erittäin positiivisia mielikuvia sarjoihin ja faniuteen. Hän korostaa kokemusta, että faniyhteisö on aina olemassa, kun hän tarvitsee sen tukea.
Buffy-faniudessa näkyy faniuden käytänteiden ja faniyhteisöjen muutos ajan kuluessa. Kun sarja tulee televisiosta, niin sitä seurataan ja siitä keskustellaan aktiivisesti. Sarjan päättymisen jälkeen fanius on usein jonkin aikaa vielä hyvin aktiivista,
mutta vähitellen fanitoiminta hiipuu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että itse fanius
loppuisi tai hiipuisi kaikilta, vaikka monelle tosin käy myös niin.

131 Watching Angel and Buffy kept me sane though a few times in my life. More importantly now I find the
fandom (friends I make online because of Buffy and Angel) keeps me sane and functioning ok. For example;
Buffy-Boards is always there when I need it to be. (HHBHY #5)
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Buffy-fanius voidaan nähdä Matt Hillsin määritelmän mukaan kulttifaniutena.
Kulttifaniuteen liittyy faniuden kohteen kulttistatus, mutta ehkä vielä olennaisemmin siihen kuuluu faniuden jatkuminen vuosia sen jälkeen, kun faniuden kohteesta
ei enää tuoteta uutta materiaalia. Star Trek -fanius on hyvä esimerkki kulttifaniudesta, mikä jatkui 1960-luvulta vuosia, ennen kuin uusia elokuvia tai televisiosarjoja alkoi ilmestyä. (Hills 2002, x–xi.) On huomioitavaa, että Buffy-sarjan pitkäaikaista faniutta on helpottanut, ja varmasti myös lisännyt, 2000-luvun alkupuolella
alkanut televisio-ohjelmien julkaisu DVD-formaatissa. Mahdollisuus katsoa sarjaa
näiltä tallenteilta juuri sarjan loppumisen jälkeen on mahdollistanut pitkäaikaisen
sitoutumisen sarjaan. (Ks. Pender 2016, 133–134.)
Vampyyrisarjojen fanit ovat löytäneet toisensa sosiaalisessa mediassa. Faniyhteisössä he ovat voineet keskustella sarjoista ja niihin liittyvistä merkityksistä, sekä
kokea yhteyden fanien kuviteltuun yhteisöön. Fanikäytänteet, kuten keskusteluihin
osallistuminen, muodostavat fanirituaaleja, joiden kautta yhteyttä toisiin faneihin
koetaan. Monille faneille sosiaalisen median kautta luotu yhteys fanien yhteisöön
muodostuu merkittäväksi osaksi arkea. Monet myös luovat ystävyyssuhteita faniuden pohjalta ja tapaavat toisiaan kasvokkain. Faniyhteisöt voivatkin tuottaa tärkeitä
yhteisöllisyyden kokemuksia, joita myös osittain etsitään faniuden kautta (ks. myös
Ray et al. 2017). Uskonnollisten rituaalien kaltaisesti osallistuminen faniyhteisön
toimintaan vahvistaa kokemusta yhteisöllisyydestä ja jaetusta kulttuurisesta todellisuudesta.

5.5. Lähipiirin faniyhteisöt
Aineistostani on havaittavissa, kuinka fanius ei aina lähde vain yksilön kiinnostuksesta, eivätkä faniyhteisöt aina muodostu toisilleen aiemmin vieraiden ihmisten
kanssa. Osa faneista on löytänyt sarjan ystävän tai perheenjäsenen kautta. Nämä
fanit myös yleensä luovat läheistensä kanssa katsomisen ja faniuden rituaaleja.
Viesteissä korostuu kolme lähiyhteisöä, joiden kanssa faniutta jaetaan: ystävät,
perhe ja puolisot. Näin faniuteen liittyvä yhteisöllisyys voi myös vahvistaa lähiyhteisöä ja luoda uusia tapoja ylläpitää jo olemassa olevia sosiaalisia suhteita.
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Sarjat löydetään monesti ystävien tai perheen kautta. Samalla monille muodostuu
tapoja katsoa sarjoja yhdessä. Seuraavassa True Blood -fanin viestissä faniuden
merkitys ystävyyssuhteisiin ilmenee kahdella tavalla:
Paras ystäväni esitteli minulle sarjan. […] Sain äskettäin pojan ja meille muodostui rituaaliksi kulkea ystäväni luokse, antaa mummin viettää laatuaikaa
poikani kanssa, ja minä ja ystäväni saimme tunnin aikaa rentoutua ja nauttia
True Bloodista. […] Kun muutin uuteen osavaltioon, enkä tuntenut sieltä
ketään ja olin yksinäinen, huomasin yllätyksekseni jotain mahtavaa. Keskustelussa työpaikallani mainitsin, kuinka paljon rakastan True Bloodia, ja elämäni muuttui. Niin monet eri ihmiset hyvin erilaisista taustoista nauttivat
sarjasta. Tämän sarjan voiman vuoksi, olen solminut todella epätodennäköisiä ystävyyssuhteita paikkakunnalla, jonne juuri muutin. (TBCYL #33)132
Viestistä voidaan nähdä, kuinka fanius syntyi parhaan ystävän myötävaikutuksella.
Fanius oli aluksi heidän suhdettaan vahvistava tekijä, kun he muodostivat katselulle yhteisen rituaalin. Fanius tarjosi siis kiireiseen arkeen hetken omaa aikaa katsoa sarjaa ja ylläpitää ystävyyssuhdetta. Fanius auttoi kirjoittajaa myös luomaan
uusia lähiyhteisön ystävyyssuhteita, kun hän muutti uudelle paikkakunnalle. Fani
kertoo yllättyneensä siitä, kuinka hän True Blood -sarjan faniuden kautta löysikin
uusia ystäviä. Fani ilmaisee sarjan toimineen voimana, joka on tuonut hänet yhteen
toisten ihmisten kanssa.
Viestissä fani korostaa sarjan faneissa olevan ihmisiä monista eri taustoista. Fani
kutsuu sarjan kautta luotuja ystävyyssuhteita epätodennäköisiksi, eikä siis luultavasti olisi ystävystynyt juuri näiden ihmisten kanssa ilman jaettua True Blood -faniutta. Victor Turner näki olennaisena sen, että rituaaleissa liminaalisilla henkilöillä ei ollut statusta tai omaisuutta. Esimerkiksi liminaalissa olevat aikuistumisriitin kokelaat olivat tasa-arvoisia ja he kokivat yhteyttä ja vahvaa toveruutta keskenään. Tästä yhteenkuuluvuudesta Turner käyttää termiä

communitas.

Communitas on siis yhteisö ja yhteys, joka tunnetaan liminaalissa, kun aiemmat
valta-asemat ovat poissa. (Turner 1969, 95–96.) Faniyhteisöissä voidaan havaita
communitaksen kaltaista yhteenkuuluvuutta, joka muodostuu siitä, että ihmiset
132 My best friend got me into the show […] I recently had my son so it became a ritual for us to trek to her place,
let Grandma have quality time with him and my friend and I had an hour to relax and enjoy True Blood. […]
Upon moving to another state, not knowing anyone and feeling lonely I came across something amazing. I
mentioned how much I loved True Blood in a conversation at work and my life changed. So many different
people from so many different walks of life enjoy this show. I have made the most unlikely of friends in a place
I just moved to because of the power of this show. (TBCYL #33)
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hyvin eri taustoista, ikäryhmistä, asemasta ja sukupuolesta riippumatta ovat saman
sarjan faneja. Yhdistävä tekijä on faniuden kohde, ja yhteisöllisyys rakentuu yhteisen jaetun kohteen merkityksestä. Sosiaaliset valtarakenteet voivat siis faniyhteisöissä olla erilaisia, kuin muualla yhteiskunnassa, mutta faniyhteisöissä on kuitenkin omat hiearkkiansa.133
Lähipiirin faniyhteisöllisyydessä Buffy-sarjan ajallinen ero True Blood- ja Vampyyripäiväkirjat-sarjoihin näkyy siinä, kuinka faniutta siirretään sukupolvelta toiselle.
Kun Buffy-sarjan alkamisesta oli kulunut 10-vuotta, fanit osallistuivat keskusteluun, jossa muistelivat sarjaa ja sen merkitystä itselleen. Viestiketjussa havaitsin
useita viestäjä siitä, kuinka sarja halutaan siirtää perintönä omille lapsille, tai että
se on jo siirretty ja fanius yhdistää perhettä:
Aloin katsomaan Buffy vampyyrintappajaa kavereideni kanssa, kun olin high
schoolin viimeisellä luokalla. Sarjan loppumiseen asti kokoonnuimme
kerran viikossa katsomaan sarjaa yhdessä. Ja nyt katson sitä pikkusiskojeni
ja lasteni kanssa. Se on kuin perhekalleus, joka siirretään seuraavalle sukupolvelle. (BM #287)134
Buffy vampyyrintappaja on ollut inspiraationi jo monia vuosia. […] Tyttäreni
on myös sarjan fani ja olemme käyttäneet tunteja katsellen jaksoja yhdessä
yhä uudelleen. Me vieläkin nauramme ja itkemme sarjan mukana. (BM
#34)135
Fanius joskus siis siirtyy tai siirretään sukupolvelta toiselle. Esimerkiksi Tähtien
sota -elokuvien faneja on tällä hetkellä jo kolmannessa polvessa. Jokaiselle Tähtien
sodan fanisukupolvelle on tullut uutta materiaalia elokuvien, sarjakuvien ja televisiosarjojen muodossa. (ks. Cook 2013.) Samoin Buffy vampyyrintappaja siirtyi televisiosarjan jälkeen sarjakuvaformaattiin.136 Sarjaa voi myös seurata esimerkiksi
suoratoistopalveluista. Vaikka uutta audiovisuaalista materiaalia Buffysta ei ole
tullut vuoden 2003 jälkeen, niin vuosikymmeniä jatkunut kiinnostus sarjaan on
säilyttänyt sen keskeisenä osana populaarikulttuuria.

Ks. lisää alaluku 1.4.
I started watching BtVS my Senior year in HS along with my friends. We got together up until the end of the
series once a week to watch it together. And now I watch it with my little sisters and children. It's like an
heirloom being passed down. (BM #287)
135 BTVS has been an inspiration to me for many years. […] My daughter is a fan as well and we’ve spent many
hours rewatching episodes together. We still laugh with the good times and cry with the bad. (BM #34)
136 Dark Horse Comics julkaisi Buffy vampyyrintappajan kaudet 8–12 sarjakuvaformaatissa vuosina 2007–
2018. Nämä sarjakuvat jatkavat Buffyn tarinaa siitä, mihin televisiosarja päättyi.
133

134
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Aineistoni keräämisen aikaan True Blood -sarja pyöri vielä televisiossa, ja fanit kertoivatkin tavoistaan katsoa sitä viikottain yhdessä perheenjäsentensä kanssa. Perheen kesken luodut katsomisrituaalit tukivat erityisesti aikuistuvien lasten ja
heidän vanhempiensa suhdetta. Seuraavassa fanitekstissä korostuu juuri perheen
merkitys faniudessa ja se, kuinka fanius on toiminut perhettä yhdistävänä tekijänä:
True Blood ei ole vain muuttanut elämääni, se muutti siskoni ja äitini elämät
myös. 2 vuotta sitten isälläni diagnosoitiin kolmanteen vaiheeseen edennyt
syöpä ruokatorvessa, mikä repi perheemme erilleen. Minä en koskaan enää
tullut kotiin yliopistolta. Äitini työskenteli kokopäiväisesti ja huolehti isästäni, ja siskoni oli niin raivoissaan koko tilanteesta, että tuli kotiin keskiyöllä
arkisinkin, jos tuli kotiin ollenkaan. Kun siskoni oli kotona, hän ei joko puhunut kenellekään tai sitten hän huusi meille. Silloinen poikaystäväni esitteli
minulle sarjan ja epäilin, etten pitäisi siitä. En ole koskaan ollut niin väärässä! Rakastin sitä! Se tarjosi keinon karata kotini tilanteesta. Kun vihdoin
näytin sen äidilleni ja siskolleni, kummallekin erikseen, he rakastuivat siihen
myös. Siskoni alkoi tulla kotiin ehtiäkseen nähdä True Bloodin, minä tulin
kotiin kesäksi ja äitini varasi myös aikaa katsoakseen sarjaa. Ennen kuin huomasimmekaan, True Blood oli tehnyt meistä taas perheen. (TBCYL #31)137
Ensimmäinen perheen ja ystävien vaikutukseen liittyvä seikka viestissä on, että poikaystävä oli esitellyt sarjan tällä fanille. Useat aineistoni fanit kertovat löytäneensä
sarjan ystävien ja puolisoiden kautta. Viestin kirjoittaja oli puolestaan esitellyt sarjan äidilleen ja siskolleen. Fani ilmaisee, kuinka läheisen vaikea sairaus oli ajanut
hänen perheensä erilleen. Viestistä on tulkittavissa, että sarja tarjosi fanille keinon
karata raskasta tilannetta, mutta samalla se tarjosi jotain yhteistä ja perheen arjen
ulkopuolista, mikä yhdisti äitiä ja tyttäriä. Fani mieltää sarjan olleen väline, joka on
palauttanut perheen suhteita normaalimmaksi raskaassa tilanteessa. Näin sarjan
merkitys fanille tulee perheenjäsenten uudesta yhteydestä ja yhteisöllisyyden palautumisesta.

