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Tiivistelmä: 

Sankaruus audiovisuaalisessa kerronnassa rakentuu pitkälti toiminnan kautta ja hädänalaisia auttava henkilö kasvaa 
sankariksi moraalisesti oikeiden tekojensa myötä. Audiovisuaalisessa kerronnassa sankaruuksia on monenlaisia. 
Väkivaltaisia kriisitilanteita käsittelevissä elokuvissa ja televisiosarjoissa sankaruus kuvataan useimmiten fyysisen 
taistelukyvyn lopputuotteena. Historiallisiin tositapahtumiin perustuvassa, kuusiosaisessa Invisible Heroes -
televisiosarjassa sankaruus on kuitenkin rauhanomaisen prosessin tulos. 

Tässä tutkielmassa tarkastelen diplomaattien avunantoa vainottujen chileläisten hyväksi fiktiivisessä Invisible Heroes -
sarjassa. Ajallisesti enemmistö sarjan tarinasta sijoittuu Chilen vuoden 1973 sotilasvallankaappausta seuranneeseen, 
puolen vuoden mittaiseen ajanjaksoon, jonka aikana sarjan päähenkilöt, suomalaiset Tapani Brotherus, Lysa Brotherus 
ja Ilkka Jaamala sekä ruotsalainen Harald Edelstam auttavat poliittisen vainon kohteina olevia chileläisiä tarjoamalla 
heille aluksi suojaa. Sarjan lopulla päähenkilöt auttavat vainottuja saamaan maastapoistumislupia Chilestä maan 
ulkoministeriössä neuvottelemalla. 

Analysoin tutkielmassani päähenkilöiden sankaruutta. Tutkin sankaruuden kehittymistä päähenkilöiden tekojen ja 
toiminnan kautta sekä sarjan hahmojen keskinäisiä dialogeja sankarillisiin tekoihin kannustavina vaikuttimina. 
Tarkastelen tutkielmassani sankaruutta sarjan yksittäisten kohtausten toimintaa ja dialogeja lähilukemalla. Sarjan 
päähenkilöt nauttivat diplomaattisesta suojasta ja hyödyntävät diplomaatin asemaansa hädänalaisia chileläisiä 
auttaakseen. Tutkielmassani analysoin myös diplomatian merkitystä sarjan sankareiden auttamistoiminnan kannalta. 

Analysoin tutkielmassani sarjassa rakentuvaa kuvaa maskuliinisuuksien moninaisuudesta. Invisible Heroes -sarjan 
miespuolisista hahmoista auttamistyössään menestyksekkäimmät ovat useiden erilaisten ja muuttuvien 
maskuliinisuuksien sankareita. Sen sijaan hegemoninen maskuliinisuus kuvataan sankaruuden kannalta haitallisena. 
Hegemoninen maskuliinisuus on sarjassa tietynlainen oletus miehenä olemisesta, johon kuuluu olemuksellisesti oman 
toiminnan korostaminen, auktoriteettien ohjeiden säntillinen noudattaminen ja väkivaltaisuuden hyväksyntä joko 
fyysisenä toimintatapana tai uhkaavana sanallisena ulosantina. Sarjan sankareista enemmistö on miespuolisia hahmoja, 
mutta Lysa Brotheruksen hahmon kautta tarkasteluun asettuu feminiininen sankaruus. Hänen hahmossaan yhdistyy 
huolehtiva, hoivaava sankaruus ja itsenäinen, älykäs toimijuus hädänalaisten chileläisten auttamiseksi. 

Invisible Heroes -sarjassa sankareiksi kasvetaan vainottuja chileläisiä auttamalla ja sotilasvallankaappauksen jälkeen 
Chilen johtoon nousseen sotilasjuntan väkivaltaa vastustamalla. Rauhanomaisuus ja empaattisuus ovat keskeisimpiä 
sankareiden ominaisuuksia sarjassa. 
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1. Johdanto

1.1 Tutkimusaiheen esittely ja tutkimuskysymykset

Suomalais-chileläisenä yhteistyönä toteutettu, tositapahtumiin perustuva televisiosarja Invisib-
le Heroes (pääkäsikirjoittajina Manuela Infante ja Tarja Kylmä, ohjaajina Mika Kurvinen ja 
Alicia Scherson) julkaistiin Suomessa Ylen tv-kanavilla ja internetissä Yle Areenassa huhti-
kuussa 2019 ja Chilessä Chilevisión -tv-kanavalla syyskuussa 2020. Kuudesta jaksosta koos-
tuva sarja kuvaa Suomen edustustossa Santiago de Chilessä väliaikaisena asianhoitajana toi-
mineen Tapani Brotheruksen, hänen vaimonsa Lysa Brotheruksen ja eräiden muiden diplo-
maattien vainotuille vasemmistolaisille antamaa inhimillistä apua sotilasvallankaappauksen 
aikaan. Sarjan tapahtumat Chilessä alkavat elokuussa 1973 ja päättyvät alkuvuonna 1974. Sar-
ja perustuu osittain Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon vuonna 
2010 julkaisemaan kirjaan Kuoleman listat – Suomalaisten salainen apu Chilen vainotuille.

Invisible Heroes -sarjassa keskitytään Brotheruksen perheen, Ruotsin suurlähettiläs Harald 
Edelstamin, varakonsuli Ilkka Jaamalan ja Chilen vainottujen vasemmistolaisten vaaralliseen ja 
pakoiluntäyteiseen elämään tuoreen sotilasdiktatuurin alla. Tutkielmani kansikuvassa näkyvät 
Tapani Brotherus ja Ilkka Jaamala. Chileläiset ovat sarjassa suomalaisiin ja Edelstamiin näh-
den selkeästi sivuhahmoina, mutta kaikki sarjan tapahtumat liittyvät heidän välittömään autta-
miseensa. On arvioitu, että Brotheruksen perheen, Jaamalan ja Edelstamin ratkaisut pelastivat 
3000–4000 chileläisen pakolaisen hengen. Hiilamon (2019, 363) mukaan pelastettujen tark-
kaa lukumäärää on vaikea arvioida, mutta vähintäänkin 2200 vainottua pakolaista lähti Chi-
lestä sarjassa esiintyvien sankarien ansiosta. Sankaruus onkin sarjan keskeisin teema. Muita 
sarjan teemoja ovat diplomatia, yksilön ja valtionhallinnon eriävien intressien välinen risti-
riita, moraalinen toimijuus vastoin virallista ohjeistusta ja maskuliinisuuden erilaiset muodot.

Sarjan alussa, vuonna 1972 Helsingissä, päähenkilö Tapani Brotherus saa Suomen ulkoministeriön 
osastopäällikkö Tuomelta komennuksen lähteä Santiago de Chileen perustamaan Suomelle diplo-
maattista edustustoa. Edustusto koostuu ainoastaan espanjantaitoisista Brotheruksesta ja Jaamalasta 
ja se toimii Argentiinan suurlähetystön alaisuudessa. Varsinainen suurlähettiläs on jo eläkeikää lähe-
nevä Alexander Thesleff, jonka asemapaikka sijaitsee Argentiinan pääkaupunki Buenos Airesissa. 
Brotherus saa Tuomelta ohjeistuksen valmistella metsäalan ja kuparin kauppasopimuksia, joiden 
luomisessa Jaamalan hyvät suhteet Chilen oikeistoon auttavat. Tuomi korostaa Brotherukselle myös 
Ruotsin esimerkin seuraamisen tärkeyttä sekä ohjeiden noudattamisen ja raportoinnin merkitystä.

Brotherusten perheen alkuvaiheet komennuksen ensimmäisen puolen vuoden aikana sivuute-
taan sarjassa ja ensimmäinen kohtaus Chilessä sijoittuu elokuulle 1973. Suomalaisdiplomaattien 
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työn etenemisen vaikeuksista huolimatta kauppasopimus Suomen ja Chilen välillä solmitaan 
Brotherusten diplomaattiresidenssissä järjestetyn illallisen jälkeen. Illalliselle osallistuu molem-
pien maiden virkamiehiä: suurlähettiläs Thesleff, Chilen liikenneministeri Ismael Huerta – josta 
hieman myöhemmin tulee sarjan pääantagonisti ulkoministeriksi nimityksensä myötä – sekä 
Suomesta sopimusta tarkastamaan lähetetty ulkoministeriön kehitysyhteistyöpäällikkö Sand. Illal-
liselle saapuvat virkamiehet ovat avainasemassa Tapani Brotheruksen ja Ilkka Jaamalan viralli-
sen työn onnistumisessa, sekä kauppasopimuksen että sarjan myöhempien tapahtumien osalta.

Invisible Heroesin alkuasetelma Chilessä on historiallisesti erittäin mielenkiintoinen. Chile oli 
ollut jo 1970-luvun alusta saakka suuren kansainvälisen huomion kohteena tuoreen hallinton-
sa vuoksi. Valtaosan itsenäisestä historiastaan Chile on valtiomuodoltaan ollut presidenttijoh-
toinen järjestelmä, ja vuoden 1970 vaaleissa maahan valittiin presidentiksi vasemmistolaisen 
Unidad Popular-koalition sosialistinen ehdokas Salvador Allende. Hallinto kuitenkin koki vas-
tustusta esimerkiksi opposition lakkoilun muodossa ja hallituksen ajamien uudistusten toteu-
tumista hidasti merkittävästi maan parlamentaarinen tilanne: Allende sai vain reilun kolmas-
osan presidentinvaalien äänistä, eikä hänen johtamallaan hallinnolla ollut kongressia puolel-
laan (Collier & Sater 1996, 333). Allenden hallinnon uudistuksiin kuuluivat esimerkiksi maan 
taloudelle elintärkeiden kuparikaivosten kansallistaminen ja laajan, suurtilallisten maiden taka-
varikointiin keskittyvän maareformin suorittaminen (ibid., 334–339; Hiilamo 2019, 35–37).

Sarjan tapahtumapaikkana on pääasiassa Chilen pääkaupunki Santiago, joka näyttäy-
tyy pohjoismaalaisille diplomaateille alati jännittyneen ilmapiirin kyllästämänä, kah-
tiajakautuneena todellisuutena. Historialliset tapahtumat olivat kuitenkin jo valmiik-
si huomattavasti jännittyneempiä kuin mitä sarjassa annetaan ymmärtää: tosiasiassa Chi-
len armeija yritti pienimuotoista vallankaappausta jo vuoden 1973 kesäkuussa, vain 
pari kuukautta ennen sarjan Chilen tapahtumien alkua (Collier & Sater 1996, 353–354). 

Sotilasvallankaappauksen taustalla olleet jännitteet ja vasemmistonvastaisuus olivat olemassa 
jo Allendea edeltävän presidentin, kristillisdemokraattisen Eduardo Frein hallintokaudella vuo-
sina 1964–1970 (Paavilainen & Wilska 2001, 124–125).  Invisible Heroes kuvaa presidentti 
Salvador Allenden Unidad Popular -koalition johtaman hallinnon aikakauden olleen Chilen 
vasemmistolaisille innostuksen, toivon, optimismin ja idealismin aikaa, joka romuttui väkival-
lan ja vainon ilmapiirin myötä: Chilen asevoimien ylipäällikkö Augusto Pinochetin johdolla 
toteutettu sotilasvallankaappaus syöksi Allenden vallasta 11.9.1973 ja johti tämän kuolemaan.

Sarjassa ensimmäiset vainotut chileläiset saapuvat Brotherusten pihalle diplomaattiresidenssin 
aidan yli vallankaappauksen iltana. Ensimmäisenä saapuvat kauppasopimusvalmistelun illalli-
selle osallistuneet henkilöt, ja hiljalleen perheelle entuudestaan tuntemattomia chileläisiä kapuaa 
pihalle. Brotherukset tunnistavat vainottujen vasemmistolaisten hädän ja päättävät majoit-
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taa nämä. Brotherusten ällistys on sarjassa silminnähtävä ensimmäisten vainottujen saapuessa 
aidan yli. Tilanne käynnistää sarjan sankareiksi kohoavien hahmojen kasvuprosessin. Brothe-
rusten perheeseen kuuluvat myös sarjan päähenkilöihin lukeutuva Tapanin vaimo Lysa Brot-
herus sekä heidän ala-asteikäiset lapsensa Tina ja Tomi, jotka jäävät selkeästi sivuhenkilöiksi.

Osastopäällikkö Tuomi ja kehitysyhteistyöpäällikkö Sand suivaantuvat kuullessaan epäilyn, että 
Suomen edustustossa mahdollisesti majoitetaan turvaa hakevia Chilen vasemmistolaisia. Brotheruk-
set toimivat vastoin Tuomen ja Sandin ohjeita, oman moraalisen kompassinsa mukaan, eivätkä ryh-
dy toimiin vainottujen vasemmistolaisten siirtämiseksi muihin Latinalaisen Amerikan lähetystöihin. 
Historiallisesti Latinalaisen Amerikan maiden hallintojen tilanne oli etenkin 1970-luvulla synkkä. 
Turvapaikkaa Suomen diplomaattiresidenssistä hakevat vainotut olisi teoriassa ollut mahdollista 
siirtää vain muutamaan Latinalaisen Amerikan maan edustustoon. Valtaosassa alueen maista vallit-
si sotilasdiktatuuri, joka ei suhtautuisi vasemmistolaisiin myönteisesti (Hiilamo 2019, 46; Leskinen 
2006, 14). Diplomaattisia edustustoja ja diplomaattiresidenssejä pidettiin etenkin Latinalaisessa 
Amerikassa vieraan valtion maaperänä: sarjan historiallisten tapahtumien aikaan Latinalaisessa 
Amerikassa oli laadittu lukuisia pakolaisuutta ja diplomaattisen turvapaikan hakemista koskevia sopi-
muksia, joita eurooppalaiset valtiot eivät kuitenkaan olleet allekirjoittaneet (Hiilamo 2019, 83–84).

Viralliset Suomen ulkoministeriön antamat ohjeet ja Tapani Brotheruksen oma moraali-
nen näkemys tilanteen edellyttämästä toiminnasta ajautuvat useaan otteeseen törmäyskurssil-
le Invisible Heroesissa. Keskeistä Brotheruksille on hädänalaisten auttaminen kriisitilantees-
sa: vainotut chileläiset vasemmistolaiset ovat maan sotilasjuntan sortotoimien kohteena läpi 
tarinan ja juntan kynnys väkivaltaan vasemmistolaisia kohtaan on varsin matala. Moraali-
nen velvollisuudentunto hädänalaisten auttamiseen syttyy nopeasti Brotherusten pariskunnal-
la. He tiedostavat silmien ummistamisen juntan toimien keskellä tarkoittavan pohjimmiltaan 
sotilasjuntan toimien hyväksymistä ja uskaltavat toimia virallisten ohjesääntöjen vastaisesti.

Tarinan edetessä Suomi päätyy Tapani Brotheruksen johdolla Itä-Saksan lähetystön suojeluval-
tioksi ja yhdessä saksalaisten kanssa suomalaisdiplomaatit auttavat chileläisiä vainottuja tur-
vaan, saksalaisten alkuvaiheen hämmennyksestä ja vastahankaisuudesta huolimatta. Sosialististen 
maiden edustustot katkaisivat diplomaattiset suhteensa junttaan ja joutuivat hakemaan muiden 
maiden edustustoista suojelua. Alkuun suomalaisdiplomaattien antama apu kohdistuu poliitti-
sesti vainottujen chileläisten turvaamiseen; myöhemmin turvan piiriin pääsee Chilen kansalaisia 
poliittisesta aktiivisuudesta riippumatta. Sarjan chileläiset vainotut hahmot ovat kuitenkin sel-
keästi vasemmistolaisia, mikä ilmenee heidän dialogeistaan. Invisible Heroesissa Brotheruksen 
perheen ja Edelstamin sympatiat ovat vainottujen puolella ja he suhtautuvat vainottujen vasem-
mistolaisuuteen antagonisteja ja Suomessa majailevia ulkoministeriön virkamiehiä suopeammin. 
Ilkka Jaamalan hahmo toimii kuitenkin näiden sympatioiden vastavoimana: hyvät suhteet Chi-
len oikeistoon omaava Jaamalakaan ei alun vastahakoisuudestaan huolimatta voi sarjan edetes-
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sä ummistaa silmiään sotilasjuntan terrorilta sarjan edetessä. Jaamalan hahmon tuoma ristiriita 
vaimentaa sarjan metatarinan poliittisia sympatioita konsensushakuisemmiksi, luoden tarinan 
pohjavireen ennen kaikkea ihmisoikeuksia puolustavaksi. Lysa Brotheruksen rooli vainottujen 
auttamisessa on hiljaisen sankarityön onnistumisen kannalta merkittävä. Hän ei ole diplomaat-
ti, mutta diplomaatin puolisona nautti diplomaattisesta koskemattomuudesta. Hän auttaa myös 
vainottuja chileläisiä diplomaattiresidenssistä käsin ja pitää huolta arjen toiminnasta sarjassa.

Tarkastelen tässä tutkielmassa Invisible Heroesin hahmojen sankaruutta. Keskityn hahmojen kas-
vutarinoihin ja pohdin, kenestä tulee sankari ja kenestä ei: monet sarjan hahmot tekevät myös 
yksittäisiä sankarillisia tekoja, mutta he eivät asetu tarkastelussani sankareiksi. Teen selkoa san-
karuuden ja yksittäisten sankarillisten tekojen välisestä erosta sarjassa. Valotan sankaruuden ilme-
nemismuotoja Invisible Heroesissa niin hahmojen sanojen kuin tekojenkin kautta ja tarkastelen 
diplomatiaa sankarillisia toimia mahdollistavana kenttänä. Tutkin, mikä tekee henkilöistä sar-
jan tarinassa sankareita heidän toimintansa kautta alaluvussa 2.1 ja heidän dialogiensa kautta 
alaluvussa 2.2. Analysoin diplomatian merkitystä sankaruuden rakentumiseen alaluvussa 2.3. 

Keskityn erityisesti tutkielmassani siihen, millaisen kuvan sarja antaa sankaruudesta. Teen sel-
koa myös sarjan eri hahmojen käsityksistä sankaritoiminnasta. Pohdin, miten suhtautuminen 
väkivaltaan vaikuttaa sankariksi kasvamiseen ja hahmojen maskuliinisuuksiin. Analysoin myös, 
mitä ovat sankaruuteen liitetyt ominaisuudet sarjassa. Lisäksi tutkin sarjassa rakentuvien mas-
kuliinisuuksien ja feminiinisyyksien yhteyttä sankaruuteen. Alaluvussa 3.1 tarkastelen hegemo-
nisen maskuliinisuuden problematiikkaa sankaruuden kannalta Invisible Heroesissa. Monien, 
erilaisten maskuliinisuuksien tuottamista sarjassa tarkastelen alaluvussa 3.2. Tutkin Lysa Brothe-
ruksen hahmon kautta sarjan naisia sankareina ja pohdin heidän sankaruuttaan ja sen esittämis-
tapoja alaluvussa 3.3, jossa tarkastelen myös sarjaa varten käsikirjoitetun chileläisen vasemmis-
topoliitikon Eliana Aguileran sankaruutta tarinassa. Keskeisimmät tutkimuskysymykseni ovat:

1. Miten Invisible Heroes -sarjassa esitetään ja rakennetaan san-
karuutta ja millaiset tekijät vaikuttavat sankariksi kasvami-
seen?

2. Mikä on maskuliinisuuden ja sankaruuden yhteys sarjassa ja 
miten sarja kuvaa naisia sankareina?

3. Millaiset poliittiset, kulttuuriset ja kontekstuaaliset tekijät 
voivat selittää, miksi sarja antaa tietynlaisen kuvan sankaruu-
desta?

Sarjan Chilessä toimivat nuoret suomalaisdiplomaatit ovat toki tavalla tai toisella myös vuo-
den 2019 tuotteita. Tarkastelen loppuluvussa sarjan sankareiden merkityksiä ja representaatioita 
nykypäivän näkökulmasta. Invisible Heroesissa konservatiivinen, Suomessa majaileva virkamies-
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koneisto on kaukana Chilen sotilasvallankaappauksen tapahtumista ja tämä etäisyys korostuu 
myös symbolisena kuiluna ulkoministeriön sarjassa esiintyvien työntekijöiden kokonaisvaltai-
sessa suhtautumisessa Chilen sotilasvallankaappaukseen. Sarjan nuorten sankarien kehittyvä 
idealismi kulkee täysin eri polkua kuin vanhempien hahmojen pyrkimys puolueettomuuteen. 

1.2 Tutkimuksen aineisto ja metodit

Heikki Hiilamon kirjat valottavat tapahtumia sarjan taustalla ja kertovat dokumentaarisesti samaa 
mitä Invisible Heroes kertoo dramatisoidusti. Sarjan ilmestymisen aikaan vuonna 2019 julkais-
tiin Tuntemattomat sankarit – Suomalaisten salainen apu Chilen vallankaappauksen uhreille, 
joka on Hiilamon päivittämä painos vuoden 2010 kirjasta. Televisiosarja perustuu kuitenkin vain 
vuoden 2010 Hiilamon kirjaan. Vuoden 2019 teos on tietyistä vivahde-eroista huolimatta pitkäl-
ti sama kuin Kuoleman listat, tuoreimmilla tutkimustiedoilla korjattuna. Käytän kuitenkin vain 
tuoreempaa versiota kirjasta historiallisen kontekstualisoinnin sekä sarjan tapahtumien ja his-
torian tapahtumien vertailun lähteenä tutkielmassani. Pääasiallinen aineistoni on nimenomaan 
Invisible Heroes -televisiosarja ja tutkielmassani analysoin vain sarjan hahmoja ja tapahtumia; 
kaikki tutkielmassani käytetyt nimet viittaavat sarjassa esiintyviin hahmoihin, ei todellisiin, elä-
viin tai kuolleisiin henkilöihin, ellei se historiallisesta kontekstualisoinnista käy ilmi. En keskity 
tutkielmassani sarjan hahmojen näyttelijöihin luvussa 3.1 esiintyvää poikkeusta lukuun ottamatta.

Analysoin Invisible Heroesin hahmojen toimintaa ja dialogeja lähilukemalla näitä sankaruuden 
rakentumisen kannalta keskeisissä kohtauksissa ja tarkastelen sankaruutta teemasta tehtyjä, aiem-
pia tutkimuksia hyödyntäen. Tutkin sarjan hahmojen toimintaa ja dialogeja tutkimukseni kes-
keisiä teemoja silmällä pitäen. Tarkastelen dramaturgisessa järjestyksessä syy-seuraussuhteita 
ennen kaikkea hahmojen kehityskulun kautta. Käytän muiden muassa kirjallisuudentutkimuksessa, 
folkloristiikassa ja kulttuurintutkimuksessa hyödynnettävää lähiluku -metodia audiovisuaalisen 
aineiston analysoimiseen (Tieteen termipankki 2021). Lisäksi tarkastelen sankaruuteen usein lii-
tettyjen ominaisuuksien esiintymistä sarjassa ja pohdin, millaisia ominaisuuksia sarjan sankareista 
löytyy. Syvennyn tutkimuksessani maskuliinisuuden ja sankaruuden sekä sarjan naisten sanka-
ruuden merkityksiin sukupuoliteorian avulla. Tulkitsen hegemonisen maskuliinisuuden käsitteen 
avulla maskuliinisuutta ja sen erilaisia ilmenemismuotoja ja tuottamistapoja Invisible Heroesissa.

Tutkimukseni on kulttuurintutkimusta. Analysoin audiovisuaalista aineistoani kulttuurintutkimuksen 
näkökulmasta ja sen käsitteitä hyödyntäen. Tuon tutkimukseeni mukaan myös aluetutkimuksellisen 
kulman historiallisen kontekstualisoinnin avulla; viittaan historiaan vertailemalla sarjan kuvaamia 
tapahtumia Chilen vuosien 1973 ja 1974 tapahtumiin. Vaikka tekstissä kontekstualisoin työni histo-
rian tapahtumia vasten, työni ei ole historiantutkimusta, vaan historiakulttuurin tutkimusta. Invisib-
le Heroes on historian tapahtumien dramatisoitua kerrontaa fiktion keinoin. Audiovisuaalisessa ker-
ronnassa rakennettu kuva menneisyydestä on usein tietynlaisen ihannekuvan rakentamista historian 
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tapahtumista, vaikka ne sisältäisivätkin väkivaltaa ja kauheuksia (de Groot 2009, 210). Invisible 
Heroesin luomassa kuvassa historiasta on runsaasti dramaturgisista syistä tehtyjä yksinkertaistuksia 
ja yleistyksiä Chilen tapahtumista historiatutkimuksiin verraten, minkä huomioin tutkielmassani. 

Analysoin sarjan tapahtumia ja henkilöhahmojen välisiä dialogeja ja tutkin niissä sarjan keskei-
simpiä teemoja tutkielmani kannalta olennaisimpia käsitteitä hyödyntäen. Luvussa 2 keskityn 
sankaruuden kehittymiseen ja erilaisiin sankaruuden muotoihin tarinan kronologisessa etene-
misjärjestyksessä. Nostan sarjan päähenkilöiden sankaruuden ja kehityskertomukset tarkaste-
lun ytimeen ensin toiminnan kautta. Lisäksi analysoin hahmojen dialogien tapoja rakentaa ja 
tuottaa sankaruutta ja huomioin eri hahmojen risteäviä suhtautumisia sankaruuteen. Dialogien 
analysoinnissa käytän Ylen suomentajien laatimia käännöksiä, silloin kun hahmojen repliikit on 
esitetty sarjassa muulla alkuperäiskielellä kuin suomeksi. Tutkielmassani analysoidut dialogit 
perustuvat sarjan Ylelle tehtyihin suomennoksiin. Näitä ovat laatineet Suvi Salmilampi, Maarit 
Tulkki, Sandra Mänty ja Janne Kauppila. Tutkielmassani esiintyvien suomalaisten hahmojen 
suomenkielisten dialogien osalta litterointi on omaani. Analysoimieni dialogien aikaviitteet olen 
merkinnyt seuraavasti (1/23:45), jossa jakson numeroa seuraa dialogin alkamisen kellonaika. 

Sarja perustuu osin Heikki Hiilamon historiallisia tapahtumia koskevaan tutkimustyöhön, 
jonka tavoitteena on ollut saada pimentoon jääneet suomalaisten sankaritoimet Chilessä jul-
ki. Sarjassa historiallisia tapahtumia on dramatisoitu televisiokerrontaan sopiviksi ja sii-
hen on kirjoitettu hahmoja, joita ei Hiilamon teoksessa esiinny. Lisäksi joidenkin hahmo-
jen nimiä on muutettu. Invisible Heroes myös oikaisee tiettyjä historiallisten tapahtumien 
mutkia – kyse on käsikirjoittajien, ohjaajien ja tuottajien tietoisesta valinnasta, tarinan tee-
moja ja sanomaa alleviivaavasta päätöksestä. Tuon esiin historiallista kontekstia sellaisis-
sa kohdissa, joissa sarjan tarina vaatii historiallista perspektiiviä tai vertailua. Tutkimukses-
sani käyttämäni historiankirjoitus koostuu vain muutamista näkökulmista menneisyyteen, 
eikä siten kata kaikkia mahdollisia perspektiivejä sarjassa esitettyihin historian tapahtumiin.

1.3 Käsitteiden määrittely ja tutkimustilanne

Keskityn tutkielmassani sankaruuden kehittymiseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä niihin kult-
tuurisiin käytänteisiin, jotka tätä sankaruutta tukevat. Sankaruus on sarjan kontekstissa pyyteetöntä, 
oman edun tavoittelun hylkäävää ja rohkeaa toimintaa hädänalaisten auttamiseksi. Sankaruuden käsi-
tettä on vaikea määritellä täsmällisesti, sillä sankaruuksia voi olla erilaisia. (Franco, Blau & Zimbar-
do 2011, 102). Ennen kaikkea sankaruuden määrittely on aina kirjoittajan näkökulman valintaa, tul-
kitsijasta ja katsantokannasta riippuvaista (ibid., 99). Tutkielmassani tarkoitan sankaruudella tekoi-
hin perustuvaa, pyyteetöntä hädänalaisten auttamistyötä, jossa oman edun tavoittelulle ei ole sijaa.

