
 

 

 

 

Mauttomat ja moraalittomat 

Alaluokan määrittely Jodelin @rahvaat-kanavalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minna Teittinen 

Maisterintutkielma 

Helsingin yliopisto 

Valtiotieteellinen tiedekunta 

Yhteiskuntapolitiikka 

Marraskuu 2021



 

 

Tiivistelmä 

Tiedekunta: Valtiotieteellinen tiedekunta 

Koulutusohjelma: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma 

Opintosuunta: Yhteiskuntapolitiikka 

Tekijä: Minna Teittinen 

Työn nimi: Mauttomat ja moraalittomat: Alaluokan määrittely Jodelin @rahvaat-kanavalla 

Työn laji: Maisterintutkielma 

Kuukausi ja vuosi: Marraskuu 2021 

Sivumäärä: 51 

Avainsanat: yhteiskuntaluokka, työväenluokka, keskiluokka, elämäntyyli, maku, 

sosiaalinen media 

Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto 

Ohjaaja: Anu Katainen 

 

Vaikka yhteiskuntaluokka on ollut Suomessa vaikea ja latautunut puheenaihe, luokkien ei 

voi katsoa kokonaan kadonneen tai menettäneen merkitystään. Tässä tutkielmassa 

tarkastellaan mobiiliviestintäsovellus Jodelin @rahvaat-kanavalle tuotettua sisältöä 

luokkien välisten ja sisäisten rajojen määrittelypyrkimysten ilmentymänä. Työ keskittyy 

erityisesti luokan kulttuurisiin ja moraalisiin ulottuvuuksiin ja sen keskeisen teoreettisen 

viitekehyksen muodostavat Pierre Bourdieun distinktioteoria ja Beverley Skeggsin 

luokkatutkimus. 

Laadullisen sisällönanalyysin avulla pyritään vastaamaan siihen, millaisten elementtien 

varassa luokkaa @rahvaat-kanavalla tuotetaan eli ketkä ja millaiset asiat pyritään 

merkitsemään ”rahvaiksi” ja millä keinoin. Erityisesti analysoidaan niin kutsuttua 

larppaussisältöä eli roolipelaamista, jossa sovelluksen käyttäjä omaksuu ”rahvaan” roolin 

ja tuottaa tekstiä ja muuta materiaalia asioista ja tyylillä, joita pitää ”rahvaana”. 

Aineisto on rikasta ja mahdollistaa muun muassa sukupuoleen, koulutukseen, 

työmarkkina-asemaan, asenteisiin, päihteidenkäyttöön, ihmissuhteisiin, estetiikkaan ja 

kieleen liittyvien elementtien tarkastelun. Analyysi osoittaa, että ”rahvaus” on kanavan 

kontekstissa erityisesti moraaliin ja makuun kytkeytyvä ilmiö: se yhdistyy sivistyksen 

puutteeseen, takapajuisuuteen, taitamattomaan taloudenpitoon ja muiden kustannuksella 

elämiseen, runsaaseen päihteiden käyttöön, löyhään seksuaalimoraaliin, ihmissuhteiden 

jännitteisiin, välinpitämättömään asenteeseen muita ihmisiä ja ympäröivää maailmaa 

kohtaan sekä eksessiivisyyteen ja huonoon makuun. 

Tutkimus vahvistaa aikaisemman, niin Suomessa kuin muualla tehdyn tutkimuksen 

tuloksia. Se osoittaa, että suomalaisessa keskustelussa on samoja piirteitä kuin 

perinteisempänä luokkayhteiskuntana pidetyssä Isossa-Britanniassa. Työväenluokkainen 

henkilöys ja kulttuuri määrittyvät varsin ongelmallisiksi, ja laajalle levitessään tällainen  



 

 
 

diskurssi voi vaikuttaa jopa sosiaalipolitiikkaan. Larppaamisen tutkiminen tuo myös uusia 

mahdollisuuksia luokkaerontekojen ymmärtämiseen. Siinä voi ajatella olevan kyse paitsi 

työväen- tai alaluokan ja keskiluokan välisen rajan määrittelystä myös keskiluokan 

sisäisten erojen tuottamisesta: larppaaminen on eräänlaista kilpailua työväenluokkaisen 

rekisterin hallinnasta, jonka avulla keskiluokkainen subjekti voi kerryttää itselleen arvoa ja 

erottautua siten myös keskiluokan massasta. 
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1 Johdanto 

Mahdollisesti sisällissodan aiheuttamasta kansallisesta traumasta johtuen luokka on 

ollut suomalaisessa yhteiskunnassa herkkä, latautunut ja sopimatonkin puheenaihe. 

Luokkaperustaisen polarisaation on ajateltu päättyneen, eikä nyky-Suomea juurikaan 

kuule luonnehdittavan luokkayhteiskunnaksi. (Melin 2010, 212.) Näistä seikoista 

huolimatta perehdyn tässä tutkielmassa nimenomaan luokkaan – vieläpä hierarkian 

pohjalle miellettävään ryhmään, jota kontekstista riippuen kutsutaan esimerkiksi 

työväen- tai alaluokaksi. Voidaan nimittäin argumentoida, että luokka on edelleen 

monin tavoin hyödyllinen käsite suomalaisenkin yhteiskunnan tutkimisessa. 

Erolan (2010b, 38) mukaan 2000-luvun Suomi muistuttaa luokkayhteiskuntaa 

enemmän kuin Ruotsi tai jopa perinteiseksi luokkayhteiskunnaksi mielletty Iso-

Britannia, mikäli luokka-asemat ymmärretään ensisijaisesti ammattien objektiivisille 

eroille perustuvina ryhmittyminä. Yhteiskuntien samankaltaiset luokkarakenteet eivät 

toki tarkoita sitä, että luokka-asemien merkitys ihmisille olisi näissä yhteiskunnissa 

samanlainen, mutta luokkien olemassaolo voidaan joka tapauksessa havaita. 

Suomalaiset osaavat myös asettaa itsensä yhteiskuntaluokkiin varsin hyvin. (Mt. 

38.) Myös Melinin (2010, 220–226) mukaan 2000-luvun Suomi on moderni 

luokkayhteiskunta, jossa omistussuhteilla ja palkkatyöhön liittyvillä ammattiasemilla on 

keskeinen merkitys yksilöiden ja perheiden elämän ehtojen muotoutumisen kannalta. 

Esimerkiksi tulot, koulutus, työttömyyden uhka ja työn luonne linkittyvät pitkälti 

luokka-asemiin. Lisäksi luokkakulttuureilla on ollut merkitystä Suomessakin: 

esimerkiksi urheilutoiminta jakaantui sisällissodan jälkeen kahteen omin perintein 

toimivaan keskusjärjestöön, ja urheilu eheytyi vasta 1980-luvulla. Samankaltaisia jakoja 

on ollut monilla muillakin aloilla. (Mt. 218.) 

Tässä tutkielmassa perehdyn siihen, miten luokkaa käsitellään sosiaalisen median 

sovelluksen Jodelin suomenkielisellä, @rahvaat-nimisellä kanavalla. Jodel on erityisesti 

nuorten aikuisten suosima, paikkaan perustuva mobiiliviestintäpalvelu, joka näyttää 

käyttäjälle tämän lähialueilla lähetettyjä viestejä. Sen lukemattomille eri aiheille 

omistetuilla kanavilla keskustellaan muun muassa ihmissuhteista, työelämästä ja 
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ajankohtaisista ilmiöistä, kysytään ja jaetaan neuvoja sekä huvitellaan humoristisen 

sisällön parissa. @Rahvaat on eräänlainen huumorikanava, jolla ”larpataan” (eng. live-

action role play, LARP) eli roolipelataan yhteiskuntaluokkaa: käyttäjät omaksuvat 

”rahvaan” roolin ja tuottavat sisältöä tyylillä ja asioista, joita pitävät ”rahvaina”. 

Yhteiskuntaluokka ymmärretään tässä työssä jatkuvasti muotoutuvana ja 

muovattavana: sille ei ole yhtä absoluuttisen oikeaa määritelmää, vaan luokkien 

tunnuspiirteistä ja niihin kuulumisesta käydään jatkuvaa kamppailua. Luokka on paitsi 

taloudellinen, myös kulttuurinen ja moraalinen ilmiö (Skeggs 2014, Bourdieu 1984). 

Luokkaa tehdään niin akateemisissa kiistoissa, talousdiskursseissa, poliittisessa 

retoriikassa kuin populaarikulttuurin representaatioissa ja arkipäiväisissä 

kiertoilmauksissakin (Skeggs 2014). Tarkastelen @rahvaat-kanavalle tuotettua sisältöä 

tämän luokan tekemisen ja kamppailun yhtenä ilmentymänä ja kysyn, millaisten 

elementtien varassa luokkaa siellä tuotetaan. Analysoin, keitä ja millaisia asioita 

pyritään merkitsemään ”rahvaiksi” ja millä keinoin. Pohdin myös, mitä merkitystä 

ilmiöllä on keskiluokkaisen subjektin kannalta. 

Melinin (2010, 220) mukaan laaja-alaiselle luokkatutkimukselle on tarvetta, sillä 

esimerkiksi käsitykset suomalaisten luokkakokemuksesta ja yhteiskuntakuvan 

rakentumisesta perustuvat hänen mukaansa enemmän arvailuihin kuin 

tutkimustietoon. Myöskään Kolehmaisen (2017, 251–252) mukaan sitä, miten 

suomalaiset eksplisiittisesti käsittävät luokan ja esimerkiksi siihen kytkeytyvän maun, ja 

miten he keskustelevat niistä, ei ole juurikaan tutkittu. Tämä tutkielma pyrkii osaltaan 

vastaamaan tähän tutkimukselliseen aukkoon. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, 

miten luokkaa suomalaisessa maallikkokeskustelussa hahmotetaan ja tuotetaan. 

Lisäksi tutkielma tekee näkyväksi luokkamekanismien merkitystä suomalaisessa 

yhteiskunnassa ja tuo esiin luokan kulttuurista ulottuvuutta. Verkkokeskustelut 

tarjoavat tähän hyvän mahdollisuuden, sillä erityisesti anonyymiyden mahdollistavilla 

alustoilla aroistakin aiheista käydään vilkasta keskustelua. 

Tutkielma etenee siten, että seuraavassa luvussa käyn läpi tutkielman kannalta 

keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat. Tämän jälkeen kolmannessa luvussa 

esittelen käyttämäni aineiston ja menetelmän sekä pohdin tutkimuseettisiä 
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kysymyksiä. Analyysiin keskitytään neljännessä luvussa. Lopuksi viidennessä luvussa 

pohdin tutkielman tuloksia, niiden merkitystä ja seurauksia sekä tutkielman rajoituksia 

ja jatkotutkimuksen tarvetta. 

2 Teoreettiset lähtökohdat ja keskeiset käsitteet 

Tarkastelen tässä luvussa ensin yhteiskuntaluokan käsitettä, sen erilaisia käyttötapoja 

sekä aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta. Tämän jälkeen suuntaan huomion 

tutkielmani kannalta olennaiseen luokan ja kulttuurin väliseen sidokseen, avaan luokan 

tekemisen ajatusta, ja lopuksi käsittelen työväenluokan tai alaluokan representaatioita 

ja stigmatisointia luokan tekemisen muotoina. 

2.1 Yhteiskuntaluokka ja luokkatutkimus 

Luokan käsitteellä kuvataan yhteiskunnallisia jakoja, eli sitä, millaisia ryhmityksiä 

yksilöiden ja kokonaisen yhteiskunnan välillä on olemassa (Melin 2010, 212). 