137 True Blood hasn’t just changed my life, its changed my mom and sister’s too. 2 years ago my dad was
diagnosed with stage 3 esophageal cancer and it tore my family apart. I never came home from college, my mom
was working full time and taking care of my dad and my sister was so enraged at the situation she used to come
home at midnight on school nights or not at all. When she was home she wouldn’t speak to anyone or she would
yell at us. My then boyfriend introduced me to the series and I wasn’t sure I would like it. Well I have never
been so wrong in my life! I loved it! It provided an escape from what was going on at home. When I finally
showed it to my mom and sister separately, they fell in love too. My sister started coming home in time for True
Blood, I came home for the summer and my mom took some time for herself to watch. Before we even knew
what had happened, True Blood had turned us into a family again. (TBCYL #31)
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Fanius on tukenut perheenjäsenten yhteyttä toisiinsa myös vähemmän traumaattisissa elämäntilanteissa:
Äidilläni ja minulla ei koskaan ollut sarjoja, joita olisimme katselleet yhdessä,
ja joista olisimme oikeasti nauttineet. Kun kutsuin äitini asuntolahuoneeseeni yliopistolle yhtenä sunnuntaina, me katsoimme True Bloodia ensimmäisen kerran. True Bloodin vuoksi äitini tilasi uudestaan kaapelitelevision
perheemme kotiin, mitä meillä ei siis ollut, kun olin nuori, ja me molemmat
tyhjensimme aikataulumme sunnuntai-illoiksi tehdäksemme niistä meidän
True Blood äiti-tytär iltoja! Me molemmat osallistuimme True Blood
ultimate fan exprience -tapahtumaan yhdessä, toistemme seuralaisina, ja nyt
emme malta odottaa kolmatta kautta! True Blood antoi äidilleni ja minulle
tekosyyn viettää yhdessä aikaa ja nauttia toistemme seurasta. (TBCYL
#37)138
Viestistä on tulkittavissa, kuinka True Blood tarjosi fanille ja hänen äidilleen yhteisen kiinnostuksen kohteen. Äiti ja tytär loivat yhteisen katselurituaalin, joka vahvisti heidän suhdettaan muuttuneessa elämäntilanteessa. Faniuden tuoma yhteisöllisyys on tämän fanin elämässä ollut yhteydenpitoa äitiin, mikä oli jäänyt yliopistoon siirtymisen ja lapsuuden kodista muuton vuoksi vähäisemmäksi. Sarja on vahvistanut sosiaalista yhteyttä lapsuudenkotiin ja perheeseen, kun äiti ja tytär ovat
voineet jakaa faniuden. Rituaalinen yhdessä katsominen muodostui yhteydenpidon
ja läheisyyden kokemisen tavaksi tarjoten jaettuja merkityksiä ja yhteisöllistä osallisuutta.
Sarjojen kautta luotu yhteys aikuistumassa olevien lasten ja heidän vanhempiensa
välillä ei ole poikkeuksellinen. Aineistossani esimerkkejä siitä löytyy erityisesti True
Bloodiin liittyen. Aikuistuminen on muuttanut perhedynamiikkaa ja aikuisille
suunnatun, väkivaltaa ja seksiä avoimesti esittävän True Blood -sarjan jaettu fanius
tuo esille, kuinka lasten ja vanhempien asemat ovat muuttumassa yhteisesti koetuksi aikuisuudeksi. Aikuistuneet lapset ja heidän vanhempansa ovat löytäneet
True Bloodista jotain, mikä on koskettanut heitä kumpaakin, ja mitä voivat yhdessä
jakaa.
138 My mom and I never had any shows that we would watch together and actually enjoy. After I invited my
mother over to my dorm room one Sunday night while I was in college we watched True Blood for the first time.
Because of True Blood my mom reordered Cable for my family home, which I never had growing up and now
we’ve both cleared our schedules for Sunday nights to make them our True Blood mother daughter bonding
nights!We both attended the True Blood ultimate fan experience together as dates and now we can’t wait for
season three! True Blood made it possible for my mom and I to create an excuse to get together and enjoy each
other’s company. (TBCYL #37)
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Fanin perhe ja ystävät voivat olla osa sosiaalista verkostoa, jossa sarjasta, hahmoista ja kirjoista keskustellaan:
Tyttäreni, heidän ystävänsä ja monet minun ystävistäni jakavat rakkauteni
True Bloodiin, ja me puhumme siitä kuka on ”namu” (suurin osa sanoo, että
Eric, mutta minä tulen aina olemaan nainen, joka menetti sydämensä
Billille). Me keskustelemme kirjoista139 ja muusta aiheeseen liittyvästä.
Mutta sarjaa katson aina mieheni kanssa, sohvalla, popcornit valmiina ja
mukavan asennon valinneena. Mieheni pitää eniten… arvatkaa… Sookiesta.
(TBCYL#10)140
Tämä viesti on esimerkki siitä, kuinka sarjan faniuteen voi liittyä tärkeiksi koettuja
kokemuksia ja rituaalisia katselutapoja, vaikka sarjasta saatu nautinto keskittyy
viehättäviin ja seksikkäisiin hahmoihin. Viestistä voidaan nähdä, kuinka fani jakaa
eri piirteitä faniudesta eri lähipiirin faniyhteisöjen kanssa. Tytärten ja ystävien
kanssa keskustellaan sarjasta ja kirjoista. Itse sarjan katsominen on fanin ja hänen
miehensä yhteinen rituaali. On luontevaa, ettei aviomiehen kanssa keskustella siitä,
kuka mieshahmoista on ”namuin”. Kuitenkin nämä keskustelut ovat vain osa faninautintoa. Aviomiehen kanssa jaettu katselu on puolisoiden oma kahdenkeskeinen fanirituaali, johon muilla ei ole asiaa.
Parisuhde on esillä erityisesti True Blood -sarjan fanien viesteissä. Viesteistä voidaan havaita, kuinka monesti aviomies tai poikaystävä on kertonut sarjasta fanille
tai suositellut häntä katsomaan sitä. Fanius alkaa usein puolison ehdotuksesta.
Puolisot myös mahdollistavat rituaalista sarjaan keskittyvää katselua hoitamalla
lapsia tai itse pysymällä poissa tilasta, jossa fani katselee sarjaa. Jonkin verran löytyy viestejä, joissa kerrotaan sarjaa katseltavan yhdessä puolison kanssa, mutta
useimmin sarjaa katsotaan ilman kumppania.
Sarjan katsominen ilman puolisoa voi johtua käytännöllisistä syistä. Esimerkiksi
jonkun pitää hoitaa lapsia. Monista faniviesteistä on kuitenkin havaittavissa,
kuinka fanit haluavat katsoa sarjaa ilman aviomiestään. Viestiketjussa You Know

The Southern Vampire Mysteries -kirjasarja, johon True Blood perustuu.
My daughters, their friends, and many of my friends share my love of True Blood and we talk about who is
“yummy” (most say Eric but I’m going to always be a woman who has lost her heart to Bill). We share talking
about the books and such. But when it comes to watch the show, it’s me and my husband, on the couch, popcorn
ready and settled in. My husband likes… guess… Sookie best. (TBCYL#10)

139

140
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You’re Obsessed with TB When käsitellään leikkisästi True Blood -faniuteen liittyvää vahvaa sitoutumista, ja seuraava viesti on osa tätä keskustelua:
Laitat miehesi kellariin katsomaan televisiota sunnuntaisin kello 20, koska
olet huolestunut, että hän pilaa True Bloodin sinulta. (OWTB #9)141
Vaikka viestiä ei ole kirjoitettu ihan tosissaan, niin siinä näkyy muuallakin aineistossani esille tullut halu nauttia sarjasta ilman puolisoa. Kaikissa tarkastelemissani
vampyyrisarjoissa komeat vampyyrimiehet ovat usein vähissä vaatteissa tai jopa
alasti. Vampyyrit ovat näin katseen kohteena ja monet fanit kirjoittavatkin hyvännäköisten miesten olevan yksi syy sarjan katsomiseen: ”Sarjassa on niin paljon miehiä silmänruokana, että ihan pyörryttää.” (WYLVD #10)142.Seksin esittäminen sekä
seksiobjekteina esitetyt vampyyrimiehet ovat luultavasti yksi syy, jonka vuoksi fanit
ilmoittivat katsovansa sarjaa ilman miestään.
Seksuaalisuus on merkittävä piirre kaikissa vampyyrisarjoissa. Seksuaalisuus on
ollut osa vampyyrikertomuksia jo uskonnollisista ja kansanperinteen kertomuksista saakka. Lilith imi miehistä verta sekä halusi heidän siemennestettään. Kansanperinteen haudastaan nousseet ruumiit puolestaan pakottivat vaimonsa harrastamaan seksiä kanssaan. Fiktion vampyyreihin on liitetty myös vahvasti seksuaalisuus.143 Se, onko seksuaalisuus nähty uhkana vai mahdollisuutena, liittyy aikaan,
jolloin tarinat ovat syntyneet.
True Blood -sarjassa seksi on avoimesti esillä ja sitä esitetään paljon ja melko yksityiskohtaisesti. Sarja poikkeaakin tässä mielessä Buffysta ja Vampyyripäiväkirjoista. Buffy-sarjassa seksiin, erityisesti teini-ikäisten seksiin, liitetään paljon negatiivisia konnotaatioita. Ja vaikka Vampyyripäiväkirjoissa teini-ikäistenkään seksiä
ei tuomita, niin sitä ei samalla tavalla näytetä, kuin aikuisille suunnatussa True
Bloodissa. Buffy ja Vampyyripäiväkirjat on esitetty Yhdysvalloissa valtakunnallisilla televisiokanavilla, joilla on tarkat säännöstöt Federal Communications
Commissionilta (FCC) siitä, mitä on soveliasta esittää. Nämä säännöt eivät samalla

141 You make your hubby sit in the basement and watch TV Sundays at 8, cause your worried he’ll ruin it for
you. (OWTB #9)
142 There is so much male eye candy in the show that it makes me feel dizzy. (WYLVD #10)
143 Ks. lisää alaluvut 3.1., 3.2. ja 3.3.