Sankaruuteen liittyviin perusominaisuuksiin kuuluvat rohkeus, avuliaisuus, epäitsekkyys ja päät-
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täväisyys (Franco et al. 2018), mutta myös empaattisuus ja huolenpito (Becker & Eagly 2004, 
164; Kemppainen & Peltonen 2010, 32). Sankareista tulee sankareita lopulta muiden arvioimana. 
Sankaruus onkin pohjimmiltaan muiden auttamista, sosiaalisen vuorovaikutuksen tulos, jossa 
toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen (Franco, Blau & Zimbardo 2011, 101). Sankaruus ei itses-
sään ole sarjan hahmojen pyrkimys; vakaa tahto tehdä määrätietoisesti hyvää kriisitilanteessa ja 
vastustaa väkivaltaa ajaa hahmoja sankarillisiin tekoihin. Analysoin mitä nämä teot ovat, mistä 
ne kumpuavat ja mitä merkityksiä niihin on ladattu. Tutkin sankaruutta myös diplomaattien ja 
chileläisten suhteita tarkastelemalla. Analyysissäni korostuvat paitsi päähenkilöiden suhteet vai-
nottuihin myös paikalliseen virkamieskoneistoon, viranomaisiin sekä liike-elämän edustajiin.

Ruotsin suurlähettiläs Harald Edelstam esiintyy sarjassa merkittävästi suomalaisia hahmo-
ja vähemmän, mutta hänen kokonaisvaikutuksensa korostuu jokaisen kohtauksen myötä. Hän 
on sarjassa paljon kokenut ja nähnyt diplomaatti, aktiivinen osallistuja ja suomalaisdiplomaat-
tien auttamishalun katalysaattori. Sarja avaa mahdollisuuden tarkastella diplomatiaa kriittisen 
linssin lävitse: käsitys diplomatian käytännön sisällöstä ja lähetystön edustajien työstä ei ole 
kaikille sarjan hahmoille yhtäläinen. Diplomatialla tarkoitan tutkielmassani sovittelevaa val-
tioidenvälistä rauhanomaista keskustelua ja vaikuttamista (Seely 2011). Käytännössä sarjan 
päähenkilöille se tarkoittaa avoimuutta, tilannetajua, asemamaan kulttuurin ja poliittisen elä-
män tuntemusta, kylmäpäisyyttä ja jouhevaa keskustelukykyä ankarankin tilanteen koittaessa.

Historiallinen Edelstam oli sarjan tapahtumien aikaan jo diplomatian konkari, värikäs ja näkyvä 
hahmo, jonka eksentriset toimintatavat ja poikkeuksellisen aktiivinen suhde lehdistöön kasvattivat 
hänen mainettaan diplomaattipiireissä ja julkisuudessa. Hänen työhistoriansa oli mittava: Nuorena 
diplomaattina Edelstam oli kokenut fasistisen Italian ilmapiirin Roomassa toisen maailmanso-
dan alkuvuonna ja natsien ajatusmaailman Berliinissä kahta vuotta myöhemmin. Edelstamin työ 
ihmisoikeuksien puolesta alkoikin toisen maailmansodan aikana, kun hän natsien miehittämässä 
Norjassa auttoi sadoittain norjanjuutalaisia turvaan. Norjan vuosilta Edelstam sai lisänimekseen 
”Musta neilikka”. Vuosien 1969–1972 aikana hän toimi Ruotsin suurlähettiläänä Guatemalas-
sa, jossa hänen pestinsä oli sivuakkreditoitu myös Costa Ricaan, El Salvadoriin, Hondurasiin 
ja Nicaraguaan. Keski-Amerikassa hän sai lisäkokemusta diplomaatin virasta sotatilanteessa, 
kun Hondurasin ja El Salvadorin välille syttyi jalkapallosodaksi nimetty konflikti jalkapallon 
vuoden 1970 maailmanmestaruuskilpailujen karsintaottelun jälkimainingeissa. (Fors 2009)

Harald Edelstam on Chilessä juhlittu sankari vasemmistolaisten keskuudessa. Edelstamin avoin 
ja suorasanainen toimintatapansa toi hänelle huomattavasti enemmän näkyvyyttä kuin hänen 
kanssaan Chilessä hädänalaisia auttaneille suomalaisdiplomaateille. Edelstamin toimia Chi-
lessä on tutkinut esimerkiksi Pascal Bonnefoy artikkelissaan ”Bendin the Rules: An Ambas-
sador’s Quest to Save Lives” (2016). Hyödynnän myös Mats Forsin kirjoittamaa Edelstamin 
elämäkertaa historiallisena referenssinä sarjan hahmon toimien tarkastelussa (2009). Suoma-
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laisnäkökulman kannalta tärkeintä tutkimuskirjallisuutta ovat kuitenkin Hiilamon teokset 
(2010 & 2019), joihin otan myös kantaa tutkimuksessani. Hiilamon fokus on suomalaisdiplo-
maattien toiminnan julkiseksi tuomisessa, kun taas tutkimuksessani keskityn sarjaan fiktiona.

Hyödynnän Ilona Kemppaisen ja Ulla-Maija Peltosen toimittaman Kirjoituksia sankaruudes-
ta -kirjan (2010) artikkeleita analysoidessani sankaruutta. Esimerkiksi menetettyä sankaruut-
ta tutkineen Kirsti Salmi-Niklanderin kirjassa oleva artikkeli ”Menetetty sankaruus: Mahdolli-
suuksien retoriikkaa” (2010) toimii apuvälineenäni sarjan antisankaruuden tarkastelussa. Lisäksi 
peilaan analyysissäni Kemppaisen ja Peltosen artikkelissa ”Muuttuva sankaruus” (2010) esitel-
tyjä käsityksiä sankaruudesta sarjan hahmoihin. Sankaruutta on tutkittu runsaasti psykologian 
alalla, ja tarkastelen sarjassa rakentuvaa sankaruutta psykologian parissa tehtyihin sankaruus-
tutkimuksiin verraten. Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi Zeno E. Francon, Kathy Blaun 
ja Philip G. Zimbardon ”Heroism: A Conceptual Analysis and Differentiation Between Heroic 
Action and Altruism” (2011), jossa luotu erittely sankaruuden ja altruismin välille on erittäin 
hyödyllinen analyysini kannalta, ja Francon ja kumppaneiden ”Heroism Research: A Review 
of Theories, Methods, Challenges and Trends (2018), jonka yhteenvetoa useiden erilaisten 
sankaruuksien teorioista hyödynnän tutkiessani sarjassa rakentuvien sankaruuksien piirteitä.

Tutkielmani on fiktiivisen audiovisuaalisen aineiston analyysi, kulttuurituotteen tulkinnan loppu-
tulos. Fiktiivisissä tarinoissa – niissäkin, jotka perustuvat historian tapahtumiin – on mahdollista 
luoda käsityksiä erilaisista ihmiselämän ilmiöistä. Näiden ilmiöiden, kuten tässä tapauksessa 
sankaruuden, merkityksen voi tulkita olevan tarinoiden vastaanottajille myös henkilökohtaisen 
tarkastelun työkaluja. Invisible Heroes onkin edellisessä kappaleessa esittelemiäni psykologian 
sankaruustutkimuksia ajatellen oivallinen aineisto, sillä se haastaa katsojan pohtimaan, miten 
hän olisi vastaavanlaisessa tilanteessa toiminut. Sankaruutta valkokankaalla ja televisiosarjois-
sa on tutkittu runsaasti. Esimerkiksi Hilary Neroni on tutkinut audiovisuaalisessa kerronnassa 
esiintyvän sankaruuden ja sukupuolen yhteyksiä ja merkityksiä teoksessaan The Violent Woman 
(2005), jota hyödynnän tutkielmassani. Alexia Panayiotoun (2010) on tutkinut elokuvissa esiin-
tyviä maskuliinisuuksia organisaatioiden johtavissa asemissa olevien hahmojen kautta. Tarkas-
telen tutkielmassani ennen muuta sankariksi kasvamista väkivaltaisissa olosuhteissa ja haastan 
toimintasankaruuden merkityksen stereotyyppisenä audiovisuaalisen kerronnan sankaruutena.
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2. Sankaruus sanoissa ja teoissa

2.1 Sankaruuden kehittyminen

Myyteissä ja mytologioissa toistuvia tarinallisia rakenteita tutkinut Joseph Campbell (1988) tarkas-
teli tarinoiden ja niissä esiintyvien henkilöhahmojen rakenteellisia samankaltaisuuksia eri puolilla 
maailmaa. Monomyyttinä tunnettua teoriaa varten hän analysoi kertomuksia eri kulttuureista eri 
aikakausina. Monomyytti-teorian mukaan sankarin tarina on universaalisti toistuva tarina, jossa 
tietyt kertomuksen piirteet, kuten sankarin kasvu ja kehitys, toistuvat myyteissä ja legendoissa 
ympäri maailmaa. Toisaalta Ilona Kemppainen ja Ulla-Maija Peltonen (2010, 9) ovat esittäneet 
sankaruuden olevan ”muuttuvaista ja monimuotoista, kuten eri puolilla maailmaa tavattavat tari-
noiden perusmallit ja myytitkin” (2010, 9). Vaikka Invisible Heroes -sarjan sankareista löytyy 
piirteitä ja selkeitä yhtymäkohtia Campbellin monomyytti-teorian hahmojen arkkityyppeihin, 
muistuttavat he pikemminkin niitä monimuotoisista sankaruuksista, joita Kemppainen ja Peltonen 
tarkastelevat artikkelissaan (ibid.). Joseph Campbellin monomyytti-teorian ongelmallisuus kitey-
tyy sen yleistävyyteen, mutkia tarpeettoman suoriksi oikovaan pelkistämiseen. Teorian kiistatto-
miin ansioihin kuuluu kuitenkin sen kontribuutio elokuva- ja televisiodramaturgiaan ja sen hyödyl-
lisyys analyysin välineenä audiovisuaalisen dramaturgian sankareiden tulkinnassa (Vogler 2017).

Campbellin (1988, 36–38) mukaan sankarit saavuttavat saduissa useimmiten ”mikrokosmoksen 
voiton” paikallisella tasolla maailman pelastamisen sijaan. Invisible Heroesin sankareita voidaan 
tulkita tällaisen prisman lävitse, yksittäisen voiton saavuttaneina. Tapani Brotheruksen tapauksessa 
tarina etenee tiiviimmin Campbellin teoriaa myötäillen. Hän ajautuu vanhemman opastajan eli 
Edelstamin kutsumana seikkailuun ja kasvaa itsenäiseksi toimijaksi opettajansa esimerkkiä seu-
raten. Sarjan sankareita ei kuitenkaan voi yksinomaan tarkastella monomyytti-teorian varassa. He 
kohtaavat vastuksia ja pyrkivät voittamaan ne, mutta kyse ei ole mistään selkeästä kehityslinjasta, 
jossa lopussa odottaisi palkinto ja kultainen auringonlasku. Palkintoa sarjan sankarit eivät saa, mut-
ta työvoittona voi pitää vainottujen onnistunutta suojelemista ja turvaan saattamista muihin maihin.

Sankaruutta kulttuurisena käsitteenä tutkineet Ilona Kemppainen ja Ulla-Maija Peltonen (2010, 11) 
painottavat muiden puolesta uhrautumisen olevan ”keskeisessä asemassa” sankaruuden muodostu-
misessa. Invisible Heroesin sankarit jäävät sarjassa ansaitsemaansa arvostusta vaille, ja heidän san-
karuutensa korostuu pikemminkin symbolisen uhrautumisen myötä: he nousevat sankareiksi aut-
taessaan vainottuja chileläisiä, ja heidän tekojensa todellinen luonne näyttäytyy sarjan chileläisille-
kin vasta tapahtumien ollessa ohi, diplomaattisen komennuksen päättyessä ennenaikaisesti. Sym-
bolinen uhrautuminen on sarjan sankareiden tapauksessa riskinottoa vainottujen chileläisten puo-
lesta siten, että toimiensa myötä diplomaatit asettavat itsensä vaaraan. Riskit korostuvat Edelstamin 
päätyessä sarjassa persona non grataksi Chilessä. Brotheruksen toimet vaarantavat myös Jaamalan 
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luoman suhdeverkoston – tällaista palkitsematta jäävää toimintaa Zeno E. Franco, Kathy Blau & Phi-
lip G. Zimbardo (2011, 103) nimittävät sosiaaliseksi sankaruudeksi.  Analysoin tässä alaluvussa eri 
hahmojen kehittymistä sankareiksi Invisible Heroesissa ja tutkin millaisesta sankaruudesta on kyse.

Invisible Heroes on nimensä mukaisesti tarina näkymättömistä sankareista, missä sankaruutta ja sen 
ilmenemismuotoja tuodaan eri hahmojen kautta esiin. Selkeimmin sankaruus näkyy sarjan päähenki-
löissä: Brotherusten pariskunta, Harald Edelstam ja Ilkka Jaamala ovat sarjan suurimpia sankareita. 
Heistä erityisesti suomalaisdiplomaatit kasvavat sankareiksi, kun taas Lysa Brotheruksen ja Edelsta-
min sankaruuspotentiaali on esillä jo ensimmäisestä jaksosta lähtien. Invisible Heroesissa sankarin 
viitta ei asetu kaikille sankaripotentiaalisille hahmoille alusta lähtien, vaan sankareiksi kasvaminen 
tapahtuu erilaisia vastuksia ja moraalisia pohdintoja ylittämällä. Moni sarjan sivuhahmoista koettaa 
toimia sankarillisesti oikeaksi katsomallaan tavalla. Kaikkien hahmojen yritykset saada järjestystä 
vallitsevaan todellisuuteen eivät kuitenkaan onnistu, ja jotkin johtavat jopa negatiivisiin seurauksiin.

Rohkeus toimia vääryyden edessä oikeudenmukaisesti ja pyrkimys auttaa hädänalaisia ovat sarjan 
sankareiden perushyveitä. Sankaruus on aina määrittelykysymys ja paikallisesti, ajallisesti sekä 
kulttuurillisesti sidonnainen määrittelijäänsä. Kuten Kemppainen ja Peltonen (2010, 9) toteavat, 
”[s]ankareita nimeämällä voimme ilmaista mihin ryhmään kuulumme tai samastumme.” Franco, 
Blau ja Zimbardo (2011, 99) ovat kuvanneet sankaruutta sosiaaliseksi ilmiöksi, joka viimekädessä 
kuitenkin on yksilön omien, itsenäisten päätösten ja toimien summa. Olennaista sarjan sankareille 
ja sankarillisiin tekoihin pyrkiville on sotilasjuntan vastustaminen. Toisaalta sotilasjuntan edusta-
jien näkökulmia sankaruuteen valotetaan myös sarjan mittaan nostamalla esiin heidän argumen-
taatiotaan ja perustelujaan toimilleen. Sotilasjunttaa kannattavien ja sen palveluksessa olevien 
näkökulmasta Chilen pelastaminen vasemmistolta on sankaruutta. Kemppaisen ja Peltosen (2010, 
9) sanoin, ”[k]eskustelu siitä, kuka on sankari, onkin loppujen lopuksi neuvottelua siitä, millaisia 
tekoja ja ominaisuuksia arvostamme”. Rauhanomaisuus ja väkivallattomuus kuuluvat tärkeim-
piin sankaruutta määrittäviin tekijöihin Invisible Heroesissa. Kyky nähdä omien etujen tuolle 
puolen ja toimia omien etujen vastaisesti on myös sarjassa sankariksi kasvamiselle ominaista.

Invisible Heroesin tarinan alkuvaiheessa sankaruus ei ole vielä esillä. Ensimmäisessä jaksossa 
sarjan alkutekstien jälkeinen kohtaus Chilessä sijoittuu ajallisesti elokuulle 1973. Siinä Tapa-
ni Brotherus sanelee edustuston sihteerille raporttia Santiago de Chilestä, jossa hän tiivistää 
maan ilmapiirin jännittyneisyyttä. Raportin sanelun aikana esitetään tiheäksi leikattu kuvasar-
ja Brotherusten perheen arjesta ja elämästä Chilessä: pariskunta asuu kahden lapsensa kans-
sa suuressa omakotitalossa Santiagossa ja perheen elämä kuvataan onnellisena, hymyntäy-
teisenä. Brotheruksen työote kuvataan rentona, ja tilanne on yhteiskunnallisesta jännitteestä 
huolimatta melko rauhallinen. Hän kuvailee Chilen ilmapiirin olevan jännitteistä huolimatta 
sopiva kauppasopimuksen solmimiseen; kauppasopimus on hänen pääasiallinen työtehtävän-
sä. Kauppasopimus solmitaan lopulta Brotherusten residenssissä järjestetyn illallisen myötä, 

10



ja perheen arki sujuu tavanomaisesti – kunnes sotilasvallankaappaus syyskuun yhdentenätois-
ta kääntää kaiken päälaelleen. Sotilasvallankaappaus oli suuri järkytys maan vasemmistolle 
ja Allende riisti mieluummin oman henkensä kuin antautui (Collier & Sater 1996, 357–360).

Sotilasvallankaappauksen jälkeen tilanne Santiagon keskustassa on raju: sotilaat polttavat kirjoja ja 
laukaukset kaikuvat rakennusten seinissä. Sotilasvallankaappauksen myötä Chileen asetettiin sota-
tilalait, kaduilla kuljeskelu oli erittäin turvatonta ja esimerkiksi kaikki puolueet kiellettiin (Hiilamo 
2019, 64). Vallankaappauksesta alkaen suomalaisdiplomaatit eivät voi työskennellä toimistostaan 
käsin, sillä tilanne kaupungin keskustassa on äärimmäisen vaarallinen. Sarjan ensimmäisen jakson 
lopussa ensimmäiset turvaa hakevat kiipeävät Brotherusten tontin aidan yli. Toisesta jaksosta alkaen 
Tapani Brotheruksen rohkeus käyttää asemaansa vainottujen auttamiseen kasvaa. Keskeisenä kata-
lysaattorina Tapani Brotheruksen auttamishalulle toimii Ruotsin suurlähettiläs Harald Edelstam, joka 
haastaa ja rohkaisee nuorta suomalaisdiplomaattia toimimaan. Edelstam on Brotherusta ja hitaam-
min sankariksi kasvavaa Jaamalaa huomattavasti selkeämmin klassista miespuolista elokuvasanka-
ria muistuttava, liki arkkityyppinen hahmo, jota myös casting-valinta korostaa (Vogler 2007, 103).

Edelstam on sarjan diplomaattisankareiden avainhenkilö, niin Tapani Brotheruksen kasvun kuin 
avunannon toimintatapojenkin osalta. Hän toimii sarjassa Ruotsin valtion edustajana yksin, eikä 
hänellä esitetä olevan perhettä. Hän on yksinäinen sankarihahmo, uhkarohkea, karismaattinen 
ja määrätietoinen. Nämä ominaisuudet toimivat ensimmäisinä sankaruuteen liitettyinä ominai-
suuksina sarjassa. Uhkarohkeus ei suoraan kuulu Francon ja kumppaneiden (2018) tai Kemp-
paisen ja Peltosen (2010) esittelemiin sankaruuden piirteisiin, vaan on enemmänkin jaloste roh-
keuden ja pelottomuuden kaltaisista piirteistä. Karismaattisuus sen sijaan on erittäin tärkeä ase 
Edelstamin toiminnassa. Hän käyttää persoonaansa ja vakuuttavuuttaan vedotessaan Chilen ulko-
ministeriön virkamiehiin ja sotilaisiin – kuten myös Brotheruksen auttamisinnon syttymiseen.

Edelstamin hahmon avulla esitetään yksi puoli sankaruudesta; siitä, mitä se voisi olla. Hänen 
tapauksessaan on kyse itsenäisesti toimivasta, julkisesta sankarista, joka toiminnallaan asettaa vää-
ryyden valoon ja itsensä vaaralle alttiiksi (Franco, Blau & Zimbardo 2011, 102). Sankaristatuksen 
asettuminen sankarillisia tekoja tehneen yksilön ylle on pohjimmiltaan tekojen julkiseksi tulemisen 
tulos (ibid., 103). Edelstamin toiminnan julkisella puolella on omat negatiiviset vaikutuksensakin, 
kuten liiallinen näkyvyys sotilasjuntan silmissä, mutta esimerkiksi hänen kansainväliselle lehdistölle 
antamansa lausunnot tuovat Chilen tilannetta ja sotilasjuntan julmuuksia sarjassakin päivänvaloon. 
Tämä julkinen toiminta tekee hänestä sarjassa myös kansainväliselle medialle sen kaikkein näkyvim-
män sankarihahmon. Edelstamin näkyvyys toimii eräänlaisena vastavoimana suomalaisdiplomaat-
tien näkymättömyydelle, ja tätä kontrastia Brotherus ja Edelstam myös operaatioissaan hyödyntävät.

Edelstamin toiminnan itsenäisyyttä alleviivaa muiden ruotsalaishahmojen puute: Chilessä sarjan 
tapahtumien aikaan Edelstamia auttoivat useat Ruotsin suurlähetystön jäsenet (Hiilamo 2019), jotka 
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loistavat sarjan hahmokavalkadissa poissaoloillaan. Suurlähettiläs Edelstam on sarjan alusta lähtien 
valmis auttamaan vainottuja chileläisiä vasemmistolaisia, ja hänen moraalinen vastuuntuntonsa kuva-
taan muuhun sarjassa näytettyyn diplomaattikuntaan verraten erittäin korkeaksi heti vallankaappauk-
sesta lähtien. Hänen poliittiset sympatiansa tulevat ilmi tarinassa: aatteellisesti Edelstam on vahvasti 
Chilen vasemmiston tukena ja toiminnallisesti aktiivinen sotilasjuntan väkivaltaisuuksien vastustaja.

Pauliina Puikkonen, Reijo Kupiainen ja Jari Eskola (2018, 49) ovat kuvanneet sankarien vaati-
van aina antagonisteja tullakseen määritellyiksi sankareiksi. Tarinamuotoisessa fiktiossa tällainen 
asetelma on erityisen merkittävä sankaruuden kehittymisen kannalta. Samastuttavuus tarinan 
sankareihin muotoutuu kertomuksen pahaa vasten. Pahan ei kuitenkaan tarvitse olla tarinassa 
aina yksittäinen henkilöhahmo (ibid., 52). Invisible Heroesissa pahaa edustaa suorimmin antago-
nistihahmo Ismael Huerta, joka on jo Allenden hallituksessa istunut sotilas, kuten jaksosta 1 käy 
ilmi. Todellisuudessa Allende otti hallitukseensa sotilaita pehmittääkseen oikeiston kitkaista suh-
tautumista vasemmistolaisten kasvavaan vaikutusvaltaan (Hiilamo 2019, 49–50). Huerta nousee 
sarjassa sotilasvallankaappauksen jälkeen uuden hallituksen ulkoministeriksi ja pääsee näin kor-
keaan valta-asemaan. Sotilasjuntta henkilöityy sarjassa Huertaan ja hän on henkilöhahmoista sen 
näkyvin representaatio. Sotilasjuntta on sarjassa kuitenkin yhtä hahmoa suurempi, verkostomainen 
ja väkivaltainen paha, jonka vastustaminen toiminnalla tarjoaa dramaturgisessa mielessä mah-
dollisuuden sankaruuteen. Edelstam on tämän pahan, sotilasjuntan, julkisesti näkyvin vastustaja.

Edelstamin kokemus ja rauhallisuus tulevat esiin hahmon esittelykohtauksessa Kuuban suurlähe-
tystössä, jossa Meksikon diplomaattisen edustajan epäröidessä Edelstam ottaa tilanteen haltuunsa 
ilmoittamalla Ruotsin toimivan vastedes Kuuban suojeluvaltiona. Psykologisten sankaruustut-
kimusten mukaan nopean tilannekuvan kartoittaminen, kyky improvisoida hetkessä vaikeassa 
tilanteessa ja johtajuuden osoittaminen ovat esimerkkejä sankaruuteen liitetyistä ominaisuuksista 
(Franco et al. 2018, 386). Edelstamin ajatukset, rohkaisevat sanat ja jopa hienoinen painostus 
saavat Tapani Brotheruksen sarjan mittaan kyseenalaistamaan vallitsevia olosuhteita. Edelstamin 
kannustamana Brotherus ottaa yhä enemmän vapauksia ja samalla myös riskejä. Edelstam pysyy 
melko muuttumattomana läpi sarjan: hän on rohkea ja suorasanainen, ryhtyy herkästi toimeen. Näi-
tä ominaisuuksia hän myös houkuttelee Brotheruksesta esiin heidän keskinäisissä dialogeissaan. 
Brotheruksen kynnys toimintaan madaltuukin Edelstamin kanssa käytyjen alkujaksojen dialogeis-
ta alkaen, ja tarinan edetessä hän osoittaa improvisaatiokykyä ja johtajuutta enenevissä määrin.

Edelstamissa korostuu myös piirre, joka on sankaruudessa keskeistä: altruismi (Franco et al. 
2018, 387). Sankaruus on toimintaa, jossa sankari tekee sankarillisia tekojaan muiden hyväksi. 
Franco, Blau ja Zimbardo (2011, 99) ovatkin todenneet, että henkilökohtaisen riskin hyväksy-
minen sankarillisessa toiminnassa sosiaalisen edun hyväksi luo pohjan sankaruudelle. Tällaista 
toimintaa diplomaatit toteuttavat sarjassa. Sotilasjuntan väkivaltaisuuksien paljastamisen ohella 
Edelstam tuo omaa persoonaansa esiin kansainväliselle medialle. Hänen sanoissaan ja toimissaan 
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korostuu julkisuudesta nauttiminen, tietynlainen oman egon hiveleminen, mutta päätös toimia 
hädänalaisten ja hengenvaarassa olevien auttamiseksi on väkevästi epäitsekäs ja altruistinen.

Edelstam ei käy mitään massiivista kehityksellistä muutosta läpi sarjan aikana. Hän suhtautuu 
isällisesti Tapani Brotherukseen, osoittaa johtajuutta toiminnassaan, eikä epäröi päätöksissään. 
Hänen taustansa ihmisoikeuksia kunnioittavana auttajana ei suoraan tule esiin Brotheruksen 
ja Edelstamin ensimmäisestä keskustelusta – todellisuudessa Edelstamilla oli runsaasti koke-
musta kriisitilanteista ja sotatilasta eri mantereilla ja eri vuosikymmeninä (Fors 2009). Edels-
tamilla on aina hänen jaksossa 4. tapahtuvaan Chilestä karkotukseensa saakka suunnitelma 
ja ajatus siitä, miten kulloisessakin tilanteessa tulee toimia. Sarjan loppupuolella Brotherus 
on jo huomattavasti rohkeampi kuin vallankaappauksen jälkeisinä päivinä: hän on aloitteel-
linen, itsevarma ja suunnitelmallinen. Edelstamin karkotus jättää kuitenkin eräänlaisen tyhji-
ön, sillä Brotheruksen ja Edelstamin vasemmistomyönteisyys edesauttoi kaksikon saumaton-
ta yhteistyötä. Yhtä soljuvaan ja luontevaan yhteistyöhön Brotherus ja Jaamala eivät sarjassa 
kykene, eikä suunnitelmallisuuskaan suomalaisdiplomaattien kesken ole aivan täysin selkeää.

Jaamalan hahmon poliittiset sympatiat lepäävät Chilen oikeiston puolella, vaikka hän ei hyväksy-
kään sotilasjuntan harjoittamaa väkivaltaa ja terroria. Hän ei aluksi auta chileläisiä vasemmistolaisia 
pyyteettömästi, vaan toimii ikään kuin työn velvoittamana. Lopulta hänkään ei voi sulkea silmiään 
sotilasjuntan suorittamilta kauheuksilta. Ihmishenkien kunnioittaminen on lopulta Brotheruksille, 
Jaamaloille ja Edelstamille olennaisinta. Brotheruksen sankarillinen toiminta ei pelkästään rajoitu 
vainottujen majoittamiseen. Läpi tarinan Tapani Brotherus auttaa Chilessä asuvaa suomalaista Seija 
Sandovalia, jonka puoliso Rodrigo Sandoval on pidätetty ja viruu Santiagon Estadio Nacional-sta-
dionin pidätyskeskuksessa. Urheilustadion toimi todellisuudessa jo heti vallankaappauksen jälkeen 
pidätyskeskuksena, jossa vangittuja kuulusteltiin ja kidutettiin (Collier & Sater 1996, 360). Jaksossa 
2 Brotherukselle valkenee tilanne stadionilla: sadat aseistetut sotilaat vahtivat Chilen vasemmistolai-
sia miehiä. Kohtaus on yksi monista Brotheruksen auttamishalua eteenpäin vievistä hetkistä sarjassa.