Käsitteelle ei ole mitään yhtä ainoaa oikeaa määritelmää tai mittaria, vaan sitä on 

käytetty ja käytetään edelleen eri merkityksissä (Turner 2006, 561; Allardt 1983, 106). 

Allardtin (1983, 106) mukaan tämä johtuu yhtäältä siitä, että luokkajaon luonteesta 

vallitsee erilaisia käsityksiä, ja toisaalta siitä, että käsitteen eri merkitykset kuvaavat 

erilaisia tilanteita tai erilaisia sosiaalisia ilmiöitä. Erolan (2010b, 35) mukaan on 

todennäköistä, että yhteiskuntien muuttuessa myös luokittelujen kriteerit muuttuvat, 

mutta hän ei usko niiden merkityksen kuitenkaan kokonaan katoavan, vaikka luokkien 

onkin väitetty jopa kuolleen. 

Yhteiskuntaluokan voi ymmärtää ensinnäkin yksilöiden ja ryhmien objektiivisena 

asemana yhteiskunnallisten jakosuhteiden järjestelmässä. Tästä näkökulmasta huomio 

kohdistuu erityisesti materiaaliseen eriarvoisuuteen ja luokan mittareina voidaan 

käyttää esimerkiksi tuloja, varallisuutta tai materiaalista elintasoa. Toiseksi luokka 

voidaan ymmärtää yksilöiden ja ryhmien subjektiivisena käsityksenä omasta 

asemastaan. Tästä näkökulmasta luokan määritelmä on joustava, koska käsitykset sen 

sisällöstä vaihtelevat ajan ja paikan mukaan: joissakin konteksteissa sen voidaan 

ymmärtää kytkeytyvän erityisesti esimerkiksi elämäntyyliin, toisissa vaikkapa 
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ammattiryhmiin tai tulotasoihin. Kolmanneksi luokkaa voidaan käyttää taloudellista 

eriarvoisuutta selittävänä käsitteenä, jolloin sen määritelmässä korostuu ihmisten 

suhteet tulonmuodostuksen mahdollistaviin resursseihin. Neljänneksi se voidaan 

ymmärtää taloudellisen sorron ja riiston perustana, jolloin se kytkeytyy poliittiseen 

projektiin sosiaalisen muutoksen tarpeellisuudesta. Monipuolisena ja elävänä 

käsitteenä luokan avulla on selitetty yhteiskunnallisten intressien muotoutumista ja 

yhteiskunnallista toimintaa sekä kuvattu yhteiskunnallisia kamppailuja poliittisesta ja 

taloudellisesta vallasta. Luokkaa voidaan tarkastella myös historiallisesta näkökulmasta 

ja hyödyntää yhteiskunnallisen muutoksen analyyseissä. Luokan voi siis ymmärtää 

ainakin objektiivisesti, subjektiivisesti, relationaalisesti ja normatiivisesti, ja käsitettä 

voidaan hyödyntää niin mikro- kuin makrotason tarkasteluissa. (Wright 2005, 717–718; 

Melin 2010, 212–2013.) 

Empiirisessä tutkimuksessa yhteiskuntaluokkaa on usein pyritty hahmottamaan 

erilaisten kategorisointien avulla. Erolan (2010b, 29) mukaan kerrostumistutkimusta 

edustava Eriksonin-Goldthorpen luokittelu on 2000-luvun kansainvälisessä 

yhteiskuntatutkimuksessa kategorisoinneista käytetyin. Kerrostumis- eli 

stratifikaatiotutkimuksen mukaan yhteiskuntaluokat perustuvat joko nykyiselle, 

aikaisemmalle tai muiden perheenjäsenten ammateille (Erola 2010a, 22). Eriksonin-

Goldthorpen luokittelussa ammatit erotellaan ensinnäkin työnantajiin, itsenäisiin 

yrittäjiin ja palkkatyössä oleviin. Lisäksi kiinnitetään huomiota eroihin työsuhteiden 

laadussa ja ehdoissa, erityisesti työn itsenäisyyteen ja sen valvonnan vaikeuden 

asteeseen sekä tietojen, taitojen ja erityisosaamisen merkitykseen. (Erikson & 

Goldthorpe 1993, 35–47.) Näin jaotellut luokat voidaan asettaa hierarkkiseen 

järjestykseen ”kerroksiksi”, mikä muodostaa luokkarakenteen (Erola 2010a, 22). Erolan 

(mt. 23) mukaan ammateille perustuvat yhteiskuntaluokat ovat keskeisiä siksi, että ne 

muodostavat välttämättömän reitin koetun hyvä- ja huono-osaisuuden välille. Eri 

ammattiryhmien välillä on eroja varallisuudessa jo pelkkien palkkaerojen vuoksi, mutta 

eroja on myös yhteiskunnallisen vallankäytön mahdollisuuksissa. Lisäksi ammateille 

perustuville yhteiskuntaluokille syntyy kulttuurisia ominaisuuksia niihin liittyvien 

resurssi-, sosialisoitumis- ja viiteryhmäerojen vuoksi. (Mt. 22–23.) 
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Tässä tutkielmassa en kuitenkaan ole ensisijaisesti kiinnostunut ammateista tai niihin 

perustuvista kategorisoinneista. Yleisyydestään huolimatta lähestymistapaa voi myös 

kritisoida: esimerkiksi Beverley Skeggs (2014, 33–34) ei omassa luokkatutkimuksessaan 

tarkastele tai parantele luokittelujärjestelmiä, vaan pikemminkin ottaa niihin etäisyyttä 

ja argumentoi, että perinteiset luokan määrittelyt ja talouden diskurssi edustavat ja 

tuovat esiin tiettyjen ryhmien etuja. Tässä tutkielmassa lähestynkin luokkaa ennen 

kaikkea bourdieulaisesta ja skeggsiläisestä näkökulmasta tarkastellen luokan 

kulttuurista ulottuvuutta ja pyrkien hahmottamaan mekanismeja, joilla luokkia 

kulttuurisesti tuotetaan. Tarkoituksenani ei ole tyystin sivuuttaa ammattien tai 

taloudellisten tekijöiden merkitystä, mutta pääpaino ei ole niissä. 

2.2 Luokka ja kulttuuri: Bourdieun luokkateoria, pääomat ja eriytyneet 

elämäntyylit 

Ranskalaisen sosiologin Pierre Bourdieun distinktiotutkimus (1984; alkuperäisjulkaisu 

La Distinction: Critique social du jugement, 1979) on moderni klassikko, joka käsittelee 

luokan ja kulttuurin suhdetta. Bourdieu (1984) kritisoi siinä kantilaista ”puhtaan 

esteettisen maun” ideaa ja pyrkii osoittamaan, että maut ovat osa luokkarakennetta ja 

-kamppailua, eivät koskaan ”puhtaita” tai viattomia. 

Luokkarakenteen Bourdieu (1984) hahmottaa sosiaalisen tilan suhteina ja asemina, 

jotka määräytyvät sen perusteella, miten paljon ja minkälaista pääomaa yksilöillä ja 

ryhmillä on hallussaan. Bourdieu (1986, 1987) erottaa toisistaan neljä erilaista 

pääoman tyyppiä: Taloudellinen pääoma viittaa tuloihin ja omaisuuteen, jonka voi 

helposti muuttaa rahaksi. Sosiaalinen pääoma puolestaan on ryhmien jäsenyyttä, 

ihmissuhteita, kontakteja, verkostoja ja sosiaalisia velvoitteita. Kulttuuripääoman 

käsite on tämän tutkielman kannalta erityisen keskeinen. Bourdieun (1986, 243–248) 

mukaan se voi esiintyä monessa eri muodossa: ajan mittaan omaksuttuina 

ruumiillistuneina taipumuksina ja ajattelumalleina, objektivoituneina 

kulttuurintuotteina kuten maalauksina sekä institutionalisoituneessa muodossa 

esimerkiksi akateemisina tutkintoina. Bourdieu (1987, 4) puhuu myös symbolisesta 

pääomasta, joka on ikään kuin pääomien kattokäsite: eri pääomat ottavat tämän 
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muodon, kun ne tunnustetaan legitiimeiksi ja kun niitä voidaan vaihtaa symboliseksi 

arvostukseksi. 

Bourdieu kehitti kulttuuripääoman käsitteen alun perin selittämään eri 

yhteiskuntaluokista tulevien lasten eriävää koulumenestystä (Bourdieu 1986, 243). 

Laajemmin hän pyrkii käsitteen avulla ymmärtämään, miten kulttuuriset resurssit ja 

elämäntyylien ja makujen erot osallistuvat yhteiskunnallisen eriarvoisuuden 

tuottamiseen ja ylläpitämiseen. Käsite viittaa mahdollisuuksiin saavuttaa arvostusta ja 

myös sosiaalisia ja taloudellisia etuja oikeanlaisten kulttuuristen käytäntöjen avulla. 

(Purhonen ym. 2014, 17.) Kulttuuripääoma onkin pääomaa monessa merkityksessä: se 

on niukka ja kilpailtu resurssi; se mahdollistaa etuisuuksien ja voittojen hankkimisen eli 

siitä on konkreettista hyötyä; yksilöt ja ryhmät voivat monopolisoida sen; se on tietyin 

ehdoin vaihdettavissa muihin pääoman muotoihin; ja sitä voidaan kasata, säästää sekä 

välittää perintönä sukupolvelta toiselle. (Purhonen ym. 2014, 17; Bourdieu 1986, 245–

246, 252–255.) 

Bourdieun distinktiotutkimuksessa (1984) pääpaino on taloudellisessa ja kulttuurisessa 

pääomassa, ja sosiaaliset asemat määräytyvät niiden perusteella kolmella 

ulottuvuudella. Ensimmäinen niistä on pääomien kokonaismäärä, joka järjestää 

sosiaaliset asemat siten, että toisessa ääripäässä ovat suuren kokonaispääoman 

haltijat (kuten yliopisto-opettajat ja yritysjohtajat) ja toisessa ne, jotka ovat sekä 

taloudelliselta että kulttuuriselta pääomaltaan köyhimpiä (kuten kouluttamattomat 

työläiset). Toisella ulottuvuudella sosiaalisia asemia voidaan erotella edelleen 

pääomien komposition mukaan niihin, joilla on suhteessa paljon kulttuuripääomaa ja 

vähän taloudellista pääomaa (esimerkiksi kulttuurityöntekijät), ja niihin, joilla tilanne 

on päinvastainen (esimerkiksi teollisuusjohtajat). Kokonaispääoman suhteen 

hallitsevissa asemissa olevat jakautuvat tällä toisella ulottuvuudella vastakkain 

taloudelliseen ja kulttuurieliittiin. Kolmas ulottuvuus on aika, joka kuvaa sosiaalisten 

asemien liikkuvuutta ja periytyvyyttä. (Bourdieu 1984, 108–119; 1998, 15–17.) Kun 

sosiaaliset asemat sijoitetaan näin sosiaalisen tilaan, yhteiskuntaluokka voidaan 

ymmärtää lähellä toisiaan olevien toimijoiden tai asemien ryhmäksi, jonka jäsenillä on 

mahdollisimman paljon yhteistä keskenään ja mahdollisimman paljon eroa ja 

etäisyyttä toisiin ryhmiin (Bourdieu 1987, 4–5). 
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Tässä kohtaa on hyvä huomauttaa, että vaikka Bourdieu käyttää sosiaalisten asemien 

indikaattorina ammatteja, hänen mallinsa ei ole staattinen: sosiaaliset asemat tai niistä 

muodostetut luokat eivät yksioikoisesti määräydy ammattien perusteella, eivätkä ne 

ole paikalleen liimattuja objekteja, vaan Bourdieu (1998, 12–15) korostaa 

todellisuuden koostuvan suhteista. Näistä suhteista, niiden hierarkioista ja 

kulttuurisesta ilmenemisestä ja tuottamisesta olen kiinnostunut tässä tutkielmassa. 