164

tavalla koske kaapelitelevisiokanavia, kuten HBO. HBO onkin tunnettu aikuisemmalle yleisölle suunnatuista sarjoista, joissa seksiä ja väkivaltaa kuvataan runsaasti.
(DeFino 2014, 4–5; Cherry 2012, 3.)
Fanit käsittelevät huumorilla True Blood -sarjaan liittyvää seksuaalisuutta, mutta
se toisaalta näyttäytyy myös naisten keinona ilmaista halua katsoa seksiä televisiosta ja nauttia sarjan komeiden vampyyrimiesten katsomisesta. Yleisesti kulttuurissamme tällaiset nautinnot liitetään vieläkin lähinnä miehiin ja usein visuaalisessa kulttuurissa naisten alastomat kehot ovat esillä. Seuraava faniteksti on myös
keskustelusta You Know You’re Obsessed with TB When:
Kun katsoessamme viimeisintä True Blood jaksoa naapurisi sanoo: ”OMG,
mitä tämä on? Tämä on kuin pornoa! Me katsomme pornoa!”. Ja huudat hänelle: ”Ole hiljaa! Ole hiljaa! En pysty keskittymään tähän pornoon!” (OWTB
#57)144
Viestistä on tulkittavissa, kuinka sarjaan liittyvästä seksuaalisuudesta ja seksin esittämisestä nautitaan, mutta nautinto poikkeaa naiskatsojiin asetetuista mielikuvista. Järkyttynyt naapuri ilmentää tapaa, jolla naisten oletetaan suhtautuvan sarjan seksiin. Kuitenkin fanin repliikki halusta keskittyä pornoon tuo esille fanien
nautinnon. Katherine Larsen ja Lynn S. Zubernis ovat havainneet, että naisfanien
pelätään ilmentävän liian avoimesti seksuaalisuuttaan ja erityisesti naisfaneja halvennetaan faniuteen liittyvän seksuaalisuuden vuoksi. Larsenin ja Zubernisin
mukaan naisfanit sisäistävät tätä suhtautumista ja se voi tuottaa häpeää omasta faniudesta. (Larsen & Zubernis 2013, 3, 40.)
Omassa aineistossani fanit kuitenkin vapaasti ilmaisevat saavansa nautintoa komeiden miesten katselusta, ja viestit ilmentävät enemmänkin positiivista kokemusta sarjan seksuaalisista piirteistä. Aviomiesten sulkeminen katselun ulkopuolelle vahvistaa myös kuvaa, että naiset pystyvät valitsemaan katselun ilman miestään. Naiset voivat toteuttaa seksuaalisuuttaan katsomalla televisiosta omaa ”pornoaan” ilman, että asiasta näyttää aiheutuvan vaikeuksia parisuhteeseen. Aineis-

144 When watching the latest TB, your next door neighbour says, “OMG, what is this? It’s like porn! We are
watching porn!” and you scream at her, “Shut up! Shut UP! You are distracting me from the porn!” (OWTB #57)
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tossani itse asiassa miehet usein edesauttavat puolisoidensa mahdollisuutta keskittyä rauhassa sarjan katsomiseen. Vaikka faniutta ei aina puolisoiden välillä jaettaisikaan, niin kumppanit yleensä ymmärtävät ja tukevat faniutta.
Lähipiirissä jaetut fanirituaalit eivät luo yhteyttä median kautta kuviteltuun yhteisöön, vaan ne vahvistavat perheen ja ystävien yhteisöllisyyttä. Fanirituaalit ovat
näin mediavälitteisiä, koska ne pohjautuvat sarjoihin, mutta itse yhteisö, jossa ne
jaetaan, on olemassa mediasta huolimatta. Fanius tukee toisille faneille lähipiirin
yhteisöllisyyttä. Fanirituaalit ovat silloin keinoja viettää aikaa läheisten kanssa ja
jakaa yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Fanius on tarjonnut myös keinoja luoda yhteyttä uudelleen silloin, kun perhedynamiikka on ollut murroksessa. Joillekin fanius on puolestaan luonut uusia lähipiirin ystävyyssuhteita. Osalla puolisot toimivat faniuden mahdollistajina ja tukijoina, vaikka faniutta ei yhteisesti jaettaisikaan.
Olen nyt käsitellyt kolmea eri tapaa, joilla fanit kokevat yhteisöllisyyttä fanirituaalien kautta. Seuraavassa luvussa tarkastelen, kuinka fanit kertovat faniuden merkityksestä elämässään, ja kuinka tämä kertomuksellistaminen toimii rituaalisena keinona liittyä osaksi kuviteltua, ja osittain konkreettisesti olemassa olevaa, faniyhteisöä.

5.6. ”Sarja muutti elämäni” -kertomukset faniuden
tunnustamisena
Yksi fanikirjoitusten muoto on ”sarja/fanius muutti elämäni” -tekstit. Teksteissä
kirjoittajat tuovat esiin elämänsä käännekohtia tai vaikeita aikoja, joissa kokevat
faniuden kohteen, sekä usein myös faniuden itsensä, toimineen apuna ja elämän
suuntaan vaikuttavana tekijänä. Faniuteen kuuluu vahvoihin kokemuksiin ja omistautumiseen liittyviä diskursseja, joiden avulla fanit tuovat ilmi olevansa todellisia
faneja (Heinonen 2005, 225). Aineistoni faniteksteissä ilmaistaan, kuinka sarjan
koetaan vaikuttaneen elämän päätöksiin, muutoksiin ja jopa selviytymiseen. Teksteissä ilmenee, kuinka suuressa roolissa sarjojen ja faniuden koetaan omassa elämässä olevan.
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Liitän ”sarja muutti elämäni” -fanikertomuksen mallin fanirituaaleihin. Johanna
Sumiala (2010, 102–103) katsoo, että mediassa tunnustaminen on rituaali sinänsä
ja sillä halutaan tulla osalliseksi mediassa toteutuvasta yhteisestä sosiaalisesta tilasta. Tällöin olennaista ei ole tunnustuksen sisältö vaan se, että tunnustus tehdään
median julkisessa tilassa. Sumialan näkemyksestä poiketen katson, että fanien tunnustamisessa korostuu kaksi faniudessa muutenkin vahvasti esillä olevaa puolta;
henkilökohtainen ja yhteisöllinen. ”Sarja muutti elämäni” -kertomukset sisältävät
vahvan henkilökohtaisen kokemuksen, joka sitten jaetaan faniyhteisössä. Nämä
kummatkin puolet tunnustuksesta ovat yhtä olennaisia.
Nämä fanikertomukset ovat sisällöltään samankaltaisia. Niissä tuodaan esiin oman
elämän kriisikohtia, joissa sarjasta on koettu saadun apua ja tukea. Fanikertomuksissa fanit antavat sarjoille merkityksiä osana oman elämänsä kulkua. Kuitenkin
nämä tarinat kerrotaan faniyhteisössä, ja niiden tarkoitus on silloin sekä osoittaa
omaa fanisitoutumista että kiinnittyä osaksi faniyhteisöä. Katson fanien kertomusten avulla tunnustavan mediavälitteisesti sarjojen ja faniuden merkityksestä oman
elämänsä kriisikohdissa.
”Fanius muutti elämäni” -kertomukset ovat osa myös muita faniyhteisöjä. Harri
Heinosen mukaan suomalaiset jalkapalloseura Evertonin fanit tulkitsevat omaan
henkilöhistoriaansa liittyviä tapahtumia faniuden kautta. Fanin kertoessa esimerkiksi saaneensa Evertonin vuoksi mahahaavan, kyse ei ole niinkään siitä, onko asia
todellisuudessa niin, vaan siitä, että tällä tavoin fani sekä määrittelee paikkaansa
osana faniyhteisöä että luo omaa identiteettiään faniuden kautta. (Heinonen 2005,
223–224.) Näin fanius on osa arkipäivän elämää, identiteettiä ja henkilöhistoriaa.
Vastaavia kertomuksia faniuden kohteiden merkityksestä omaan elämään on runsaasti sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Last of Us -videopelin (2013) fanien sekä
My Little Pony -animaatiosarjaa (2010–2019) fanittavien aikuisten Brony-yhteisön145 jäsenten kokemuksia faniuteen liitetystä muutosvoimasta on tutkittu viime
vuosina uskontotieteen näkökulmasta (ks. Kosnáč 2016; Rautalahti 2019).

145

Bronyt ovat pääasiassa nuoria tai aikuisia miehiä, jotka fanittavat My Little Pony -animaatiosarjaa.
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Faniuden merkityksestä kertovat tarinat liittyvät tapoihin, joilla ihmiset yleisesti
rakentavat kuvaa oman elämänsä kulusta ja merkityksellistävät sitä. Mikko Lehtosen mukaan teemme maailmaa ymmärrettäväksi kertomalla itsellemme ja toisille
tarinoita. Lehtonen korostaa, ettei tarinoiden tarkoitus ole vain katsoa taaksepäin,
vaan niillä on merkitystä myös tulevaisuudelle. (Lehtonen 1996, 16.) Tarinoiden
kerronnan funktio, jossa maailmaa tehdään ymmärrettäväksi ja samalla luodaan
edellytyksiä tulevaisuudelle, on näkyvissä ”sarja muutti elämäni” -kertomuksissa.
Aineistossani on seitsemän viestiketjua, joissa erityisesti ”sarja muutti elämäni” kertomuksia esiintyy. Viisi näistä on Buffy-fanien keskusteluja ja True Bloodiin
sekä Vampyyripäiväkirjoihin liittyen kumpaankin on yksi keskustelu. Olennaisena
syynä Buffy-faniuteen liittyvään aineiston määrään on sarjan ajallinen ero kahteen
muuhun sarjaan. Monesti kertomukset sarjan merkityksestä ilmentävät mennyttä
muutosta. Silti, vaikka True Bloodista on vain yksi keskustelu, niin viestejä on keskustelussa monia ja ne ovat usein pitkiä. Aineistossani ”sarja muutti elämäni” -kertomukset liittyvät myös niihin myyttien ja fanirituaalien piirteisiin, joita olen
aiemmin työssäni esitellyt. Tunnustuksena fanirituaali tuokin ilmi, miten ja millaisia merkityksiä fanit ovat sarjojen myyttisille ja rituaalisille piirteille elämässään
antaneet. Lisäksi tekstit ilmentävät, millaisia teemoja he haluavat ja voivat tunnustaa omasta elämästään faniyhteisössä.
Seuraavasta fanitekstistä voidaan havaita, kuinka sarja on ollut fanille mahdollisuus kokea yhteyttä sekä sarjan fiktiiviseen yhteisöön että faniyhteisöön:
Olen todella vahvasti sitoutunut146 sarjaan [Vampyyripäiväkirjat]. Rakastan
sitä, kuinka hyvin hahmot on rakennettu ja kuinka voimme eläytyä heidän
kokemuksiinsa. Minä todella rakastan sitä, kuinka aivan jokainen jakso tuo
jotain uutta ja jännittävää, jota odottaa. […] Kun kerran katsoo Vampyyripäiväkirjoja, niin tulee osaksi sitä. Tunnen olevani osa jotain jännittävää, ja minulla on jotain, mitä odottaa. Elämäni oli luhistumassa, kunnes ensimmäisen
kerran näin Vampyyripäiväkirjoja. Sarja pelasti henkeni. Olen niin rakastunut siihen ja olen todella kiitollinen kaikille, jotka tekevät sarjaa… Ilman teitä
olisin jo kuollut…Tiedän, että monet kokevat oudoksi sen, kun minulla on

146 Alkuperäisessä tekstissä sana on obsessed. Suomeksi käännös on vaikea, koska sana tarkoittaa pakkomielteisyyttä tai päähänpinttymää, mutta fanikeskustelussa sanalla on kevyempi ja positiivisempi kaiku. Fanikeskustelussa sana viittaakin vahvaan positiiviseen sitoutumiseen.
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noita todella voimakkaita tunteita sarjaa kohtaan, mutta en todellakaan välitä, mitä muut ajattelevat. (WYLVD #1)147
Viestissä fani kertoo kokevansa yhteyden sarjan fiktiivisen yhteisön ja faniyhteisön
lisäksi myös sarjan tekijöihin. Viestissä ei kerrota, miksi fani koki vaikeuksia elämässään. Viestin voi siitä huolimatta nähdä ”sarja muutti elämäni” -kertomuksena,
jossa ilmaistaan sarjan olleen vaikuttava tekijä elämän kriisikohdassa. Tulkitsen fanin antavan sarjalle erittäin suuren merkityksen henkensä pelastajana.
Fani tuo viestissään esille myös, kuinka monet ovat kokeneet outona hänen voimakkaat tunteensa sarjaa kohtaan. Kuitenkin hän on fanifoorumilla aloittanut tällä
viestillä keskusteluketjun kysyen muilta foorumin jäseniltä, miksi he rakastavat
sarjaa. Viestistä on tulkittavissa fanin vahva sitoutuminen sarjaan, mitä ei aina faniyhteisön ulkopuolella ole ymmärretty. Fani ehkä valmistautuukin myös puolustautumaan. Jos keskustelussa muut olisivat ilmaisseet fanin vahvan sitoutumisen
sarjaan olevan outoa, niin hän olisi tavallaan ollut jo suojassa kritiikiltä kerrottuaan, ettei välitä, mitä muut ajattelevat. Luultavasti fani tietää, tai ainakin toivoo,
saavansa vastakaikua kokemuksilleen. Näin ilmaistessaan, ettei hänen faniutensa
intensiteettiä ole aina ymmärretty, hän rakentaakin faniyhteisön yhteenkuuluvuutta. Vaikka ulkopuoliset eivät ymmärtäisi, niin fani näyttää luottavan, että fanien piirissä häntä ymmärretään. Harri Heinonen katsoo faniuteen kuuluvan ”normaalia” riippuvuutta, joka vahingollisesta riippuvuudesta poiketen vaikuttaa positiivisesti fanin elämässä ja on fanilla hallinnassa (Heinonen 2005, 225). Näen, että
fanin viestissä ilmenee tämänkaltainen positiivinen voima.
Edellisen fanin kokemus ymmärrettiinkin ja eräs fani vastasi viestiin näin:
Kokemuksesi Vampyyripäiväkirjat-sarjasta kuulostaa samanlaiselta, kuin
oma kokemukseni Buffysta useita vuosia sitten. Vuonna 1999 elämäni muuttui melko mahtavasta (mahtavia ystäviä, pitkä hauska kesä GCSE:n148 jälkeen, lukion aloitus) totaalisen sonnaksi (menetin kaikki ystäväni syistä,
147 I’m really OBSESSED