Sankaruutta rakennetaan Invisible Heroesissa kaikkein eniten Tapani Brotheruksen tekojen kaut-
ta. Hän voittaa eteen tulevat haasteet rauhallisella pohdinnalla ja kyvyllään mukautua erilaisiin 
tilanteisiin. Voitettavia vastuksia ovat esimerkiksi sekä Suomen että Chilen ulkoministeriöiden 
virkamiesten mielipiteet ja hallintokoneistojen byrokratiat, Brotherusten residenssiä vartioivat 
sotilaat ja suomalaisen median ja poliitikkojen uteliaisuus residenssin tilanteesta. Sarjassa tuo-
tetaan sankaruutta kuvaamalla se hädänalaisten auttamisena kriisitilanteessa. Auttamistoiminta 
on keskeinen osa sankaruutta ja teot tekevät lopulta sankarin (Franco, Blau & Zimbardo 2011).

Jaksoon 4 asti Brotheruksen toimet ovat yhteistyötä Edelstamin kanssa, mutta ruotsalaisdip-
lomaatin karkotuksen jälkeen Brotherus alkaa toimia itsenäisemmin ja näyttää selvemmin 
poliittisen kantansa. Kahdessa viimeisessä jaksossa Brotherus on jopa murheellinen ja tur-
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hautunut, kun hän tajuaa, kuinka suurta tuhoa sotilasjuntta tekee Chilen vasemmistolais-
ten rakentamille poliittisille uudistuksille. Brotheruksen huolettomuus on vaihtunut aatteel-
lisesti värittyneeseen sisäiseen roihuun, josta voi tulkita myös suomalaisdiplomaatin ideaale-
ja. Allendelaisen Chilen romahdus iskee Brotherukseen sarjassa voimalla. Puheet Suomen 
neutraalista linjasta kuulostavat hyvin kaukaisilta hänen sarjan lopun toimintaansa vasten.

Sarjan puoliväliin asti Ilkka Jaamalan hahmoa ei voida tulkita sankarina. Hänen kehityksensä ihmis-
oikeuksien puolustajaksi käy kantapään kautta. Sotilasjuntan toimissa Chilen vasemmistolaisia 
kohtaan on nimenomaan kyse ihmisoikeusrikkomuksista: pidätykset ovat laittomia, kuulusteluissa 
tiedustellaan tekaistuista rikoksista sotalainsäädännön turvin ja pidätettyjä kidutetaan; kaikki 
ovat YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastaisia toimia, vakavia ihmisarvon loukkauksia (OHCHR.
org 2021). Jaamala on suomalaisdiplomaattien operaation onnistumisessa kuitenkin erittäin 
tärkeässä asemassa, sillä hänellä on hyvät suhteet useisiin chileläisiin virkamiehiin ja jopa 
maan vallankaappauksen jälkeiseen hallitukseen. Näitä suhteita Brotherus ja Jaamala hyödyn-
tävät vainottujen auttamisessa. Jaamalan mukaan vain välittömästi vaarassa olevia tulisi kui-
tenkin auttaa, ei ottaa suojeluun niin suurta määrää ihmisiä, kuin mitä Brotherukset tekevät.

Jaamalan sankaritoimet Chilen luterilaisella kirkolla ovat oiva osoitus sankariksi kasvamisesta ja 
hahmon kehittymisestä, hän auttaa Allenden hallituksen kauppakomission johtajana toimineen 
Pavezin pojakseen väittämää Eric-vasemmistosissiä pakenemaan paikallisesta kirkosta koululle 
valepuvun suojassa. Jaamalalle osallistuminen vainottujen, hänen poliittisesta kannastaan poik-
keavasti ajattelevien vasemmistolaisten auttamiseen ei ole helppoa sarjassa. Hän vastustaa Brot-
heruksen toimeksiantoa Ericin auttamiseksi, mutta itse tilanteessa hän on varsin empaattinen 
kidutuksesta kärsineen nuoren vasemmistolaisen auttamisessa. Inhimillisen hädän näkeminen ja 
kärsimyksen kokeminen lähietäisyydeltä vaikuttavat Jaamalan auttamisintoon. Riskinoton ohella 
empatiakyky ja huoli kanssaihmisten hyvinvoinnista kuuluvat olennaisesti sankaruuteen (Becker & 
Eagly 2004, 166). Sankarilliset teot sisältävät aina vähintäänkin ripauksen myötätuntoa autettavaa 
kohtaan. Jaamala järkyttyy väkivallan edessä, ja tuo suhtautuminen väkivaltaan, halu vastustaa 
sitä, on keskeistä Jaamalan sankariksi kasvamisessa. Jaamalan toiminta sarjan lopulla on hiljaista, 
vielä Brotherusten toimintaakin näkymättömämpää Shepelan ja kumppaneiden (1999) mukaan 
”rohkeaa vastarintaa”, jonka voi tulkita olevan myös yksi sankaruuden ilmenemismuodoista.

Invisible Heroes -sarjassa sankaruudella on tietyllä tapaa rajansa. Liika idealistisuus teoissa kääntyy 
monessa tarinan aikana tietyille hahmoille haitaksi. Etenkin Edelstamin uhkarohkeus ja avoin väki-
valtaisuuksien vastustaminen ajavat hänet sotilasjuntan silmätikuksi ja lopulta karkotetuksi. Edels-
tamin julkisten esiintymisten sävy ja avoin juntan vastustus saavat Tapani Brotheruksen miettimään 
varovaisempaa lähestymistapaa. Eräs Brotheruksen olennaisista hyveistä – ja suurimmista eroavai-
suuksista Edelstamiin nähden – on kärsivällisyys. Hän ei hätkähdä vähästä eikä hätäile tiukankaan 
moraalisen pohdinnan keskellä. Hänellä on suuri vastuu hartioillaan läpi sarjan. Yksikin virheliike voi-
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si tarkoittaa hädänalaisten vainottujen kannalta kuolemaa ja samalla nuoren diplomaatin karkotusta.

Sankarillisten toimien tekijä on ottanut suuren vastuun jo päättäessään toimia ja tämä vastuu krii-
sitilanteessa tai ”pahan” edessä on sankaruutta määrittävä tekijä (Franco et al. 2018, 392). Tapani 
Brotheruksen riskinotto kasvaa sarjan edetessä, mutta hän kantaa vastuunsa pitkälti kärsivällisesti. 
Invisible Heroesin loppuvaiheilla Brotherus kyseenalaistaa toimintaansa ja pohtii, olisiko voinut 
tehdä vieläkin enemmän. Edelstamin avoimuus johti hänen karkotukseensa, mutta sarjassa Tapani 
Brotheruksen kärsivällisyys on hänen tärkein ominaisuutensa vainottujen auttamisessa. Jaksossa 5 
Brotheruksen ja Jaamalan riita nostaa kärsivällisyyden merkitystä auttamisoperaatioiden onnistumi-
selle, kun Brotherus menettää malttinsa kaksikon ja Chilen virkamiesten kaupanedistämismatkalla.

Tapani Brotheruksen ja Jaamalan riita syntyy matkalaisten poliittisten mielipiteitten jännittees-
tä. Brotherus on ainoa vasemmistomielinen, eikä hyväksy Jaamalan ystävän Marco Poncen 
ideaa myydä Chilen alkuperäiskansoihin kuuluvien mapuchejen asuttamia maita. Hän ei näe 
mitään syytä yhteistyöhön sotilasjunttaa edustavan tahon kanssa. Brotheruksen rohkeus lähen-
telee jo Edelstamin toimintamallia, sillä hänen reaktionsa Poncen esitellessä ideoitaan herät-
tää kummastusta chileläisissä. Jaamala vie Brotheruksen ulos ja rauhoittelee tätä: ”Muista nyt, 
että me tehdään täällä töitä Suomelle. Kaikki kanavat on pidettävä auki! Ja nimenomaan nii-
den ihmisten takia, jotka hakee meiltä suojaa. Usko mua nyt kerranki tässä saatana!” Jaamala 
painottaa (5/28:57). Brotheruksen katse on hämmentynyt ja vienosti häpeilevä. Hänelle valke-
nee, että Jaamala on hänen olettamuksiaan proaktiivisempi omissa auttamispyrkimyksissään.

Tietyssä mielessä Jaamalan sankaruus on vieläkin peitellympää kuin Brotheruksen. Sarjan jäl-
kimmäisellä puoliskolla Jaamala käyttää hyväkseen lämpimiä suhteitaan Chilen oikeistoon ja 
samalla karistelee Chilen virkamiehistön ja juntan epäilyt suomalaisten toiminnan yltä. Kyse 
on sankaruuden näkymättömästä puolesta, joka paljastaa Jaamalankin tietoisesti rikkovan Suo-
men ulkoministeriöltä saamiaan ohjesääntöjä. Edellisessä kappaleessa käsitellyssä kohtauksessa 
Jaamalan omat sisäiset standardit paljastuvat. Hän tuo piilossa olleen mielipiteensä Brotheruk-
sen tietoon ja osoittaa tälle oman inhimillisen moraalikehikkonsa, arvopohjan, jonka sotilas-
juntan toiminta on ylittänyt ja joka on saanut hänet toimimaan. Omien moraalisten standardien 
mukaan toimiminen hätätilanteessa on sankaruudelle olennaista; se, ettei toimija jousta sisimmästä 
moraalisesta velvollisuudentunteestaan kiperässä paikassa (Franco, Blau & Zimbardo 2011, 103).

On huomionarvoista, että vain hyvin harvoista sarjan chileläisistä tulee sankareita. Oikeastaan 
useammankin sarjan vainotun chileläisen toimiin sisältyy vain yksittäisiä sankarillisia tekoja, 
tai epäonnistunutta sankaruuden yrittämistä, ”menetettyä sankaruutta”, itselle asetettujen odo-
tuksien täyttymättömyyttä (Salmi-Niklander 2010, 288). Esimerkiksi Allenden entisestä hen-
kivartijasta Oscarista ei koskaan tule sankaria. Hänen ajatuksensa, ja sarjan edetessä myös toi-
mintatapansa, ovat poliittisesti jyrkkiä ja hän uskoo alati aseellisen vastarinnan olevan ainoa 
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mahdollisuus kukistaa sotilasjuntta. Monet muut Brotherusten majoittamat vasemmistolaiset 
eivät enää tarinan loppupuolella usko juntan kaatamisen olevan tapahtumahetkellä mahdol-
lista. Aseellinen vastarinta on kuitenkin Oscarin mielessä läpi sarjan. Hänen hahmonsa edus-
taa ehdotonta idealismia, korostunutta tarvetta vastata voimaan voimalla ja vihaan vihalla. 
Oscarin lopullinen kohtalo on hänen idealisminsa päätepiste: hänen epäonnistunut sankaruu-
den tavoittelunsa on karvaan pettymyksen ja hylätyksi tulemisen kokemuksen kulminoituma.

Oscarin tarinan kautta sarjassa problematisoidaan jyrkkä suhtautuminen aatteisiin – hahmot, jotka 
kasvavat sankareiksi, kykenevät joustamaan omista näkökulmistaan ja mielipiteistään tilanteen 
mukaan. Monet Brotherusten majoittamat chileläiset ovat poliittisesti aktiivisia ja mielipiteis-
sään vahvoja, mutta Oscar on ainoa, joka ei sopeudu karuun tilanteeseen. Hänelle koko soti-
lasjuntta on vastus, jota päin hän käy ainoana Brotherusten pelastamista vainotuista. Muut ovat 
luopuneet Chilessä tapahtuvan vastarinnan toivosta, ja hengissä selviytyminen on heille tärkein-
tä. Oscar kuitenkin on kuitenkin valmis tarttumaan aseisiin muiden Brotherusten majoittamien 
chileläisten varoituksista huolimatta. Hänen valmiutensa väkivaltaiseen vastarintaan jopa omin 
päin on liikojen luulojen sanelemaa toimintaa, antisankaruutta (Salmi-Niklander 2010, 318).

Sankariksi kasvaminen edellyttää Invisible Heroesissa myös yhteistyökykyä ja ryhmässä toi-
mimisen taitoja. Oscar ei osoita ryhmätyötaitojaan sarjan mittaan. Ne piirteet, jotka hänestä 
tulevat esiin, ovat kuuliaisuutta, väkivaltaa ja militanttia järjestystä ilmentäviä. Oscar on toi-
minut presidentin henkivartijana, nähnyt läheltä Chilen vasemmiston nousun ja maan luhistu-
misen sotilasjuntan alle. Oscarin hahmo on tietyllä tapaa myös representaatio Chilen vasem-
miston hajanaisuudesta ja aseellisen vastarinnan vähyydestä 1970-luvulla (Collier & Sater, 
352–358). Oscarin ratkaisu myös korostaa sankaruuden olevan diplomaateille olosuhteiden 
sanelemana mahdollista ja Chilen vasemmistolaisille olosuhteiden sanelemana liki mahdotonta.

Presidentti Salvador Allende ja runoilija Pablo Neruda – joka oli myös diplomaatti ja poliitik-
ko – ovat sarjan chileläisille vainotuille sankareita (Hiilamo 2019, 79; 20). Edelstam ja Tapa-
ni Brotherus osallistuvat sarjan toisen jakson lopussa oleviin, sarjan tapahtumien aikaan kuol-
leen ja Allendea tukeneen Nerudan hautajaisiin senaattori Luis Salinasin toiveesta. Nerudan 
annetaan sarjassa ymmärtää olleen Salinasin ystävä, ja Brotheruksen päätös osallistua hauta-
jaisiin vahvistaa hänen toimintalinjansa suuntaa. Päätös on keskeinen Brotheruksen kasvussa 
sankariksi. Osallistumalla hautajaisiin hän asettaa itsensä julkisesti Chilen vainottuja tukevaksi 
hahmoksi, suoraan sotilasjuntan tietoisuuteen. Kunnioittaessaan runoilijan muistoa Brotherus 
ja Edelstam asettavat itsensä myös vaaraan; juntan suorittamasta vallankaappauksesta ei ollut 
vierähtänyt kovinkaan pitkää aikaa, ja hautajaissaattue oli ensimmäinen julkinen, vasemmisto-
lainen mielenilmaus vallankaappauksen jälkeen, jota juntan sotilaat seurasivat aseistautuneina.

Salvador Allenden ja Pablo Nerudan sisällyttäminen vainottujen chileläisten sankareiksi on myös 
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sarjan suomalaisnäkökulmaa esiin tuova ratkaisu. Allende, Neruda ja laulaja-lauluntekijä Victor 
Jara, jonka musiikkia esiintyy sarjassa, olivat suomalaisille tunnetuimpia chileläisiä hahmoja 
1970-luvulla ennen vallankaappausta ja heidän suosionsa oli vahvaa Suomen vasemmistolaisten 
nuorten keskuudessa (Heinonen 2013). Eurooppalaisten diplomaattien merkitystä vainotuille chi-
leläisille sarjassa korostaa se, että kaikki edellä mainitut sankarit olivat jo kuolleita sarjan tapahtu-
mien aikana, eikä heitä näytetä tarinassa lainkaan. Sarjassa vainottujen chileläisten epätoivo vallan-
kaappauksen jälkeen on suurta. Heiltä puuttuu yhtenäisyyden lisäksi suunta, eikä näkyvissä olevia 
kiintopisteitä tai johtajahahmoja ole. Elävien esikuvien puuttuessa turvaa hakeneet chileläiset 
ymmärtävät Brotherusten ja Jaamalan työn merkityksen vasta tarinan lopussa, sarjan päätösjaksossa.

Invisible Heroesin puolivälissä Suomen ja Itä-Saksan yhteistyö alkaa, kun Itä-Saksa pyytää Suo-
mea suojeluvaltiokseen. Sarjassa Chilen sotilasjuntta haluaa saada kaikkien sosialististen maiden 
edustustot pois Chilestä, mutta osa valtioista, kuten Itä-Saksa, haluaa kauppasyistä jäädä maahan. 
Todellisuudessa DDR oli diplomaattiset suhteet Chileen katkaissut taho, joka kuitenkin halusi 
jäädä maahan kaupallisten intressiensä vuoksi (Hiilamo 2019, 113–116). Saksalaisten vuokraa-
ma koulu osoittautuu diplomaattien pelastusoperaation kannalta erittäin tärkeäksi: Brotherusten 
residenssi on täynnä. Lysa Brotherus huomauttaa asiasta jaksossa 4 Tapanille, jonka aika omalle 
perheelleen hupenee vainottujen auttamisinnon kasvaessa. Residenssin elämä käy yhä levotto-
mammaksi, ja perhe alkaa epäillä talossaan harjoitettavan maanalaista vastarintaliiketoimintaa. 
Epätoivoinen Oscar on itsetuhoisuuden partaalla ja tieto saksalaisten koulusta pelastaa residenssin 
säröilevän arjen. Itä-Saksan diplomaatit eivät tiedä suomalaisten hankkeesta sijoittaa Brotherusten 
luona olevat chileläiset kouluun. Brotherukset ja Jaamala ohittavat näin virallisen keskustelu-
väylän DDR:n edustajien kanssa ja toimivat jälleen vastoin yleisiä käytänteitä. Koululta löytyy 
myös ruokavarasto, joka tuo helpotusta chileläisten vasemmistolaisten päivittäiseen elämään.

Chilen tilanne on rauhoittunut sotilasvallankaappauksen jälkeisinä kuukausina. Sarjan lopus-
sa, jaksossa 6, Brotherus käy useaan otteeseen Chilen ulkoministeriössä protokollapäällikkö 
Castillon luona. Hän koettaa päivittäin saada Castilloa hyväksymään hänen laatimansa lähtö-
lupalistan, jossa on kaikkien koululla suomalaisdiplomaattien suojeluksessa olevien nimet. 
Castillo myöntää lähtölupia vain muutamalle harvalle kerrallaan, koettaen parhaansa mukaan 
jarruttaa Brotheruksen auttamistyötä. Kyse ei ole Brotheruksen vastustamisesta, vaan taustal-
la vaikuttaa tieto suunnitelmasta saada koulun suojissa olevat vasemmistolaiset lähtemään ja 
päätymään Itä-Saksaan, sosialistiseen valtioon. Presidentti Urho Kekkosen lähettämä noot-
ti kaupan lopettamisesta Chilen kanssa muuttaa tilanteen. Brotheruksella ja Jaamalalla ei enää 
nootin Chilen ulkoministeriöön viemisen jälkeen ole kauaa aikaa saada pakolaisia pois maasta.

Brotheruksen viimeinen käynti Chilen ulkoministeriössä on hänen tarinansa äärimmäinen san-
kariteko. Hän ojentaa nootin Castillolle ja vetoaa kanssakansalaisten kunnioittamiseen, viran 
kunnioittamiseen ja ihmisyyteen. Castillo ei koskaan lue noottia, vaan allekirjoittaa lähtölupa-
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listan Brotheruksen puheen perusteella. Kohtaukseen kulminoituu suomalaisdiplomaatin kas-
vutarina. Castillon luona Brotherus osoittaa tuttuja piirteitä matkan varrelta, vähitellen esiin 
kuoriutuneita ominaisuuksia: rohkeutta, suorasanaisuutta, lujuutta, älyä, itsevarmuutta ja empa-
tiaa. Palatessaan koululle Brotherus saa chileläisiltä raikuvat suosionosoitukset ja kiitokset. 
Chileläiset koululla tiedostavat tapahtuneen merkityksen. Heitä auttaneet suomalaisdiplomaa-
tit ovat auttaneet vainottuja turvaan, suorittaneet vapaaehtoisesti sankarillisia tekoja. Tekojen 
ja toiminnan vapaaehtoisuus on edellytys sankaruudelle (Kemppainen & Peltonen 2010, 33). 
Juhlinnan tuoksinassa Brotherus kohoaa vainottujen chileläisten vasemmistolaisten sankariksi.

2.2 Sankaruus sarjan dialogeissa 

Invisible Heroes -sarjan henkilöiden kasvu sankareiksi käy ennen muuta tekojen ja toiminnan 
kautta, mutta sanojen ja dialogien merkitys toimintaan mobilisoivana voimana on suuri. Dialogit 
pakottavat sarjan henkilöt miettimään, punnitsemaan vaihtoehtojaan ja arvioimaan vallitsevien 
olosuhteiden todellista luonnetta. Kiteyttäen: sankaruuteen vaikuttaa moraalisen vastuuntunnon 
huomioiminen niin puheessa kuin teoissakin. Sankaruudesta itsessään puhutaan sarjassa suoraan 
kovin vähän. Sankaruudesta suorimmin puhuvat tapahtumien tarkkailijat, hahmot, jotka eivät ota 
osaa tapahtumiin tarinan koko mitan varrella, vaan joko harvoin tai kertaluonteisesti. Tässä ala-
luvussa keskityn sankaruuden esiintymisiin ja ilmenemismuotoihin sarjan hahmojen dialogeissa.

Sankaruus on ominaisuus, joka merkitsee eri henkilöille eri asioita – tällä tavalla sarjassa alleviivataan 
sankaruuden näkökulmariippuvaisuutta (Kemppainen & Peltonen 2010, 9). Sarjassa eri hahmoilla 
on erilaisia käsityksiä sankaruudesta, eivätkä kaikki koe sitä positiiviseksi ominaisuudeksi. Esimer-
kiksi Chilessä kahdesti tarinan aikana vieraileva ulkoministeriön kehitysyhteistyöpäällikkö Sand 
ottaa kantaa Tapani Brotheruksen toimintaan kommentillaan: ”Ehkä siinä on vähän tällasta maail-
manparantajan vikaa.” (4/38:37). Sandin suhtautuminen Brotheruksen toimiin on tuomitseva, koska 
hän katsoo niiden vievän Suomea kauemmas kylmän sodan aikaisesta eurooppalaisesta ja yhdys-
valtalaisesta kauppapolitiikasta Chilessä ja vaarantavan lupaavan kahdenvälisen kauppakehityksen.

Niin ikään kertaluonteisesti sankaruuden nostaa esiin Chileen tarinan jaksossa 2 saapuva toimittaja 
Sakari Määttänen. Hän hiillostaa Tapani Brotherusta mediaa ja Suomesta saapunutta parlamen-
taarista ryhmää varten järjestettyjen grillijuhlien aikana toiminnan puutteesta hädänalaisten autta-
miseksi. Määttänen vetoaa urhoollisuuteen ja ruotsalaisten avoimeen solidaarisuuteen ja syyttää 
Brotherusta ja Jaamalaa toimettomuudesta. Ruotsi oli tuossa vaiheessa tarinaa Edelstamin johdolla 
ottanut avoimesti vainottuja vasemmistolaisia suojiinsa. Brotherusten vaitiolo toimittajan edessä 
on kuitenkin keino suojella residenssissä majailevia chileläisiä vasemmistolaisia. Teko on nimen-
omaan hiljaisen sankaruuden toteutumista provokatiivisten sanojen edessä. Sankaruuden piilevyys 
ja omien auttavien tekojen salassapito on sarjassa strategisesti erittäin tärkeää vainottujen suojaa-
miseksi. Etenkin Edelstamin avoin tapa taistella junttaa vastaan on rohkeudessaan ihailtavaa, mutta 
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johtaa lopulta ruotsalaisdiplomaatin karkotukseen Chilestä persona non gratana. Täysin avoin 
rohkeus ja auttamisen julkisuus eivät siis johdakaan välttämättä yksinomaan hyviin lopputuloksiin.

Edelstamin dialogeista voi erityisen hyvin tulkita sankaruuteen liitettyjä ominaisuuksia, kuten roh-
keutta, suojeluvalmiutta ja vastuuta (Franco et al. 2018, 389). Edellisessäkin alaluvussa käsitellyssä 
Kuuban lähetystöön sijoittuvassa kohtauksessa Chilen armeijan sotilasjoukko selittää tilannetta 
vallankaappauspäivänä lähetystön työntekijöille (1/23:14). Sotilaat ovat valmistelleet hyökkäyksen 
Kuuban lähetystöön ja pyrkivät saamaan rakennuksen haltuunsa uhkailun avulla – mikäli kuuba-
laiset eivät antaudu, alkaa pommitus. Kuubalaiset puolestaan tahtovat varmuuden rakennuksessa 
oleskelevien turvaan saattamisesta ja esittävät puolustavansa lähetystöä omana maaperänään. 
Edelstamin sisääntulo keskusteluun on huomiota herättävä. Meksikon lähettiläs esittää tahtonsa 
ottaa lähetystö Meksikon lipun alle, mutta tarvitsee vahvistuksen maansa hallitukselta. Edelstam 
kysyy: ”Olemmeko kaikki pelkureita? Mitä tämä on? Ruotsista tulee Kuuban suojeluvaltio.” Puhe 
pelkuruudesta on oman rohkeuden esiin tuomista, tilanteen huomioiden jopa uhkarohkeutta. Edels-
tamissa kiteytyy luja tahto ottaa mittaa juntan sotilaista. Hän tarttuu toimeen vastuun ja varmuuden 
kautta, voimakastahtoisen ja itsevarman toimijan elkein. Jo ensimmäisestä kohtauksestaan lähtien 
Edelstam antaa toivoa ja uskoa auttamilleen ihmisille; varmuuden ja turvan tarjoaminen elein ja 
sanoin on sekin sankarillista, uskoa tulevaan luovaa toimintaa (Kemppainen & Peltonen 2010, 32).

Tapani Brotheruksen ja Harald Edelstamin ensimmäisessä yhteisessä kohtauksessa, juuri val-
lankaappauksen jälkeen, nuori diplomaatti saa vanhemmalta ohjeita ja varmuutta kaaoksen kes-
kellä. Edelstam välittää Brotherukselle esimerkin kautta sankaruuden toiminnallisia ja sanal-
lisia, varmuutta autettaville antavia elementtejä. Brotherus on saapunut Edelstamin luo lähet-
tääkseen ruotsalaisten Telex-laitteella sähkeen Suomeen. Edelstam toteaa Brotherukselle:

EDELSTAM: ”Olisit ottanut Kuuban suojelukseen?”

BROTHERUS: ”Mitä tarkoitat?”

EDELSTAM: ”Ruotsi on nyt Kuuban suojeluvaltio. Odotetaan ja annetaan 
niiden rauhoittua. Pinochet on yksinkertainen upseeri.” (1/28:20)

Kohtauksessa Brotheruksen ujous ja sanojen puute on merkittävää. Asetelma on kuin mestarin 
ja kisällin välinen, yhteisen taipaleen ensiaskelten ottamista. Tällä tavoin sankaruus synnyttää 
sankaruutta. Edelstam toimii esikuvana ja esimerkkinä, hän ikään kuin tietää, että Brotherukses-
ta on sankariksi. Todellisuudessakin kaksikon keskinäinen yhteistyö perustui Hiilamon mukaan 
(2019, 52) ”molemminpuoliseen kunnioitukseen”. Kommentissa Pinochetista Edelstamin suo-
ruus ja rohkeus korostuvat jälleen. Edelstamin kommentti on myös ikkuna sarjan rakentamaan 
historiakulttuurin problematiikkaan. Chileläisestä näkökulmasta katsottuna sarjan tarina näyttää 
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väistämättä erilaiselta kuin suomalaisesta näkökulmasta. Invisible Heroes on Chilen historian 
kuvaamista fiktiossa, muistamista pitkälti ei-chileläisen näkökulman kautta. Sarja ilmestyi Chi-
lessä Chilevisión-televisiokanavalla syksyllä 2020, 47 vuotta historiallisten tapahtumien jälkeen. 
Sotilasvallankaappauksen tapahtumat eivät suinkaan ole Chilessä unohtuneet. Osalle chileläi-
sistä sotilasvallankaappaus ja sitä seurannut diktatuuri ovat traumaattisia, väkivaltaisia muisto-
ja (Sandberg 2017). Osa chileläisistä puolestaan näkee Pinochetin jopa myönteisenä hahmona 
maan historiassa. Edelstamin kommentti on rohkea Chilen ulkopuolinen sanallinen kannanotto 
diktaattoriin, osoitus diktatuurin henkilöitymän tuomitsemisesta eurooppalaisesta näkökulmasta.