Bourdieun (1984) mukaan sosiaalisten asemien (tai luokkien) ja elämäntyylien välinen 

suhde on niin sanotusti homologinen: molemmat ovat järjestyneet hierarkkisesti ja 

nämä hierarkiat vastaavat toisiaan. Bourdieu (1987, 5) selittää tätä sillä, että 

sosiaalisessa tilassa toisiaan lähellä olevat toimijat ja ryhmät elävät samantyyppisissä 

olosuhteissa ja ehdollistuvat siksi samantyyppisesti. Tästä syystä heillä on hyvin 

todennäköisesti samanlaisia taipumuksia ja kiinnostuksen kohteita, jotka tuottavat 

samantyyppisiä käytäntöjä. Tietyssä asemassa omaksutut taipumukset sisältävät 

Bourdieun mukaan myös asemaan sopeutumisen tai tottumisen, eräänlaisen 

käsityksen ”omasta paikasta” sosiaalisessa tilassa. (Mt. 5.) Näitä sisäistettyjä rakenteita 

Bourdieu kutsuu habitukseksi. Se on Bourdieun mukaan ”se synnyttävä ja yhdistävä 

periaate, joka kääntää tietyn aseman olennaiset ja suhteissa muodostuvat 

luonteenpiirteet yhtenäiseksi elämäntyyliksi, eli yhtenäiseksi joukoksi henkilö-, 

hyödyke- ja käytäntövalintoja”. Habitukset ovat sosiaalisten asemien tuotetta, mutta 

olennaista on, että ne myös tuottavat erotteluita: ne ovat selvärajaisia ja eriytyneitä ja 

ottavat käyttöönsä eri erotteluperiaatteita, joista maut ovat yksi esimerkki. (Bourdieu 

1998, 18–19.) Näin ollen maku, elämäntyyli ja kulutuskäytännöt ovat Bourdieulle paitsi 

luokka-aseman osoittimia, myös sen rakennusaineita, uusintamisen välineitä ja 

kamppailun kohteita. Niiden avulla luokitellaan itseä, muita, esineitä ja ilmiöitä sekä 

asetetaan ne hierarkkiseen järjestykseen, jossa toiset ovat parempia ja arvokkaampia 

kuin toiset. (Bourdieu 1984.) Käsittelen seuraavassa alaluvussa tarkemmin tätä 

statuskamppailua ja luokan tekemistä. 

2.3 Luokan tekeminen 

Bourdieu (1987, 4–5) huomauttaa, että vaikka edellä kuvatulla tavalla hahmotetut 

luokat perustuvat vahvasti todellisuuteen, ne ovat kuitenkin ”vain analyyttisiä 



9 
 

luomuksia” ja aina monimutkaisen historiallisen luomistyön tuotteita. Hänen 

mukaansa luokkien määrittelyssä on kyse symbolisesta kamppailusta, jossa panoksena 

on valta sanella näkemyksiä sosiaalisesta todellisuudesta, sen rakentumisesta ja 

jaoista. Bourdieu huomauttaa myös, että tähän kamppailuun osallistuvilla toimijoilla 

on pääoman lajien epätasaisen jakautumisen myötä hyvin erilaiset mahdollisuudet 

saada omat totuutensa läpi. (Bourdieu 1987, 11–14.) Myöskään Bourdieun työtä 

(kriittisesti) hyödyntävälle Beverley Skeggsille (2014, 30; alkuperäisjulkaisu 2004) 

luokka ei ole itsestäänselvyys, vaan hän argumentoi, että niitä jatkuvasti tuotetaan 

erilaisissa yhteen kietoutuvissa prosesseissa, joita hän kutsuu kirjaamiseksi, vaihdoksi, 

arvottamiseksi ja näkökulmien valinnaksi. Tämä luokan tekemisen ajatus on myös 

käsillä olevan tutkielman kannalta keskeinen. 

Bourdieun distinktiotutkimuksessa (1984) on sen nimen mukaisesti kyse ennen kaikkea 

eroista ja erottautumisesta: luokkaa tehdään niiden avulla. Bourdieulle (mt. 3) 

keskeisimpiä panoksia luokkakamppailussa on maku: se yhdistää ja erottaa. Koska se 

on sosiaalisen ehdollistumisen tuote, se yhdistää niitä, joilla on samanlainen tausta, ja 

erottaa muista. Bourdieun mukaan maku erottelee olennaisella tavalla, koska se on 

pohja kaikelle sille, mitä yksilöllä on ja mitä hän on muille. Maun avulla ihminen 

luokittelee itseään ja tulee muiden luokittelemaksi. Kyse ei ole pelkästään siitä, mistä 

ihminen pitää, vaan ehkä ennemminkin siitä, mistä ei pidä: muiden maku voi tuntua 

epäluontevalta ja vastenmieliseltäkin. Bourdieu kirjoittaa, että tämä ”esteettinen 

suvaitsemattomuus” ja vastenmielisyys muita elämäntyylejä kohtaan voi olla hyvin 

väkivaltaista ja mahdollisesti vahvin raja-aita luokkien välillä. Tästä hyvänä esimerkkinä 

Bourdieu pitää ihmisten taipumusta solmia avioliittoja oman sosiaalisen ryhmän sisällä. 

(Mt. 49.) Vahvat raja-aidat eivät kuitenkaan merkitse joustamattomuutta tai 

olemuksellisuutta, vaan Bourdieu (1998, 12–14) korostaa, että mieltymykset ja 

toiminnot syntyvät ajassa, paikassa ja suhteissa. Usein tapahtuu esimerkiksi niin, että 

eliitti hylkää alun perin yläluokkaisen käytännön, koska kasvava osa alemmista luokista 

omaksuu sen. Käytännöt ovat aina korvattavissa, joten erottautuminen ja luokan 

tekeminen on jatkuvaa. 

Myös Skeggs (2014) katsoo luokan kytkeytyvän konfliktiin, symbolisen tason 

kamppailuun ja rajojen vetämiseen ja ylläpitämiseen. Lisäksi arvo, arvostaminen ja 
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moraali ovat hänen luokkatutkimuksensa keskeisiä teemoja. Hän on kiinnostunut siitä, 

miten tietyt kulttuuriset ominaispiirteet tiivistyvät ja kirjautuvat joihinkin sosiaalisiin 

ryhmiin siten, että ne tulevat leimatuiksi ja niiden liikkumista sosiaalisessa tilassa 

rajoitetaan, samalla kun toisista ryhmistä taas tulee liikkuvia ja joustavia. Hän kysyy, 

mitkä vaihdon järjestelmät – taloudelliset, symboliset, kulttuuriset ja moraaliset – 

mahdollistavat näiden piirteiden tulkitsemisen hyviksi, huonoiksi, arvokkaiksi tai 

arvottomiksi. (Skeggs 2014, 29.) 

Samoin kuin Bourdieu, myös Skeggs katsoo luokan olevan tulosta historiallisesta 

kamppailusta, joka jatkuu edelleen. Hän argumentoi, että alituisen toistamisen vuoksi 

historialliset käsitykset muotoutuvat vastaamaan nykyisiä oloja ja vaikuttavat siten 

siihen, miten ymmärrämme luokan tänäkin päivänä. (Skeggs 2014, 70.) Hän osoittaa, 

miten luokkaa on tehty ja edelleen tehdään ja uusinnetaan niin akateemisessa 

tutkimuksessa, poliittisessa retoriikassa, populaarikulttuurin representaatioissa kuin 

arkipäiväisissä kiertoilmauksissa. 

Itse tutkin tässä työssä sitä, keitä ja millaisia asioita 2020-luvun suomalaisessa 

yhteiskunnassa pyritään sosiaalisen median mahdollistamin keinoin merkitsemään 

”rahvaiksi”. Tässä yhteydessä ”rahvas” voidaan ymmärtää työväenluokalle tai 

alaluokalle läheiseksi käsitteeksi, joten on syytä tarkastella, millaisia kuvauksia niistä on 

tunnistettu aikaisemmassa tutkimuksessa. 

2.4 Työväenluokan representaatiot, stigmatisointi ja inhon tunteet 

Muun muassa Beverley Skeggs (2014), Stephanie Lawler (2005), Steve Loughnan ja 

kumppanit (2014) sekä Marjo Kolehmainen (2017) ovat tarkastelleet työväenluokkaan 

ja sille rinnasteisiin ryhmiin liittyviä kuvauksia tutkimuksissaan, joiden konteksteja ovat 

olleet etenkin Iso-Britannia, Yhdysvallat, Australia ja Kolehmaisen tapauksessa Suomi. 

Näiden tutkimusten mukaan työväenluokkaan liitetään hyvin pitkälti negatiivisia 

mielikuvia ja ominaisuuksia. 

Skeggsin (2014) mukaan työväenluokkaa on historiallisesti kuvattu ja kuvataan 

edelleen arvottomana, kelvottomana ja tarkoituksettomana. Hänen mukaansa 

esimerkiksi likaisuus, seksuaalisuus, uhka, tartuntavaara, epäjärjestys ja rappio ovat 
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historiallisesti muotoutuneita arviointimenetelmiä, joilla työväenluokkaa on 

ilmennetty ja tehty tiedon ja tuntemisen kohteiksi ja jotka ovat käytössä edelleen. 

Työväenluokka on käsitetty paitsi taloudellisena myös ja ennen kaikkea moraalisena 

ongelmana. (Skeggs 2014; 14, 33.) 

Lawler (2005) puolestaan on tunnistanut negatiivisissa työväenluokan 

representaatioissa kaksi narratiivityyppiä: puutteen narratiivit (narratives of lack) ja 

rappeutumisen narratiivit (narratives of decline). Puute ei liity niinkään 

materiaalisiin resursseihin vaan maun, tietämyksen ja “oikean” olemisen ja tekemisen 

tavan puutteeseen (mt. 433). Lawlerin mukaan työväenluokan käsitteellistäminen 

puutteen kautta on niin laajalle levinnyttä, että se vaikuttaa myös sosiaalipolitiikkaan: 

esimerkiksi osallistumisen lisäämistä koskevan keskustelun taustalla on oletus 

jonkinlaisesta vajeesta. Puutteen narratiivien kanssa esiintyy usein implisiittisiä tai 

eksplisiittisiä rappeutumisen narratiiveja. Niiden mukaan menneisyydessä on ollut 

olemassa kunnioitettava työväenluokka, jolla oli edistykselliset periaatteet ja joka 

tunsi sille asetetun tehtävän, joka ainakin vasemmiston näkökulmasta on ollut 

yhteiskunnallisen muutoksen synnyttäminen. Tämän luokan nähdään nyt kadonneen ja 

joko yhdistyneen laajenevaan keskiluokkaan tai muuttuneen työttömäksi ja työtä 

vieroksuvaksi alaluokaksi, jolla ei ole makua ja joka on poliittisesti taantumuksellinen, 

pukeutuu huonosti ja on kulutuskulttuurin pauloissa. (Mt. 434.) 