with the show [Vampire Diaries]. I just love how well the characters are developed and
how we can empathise with them. I freaking love how every single episode brings something new and exciting
to look forward to. […] With the Vampire Diaries once you watch it you become a part of it. I feel like a part of
something exiting I have something to look forward to. My life was falling apart until I first saw the Vampire
Diaries. The show saved my life. I’m so in love with it and I’m really thankful to everyone working on the show…
Without you guys I’d be dead by now… I know it’s weird for a lot of people that I have those really strong feelings
towards the show but really I don’t care what others think. (WYLVD #1)
148 General Certificate of Secondary Education, Iso-Britanniassa suoritettava loppukoe.
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jotka ovat minulle vieläkin epäselviä nyt 12 vuotta myöhemmin ja masennuin
oikeastaan koko lukioajaksi)… ja Buffy oli se, joka antoi minulle voimaa jaksaa joka viikko. Jos en olisi täysin omistautunut Whedonin149 maailmalle, en
ehkä olisi tässä nyt! […] En ole innostunut samalla tavalla mistään tv-sarjasta
Buffyn jälkeen, kunnes löysin Vampyyripäiväkirjat viime kuussa – sarjassa
on ehdottomasti jotain erityistä. Onneksi kuitenkin tällä kertaa en ole masentunut, ja minulla on nyt paljon enemmän asioita elämässäni (yliopistotutkinto, matkailukokemuksia, uusi työ), joten voin vain ottaa rennosti ja
nauttia sarjasta. (WYLVD #14)150
Viestin on kirjoittanut sarjojen Buffy vampyyrintappaja ja Vampyyripäiväkirjat
fani. Aineistossani näkyy, että vampyyrisarjojen fanit katsovat usein monia vampyyrisarjoja ja -elokuvia sekä lukevat vampyyriaiheisia kirjoja. Tälle fanille kokemus sarjan elämää muuttaneesta vaikutuksesta oli tullut Buffy-sarjan kohdalla,
kun elämän kriisit nuoruudessa johtivat masennukseen. Viestistä on havaittavissa,
edellisen viestin kaltaisesti, kuinka omistautuminen sarjalle ja viikoittainen seuraaminen ovat olleet faneille se tuki, jota elämässä selviäminen on vaatinut. Karkaaminen sarjan maailmaan, sarjalle omistautuminen sekä se, että on jotain, mitä
odottaa, näyttäytyvät näiden viestien kirjoittajille merkityksellisinä. Kirjoittaja tunnustaa faniuden vaikuttaneen elämänsä vaikeassa kohdassa ja samalla tukee toisen
fanin kokemusta sarjan merkityksestä. Näin fani liittyy faniyhteisöön kertomalla
samankaltaisesta kokemuksesta, kuin viestiketjun aloittaja. Fanit rakentavat yhdessä tapaa, jossa henkilökohtaisia vaikeita aiheita tuodaan fanikeskusteluihin ja
niiden kautta vahvistetaan yhteisöllisyyttä.
Näiden kahden viestin välissä on kuitenkin 12 viestiä, joten kaikki eivät keskustelussa tuoneet esille samanlaisia kokemuksia. ”Sarja muutti elämäni” -kertomukset
ovat siis osa fanikeskustelua, mutta niitä ei kuitenkaan vaadita kaikilta. Aineistossani on myös monia viestejä, joissa fanit ilmaisevat, etteivät ole ikinä kokeneet televisiosarjojen muuttaneen elämäänsä, vaan niitä katsotaan muista syistä. Fanien

Joss Whedon on Buffy vampyyrintappaja -sarjan luoja
Your experience with The Vampire Diaries sounds similar to my experience with Buffy several years ago.
Back in 1999, my life went from being pretty great (great friends, long summer of fun after GCSEs, starting
Sixth Form) to being completely crap (I lost all my friends for reasons I still haven’t figured out 12 years later
and became depressed for pretty much all of Sixth Form)… and Buffy was what kept me going each week. If it
weren’t for me getting completely obsessed with the world of Whedon, I might not be here right now! […] I
haven’t felt that same excitement about a TV show as I did with Buffy until I discovered Vampire Diaries last
month – it’s definitely got something special. Luckily though, this time I’m not depressed and I have much more
in my life now (university degrees, travel experiences, new job), so that I can just sit back and enjoy it. (WYLVD
#14)
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tunnustuksina ”sarja muutti elämäni” -kertomukset voivat tarjota mahdollisuuden
ilmaista sarjojen merkitystä fanille, ja luoda syvempää yhteyttä muihin faneihin. Ne
eivät kuitenkaan ole ainoa keino tuoda ilmi omaa faniutta ja osallistua faniyhteisöön.
Seuraava fanikertomus on laajempi kuvaus siitä, miten emotionaalinen yhteys ja
karkaaminen sarjaan voidaan mieltää elämää muuttaneiksi tekijöiksi:
Olin neljä pitkää vuotta (henkisesti ja fyysisesti) väkivaltaisessa suhteessa.
Mies oli muun muassa alkoholisti. Vähitellen vuosien kuluessa elinvoimani
hupeni. Tulin laihemmaksi ja laihemmaksi, olin koko ajan sairaana, ja lähes
kuoleman oma. Ystäväni sanoivat ajatelleensa, että kuolisin… Vihdoin havahduin ja irtauduin hänestä. Minun täytyi lähteä talosta, jossa asuin, koska
hän asui siellä myös. Otin mukaani koirani, joitain vaatteita ja pakenin.
Vuosi tämän jälkeen olin todella syvästi masentunut. Olin vapaa, mutta
kärsin vielä väkivallan vaikutuksista ja vahingoista, jonta hän oli aiheuttanut.
Mikään muu asia, kuin nukkuminen ei juuri kiinnostanut. Minun oli todella
vaikea edes pysyä hereillä. En innostunut mistään. En odottanut innolla
mitään. Minä vain olin olemassa, ajatellen, että tätä tulee koko loppuelämäni
olemaan… Itkin koko ajan.
Syyskuussa matkustin tapaamaan toisella paikkakunnalla asuvaa ystävääni. Koska hän tiesi minun pitävän vampyyreista, hän vaati, että katson
True Bloodia hänen kanssaan ja vakuutti, että pitäisin siitä. Hän oli täysin
oikeassa! Katsoimme 1. tuotantokauden putkeen kahdessa päivässä ja ehdimme katsoa 2. tuotantokaudesta puolet, ennen kuin minun piti lähteä.
Huomasin ajattelevani sarjaa lennolla kotiin! Ja parin päivän sisällä kotiin
paluustani päätin, että minun täytyy lukea myös SVM-kirjat,151 ja aloin etsiä
niitä kirjastosta. Yhtäkkiä huomasin, että olin innostunut *jostakin*! Olin
kiinnostunut *jostakin*! Kun pääsin Dead to the World -kirjaan152, huomasin
hymyileväni, jopa hyvin leveästi, samalla kun luin!
Ja kun pääsin katsomaan loppuun 2. tuotantokauden jaksot, huomasin
jännittäväni ja olevani yhä enemmän ja enemmän kiinnostunut näistä fiktiivisistä hahmoista, joihin olin tutustunut ja rakastunut. Pian huomasin osallistuvani faniyhteisön toimintaan, nautin keskusteluista/väittelyistä, kävin
etsimässä spoilereita, kaikkia niitä hauskoja juttuja. Ja sitten tajusin palanneeni lähtöpisteeseen, minusta oli taas tullut se ihminen, joka olin aiemmin
ollut, se ihminen, jota olin ikävöinyt!
Ja niin True Blood muutti elämäni. Se toi minut takaisin itselleni vuosien
väkivallan ja masennuksen jälkeen. Se antoi minulle jotain, mitä rakastaa, ja
mistä nauttia ja hössöttää, jotain mitä odottaa. Olen iloinen saadessani itseni
takaisin ja ajattelen, että sarjalla oli suuri vaikutus siinä. (TBCYL #35)153
Lyhenne Southern Vampire Mysteries -kirjasarjasta, johon True Blood perustuu.
Kirjasarjan neljäs kirja.
I spent 4 long years in a (mentally and physically) abusive relationship. The guy was an alcoholic, among
other things. Slowly over the years my spirit diminished. I got thinner and thinner, was sick all the time, and
just about done for. My friends used to say they thought I would die… I finally snapped out of it, and broke free
151

152
153
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Fani liittää True Bloodin väkivaltaisesta suhteesta ja vakavasta masennuksesta selviytymiseen. Fani antaa kertomuksessaan sarjalle ja faniudelle olennaisen merkityksen selviytymis- ja parantumisprosessissaan. Hän kertoo sarjan toimineen
aluksi turtumuksen murtajana ja vähitellen innostuksen kohteena, joka johti koko
ajan enemmän ja enemmän normaalin elämän ja kokemusten piiriin. Viestistä voidaan havaita lähiyhteisön merkitys faniudelle, kun ystävä sai kirjoittajan sarjan
pariin. Fani kiinnostui sarjasta ja vähitellen muodosti yhteyden sarjan kuviteltuun
yhteisöön. Tunteet ovat keskiössä fanin tekstissä, kun trauman ja masennuksen
vuoksi normaalit tunteet ovat olleet kadoksissa hänen elämästään. Katson viestissä
ilmenevän, kuinka vahvasti sarjoihin muodostetut emotionaaliset yhteydet voivat
toimia fanin elämässä. Fiktiiviset tapahtumat ja hahmot herättävät ihmisissä
oikeita tunteita. Kun fani ei vielä pystynyt kokemaan tunteita todellisessa elämässään, hän pystyi kokemaan niitä sarjan ja kirjojen kautta.
Viestissä fani kertoo saaneensa itsensä takaisin. Vaikka identiteetin rakentaminen
nähdäänkin kulttuurissamme olennaisena tehtävänä, niin aina emme kuitenkaan
hukkaa itseämme. Ehkä yhteyden uudestaan luominen itseensä voi olla myös fanirituaali. Harri Heinosen (2005, 257) mukaan fanius on yksilön ”itsen” strategia,
jossa ”faniuden kautta kiinnitytään reflektiivisesti kulttuuriseen materiaaliin, maailmaan ja itseen”. Maailmaa ja omaa elämää merkityksellistetään faniuden kautta
ja näin rakennetaan yksilöllistä ”itseä”. Faniviestistä on havaittavissa, kuinka fanille