Brotheruksen alaisena toimiva Ilkka Jaamala noudattaa esimieheltänsä saamiaan ohjeita, mutta sanal-
lisesti Jaamala jarruttaa Brotheruksen auttamisintoa jaksoon 4 saakka. Toisen jakson alussa Tapani 
Brotherus ja Jaamala keskustelevat Suomen ulkoministeriöstä saapuneesta kirjallisesta ohjeistuksesta:

JAAMALA: ”’Pyydämme jälleen kerran täsmällistä tietoa onko suojassanne 
lähetystön tiloissa Chilen kansalaisia ja jos niin kuinka monta, kuinka moni 
heistä on poliittisesti merkittävä ja juntan etsimä, milloin sekä miten aiotte 
toimittaa heidät pois.’ Mä voin vastata et ei oo ketään lähetystössä eikä koto-
na.”

BROTHERUS: ”Voitsä pitää noita. Tuus Ilkka peremmälle.” (2/00:46)

Hetkeä myöhemmin Brotherus näyttää residenssin tilanteen Jaamalalle: Brotherusten talossa on 
jo toistakymmentä chileläistä vasemmistolaista suojaa tarvitsevaa. Jaamala raivostuu näkemäs-
tään ja panikoi kaksikon urakehityksien puolesta:

JAAMALA: ”Nyt ei oo ollenkaan hyvä juttu. Tää tekee meist työttömiä. 
Meiät heitetää ulos koko porukka! Miten kaikki ne suunnitelmat mitä ollaan 
tehty, kaikki se työ mitä on täällä tehty, miten, miten sen käy? Ainoo oikee 
tapa menetellä on toimittaa tää väki nyt saman tien johonki lattarilähetystöön 
missä niil on asyyli.” 

BROTHERUS: ”Mä sain jo saarnan Thesleffiltä. Kyl mä tunnen ohjesään-
nöt.”

JAAMALA: ”Tunnet ohjesäännöt?”

BROTHERUS: ”Mun pitää päästä eroon näist vieraist mut en mä nyt Jaa-
mala jumalauta voi heittää näit kadulle! Se on kuolemantuomio saman tien.” 
(2/02:30)
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Tilanne kuvastaa hyvin alun asetelmaa, kaksikon eri näkökulmia hädänalaisten auttamiseen. 
Brotherus on valmis tarjoamaan suojaa ja turvaa sitä etsiville vainotuille, vaikka tietää, miten 
virallisesti tulisi menetellä. Jaamala on puolestaan kohtauksessa enemmän huolissaan työpai-
kastaan ja Chilessä pysymisestä. Kohtaus kuvastaa myös tarinan alkuvaiheen haastavaa ase-
telmaa Brotheruksen kannalta. Moraalisesti hän ei ole valmis riskeeraamaan turvapaikkaa 
hakevien henkeä ja terveyttä, muttei vielä kohtauksessa pohdi aktiivista chileläisten vainot-
tujen auttamista. Toisaalta kohtauksesta huokuu Jaamalan sankaruuskehityksen laajuus; sar-
jan lopussa hän henkilökohtaisesti allekirjoittaa lähtölupia chileläisille vasemmistolaisille.

Diplomaattikutsuilla Edelstam toteaa omat periaatteensa diplomaatin roolista ja työnkuvasta. 
Hän kritisoi muita kutsuilla olevia diplomaatteja toimettomuudesta:

HARALD EDELSTAM: ”Nämä diplomaatit odottavat hallitukseltaan lupaa 
ajatella.”

BROTHERUS: ”Mehän olemme hallituksemme palveluksessa.”

EDELSTAM: ”Me olemme sen silmät ja korvat ja joskus näemme enemmän 
kuin se haluaa nähdä. Se on meidän tehtävä.”

BROTHERUS: ”Suomen rooli on erilainen.”

EDELSTAM: ”Miten niin?”

BROTHERUS: ”Tarkoitus on olla täysin puolueeton. Onko Kuuban lähetys-
tössä tilaa?”

EDELSTAM: ”Tapani… Älä vain sano, että sinusta on tullut samanlainen 
kuin heistä. Katso ympärillesi. Mitä näet? Miksi luulet, että nämä juhlat on 
järjestetty? Täällä taputellaan olalle ja toistellaan että kaikki on hyvin. Kaikki 
ei ole hyvin!” (2/11:51)

Nämä dialogit saavat Brotheruksen ajattelemaan ja kyseenalaistamaan vallitsevaa tilannet-
ta. Varsinkin Edelstamin provosointi herättää Brotheruksen. Edelstam Brotherukselle kiteyt-
tämät käsityksensä diplomaatin työstä ja vastuusta puhuttelevat suomalaisdiplomaattia sel-
keästi. Myös todellisen Edelstamin ajatukset olivat merkittäviä Brotherusten aktiivisen aut-
tamishalun kannalta ja hänen käsityksensä diplomaatin työstä olivat varsin poikkeavia: hän 
korosti osallistumista kohdemaan elämään ruohonjuuritasoa myöten illalliskutsuista ja dip-
lomaattijuhlista nauttimisen sijaan (Hiilamo 2019, 222). Myöskään sarjassa häntä ei kuva-
ta diplomaatin edustuksellisesta puolesta ja virallisuuksista liioin nauttivana henkilönä. 
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Edelstamin sanat diplomaattikutsuilla ovat Brotherukselle selkeä viite toiminnan mahdollisuuk-
sista kriisitilanteessa, ja ne saavat Brotheruksen kyseenalaistamaan virallisten työtehtäviensä 
mielekkyyden vallitsevassa tilanteessa. Brotherus painottaa Suomen virallisen linjan neutraa-
liutta myös Chilen virkamiehistölle, mutta hänen poliittiset sympatiansa, arvonsa, aatteensa ja 
suhtautumisensa sotilasjunttaan paljastavat, että hänen kohdallaan neutraalius sarjassa ilmenee 
ainoastaan sanoissa. Brotherukset ovat nimenomaan vainottujen vasemmistolaisten puolella ja 
muodollinen neutraalius pikemminkin helpottaa avunantoa toimimalla sen kulissina. Jakson 2 
lopulla Brotherus ja Edelstam käyvät nuoren suomalaisdiplomaatin kannalta käänteentekevän 
keskustelun juuri ennen runoilija Pablo Nerudan hautajaisia:

BROTHERUS: ”Olen miettinyt… Jos tarvitset apua, olen valmis auttamaan. 
Meillä on jo pakolaisia, mutta tuntuu, että pitäisi tehdä enemmän.”

EDELSTAM: ”Niin sitä pitää! Tuon juuri halusinkin kuulla.”

BROTHERUS: ”Mitä tehdään seuraavaksi?”

EDELSTAM: ”Mahdollisimman monelle pitää hankkia poistumisviisumi. 
Lentokentät eivät ole turvallisia. Meidän on saatettava heidät perille asti. Eräs 
suojattini poistettiin vasta koneesta.” (2/39:34)

Edelstam ottaa viimeisillä lauseillaan ohjat käsiinsä ja tarjoaa toimintamallin Brotheruksen 
avunannolle. Kaksikko ei puhu sankaruudesta, mutta heidän dialoginsa luo edellytykset kah-
den erisävyisen sankaruuden toteutumiselle. Vaikka sanoilla on liikkeelle sysäävä vaiku-
tus, sarjassa korostuu sankaruuden realisoituminen teoissa. Sankaruus edellyttää aina toimin-
nan onnistumista (Franco, Blau & Zimbardo 2011, 104). Tekojen onnistuneisuutta arvioivat 
viime kädessä muut kuin sankari itse – näin sankaruus muodostuu ulkopuolelta annettuna ja 
on jo käsitteenä sosiaalisen konstruktion tuote (ibid., 101). Diplomaattien sankarilliset toimet 
ovat avunantoa, joka pyritään toteuttamaan sotilaita hämäämällä. Edelstamin värikäs ja räis-
kyvä persoona vie huomiota Brotheruksen toiminnalta, kuten jakson 3 alussa kaksikon järjes-
täessä vasemmistolaiset tieteilijät turvaan Brotherusten kotiin sotilaiden selkien takana. Brot-
heruksen varautuneisuus toimii vastapainona Edelstamin huomiota herättävälle käytökselle.

Brotheruksen pyrkimys pidättäytyä julkisista ilmaisuista on kaikkea hänen toimintaansa kehys-
tävä päätös. Hän ei halua ärsyttää sotilasjunttaa eikä kummankaan maan ulkoministeriötä, 
vaikka sarjan lopulla korottaakin ääntään sotilasjuntan edustajille muutamaan otteeseen. Brot-
heruksen toimintaa kuvastaa salassapito, jossa mahdollisimman harvat tietävät hänen toimis-
taan. Hänen maltillinen ja sovitteleva tyylinsä ei sanallisestikaan huou pyrkimystä sankaruu-
teen, vaan kyse on pyyteettömästä avunannosta ja moraalisesti oikeiksi katsotuista teoista. 
Tarinan mittaan Brotherus pikemminkin luovii tilanteiden läpi voitokkaana nokkeluutensa ja 
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luovuutensa avulla. Sanallinen varovaisuus säästää asiainhoitajan liialliselta juntan huomiolta.

Edelstam sen sijaan pyrkii sarjassa julkisilla esiintymisillään ja lausunnoillaan kiinnittämään 
kansainvälisen median huomion sotilasjuntan toimiin. Myös historiallinen Edelstam nautti me-
dian huomiosta (Bonnefoy 2016, 37). Invisible Heroesissa Edelstamin ja median suhdetta käsi-
tellään jaksossa 4, jossa Edelstamia haastatellaan tämän huudettua Estadio Nacional-stadionilla 
sotilaille näiden kenraalin olevan teurastaja:

TOIMITTAJA 1: ”Onko totta, että Kuuban lähetystössä on räjähteitä?”

TOIMITTAJA 2: ”Suojelette terroristeja Kuuban lähetystössä. Onko varmaa, 
etteivät he iske lastemme kouluihin?”

EDELSTAM: ”Sopiiko että vastaan englanniksi? Väitättekö, että olen uhka 
lapsille? Onko teillä aavistustakaan siitä, miten monta lasta olen ottanut vas-
taan? Ja otan heitä lisää niin kauan kuin tämä mielettömyys jatkuu.”

TOIMITTAJA 1: ”Ettekö pelkää, että teidät karkotetaan?”

EDELSTAM: ”Eivät he tee minusta marttyyriä. Olkaa huolissanne noista ih-
misistä eikä minusta. Noista tuolla [osoittaa stadionille, viittaa vankeihin]. 
Kysykää heiltä, mitä tässä kaupungissa tapahtuu.” (4/08:06)

Tämän jälkeen sireenit stadionilla alkavat soida. Niiden tarkoituksena on peittää stadionilla 
olevien vangittujen huudot kidutuksen aikana. Edelstam kiinnittää median huomion itseensä 
sireenin soidessa huutamalla stadionin toimintaa johtavaa kenraali Espinozaa teurastajaksi ja 
fasistiksi, purkaa jälleen raivoaan sotilaisiin. Brotherus katselee Edelstamin mesoamista huo-
lestuneena. Edelstamin raivoisa käytös stadionin edustalla osoittautuu rankaksi ylilyönniksi so-
tilasjuntan näkökulmasta. Hän räyhää stadionilla myöhemmin saman päivän aikana:

EDELSTAM: ”Näyttäkää minulle vankini.”

SOTILAS: ”Ne eivät ole sinun vankejasi.”

EDELSTAM: ”Kyllä ovat ja he ovat vaarassa tuolla.”

SOTILAS: ”Odottakaa, suurlähettiläs.”

EDELSTAM: ”Haluan puhua Espinozan kanssa!”

SOTILAS: ”Hän ei ole täällä.”

EDELSTAM: ”Viekää minut sitten toisen lahtarin luokse. En lähde ennen 
kuin Uruguayn sissit luovutetaan minulle. Maa, jolla kävelen, on Ruotsin 
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maaperää!” (4/29:15)

Viimeisimmän repliikkinsä Edelstam toistaa uudelleen kahdesti, kunnes sisäänkäyntiä vartioi-
va sotilas murtuu ja antaa hänelle luvan mennä stadionille. Tässä kohtaa median edustajat ovat 
kerääntyneet Edelstamin ja sotilaan ympärille, ja nämä ovat huomion keskipisteenä. Sotilas murtuu 
Edelstamin vakuuttavuuden edessä. Kohtauksessa Edelstam hakee stadionilta 54 uruguaylais-
ta tupamaro-kaupunkisissiä, jotka ovat Allenden hallintokaudella saapuneet Chileen Uruguayn 
sotilasdiktatuuria pakoon (Fors 2009, 273). Uhkarohkea veto on varsin vaikuttava ja Edelstam 
käyttää median läsnäoloa häikäilemättä hyväkseen. Sotilaihin kohdistuva paine on Invisible 
Heroesissa suurta, ja kansainvälisen lehdistön ja sotilasjuntan välit esitetään muutenkin kireinä.

Edelstamin julkinen rohkeus ja juntan vastustus koituvat hänelle kohtaloksi ja tietyllä tapaa tekevät 
hänestä näkyvän sankarihahmon. Uhkarohkeus ja etenkin sanallinen valmius juntan vastustuk-
sessa torpedoivat Edelstamin mahdollisuuden toteuttaa pitkäjänteistä auttamistyötä. Edelstamin 
sanallinen rohkeus on toisaalta olosuhteita läpivalaisevaa Brotheruksen kannalta. Julkinen toi-
mintatapa on kuitenkin lopulta Edelstamin symboliseen marttyyriyteen johtavan sankaruuden 
kompastuskivi. Edelstamin jättäessä hyvästejä lentokentällä jakson 4 lopussa hänen lähtöään 
seuraa saattavien Brotherusten lisäksi median edustajat, jotka portilla antavat raikuvat suosion-
osoitukset suurlähettilään asemasta riisutulle sankarille. Edelstam sai järjestettyä useita juntan 
vainoamia ulos Chilestä, mutta hänen tehtävänsä jäi selkeästi kesken. Viimeisenä ohjeenaan 
lentokentällä hän toteaa Tapani Brotherukselle ”Tee kaikkesi, että voit pysyä täällä” (4/44:24).

Jaksossa 5 presidentin henkivartija Oscarin toimintavalmius ja vastarintaa koskeva ajattelu tu-
levat esiin, kun hän löytää Chilen sosialistipuolueen pääsihteeri Carlos Altamiranon piilopaikan 
itäsaksalaisten koulun kellarikerroksessa. Oscar puhuu Altamiranolle pitkään, tiivistäen ajatus-
maailmansa:

OSCAR: ”Tiesin että olisitte vielä maassa. Tiesin ettette pettäisi kansaa kuten 
muut pelkurit. Kansa alkaa menettää uskonsa. Milloin aloitamme?”

ALTAMIRANO: ”Minkä?”

OSCAR: ”Otetaan kadut haltuun. Te itse olette sanonut: ’40-vuotinen proleta-
riaatin taisteluperinne kestää minkä tahansa kumousyrityksen.’ Sankarillinen 
Vietnam pitää pintansa. Olen vain odottanut käskyänne. Tartutaan aseisiin.”

ALTAMIRANO: ”Anteeksi, mutta minulla ei ole vastausta juuri nyt.”

OSCAR: ”Ymmärrän. Tärkeintä on, että te olette hengissä. Ajatelkaa kuiten-
kin, että tuolla ulkopuolella on monta, jotka ovat valmiina taistoon. Eteen-
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päin, ilman kompromisseja.” (5/25:20)

Sankarillinen Vietnam on metafora väkivaltaiselle vastarinnalle, Oscarin mielessä vasemmis-
tolaisten itsepuolustukselle. Hän puhuu kanssavasemmistolaisistaan pelkureina, sillä he eivät 
ole valmiita tarttumaan aseisiin. Edelstamiin verrattuna, Oscarin puhe pelkuruudesta on aseel-
lista taistelua kannattavan sankaruuden tavoittelua, joka sisältää riskin, ettei marttyyriys jää 
pelkäksi symboliseksi kuolemaksi, kuten Edelstamin kohdalla suurlähettilään karkotuksessa. 
Invisible Heroesissa Oscar lopulta uhraa itsensä idealisminsa, vasemmistolaisten aatteiden-
sa vuoksi ja uskoo tekevänsä oikein koko vasemmiston puolesta. Edelstamin uhrautuminen on 
Oscariin verrattuna symbolinen. Hänen vaaransa on todellisuudessa työkomennuksen ja valti-
oiden kahdenvälisten suhteiden vaaraa, eikä sarjassa suoranaista hengenvaaraa. Uhrautuvuus 
ja avunanto ovat keskeisiä sankaruudessa, mutta hengenvaarassa oleminen ei ole sankaruudel-
le välttämätöntä (Puikkonen, Kupiainen & Eskola 2018, 59). Symbolinen hengenvaara reali-
soituu ja päättyy Edelstamin karkotukseen, symboliseen uhrautumiseen. Lähtiessään Chiles-
tä Edelstam vie mukanaan lentokoneellisen pakolaisia ja tekee näin viimeisen sankaritekonsa.

Edelstamin lähdön myötä Tapani Brotheruksen työ chileläisten auttamiseksi vaikeutuu. Jaksos-
sa 5 Tapani Brotherus vastaa Eliana Aguileran tenttaukseen murheellisuudestaan heidän kes-
kustellessaan koulun pihalla muiden chileläisten tanssiessa ja viettäessä iltaa:

BROTHERUS: ”Menetimme metsäteollisuuden. Valtio on myymässä maat 
pilkkahintaan tietyille henkilöille. Siinä ei ole mieltä olla mukana. Koko val-
tion omistama teollisuus vaihtaa nyt omistajaa. Eikä sitä saa pysäytettyä.”

AGUILERA: ”Tarkoittaako tuo, että aiotte lähteä?”

BROTHERUS: ”Tuemme junttaa pelkällä läsnäolollamme.”

AGUILERA: ”Kuka heitä vahtisi, jos te ette olisi täällä?” (5/41:50) 

Brotheruksen halu vastustaa junttaa ja auttaa vainottuja on niin voimakas, ettei hän tunnu nä-
kevän virallisen diplomaattisen toiminnan hyödyllisyyttä avunannolle. Eliana Aguileran kom-
mentit avaavat hänen silmiään.

Tapani Brotheruksen sanallinen rohkeus asettua juntan sotilaita ja Chilen virkamiehiä vastaan on 
sarjan lopussa voimistunut. Juntan syyttäessä vasemmistolaisia rikollisesta toiminnasta Brotherus 
asettuu herkeämättä vainottujen puolelle myös sanallisesti. Brotherus, joka kuvataan sarjassa melko 
sanavalmiina mutta pohjimmiltaan hiljaisena miehenä, kasvaa avoimesti junttaa ja Chilen ulkomi-
nisteriön virkamiehistöä haastavaksi sankariksi suojelemilleen chileläisille vasemmistolaisille. Jak-
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sossa 6 Brotherus joutuu tarinan suurimman haasteen eteen, kun Suomen presidentti Urho Kekkonen 
ilmoittaa nootillaan kauppasuhteiden päättymisestä. Brotherus ei enää säästele sanojaan Chilen ulko-
ministeriössä, kun Kekkosen nootin myötä hänen aikansa pelastustoimien suorittamiseen käy vähiin.

Sarjan päätösjaksossa Chilen ulkoministeriön protokollapäällikkö Castillo keskustelee toimis-
tossaan Brotheruksen kanssa:

CASTILLO: ”Käyttäydytte kuin olisitte kuninkaan lähetti. Olemme euroop-
palaisten ystäviä ja noudatamme Shakespearen neuvoa. ’Älkää surmatko sa-
nansaattajaa.’”

BROTHERUS: ”Niinkö? Pidättekö itseänne Euroopan ystävänä? Minun ys-
tävänäni?”

CASTILLO: ”Näen teitä enemmän kuin vaimoani. Te olette täällä…”

BROTHERUS: ”Joka päivä. Olen täällä joka päivä. Heidän takia olen täällä 
joka päivä. He palvelivat maataan juuri tässä teidän toimistossanne. Teidän 
pitäisi tietää se. He ansaitsevat apumme. Olkoon se vaikka karkotus. Eivät he 
ole rikollisia. Asetukset tai viisumit. Kutsukaa niitä miksi huvittaa. Luulen 
että teidän pitäisi tietää se.” (6/23:34)

Castillo kuuntelee Brotherusta ja tuumii hetken, protokollapäällikön merkitsevä vaitiolo 
kuuluu sarjan ratkaisuhetkiin. Nuoren suomalaisdiplomaatin ja Jaamalan ansiot yhdis-
tyvät Castillon päätöksessä. Hän päättää allekirjoittaa maastapoistumisluvat Brotheruk-
sen listalla oleville chileläisille Brotheruksen monologin ja Jaamalan kontaktien perus-
teella. Allekirjoitus sinetöi suuren voiton suomalaisille Chilessä. Sankaruus on yhteistyön 
tulosta, avunannon ylintä toteutumaa. Vastaanotto koululla on juhlava, ja pisimpään Brot-
herusten luona majoittunut Franco Pavez onnittelee Brotherusta ja Jaamalaa sankareina.

Jaamala ja Brotherus keskustelevat koululla chileläisten juhliessa maastapoistumislupiensa hy-
väksymistä. Murheellisen oloinen Brotherus ymmärtää nootin luovuttamisen olevan hänen ko-
mennuksensa lopun alkusysäys. Jaamalalle asia valkenee, ja hän muistuttaa Brotherusta tämän 
sankarillisista toimista:

JAAMALA: ”Castillo ei sitte ees avannu sitä kirjettä.”

BROTHERUS: ”Ei.”

JAAMALA: ”Mut nää karkotukset on nyt varmoja, niit ei ruveta enää peruu.”
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BROTHERUS: ”Näin on. Mut nyt on edettävä nopeesti.”

JAAMALA: ”Ajatella että me oltiin niin huolissaan Huertasta, sit se onki 
Kekkonen, joka lähettää meiät pois täältä.”

BROTHERUS: ”Se ei voi vetää koko maata pois.”

JAAMALA: ”Sut vedetään pois täältä.”

BROTHERUS: ”Mut lähetettiin tänne edistää kauppaa ja kyl mä sitä yritinkin 
mut…”

JAAMALA: ”Sä teit aika helvetin paljon enemmän. Kato näit ihmisii. Kato 
kunnolla.”

BROTHERUS: ”Kiitos.” (6/26:44)

Dialogissa Jaamala ei anna tunnustusta omalle toiminnalleen, vaan nostaa Brotheruksen yksin 
sankariksi. Näkymättömän avunannon onnistuminen oli kuitenkin vankan tiimityön tulosta, 
eikä se olisi Brotheruksen täysin itsenäisen toiminnan kautta koskaan ollut yhtä tuloksellista.

Sankaruutta rakennetaan Invisible Heroesissa tekojen ja toiminnan lisäksi hahmojen dialogeissa ja 
yksittäisin repliikein. Dialogit tukevat hahmojen toimintaa ja saavat heidät liikkeelle, pakottavat 
kohtaamaan ympärillä olevan todellisuuden raadollisuuden. Sanoilla sankarit paljastavat toisilleen 
suunnitelmiaan ja houkuttelevat toisistaan toimintavalmiuksia esiin, inspiroivat toisiaan auttamaan 
hädänalaisia kriisitilanteessa, vaikuttavat sanoillaan toistensa sankariksi kasvamisiin. Sankaruu-
teen keskeisimmin liitetyt rohkeus, moraaliset pohdinnat, suojeluhalu, uhrautuvuus, epäitsekkyys 
ja päättäväisyys (Franco et al. 2018, 389) heijastuvat dialogien taustalla, vaikka hahmot puhuvat 
niistä vain harvoin. Sankaruutta houkuttelevissa sanoissa piilee näkymättömyys, suoruuden sijaan.

2.3 Diplomatia toimijuuden mahdollistajana

Invisible Heroesissa diplomaatin status ja diplomatian avulla luodut suhteet mahdollistavat suoma-
laishahmojen ja Edelstamin sankariteot. Diplomaattinen suoja antaa hahmoille turvaa ja edellytykset 
toimia sotilasjunttaa vastaan myös virallisesti. Sarjassa monet Chilen ulkoministeriön virkamiehistä 
ihmettelevätkin suomalaisten toimintaa ja halua auttaa. Kyse on näkökulmaerosta: Chilen ulkomi-
nisteriön työntekijöille suomalaisdiplomaattien teot ovat pöyristyttäviä ja tuomittavia, sankaruuden 
kääntöpuolta (Franco, Blau & Zimbardo 2011, 99). Erityisesti suojeluvaltiotyö Itä-Saksaa kohtaan 
herättää Chilen ulkoministeriössä närkästystä. Sarjassa Chilen ulkoministeriön virkamiehet ja soti-
laat antavat ymmärtää, että eksentriseltä Edelstamilta Chilen vasemmiston suojelutoiminta on jopa 
odotettua. Suomalaisten avunantoon ja pyrkimyksiin Chilen ulkoministeriö suhtautuu kuitenkin 
sarjan loppuun saakka ihmetyksellä. Tässä alaluvussa tarkastelen diplomatian merkitystä sankariksi 
kasvamiseen sarjassa ja analysoin diplomaattien virallisen ja epävirallisen toimintatavan eroja.
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Diplomatian merkitys toimintamahdollisuuksia avaavana konseptina ei sarjassa rajoitu pelkästään 
kauppasuhteisiin, vaan päähenkilöt käyttävät diplomatiaa aseena taistelussa ihmisoikeuksien puo-
lesta, auttaakseen hengenvaarassa olevia chileläisiä. Suomalaisdiplomaatit ja Edelstam eivät ole 
sarjassa alituiseen hengenvaarassa, mutta heidän toimintansa kautta monet majoitetut chileläiset 
ovat. Myös diplomaattiset suhteet ja valtioiden välinen ulkopolitiikka ovat jatkuvassa vaarassa. Ne 
ovat Shepelan ja kumppaneiden (1999) ajatuksia mukaillen riskinoton näyttämöitä, suhteita, joissa 
diplomaatit asettavat oman virallisen toimintansa vaaraan chileläisten hyväksi. Näihin kiteytyy 
erilaisten intressien merkitys auttamisoperaatiolle; ulkopolitiikka ja diplomaattiset suhteet luovat 
toimintamaaston vainottujen auttamiselle, mutta ne ovat suoraan kytköksissä vainottujen chileläis-
ten turvallisuuteen. Diplomaatit ottavat suuren riskin asettaessaan panokseksi symbolisen henken-
sä vieraan valtion edustajina Chilessä: he asettavat itsensä alttiiksi mittaville koettelemuksille ja 
vastuksille periaatteidensa vuoksi. Tällainen toiminta on Francon ja kumppaneiden (2018, 387) 
mukaan kaikenlaiselle sankaruudelle ominaista, riippumatta siitä, onko toiminta esimerkiksi fyysi-
siä tai sosiaalisia riskejä sisältävää. Brotherusten, Edelstamin ja Jaamalan toiminta sisältää lopulta 
eniten sosiaalisia riskejä, mutta autettavien kohdalla riskit ovat henkeen ja terveyteen kohdistuvia. 

Tapani Brotheruksen muuttuva suhtautuminen työtehtäviinsä on sarjassa myös metaforisesti hänen 
muuttuvaa suhtautumistaan diplomatian luonteeseen ja sen avaamiin mahdollisuuksiin, erään-
lainen työnkuvan kehityskertomus. Invisible Heroesin avauskohtauksessa Tapani Brotherus saa 
komennuksen avata diplomaattinen edustusto Chileen. Osastopäällikkö Tuomi hiillostaa Brothe-
rusta heidän keskustellessaan nuoren diplomaatin tulevista työtehtävistä. Tuomi esimerkiksi kysyy 
tiukkaan sävyyn Brotherukselta, onko tämä sosialisti. Brotherus vastaa olevansa Suomen asialla. 
Tuomen vastaus on sarjan tapahtumia ennakoiva: ”Mikä on isänmaan etu? Se on se, joka aina 
laitetaan omien oikkujen edelle” (1/02:54). Vastaus sisältää dramaturgisen ennusteen, joka värit-
tää sarjassa esiintyvien ulkoministeriön virkamiesten suhtautumista Brotherukseen läpi tarinan.