Myös epäinhimillisyys ja eläimellisyys ovat empiirisessä tutkimuksessa havaittuja 

valkoisten köyhien stereotyyppeihin liitettäviä ominaisuuksia. Loughnan ja kumppanit 

(2014) ovat tutkineet ilmiötä Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. He 

pyysivät koehenkilöitä vastaamaan persoonallisuuden piirteitä käsitteleviin 

kyselylomakkeisiin ja kertomaan, missä määrin nämä pitivät kysyttyjä piirteitä 

ihmisten, muiden ihmisapinoiden sekä matalassa sosioekonomisessa asemassa olevien 

valkoisten ihmisten stereotyyppien ominaisuuksina. Koehenkilöt näkivät tutkittavien 

stereotyyppien – Yhdysvalloissa ”white trashin”, Britanniassa ”chavien” ja Australiassa 

”boganien” – eroavan muista ihmisistä samansuuntaisesti kuin he näkivät ihmislajin 

eroavan muista ihmisapinoista. (Mt. 55–56.) Tutkijat testasivat Yhdysvalloissa 

toteutetussa tutkimuksessa, säilyykö yhteys myös silloin, kun kysymykset asetellaan 

vähemmän leimaavia termejä käyttäen (”lower-class whites”), ja näin kävi (Loughnan 



12 
 

ym. 2014, 56–57). Lisäksi tutkijat havaitsivat Australiassa tehdyssä, ”bogan”-

stereotyyppiä käsitelleessä tutkimuksessa, että koehenkilöt liittivät matalaan 

sosioekonomiseen asemaan eläimellisyyttä laajemminkin: samankaltaisuutta nähtiin 

paitsi ihmisapinoiden myös koirien ja rottien kanssa (mt. 58–59). 

Suomalaisen vauva.fi-keskustelupalstan ”white trash” -aiheisia keskusteluketjuja 

tutkinut Kolehmainen (2017) löysi aineistostaan paljon sellaista sisältöä, joka käy yksiin 

muissa maissa tehtyjen valkoisten köyhien stereotyyppejä koskevan tutkimuksen 

kanssa. Valkoisen työväenluokan tai alaluokan edustajiin liitetään täälläkin muun 

muassa vulgaarius, liiallisuus, juoppous, mauttomuus, hillittömyys ja alkukantaisuus 

(mt. 258). 

Loughnanin ym. (2014, 58–60) mukaan epäinhimillistävät stereotypiat matalatuloisista 

ihmisistä näyttäisivät olevan hyvin yleisesti jaettuja ja melko riippumattomia 

koehenkilöiden omasta sosioekonomisesta asemasta ja ideologioista. Heidän 

mukaansa ilmiötä ei voi pelkistää vastenmielisyydestä johtuvaksi, sillä stereotypiat 

yhdistettiin sekä eläinten positiivisina että negatiivisina pidettyihin ominaisuuksiin. 

Skeggs (2014), Lawler (2005) ja Kolehmainen (2017) puolestaan havaitsevat 

representaatioissa inhoa ja kytköksiä pitkäaikaiseen keskiluokkaisen erottautumisen 

projektiin. Skeggsin (2014) mukaan työväenluokan tai alaluokan stereotypisointi, 

paikalleen kiinnittäminen ja moraalisesti arveluttavaksi leimaaminen ovat tapoja tehdä 

keskiluokkaista minuutta ja kiinnittää siihen arvoa: porvarillinen minuus määritellään 

säädyttömän minuuden kautta. Skeggsin mukaan vallitsevassa symbolitaloudessa 

kaikki eivät ole ”arvon subjekteja” (subjects of/with value) eivätkä voi sellaisiksi tulla, 

sillä arvottomat yksilöt muodostavat perustavanlaatuisen rajan, jonka avulla arvo 

tiedetään ja tunnistetaan: keskiluokka tarvitsee toteutuakseen työväenluokan, josta se 

pyrkii erottautumaan. (Skeggs 2014, 14–16.) Samansuuntaisesti argumentoivat Lawler 

(2005, 429–430) ja Kolehmainen (2017, 260). Nojaan myös omassa tutkielmassani 

tähän ajatukseen. Näin ollen vaikka tutkin materiaalia, joka käsittelee ”rahvasta”, 

ajattelen sen kertovan jotakin myös keskiluokasta. 
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2.5 Kirjallisuuden pohjalta muotoillut tutkimuskysymykset 

Olen edellä esitellyt yhteiskuntaluokkaan, luokan ja kulttuurin väliseen sidokseen sekä 

työväenluokan kuvauksiin liittyvää tutkimusta. Olen pyrkinyt osoittamaan, että vaikka 

luokasta ei aina haluta puhua ainakaan suoraan, luokkien ei voi katsoa kokonaan 

kadonneen tai menettäneen merkitystään. Luokkaa eletään ja tuotetaan jatkuvasti eri 

areenoilla, myös Suomessa. Muun muassa Kolehmainen (2017) on tutkinut luokan 

tekemistä suomalaisessa verkkokeskustelussa, mutta tietoa suomalaisten 

eksplisiittisistä luokkakäsityksistä ei voi sanoa olevan vielä liikaa. Lisäksi kun otetaan 

huomioon, että luokkarakenteet ovat joustavia, muuttuvia ja alati uusinnettavia, on 

myös luokkatutkimusta syytä tehdä uusilla areenoilla ja aineistoilla. 

Skeggsin (2014, 144) mukaan yksilön kykyyn hankkia määrällistä varallisuutta vaikuttaa 

olennaisesti se, miten hän pystyy hyödyntämään kulttuurista omaisuuttaan. Sillä, 

minkälainen kulttuuri ja elämäntyyli arvotetaan hyväksi tai huonoksi, on ihmisille 

taloudellista ja materiaalista merkitystä. Muun muassa siksi luokan ja kulttuurin 

sidosta ja luokan tekemistä on tärkeää tutkia. Tässä työssä kysyn, minkälaisten 

elementtien varassa alaluokkaa konstruoidaan sosiaalisessa mediassa. Analysoin, keitä 

ja minkälaisia asioita pyritään merkitsemään ”rahvaiksi” ja millaisilla ilmaisullisilla 

keinoilla tämä tehdään. 

3 Aineisto, menetelmät ja tutkimuseettiset kysymykset 

Esittelen oheisissa alaluvuissa tutkielmani aineiston sekä menetelmävalinnat. Lopuksi 

pohdin myös tutkimuseettisiä kysymyksiä. 

3.1 Aineistona sosiaalisen median kanavalle tuotettu sisältö 

Kuten sanottu, tutkin tässä maisterintutkielmassa luokan tekemistä Jodelin @rahvaat-

kanavalla. Kyseessä on Berliinissä päämajaansa pitävän The Jodel Venture GmbH:n 

vuonna 2014 lanseeraama sosiaalisen median sovellus, jonka alkuperäinen 

kohderyhmä oli korkeakouluopiskelijat (The Jodel Venture GmbH n.d. b, Improve 

Media 2021). Ajatuksena oli, että opiskelijat voivat seurata sovelluksen avulla 

kampuksensa keskusteluaiheita ja uutisia. Sittemmin viittaukset oppilaitoksiin on 
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poistettu ja kohderyhmää laajennettu. Sovelluksen tausta vaikuttanee kuitenkin 

edelleen ja se on erityisesti nuorten aikuisten suosiossa: Jodelin mediamyynnistä 

Suomessa vastaavan Improve Median (2021) mukaan 73 prosenttia sovelluksen 

käyttäjistä on 18–26-vuotiaita. Epäselväksi jää, liittyykö tieto nimenomaan käyttäjiin 

Suomen alueella vai Jodelin koko maailmanlaajuiseen käyttäjäkuntaan. Sovellusta 

selaamalla käyttäjistä ei voi saada juuri mitään tarkkaa tietoa, sillä alusta on hyvin 

anonyymi: mitään käyttäjäprofiileja tai muita tunnistetietoja ei käytetä, ja 

yksityishenkilöiden nimien, lempinimien ja muiden henkilöivien tietojen käyttö on jopa 

kokonaan kiellettyä (The Jodel Venture GmbH 2021). 

Jodel on paikkaan perustuva mobiiliviestintäpalvelu eli se käyttää mobiililaitteen 

sijaintitietoja ja näyttää käyttäjälle tämän lähialueella kirjoitettuja viestejä. 

”Jodlauksiksi” kutsuttujen viestien ohessa lukee, miten läheltä ne on lähetetty: ”täällä” 

tarkoittaa yhden kilometrin säteellä lähetettyä viestiä, ”erittäin lähellä” merkitsee 

kahden kilometrin sädettä, ”lähellä” kymmenen kilometrin sädettä ja ”kaukana” 

tarkoittaa yli kymmenen kilometrin päästä lähetettyä jodlausta. Lisäksi kotikaupunki-

toiminnolla voi asettaa sijaintinsa muualle kuin todelliseen olinpaikkaansa: sen avulla 

voi esimerkiksi seurata oman kotikaupunkinsa keskustelua, vaikka matkustaisi sieltä 

pois. Joskus sijaintitieto näkyy jodlauksessa kaupungin nimellä, mikä liittyy jodlausten 

tallentamismahdollisuuteen. (The Jodel Venture GmbH n.d. a.) 

Jodelissa keskustelua käydään lukemattomilla eri kanavilla, joilla on omat teemansa. 

Sovelluksessa on mahdollista tarkastella omalla alueella ja maassa suosittujen kanavien 

listaa. Sen mukaan Suomen suosituimmat kanavat liittyvät esimerkiksi tarjouksiin, 

bongauksiin, kysymyksiin ja vastauksiin, koronaan, tunnustuksiin, sukupuoleen, 

suhteisiin sekä asiakaspalvelutyökokemuksiin. Haluamilleen kanaville voi liittyä, jolloin 

niiden omalla lähiseudulla tuotettu sisältö ilmestyy omaan Jodel-syötteeseen. Lisäksi 

sekalaiselle, muille kanaville sopimattomalle sisällölle omistettu pääsyöte @Main 

näkyy kaikille. 

Oma tutkimuskohteeni @rahvaat on niin sanottu ”larppikanava”, joita alustalla on 

muitakin. Termi ”larppaaminen” tulee englannin kielen sanoista live action role play 

(LARP), vaikka sosiaaliseen mediaan kirjoittaminen ei varsinaisesti olekaan live-
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roolipelaamista. Joka tapauksessa näille kanaville osallistuessaan käyttäjät omaksuvat 

kanavan ”peliin” liittyvän roolin ja julkaisevat sisältöä sitä ilmentäen. Oman 

tutkimuskohteeni tapauksessa omaksuttava rooli on ”rahvas” hahmo, ja käyttäjät 

kirjoittavat sekä julkaisevat kuvia ja videoita tyylillä ja asioista, joita pitävät ”rahvaina”. 

Jodelin muita suomenkielisiä yhteiskuntaluokkaan liittyviä larppikanavia ovat ainakin 

@kokoomuselämä, jossa larpataan rikkaita suomenruotsalaisia; @maansiirtohommat, 

jossa omaksutaan rakennusalan erilaisten hahmojen rooleja; sekä nimensä mukaista 

sisältöä tarjoava @keskiluokka. Larppikanavilla pääpaino on termin mukaisesti 

larppaamisessa, mutta niille voi kirjoittaa julkaisuja myös ilman roolin omaksumista; 

nämä jodlaukset on tapana kirjoittaa hakasulkuihin, jolloin ne erottuvat omanlaisenaan 

sisältönä. @Rahvaat-kanavalla tyypillistä on tällä tavalla merkitä esimerkiksi oma 

eksplisiittinen näkemys jostakin tuotteesta tai tavasta, jota pitää ”rahvaana”. 