of him. I had to leave the house I was living in, since he lived there too. I gathered up my dog, some clothes, and
fled.
The year following that I was in a very deep depression. I was free but was still suffering the after effects
of the abuse and the damage he’d done. I took little interest in anything aside from sleeping. In fact, I had a
hard time even staying awake at all. I didn’t get excited. I didn’t look forward to anything. I just existed, figuring
this would be the rest of my life…I cried all the time.
In September, I took a trip to visit a friend out of town. Knowing my affinity to vampires, she insisted I
watch True Blood with her and that I would love it. She was totally right! We watched Season 1 straight through
in two days and got through half of Season 2 before I had to leave.
I found myself thinking about it on the plane ride home! And within a few days of getting back, I had
decided I needed to read the SVM books as well and began tracking them down at the library. And all of a
sudden, I realized, I was excited about *something*! I was interested in *something*! By the time I got to DttW,
I found myself smiling, grinning even, while I read!
And when I got to finish the second half of Season 2 I found myself on pins and needles, more and more
concerned about these fictional characters I had grown to know and love. Soon I found myself involved with
the fandom, enjoying discussions/depates, looking for spoilers, all that fun stuff. And then I realized I had come
full circle, and had become the person I used to be, the person that I was missing!
And that is how True Blood changed my life. It brought me back to myself after years of abuse and
depression. It gave me something to love and enjoy and get silly over, something to look forward to. I am glad
to have me back and I think this series had a large hand in things. (TBCYL #35)
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itsen ja identiteetin rakentaminen on oikeastaan ollut oman identiteetin uudelleen
löytämistä ja palauttamista.
Tulkitsen tämän fanikirjoituksen pohjalta, että fanille tärkein sarjan tarjoama asia
on ollut tunteet ja kokemukset. Masentuneena ja turtana fani ei ollut tuntenut juuri
mitään pitkään aikaan. Huomatessaan vihdoin jonkin koskettavan, tarjoavan innostusta ja iloa, hän vähitellen alkoi parantumaan ja löytämään itseään uudelleen.
Fiktio tarjoaa mahdollisuuden tuntea monenlaisia tunteita turvallisessa ympäristössä. Sarjoissa koettu emotionaalinen realismi, samastuminen hahmojen realistisina koettuihin tunteisiin ja kokemuksiin, mahdollistaa empatian hahmoja kohtaan. Samalla se kuitenkin mahdollistaa myös rakkauden, surun, ilon ja muiden
tunteiden kokemisen, vaikka tunteet eivät kohdistukaan todellisiin tapahtumiin tai
henkilöihin.
Seuraavassa viestissä, edellisen viestin kaltaisesti, fani on ollut todella raskaassa
elämäntilanteessa. Mahdollisuus karata ja päästä hetkeksi pois onkin viestin tärkein teema:
Myöhään viime elokuussa minulla diagnosoitiin neljännen vaiheen lymfooma. Kun olin vasta 25-vuotias, en ollut päivääkään elämässäni polttanut,
söin terveellisesti ja kuntoilin usein, niin tämä oli ilmeinen ja odottamaton
shokki. Elämäni kääntyi hetkessä päälaelleen. Vietin paljon aikaa sairaalassa
ja kävin läpi kuusi kierrosta kemoterapiaa kuuden kuukauden aikana. Kolmannen kemoterapiakierroksen aikana, kun hiukseni olivat juuri lähteneet,
aloin tulla masentuneeksi ja turhautuneeksi tilanteeseeni. Ystäväni tuli seurakseni viikonlopuksi sairaalaan ja esitteli tämän mahtavan HBO–sarjan
(True Blood) minulle. Toinen tuotantokausi tuli vielä televisioista, kun ystäväni kävi ostamassa minulle ensimmäisen tuotantokauden DVD:n, jotta voisin ottaa sarjaa kiinni, kun olin sairaalassa.
En IKINÄ uskonut olevani sellainen ihminen, joka pitää vampyyritarinoista, mutta tiesin ensimmäisestä katsomastani jaksosta asti, että tässä sarjassa oli jotain erityistä. Olin heti ”lumoutunut” ja huomioni siirtyi pois kamalasta tilastani ja uppouduin True Bloodin yliluonnolliseen maailmaan.
Hahmot alkoivat elää omaa elämäänsä ja auttoivat antamaan minulle sen
paon todellisuudesta, jota epätoivoisesti tarvitsin […]
Rakkauteni sarjaan oli ensimmäinen niistä mahtavista asioista, jotka auttoivat minut yli elämäni tähänastisesti vaikeimmasta kokemuksesta. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan olen parantunut syövästä ja elän elämääni täy-
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sillä. Sen [True Blood] voi rehellisesti sanoa tietyllä tavalla pelastaneen henkeni, mikä on suurin muutos, jota voi toivoa, kun tulevaisuudennäkymät ovat
synkät. (TBCYL #18)154
Viestistä on tulkittavissa, kuinka fani kokee sarjan auttaneen hänet vakavan sairauden henkisten haasteiden yli. Fani kertoo, kuinka sarja vei hänet omasta tilanteestaan sarjan yliluonnolliseen maailmaan. Tämä karkaaminen antoi hetken hengähdystauon raskaasta todellisuudesta. Fani haluaa jakaa hyvin vaikean ja henkilökohtaisen kertomuksen siitä, kuinka kokee sarjan vaikuttaneen elämäänsä. Tämä on
yllättävän yleistä, ja kertoo ensinnäkin siitä, kuinka henkilökohtaisella tasolla sarjat
mielletään merkitykselliseksi. Toisaalta se kertoo siitä, kuinka näiden kertomusten
kautta halutaan liittyä faniyhteisössä jaettuihin kuvauksiin sarjojen merkityksestä.
Fanien ”sarja muutti elämäni” -kertomuksista on havaittavissa, kuinka fanit monesti mieltävät sarjojen olevan enemmän, kuin vain televisio-ohjelmia. Sarjoilla
katsotaan olevan erityinen kulttuurinen rooli löytää kaikupohjaa ihmisissä, ja tarjota keinoja luoda merkityksiä elämään.
Aina ”sarja muutti elämäni” -kertomuksissa ei kuitenkaan ole kyse siitä, että sarjan
on koettu pelastaneen vaikeasta elämäntilanteesta. Monesti on kyse pienemmistä
elämän kriisikohdista, joissa fani jollain tavalla tuntee olevansa hukassa:
Neljä vuotta sitten vanhalta identiteetiltäni kirjailijana ja opettajana ehtyi
voimat; tunsin olevani eksynyt ja ilman suuntaa. Löysin Buffy vampyyrintappajan noina pitkinä, pimeinä öinä. […] Se inspiroi minua, kun näin Buffyn ja
Angelin riskeeraavan niin paljon taistellakseen demoneja vastaan ja auttaakseen muita. Päädyin takaisin yliopistoon opiskelemaan sosiaalityötä. Työharjoitteluni kriisipuhelimessa johti työtarjoukseen. Joten nyt, näinä pitkinä pimeinä öinä, minä olen se, jolle ihmiset soittavat, kun he ovat vaikeuksissa,

154 Late last August I was diagnosed with stage 4 lymphoma. Being all of 25 and having never smoked a day in
my life, ate healthy, and exercised often, this was an obvious and unexpected shock. My life was instantly turned
upside down. I spent much time in the hospital and endured 6 rounds of chemo over a 6 month period of time.
During my 3rd round of chemo and having just lost my hair, I was starting to become rather depressed and
frustrated in with my situation. My friend came to stay the weekend with me in the hospital and introduced this
fabulous HBO series (True Blood) to me for the first time. Season two was still airing when he went out and
bought season one on DVD so I could catch up during my time in the hospital.
I NEVER thought I’d be the type of person to appreciate a vampire story but I knew from the first episode
I watched there was something extraordinary about this series. I was instantly “glamored” and my focus was
taken of my dire condition and I delved into the supernatural world of True Blood. The characters took on a life
of their own for me and helped give me the escape from reality I desperately needed. […]
My love for the show became the first in a series of truly great things that helped me through the most
difficult experience of my life to date. As of my latest PET scan, I’m cancer free and living my life to the fullest.
It can honestly be attributed to saving my life in some way which is the biggest change anyone can hope for
when their outlook is grim. (TBCYL #18)
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kun he tarvitsevat apua. Demonit, joita vastaan he taistelevat voivat olla todella pelottavia – jotkut niistä pitää tappaa, toiset sitoa, toiset karkottaa.
Minä yritän auttaa ihmisiä tekemään niin. (HBCML #5)155
Katson viestin kertovan sankarimallin merkityksestä fanin elämässä. Fani kertoo
sarjan päähenkilön Buffyn sekä vampyyri Angelin olleen elämän kriisikohdassa löydettyjä sankarihahmoja, joiden esimerkkiä hän halusi seurata. Tekstissä fani tuo
esille sarjan kautta tapahtunutta muutosta. Hän on ollut elämässään ilman ammatillista suuntaa ja ilmaisee kokeneensa sarjan hahmot innostavina esimerkkeinä
siitä, mitä itse voisi tehdä elämässään. Tulkitsen fanin antavan sarjalle merkityksen
elämänsä käänteen tekijänä. Tekstissä fani perustelee, itselleen ja muille, elämässään tekemäänsä muutosta sarjan kautta.
Kaikista edellisistä viesteistä on havaittavissa, kuinka osa faneista on liittänyt vampyyrisarjat osaksi oman elämänsä tarinaa. Sarjat on mielletty tekijöiksi, jotka ovat
muuttaneet heidän elämänsä tai pelastaneet heidät. Fanit kertovat elämänsä käännekohtiin liittyviä tarinoita, joissa he ilmaisevat sarjojen olleen merkittävinä vaikuttajina ja apuina. Näiden kertomusten tarkoitus on jakaa muille vahva kokemus
sarjan merkityksestä omassa elämässä. Kertomuksissa ilmenee aina kriisi. Joko nykyiseen elämään tarvitaan muutosta tai jokin negatiivinen muutos on jo tapahtunut
ja siitä pitää selviytyä. Teksteissä sarja on muutosvoima, joka ohjaa uuteen tai auttaa selviytymään ja jatkamaan elämää kriisin jälkeen. Kriisin jälkeen sarjalle annetaan rooli auttajana tai pelastajana elämän muutoksessa. Vaikka nämä muutokset
tai keinot päästä uudelleen kiinni normaaliin elämään olisivat voineet löytyä
muualtakin, niin nämä fanit ovat mieltäneet sarjojen ja faniuden olleen olennaisia
kriiseistä selviytymisessä. Tunnustamisen fanirituaalina nämä kertomukset ilmentävät sekä vahvaa henkilökohtaista sitoutumista että faniyhteisön merkitystä, missä
kertomukset jaetaan.

155 Four years ago my old identity as a writer and teacher had run out of power; I felt lost and directionless. I
discovered Buffy the Vampire Slayer during those long, dark nights. […] And seeing Buffy and Angel risk so
much to fight demons and help others inspired me. I ended up back in college studying the Human Services.
My field placement at a Distress Line led to a job offer. So now, during these long, dark nights, I’m the person
people call when they’re in trouble, when they need help. The demons they’re fighting can be really scary –
some need Slaying, some need Binding, some Banishing. I try and help them do those things. (HBCML #5)

175

5.7. Fanirituaalien malli
Analyysini osoittaa, että keskeisiä fanitoimintaa ja uskonnollisia rituaaleja yhdistäviä tekijöitä ovat yhteisöllisyys, jaetut kokemukset sekä siirtyminen arjen ulkopuolelle. Fanirituaalit ovat toimintaa, jonka avulla fanit voivat luoda ja ylläpitää osallisuutta kuviteltuihin yhteisöihin ja lähipiirin yhteisöihin. Olen Johanna Sumialan
median rituaalien käsitteen ja oman analyysini pohjalta muokannut fanirituaalien
mallin, joka kuvaa vampyyrisarjojen faniudessa ilmeneviä rituaalisia piirteitä.
Esittelen mallin taulukossa 5.
Taulukko 5. Fanirituaalien malli

Fanirituaalit
xYhteys fiktiiviseen sarjan yhteisöön ja karkaaminen sarjan maailmaan
xYhteys internetin faniyhteisöön
xYhteys ystävien ja perheen muodostamaan lähipiirin faniyhteisöön, jossa yhteisö
vahvistuu mediatuotteen kautta, muttei rakennu mediatuotteen ympärille
xTunnustaminen osana faniuden ilmaisua ja merkityksellistämistä sekä kuviteltuun
yhteisöön liittymistä ja kuulumista