Tuomen nuiva suhtautuminen Tapani Brotherukseen uhkuu virallisen linjan ehdottomuutta, ja 
hänen epäilyksensä luovat jännitettä myöhemmin tapahtuvan epävirallisen toiminnan ja virallisen 
ohjeistuksen välille. ”Teette niin kuin käsketään ja seuraatte ohjeita, onko selvä?” Tuomi sanoo 
(1/03:00). Kauttaaltaan Tuomen sävy Brotherusta kohtaan on vähättelevä ja hän huomauttaa 
Brotherukselle, ettei tämän tulisi kuvitella itsestään liikoja. Hän antaa ymmärtää, että espan-
jantaitoisten vähäinen määrä ulkoministeriön virkamiesten keskuudessa on ollut yksi syy Tapa-
ni Brotheruksen lähettämiseen Chileen. Kohtauksesta käy ilmi, ettei Tuomi juurikaan arvosta 
Brotheruksen taitoja ja kyvykkyyttä diplomaattina toimimiseen. Sarjan edetessä Suomen päädyn 
virkamiesten tyytymättömyys ja epäilykset Brotheruksen harkintakykyä kohtaan vain kasvavat.

On syytä huomauttaa, että Invisible Heroesissa on kyse dramaturgisin keinoin väritetystä, fik-
tiivisestä historiasta, tai pikemminkin historiallisten tapahtumien dramatisoidusta kerronnasta 

28



fiktion keinoin. Kuten historioitsija Jerome de Groot (2009, 151) on huomauttanut, menneen 
kompleksisuutta ei sellaisenaan voida siirtää elokuvan tai television rajallisen audiovisuaali-
sen narratiivin formaattiin. Historian tapahtumat Chilessä ovat Invisible Heroesissa yksinker-
taistetussa muodossa ja henkilöhahmoja on muokattu sarjaan dramaturgian kannalta sopiviin 
muotteihin. Suomen ulkoministeriön virkamiehistä Sand ja Tuomi ovat fiktiivisiä hahmoja, 
joilla on virkojensa puolesta vastineet Hiilamon teoksissa. Heidät kuvataan sarjassa poliittises-
ti oikealle kallellaan olevina, jäykkinä ja ankarina. Myös ulkoministeriön hierarkia on sarjassa 
esitetty varsin taipumattomana. Ajan kuvaajana sarjan teemat ovat käyneet läpi mittavan yksin-
kertaistuksen. Kyse on tarinasta, jolla on selkeä sanoma, ja tätä sanomaa varten tiettyjä taho-
ja ja henkilöhahmoja on demonisoitu ja yksinkertaistettu piirteittensä puolesta. Ulkoministe-
riön virkamiehet saavat Invisible Heroesissa osansa tästä demonisoinnista, ja ministeriö asete-
taan sarjassa selkeästi negatiivisempaan valoon kuin Heikki Hiilamon kirjoissa (2010; 2019).

Hiilamon teoksissa sarjan tapahtuminen historiaa kerrotaan monipuolisemmin ja syvemmin. Brot-
heruksen toimintaa Chilessä ja Suomen ulkoministeriön toimintaa Helsingissä esitellään perus-
teellisesti eikä yksittäisiä Suomen ulkoministeriön virkamiehiä demonisoida Invisible Heroes 
-sarjan tapaan. Sarjassa esitetty kuva Suomen ulkoministeriöstä on kylmä ja harmaa, valaistusta 
ja sisustusta myöten. Kuvaus on tarkoituksenmukaista karakterisointia, jolla on haluttu tehdä 
selväksi ministeriön kanta Brotherusten ja Jaamalan toimiin sarjan historiallisten tapahtumien 
aikaan, tosin kärjistetysti. Tällä valinnalla on myös tietoisesti nostettu Chilessä sankaritekoja 
tehneiden suomalaisten toimien merkityksellisyyttä ja rohkeutta. Myös sarjassa esitetty Suomen 
ulkoministeriön kanta Chilen sotilasvallankaappaukseen ja sen seurauksista poikiviin kauppa-
mahdollisuuksiin tuodaan yksinkertaistettuna ilmi. Sarjassa esiintyville Suomen ulkoministeriön 
virkamiehille kauppasuhteista huolehtiminen on merkityksellisempää kuin ihmisoikeuksista huo-
lehtiminen kriisitilanteessa. On kuitenkin hyvä huomioida, että Tapani Brotherus ja Jaamala ovat 
sarjassa niin ikään Suomen ulkoministeriön palveluksessa, ja heidän kauttaan luodaan positiivi-
sempaa kuvaa ministeriön virkamiehistä, kuin sarjan Suomessa työskentelevistä virkamiehistä.

Brotherusten merkitys luotettavina ja empaattisina ihmisinä herättää toivoa hirmuhallintoa pakoi-
levissa chileläisissä. Chileläiset kunnioittavat Brotheruksia suuresti ja auttavat heitä päivittäisissä 
toimissa, vaikka satunnaisia konflikteja esiintyykin. Kun Brotherusten koti muuttuu turvapai-
kaksi, sarjaan syntyy riskinottojen ympärille kutoutuva jännite. Kun Edelstam karkotetaan Chi-
lestä persona non gratana sarjan neljännessä jaksossa, suomalaisten riskinoton merkitys vain 
kasvaa. Sarjan kahdessa viimeisessä jaksossa Brotherus toimii aktiivisemmin ja itsenäisemmin 
ja haastaa Chilen ulkoministeriön virkamiehistöä rohkeammin. Itsenäisyys ja aktiivisuus ovat 
systemaattisen auttamistoiminnan kannalta erittäin tärkeitä. Ilona Kemppainen (2010) on analy-
soinut pitkäjänteistä, pääosin kodissa tapahtuvaa sankaruustoimintaa arjen sankaruutena, mutta 
Tapani Brotheruksen ja Ilkka Jaamalan toiminta on poikkeusolosuhteissa tapahtuvaa, pitkäjän-
teistä toimintaa, joka ei ihan sellaisenaan taivu arjen sankaruudeksi, vaan on pikemminkin uuden, 
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olosuhteiden sanelemana syntyneen ahtaan arjen auttamistoimintaa. Lisäksi se on diplomaatin 
statuksen ja suojan hyödyntämistä poikkeuksellisesti.  Brotherusten majoittavat chileläiset anta-
vat tunnustusta isäntäperheelle nimenomaan ihmisinä ja ovat kiitollisia näiden antamasta avusta. 

Olosuhteiden lisäksi diplomaattien yhteiskunnallinen asema vaikuttaa keskeisellä tavalla san-
kariksi kehittymiseen Invisible Heroesissa. Diplomaatin statuksen ja diplomaattisen suojan 
merkitys avunannon toteutumiseen sarjassa on erittäin merkittävä, ja myös Lysa Brotherus 
Tapanin puolisona nauttii diplomaattisesta koskemattomuudesta, kuten diplomaattien samas-
sa taloudessa asuvilla perheenjäsenillä on tapana (Ulkoministeriö 2021). Diplomaattisen sta-
tuksen arvo näkyy majoitusolosuhteissa autettavien kannalta keskeisesti: Brotherusten asunto 
on suuri ja tilava, kaksikerroksinen omakotitalo laajalla, aidatulla pihalla. Latinalaisen Ame-
rikan turvapaikkakäytäntöä kunnioittaen juntan sotilaatkin pitävät Brotherusten kotia ja pihaa 
vieraana maaperänä (Hiilamo 2019, 83–84). Chilen sotilaiden tavoin maan virallinen hallinto-
porraskaan ei puutu Brotherusten residenssin tapahtumiin, vaan kohtelee myös sitä virallisena 
diplomaattiresidenssinä, vaikkei sillä todellisten todellisten tapahtumienkaan aikana ollut viral-
lista diplomaattiasunnon statusta (ibid., 94). Suuret talot ja varallisuus dollareina maksettujen 
tulojen myötä osaltaan mahdollistavat suomalaisten auttamisoperaation onnistumisen sarjassa.

Jakson 2 diplomaattikutsuilla Edelstam viittaa valtaosan diplomaattikunnasta olevan sel-
kään taputtelevia ja silmänsä todellisuudelta sulkevia ihmisiä, jotka eivät tee mitään sotilas-
juntan väkivaltaisuuksien edessä (2/11:51). Edelstamin ja sarjan suomalaisten päähenkilöi-
den sankaritekojen suuruus korostuu tätä taustaa vasten. Useita maita Chilessä edustavat 
diplomaatit eivät ryhtyneet toimiin hädänalaisten chileläisten auttamiseksi. Historiallisis-
sa tapahtumissa Chilessä vainottuja auttavia diplomaatteja kuitenkin löytyi lukuisista mais-
ta; Suomen ja Ruotsin lisäksi apua tarjosivat esimerkiksi Ranska, Belgia, Hollanti, Ita-
lia, Sveitsi, Meksiko, Venezuela, Argentiina, Kolumbia ja Panama (Bonnefoy 2016, 37).

Sasson Sofer (2001) kuvaa artikkelissaan käsitystä diplomaateista pateettisina sankareina, joi-
den toimenkuva ja palvelus on aina jostakin, esimerkiksi työnantajasta tai toimeksiannosta riip-
puvaista. Diplomaatin rooli sivullisena toimijana suhteessa esimerkiksi valtioiden johtajiin tai 
sotapäällikköihin nähdään historiankirjoituksessa usein alisteisena ja toissijaisena (Sofer 2001). 
Valtioiden johtajat ja sotapäälliköt ovat Soferin analyysissä useimmiten sankareiksi kohoavia 
poliittisia hahmoja. Invisible Heroesissa diplomaattikutsuilla olevat diplomaatit esitetään sivul-
lisina, haluttomina puuttumaan Chilen asioihin, ikään kuin vallitsevan todellisuuden yläpuolella 
olevina, Brotherus ja Edelstam pois lukien. Soferin (ibid.) mukaan diplomaatin status maansa 
symbolisena edustajana on huomioitava, mutta oletus diplomaatin passiivisuudesta pitää ammat-
tikuntaan kuuluvat poissa parrasvaloista, mitätöiden mahdollisen sankaruuden. Tätä näkökulmaa 
Invisible Heroesin tarina muuttaa. Brotherus, Edelstam ja Jaamala ovat aktiivisia toimijoita ja myös 
Meksikon ja Kuuban suurlähetystöjen työntekijät esitetään aktiivisina Chilen vasemmistolaisten 
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auttajina. Sarjan luonne on ainoastaan suomalaisten ja ruotsalaisten diplomaattien urhoollisia 
sankaritekoja korostava, sillä useat todellisuudessa hädänalaisia Chilessä auttaneet diplomaatit eri 
valtioista on sivuutettu sarjassa kokonaan – esimerkiksi Norjan Frode Nilsen (Hiilamo 2019, 106).

Jaksossa 5 Tapani Brotherus on silminnähden murheellinen virallisen diplomaattisen kaupanedis-
tämismatkan jälkeen. Myös alaluvussa 2.2 käsitellyssä kohtauksessa hän kertoo matkan aikana 
paljastuneista asioista Eliana Aguileralle koululla. Brotherus kokee hänen ja Jaamalan varsinaisten 
diplomaattisten toimien johtavan sotilasjuntan eduksi ja vahvistavan sen legitimiteettiä. Aguilera 
huomauttaa Brotherukselle, että heidän läsnäolonsa diplomaatteina on erityisen tärkeää, sillä ilman 
diplomaattien läsnäoloa sotilasjuntta saisi toimia vieläkin vapaammin tahtonsa mukaan (5/41:50). 
Kommentista käy ilmi, että myös Aguilera ymmärtää diplomaattien statusmerkityksen vasemmisto-
laisten auttamisen kannalta. Brotheruksen auttamishalu on kääntynyt kohti idealismia, etenkin kun 
Edelstam ei enää ole tukemassa häntä Chilessä. Aguileran kommentti avaa Brotheruksen silmiä, 
sillä sankaritekojen laajuus on hämärtynyt nuorelle diplomaatille. Brotherus ei sarjan kasvutarinan 
lopulla näe enää tekojensa tuloksia. Muiden hahmojen on kerrottava hänelle sankaruutensa suuruus.

Suomalaisdiplomaatit oikeuttavat moraalisen toimintansa vastoin työnantajansa ohjeita Chi-
lessä vallitsevilla olosuhteilla. Sotilasjuntan tekojen raakuus selviää nopeasti Brotheruksille. 
Pihalle saapuvien chileläisten silminnähden havaittava hätä tulee kaikessa raadollisuudessaan 
heidän nähtävilleen. Brotheruksen ja Jaamalan eriävät suhtautumiset vallankaappaukseen lin-
kittyvät selkeästi heidän erilaisiin tilannekuviinsa sotilasvallankaappauksen seurauksista. Jaa-
mala ymmärtää tilanteen todellisen luonteen väkivaltaisuuksineen vasta nähtyään sen omin 
silmin. Chilen ulkoministeriön kansainväliselle medialle antama kuva on Chilen vasemmisto-
laisia mustamaalaava, kuten esimerkiksi jakson 2 lehdistötilaisuudessa esitetään. Tähän mus-
tamaalaukseen Jaamala uskoo pitkään. Vasta Edelstamin karkotuksen jälkeen hänen suhtautu-
misensa Tapani Brotheruksen toimiin ja asenteeseen muuttuu. Suurimmat tiedotusvälineet ovat 
sarjassa visusti sotilasjuntan hallinnoimia, kuten ne olivat todellisten tapahtumienkin aikaan. 
Lisäksi vasemmistolaisten sanomalehtien toiminta oli kielletty (Collier & Sater 1996, 359).

Kansainvälinen media päästettiin maahan kuvaamaan vasta, kun vallankaappaus oli suoritettu ja 
sotilasjuntta lujittanut valtansa. Sarjassa tämä tapahtuu jaksossa 2. Toimittaja Sakari Määttäsen 
sisällyttäminen sarjaan kuvastaa tätä mediahiljaisuutta, jota vasten suomalaisdiplomaattien toi-
minnan julkisuutta voi arvioida. Suomalaisdiplomaatit koettavat pitää toimintansa salassa sekä 
chileläiseltä että suomalaiselta medialta. Näkymätön sankaruus on mahdollista vain pimennossa, 
hiljaisin äänin ja sammutetuin lyhdyin. Näkymättömyys ja hiljaisuus ovat sarjassa erilaisia san-
karuuden hyveitä, joissa Tapani Brotheruksen ja Jaamalan onnistumista voi peilata Edelstamin 
toimintaa vasten. Julkisuudesta nauttiva ruotsalaisdiplomaatti karkotetaan maasta näkyvän ja 
junttaa provosoivan toimintansa seurauksena. Tekojen julkinen puoli on sankaruutta sekin, sillä 
Edelstam tekee arvokasta työtä sotilasjuntan toimien paljastamisessa. Todellisuudessa Edels-
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tam oli ensimmäinen eurooppalainen vainottuja chileläisiä auttanut diplomaatti, jonka julkinen 
esiintyminen auttoi Chilen tapahtumien tietoisuuden leviämistä maan ulkopuolelle – samalla 
Edelstam osoitti esimerkkiä kaikille Chilessä toimiville diplomaateille (Hiilamo 2019, 80). Edels-
tamia enemmän varjoissa toimivat suomalaiset eivät myöskään olisi voineet onnistua avunan-
nossaan yhtä julkisin toimin, sillä heiltä puuttui kotimaan virkamiehistön tuki toiminnalleen.

Suurlähettiläs Harald Edelstam sai syksyn 1973 aikana Ruotsin pääministeri Olof Palmen tuen 
hankkeelle ryhtyä Kuuban lähetystön suojeluvaltioksi niin historian tapahtumissa kuin sarjas-
sakin (Bonnefoy 2016, 26). Brotherukseen verrattuna Edelstamilla oli vapaat kädet toimia par-
haan harkintakykynsä mukaan. Sarjassa hänen toimissaan kiteytyvät ihmisarvon kunnioitus, luot-
tamus omien toimintatapojen oikeellisuuteen ja urhoollisuus. Myös Brotherus toimii sarjassa 
moraalisesti oikeaksi kokemallaan tavalla. Ohjeiden noudattaminen tai noudattamatta jättäminen 
ovat hänelle lopulta toissijaisia asioita, moraalisesti oikean teon tekeminen virallisen toiminta-
ohjeistuksen noudattamista olennaisempaa. Brotheruksen pariskunnan ja Edelstamin moraali-
sesti oikeat teot sarjan alkupuolella toimivat myös esimerkkeinä Jaamalalle. Sankariteot ovat 
tekoja, jotka osoittavat poikkeuksellista rohkeutta, valmiutta toimia tilanteessa, joissa moni ei 
kykenisi toimimaan esimerkillisen sankarin tavoin (Puikkonen, Kupiainen & Eskola 2018, 51).

Vainottujen auttamisessa on kyse ihmisarvoa korostavasta yhteistyöstä, jota diplomaa-
tit toteuttavat kansallisuuksistaan huolimatta, vaikka toki Suomen ja Ruotsin läheisyys ja 
hyvät keskinäiset suhteet edesauttavat Brotheruksen, Jaamalan ja Edelstamin operaatioiden 
sujuvuutta. Edelstamin lisäksi sarjassa esiintyy kourallinen nimeämättömäksi jääviä Ruot-
sin suurlähetystön työntekijöitä, mutta taustalla olevaa virkamieskoneistoa ei lainkaan. Tässä 
asetelmassa Brotherus ja Edelstam ovat Suomen ja Ruotsin kahdenvälisen yhteistyön rep-
resentaatioita. Heidän keskinäiset välinsä ovat erinomaiset ja samankaltainen arvomaailma 
auttaa heitä pysymään yhteisellä aallonpituudella. Kaksikko edustaa demokratiaa: Brothe-
ruksen ja Edelstamin ensikohtaaminen jaksossa 1 alleviivaa demokratian merkitystä poh-
joismaalaisille diplomaateille ja Edelstam toteaakin demokratian olevan uhattuna (1/27:36).

Moraalinen toimijuus on sankaruuden toteutumista ja allendelaisten tukeminen demokrati-
an puolustamista – mutta toimiensa keskellä Brotherus ja Edelstam eivät tarkastele tekojaan 
sankarilinssien lävitse, vaan toimivat juuri demokratian ihanteittensa motivoimina. Brot-
heruksen ja Edelstamin toimijuus on sosiaalista sankaruutta, Francoa, Blauta ja Zimbardoa 
(2011, 100) lainaten, yhteisön uhattuna olevien arvojen puolustamista, diplomaattien tapauk-
sessa sekä henkilökohtaisten vasemmistolaisten arvojen että demokratian arvon puolustamis-
ta. Suomen ulkoministeriön ohjeet diplomaateille Chileen ovat Invisible Heroesissa suun-
taa-antavia ja summittaisia, ja niissä kaikuu neutraalius, joka on peiteltyä piittaamattomuut-
ta Chilen ihmisoikeustilanteesta. Diplomatia antaa siis mahdollisuuden sankarin viitan puke-
miseen. Brotheruksen, Edelstamin ja Jaamalan sankaruus näyttäytyy kuitenkin sarjassa sekä 
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Suomen että Chilen virkamieskoneistoille käsittämättömänä ja tuomittavana toimintana.

Diplomaattisen turvapaikan myöntäminen edustuston tiloissa oli kauttaaltaan varsin vierasta 
Suomelle. Todellisuudessa ulkoministeriön antaman virallisen ohjeistuksen mukaan kaikkien 
Suomen edustustojen maailmalla oli kategorisesti ja poikkeuksetta kieltäydyttävä kaikista turva-
paikkapyynnöistä (Hiilamo 2019, 84). Kansainvälinen lainsäädäntö maailmanlaajuisesti ei ollut 
yhtäläistä ja ”Suomi ei tunnustanut diplomaattista turvapaikkaoikeutta” (ibid., 91). Ulkoministe-
riö ei pitänyt ”inhimillisiä perusteita” riittävän selkeinä syinä turvapaikan myöntämiseen, koska 
nämä perusteet olisivat tulkittavissa tapahtumamaan sisäpolitiikkaan puuttumiseksi (ibid.). Todel-
lisissa tapahtumissa virallinen ohjeistus oli kuitenkin väliaikaisesti myönteinen: vaikka oikeut-
ta turvapaikkaan ei myönnettäisi, saisivat turvapaikkaa hakevat olla väliaikaisesti lyhyen ajan-
jakson residenssissä, kunnes ulkoministeriö olisi päättänyt toimintamenettelystä (ibid., 97–98). 

Invisible Heroesissa Suomen ulkoministeriöstä annetaan erillisohjeet Brotherukselle mahdol-
listen turvaa hakevien toimittamiseen välittömästi muihin Latinalaisen Amerikan maiden lähe-
tystöihin, mitä Suomen Argentiinan suurlähettiläs Thesleffkin vaatii. Todellisten tapahtumien 
aikaan Meksiko oli ainoa pian vallankaappauksen jälkeen diplomaattisuhteensa Chileen kat-
kaissut valtio (Hiilamo 2019, 83). Suomessa työskenteleville ulkoministeriön virkamiehille on 
sarjassa erityisen tärkeää, että suhteet länsimaihin – toisin sanoen Yhdysvaltoihin ja kylmän 
sodan ajan muihin kapitalistisiin talousmahteihin – pysyvät kunnossa. Sarjassa virkamiehis-
tö tarkoittaa tällä pidättäytymistä allendelaisen vasemmistolaisuuden avoimesta tukemisesta.

Diplomaattien toiminta joutuu koetukselle joka kerta, kun Suomen tai Chilen virkamieskoneis-
tojen ja sarjan päähenkilöiden tavoitteet joutuvat törmäyskurssille. Jälkimmäisellä Chilen vierai-
lullaan jaksossa 4 kehitysyhteistyöpäällikkö Sand huomauttaa Brotherukselle, ettei Edelstamin 
linja ole Suomen linja (4/42:28). Ensimmäisessä jaksossa ulkoministeriön osastopäällikkö Tuo-
mi on ohjeistanut Brotherusta nimenomaan seuraamaan Ruotsin esimerkkiä ja tätä ohjeistusta 
Brotherus on noudattanut säntillisesti. Esimerkin vaikutus todellisiin tapahtumiin on kuitenkin 
piilossa Suomen päädyn virkamiehistöltä aina Sandin Chileen saapumiseen saakka. Sankaruus 
näyttäytyykin diplomaattisen toiminnan väärinkäytöksenä Sandille, jonka epäilykset Brotherus-
ta kohtaan vain kasvavat toisen vierailun aikana. Sankaruus syntyy aina näkökulman mukaan 
(Puikkonen, Kupiainen & Eskola 2018, 51). Hädänalaisten auttaminen ja majoittaminen eivät 
Sandin katsantokannassa kuulu diplomaatin työnkuviin, eikä niiden inhimillinen painoarvo ole 
rahassa mitattavissa, toisin kuin Suomen länsisuhteet. Brotherus ja Jaamala eivät saa sankarillisista 
teoistaan kiitosta Sandilta ja Tuomelta, vaan enimmäkseen moitteita ja käskyjä lopettaa toiminta.

Puikkonen, Kupiainen & Eskola (2018, 51) ovat määritelleet sankarin vastakohdaksi ”konnan”, 
ja jakaneet tämän edelleen vahvaan määritelmään ja heikkoon määritelmään. Vahva määritel-
mä karakterisoituu aina johonkin tiettyyn hahmoon, kun taas heikko määritelmä voi edustaa 

33



jotain abstraktimpaa antagonistista voimaa (ibid.). Brotheruksien, Edelstamin ja Jaamalan koh-
taamat vastukset ovat pitkälti chileläisiä, sotilasjuntan edustajia ja Chilen ulkoministeriön vir-
kamiehiä. Kuitenkin Invisible Heroesissa Suomen ulkoministeriön virkamiehet voidaan kat-
soa sijoittuvan heikkoon määritelmään, koska heidän kielteinen suhtautumisensa Brotheruk-
sen johtamiin auttamistoimiin jarruttaa toimintaa merkittävästi. Suomen ulkoministeriö ei kui-
tenkaan ole varsinainen antagonisti sarjassa, vaan voitettava vastus auttamisoperaation tiellä.

Diplomatia ja diplomaatin virkanimike mahdollistavat virallisen tavan toimia vainottujen hyväk-
si sotilasjuntan hallitessa Chileä. Edelstamin karkotus sarjan puolivälin jälkeen on kuitenkin 
osoitus siitä, ettei diplomatia mahdollista kaikenlaista sankaruutta. Edelstam toimii varoittavana 
esimerkkinä liian avoimesta ja liian rohkeasta toiminnasta, joka hiersi kivenä juntan saappaassa. 
Hänen eksentrisyytensä taivutti kansainvälisen diplomatian käytäntöjä ja toimintatapoja. Aikaisin 
karkotettu Edelstam edustaa marttyyristä sankaruutta, sankarillisuuteen olennaisesti kuuluvaa 
uhrautumisvalmiutta (Kemppainen & Peltonen, 2010, 11). Edelstamin sankaruus on toiminnallista 
ja näkyvää sankaruutta, jossa hän on valmis eräällä tapaa uhrautumaan auttamiensa henkilöiden 
puolesta, sarjassa hän on eräänlainen messiaaninen figuuri, joka aloittaa sankarilliset tekonsa 
olosuhteiden pakosta, mutta joutuu lähtemään oman toimintansa vuoksi. Franco kumppaneineen 
(2018, 389) on analysoinut uhrautuvan toiminnan olevan olennainen osa sankaruutta. Edelstam 
toteuttaa sarjassa esiintyvän luterilaisen kirkon pastori Frenzin sanoja käytännössä: ”Joskus kun on 
kyse elämästä ja kuolemasta, ei ole aikaa diplomatialle.” (4/40:51). Edelstamin karkotus jättää Invi-
sible Heroesissa suuremman vastuun vainottujen chileläisten auttamistoiminnasta suomalaisille.

Vasta sarjan loppuvaiheilla suomalaisten sankarilliset teot tulevat julki sotilasjuntalle. Chilen 
ulkoministeri Ismael Huerta haastaa Brotherusta Suomen poliittisesta asemasta jo jaksossa 3. 
Kohtauksessa Huerta kysyy Brotherukselta syitä itäsaksalaisten suojelemiseen, koska ei käsitä 
miksi ei-kommunistinen maa auttaisi kommunistista maata suojeluvaltioksi ryhtymällä (3/12:23). 
Brotheruksen vastuulla oleva virallinen diplomatia loppuu päätösjaksossa, kun osastopäällikkö 
Tuomi ottaa vastaan Kekkosen nootin kauppasuhteiden katkaisemisesta. Tuomi tulkitsee Mosko-
van tahtovan kylmän sodan keskellä Suomelta vasemmalle kallistuvaa ratkaisua Chilessä. Kekko-
sen nootti katkaisee kauppayhteistyön ja vetää rajan sille, mitä virallisessa ulkopoliittisessa työssä 
voidaan pitää demokratian kannalta soveliaana ja mitä ei. Kauppa Chilen kanssa voisi jatkua vasta, 
kun maahan palautuisi demokratia. Kekkosen päätös kauppasuhteiden katkaisemisesta on sarjassa 
Brotheruksen toiminnan päätösjulistus. Nootti päätyy lopulta Huertan pöydälle, ja Brotherukset 
palaavat haikeina Suomeen. Suomen virallinen edustus jää kuitenkin Jaamalan myötä Chileen.  

Invisible Heroesissa diplomatia on sankareiden työväline omalle auttamistoiminnalleen. He 
käyttävät etenkin diplomaattista suojaansa hyväkseen. Diplomatian funktio on sarjan san-
kareiden toiminnassa pitkälti välineellinen ja he hyödyntävät sitä suojellakseen ja tarjotak-
seen turvaa inhimillistä hätää kärsiville. Lisäksi sarjassa Suomen virallinen suhtautuminen ja 
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tapahtumat kokevien hahmojen epävirallinen suhtautuminen Chilen sotilasvallankaappauk-
seen ovat erilaisia. Suomen ulkoministeriön virkamiesten suhtautuminen sotilasvallankaap-
paukseen sarjassa on välinpitämättömän kylmä. Sen sijaan Chilessä työskentelevien Brothe-
ruksen ja Jaamalan suhtautuminen on jyrkempi. Vaikka heidänkään poliittiset näkemyksen-
sä sarjassa eivät ole yhtäläiset, he tajuavat olevansa poikkeuksellisen väkivaltaisen tilanteen 
keskellä, jossa diplomatian ja diplomaatin statuksen tarjoaman suojan tärkeys korostuvat.