@Rahvaat-kanavalle liittyneiden käyttäjien määrä on vaihdellut tutkielmanteon aikana: 

keväällä 2020 käyttäjiä oli vajaat 11 000 ja lokakuussa 2021 vajaat 16 000. Määrä 

riittää Suomen suosituimpien Jodel-kanavien listalle pääsyyn. Koska olen tehnyt 

tutkielmaa lähinnä Helsingissä, on aineistooni valikoitunut suurimmaksi osaksi vain 

pääkaupunkiseudulla asuvien tai täällä vierailleiden viestejä. On mahdotonta arvioida, 

kuinka suuri osa kanavalle liittyneistä sijaitsee lähialueillani, mutta ainakin jodlausvirta 

on ollut melko vilkas ja uusia viestejä on ilmestynyt nähtävilleni päivittäin. Laadullisen 

aineistoni ei ole tarkoituskaan edustaa mitään perusjoukkoa, mutta 

pääkaupunkikeskeisyys on huomioitava tulosten tulkinnassa. 

Kuten totesin, @rahvaat-kanavalla esiintyy tekstin lisäksi kuva- ja videomateriaalia ja 

lisäksi runsaasti esimerkiksi emojeja eli hymiö- ja kuvasymboleja. Jodlaamisen lisäksi 

sovelluksen mahdollistamia toimintoja ovat jodlausten kommentointi sekä 

kannattaminen (upvote) ja vastustaminen (downvote). Kanavien sisältöä voi tarkastella 

ilmestymisjärjestyksen lisäksi kommenttien määrän tai kannatuksenilmaisujen määrän 

eli jonkinlaisen suosion mukaan. Koska Jodelia ei tietääkseni ole aiemmin tutkittu 

yhteiskuntatieteellisestä tai kulttuurintutkimuksen näkökulmasta, olen joutunut 

ratkomaan muun muassa aineiston keräämiseen liittyviä kysymyksiä ilman aiemmasta 

tutkimuksesta saatavaa esimerkkiä. Olen pohtinut esimerkiksi sitä, miten siirtää kaikki 

edellä kuvattu informaatio tekstitiedostoon, sillä suunnittelin jo tutkimusprosessin 
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alussa, että käytän aineiston käsittelyn apuna ATLAS.ti-ohjelmaa. Tekstimuotoon 

saatettu aineisto mahdollistaa hakutoimintojen käytön ja on siten helpompi käsitellä. 

Keräsin aineistoa noin 110 sivua kesällä 2020 8. heinäkuuta ja 4. elokuuta välisenä 

aikana. Aineiston vanhimmat jodlaukset oli julkaistu kymmenen päivää ennen 

ensimmäistä keräysajankohtaa. Aineistonkeruujakso oli melko lyhyt, mutta tuotti 

kuitenkin maisterintutkielman laajuuteen nähden sopivan määrän dataa. Lisäksi 

aineisto alkoi osoittaa saturaation merkkejä eli sen aiheet alkoivat selvästi toistua. 

Mobiiliviestintäsovelluksena Jodelin toiminnot ovat varsin rajalliset tietokoneen 

selaimella käytettynä. Tämän vuoksi selasin kanavaa älypuhelimellani ja lähetin 

jodlaukset itselleni toiseen sovellukseen, joka toimii sekä mobiilissa että selaimella. 

Avasin puhelimesta lähettämäni jodlaukset tietokoneellani, jossa kopioin ne 

tekstinkäsittelyohjelmaan. Litteroin emojit ja kirjasin jodlausten ja kommenttien oheen 

tiedot niiden julkaisuajankohdasta, etäisyydestä sekä kannatusilmaisujen summasta. 

Annoin jokaiselle jodlaukselle ja niihin tulleille kommenteille koodin seuraavasti: 

J270 Moi kaikki! Nyt riitti nää tuhlatut vuodet ja olisi korkea aika vuokrata kullan 

kanssa pitkäaikainen vuokra-asunto. Unohda meidät, mikäli olet luottotietoja 

tuijottava pikku tyyppi [kaksi sydäntä -emoji] (lähellä, 14 d, 40 v) 

J270.1 HUOMIO! 

 

Ethän vuokraa asuntoasi ilmoituksen jättäneelle. Kokemuksesta voin kertoa, että 

vuokrat jäävät maksamatta. Lisäksi kyseisellä parilla on hieman kyseenalainen käsitys 

siitä, miten toisten omaisuutta kohdellaan. (1, kaukana, 13 d, 28 v) 

J270.2 Joo tää kirjoitusasu oli jo suuri red flag. Luottotiedottomuus ei aina ole este, 

mutta paljon riippuu siitä miten sen tuo ilmi. Paljon on aina neuvoteltavissa. @1 (OJ, 

lähellä, 13 d, 3 v) 

J270.3 Siis niin pikku maista tuijotella jotain luottotietoja [leveästi hymyilevä emoji x 2] 

kamala ihminen [irvistävä emoji eriparisilmillä x 4] tuijottelis mieluummin vaikka tele 

visiota [keltainen nyrkki-emoji x 5][Suomen lippu -emoji] (2, lähellä, 13 d, 14 v) 

J270 viittaa aineiston 270. jodlaukseen, J270.1 siihen tulleeseen ensimmäiseen 

kommenttiin, ja niin edelleen. Kyseinen jodlaus on kerätty 31.7.2020 Kalasatamassa, ja 

suluissa olevat tiedot ”lähellä” ja ”kaukana” viittaavat välimatkaan yllä kerrotun 

mukaisesti ja ”14 d” siihen, että jodlaus on ollut tuolloin 14 päivää vanha. ”OJ” viittaa 

alkuperäiseen jodlaajaan (original jodeler), ”1” ensimmäiseen kommentoijaan, ja niin 

edelleen. Jodelissa ei siis ole mitään nimimerkkejä tai profiileja, vaan sovellus antaa 
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kunkin jodlauksen kommentoijille numeron sen mukaan, ovatko he kommentoineet 

vaikkapa ensimmäisenä tai toisena. Merkintä ”40 v” viittaa ”upvote” ja ”downvote”-

klikkausten summaan: tämä tieto antaa osviittaa siitä, miten samanmielisiä muut 

käyttäjät ovat jodlauksen sisällöstä. Emojit on kuvailtu hakasulkeisiin, samoin aineiston 

muu kuvallinen materiaali. Kun koko aineisto oli valmiina tekstinkäsittelyohjelmassa, 

perustin sille projektin ATLAS.ti-ohjelmaan analyysiä varten. 

3.2 Aineiston laadullinen sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, jossa aineisto 

käydään systemaattisesti läpi tutkimuskysymyksien näkökulmasta siten, että 

aineistosta merkitään ja erotetaan eli koodataan tutkimuksen kannalta kiinnostavat 

asiat. Merkittyä sisältöä voi esimerkiksi luokitella, teemoitella tai tyypitellä 

tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan kuvaus 

tiivistetyssä ja yleisessä muodossa, ja näin järjestetystä aineistosta pyritään tekemään 

mielekkäitä ja luotettavia johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

Oman analyysini toteutin teoriaohjaavasti: sisällön tarkastelu ei pohjautunut suoraan 

teoriaan eikä sen tarkoituksena ollut teorian testaaminen, mutta aikaisempi tieto ja 

teoreettinen viitekehys kuitenkin ohjasivat ja auttoivat analyysissa. Pyrin melko 

avoimesti katsomaan, mitä aineisto sisältää, enkä siis päättänyt koodeja tai 

kategorioita etukäteen. Olin kiinnostunut @rahvaat-kanavasta ilmiönä jo ennen 

syvällistä perehtymistä teoreettiseen ja tutkimuskirjallisuuteen, eli ne eivät 

määränneet aineiston valinta- ja hankintaprosessia. Olen kuitenkin saanut toisessa 

luvussa esitellyistä teoksista ja artikkeleista työkaluja oman analyysini tekemiseen. 

Olen ollut kiinnostunut erityisesti erontekoihin, makuun ja moraaliin liittyvistä 

elementeistä aineistossa. Lisäksi olen pyrkinyt analysoimaan ja tulkitsemaan, mihin 

laajempiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin kanavalle tuotettu sisältö liittyy. Tarkastelen 

kanavaa siitä näkökulmasta, ettei se ole mikä tahansa huviksi kirjoittamisen 

ilmentymä, vaan se kertoo jotakin laajemmin yhteiskunnasta, jossa elämme. 

Tutkielmani analyysiprosessi alkoi tavallaan jo aineistonkeruuvaiheessa, kun kopioin 

dataa Jodelista tekstinkäsittelyohjelmaan ja tulin samalla lukeneeksi ja pohtineeksi 
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sisältöä. Sain siitä jonkinlaisen yleiskuvan jo tuossa vaiheessa. Tämän jälkeen latasin 

aineiston ATLAS.ti-ohjelmaan, jonka avulla tein varsinaisen analyysiluennan. Tein aluksi 

noin kymmenesosalle aineistosta hyvin aineistolähtöisen koodauskokeilun siten, että 

en tässä vaiheessa vielä juurikaan ryhmitellyt koodeja tai tarkastellut niitä eri 

abstraktiotasoilla. Koodien nimet tulivat pitkälti suoraan aineistosta. Valitsin 

analyysiyksiköksi yhden jodlauksen kommentteineen, sillä se on Jodelin kontekstissa 

luonteva kokonaisuus, joka @rahvaat-kanavalla käsittelee usein yhtä aihetta, 

esimerkiksi alla olevassa otteessa television katselua: 

J7 Mitä rahvaat kattovat telkkarista? (lähellä, 10 d, 5 v) 

J7.1 Uutisia (1, Helsinki, 10 d, -26 v) 

J7.2 Temppareita (2, Helsingfors, 10 d, 53 v) 

J7.3 Tempparit ja mitä näitä muita samantyyppisiä roskasarjoja nyt on. (3, Helsinki, 10 

d, 31 v) 

J7.4 Temppareita ja Salkkareita. (4, lähellä, 10 d, 29 v) 

J7.5 Salkkareita (5, Helsinki, 10 d, 22 v) 

J7.6 Tlc (6, lähellä, 10 d, 11 v) 

J7.7 Love island, tempparit, unelmahäät (7, kaukana, 10 d, 18 v) 

J7.8 Uusi päivä (8, lähellä, 10 d, 3 v) 

J7.9 [Nelonen, FOX] (9, Helsinki, 10 d, 6 v) 

J7.10 Putous (10, Helsinki, 9 d, 10 v) 

J7.11 Entäpä netflixistä? (OJ, lähellä, 9 d, 0 v) 

J7.12 Kumman kaa (11, lähellä, 9 d, -2 v) 

J7.13 Napakymppi (11, lähellä, 9 d, 2 v) 

J7.14 Neljän tähden illallinen (11, lähellä, 9 d, 4 v) 

J7.15 Ex on the beach (12, Helsinki, 9 d, 11 v) 

J7.16 Tankkaustarinat (13, Helsinki, 9 d, 7 v) 

J7.17 Suomen huutokauppakeisari (11, lähellä, 9 d, 0 v) 

J7.18 Simpsonit (14, erittäin lähellä, 9 d, 4 v) 

J7.19 reality ohjelmia (15, lähellä, 9 d, 2 v) 

J7.20 Telkkari itsessään (16, lähellä, 7 d, 1 v) 

Läheskään aina jodlaus kommentteineen ei kuitenkaan sisällä näin tarkkarajaista 

aihetta, kuten esimerkiksi alla olevassa aineisto-otteessa. Valittu analyysiyksikkö on 

kuitenkin luonteva ja hallittavan kokoinen, ja tässäkin tapauksessa kokonaisuuden voisi 

nimetä vaikkapa ”rahvaan elämänpoluksi”. 