Fanirituaalien malli tarjoaa keinon havaita faniuden ja uskonnollisten rituaalien
yhteyksiä. Fanirituaaleissa keskeiseksi nouseva yhteisöllisyys antaa faneille mahdollisuuden jakaa itselleen tärkeitä ajatuksia ja kokemuksia toisten kanssa. Kokemuksia myös tulkitaan osana faniyhteisöä. Vaikka fanirituaalit ovat osittain
henkilökohtaisia kokemuksia, kuten karkaaminen sarjoihin, hahmojen kokeminen
emotionaalisesti todellisina sekä sarjojen liittäminen oman elämän kertomukseen,
niin faniyhteisöt oikeuttavat fanien kiinnostusta ja sarjoihin liitettyjä vahvoja kokemuksia. Suuret faniyhteisöt ilmentävät sarjojen laajempaa kulttuurista vaikutusta.
Kuviteltujen yhteisöjen lisäksi fanius voi vahvistaa jo olemassa olevia perheen ja
ystävien muodostamia yhteisöjä. Fanirituaalit liittyvätkin henkilökohtaistuneeseen
nykyuskonnollisuuteen, jossa mediavälitteisten, omaa elämää tukevien käytänteiden kautta merkityksellistetään arkea ja koetaan yhteisöllisyyttä.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
6.1. Vampyyrisarjat normeja haastavina ja vahvistavina
myytteinä
Vampyyrisarjojen faniuden tarkastelu on osoittanut, kuinka vampyyritarinat kiinnostavat yhä uusia yleisöjä. Sarjat ovat osa vampyyrikertomusperinnettä, joka juontaa juurensa uskonnollisiin kertomuksiin ja kansanperinteeseen. Sarjoissa kierrätetään ja kerrotaan uudestaan tätä vuosisatoja vanhaa perinnettä. Vampyyrit ovat
muuttuneet populaarikulttuurissa haudastaan nousevista haisevista ruumiista komeiksi ja sivistyneiksi, ja jopa sankareiksi. Silti uskonnollisissa kertomuksissa ja
kansanperinteessä vampyyriolentoihin liitetty petomaisuus ja hirviömäisyys ovat
osa kaikkein inhimillisimpiäkin sarjojen vampyyreja. Vampyyrisarjat toimivat kansanperinteen jatkumona kertoen uudestaan pahuuden voimista, jotka ovat kiinnostaneet ihmisiä jo vuosisatoja. Vampyyrisarjojen esille nostamat teemat hyvästä ja
pahasta, inhimillisyydestä ja ihmisten välisistä suhteista ovat samoja kysymyksiä,
joihin eri uskonnot ovat pyrkineet vastaamaan. Fanien tavat tulkita ja käyttää näitä
tekstejä muodostaen niistä sekä henkilökohtaisesti että yhteisöllisesti merkittäviä
tuo esille, kuinka populaarikulttuurin tuotteet voivat toimia uskonnollisuuden kaltaisena elämän merkityksellistämisenä.
Vampyyrisarjat tarjoavat fantasian kerrontana monitulkintaista sisältöä, josta katsojat voivat löytää merkityksiä omaan elämäänsä ja henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyen. Osa katsojista tulkitsee sarjoja vain yliluonnollisia olentoja ja tapahtumia sisältävänä viihteenä. Kuitenkin monille faneille sarjat kertovat todellisuudestamme ja tarjoavat keinoja selvitä arjesta. Analyysini osoittaa, kuinka myyttimallini mukaisesti, vampyyrisarjat toimivat faneille myytteinä kahdella tavalla: 1)
sarjojen hahmoja ja tapahtumia tulkitaan metaforina todellisuudelle, 2) sarjoista
löydetyt sankarimallit nähdään esimerkkeinä hyvästä ihmisyydestä ja tasa-arvosta.
Luomani uusi faniuden myyttimalli onkin väitöskirjani keskeinen tutkimustulos,
tuoden esiin metaforat ja sankarimallit olennaisina vampyyrisarjojen faniuden
myyttisinä piirteinä.
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Metaforat ja sankarimallit ovat auttaneet faneja ymmärtämään, että elämän monet
haasteet ovat universaaleja. Vampyyrisarjoissa perinteisiä yhteiskunnallisia normeja haastetaan vaihtoehtoisilla nousevilla normeilla ihmisten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Toisaalta sarjoissa myös vahvistetaan yhteiskunnallisia normeja, kuten näkemystä, että hyvään ja normaaliin elämään kuuluvat parisuhde,
perhe, työ ja ystävät. Vampyyrisarjat toimivatkin sekä normeja vahvistavina että
niitä kyseenalaistavina myyttisinä teksteinä.
Vampyyrit ovat pitkään populaarikulttuurissa toimineet metaforina vähemmistöille. Vampyyrit ovat uskonnollisessa perinteessä sekä kansanperinteessä mielletty
normien rikkojiksi, jotka ovat muuttuneet pahuuden edustajiksi juuri normirikkomuksen kautta. Joskus vampyyrit ovat tarkoituksellisesti rikkoneet sääntöjä, mutta
monesti he eivät ole voineet vaikuttaa siihen, että heidän katsotaan rikkoneen yhteisön normeja. Tarkastelemieni sarjojen vampyyrit jatkavat kansanperinteen mallin mukaisesti normien rikkojina. He edustavat yhteiskunnan vähemmistöjä, mutta
kansanperinteestä poiketen heidän roolinsa normien rikkojina tuo esiin yhteiskunnallista epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta. Näistä keskeisimpiä ovat kysymykset etnisten- ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuudesta sekä sukupuolten tasa-arvosta. Fanit tarkastelevat sarjoja omien arvojensa ja elämänkokemuksensa kautta, ja mieltävät yleisesti sarjojen kuvaavan vampyyrihahmojen avulla todellisuudessa ilmentyvää epätasa-arvoa ja yhteiskunnallisia ongelmia.
Metaforinen kerronta mahdollistaa myös arjen haasteiden kuvaamisen ”vähemmän
raakana”, kuten eräs Buffy-fani ilmaisi. Fanit näkivät sarjoissa kerrottavan metaforien kautta erityisesti arkisista elämän haasteista sekä vähemmistöjen kokemasta
syrjinnästä. Monelle fanille metaforien kautta esiin tuodut arjen haasteet tekivät
näkyväksi näiden ilmiöiden universaaliuden. Fanit kokivat lohtua ymmärtäessään,
että he eivät ole yksin haasteidensa kanssa, vaan ne ovat osa ihmisyyttä. Näihin
tuntemuksiin liittyi vahvasti myös sankarimallien hakeminen, sillä voimaantumista
haettiin metaforisten esikuvien kautta.
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Fanit kokivat sarjojen sankarimallien tarjoavan heille voimaa ja rohkeutta kohdata
vastaan tulevia haasteita. Erityisesti Buffy vampyyrintappaja on ollut monille faneille myyttinen sankarimalli, jonka esimerkkiä he ovat seuranneet arjessaan. Fanit
kertovat, kuinka oman elämän pienissä ja suuremmissakin kriiseissä Buffyn esimerkki on antanut voimaa uskoa omiin kykyihin selviytyä. Buffyn taistelu demoneja vastaan on nähty metaforana kamppailusta todellisen elämän ongelmien
kanssa. Buffyn rooli esimerkillisenä sankarina korostuu, koska sarjan lähtökohta
on nuoren naispuolisen supersankarin taistelu pimeyden voimia vastaan. Buffysarja on selkeästi sankaritarina, kun taas True Blood ja Vampyyripäiväkirjat ovat
lähtökohdiltaan rakkaustarinoita. Fanit ovat silti nähneet myös Sookien ja Elenan
vahvoina naishahmoina, mutta näiden vaikutus sankarimalleina ei ole ollut yhtä
merkittävä kuin Buffyn.
Aineistossani fanien sukupuoli ilmenee vain silloin, kun fanit siitä itse kirjoittavat,
ja sukupuolittuneet kokemukset näkyvät merkittävästi juuri Buffyn sankaruutta käsittelevissä faniviesteissä. Buffyn hahmossa yhdistyvä naiseus, fyysinen voima ja
maailman pelastava sankaruus ovat olleet monelle fanille olennaisia syitä sarjan faniuteen. Vahvana naisena Buffy on nähty esimerkkinä siitä, millainen nainen voi ja
saa olla. Buffy on antanut faneille mallin siitä, etteivät sankaruus ja vahvuus ole
vain miesten ominaisuuksia. Naisfanit ovat ilmaisseet, kuinka Buffyn esimerkin
kautta he ovat saaneet voimaa tavoitella omia unelmiaan ja päämääriään.
Fanit ovat mieltäneet myös sarjojen vampyyrihahmojen toimineen sankarimalleina
omassa arjessaan. Faneihin on erityisesti vaikuttanut sympaattisten vampyyrien
luonne sankareina, joissa on sekä hyvää että pahaa. Vampyyrit eivät ole täydellisiä,
eivätkä he aina tee oikeita valintoja. Vampyyrihahmot ovat näin olleet samastuttavia sankareita, ilmentäen faneille kaikkien ihmisten kykyä hyvään ja pahaan. Vampyyrit, jotka yrittävät hyvittää aiempia pahoja tekojaan on nähty mallina siitä,
kuinka virheiden jälkeen voi yrittää uudelleen ja valita toisin. Näin vampyyrit ovat
toimineet esikuvina, joiden kautta on tulkittu ihmisyyden luonnetta ja hyvää elämää.
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Vampyyrisarjoissa normien rikkominen liittyy sekä vampyyrien esittämiseen vähemmistöinä että uudenlaiseen sankarikuvastoon. Populaarikulttuurissa ilmenevä
normien rikkominen voidaan nähdä positiivisena kulttuuria ja yhteiskuntaa eteenpäin vievänä voimana. Populaarikulttuurifaniuden kautta tehtävää, uskonnollisuuteen vertautuvaa, elämän merkityksellistämistä sävyttää juuri tämä mahdollisuus
huomioida nopeammin yhteiskunnan muuttuvia arvoja, kuin perinteisissä uskonnollisissa instituutioissa. Tämä voisi myös selittää, miksi uskonnollisia merkityksiä
etsitään ja löydetään populaarikulttuurista. Nykyisen henkilökohtaistuneen uskonnollisuuden kaltaisesti populaarikulttuurista haetaan juuri omaan elämään sopivia
kertomuksia ja käytänteitä, joiden kautta saadaan tukea, lohtua ja voimaa selviytyä
arjen haasteista.