35



3. Sankaruus ja sukupuoli

3.1 Hegemonisen maskuliinisuuden problematiikka

Maskuliinisuus on monimutkainen ja monitulkintainen käsite. Audiovisuaalisen kerronnan keskei-
simpiin tehokeinoihin kuuluu samastuttavuus: katsojan halutaan myötäelävän ja tuntevan päähen-
kilön, tai Campbellin myyttiteorian termein, sankarin seikkailun vaiheita. Sellaisissa elokuvissa ja 
televisiosarjoissa, joissa protagonistina on mies tai miesoletettu, on maskuliinisuus väkisinkin tär-
keä teoreettinen kysymys. Maskuliinisuuden tuottaminen ja rakentaminen linkittyvät tiiviisti ker-
ronnan esiin nostamiin teemoihin, kuten Invisible Heroesissa kontekstissa sankaruuteen. Kimmelin 
ja Bridgesin (2021) mukaan maskuliinisuus on sellaisista toiminnallisista käytänteistä, kielenkäy-
töstä, diskurssista, käyttäytymismalleista ja sosiaalisten suhteiden funktioista rakentuva kudelma, 
joka oletusarvoisesti liitetään miehenä olemiseen. Maskuliinisuus ei kuitenkaan ole synonyymi 
miehelle, sillä maskuliinisuutta voivat toteuttaa myös muihinkin kategorioihin kuuluvat ihmiset 
(Panayiotou 2010, 663).  Todd W. Reeser (2010, 36). esittää teorian useista maskuliinisuuksista 
yhden maskuliinisuuden sijaan. Sarjassa elää päällekkäin useita erilaisia maskuliinisuuksia ja nii-
den merkitys sankaruuden kannalta on tärkeä, sillä uudenlaista sankaruutta rakennetaan Invisible 
Heroesissa hegemonista maskuliinisuutta kyseenalaistamalla ja purkamalla. Tarkastelen tässä alalu-
vussa sarjassa rakennettua hegemonista maskuliinisuutta ja sen merkitystä sankaruudelle tarinassa.

Sarjan pääantagonistin, ulkoministeri Ismael Huertan ja Allenden henkivartijana toimineen Oscarin 
epäonnistuneen sankaripyrkimyksen kautta voi tarkastella hegemonisen maskuliinisuuden esiinty-
mistä sarjassa. Toisaalta hegemoninen maskuliinisuus on esillä myös Harald Edelstamin hahmossa. 
Hegemonisella maskuliinisuudella tarkoitan vallitsevia ja enimmäkseen kyseenalaistamattomia, 
normitettuja käytänteitä, jotka liittyvät normitettuun miehenä olemiseen. Elina Vuolan ja Sarri Vuori-
salo-Tiitisen (2014, 175) mukaan hegemonisella maskuliinisuudella ”tarkoitetaan maskuliinisuuden 
ihanteita ja ideaaleja, jopa ideologiaa”, sellaista toimimisen tapaa, ”jota kulttuuri odottaa miesten pitä-
vän yllä, vaikka he eivät sitä omakseen kokisikaan”. Hegemoninen maskuliinisuus osoittautuu anti-
sankaruutta ja menneisyyteen jäävää, väkivaltaista maskuliinisuutta edustavaksi konseptiksi sarjassa.

Ruotsin suurlähettiläs Harald Edelstam on sarjan alussa toiminnallinen viitehahmo Tapani Brot-
herukselle. Hän on jaksosta 1 lähtien valmis sankari, suorien sanojen ja suoran toiminnan mies, 
joka ei epäröi päätöksissään hädänalaisten auttamiseksi. Hänen vahvasti vasemmistolaiset sym-
patiansa sarjassa vaikuttavat Brotheruksiin auttamispäätöstä vahvistavalla tavalla. Edelstam 
muistuttaakin klassisen miessankarin arkkityyppiä: sarjassa hänet kuvataan yksin toimivana 
itsenäisenä hahmona, joka ei vastaanota erillisiä ohjeita maansa johdolta ja jolla ei ole erillisiä 
apureita. Hänen sankaruutensa edustaa julkista sankaruutta (Franco, Blau & Zimbardo 2011, 
102), jonka tavoitteena on tuoda laajasti ilmi sotilasjuntan toimia esimerkiksi Estadio Nacio-
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nal-stadionilla: Edelstam pyrkii tuomaan julki kidutuksia ja juntan suorittamia teloituksia. Hän 
käy vihollista vastaan järkähtämättä parrasvaloissa ja lopulta joutuu juntan häätämäksi. Hänen 
marttyyrinen, eräänlainen messiaaninen sankaruutensa johtaa tunnustuksen saamiseen aplo-
dein suurlähettilään lähtöhetkellä Santiagon lentokentällä. Edelstam puhuu itsekin marttyyriy-
destä sarjassa jaksossa 4, kun hän julistaa lehdistölle mielipiteensä sotilasjuntan suhtautumi-
sesta hänen toimintaansa ja vakuuttelee medialle, ettei joudu juntan ulos heittämäksi Chilestä.

Harald Edelstamia sarjassa näyttelee ruotsalainen Mikael Persbrandt, jolla on runsaasti kokemusta 
kansainvälisistä suurtuotannoista ja joka on yksi Ruotsin suurimmista elossa olevista näyttelijä-
tähdistä. Persbrandtin valinta Edelstamin näyttelijäksi on sarjan tekijöiltä mielenkiintoinen. Hän 
on pitkä, harteikas ja matalaääninen mies, joka on näytellyt lukuisissa toimintasankarirooleissa 
ruotsalaisissa tuotannoissa, muun muassa Hamilton-toimintaelokuvissa toimintasankarivakoojaa 
ja Beck-elokuvissa kovanaamapoliisia. Hänen näyttelemistyylinsä on väkevästi kehollinen, vaik-
kei se Invisible Heroesissa ilmennäkään toimintasankaruutta (Tasker 1993, 91). Lisäksi hänen 
äänessään korostuu yhteys kehoon; tässä tapauksessa se on maskuliinisten piirteiden korosta-
mista, mikä on yleistä miespuolisten toimintasankareiden hahmoissa elokuvakerronnassa (ibid., 
74). Edelstamin hahmon fyysinen ero esimerkiksi Brotherukseen nähden on selkeä. Brotheruk-
sen ja Edelstamin hahmojen pituusero korostuu sarjassa ja hahmojen keskinäisissä kohtauksissa. 
Edelstam liikehtii ja on fyysiseltä toiminnaltaan Brotherusta eloisampi. Hänet myös kuvataan 
näiden kohtausten johtohahmona, toimintaa ja liikettä kohtauksissa eteenpäin vievänä toimijana.

Edelstamin hahmon kehollisuus linkittyy selkeästi elokuvissa ja televisiosarjoissa kuvattuun 
stereotyyppiseen maskuliiniseen sankaruuteen. Tällaisessa sankaruudessa maskuliinisuus näyt-
täytyy yleensä fyysisen voiman ja kestävyyden kautta, fyysisten vastusten voittamisena (Tas-
ker 1993, 87) Edelstamin kohtauksissa ruotsalaisdiplomaatin vastukset eivät varsinaisesti ole 
suoraan fyysisiä vastuksia, mutta sotilasjunttaa edustavat virkamiehet ja sotilaat ovat osa tuo-
ta Edelstamin symbolista fyysistä vastusta. Persbrandt on tunnettu fyysisestä olemuksestaan ja 
hallitsevasta karismastaan. Näyttelijävalinta on tuotantotiimiltä siis osuva, mutta Persbrandtin 
tulkitsemaa Edelstamin hahmoa voi ajatella myös laajemmin nykykulttuurin kannalta. Edels-
tamin raivoisa mesoaminen stadionilla on eräänlaista uhkaavan maskuliinisuuden tuottamista: 
hahmo rakentaa julkisen uhan stadionin edustalla vartioiville sotilaille. Vaikka uhan muodos-
tavat argumentit perustuvat absurdiin väitteeseen, jolla Edelstam ylittää kaikki diplomaattiset 
valtuutensa (”Maa jolla kävelen on Ruotsin maaperää”; 4/29:50) hänen äänensävynsä ja rai-
voisa ilmaisunsa luovat voimaan ja jopa väkivallan latenttiin läsnäoloon tukeutuvan vaiku-
tuksen päätä lyhyempään sotilaaseen. Todellisuudessa Edelstam väitti autonsa olevan Ruot-
sin maaperää, kun sotilaat kerran pysäyttivät hänet ja halusivat tutkia auton (Fors 2009, 280).

Tapani Brotherus on jaksossa 1 Edelstamin kohtauksissa ymmällään, kasvoillaan alati kysyvä 
ilme, kuin opastusta vailla. Ruotsin suurlähettiläällä on tilanne hallussa, hän tietää mitä val-
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lankaappauksen jälkimainingeissa pitää tehdä ja miten lähihetkinä tulee toimia. Toisin kuin 
Thesleff, Edelstam ei pojittele Tapani Brotherusta, vaan kutsuu häntä ja Lysa Brotherusta dip-
lomaattikutsuilla ”Rock-sukupolveksi fossiilien keskellä”. Hänen suhtautumisensa sarjan suo-
malaisiin on arvostavaa ja kunnioittavaa, ei lainkaan vähättelevää, kuten suomalaisilla van-
hemmilla virkamiehillä sarjassa. Edelstam ottaa herkästi fyysistä kontaktia kanssahenkilöihin-
sä esimerkiksi asettamalla kättä harteille. Tätä käytännettä suomalaisdiplomaatit eivät toteuta.

Elokuvatutkija Hilary Neronin (2005, 42) mukaan väkivallan ajatellaan yleisesti olevan enemmän 
miehiin kuin naisiin liitetty ominaisuus, joka ilmentää maskuliinisuutta. Etenkin valtavirtaelokuvan 
miespuolisten toimintasankarien hyveisiin kuuluu olennaisesti kyky taistella väkivallalla väki-
valtaa vastaan. Fyysisen voimakkuuden merkitys on myös keskeinen. Neroni argumentoi myös 
väkivallan olevan yleinen maskuliinisuuden indikaattori elokuvakerronnassa, toimintasankarin 
tavoiteltava symbolinen merkki (ibid., 44). Tätä toimintasankarin piirrettä Invisible Heroesissa 
kritisoidaan etenkin Oscarin ja osittain miedosti myös Edelstamin hahmojen kautta. Väkivaltaan 
turvautuvan Oscarin sankaruuspyrkimys jää ohueksi ja hän kokee lopulta väkivaltaisen kuoleman. 
Edelstamin raivokas toiminta stadionilla käynnistää suurlähettilään karkotusprosessin. Sarja tuo-
mitsee myös jyrkästi Chilen sotilasjuntan väkivallan suomalaisdiplomaattien, Lysa Brotheruksen 
ja Edelstamin kautta. Hahmot vastustavat väkivaltaa enemmän tai vähemmän, esimerkiksi haas-
tamalla sotilaita stadionilla ja rauhoittelemalla kärjistyviä tilanteita Brotherusten residenssissä.

Neroni argumentoi myös, ettei väkivalta yksin muodosta maskuliinisuutta, mutta on mahdotonta 
katkaista väkivallan kytköstä maskuliinisuuteen (2005, 45). Tätä hän perustelee seuraavalla: vaik-
kei mies osallistuisikaan väkivaltaan tai jopa halveksuisi sitä kokonaan tai vastustaisi sitä aktiivi-
sesti, on hänen maskuliinisuutensa positio väkisinkin suhteessa väkivaltaan. Esimerkiksi Tapani 
Brotheruksen maskuliinisuudessa tällainen piirre on selkeästi havaittavissa. Hänen suhtautumisen-
sa juntan toimiin kärjistyy sarjan edetessä ja hän tuo rohkeammin oman mielipiteensä esiin tarinan 
loppuvaiheissa. Brotherus vastustaa juntan väkivaltaa aktiivisesti ja yhdessä Lysa Brotheruksen 
kanssa he vakuuttavat majoittamilleen chileläisille talonsa olevan rauhallinen ja turvallinen paikka.

Jaksossa 5 chileläiset pelaavat pingistä koululla. Ottelun tuoksinassa käyty keskustelu äityy huo-
jennukseen siitä, ettei juntta pommita vasemmistolaisia. ”Meidän pitäisi pommittaa niitä eikä 
pelata pingistä” Oscar sanoo (5/21:44). Keskustelun päätteeksi Oscar ilmoittaa olevansa val-
mis toimimaan aseellisesti jopa yksin, jollei hän saa muuta tukea vasemmistolaisilta. Aguile-
ra ja Pavez nauravat taas. ”Tappaisitko yksin Pinochetin?” Pavez kysyy ja jatkaa ”Pelataan. 
Syötä.” Tämän jälkeen Oscar lyö raivoisan syötön kaksikon ohi ja poistuu tilanteesta turhautu-
neena ja raivoissaan. Oscarin turhautuminen on sanallisesti väkivaltaista ja pingispelin päätty-
minen osoittaa kuinka hankalaa hänen on hyväksyä kanssavasemmistolaistensa väkivallatonta 
suhtautumista vallankaappauksen jälkeiseen elämään. Esimerkiksi Pavez on luopunut vasta-
rinnan mahdollisuudesta – hänelle eloonjääminen on poliittisia ihanteita tärkeämpää. Pavez ei 
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ole sankari sarjassa, mutta hänen hahmonsa kautta rakentuva maskuliinisuus on Oscariin kitey-
tyvästä hegemonisesta maskuliinisuudesta poikkeavaa. Pavez on rauhanomainen hahmo, val-
tion virkamies, joka kuvataan järkevänä ja harkitsevana, väkivallan tuomitsevana miehenä.

Oscar on kaikista sarjan vasemmistolaisista chileläisistä stereotyyppisin machomuottiin istuva mas-
kuliininen hahmo. Vuola ja Vuorisalo-Tiitinen painottavat machismin olevan maskuliinisuutta ja 
miehiä yksipuolistava, eikä machoimagoon kuulu kuin tietynlainen, hegemoninen maskuliinisuus 
(Vuola & Vuorisalo-Tiitinen 2014, 174). Machismiin liitetään usein väkivaltaisuus, myönteinen ja 
itsevarma suhtautuminen omaan toimijuuteen väkivallan keinoin (Coronado, 2015). Machismia 
voi käsitteen ongelmallisuudesta huolimatta käyttää Oscarin hahmon tarkastelun työkaluna, koska 
hahmo on itsessään melko yksiulotteinen, eikä suostutteluista ja keskusteluista huolimatta juuri-
kaan muutu sarjan aikana. Syvyyttä Oscariin tuo hänen tunteidensa laajuus ja voimakkuus, mutta 
Oscarissa toistuu tiettyjä Latinalaisen Amerikan machomieheen liitettyjä stereotypioita, kuten 
väkivaltaisuus ja halu todistaa oma maskuliinisuus (ibid.). Oscarin itsenäinen toiminta on tietyllä 
tapaa myös todistelua hegemonisen maskuliinisuuden piiriin kuulumisesta. Neronin (2005, 50) 
mukaan machoimago on ainiaan saavuttamaton ihannekuva, tavoiteltava mutta mahdoton ideaali. 

Oscar ja myös Brotherusten asunnon suojissa majaileva kansanedustaja Eliana Aguilera kuuluvat 
samaan yhteiskuntaluokkaan, mutta kulkevat lopulta eri suuntiin jaetuista sosialismin ihanteistaan 
huolimatta. Oscarin tie on tuhoisa ja väkivaltainen ja etenkin aseellisen vastarinnan alkamisen 
suhteen hän on kärsimätön. Hän ei malta odottaa käskyjä puolueen johdolta eikä missään vai-
heessa lakkaa uskomasta puolueen johtohahmo Carlos Altamiranoon. Puolueen pääsihteerinä 
Altamirano on yksi juntan etsityimmistä kohteista. Altamiranon jakson 5 alussa projektorilla 
esitetyn puhetallenteen ideaalit ovat väkivaltaisia, militanttia vastarintaa ja siten myös militant-
tia maskuliinisuutta edustavia. Ne tulevat ilmi jakson 5 alussa, kun chileläiset katsovat koulul-
la projektorilla esitettyä puhetallennetta, jossa Altamirano esiintyy. Oscar uskoo vakaasti Alta-
miranon sanoihin. Oscarin hahmokohtaisena vastinparina toimiva Eliana Aguilera lähtee yhtä 
kärjistetystä näkökulmasta. Aguilera uskoo myös aseelliseen vastarintaan ja sosialistien sotaan 
sotilasjunttaa vastaan. Lopulta hän kuitenkin kääntyy rauhanomaisuuteen ja hänestä kasvaa pie-
nimuotoinen sankari, selviytymisestään taistelevan vainotun chileläisyhteisön välittömän hyvän 
eteen suotuisasti toimiva hahmo. Aguileran ja Oscarin hahmoissa kiteytyvät myös perimmäiset 
suhtautumiserot Brotheruksiin majoittajina ja diplomaattisesta turvasta nauttivina henkilöinä.

Jaksossa 3 Aguileran ja Oscarin asennoitumiset ovat vielä väkivaltaisen vastarinnan puolella. 
Jakson lopulla Oscar kääntyy väkivaltaiseksi myös Brotherusten talossa. Hän varastaa aseen talon 
varastosta ja uhkaa sillä talon keittiössä useita chileläisiä. Hänen repliikeistään paistaa käsitys suu-
resta vastuusta: Oscar huutaa toistuvasti tietävänsä, ettei hänestä ole mihinkään. Hän on vähitellen 
ymmärtänyt olevansa yksin aseellisen vastarinnan haaveineen. Oscarin pettymystä kuvastaa hyvin 
hänen juovuksissa esitetty epätoivoinen pyyntönsä Tapani Brotherukselle: ”Pitää ryhtyä toimiin 
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eikä vain ryypätä ja syytellä toisiamme.” (3/23:15) Aiemmin hän on kovaan ääneen esittänyt resi-
denssissä, että ”Aseita vastaan voi taistella vain asein” (3/14:05). Tällainen fyysisen toiminnan san-
karuus on yleistä erilaisissa sankaruuskäsityksissä. Oscar ja tietyllä tapaa myös Edelstam edustavat 
taisteluhenkistä, fyysistä sankaruutta, valmiutta syöksyä taistelun siimekseen oma henki vaaran-
taen, tai Edelstamin tapauksessa viran olemassaoloa uhaten (Franco, Blau, Zimbardo 2011, 100).

Ladatun aseen kohtaus kolmannen jakson lopulla päättyy tilanteen kärjistymiseen Oscarin itsemur-
hauhan kautta ja purkautuu keittiön tyhjenemiseen, lopulta Oscarin itkuun Lysa Brotheruksen olkaa 
vasten. Oscarin epätoivoinen itku on särö hänen machoimagolleen. Hän kokee aseellisen vastarin-
nan olevan urhoollista sankaruutta, ja uhrautumisen riskin olevan keskeinen tekijä matkalla sanka-
ruuteen. Franco kumppaneineen (2018, 387) ovat kuvanneet tällaista sankaruuskäsitystä fyysisen 
riskin sankaruudeksi. Oscar uskoo itse toimivansa urhoollisesti ja toistelee kiväärin piippu leual-
laan, ettei hän voi antautua. Oscar antaa ymmärtää, että ideaaliensa hylkääminen olisi hänelle mah-
dollista kuolemaa vakavampaa. Itkiessään hän kertoo Lysa Brotherukselle viimeisistä hetkistään 
presidentin kanssa. Hänen monologistaan käyvät ilmi yksinäisyys ja epäusko. Historiassa Chilen 
vasemmisto ei ollut yksimielinen aseellisesta vastarinnasta vallankaappausta seuraavina kuukausi-
na (Leskinen 2006, 30). Tätä epäyhtenäisyyttä rakennetaan Oscarin epätoivoisen monologin kautta.

Oscar ja Eliana Aguilera ovat molemmat sarjaa varten keksittyjä hahmoja, joita kirjoitettaessa 
on varmasti ammennettu inspiraatiota historian saatossa tapahtumia eläneistä chileläisistä, mutta 
jotka eivät suoraan perustu historiallisiin vastineisiin. Heidän kehityskulkujensa kautta Invisible 
Heroesissa kritisoidaan hegemonista maskuliinisuutta ja väkivaltaa chileläisten vasemmistolais-
ten kontekstissa. Oscarin ja Aguileran kehitys eri suuntiin korostuu, kun heidän suhtautumistaan 
väkivaltaan analysoi. Samalla korostuu hegemonisen maskuliinisuuden tuho sarjassa ja tuon tuhon 
suhde sarjan feminiinisiin sankareihin Aguileran kautta. Sekä Oscar että Aguilera haluavat saada 
vasemmistolaiset takaisin valtaan Chilessä ja kummallakin on näkemys vastarinnan toiminnasta. 
Sarjan jälkimmäisellä puoliskolla nämä näkemykset erkaantuvat toisistaan. Oscarin toiminta jää 
yksinäiseksi ja yhteistyökyvyttömäksi. Sarja rakentaa kuvaa sankaruudesta yhteisöllisenä toimin-
tana, yhteistyön merkitystä korostaen. Yksinäiset sudet ovat sarjassa hegemonista maskuliinisuutta 
toteuttavia, itseensä ylenpalttisesti uskovia hahmoja, joiden ideaalit ja pyrkimykset sankarillisiin 
tekoihin ylittävät kriittisen saturaatiopisteen, jonka jälkeen sankaruus muuttuu antisankaruudeksi.

Chilen virkamieskoneisto kuvataan Invisible Heroesissa vielä sotilaitakin tuhovoimaisempa-
na, pahana tahona. Jotkin sarjassa esiintyvät sotilaat asetetaan kuitenkin myönteiseen valoon. 
Kyseiset sotilaat ovat Chilen armeijan hierarkian alimmilla portailla. Heidän kauttaan tuote-
taan historiakuvaa Chilen jakautuneisuudesta: myös armeijan sisältä löytyi Allenden kannatta-
jia. Esimerkkejä tästä jakautuneisuudesta on uitettu eri kohtiin sarjan tarinaa. Jakson 1 lopul-
la sotilas tuo henkilöautossa kansanedustaja Luis Salinasin valepuvussa Brotherusten taloon. 
Jaksossa 3 Eduardo, Brotherusten luo jäänyt nuori sotilas, pelastaa Eliana Aguileran. Sarjas-
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sa Chilen armeijasta tuotetaan kuva yhteiskunnallisena instituutiona, jonka sisällä on run-
saasti poliittista hajontaa, ja joka itsessään ei ole samalla tavalla ”paha” kuin virkamiehistö.

Chilen virkamiehistö, joka sarjassa koostuu pitkälti muutamista hallituksen edustajista ja maan 
ulkoministeriön työntekijöistä, edustaa väkivaltaa. Sarjan pääantagonisti Ismael Huerta pitää omaa 
toimintaansa oikeutettuna, jopa sankaruuden ruumiillistumana. Hän kokee vallankaappauksen 
ja sotilasjuntan toiminnan pelastaneen Chilen kommunismilta. Jaksossa 4 Chilen hallituksen 
ajan virkamies Franco Pavez toteaa Brotheruksille, että Pinochet asettaa itsensä maan suurten 
sankarien rinnalle otattamalla kuvia, joiden taustalla näkyy 1800-luvun alun Chilen itsenäisyy-
den sankari Bernardo O’Higgins. Vaikka Pinochetia ei sarjassa näytetäkään, toistuu Pavezin 
kommentin tilanne kuvallisena Huertan lehdistötilaisuuksissa, joissa puhujakorokkeen taustalla 
näkyy O’Higginsin muotokuva. O’Higgins oli Chilen itsenäisyystaistelun suuria sankareita, joka 
on itsenäisyyden ensimmäisten vuosien sisäpoliittisesti myllertävistä ratkaisuistaan huolimat-
ta myyttinen sankari monille chileläisille (Collier & Sater 1996, 36–37; Valtonen 2001, 538).

Sarjassa nähdään sotilaiden toteuttavan teloituksia ja uhkailevan jopa suomalaisdiplomaatte-
ja aseella, mutta muutamien hyväntekijöiden ansiosta sotilaat eivät suinkaan ole pelkkiä tuho-
voiman symboleita, eivätkä siten edusta yksinomaan hegemonista maskuliinisuutta. Sen sijaan 
Chilen ulkoministeriön virkamiehet Huertaa ja protokollapäällikkö Tobias Castilloa myöten 
nauttivat valta-asemastaan, kyvystään vedellä väkivallan langoista. Heidän hahmoissaan raken-
tuu hegemoninen maskuliinisuus. Jaksossa 5 Huertan säälimättömyys näkyy selkeimmin. Hän 
on vankkamielipiteinen henkilö, joka ei ole tottunut neuvottelemaan vaan käskyttämään. Seija 
Sandovalia hän kohtelee erityisen alentavasti ajassa 34:29 kommentillaan ”Hetken jo luulin, 
että olisitte uusi sihteeri”. Kohtauksessa Huerta suo Seijalle hetken aikataulustaan Seijan ulko-
näön perusteella. Toimintatapa on Alexis Panayiotoun (2010, 675) mukaan yleinen elokuva-
kerronnan päättäjähahmoille, eräänlaisen ”machojohtohahmon” toteuttamista. Castillon sääli-
mättömyys ja julmuus tulevat puolestaan ilmi jakson 4 alussa, kun Jaamala on kutsuttu ryyp-
pyiltaan Chilen ulkoministeriöön. Castillo kertoo kattoterassilla sikareita ja viskiä nauttivalle 
Jaamalalle kuinka he kuuntelevat sotilasjuntan toimintaa kritisoivia ääniä ja vapauttavat vanke-
ja. Se tapahtuu helikopterista meren yllä. Kertomansa päälle Castillo nauraa vahingoniloisesti. 

Invisible Heroesissa hegemoninen maskuliinisuus rakentuu pääasiassa antagonistihahmo-
jen kautta. Chilen ulkoministeriön virkamiehet edustavat kärjistettyä, stereotyyppistä muotoa 
hegemonisesta maskuliinisuudesta, johon kuuluu väkivaltaisuuden hyväksyminen, itsekkyys 
ja oman näkemyksen oikeudellisuuden ehdottomuus. Myös Edelstam ja Oscar astuvat hege-
monisen maskuliinisuuden areenalle ja performoivat hegemonista maskuliinisuutta lopul-
ta omaksi epäonnekseen. Uho, väkivaltaisuus ja itsenäinen toiminta omiin kykyihin ylenpalt-
tisesti luottaen ovat näitä hegemonisen maskuliinisuuden piirteitä, joihin Edelstam ja Oscar 
kompastuvat pyrkimyksissään. Sarjan kerronnassa esiintyvä hegemoninen maskuliinisuus 
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kuvataan pääpiirteittäin ongelmallisena ilmiönä, ei suinkaan ihanteellisena ja tavoiteltavana. 

3.2 Monien maskuliinisuuksien sankarit

Todd W. Reeser (2010, 66–67) argumentoi maskuliinisuuden tarvitsevan feminiinisyyttä tul-
lakseen määritellyksi ja konstruoiduksi, vaikkei ole missään nimessä syytä olettaa maskulii-
nisuuden ja feminiinisyyden olevan polaarisia vastakohtia toisilleen. Tätä Invisible Heroesin 
repliikeissä toistetaan nimenomaan Tapani Brotherukselle – miehenä toimiminen on tietyn-
laista, eikä Brotheruksen toiminta kommenttien lausujien mukaan edusta sitä. Miehisyys, sitä 
mitä on olla mies, toisin sanoen oletus maskuliinisuudesta, määritellään sen mukaan, millai-
nen toiminta ei ole miehen toimintaa. Maskuliinisuutta ei kuitenkaan voida tulkita tätä vasten 
ei-feminiinisyytenä, vaan pikemminkin on pohdittava maskuliinisuuden olevan merkityksetön 
tyhjiössä. Tällaista hegemonisen maskuliinisuuden rakennetta sarjassa Thesleff ja Sand koetta-
vat sanallisesti ylläpitää. Brotherus ei edusta oikeistolaisuutta sarjassa. Sand ja Thesleff puoles-
taan edustavat. Heidän käsityksissään Brotherus on ”poika”, vähäteltävä toinen, ei mies, eikä 
maskuliininen – sisältäen kuitenkin potentiaalinen tulla sellaiseksi joskus. Sandin ja Theslef-
fin kielenkäyttö on hegemonista maskuliinisuutta tukevaa. Tapani Brotheruksen kautta Invi-
sible Heroesissa kuitenkin rakennetaan erilaista maskuliinisuutta. Analysoin tässä alaluvussa 
erilaisten, muuttuvien maskuliinisuuksien merkitystä sarjassa kuvatun sankaruuden kannalta.