J13 13v: koulukiusattu + tarkkiksella 

14v: koulukiusattu tarkkiskundi ja vandaali 

15v: kiitettäviä arvosanoja ja väkivaltaista käyttäytymistä 

16v: lukio kusee + kamppiemo 
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17v: lukio kusee + rakastuminen 

18v: lukio kusee + riitoja + taideprojekt (lähellä, 10 d, 15 v) 

J13.1 taide [sydänsilmä-emoji x 3] (1, Helsinki, 10 d, 2 v) 

J13.2 19v: siivoojan duunissa valkolakin jälkeen ja budi palaa, parisuhde kariutuu 

ideologiaan (OJ, lähellä, 10 d, 10 v) 

J13.3 20v: tyriminen kaikessa muussa paitsi raksalla ja keikkailevana muusikkona (OJ, 

lähellä, 10 d, 8 v) 

J13.4 21v: paljon tapahtuu positiivisia asioita, töitä on, mutta myös nuppi sekoaa 

lopuksi (OJ, lähellä, 10 d, 8 v) 

J13.5 22v: reissaamista, päihteitä, töitä, kirjoittamista (OJ, lähellä, 10 d, 7 v) 

J13.6 23v: Luultavasti menee luottotiedot, joudun fyysisen sairauden takia eläkkeelle ja 

joudun myymään persettä ja huumeita. (OJ, lähellä, 10 d, 6 v) 

J13.7 @2 Minister ei tea mu nime. (OJ, lähellä, 10 d, 3 v) 

J13.8 @OJ oonko rahvas ku opiskelen musiikkia maisteritasolla? [hammasirvistys-

emoji] (3, kaukana, 9 d, 1 v) 

Testikoodauksen myötä aineistosta alkoi hahmottua elementtejä, joita aloin ryhmitellä 

laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Poimin koodilistasta esimerkiksi fyysisiin ominaisuuksiin 

liittyvät koodit yhteen, lisäsin niiden alkuun tunnisteen ”fyys. ominaisuudet:” ja 

merkitsin ne omalla värillään. Tein samoin henkisiin ominaisuuksiin, alueisiin, 

elämäntyyliin, ihmissuhteisiin, mielipiteisiin, päihteisiin, rahapuheeseen ja 

sosioekonomisen aseman mittareihin liittyville koodeille. Tällaisten sisällöllisten 

elementtien lisäksi itse ilmaisun tapa on aineistossa vähintään yhtä keskeinen asia. 

Ryhmittelin nämä ilmaisulliset elementit – muun muassa larppaaminen, 

hakasulkusisältö, emojit, alatyyli ja kielioppinormien rikkominen – yhteen tunnisteella 

”ilmaisull. elementit:” ja omalla värillään. 

Testikoodauksen jälkeen aloitin uuden koodauskierroksen aineiston alusta. 

Työskentelyn edetessä syntyi paljon uusia koodeja, jotka pyrin mahdollisuuksien 

mukaan heti liittämään johonkin laajempaan kokonaisuuteen, esimerkiksi mainittuun 

elämäntyylillisten elementtien ryhmään. Jotkin koodit osoittautuivat liian 

yksityiskohtaisiksi tai toisen koodin kanssa hyvin samaa asiaa kuvaavaksi. Tällaisia 

koodeja yhdistelin suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja turhiksi osoittautuneita poistin. 

Aineistosta hahmottui myös uusia kokonaisuuksia. Huomasin, että ”rahvaus” on 

kanavalla sukupuolittunut ilmiö, joten lisäsin projektiin koodit ”sukupuoli: miehuus” ja 

”sukupuoli: naiseus”. Lisäksi merkitsin aineistoon kohdat, joissa käyttäjien välillä oli 

erimielisyyttä tai epävarmuutta ”rahvauden” elementeistä käyttäen koodeja 
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”kamppailu: erimielisyys”, ”kamppailu: kyseenalaistaminen” ja ”kamppailu: neuvottelu 

rahvauden tunnuspiirteistä”. 

ATLAS.ti-ohjelman hakutoimintojen hyödyntämistä varten muodostin koodeista myös 

seuraavat koodiryhmät: alueet, elintavat, fyysiset ominaisuudet, henkiset 

ominaisuudet, ihmissuhteet, ilmaisulliset elementit, kamppailu, koulutus, 

kuluttaminen ja estetiikka sekä raha ja sosioekonominen asema. 

Jaottelin analyysin kolmeen osaan seuraavien kysymysten avulla: keitä kanavalla 

larpataan, mitä siellä larpataan ja miten larpataan? Ensimmäiseen kysymykseen 

vastatakseni etsin aineistosta viitteitä perinteisiin demografisiin tekijöihin ja analysoin 

erityisesti sukupuoleen, koulutukseen ja tuloihin liittyvää sisältöä. Toista kysymystä 

varten analysoin elementtejä, jotka liittyvät elämäntyyliin laajasti ymmärrettynä. 

Kolmanteen kysymykseen pyrin vastaamaan ilmaisullisia elementtejä tarkastelemalla. 

Tarkempi analyysi ja sen tulokset on esitetty tutkielman luvussa neljä. 

3.3 Tutkimuseettiset kysymykset 

Sosiaalisen median tutkimiseen liittyy eettisiä kysymyksiä yhtä lailla kuin mitä tahansa 

muutakin aineistoa hyödyntävään tutkimukseen, mutta jotkin kysymykset nousevat 

erityisesti sosiaalisen median käytöstä. Vapaasti saatavilla olevia verkkoaineistoja voi 

periaatteessa käyttää kuin mitä tahansa julkaistua materiaalia, mutta niitä 

hyödyntävän tutkijan tulisi kuitenkin huomioida muitakin seikkoja kuin potentiaalisen 

aineiston näennäinen julkisuus: on pohdittava muun muassa sitä, miten intiimejä ja 

arkaluontoisia ja kuinka julkisiksi tarkoitettuja tutkittavat sisällöt ovat (Turtiainen & 

Östman 2013; 51, 56). Tutkittavilla on poikkeustapauksia lukuun ottamatta oikeus 

tietää olevansa tutkimuksen kohteina. Poikkeustapauksena voidaan pitää sellaisia 

tilanteita, joissa tutkittavien tietoisuus kohteena olosta vääristäisi saatavilla olevaa 

tietoa niin, ettei tutkimusta voitaisi toteuttaa. Lisäksi tällaisen tutkimuksen tuottaman 

tiedon tulisi olla uutta ja merkittävää. Mitä syvemmälle yksittäisten ihmisten 

henkilökohtaiseen elämään, kokemuksiin ja tuntemuksiin paneudutaan, sitä 

tärkeämpää tutkittavien itsemääräämisoikeuden huomioiminen on. (Mt. 56.) 
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Tämä muodosti ensimmäisen eettisen ongelman tutkielmani kannalta. En ole itse 

osallistunut tutkittavan Jodel-kanavan toimintaan mitenkään, en siis myöskään 

kertoakseni muille käyttäjille tutkielmastani. Olen halunnut tutkia kanavilla tuotettavaa 

luokkapuhetta ilman tutkijan “läsnäolon” vaikutusta. Pohdin, että tieto kanavan 

sisällön käytöstä tutkimusaineistona olisi voinut johtaa esimerkiksi joidenkin käyttäjien 

itsesensuuriin ja joidenkin provosoitumiseen eli aineiston jonkinlaiseen vääristymiseen. 

Lisäksi kanavalle tuotettua sisältöä ei voida pitää erityisen arkaluontoisena tai 

intiiminä: käyttäjät eivät näytä kertovan juurikaan omasta elämästään tai omista 

kokemuksistaan vaan käsityksistään toisten, ”rahvaiden”, tunnusmerkeistä, ja sisällön 

sävy on kevyt. Kanavaa pääsee lukemaan kuka tahansa Jodelin käyttäjä eli käytännössä 

kuka tahansa, jolla on mahdollisuus käyttää sopivaa mobiililaitetta. Sovelluksessa ei ole 

nimimerkkejä tai mitään muutakaan käyttäjiä yksilöivää tunnusta. Lisäksi @rahvaat-

kanava on jokseenkin tunnettu ja siten helposti löydettävissä; siitä vinkataan muun 

muassa City-median verkkojutussa Jodelin ”ykköskanavista” (Möhkölä 2018). Käyttäjän 

sijainti tosin vaikuttaa siihen, mitä viestejä hän näkee. 

Myös vauva.fi:n keskustelufoorumin white trash -keskusteluja tutkinut Kolehmainen 

(2017) on päätynyt osallistumattomaan havainnointiin, josta keskustelupalstan 

käyttäjiä ei ole informoitu. Hän on myös päättänyt käyttää suoria lainauksia 

aineistosta sellaisenaan. Hän tunnustaa, että joskus sitaattien sisältö kannattaa 

muokata omin sanoin siten, ettei alkuperäistä materiaalia olisi niin helppoa löytää 

hakukoneilla. Suomesta englanniksi kääntämistä lukuun ottamatta Kolehmainen ei ole 

kuitenkaan tehnyt niin, sillä aineisto on julkista ja helposti löydettävissä ja saatavilla. 

(Mt. 255.) Janhonen (2017) on puolestaan tutkimushankkeessaan tarkastellut nuorten 

omaehtoisesti YouTube-videopalveluun tuottamia kouluruokailuun liittyviä videoita. 

Tutkimushankkeelle haettiin Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen 

ennakkoarvioinnin toimikunnan lausuntoa, ja sen mukaan tutkimus voidaan 

periaatteessa toteuttaa ilman tutkittavien tietoon perustuvaa suostumusta, koska 

YouTube-videot ovat julkisia. Toimikunta piti kuitenkin tärkeänä sitä, että aineisto 

anonymisoidaan huolellisesti tuloksia julkaistaessa. Lisäksi tutkittavien nuoren iän 

vuoksi toimikunta suositteli, että tutkimuksen sisältö ja tarkoitus avataan aina, kun se 
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on mahdollista. Näihin esimerkkeihin ja aineiston anonyymiyteen tukeutuen olen 

toteuttanut tutkimukseni ilman tutkittavien informoimista tutkielman tekemisestä. 

Toinen eettinen kysymys, jota olen pohtinut, liittyy siihen, kuka jodlaukset omistaa ja 

miten niitä saa käyttää. Lähtökohtaisesti verkkoon tuotetut tekstit ovat tekijänsä 

omaisuutta samalla tavalla kuin muuallekin tuotetut, mutta käytännössä 

palveluntarjoajat saattavat määrittää rajoituksia, jolloin osa oikeuksista on siirretty 

niille. Tällöin tutkimuksen tekijän tulisi Turtiaisen ja Östmanin (2013, 58) mukaan 

kääntyä tutkimuspyynnön kanssa ensin sovelluksen ylläpitäjän puoleen. Jodelin 

käyttöehtojen mukaan sovelluksen käyttäminen on sallittua vain kuluttajille ja vain 

henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Palvelua saa käyttää vain “sille 

tarkoitetulla tavalla”. Lisäksi käyttöehdot antavat Jodelille luvan käyttää jodlaajien 

tuottamaa sisältöä. (The Jodel Venture GmbH 2019.) Tämä herätti joitakin kysymyksiä: 

Kuka omistaa Jodelin käyttäjien tuottaman sisällön? Voiko sitä käyttää tutkimukseen ja 

voiko siitä tehtyä tutkielmaa julkaista esimerkiksi verkossa? Maisterintutkielman 

tekeminen on ei-kaupallista toimintaa, mutta ei täysin henkilökohtaista, eikä se 

todennäköisesti sisälly palveluntarjoajan tarkoittamaan tapaan käyttää 

sovellusta. Pohdin, täytyisikö Jodelilta pyytää suostumus aineiston keräämiseen 

palvelusta. Euroopan unioni kuitenkin hyväksyi keväällä 2019 tekijänoikeusdirektiivin, 

jonka mukaan laillisesti luettavissa olevaa aineistoa pitää saada käyttää 

tiedonlouhinnan materiaalina ei-kaupalliseen tutkimustarkoitukseen (Happonen 2019). 