6.2. Yhteisöllisyys ja henkilökohtainen sitoutuminen
fanirituaaleissa
Analyysini osoittaa, kuinka faniuteen liittyvät toistuvat käytänteet toimivat luomani
mallin mukaisesti yhteisöllisinä fanirituaaleina, joiden kautta osallistutaan kuviteltuihin ja lähipiirin yhteisöihin. Fanirituaalien malli onkin olennainen väitöskirjani
tutkimustulos, ilmentäen fanitoimintaan ja -yhteisöllisyyteen liittyviä rituaalisia
piirteitä. Fanit kokevat osallisuutta median avulla syntyviin kuviteltuihin yhteisöihin, joissa yhteisöllisyys toteutuu mielikuvien tasolla. Näitä yhteisöjä ovat internetissä kohtaava faniyhteisö sekä sarjan fiktiivisten hahmojen yhteisö. Lähipiirin
faniyhteisöt poikkeavat kahdesta aiemmasta yhteisöstä siinä, että vampyyrisarjat
eivät synnytä tätä yhteisöä, mutta voivat tukea sitä.
Osallistuminen yhteisöihin on keskeistä fanirituaaleissa, mutta niihin liittyy myös
henkilökohtaista fanitoimintaa. Sarjoja halutaan usein katsoa yksin, rajaten katsomiseen erityinen tila ja aika arjen keskeltä. Rauhallisen hetken järjestäminen sarjojen katselulle on yleistä aineistoni fanien piirissä. Katselurituaalin kautta koetaan
irrottautuminen arkitodellisuudesta ja karataan sarjan maailmaan. Tämä tarkoittaa sarjan katsomisen kautta koettua irtautumista omasta arjesta ja huolista. Fanit
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ilmaisevat hektisen arjen ja elämän kriisikohdat useimmiten syiksi, joiden vuoksi
sarjojen maailmaan halutaan hetkeksi karata.
Sarjoihin karkaamisen voimaannuttavaa vaikutusta tukee fanien kokema yhteys
sarjojen kuviteltuun yhteisöön. Fanitutkimuksessa faniuteen vahvasti liitetyt tunteet ilmenevät vampyyrisarjojen fanien tavassa rakentaa yhteyttä sarjan fiktiivisten
hahmojen kanssa. Fanit kertovat sarjojen tuntuvan kodilta ja hahmojen ystäviltä.
Näitä kumpaakin voidaan ikävöidä silloin, kun sarjaa ei katsota vähään aikaan.
Hahmoista myös keskustellaan toisten fanien kanssa, kuin ne olisivat todellisia,
vaikka fanit ovat hyvin tietoisia hahmojen fiktiivisestä luonteesta. Sarjat koskettavat faneja tunteiden tasolla. Näin hahmot ja maailmat koetaan todellisina. Hahmojen kanssa jaettu yhteisöllisyys on yhtä totta, kuin yhteys muihinkin kuviteltuihin
yhteisöihin. Katsomisen fanirituaalit luovat siis todellista yhteenkuuluvuuden tunnetta fiktiivisten hahmojen kanssa sekä kokemuksen osallisuudesta fiktiiviseen
maailmaan.
Fanien henkilökohtaista kokemusta tuki myös se, jos kokemukselle sai vahvistusta
muilta, joko lähiyhteisöstä tai sosiaalisen median kautta. Fanirituaaleihin kuuluu
halu liittyä ja osallistua erilaisiin yhteisöihin. Fanit synnyttävät uusia yhteisöjä ja
yhteisöllisyyttä mediatuotteiden ympärille. Nykyisin internet ja sosiaalinen media
on helpoin keino löytää samasta asiasta kiinnostuneita ihmisiä. Fanit kohtaavatkin
sosiaalisessa mediassa toisiaan, jakavat kokemuksiaan ja keskustelevat sarjoista.
Internetin keskustelupalstoilta kerätystä aineistostani voi havaita, kuinka fanit keskustelevat itselleen tärkeistä asioista toisten fanien kanssa. Jos fanin lähipiiristä ei
löydy sarjasta kiinnostuneita, niin sosiaalisen median faniyhteisöt tarjoavat mahdollisuuden kokea yhteenkuuluvuutta. Fanirituaalit mahdollistavat faneille merkityksellistä osallisuutta yhteisössä, joka tarjoaa vahvistusta omille kokemuksille ja
henkilökohtaiselle sitoutuneisuudelle.
Fanien lähipiirin muodostaessa merkittävän faniyhteisön, yhteisöllisyys ei ole vain
uusiin kuviteltuihin yhteisöihin osallistumista, vaan perhe- ja ystävyyssuhteiden
vahvistamista. Fanius antoi lähipiirin yhteisössä keinoja rakentaa ja ylläpitää jo ole-
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massa olevia sosiaalisia suhteita. Aineistossani korostuu erityisesti perheenjäsenten yhteinen fanius. Yhteinen katselu perheenjäsenten kanssa muodostui rituaaliksi, jossa nautittiin toisten kanssa vietetystä ajasta sekä jaetusta faniudesta. Ystävät, puolisot tai perheenjäsenet usein myös tutustuttavat fanit sarjoihin. Näin jo faniuden alusta asti omia kokemuksia ja ajatuksia voidaan jakaa lähipiirin faniyhteisössä. Fanit voivat muodostaa yhteisöjä ja ystävyyssuhteita toisten fanien kanssa
myös muissa arjen yhteisöissään, kuten työpaikoilla. Lisäksi monet fanit ystävystyvät internetissä ja tapaavat toisiaan myös fanitoiminnan ulkopuolella.
Faniuden keskeiset piirteet, sitoutuminen ja yhteisöllisyys, tulevat selkeästi esille
tunnustusrituaalissa. Tunnustuksen fanirituaali ilmenee ”sarja muutti elämäni” kertomuksissa, joissa fanit kertovat sarjojen merkityksestä elämänsä kriisikohdissa. Fanit liittävät näin vampyyrisarjat osaksi oman elämänsä tarinaa esittämällä
ne muutosvoimiksi, jotka ovat ohjanneet elämää uusille urille tai auttaneet selviytymään ja jatkamaan elämää kriisin jälkeen. ”Sarja muutti elämäni” -kertomukset
sisältävät vahvan henkilökohtaisen kokemuksen, joka kuitenkin halutaan jakaa faniyhteisössä. Kuten aiemmin on tullut esille, Johanna Sumiala on korostanut,
kuinka median rituaaleissa tunnustamisessa keskeistä on tunnustuksen jakaminen
median kuvitellussa yhteisössä.156 Fanirituaalina tunnustamisessa puolestaan korostuu, kuinka sekä fanitunnustuksen sisältö että jakaminen faniyhteisössä ovat
yhtä olennaisia.
”Sarja muutti elämäni” -kertomukset kerrotaan faniyhteisössä tietynlaiseksi kaavaksi muodostuneella tavalla. Näin oman kokemuksen ilmaisuun vaikuttaa merkittävästi faniyhteisön viestinnän konventiot. Samalla ”sarja muutti elämäni” -kertomukset ilmentävät, miten näistä teemoista on faniuden piirissä hyväksyttävää puhua. Nämä kertomukset tuovat tunnustuksen fanirituaalina esille faniuteen liittyvien myyttisten ja rituaalisten piirteiden merkitystä faneille. Kertomukset toimivat
myös faniyhteisön rakentajina. Fanit saavat niiden kautta tukea ja vahvistusta
omalle sitoutumiselleen, ja kokevat yhteyttä toisiin faneihin jaettujen henkilökohtaisten kokemusten kautta. Henkilökohtaisten kokemusten jakamisella pyritään
myös korostamaan sarjan ja samalla faniuden kulttuurista merkityksellisyyttä.
156
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Omaan aineistooni ja aiempaan fanitutkimukseen perustuen näen televisiosarjojen
faniudessa ilmenevän yleisesti samankaltaisia fanirituaaleja, jotka eivät liity
ainoastaan vampyyrisarjojen faniuteen. Kuten aiemmin on käynyt ilmi, sekä romanttisia kirjoja lukeneet naiset että jalkapalloa fanittaneet miehetkin jakavat
hyvin samanlaisia fanikokemuksia. Vampyyrisarjojen fanirituaalit liittyvät osaksi
näitä fanikokemuksia hyvin samankaltaisina, esimerkiksi karkaamisen ja kuviteltuun yhteisöön osallistumisen, faniyhteisöjen muodostumisen ja läheisten kanssa
jaetun faniuden kohdalla. Kuitenkin toisille faneille sarjojen arvoilla, sankarimalleilla tai seksuaalisuutta uhkuvilla vampyyrihahmoilla on ollut merkittävä vaikutus
faniuden syntymisessä sekä fanirituaalien synnyssä ja ylläpidossa. Näin katsonkin
vampyyrisarjojen metaforien ja sankarimallien vaikuttavan myös fanirituaalien
syntyyn ja merkitykseen faneilla. Fanirituaalit liittävät fanit osaksi kuviteltuja yhteisöjä ja lähiyhteisöjä, joissa jaetaan yhteinen kokemus sarjojen merkityksellisyydestä.