Sarjassa Brotheruksen pojittelu on avain oletetun, hegemonisen maskuliinisuuden tulokulman 
tarkasteluun. Reeser (2010, 77) argumentoi kulttuurisen maskuliinisuuden syntyvän dialogissa 
johonkin. Sarjassa tämä voisi tarkoittaa uutta, Tapani Brotheruksen ja Ilkka Jaamalan hahmo-
jen toiminnan ja diskurssien kautta rakentuvaa maskuliinisuutta, joka suhteutettuna aiempaan, 
väkivaltaiseen maskuliinisuuteen tarjoaa uudenlaisen näkökulman sankaruuteen. Brotheruksen 
ja Jaamalan hahmojen maskuliinisuus on rauhanomaista ja perustuu järjenkäyttöön enemmän 
kuin voimaan, dialogiin, asioiden punnintaan ja harkintaan. Se hylkää ajatuksen siitä, että san-
kareiden tarvitsisi olla fyysisesti voimakkaita tai uhmata yksin jotain yksilöä suurempaa tahoa 
ja korostaa yhteistyön merkitystä sankaruudelle. Merkittävää tällaisen rauhanomaisen sanka-
ruuden rakentumiseen on se, että se kehittyy sarjan hahmoissa äärimmäisen väkivaltaisten olo-
suhteiden keskellä, poliittisen vainon ja sotilasjuntan toteuttamien tappamisten ilmapiirissä.

Brotheruksen maskuliinisuus kuvataan ihmiselämää suojelevana sitä tuhoavan sijaan. Kyse on 
väkivallan hylkäämisestä, fyysisen voimankäytön torjumisesta toimintakeinona. Brotherus on 
sarjassa alkuun kuuliainen ja kiltti työnantajiaan kohtaan. Kohteliaana hän säilyy sarjan loppuun 
saakka. Toisaalta hän on paikoitellen ankara ja vihainen. Esimerkiksi hänen riitansa Jaamalan 
kanssa ovat vihaisuutta, voimasanoja, eripuraa ja aatteellisista eroavaisuuksista johtuvaa kuo-
huntaa täynnä. Ennen kaikkea Brotherus on auttavainen, velvollisuudentuntoinen, empaattinen, 

42



avoin ja kohtelias. Sarjan lopulla hän on jopa päättäväinen.  Brotheruksen hyveinä voidaan pitää 
kärsivällisyyttä ja halua taistella junttaa vastaan älyllä väkivallan sijaan. Järkeen perustuva toiminta 
korostuu Brotheruksen ja Chilen ulkoministeriön protokollapäällikkö Tobias Castillon kohtaa-
misissa Chilen ulkoministeriössä sarjan jälkimmäisellä puoliskolla. Näissä kohtauksissa Brothe-
rus haastaa Castilloa allekirjoittamaan lähtöluvat Chilestä majoittamilleen vasemmistolaisille.

Brotheruksen olemus ja yleinen ilme muuttuvat sarjan tarinana edetessä. Alussa hän on huoleton 
ja rennonoloinen mies, joka korostuu jaksossa 1. Esimerkiksi kontrasti Brotheruksen huoletto-
muuden ja osastopäällikkö Tuomen välillä on huomattava sarjan avausjaksossa. Ulkoministeriön 
rakennuksen interiööri kuvataan värisävyltään kolkon harmaana eikä Tuomi hymyile sarjan aikana 
kertaakaan. Lysa Brotherus antaa Tapanille ohjeen juuri ennen nuoren tämän tapaamista Tuomen 
kanssa: ”Älä hymyile liikaa” (1/00:28). Sarjan tapahtumat verottavat Brotheruksen hymyä ja 
hän on tarinan lopulla pikemminkin murheellinen kuin huoleton. Brotheruksen positiivinen ja 
avoin asenne ei kuitenkaan muutu, vaan on avain hänen sankarillisten toimiensa onnistumiseen.

Brotheruksen kehityskulku sankariksi on sarjan kasvutarinan lisäksi myös maskuliinisuuden tarina. 
Tapani Brotheruksen hahmon kautta Invisible Heroesissa tuotetaan useita, päällekkäisiä maskulii-
nisuuksia, jotka muodostavat realistisemman ja kompleksisemman kuvan sankarihahmosta. Brot-
heruksen hahmo ei rajoitu yhteen muottiin, stereotypiaan tai oletettuun maskuliinisuuteen, vaan on 
kerrostuneiden maskuliinisuuksien summa. Suomesta Chileen lähetetty kehitysyhteistyöpäällikkö 
Sand on suurlähettiläs Thesleffin ja Tapani Brotheruksen kanssa golfaamassa. Sand tokaisee Brothe-
rukselle ennen tämän lyöntivuoroa ”noni, katotaas miten poika pärjää” (1/13:42). Pojittelu on vähät-
telyä, johon Thesleff myös sortuu. Thesleff ”kiittää” Brotherusta kauppasopimuksen onnistuneista 
taustajärjestelyistä toteamalla ”[h]yvä poika.” (1/19:53). Sandin ja Thesleffin pojittelu Brotherusta 
kohtaan on ikään kuin hänen arvonsa ylenkatsomista, nuoruuden ja erilaisen maskuliinisuuden mitä-
töintiä. On huomionarvoista, etteivät Sand ja Thesleff pojittele Jaamalaa sarjassa missään vaiheessa.

Suomessa sarjan tarinan ajan pääosin majailevat Sand ja Tuomi eivät varsinkaan luota Brothe-
ruksen toimintaan ja johtamistapaan Chilessä. Jaksossa 1 Sand toteaa juuri vallankaappauksesta 
tiedon saaneelle Tuomelle: ”Kai meidän pitää sinne joku viesti laittaa. Ettei ne tyri koko hom-
maa” (1/31:14). Toisin kuin Brotherus, Sand ja Tuomi eivät ole kiinnostuneita chileläisten elä-
mästä, vaan keskittyvät taloudellisten hyötyjen maksimoimiseen ja lähentymiseen kohti länttä 
– toisin sanoen kauemmas Neuvostoliiton vaikutuksen ulottuvilta. Sandia ja Tuomea yhdistävät 
aatteelliset periaatteet. Länsipyrkimysten eteen eivät saa tulla sankarilliset teot tai ihmisoikeudet. 
Vallankaappaus on mahdollisuus kauppasuhteiden kannalta, ei inhimillinen hätätila ja väkivaltai-
nen kriisi. Heidän maskuliinisuutensa näyttäytyy väkivallan hyväksyvänä, välinpitämättömänä, 
itsekeskeisenä ja ahneena, materiaalisen hyödyn maksimointina. Jaksossa 4 Sand heittäytyy jopa 
uhkailevaksi Brotherusta kohtaan ja antaa käskyn turvaa hakevien käännyttämisestä vastaisuu-
dessa. Alexia Panayiotoun (2010) mukaan vastaavanlainen kuva häikäilemättömyydestä orga-
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nisaation johtotehtävissä olevien miesten ominaisuutena on elokuvakerronnassa melko yleinen.
 
Myöskään Thesleff ei vaikuta käsittävän Chilen tilannetta, saati olevan kiinnostunut siitä. Jaksossa 
1 kauppasopimuksen solmimista edeltävällä illallisella hän toteaa maljapuheessaan: ”[h]yvä ruoka 
ja juoma saavat meidät unohtamaan maailman ongelmat” (1/18:44). Myöhemmin Thesleff ei ota 
tosissaan Brotheruksen puhelimitse kertomia levottomuuksia vallankaappauspäivän iltana, vaan 
toteaa ”ei tuollaista tapahdu Chilessä” (1/41:06). Brotherus pyytää Thesleffiltä toimintaohjeita 
ja apua, koska ensimmäiset turvaa hakevat ovat juuri saapuneet residenssin aidan yli. Thesleff 
antaa ohjeen Brotherukselle: ”Toimitte kuin mies. Tyhjennätte talon, ohjeistatte ihmiset heti tämän 
mantereen lähetystöihin” (1/41:44). Miehenä oleminen on Thesleffin näkökulmasta tottelemista ja 
toimimista ja Thesleff edustaakin sarjassa sellaista konservatiivista suomalaista maskuliinisuuskä-
sitystä, josta Anders Ahlbäck ja Ville Kivimäki (2008) ovat kirjoittaneet. Suomessa yleinen käsitys 
miehenä olemisesta on 1900-luvun saatossa ollut väkevästi armeijan muovaama (ibid.). Myös esi-
merkiksi kaunokirjallisuudessa rakennettu kuva armeijan ja maskuliinisuuden yhteydestä on värit-
tänyt käsitystä miehenä olemisesta. Tällainen käsitys on konservatiivisen moraalikäsityksen, kris-
tillisten arvojen ja hierarkioiden kyseenalaistamattoman noudattamisen maskuliinisuutta (ibid.).

Jakson 2 diplomaattijuhlissa Brotheruksen kuvataan olevan yleisesti ottaen mukava muita dip-
lomaatteja kohtaan – poliittista erimielisyyksistä huolimatta. Hän on melko hillitty hahmo, ei 
mikään suupaltti. Brotherus ei pyri herättämään huomiota eikä ota julkisesti kantaa suuntaan 
tai toiseen vastikään toteutettua sotilasvallankaappausta koskien, toisin kuin monet muut juh-
lissa äänessä olevat diplomaatit. Jaksossa 2 Tapani on avoin ja kunnioittava Lysan ehdotuk-
sille. Heidän suhteessaan ei sarjan aikana nähdä mitään konservatiiviseen hierarkiaan viittaa-
vaa, vaikkei Lysa Brotherus olekaan palkkatöissä. Suhde kuvataan lämpimänä ja rakastavana. 
Samalla tavoin Tapani Brotherusta kuvataan myös isänä: hän on myötätuntoinen, kiltti ja osal-
listuva isä. Tapani Brotheruksen suhtautuminen väkivaltaan tulee ilmi myös hänen päätökses-
tään takavarikoida sotilaan residenssiin mukanaan tuoma ase. Sotilas oli saanut sotilasjuntal-
ta käskyn etsiä ja pidättää Eliana Aguilera, mutta hän pelastikin vainotuksi joutuneen kansan-
edustajan. Brotherus lukitsee aseen, väkivallan välineen pois näkyvistä residenssin varastoon
.
Myöhemmin jaksossa 2 Brotheruksen maskuliinisuutta haastetaan jälleen, tällä kertaa median 
suunnalta. Suomalaistoimittaja Sakari Määttäsen saapuminen Chileen tuo mukanaan sarjassa 
vallitsevaa hegemonista maskuliinisuutta yhä enemmän kuvaavia tuulahduksia. Määttänen edus-
taa tietynlaista nykykulttuurin konstruoitua kuvaa boheemista toimittajasta. Ympäri hänen sot-
kuista hotellihuonettaan on valtavasti sanomalehtiä, tyhjiä viinapulloja ja savukeaskeja. Määttä-
sen hahmo edustaa myös epävirallisuutta ja suoruutta. Esimerkkeinä epävirallisuudesta toimivat 
Määttäsen pukeutumistyyli ja poikkeuksellinen suorasanaisuus sarjan muihin hahmoihin ver-
rattuna. Hän saapuu Brotherusten järjestämälle grilli-illalliselle punaisessa nahkatakissa, kau-
luspaidan ylin nappi auki, kun muut vieraat ovat pukuineen ja kravatteineen erilaisen tyylin 
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edustajia. Pukeutumiseltaan Määttänen muistuttaa enemmän taloon majoitettuja chileläisiä kuin 
muita kutsuvieraita, jotka ovat Suomesta saapuneen parlamentaarisen valtuuskunnan edustajia.

Määttäsen hahmolla sarjassa rakennetaan toisenlaista kulmaa hegemoniseen maskuliinisuu-
teen, kuin sarjassa esiintyviin ulkoministeriön virkamiehiin verrattuna. Hän ei olekaan for-
maali tai konservatiivinen, vaan alkoholiin menevä, äänekäs ja rehentelevä, ja edustaa näin 
eri sosiaalisen taustan versiota samasta hegemonisesta maskuliinisuudesta (Ahlbäck & Kivi-
mäki 2008, 118). Määttänen ei kumartele diplomaattisen illallisen etikettiä eikä kainostele 
haastaa ateriaa tarjoavaa perhettä. Historiallinen Sakari Määttänen oli kärkäs, kansainvälises-
tikin aktiivinen ja ansioitunut toimittaja, joka oli tunnettu vasemmistolaisista sympatioistaan 
ja tuestaan allendelaisille. Hän oli jo Chileen saapuessaan kirjoittanut paljon kohua herättä-
neen kirjan ”Tapaus Jakobson” (1973), jossa hän käsitteli suomalaisdiplomaatti Max Jakob-
sonin kampanjaa kisassa YK:n pääsihteerin paikasta. Sarjassakin esitellyistä kokemuksistaan 
Chilessä hän kirjoitti kirjan ”Venceremos!” (1975), jossa hän ei säästele halveksuntaansa soti-
lasjunttaa kohtaan. Tämä halveksunta on selkeästi näkyvillä grilli-illallisella, jolla eksentri-
nen toimittaja haastaa Tapani Brotherusta Suomen virallisesta linjasta turvaa hakevia koskien.

Raivoisan ruotsalaisten solidaarisuutta ja avunannon avoimuutta ihannoivan monologinsa päät-
teeksi Määttänen kysyy syyttävästi Tapani Brotherukselta: ”Onko Tapani ihan niin, että sussa ei 
oo vaan miestä auttaa?” (2/30:24). Tapani Brotherus nousee seisomaan ja tiuskaisee toimittajalle 
takaisin: ”Sulla ei oo pienintäkään hajua!” Vaikka Määttäsen provosointi on läpi monologin todella 
voimakasta Brotherusta kohtaan, pysyy nuori diplomaatti kylmäpäisenä aina Määttäsen viimeiseen 
kysymykseen saakka. Kysymys on myös sarjassa vallitsevan hegemonisen maskuliinisuuden toi-
sintamista: viittaus sanaan mies on kysymyksessä vastine uskallukseen ja rohkeuteen. Kysymyksen 
rajaus on erityisen ongelmallinen, sillä se, Panayiotoun (2010, 674, oma suomennokseni) sanoin, 
”esittää maskuliinisuuden tuottamisen määrätyllä tavalla, joka on suorassa yhteydessä tietynlaiseen 
miehenä olemiseen, sulkien muut mahdolliset käsitykset miehenä olemisen ulkopuolelle”. Suo-
malaisen maskuliinisuuskäsityksen traditioon nojaten Määttäsen kommentin voi ajatella liittyvän 
käsitykseen urhoollisuudesta, rohkeudesta toimia, joka hegemonisen maskuliinisuuden diskurssis-
sa on liitoksissa miehenä olemiseen. Tähän traditioon Ahlbäck ja Kivimäkikin viittaavat (2008).

Brotheruksen kärsivällisyyden ulkokuori repeilee, kun hänen chileläisten vainottujen auttamiseen 
vaadittavaa rohkeuttaan kyseenalaistetaan julkisesti. Ratkaisu piilottaa talossa majailevat chileläiset 
ruokailun ajaksi, muusikkoja lukuun ottamatta, on tehty yksinomaan autettavien suojaksi. Heidän 
paljastumisensa olisi vielä tuossa vaiheessa tarinaa ollut vakava turvallisuusriski. Määttäsen haas-
taminen ja Edelstamin rohkaisu toimintaan herättävät selkeitä reaktioita Brotheruksessa. Hänestä 
tulee näiden keskustelujen myötä suorasanaisempi ja vaativampi myös sotilasjunttaa kohtaan. Esi-
merkiksi auttaessaan Seija Sandovalia jaksossa 2 Brotherus huomaa, etteivät sotilaat tee elettäkään 
auttaakseen häntä Seijan miehen Rodrigo Sandovalin tietojen luovuttamisessa stadionilla. Rodrigo 
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on pidätettyjen joukossa. Brotherus vaatii diplomaattisiin oikeuksiin vedoten tietoja Rodrigosta jo 
melko ärhäkkään sävyyn: Brotherus ottaa myös suurempaa julkista vastuuta ja astuu riskien alueelle.

Maskuliinisuuden tuottaminen, sen performatiivisuus käytäntöinä tulee hyvin esiin Brotheruk-
sen ja Jaamalan toiminnassa suhteessa Chilen hallitsevaan oikeistoon, sotilaisiin ja virkamiehis-
töön. Jaksossa 4 Brotheruksen pariskunta ja Jaamala toteuttavat talontyhjennysoperaation, jossa 
kaikki Brotherusten residenssiin turvaan saapuneet chileläiset siirretään itäsaksalaisten kouluun. 
Jotta operaatio onnistuisi, on Brotheruksen saatava hetkellisesti residenssiä vartioivien sotilai-
den huomio. Tämän hän toteuttaa lahjomalla sotilaat oluella ja juttelemalla heille myöhemmin 
samana päivänä pelattavasta jalkapallo-ottelusta Chilen ja Neuvostoliiton välillä. Kohtauksessa 
Brotherus siirtyy hegemonisen maskuliinisuuden alueelle, nuorten sotilaiden oletettuun maa-
ilmaan. Hän pyytää sotilaita kantamaan olutkorit residenssiin samalla kun chileläiset hiipivät 
takapihalta tyhjänä talon edustalla odottavaan koulubussiin. Brotherus astuu myös sanallisesti 
hegemonisen maskuliinisuuden ”lokaatioon” (Schipper 2007) keskustelussaan sotilaiden kanssa.

Samanlaista performatiivisuutta esiintyy Jaamalan toiminnassa jaksossa 5. Hän muuttaa toimin-
tatapaansa oikeistolaisia chileläisiä ystäviään kohtaan, ja ikään kuin näyttelee omaa aiempaa 
rooliaan. Vangittujen kippaaminen mereen helikopterista järkytti Jaamalaa niin paljon, ettei hän 
enää kykene suhtautumaan hallituksessa istuvaan Marco Ponceen ja muihin Chilen päättäjäta-
son ystäviinsä samalla tavoin kuin aiemmin, tietäessään heidän hirmutöistänsä. Oman roolinsa 
esittämisen hän paljastaa Brotherukselle keskellä riitaa. Kaksikon kalastusmatkalla Chilen ete-
läisellä järviseudulla Jaamala huomauttaa raivostuneelle Brotherukselle, että heidän on pysy-
teltävä maltillisina Chilen oikeistolaisia kohtaan juuri suojelemiensa ja pelastamiensa ihmis-
ten vuoksi. Suhtautumistavassaan hän siirtyy jaksossa 4 sotilasjuntan aktiiviseksi vastustajaksi 
ja jaksossa 5 Chilen päättäjäportaan kestitystä varten järjestetyn kalastusmatkan jälkeen Jaa-
mala myös paljastaa Brotherukselle majoittavansa erästä turvaa hakenutta vasemmistolaista 
perhettä. Jaamala astuu ulkokuorensa alla pois vallitsevan ja hallitsevan luokan ylläpitämäs-
tä maskuliinisuudesta. Chilen oikeistoa miellyttävän roolinsa Jaamala näyttelee loppuun asti.

Jaamalan ja Brotheruksen maskuliinisuus on nimenomaan muuttuvien maskuliinisuuksien toteut-
tamista, joka Reeserin (2010, 70) mukaan on luonteeltaankin muuttuvaista. Erilaisten maskulii-
nisuuksien performoiminen on erityisen tärkeää kaksikon auttamistoiminnan kannalta, Brothe-
ruksen kohdalla korostuneesti. Brotheruksen maskuliinisuus on monimuotoista läpi tarinan ja 
jokaisella performatiivisella toiminnollaan hän tuo esiin olennaisia piirteitä uudenlaisen sanka-
ruuden muodostumiseen. Vastoin väkivaltaista, äänekästä ja uhittelevaa hegemonista masku-
liinisuutta enimmäkseen tuottavia hahmoja, Brotherus on toimissaan introspektiivinen sarjan 
tapahtumissa. Hänen hahmonsa kautta rakennetaan käsitystä sankarista, jonka ei tarvitse istua 
machomuottiin, jonka ei tarvitse olla fyysisen toiminnan sankari, ei sotasankari, ei väkivaltainen 
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lainkaan. Pohjimmiltaan Brotheruksen hahmon avulla Invisible Heroesissa nostetaan esiin ajatus 
sankaruuden banaaliudesta. Sankaruuden banaaliuden pohdinta on Francon, Blaun ja Zimbar-
don (2011, 100, oma suomennos) tutkimuksessa muotoiltu mielekkääksi kysymykseksi: ”entä 
jos kyky toimia sankarillisesti on pohjimmiltaan tavallinen ja mahdollista kaikille ihmisille?”

Sarjassa suomalaisdiplomaattien ja Edelstamin poikkeavuus muista Chilessä maitaan edus-
tavista diplomaateista on oiva osoitus sankaruuden ainutlaatuisuudesta. Sarja on toki suoma-
laisten ja chileläisten tuotantoyhtiöiden yhteistyötä. Invisible Heroesissa ohitetaan lukuisten 
muiden maiden antama apu vainotuille chileläisille (Hiilamo 2019, 174–190) ja korostetaan 
nimenomaan suomalaisten diplomaattien sankaritekojen painoarvoa. Sankariteot olivat poik-
keuksellisia, eikä sankaruuden banaalius materialisoidu sellaisenaan sarjassa. Kaikki, jotka 
sarjassa tietävät mitä Chilessä tapahtuu, eivät kuitenkaan reagoi. Auttaminen ja konkreettinen 
toiminta jää muutamille harvoille, joista osa jää selkeästi sivuhahmoiksi. Brotheruksen ja Jaa-
malan hahmot kuvataan perheellisinä ihmisinä, työtään tekevinä henkilöinä, joilla ei ole eri-
tyisiä pyrkimyksiä näkyvään sankaruuteen eikä sen suurempia erityisominaisuuksia. He ovat 
rohkaisevia esimerkkejä hegemonisen maskuliinisuuden ja sankaruuden yhteyden purkamiseen. 
Brotheruksen ja Jaamalan hahmoissa kiteytyvät moraalisen toimijuuden keskeisimmät kysy-
mykset; mitä tehdä inhimillisen katastrofin keskellä, kuinka toimia suuren vääryyden edessä? 
Hahmojen monikerroksiset, muuttuvat maskuliinisuudet antavat ymmärtää, että joustavuus, 
sopeutuvuus ja eräänlainen oman egon vaimentaminen ovat erityisen tärkeitä sankaruudessa.

3.3 Feminiiniset sankarit

Invisible Heroesissa sankaruus henkilöityy diplomaatteihin. Tapani Brotheruksen, Ilkka Jaamalan 
ja Harald Edelstamin toimia kehystetään sankaritekoina ja etenkin Brotherus nostetaan jalustalle 
jakson 6 lopussa. Sarjassa nousee esiin myös vähemmälle kiitokselle jäävä sankari, Lysa Brotherus. 
Hänen merkityksensä vainottujen chileläisten auttamisessa on suuri. Hän ei kulje samankaltaista 
kehitystä ja matkaa sankariksi kuin Tapani Brotherus ja Jaamala, vaan on alusta lähtien varaukset-
tomasti valmis auttamaan perheen pihalle saapuvia turvapaikanhakijoita ja kannustaa puolisoaan 
Tapania toimimaan chileläisten hyväksi. Hän pitää Brotherusten perheen pyörät pyörimässä läpi 
tarinan, johtamalla talon toimintaa, taloudenpitoa ja käytännön arkea. Lysa Brotheruksen merkitys 
Invisible Heroesissa ei kuitenkaan jää pelkälle organisoimisen tasolle, vaan on huomattavasti kodin 
huolenpidosta vastaavaa hahmoa suurempi. Tässä alaluvussa analysoin sarjan naisia sankareina.

Sarjan sankarit ovat enimmäkseen miehiä, maskuliinisia sankareita, mutta Lysa Brotheruksen hah-
molla Invisible Heroesissa rakennetaan myös uudenlaista feminiinistä sankaria. Hän ei asetu gen-
re-elokuvien naispuolisten sankarien konventioihin; Lysa Brotheruksella ei ole mitään yliluonnolli-
sia supervoimia, eikä hän ole George Faithfulin (2016) kuvailema, taisteleva naispuolinen toimin-
tasankari. Tarja Kupiaisen (2010, 175) mukaan ”naisellinen sankaruus kiteytyy monesti äiteihin”. 
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Vaikka Lysa Brotherus on äiti, eivät hänen sankarilliset tekonsa ja auttamistoimintansa ole sidoksis-
sa perheen lapsiin tai vanhemmuuteen. Toisaalta hänen hahmonsa kautta sankaruuden hoivallinen 
puoli korostuu selkeästi. Talon arjen ylläpito, ruokahuolto ja fyysinen ja henkinen hoiva ovat hänen 
tapojaan auttaa. Tällaisia ominaisuuksia Ilona Kemppainen (2010, 205–207) on kuvannut arjen san-
karuudeksi ja hänen tutkimuksessaan ne kuuluvat nimenomaan äitiyteen, äidilliseen sankaruuteen. 

Lysa Brotherus kuvataan sarjassa aktiivisena toimijana, hahmona, jonka oma-aloitteisuus on kautta 
tarinan merkittävää. Hän ottaa riskejä auttaessaan vasemmistolaisia ja ideoi itsenäisesti erilaisia 
keinoja vainottujen suojaamiseksi. Etenkin hänen neuvokkuutensa ja terävä älynsä korostuvat. 
Sarjassa tuodaan esille, etteivät useat Tapani Brotheruksen ja Jaamalan operaatioista olisi olleet 
mahdollisia ilman Lysa Brotheruksen toimia. Ylen haastattelussa todelliset tapahtumat kokenut 
Tapani Brotherus on antanut tunnustusta puolisolleen sekä korostanut tämän roolia vainottujen 
auttamisessa, ja myös Heikki Hiilamo on painottanut Lysa Brotheruksen merkitystä ”välttämättö-
mäksi” auttamisoperaation kannalta (Hiilamo 2019, 95–96; Yle 2021). Sarjan rakentama kuva his-
toriallisista tapahtumista on dramaturgisin keinoin väritetty konstruktio, jossa hahmogallerian tietyt 
jäsenet saavat enemmän huomiota kuin toiset. Sarjan sankarit ovat pääpiirteittäin mieshahmoja, 
ja sankaruuden ja maskuliinisuuden dynamiikka on selkeästi näkyvillä. Jopa hieman myöhem-
min tässä alaluvussa käsittelemäni Eliana Aguilera on hahmona aluksi lähempänä maskuliinista 
sankaruutta. Lysa Brotheruksen hahmolla sarjassa kuitenkin rakennetaan feminiinistä sankaruutta 
ilman, että hahmo joutuu varsinaisesti toimimaan ”maskuliinisuuden lokaatiossa” (Schipper 2007).

Jaksossa 1 Tapani Brotherus soittaa kauppasopimuksen edistämismatkan päätyttyä Lysalle ja kertoo 
suunnitelmasta järjestää illallinen, jotta sopimus saataisiin sinetöityä. Lysa Brotherus ottaa asiakseen 
tilaisuuden organisoimisen ja tarjoilujen hankinnan: hän hoitaa järjestelyt vaihtokaupoin Chilessä 
vallitsevan elintarvikepulan vuoksi. Järjestelykohtauksista huokuu ensimmäistä kertaa Lysa Brothe-
ruksen itsenäinen toimijuus, neuvokkuus ja ratkaisukeskeinen älykkyys, jotka ovat avainasemassa 
tulevien tapahtumien kannalta. Hänen empaattisuutensa ja rauhallisuutensa korostuvat myös koh-
tauksessa. Kaikki nämä ominaisuudet ja piirteet ovat Tapani Brotheruksen hahmollekin ominaisia, 
mutta Lysassa piirteet tulevat kuitenkin näkyvämmin, selkeämmin ja sarjan kontekstissa aikaisem-
min esiin. On merkittävää, että 1970-lukua kuvaavassa sarjassa Lysa Brotherus on kuvattu aktiivise-
na ja osallistuvana hahmona. Historiallisista tapahtumista riippumatta hänet olisi voitu kuvata myös 
diplomaatin puolisona, statistina päähenkilön rinnalla. Sarjassa naishahmoja ei kuitenkaan käsitellä 
näin, eivätkä muutkaan tarinan kannalta merkittävässä osassa olevat naishahmot ole yksiulotteisia.