Näin ollen en lopulta katsonut tarpeelliseksi pyytää Jodelilta lupaa materiaalin 

käyttöön. 

Näiden erityisesti aineistoon liittyvien eettisten kysymysten lisäksi tavanomaiset 

tutkimuseettiset näkökohdat pätevät tässäkin työssä. Minun on esimerkiksi 

tunnistettava ja tunnustettava oma suhteeni tutkimuskohteeseen: omat kokemukseni, 

näkemykseni ja ennakko-oletukseni (Turtiainen & Östman 2013, 61). On esimerkiksi 

myönnettävä, että aineisto herättää minussa monenlaisia tunteita inhosta ja 

närkästyksestä huvittuneisuuteen, ja nämä tunteet kytkeytyvät omiin näkemyksiini 

aiheesta. Niitä on pohdittava ja työstettävä siten, että olen niistä tietoinen ja 

huomaan, kun ne uhkaavat vaikuttaa valintoihin, joita tutkimusprosessin aikana on 

tehtävä. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota muun muassa siihen, etten tutkielmallani 
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itse uusintaisi tai legitimoisi esimerkiksi halventavia kuvauksia mistään ihmisryhmästä. 

Tähän liittyen olen tehnyt muun muassa päätöksen kirjoittaa termit ”rahvaat” ja 

”rahvaus” systemaattisesti lainausmerkkeihin ilmaistakseni sen, etten itse allekirjoita 

tällaista leimaavaksi tarkoitettua nimitystä. (Kun kirjoitan @rahvaat-kanavasta, en 

kuitenkaan käytä lainausmerkkejä, sillä ne eivät sisälly kanavan nimeen alkuperäisessä 

kontekstissaan.) Tarkoitukseni on tehdä näkyväksi se, että sosiaalinen todellisuus ja 

tässä tapauksessa sen ”rahvaaksi” nimetty osa tuotetaan sosiaalisissa käytännöissä ja 

että kyseessä oleva sosiaalisen median sisältö on osa luokan tekemistä ja 

luokkakamppailua. ”Rahvaat” eivät ole luonnostaan tai itsestään olemassa oleva 

kategoria, vaan se aktiivisesti tehdään kirjoittamalla ja kuvaamalla. Tunnustan 

kuitenkin, että tämäntyyppiseen tutkimukseen liittyy eettinen ristiriita sen suhteen, 

että yhtäältä on tarkoitus analysoida ja purkaa leimaavaa puhetta, mutta toisaalta 

materiaali tulee samalla uudelleen kirjoitetuksi. Tätä ristiriitaa on vaikea ratkaista 

täysin tyydyttävällä tavalla. 

4 Analyysi ja tulokset: ”rahvaan” tuottaminen larppaamalla 

Kuten aineistoa esittelevässä alaluvussa totesin, @rahvaat-kanava on osa laajempaa 

Jodelissa esiintyvää ilmiötä: se on niin kutsuttu ”larppikanava” (eng. live action role 

play, LARP; live-roolipelaaminen), joita on sovelluksessa muitakin. Kanavalle tuotettu 

materiaali on sekä sisällöllisesti että ilmaisullisesti rikasta. Aineiston niin kutsutut 

jodlaukset voi jakaa ilmaisumuodon perusteella kahteen eri tyyppiin: niin sanottuun 

larppaamiseen, jossa kanavalle osallistuva henkilö omaksuu ”rahvaan” roolin ja 

ilmaisee sitä eri tavoin, sekä hakasulkujen sisään kirjoitettuun sisältöön, jota kanavalla 

käytetään ”rahvaiden” asioiden suoraan yksilöimiseen ja yleisemmin merkitsemään 

sisältöä, jota osallistujat tuottavat ilman roolin omaksumista. Keskityn omassa 

analyysissäni etenkin larppaussisältöön ja pyrin vastaamaan kysymyksiin siitä, keitä, 

mitä ja miten larpataan, eli ketkä ja minkälaiset asiat määrittyvät kanavalla ”rahvaiksi” 

ja millaisella ilmaisulla tämä pyritään tekemään. Hyödynnän kuitenkin myös muuta 

kanavan sisältöä, sillä se kommentoi larppaussisältöä ja antaa myös suoraan vastauksia 

esitettyihin kysymyksiin. Lisäksi larppaamis- ja muu sisältö esiintyvät aineistossa usein 
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sekaisin ja limittäin esimerkiksi siten, että hakasulkuihin kirjoitetun jodlauksen jälkeen 

joku muu voi jatkaa ketjua kommentoimalla sitä larppaamalla. 

On hyvä huomata, että kyseessä on eräänlainen huumorikanava ja sen sisältö on hyvin 

kärjistävää. Tästä huolimatta luen ja analysoin sitä tässä työssä ”vakavasti”, koska 

katson huumorin ja kärjistämisen verhoavan taakseen luokkamekanismeja. Tylerin 

(2008, 19) mukaan onkin tavallista, että yhteiskuntaluokan representaatiot ovat 

karikatyyrisiä. 

Käsittelen seuraavissa alaluvuissa ensin sitä, keitä ja minkälaisia asioita @rahvaat-

kanavalla larpataan: analysoin kanavalla tuotettuja hahmoja, niiden maailmankuvaa 

sekä ”rahvaaksi” määrittyvää elämäntyyliä laajassa mielessä. Koska aineiston 

kielellinen ilmaisu on aivan omanlaistaan, vallitsevista kirjoitusnormeista poikkeavaa ja 

luokan tekemisen kannalta oleellista, käsittelen sitä omassa alaluvussaan. Lopuksi 

pyrin hahmottamaan ”rahvaasta” muodostuvaa kokonaiskuvaa ja pohdin analyysin 

tuloksia. 

4.1 Keitä @rahvaat-kanavalla larpataan? 

Tarkastelen analyysini aluksi sitä, keitä larppaajat pyrkivät määrittämään ”rahvaiksi”. 

Tätä varten etsin aineistostani viitteitä perinteisiin demografisiin tekijöihin ja analysoin 

erityisesti sukupuoleen, koulutukseen ja tuloihin liittyvää sisältöä. Samalla analyysi 

näyttää, millaisia näihin seikkoihin kytkeytyviä asenteita ja maailmankuvaa pyritään 

merkitsemään ”rahvaaksi”. 

Kanavalla tuotettu kuva ”rahvaudesta” on aineistoni perusteella varsin 

sukupuolittunut. Aineistoa käsitellessäni liitin sen katkelmiin koodin ”sukupuoli: 

naiseus” selvästi useammin kuin koodin ”sukupuoli: mies”. Sukupuoli käy ilmi sekä 

suoraan sukupuolittuneista sanavalinnoista (kuten ”nainen”, ”muija”, ”muidu”, ”bitch”, 

”mies”, ”äijä”, ”bro”) että epäsuoremmin larpattavien hahmojen nimistä ja vielä 

viitteellisemmin nais- tai miestyypilliseksi mielletyn käytöksen ja esineiden kautta 

(esimerkiksi ripsienpidennykset tai ystävien kutsuminen hellittelynimillä). Seuraava 

aineisto-ote havainnollistaa joitakin näistä sukupuolen merkitsemisen keinoista: 



25 
 

J153 Facebookissa on paljon kavereita, mutta kuka on oikeasti ystäväni?[silmänisku-

emoji] Kerro missä ollaan tutustuttu ja paras muisto yhdessä [halaus-emoji] Kopioi 

sitten omalle seinällesi ja katso ketkä oikeasti välittävät sinusta [tyytyväinen 

hymy -emoji] (Helsinki, 9 d, 86 v) 

J153.1 Tutustuttii siel kannus [pyörivät sydämet -emoji] Se yx Jobo läikytti mun päälle 

lonccuu ja sit autoit mua siivoo ne mun obey paidalt [itkunauru-emoji kyljellään x 2] 

Huutis!! Oot kyl niin tärkee muidu[pyörivät sydämet -emoji x 2][kieltä näyttävä, silmää 

iskevä emoji] (1, kaukana, 9 d, 13 v) 

J153.2 @1 haha toi oli nii best ilta vaik hukkasin mun puhelimen ja rahat!![irvistävä 

emoji eriparisilmillä] samoin honey [kaksi sydäntä -emoji x 2] (OJ, kaukana, 9 d, 11 v) 

J153.3 baarikärpäsen vessois ku ku autettii jessican synttäreil sitä jotai muiduu ku se oli 

ihan thöön out ja oksenteli sylii [itkunaurava kissa -emoji x 2] paras muisto tallinkin 

risse <3333, ps. pakko mennä taas joku kerta yhes reissuu [maailmankartta-emoji] 

[kaksi sydäntä -emoji] (2, Helsinki, 9 d, 8 v) 

Tässä ketjussa naiseutta merkitään suoraan ”muidu”-sanan käytöllä sekä viittaamalla 

Jessica-nimiseen henkilöön. Lisäksi ystävyyteen liittyvien kiertoviestien julkaisemista, 

ystävien kutsumista ”honeyksi” ja erilaisten sydän- ja hymy-emojien runsasta käyttöä 

voidaan pitää naistyypillisenä käytöksenä. 

Sukupuolta käsitellään kanavalla myös suoraan, ilman larppaamista. Esimerkiksi alla 

olevassa otteessa jodlaaja on käyttänyt sovelluksen kysymystoimintoa. Muut käyttäjät 

ovat tässä tapauksessa osallistuneet vain äänestämällä. 

J65 Tiedätkö enemmän rahvaita naisia vai miehiä? (lähellä, 7 d, 3 v) 

Nainen[kieltä näyttävä, silmää iskevä emoji][punainen sydän-emoji][liekki-

emoji] 61.3% 

 Mies[aurinkolasipäinen emoji][vaalea nyrkki-emoji][tuoppi-emoji] 38.7% 

 212 ääntä 

Äänestyksen tulokset näkyvät kunkin vastausvaihtoehdon jälkeen ja annettujen äänten 

lukumäärä alimmaisena. Tässä tapauksessa 212 äänestä 61,3 prosenttia on annettu 

vaihtoehdolle nainen. Tämä käy yhteen sen havainnon kanssa, että kanavalla 

käsitellään enemmän naisten kuin miesten ”rahvautta”. 