6.3. Fanius nykyuskonnollisuuden kentällä
Aineistoni vampyyrifanit ovat sarjoja seuratessaan nähneet niiden merkityksen itselleen ja omalle elämäntilanteelleen. Näin sarjoja on tulkittu osana omaa ymmärrystä todellisuudesta ja elämästä. Sarjoissa tulkitut metaforat ja sankarimallit sekä
fanitoiminnassa luodut fanirituaalit ovat näin osaltaan tarjonneet samanlaisia merkityksellistämisen muotoja, kuin uskonnolliset myytit ja rituaalit. Populaarikulttuurin käyttö osana arjen merkityksellistämistä liittyy länsimaisessa kulttuurissa
vallalla olevaan individualismiin, joka on mahdollistanut suurempia vapauksia itse
määrittää omaa elämäntyyliään, arvojaan ja suhdettaan uskonnollisuuteen. Yksilöiden kasvanut riippumattomuus uskonnollisista instituutioista on tarjonnut laajempia mahdollisuuksia käyttää erilaisia kertomuksia tai lähteitä osana oman elämän merkityksellistämistä.
Aiemmin työssäni on tullut esille, kuinka fanitutkimuksessa on korostettu fanien
käyttävän kulttuurista valtaa tulkitessaan ja hyödyntäessään populaarikulttuurin
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tuotteita.157 Tutkimukseni pohjalta katson, että faniuteen liittyy osaltaan myös
uudenlaista uskonnollista valtaa etsiä ja luoda merkityksiä omalle elämälleen. Yhteiskunnallinen maallistumiskehitys ja moniarvoistuminen ovat länsimaisessa
kulttuurissa heikentäneet uskonnollisten instituutioiden mahdollisuutta määrittää,
mitkä ovat niitä kertomuksia ja sankaritarinoita, joiden kautta maailmaa tulkitaan.
Populaarikulttuuri heijastaa yhteiskunnan arvoja ja todellisuutta, ja näin esimerkiksi juutalaiskristillinen arvomaailma on edustettuna länsimaisessa populaarikulttuurissa, koska sen vaikutus kulttuurissa on vielä vahva. Kuitenkin populaarikulttuuri voi myös haastaa normeja ja tarjota uusia näkökulmia. Perinteisistä uskonnollisista kertomuksista poiketen populaarikulttuurin tarinat voivat reagoida
nopeammin yhteiskunnallisiin arvojen muutoksiin. Näin ne voivat tarjota ihmisille
kertomuksia, joiden arvot ja sankarimallit tuntuvat relevanteilta juuri heidän elämässään.
Nykyuskonnollisuuden tarkastelu eletyn uskonnon käsitteen kautta on korostanut
erityisesti arjen ja tavallisen elämän käytäntöjen merkitystä ihmisten uskonnollisuudessa. Myös vampyyrifanius liittyy keskeisesti juuri arjen käytänteisiin. Fanit
ovat rakentaneet arkeensa katselurituaaleja, joiden avulla he sekä jäsentävät viikkojaan että hakevat voimaa arjessa jaksamiseen. Näin sarjojen katsominen toisaalta
erotetaan arjesta ja katselun avulla siirrytään arjen ulkopuolelle, mutta samalla sarjaa hyödynnetään omassa arjessa. Sarjojen myyttisen tulkinnan kautta sankarimallit siirretään käyttöön arjen tilanteisiin, ja arkitodellisuuden arvoja pohditaan sarjojen avulla. Osallisuus internetin ja lähipiirin faniyhteisöihin on myös arjen toimintaa, jossa yhteisesti jaetaan kulttuurisia merkityksiä ja saadaan niille vahvistusta. Fanius voidaankin mieltää eletyn uskonnon kaltaisesti osaksi nykyuskonnollisuutta, jossa arjen toiminta on keskeisessä osassa elämän merkityksellistämisessä.
Mediatutkimuksessa ja uskontotieteessä on tiedostettu median olennainen rooli
kulttuurissamme. Media luo puitteita sille, kuinka ymmärrämme todellisuutta ja
itseämme. Sosiaalisen median aikakaudella median rooli näkyy yhä selvemmin arjessamme. Tämä kulttuurin medioituminen muokkaa myös ihmisten suhdetta uskontoon. Medioituminen näkyy faniaineistossani selkeimmin siinä, kuinka fanit
157
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käyttävät median ja populaarikulttuurin tekstejä osana arjen merkityksellistämisen
prosesseja. Koska media ja populaarikulttuuri läpäisevät koko kulttuurisen todellisuutemme, niin ne myös vaikuttavat ihmisten elämään osittain huomaamatta. Näin
populaarikulttuurin kautta luotuja merkityksiä ei tyypillisesti mielletä osaksi omaa
uskonnollista tai henkistä pohdintaa. Fanit kuitenkin käyttävät mediatekstejä uskonnollisten myyttien tavoin. He myös luovat niiden pohjalta rituaalista toimintaa,
jossa uskonnollisten rituaalien kaltaisesti korostuu muun muassa siirtyminen arjen
ulkopuolelle ja yhteisöllisyys, jossa jaetaan kulttuurisia merkityksiä.
Tutkimukseni tukee aiempia fanitutkimuksen havaintoja, joissa faniuden nähdään
toimivan osana ihmisten arjen merkityksellistämistä, identiteettityötä ja yhteisöllisyyttä. Väitöskirjani tuo kuitenkin uutta näkökulmaa faniuden tarkasteluun tarjoten mahdollisuuden nähdä myytin ja rituaalin käsitteiden kautta tarkemmin nykyuskonnollisuuden ja faniuden yhteyksiä. Analyysini tavoittaa näiden ilmiöiden välillä merkittäviä yhtymäkohtia tuoden esille niiden samankaltaista roolia henkilökohtaisia elämänvalintoja ja merkityksiä korostavassa yhteiskunnallisessa todellisuudessamme. Tutkimukseni tarjoaa fanitutkimukseen uskontotieteellisen näkökulman, jonka avulla voimme nähdä faniuden osana laajempaa kulttuurista kenttää, jossa ihmiset pohtivat arvojaan, rakentavat kuvaa todellisuudestaan, etsivät
esikuvia ja sankarimalleja, kokevat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, löytävät keinoja
selviytyä elämän kriiseistä ja voivat jakaa näitä vahvoja kokemuksia muiden kanssa.
Fanitutkimuksen piirissä on monesti haluttu erottaa fanius ja uskonto toisistaan,
tai ainakin korostaa eroa faniuden ja ”perinteisen” uskonnon välillä. Toisaalta useat
tutkijat ovat nähneet uskonnon ja faniuden välillä olevan myös selkeitä yhteyksiä.
Tutkimukseni vahvistaa osaltaan tätä jälkimmäistä näkemystä. Faniuden tarkastelu myyttien ja fanirituaalien käsitteiden kautta on tuonut esiin, kuinka televisiosarjojen faniudessa ilmenee samanlaisia kulttuurisia prosesseja, jotka ovat osa
myös uskonnollista pohdintaa ja yhteisöllisyyttä.
Myytin ja rituaalien käsitteiden hyödyntäminen vampyyrifaniuden tutkimuksessa
onkin tarjonnut mielenkiintoisen uuden näkökulman faniuden ja uskonnon yhteyk-
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siin. Koen, että henkilökohtaisen ja mediavälitteisen nykyuskonnollisuuden teoreettinen tausta on ollut toimiva lähtökohta faniuden ja uskonnon yhteyksien tarkastelulle. Samoin William G. Dotyn ja Johanna Sumialan teorioista tutkimusaiheeni tarkasteluun muokkaamani sovellukset tarjosivat hyvän vertailukohdan faniudessa tapahtuvaan merkitysten luontiin ja siinä koettuun yhteisöllisyyteen.
Tämän teoreettisen taustan ja analyysini avulla pystyinkin muodostamaan uudet
faniuden myytti- ja fanirituaalien mallit. Verkkoetnografian käyttäminen ja fanien
itsenäisesti tuottaman aineiston hyödyntäminen on antanut mahdollisuuden havaita faniudesta tutkimuskysymysteni kannalta keskeisiä piirteitä. Aineistoni koostuu fanien keskusteluista ja tuo näin autenttisesti esille, kuinka fanit käyvät arvokeskusteluja, pohtivat sarjojen merkitystä elämässään ja osallistuvat yhteisöihin.
Kuitenkin rajaamani aihe sekä käyttämäni teoriat ja käsitteet kiinnittävät huomion
tiettyihin kohteisiin ja sulkevat ulkopuolelleen muita. Vampyyrisarjojen faniuteen
liittyykin myös muita teemoja, joita voisi tarkastella uskonnon ja faniuden näkökulmasta. Esimerkiksi tutkimukseni ulkopuolelle jäävät aineistossani käydyt keskustelut siitä, kuinka uskontoa ja uskonnollisia ihmisiä sarjoissa esitetään. Tutkimukseni tarjoaa yhden näkökulman vampyyrifaniuden ja uskonnon tarkasteluun,
mutta aihe mahdollistaisi myös lisätutkimusta toisista näkökulmista.
Tutkimusprosessini aikana tapahtui merkittävä kulttuurinen murros, jossa älypuhelimet ja sosiaalinen media valloittivat ihmisten arjen. Väitöskirjani aineiston
syntymisen ja työn loppuunsaattamisen välillä sosiaalinen media on murtautunut
voimalla osaksi päivittäistä elämää, ja on samalla muuttanut myös faniyhteisöjen
toimintaa. Avoimia fanifoorumeita on enää vähän, koska fanit ovat siirtyneet muille
sosiaalisen median alustoille. Näin tutkimukseni ei kuvaa enää nykyhetkessä tapahtuvaa fanitoimintaa, vaan tarjoaa näkökulman 2000-luvun alun faniuteen. Tutkimukseni päätyykin näin tarjoamaan ainutlaatuisen näkökulman sosiaalisen median faniyhteisöihin aikana, ennen kuin sosiaalinen media tuli laajemmin osaksi
länsimaisen kulttuurin arkea. Samalla tutkimukseni tuo esille, kuinka myyttien ja
fanirituaalien teemat eivät ole sidottuja vain tiettyyn faniuteen tai aikaan, vaan ovat
laajemmin osa faniutta.
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Tutkimukseni pohjalta olisi mielenkiintoista lähteä tarkastelemaan vastaanoton ja
uskonnollisuuden suhdetta laajemmin nykykulttuurissamme. Tutkimukseni vampyyrifaniudesta on tuonut esille, kuinka havaitsemani myyttien ja rituaalien piirteet
eivät ole osa ainoastaan tätä faniutta, vaan ne ovat myös laajemmin osa ihmisten
tapoja käyttää populaarikulttuuria. Tähän liittyen olisi kiinnostavaa tutkia, miten
nämä piirteet ilmenevät ”suurten yleisöjen” fani-ilmiöissä, jotka koskettavat merkittävää osaa ihmisistä länsimaisen kulttuurin piirissä. Toisaalta olisi myös olennaista tarkastella sellaista mediatekstien vastaanottoa, johon ei liity faniutta, ja selvittää ilmeneekö myyttien ja rituaalien piirteitä tällaisessa tulkinnassa ja käytänteissä.
Muodostamani myytin ja fanirituaalien teoreettiset mallit liittyvät erityisesti tämän
tutkimuksen aineistoon, mutta niitä voisi myös soveltaa laajemmin populaarikulttuurin ja faniuden tutkimuksessa. Esimerkiksi myyttimallini sopisi erityisesti kerronnallisen populaarikulttuurin faniuden tai vastaanoton tarkasteluun. Mallini
kautta voisi helpommin havaita tapoja, joilla ihmiset tulkitsevat esimerkiksi fantasia- ja scifi-kerronnassa syvempiä tasoja ja teemoja, joiden he mieltävät ilmentävän
todellisuuden piirteitä. Mallini kautta voisi näin nykyistä paremmin havaita ihmisten keinoja tulkita populaarikulttuurin kertomuksia osana laajempaa ymmärrystä
todellisuudestaan. Myyttimallini tarjoaa myös näkökulman tarkastella laajemmin
sankaruutta populaarikulttuurissa. Ihmiset löytävät hyvin erilaisista populaarikulttuurin teksteistä sankarillisia esimerkkejä. Mallini kautta voitaisiin helpommin
tunnistaa, miten näitä sankarimalleja käytetään arjessa esimerkkeinä sekä omalle
toiminnalle että laajemmin hyvälle elämälle.
Fanirituaalien malli voisi puolestaan auttaa havaitsemaan populaarikulttuurissa
koettuja erilaisia yhteisöllisyyden muotoja ja niiden merkitystä ihmisten elämässä.
Populaarikulttuurin vastaanoton ja faniuden kulttuurisen merkityksen ymmärtämisen kannalta olisi mielenkiintoista tarkastella muiden mediatekstien fanien kokemuksia fiktiivisiin hahmoihin ja paikkoihin koetusta yhteydestä, fanirituaalin ja
kuvitellun yhteisön näkökulmasta. Toinen kiinnostava tapa hyödyntää fanirituaa-
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lien mallia olisi tarkastella muiden fandomien piirissä esiintyviä ”sarja muutti elämäni”-kertomuksia tunnustuksen rituaalina. Näin voitaisiin tutkia eroavatko kertomusten muodot, sisällöt ja funktiot eri fanikohteiden ja -yhteisöjen välillä.
Tutkimukseni osoittaa, kuinka fanien henkilökohtaisiin kokemuksiin ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen yhdistyy sekä myyttisiä että rituaalisia ulottuvuuksia,
jotka myös limittyvät keskenään. Nämä faniuteen liittyvät merkitykset ja kokemukset vertautuvat myyttien ja rituaalien kautta uskonnolliseen merkityksellistämiseen. Aktiivisen uskonnollisen etsinnän lisäksi nykykulttuurin henkilökohtaistunut
uskonnollisuus pitääkin sisällään myös muita keinoja merkityksellistää elämää.
Tutkimuksessani tarkastelemani populaarikulttuurin kautta luodut merkitykset
ovat sekä kulttuurisesti että henkilökohtaisella tasolla tärkeitä. Siksi on tarpeellista
nähdä ne osana ihmisten keinoja kokea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ymmärtää maailmaa ja itseään.
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7. TUTKIMUSAINEISTO JA KIRJALLISUUS
7.1. Tutkimusaineisto
Buffy brändinä – vetoaako hengellisyys? (BVH)
Caritas – suomalainen Buffy/Angel keskustelufoorumi
(http://www.finbuffy.org/caritas/index.php?topic=391.0)
Viestejä ketjussa 22.
Luettu 2.3.2014.
"Buffy muutti elämäni" (BME)
Caritas – suomalainen Buffy/Angel keskustelufoorumi
(http://www.finbuffy.org/caritas/index.php?PHPSESSID=f80c85e0b)
Viestejä ketjussa 14.
Luettu 10.5.2011.
BtVS Memories (BM)
Much ado about Buffy the Vampire Slayer
(http://www.chosentwo.com/buffy/book/index.php?page=1)
Viestejä ketjussa 340.
Luettu 3.9.2014.
Feminism and TVD: I Fought Back Tonight (FTVD)
Television Without Pity
(http://forums.televisionwithoutpity.com/topic/3193503-feminism-and-tvd-i-fought-backtonight/)
Viestejä ketjussa 387.
Luettu 1.4.2014.
Gender, Sexuality and Other Real-World Issue on True Blood (RWITB)
Television Without Pity
(http://forums.televisionwithoutpity.com/index.php?showtopic=3206548&pid=14105639&st=0&
#entry14105639)
Viestejä ketjussa 111.
Luettu 1.4.2014.
How Buffy changed my life (HBCML)
Buffy essays -blogi
(www.buffyessays.blogspot.com)
Tekstejä 17.
Luettu 29.4.2011.
How has Buffyverse helped you in life? (HHBHY)
Buffy-Boards
(http://www.buffy-boards.com/showthread.php?t=59602)
Viestejä ketjussa 12.
Luettu 7.10.2013.
Onko Buffy auttanut sinua missään? (OBAM)
Caritas – suomalainen Buffy/Angel keskustelufoorumi.
(http://www.finbuffy.org/caritas/index.php?topic=1841.0)
Viestejä ketjussa 24.
Luettu 21.4.2011.
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Race and the Vampire Diaries (RVD)
Television Without Pity
(http://forums.televisionwithoutpity.com/topic/3200249-race-and-the-vampire-diaries/)
Viestejä ketjusssa 156.
Luettu 28.3.2014.
Religion and True Blood: Jesus asked Me Out Today (RTB)
Television Without Pity.
(http://forums.televisionwithoutpity.com/index.php?showtopic=3186802&st=0)
Viestejä ketjussa 83.
Luettu 1.4.2014.
Tell us how TB changed your life (TBCYL)
The Vault
(http://www.trueblood-online.com/category/contests-and-giveaways/page/4/)
Ketjussa viestejä 57.
Luettu 20.5.2011.
TVD Philosophy: I Was Ambushed; I Was Shot; Now I´m Vengeful (TVDP)
Television Without Pity
(http://forums.televisionwithoutpity.com/index.php?showtopic=3193001&pid=12591786&st=0&
#entry12591786)
Viestejä ketjussa 133.
Luettu 1.4.2014.
Vampire Mythology: TVD vs. Other Vampire Tales (VM)
Television Without Pity
(http://forums.televisionwithoutpity.com/index.php?showtopic=3188861&pid=12135908&st=0&
#entry12135908)
Viestejä ketjussa 330.
Luettu 1.4.2014.
What does Buffyverse mean to you? (WDBM)
Buffy-Boards
(http://www.buffy-boards.com/showthread.php?t=55722)
Viestejä ketjussa 15.
Luettu 30.8.2013.
Why does Buffy mean so much to you? (WBMSM)
Buffy-Boards
(http://buffy-boards.com/threads/why-does-buffy-mean-so-much-to-you.39800/)
Viestejä ketjussa 17.
Luettu 30.8.2013.
Why do you love TVD? (WYLVD)
Vampire diaries discussion forums.
(http://forums.vampire-diaries.net/viewtopic.php?f=8&t=6164)
Viestejä ketjussa 15.
Luettu 23.5.2011.
You know you’re obsessed with True Blood (OWTB)
Television Without Pity.
(http://forums.televisionwithoutpity.com/index.php?showtopic=3178760&pid=10972057&st=0&
#entry10972057)
Viestejä ketjussa 150.
Luettu 1.4.2014.
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