Parhaiten Lysa Brotheruksen luovuus näkyy jaksossa 3, jossa hänen aloitteestaan ensim-
mäiset Chilestä lähtevät vainotut pääsevät Brotherusten talosta lentokentälle. Hän pukee 
kaksi Tapani Brotheruksen ja Edelstamin pelastamaa tiedemiestä rantalomailijoiksi aurin-
kohattuihin ja kukkakuvioisiin paitoihin. Residenssiä vartioiville sotilaille Lysa Brothe-
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rus selittää lähtevänsä meren rannalle lapsiensa kanssa aurinkoa ottamaan. Kohtaukses-
sa korostuu myös hänen valmiutensa ottaa riskejä turvaa hakevien puolesta. Hän vie tie-
teilijät autolla lentokentälle, jossa Edelstam ottaa heidät vastaan ja opastaa lähtöportille.

Lysa Brotheruksen tarinalinja poikkeaa Tapani Brotheruksen tarinasta; Lysa on jatkuvassa dialo-
gissa naapurissa asuvan lesken, Patricia ”Pati” Hamiltonin kanssa. Pati Hamilton on Lysa Brothe-
rukselle naapurin lisäksi ystävä, mutta hänen poliittiset kantansa eroavat Brotherusten näkemyk-
sistä suuresti. Ensimmäisessä jaksossa Pati Hamilton juhlii kadulla Allenden vallan päättymistä 
ja tarjoaa ohi ajaville sotilaille samppanjaa. Hän on sotilasjuntan suorittaman vallankaappauk-
sen kannattaja, mutta sarjan chileläisistä oikeistomielisistä hahmoista kaikkein myötätuntoisin.

Brotherusten järjestämä grilli-illallinen ja pakolaisten piilottaminen taloon ovat Lysa Brothe-
ruksen ideoita. Hän myös hillitsee Määttäsen yrityksiä paljastaa talossa olevat pakolaiset. Lysa 
Brotherus ei kuitenkaan onnistu peittelemään Pati Hamiltonilta talon todellista tilannetta. Hei-
dän luottamuksellinen ystävyyssuhteensa on erityisen tärkeä vainottujen auttamisen onnistumi-
sen kannalta. Jaksossa 3 Lysa Brotherus on vierailulla naapurinsa luona ja kertoo Pati Hamilto-
nille ruoan olevan loppu:

PATI HAMILTON: ”Teiltä neljältäkö? Minkä vuoksi? Pidätkö sinä minua 
tyhmänä? Tietenkin olen huomannut, että piilottelet ihmisiä.”
LYSA BROTHERUS: ”30 henkeä.”
PATI HAMILTON: ”En halua kuulla. En halua sekaantua politiikkaan eikä 
sinunkaan pitäisi. Ne voivat tappaa.”
LYSA BROTHERUS: ”Ehkä lapset pitäisi viedä Suomeen.”
PATI HAMILTON: ”Lapsia ei tarvitse lähettää mihinkään, kunhan hankkiu-
dut ihmisistä eroon.”
LYSA BROTHERUS: ”Mistä oikein voi tietää, että tämä mitä teemme on 
oikein?” (3/47:27).

Viimeisen kysymyksen kohdalla kyyneleet nousevat Lysa Brotheruksen silmiin ja Pati Ha-
milton katsoo häntä merkitsevästi. On huomattavaa, että tässä puhutaan toimijuudesta heidän 
välillään: Pati Hamilton antaa ymmärtää, että Lysa Brotheruksella olisi valta toimittaa pakolai-
set pois asunnosta. Heidän suhteessaan on selvää, että näin on. Tapani Brotherus ei ole läsnä 
Lysan ja Pati Hamiltonin keskusteluissa ja sarjassa annetaan ymmärtää, että he viettävät paljon 
aikaa keskenään; kummankin perheen lapset ovat saman ikäisiä ja viihtyvät hyvin toistensa pa-
rissa. Jaksossa 4 Lysa Brotheruksen ja Pati Hamilton keskustelut Brotherusten kodin tilanteesta 
jatkuvat. Pati Hamilton kysyy Lysa Brotherukselta:
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PATI HAMILTON: ”Kerro nyt mitä tämä ostoksilla käynti tarkoittaa.”

LYSA BROTHERUS: ”Seuraan sinun neuvoasi. Olen päättänyt tarttua ongel-
miin. Tarvitsen vain kaksi tuntia.”

PATI HAMILTON: ”Käyn mielelläni ostoksilla.” (4/12:14).

Pati Hamilton sulkee silmänsä Brotherusten organisoimalta hyvältä teolta, talon chileläisten siir-
tämiseltä koululle. Tätä voi tulkita yksittäisenä sankarillisena tekona. Poliittisista mielipiteis-
tään ja aatteistaan huolimatta hän ei paljasta Brotherusten piilottelevan vainottuja chileläisiä 
sotilasjuntalle, vaikka hän voisikin saada siitä merkittävän rahallisen palkkion. Pati Hamiltonin 
ratkaisussa korostuu sarjaan kirjoitettu historiallisen tilanteen monimutkaisuus. Audiovisuaali-
sella kerronnalla on mahdotonta rekonstruoida historian tapahtumia ja historioitsijatkin joutuvat 
tekemään selkeitä tulkintoja, sillä on mahdotonta tavoittaa menneiden tapahtumien tunnelmaa 
kokemuksellisesti (Landberg 2015, 50). Tästä syystä audiovisuaalisen kerronnan menneisyyden 
kuvaukset ovat rakennettu ikään kuin ihanteellisina kuvauksina kuvaamistaan ajankohdista, sillä 
historian monimutkaisuuden siirtäminen tarinaformaattiin jää vääjäämättä vajaaksi (de Groot 2009, 
210). Pati Hamiltonin hahmon ratkaisu on linjassa Chilen vasemmistolaisia auttaneiden sotilaiden 
ratkaisujen kanssa, ja sen avulla kuva Santiagon todellisuudesta muuttuu monisävyisemmäksi 
Invisible Heroesissa. Tällä tavoin sarjassa ei rakennu ehdotonta jakolinjaa hyvien ja pahojen 
hahmojen välille poliittisten mielipiteitten mukaan, vaikka Pati Hamilton onkin muutoin sarjassa 
julkisesti Chilen oikeistoa tukeva ja vasemmistolaisia halveksiva hahmo, jonka ratkaisua Lysa 
Brotheruksen pyyntöön voidaan pitää poikkeuksellisena, ihmishenkeä kunnioittavana ratkaisuna.

Jaksossa 3 Chilen sanomalehdissä julkaistaan epäilyjä chileläisten vasemmistolaisten aseel-
lisesta toiminnasta ja taustasta. Lysa Brotheruksen huoli perheen lapsista herää, sillä he jou-
tuvat toisinaan jäämään vainottujen kanssa keskenään taloon Tapanin ollessa töissä. Huoli 
perustuu Huertan julistamaan valheelliseen plan-z-suunnitelmaan. Kyseessä on sotilasvallan-
kaappauksen jälkeisiä juntan toimia oikeuttava ”vasemmistolaisten tekaistu vallankaappaus-
suunnitelma”, jonka pohjalta kirjoitetuissa lehtiartikkeleissa väitetään, että Brotherusten talos-
sa majaileva kansanedustaja Eliana Aguilera olisi suunnitelmasta vastuussa aseineen ja rahoi-
neen. Brotherukset eivät usko suunnitelman todenperäisyyteen, mutta Tapani haluaa keskustel-
la Aguileran kanssa hänen asemastaan yhtenä etsityimmistä henkilöistä. Kysymykseen aseista 
residenssissä Aguilera vastaa: ”Tässä vaiheessa näkymättömyys on ainoa aseemme” (3/17:56).

Myöhemmin jaksossa kuitenkin paljastuu, että Aguilera vastaanottaa rahoja matkalaukussa 
pihan aidan yli. Kohdasta (3/41:33) alkaen Lysa Brotherus ja Eliana Aguilera käyvät keskustelua 
Brotherusten tyttären Tinan löydettyä matkalaukusta Aguileran väittämän suklaan sijaan rahaa:
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LYSA BROTHERUS: ”Eliana… Mitä jos jakaisit ne saamasi suklaat kaik-
kien asukkaiden kesken?”

AGUILERA: ”Kuka tonki tavaroitani?”

LYSA BROTHERUS: ”Tyttäreni”

AGUILERA: ”Onko hänellä lupa tonkia?”

LYSA BROTHERUS: ”Olemme käyttäneet kaikki rahamme teihin.”

AGUILERA: ”Tiedän sen ja olen siitä kiitollinen, mutta rahat ovat aseelliseen 
vastarintaan eivätkä ruokaan.”

LYSA BROTHERUS: ”Teidän on järjestäydyttävä, mutta sitä ei voi tehdä 
täällä. Täällä on lapsia.”

AGUILERA: ”Nuuskijoita.”

LYSA BROTHERUS: ”Aivan varmasti naisena ymmärrät.”

AGUILERA: ”Kuule Lysa… On naisia joilla on tärkeämpääkin tekemistä 
kuin kotitöitä. Lienetkö huomannut, että tuolla ulkona on sota? Sodassa syö-
dään riisiä ja perunoita. Sellaista se on.” (3/41:33).

Eliana Aguileran kommentit ovat tietyllä tapaa hegemonista maskuliinisuutta tukevia. Täs-
sä vaiheessa tarinaa hän ei näe Brotherusten laatimien maastapoistumislupien hyötyä, vaan 
uskoo presidentin henkivartija Oscarin tavoin aseelliseen vastarintaan. Väkivalta on keskei-
nen osa sarjan hegemonista maskuliinisuutta ja Eliana Aguileran usko aseelliseen vastarin-
taan on hegemonisen maskuliinisuuskäsityksen mukaista. Tällä tavoin hänkin asettuu Schip-
perin (2007) kuvailemaan ”maskuliinisuuden lokaatioon”. Lysa Brotherus vetoaa hänen nai-
seuteensa, mutta Aguilera kuittaa tämän naisena olemisen silkkana kotitöiden tekemisenä.

Maskuliinisuutta voidaan ajatella sosiaalisena lokaationa, yksilöiden maskuliinisuuden perfor-
moinnin areenana, sukupuolesta riippumatta (Schipper 2007). Maskuliinisuus rakentuu käytännön 
toimin, eikä ole välttämätöntä, että se liittyisi yksinomaan miehenä olemiseen. Ominaisuuden 
sijaan kyse on pikemminkin maskuliinisuuden käytänteistä. Maskuliinisuus ei kuitenkaan ole 
välttämättömyys sankaruudelle. Brotheruksien ominaisuuksien, älykkyyteen perustuvan toimin-
nan ja empaattisuuden samankaltaisuus herättää pohdinnan myös siitä, mikä sarjassa kuuluu 
maskuliinisuuden kategoriaan ja mikä feminiinisyyden kategoriaan. Eliana Aguileran tapauk-
sessa alun aseellisen vastarinnan tukeminen kääntyy rauhanomaisen vastarinnan tukemiseen.

Jaksossa 5 Aguilera kieltäytyy Oscarin pyytäessä häntä liittymään vasemmistolaisten aseel-
lista vastarintaa kannattavaan sektioon. Aguilera on lopulta esimerkki rauhanomaisuudes-
ta, elossa pysymisen tärkeydestä. Jaksossa 5 hän käyttää aseelliseen vastarintaan tarkoite-
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tut rahat ruoan ostamiseen kaikille koululla majaileville. Näin hän astuu rauhanomaisuuden 
ja empaattisen sankaruuden polulle. Aguileran hahmo toteuttaa sarjan alkupuolella enem-
mänkin hegemonisen maskuliinisuuden piiriin kuuluvia piirteitä. Tarinan loppupuolel-
la hänen toiminnassaan korostuu hoiva, myötätuntoisuus ja kiltteys; Becker ja Eagly (2004, 
166) ovat tulkinneet näiden piirteiden olevan useimmiten yhdistetty feminiinisyyteen.

Sarjan tuotantoajankohtaan eli vuoteen 2019 mennessä naishahmot olivat elokuva- ja televisioker-
ronnassa jo selkeästi muuttuneet 1900-luvun puolella nähtyihin yksipuolisiin hahmoihin verrattu-
na. Naispuoliset toimintasankarit ja supersankarit yleistyivät elokuvissa ja televisiosarjoissa. Nais-
hahmojen dramaturginen funktio ei enää ollut pelkästään suhteutettua miespuolisiin hahmoihin, 
jotka useimmiten olivat automaattisesti tarinoiden sankareita. Aiempien ”neito pulassa”-hahmojen 
osa elokuvakerronnassa oli tarjota miessankareille mahdollisuus sankarillisiin tekoihin (Faithful 
2016, 350). Tällaiset konventiot olivat erityisen yleisiä niissä elokuvissa ja televisiosarjoissa, joissa 
päähenkilönä on miespuolinen sankari. Lysa Brotherusta voi etenkin ajatella ei-toimintasankari-
na, jolla on supervoimien sijaan hädänalaisten auttamisen työkaluina rauhanomaisia ja älykkäitä 
piirteitä: myötätuntoa, rauhallisuutta, ennakko-oletusten älykästä hyödyntämistä ja luovuutta.
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4. Rauhanomainen sankaruus

Tutkimuksessani olen tarkastellut sankaruuden ilmenemismuotoja Invisible Heroes -televisio-
sarjassa. Olen analysoinut sarjan rakentamaa sankaruutta usean henkilöhahmon kautta, keskit-
tyen sankaruuden rakentumiseen teoissa ja sanoissa. Lisäksi olen tarkastellut diplomatiaa sanka-
ruuden mahdollistajana. Olen myös tutkinut maskuliinisuuden ja sankaruuden yhteyttä sarjassa 
haastamalla hegemonisen maskuliinisuuden käsitteen ja analysoinut, miten sarjassa hegemonista 
maskuliinisuutta kritisoidaan. Sarjassa sankaruus henkilöityy Brotheruksen pariskuntaan, Ilkka 
Jaamalaan ja Harald Edelstamiin. Kaikkia näitä hahmoja yhdistää lopulta chileläisten vasemmis-
tolaisten auttaminen sotilasjuntan vainolta. Juntan toimissa on kyse ihmisoikeusloukkauksista, 
rauhaa ja demokratiaa uhkaavasta kriisistä ja Chilen vasemmiston hätätilasta. Sarjan sankari-
hahmoja yhdistää myös lopulta rauhanomainen suhtautuminen vastuksia vastaan taistelemiseen.

Invisible Heroesissa sankaruutta rakennetaan sankarillisten tekojen ja toiminnan kautta. Sar-
jan päähenkilöt kasvavat sankareiksi, kuten Tapani Brotherus ja Ilkka Jaamala, tai ovat jo 
sotilasvallankaappauksesta lähtien valmiita sankarillisiin tekoihin, kuten Harald Edelstam. 
Sarjan tarinassa sankaritekojen ytimessä on ihmishengen kunnioittaminen. Päähenkilöiden 
kautta rakentuu erilaisia sankaruuksia. Lysa Brotherukseen henkilöityy arjen sankaruus esi-
merkiksi ruokahuollon ja fyysisen hoivan kautta, kun taas Edelstamiin henkilöityy klassi-
nen, ulospäin suuntautunut ja rohkea, arkkityyppinen sankaruus. Vaikka nämä piirteet kul-
minoituvat selkeimmin Lysa Brotherukseen ja Edelstamiin, on heidän sankaruutensa moni-
puolisempaa, eikä sellaisenaan sovi pelkästään stereotyyppisiin lokeroihin sankaruudesta.

Tapani Brotherus ja Ilkka Jaamala kulkevat sarjassa matkan sankareiksi ja heidän kasvutari-
noissaan moraaliset haasteet ovat suuria vastuksia. He päättävät lopulta toimia omilla tavoil-
laan ja tekevät moraalisesti oikein vääryyden ja väkivallan edessä. Kaikkia sarjan sankareita 
yhdistää lopulta samanlainen, tuomitseva suhtautuminen sotilasjuntan harjoittamaan väkival-
taan. He haastavat sanoillaan toisiaan oikeasta ja väärästä sekä kannustavat dialogeissaan toi-
siaan toimimaan. Sarjan dialogit ja sotilasjuntan toimien näkeminen ovat inhimillisen hädän 
todistamisen ohella suurimpia sankariksi kasvamiseen vaikuttavia tekijöitä sarjassa. Invi-
sible Heroesin sankareiden kautta haastetaan sankaruuden ja väkivaltaisuuden yhteyttä luo-
malla myötätuntoista ja rauhanomaista, empaattista sankaruutta. Tällä tavoin sarjassa raken-
tuva rauhanomainen sankarikuva haastaa esimerkiksi toimintasankaruutta, jossa nyrkein ja 
asein taisteleminen on olennaista, ja sotasankaruutta, joka sekin muodostuu väkivaltaisen toi-
minnan kautta. Diplomaatteina Invisible Heroesin sankarit, diplomaattisesta suojasta nautti-
va Lysa Brotherus mukaan lukien, ovat yhteiskunnallisesti poikkeuksellisessa asemassa, jota 
he toiminnassaan hyödyntävät. He käyttävät etuoikeutettua asemaansa hädänalaisten hyväksi.

Invisible Heroes on selvästi tarina, jossa päähenkilöiden poliittiset sympatiat ovat Chilen vasem-
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mistolaisten puolella. Päähenkilöt avaavat kotiensa ovet ja ovat valmiita jakamaan omistaan 
vainotuille. Heidän solidaarisuutensa sarjan vasemmistolaisia kohtaan on myös eräänlaista krii-
siolojen yhteisöllisyyttä. Tämä yhteisöllisyys alkaa muodostua vallitsevien olosuhteiden keskellä. 
Chilen väkivaltainen ilmapiiri ja vasemmistolaisiin kohdistuva poliittinen vaino pakottavat sarjan 
päähenkilöt pohtimaan omaa asemaansa, yrittämään samaistua vainottujen tilanteeseen. Hätää 
kärsivien tilanne ei ole sarjan sankarien kannalta pelkästään poliittinen vaan inhimillinen kysymys.

Sarjassa sekä Suomen että Chilen ulkoministeriöille vasemmistolaisten chileläisten tilan-
ne on ennen kaikkea poliittinen kysymys. Chilen ulkoministeriön näkökulmasta kyse on 
ideologisesti tuomittavan aineksen hävittämisestä maasta, Suomen ulkoministeriön näkö-
kulmasta kysymys on valtiollisen maineen kärsimisestä ja kauppasuhteiden mahdollises-
ta romuttumisesta. Pakolaisten vastaanottaminen sarjassa on täysin poissuljettua Tuomen ja 
Sandin mielestä. Ainoastaan jatkuvaa arkea Chilen kriisitilanteessa elävät sarjan päähenki-
löt ymmärtävät Chilen vasemmistolaisiin kohdistuvan vainon ja uhkan todellisen laajuuden.

Sarjassa maskuliinisuuden ja sankaruuden yhteyttä kuvataan eri maskuliinisuuskäsityksin ja hege-
monisen maskuliinisuuden ja sankaruuden yhteyttä purkamalla. Invisible Heroesin hegemonis-
ta maskuliinisuutta performoivat ja edustavat hahmot eivät sankarillisista teoistaan ja sanka-
ruuspyrkimyksistään huolimatta onnistu aikeissaan yhtä tehokkaasti kuin erilaisia, monipuolisia 
maskuliinisuuksia performoiva Tapani Brotherus. Hänen hahmossaan korostuu lopulta älyllisten 
ja rauhanomaisten ominaisuuksien kohoaminen sankaruuden ominaisuuksista tärkeimmiksi.

Miessankarihahmot ovat naissankarihahmoja suuremmassa roolissa sarjassa. Miessankari-
hahmojen kautta rakennetaan uudenlaista maskuliinista sankaria sarjassa esiintyvää hege-
monista maskuliinisuutta kritisoiden. Uudenlainen maskuliininen sankari sarjassa on jousta-
va, ennemmin älyllä kuin fyysisellä voimalla vastuksiaan kohtaava, rauhanomainen, väkival-
taa vastustava, neuvottelukykyinen ja empaattinen. Sarjan uudenlaiset maskuliiniset sankarit 
ovat enimmäkseen hegemonista maskuliinisuutta edustavia hahmoja nuorempia, mutta esi-
merkiksi Tapani Brotheruksessa kiteytyy sukupolvien välinen oppiminen: Edelstam on hänel-
le toiminnallinen esikuva, ihmisoikeuksien puolustaja, jonka kanssa Brotherus jakaa saman-
laiset arvot. Edelstamin toiminnassa on kuitenkin selkeitä sotilasjunttaa provosoivia piirteitä, 
joiden Brotherus ymmärtää olevan tarpeettomia vainottujen chileläisten auttamisen kannalta.

Hegemoninen maskuliinisuus näyttäytyy Invisible Heroesissa negatiivisena, sillä sitä toisintavien 
hahmojen suhtautuminen väkivaltaan on myönteistä. Kyse voi olla myönteisestä suhtautumisesta fyy-
siseen väkivaltaan, kuten Oscarin kohdalla, tai silmien sulkemisesta väkivallan edessä, kuten osasto-
päällikkö Tuomen ja kehitysyhteistyöpäällikkö Sandin kohdalla. Chilen ulkoministeriön virkamiehet 
ovat sarjassa antagonisteja, sotilasjunttaa edustavia väkivallan symboleita. Historiassa Chilen sotilas-
juntan suorittama vallankaappaus, sen jälkimainingit ja sitä seurannut diktatuuri henkilöityivät ken-

54



raali Augusto Pinochetiin. Sarjassa pääantagonisti on kuitenkin Chilen ulkoministeri Ismael Huerta.

Tapani Brotheruksen hahmon suurimpiin hyveisiin sarjan tapahtumissa kuuluu kärsivällisyys. 
Hän ei julkisesti menetä malttiaan kuin kerran ja käyttää hiljaisuutta, näkymättömyyttä ja rau-
hallisuutta hyväkseen työssään hädänalaisten chileläisten auttamiseksi. Avunanto on pyyteetöntä 
rauhanomaisuuden ja demokraattisilla vaaleilla valitun hallinnon puolustamista ja väkivallan 
tuomitsemista. On merkittävää, että diplomaatit auttavat sarjassa turvaa hakevia kykyjensä ja 
asemansa mukaan, lähtölupia maasta poistumiseen järjestäen. Vainottujen hengissä selviytymi-
nen on etenkin diplomaateille tärkeintä. He eivät halua tukea millään lailla vasemmistolaisten 
aktiivista sisäpoliittista vastarintaa ja jopa edellyttävät sen kitkemistä avunannon toteutumiseksi.

Lysa Brotheruksen ja Eliana Aguilera ovat ainoat sarjassa esiintyvät feminiiniset sanka-
rit. Vaikka Brotherusten naapuri Pati Hamilton tekee yhden sankarillisen teon, häntä ei voi-
da tarkastella kokonaisvaltaisesti sankarina. Lysa Brotherus ja Eliana Aguilera ovat sarjas-
sa aktiivisia toimijoita ja itsenäisiä hahmoja, jotka eivät tarvitse miespuolisia hahmoja avuk-
seen päätöksenteossa, eivätkä he ole olemassa miespuolisia sankareita varten. Etenkin Lysa 
Brotherus ottaa sarjassa riskejä oma-aloitteisesti ja toteuttaa auttamistyötä monipuolisesti.

Invisible Heroesin tarina pohjautuu historiallisiin tapahtumiin. Sarja kuvaa 1970-luvun alkua, 
mutta sen tarinan henki on sidoksissa tuotantoajankohtaan, vuoteen 2019. Pakolaisaallot 
ja inhimillinen hätä koettelivat ihmisiä eri puolilla maailmaa läpi 2010-luvun ja tämän tut-
kielman kirjoitushetkelläkin väkivaltaa pakenevat etsivät suojaa ja turvallisia elinolosuhtei-
ta kotinsa jättäneinä. Sarjassa oikeus lähteä ei toisaalta ole itsestäänselvyys. Chilen vasem-
mistolaisiin kohdistuva vaino on systemaattisen poliittisen demonisoinnin tulosta. Sotilas-
juntan väkivaltaisia toimia ei graafisin kuvin näytetä, mutta pelon ja epävarmuuden ilmapii-
ri tulee sarjan hengessä selvästi esiin. Invisible Heroesin sankarit tekevät työtä ennen kaikkea 
hädänalaisten perusoikeuksien eteen: oikeus elämään ajaa tärkeysjärjestyksessä kaiken ohi.

Sarjassa sankareiksi kasvetaan vaikeuksia voittamalla, olosuhteiden pakosta. Olennais-
ta sarjan sankareille on aktiivinen toimijuus, vakaa tahto toimia kriisitilanteessa, väkivallan 
ja vainon edessä silmien sulkemisen sijaan. Jatkotutkimusta audiovisuaalisessa kerronnas-
sa esiintyvästä sankaruudesta voisi tehdä laajemminkin 2010-luvun lopulla julkaistuja tele-
visiosarjoja ja elokuvia analysoiden. Erityisesti sankaruuskuvausten monipuolisuutta voi-
si analysoida ja tutkia, millaisia sankaruuskäsityksiä elokuvien ja televisiosarjojen sankareis-
ta löytyy sellaisista elokuvista, joissa sankarit toimivat väkivaltaisen kriisitilanteen keskellä.

Sarjan sankareita – Edelstam pois lukien – voi tarkastella metaforana 2010-luvun lopus-
sa varhaista aikuisuuttaan eläville nuorille. Sukupolvien välinen ero sarjan diplomaateis-
sa, virkamiehissä ja heidän tuottamissaan käytänteissä luo pohjaa muutokselle sekä uuden-
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laisten kategorisointien ja käsitysten muotoutumiselle. Audiovisuaalisen fiktiotarinan osal-
ta tämä tarkoittaa esimerkiksi hegemonisen maskuliinisuuskäsityksen haastamista ja uusien 
näkökulmien sekä uudenlaisten maskuliinisten sankarihahmojen konstruoimista. Lisäk-
si Invisible Heroes -sarjassa haastetaan feminiinisiin sankareihin liitettyjä konventioi-
ta: Lysa Brotheruksen hahmon kautta tuodaan ilmi naispuolisen sankarihahmon toimijuus 
ilman, että hahmo operoisi maskuliinisuuden kentällä tai olisi yksinomaan äidillinen sankari.

Nimensä mukaisesti Invisible Heroes on näkymättömien sankarien tarina. Brotherukset ja Jaa-
mala eivät saa tunnustusta toimistaan sarjassa muilta kuin pelastamiltaan chileläisiltä. Eliana 
Aguileran palkinto sankarillisista teoistaan on ymmärrys hengissä pysymisen merkityksestä 
vastarinnan kannalta. Hyvät teot jäävät pitkälti palkitsematta, mutta sarjassa esiintyville histo-
riallisille henkilöille Invisible Heroes on kunnianosoitus. Sarja muistuttaa sankaruuden olevan 
muuttuva konsepti: tunnustuksetta jääminen ei pyyhi pois sankarillisia tekoja, ja hädänalais-
ten auttaminen on aina inhimillisesti arvostettava, rohkea teko. Sankaruus ei siis ole saavutta-
mattomissa oleva, yli-inhimillisiä voimia vaativa ilmiö, vaan kyky toimia, vastustaa pahaa, on 
yleisinhimillinen piirre. Invisible Heroes on luonteeltaan pasifistinen tarina, joka piirtää kuvaa 
empatiasta ja yhteistyöstä aikamme tärkeimpinä työkaluina kohtaamiemme haasteiden edessä.
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