Muista sukupuolista aineistossa ei puhuta ainakaan suoraan, joskaan useissa kohdissa 

sukupuolta ei mainita eikä vihjata, ja esimerkiksi jotkin käytetyt nimet tai lempinimet 

ovat sukupuolineutraaleja. Esimerkiksi yllä esitetyssä jodlausketjussa (J153) mainittu 

erisnimi ”Jobo” on sen verran harvinainen, ettei se ole vakiintunut millekään tietylle 

sukupuolelle. Aineistosta muodostuva kokonaiskuva on kuitenkin se, että @rahvaat-
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kanavalla tuotetussa maailmassa vallitsee kaksinapainen sukupuolikäsitys. ”Rahvaat” 

naiset ja miehet merkitään erilaisiksi – kuten edellä esitetyssä äänestysesimerkissä eri 

sukupuoliin liitettiin erilainen emoji-kokoelma – ja ”rahvaiden” sukupuolirooleista 

tuotetaan varsin perinteiset, kuten seuraava esimerkki havainnollistaa: 

J122 yuccis on kylil ajelee uudel bemmillä [sydänsilmäinen kissa -emoji x 3] teen 

nistipataa sille ku se tulee nii pääsee valmiiseen pöytää ku varmaa jo väsyttää 

[irvistävä emoji eriparisilmillä][keltainen OK-käsimerkin emoji][sydänsilmä-emoji x 

2][pusu-emoji] vaimojen juttuja [silmänisku-emoji][raskaana oleva emoji][pyörivät 

sydämet -emoji x3] (lähellä, 10 d, 44 v) 

J122.1 Vitsi oot kyl niiii vaimomatskuu Yenni!!! [sydänsilmä-emoji x2][liekki-emoji x2] 

Itehä en osais kokkaaa mitää ilman et, koko talo palaa [xD-emoji x4] onneks on mäkki 

[irvistävä emoji eriparisilmillä x 2] (1, lähellä, 10 d, 12 v) 

J122.2 @1 mä katoin you tubest videon nii sit opin heti [irvistävä emoji eriparisilmillä x 

2][keltainen OK-käsimerkin emoji] kokeile säki zaida se on ihan helppoo 

[sydänsilmäinen kissa -emoji x 3] sit yori varmaa ilahtuis [tunnistamaton emoji] 

[silmänisku-emoji][pusu-emoji][silmänisku-emoji][sydänsilmä-emoji][keltainen peukalo 

ylös -emoji] (OJ, lähellä, 10 d, 9 v) 

J122.3 Tais Yuccisboi kurvata just mun parkkikselle [silmänisku-emoji][viekas emoji] et 

sil menee hetki mut kiva et teet ruokaa sille valmiiks niin mun ei tarvii [itkunauru-emoji 

kyljellään x 3] bitch. (2, kaukana, 8 d, 0 v) 

Otteessa mies- ja naissukupuolen välillä on jyrkkä kontrasti. Mieshahmon (”Yuccis”, 

”Yuccisboi”) kerrotaan olevan ajelemassa autollaan samalla, kun naiset (”Yenni” ja 

”Zaida”) keskustelevat ruoanlaitosta. Kokkaaminen on ”vaimojen juttuja” ja ruokaa 

laittava nainen ”vaimomatskua”, joskaan se ei suju katkelman naishahmoilta aivan 

ongelmitta ja he joutuvat turvautumaan pikaruokaketjuihin ja internetin 

opetusvideoihin. Ketjun viimeisen kommentoijan sukupuolta ei kerrota, mutta koska 

maailma, joka kanavalla larppaamalla tuotetaan, on hyvin heteronormatiivinen, hahmo 

olisi luontevaa tulkita ”Yucciksen” toiseksi naiseksi, jonka rooli on olla rakastaja eikä 

kotitöitä hoitava vaimo. Näin larppiketjuun tulee myös perinteisen huora-madonna- 

vastakkainasettelun elementtejä. 

Toisaalta aineistossa esiintyy myös hahmoja, joissa nämä naisen arkkityypit 

sekoittuvat, kuten yksinhuoltajaäitejä, joita pyritään merkitsemään esimerkiksi 

vastuuttomiksi päihteidenkäyttäjiksi tai muulla tavoin moraalisesti kyseenalaisiksi. 

Seuraavassa aineistositaatissa vastuuttomuuden leimaa vahvistaa se, että larpattavat 

hahmot ovat lähteneet risteilylle keskellä koronaviruspandemiaa kesällä 2020: 
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J273 [kuva pöydästä, jossa juomia ja tupakansytytin; kuvateksti ”kEravan yh-mamma 
yhdistyksen kesä risteily”] (Vanda, 13 d, 64 v) 

J273.1 Oliks tästä puhetta siel pienten lasten äidit -faceryhmäs (1, erittäin lähellä, 13 d, 
14 v) 
J273.2 Nauttikaa! Koronasta siis (2, erittäin lähellä, 13 d, 7 v) 
J273.3 @oj täällä, oon tiksis[mietteliäs emoji] (3, kaukana, 13 d, 2 v) 
J273.4 @3 se oli menomatkaaaa xDDDD entiiä mitä tää iphone 5 sekoo (OJ, kaukana, 
13 d, 5 v) 
J273.5 Risse 5 kautta 5 [kieltä näyttävä, silmää iskevä emoji x 3][punainen sydän-
emoji][irvistävä emoji eriparisilmillä][jousen lävistämä sydän -emoji][irvistävä emoji 
eriparisilmillä][nainen tanssii -emoji] (4, lähellä, 13 d, 1 v) 

Kuten totesin, miehet ja miehuus esiintyvät aineistossa jonkin verran naiseuteen 

liittyviä elementtejä harvemmin. Lisäksi aineistomateriaali, joka jollain tapaa käsittelee 

miehiä ja miehuutta, on usein kytköksissä naiseuteen: miehet esiintyvät naishahmojen 

puheessa esimerkiksi poikaystävinä, puolisoina (kuten sivun 26 aineisto-otteessa J122), 

seksikumppaneina ja juhlintaseurana. Miesäänistä larppaamista on vähemmän ja sekin 

on usein kytköksissä naisiin: 

J293 Vittu se jossu on nyt raskaana mulle!!Tää on sen hullun ämmän joku sairas tapa 

pysytellä mu elämäs[itkunauru-emoji x 2] ei me käytetty mitäö hormonii pillerii mut 

vedin ain ulos kyl ja kerra se sai jo keSkenmenon nii miks ny se tuli sit paksuks... 

(lähellä, 11 d, 36 v) 

J293.1 onkse käyny jossa hormoni hoidos ja salannu multa vittu? Ku luulin et sen keho 

hylkii vauvoi. Väittää et ei mut en tasan luota toho muijaa enää[oksentava emoji] (OJ, 

lähellä, 11 d, 10 v) 

J293.2 Ikeaan henkariostoksille vaa (1, lähellä, 11 d, 7 v) 

Yllä olevassa otteessa mieshahmo on raivoissaan siitä, että hänen naisystävänsä tai 

seksikumppaninsa on tullut ainakin miehen tahtomatta raskaaksi. Puutteellinen 
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raskaudenehkäisy ja käsitys kerran koetusta keskenmenosta hedelmättömyyden 

merkkinä saavat hahmon näyttämään ymmärtämättömältä ja vastuuttomalta. 

Mieshahmo myös aktiivisesti siirtää vastuuta naisen harteille, pitää tätä ongelmana ja 

epäilee tätä salaa läpikäydyistä hormonihoidoista ja ”sairaasta” yrityksestä pysytellä 

miehen elämässä. Larppaaja tuottaa kuvaa ”rahvaasta” miehestä henkilönä, joka ei 

juuri puntaroi omaa osuuttaan tilanteen syntymisessä, vaan syyttää naista 

epäluotettavaksi. Miehen negatiivinen suhtautuminen kumppaniaan kohtaan toistuu 

myös muualla aineistossa: 

J198 Akka pyysi maalaamaam seinät, aina se valittaa kun ei oo vielä maalattu,,,, 

sanoim sille että nyt olet hiljaa akka,,, kun sait vihdoin sisustus tikkaat seinää vasten 

rähkej ;) (Espoo, 6 d, 32 v) 

Tässä jodlauksessa puhujan sukupuolta ei kerrota suoraan, mutta jälleen kanavan 

sukupuolistereotypioita hyödyntävän ja heteronormatiiviseksi tuotetun maailman 

vuoksi olisi hahmo luontevaa tulkita mieheksi, joka puhuu naisystävästään tai 

vaimostaan ”akkana”. ”Rahvas” mies kuvataan puolisoaan ja kodin sisustusta kohtaan 

välinpitämättömäksi henkilöksi, joka rehvastelee sillä, ettei ota naisen pyyntöjä 

vastaan. Sukupuolirooleja vahvistaa se, ettei nainen jostain syystä maalaa seiniä itse. 

Lisäksi runsaasti kirjoitusvirheitä sisältävä teksti kuvaa, kuinka ”rahvas” – tässä 

tapauksessa mies – ei joko osaa tai ei välitä kirjoittaa kieliopillisesti oikein. 

Välinpitämättömyys oikeinkirjoitusta ja kirjaoppineisuutta kohtaan tulee esille myös 

seuraavassa aineisto-otteessa: 

J53 En oo koskaan lukenu yhtää kirjaa kannesta kanteen ja oon siit ylpee (Helsinki, 7 d, 

33 v) 

J53.1 pistä tohon mace [keltainen nyrkki-emoji] ei raksa ukot lue ne tekee 

[aurinkolasipäinen emoji] lukio homot voi sit siwan kassalla lukee niitä kuittejaan ku 

me tehään rahaa [itkunauru-emoji kyljellään x 2][rahasäkki-emoji x 2][dollarisilmäinen 

emoji x 2][aurinkolasipäinen emoji] (1, Helsingfors, 7 d, 35 v) 

[Sitaatista poistettu kaksi tähän analyysikohtaan liittymätöntä kommenttia tilan säästämiseksi] 

Ensimmäinen jodlaaja larppaa hahmoa, joka ylpeilee sillä, ettei ole koskaan lukenut 

kokonaista kirjaa. Hahmon sukupuoli ei tässä vaiheessa käy ilmi, mutta ensimmäinen 

kommentoija nimeää hahmon ”Maceksi” ja toteaa, etteivät rakennusmiehet lue, vaan 

keskittyvät tekemiseen ja rahan ansaitsemiseen. Hahmot homottelevat ja vähättelevät 
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lukevia ja lukion käyneitä miehiä. ”Rahvas” mies merkitään ahdasta miehuuskäsitystä 

uusintavaksi ja koulutusta halveksivaksi hahmoksi. Toisaalta matala tai ammatillinen 

koulutus esitetään aineistossa sukupuolesta riippumatta ”rahvaan” ominaisuudeksi: 

J66 [naislääkäri-emoji] onx tääl muita lähi hoitaja opiskelioita [aurinkolasipäinen emoji 

x 2] vois ottaa sitä märkää yhessä [itkunauru-emoji kyljellään x 2][kieltä näyttävä, 

silmää iskevä emoji x 2] (lähellä, 7 d, 40 v) 

J66.1 Haittaax et oon merconomi? Bichh oisin kyl legit nii ines[itkunauru-emoji 

kyljellään x 2][sydänsilmä-emoji][pisarat-emoji x 2][kieltä näyttävä, silmää iskevä 

emoji][tuopit-emoji x 2][kuohuviinilasit-emoji][viinilasi-emoji] (1, kaukana, 7 d, 9 v) 

J66.1 Joo sidukkaa [sydänsilmä-emoji x 5][kuohuviinilasit-emoji x 3] (2, lähellä, 7 d, 4 v) 

J66.2 Jos olis kuumii jätkii nii voisin hoitaa läheltä [kieltä näyttävä, silmää iskevä emoji 

x 3] (OJ, lähellä, 7 d, 2 v) 

J66.3 @1 ei haittaa kuha tuot niitä kuumii kauppis jätkiä sun luokalt messii 

[sydänsilmä-emoji x 2] (3, Helsinki, 7 d, 2 v) 

Katkelmassa ainakin aloittavan jodlaajan voi tulkita larppaavan nuorta naista: hahmo 

käyttää naislääkäri-emojia huhuillessaan muita lähihoitajaopiskelijoita ja 

myöhemmässä kommentissaan ilmaisee halukkuuttaan ”hoitaa läheltä kuumia jätkiä”. 

Ensimmäisen kommentoijan hahmo ilmoittautuu merkonomiksi, mutta sukupuoli ei 

selviä. Aineisto-otteessa ammatillisen perustutkinnon opiskeleminen kuvataan 

ennemmin seuran etsimisen ja alkoholin kuluttamisen kuin ammatillisten ambitioiden 

areenaksi. ”Rahvaan” esitetään myös olevan ymmärtämätöntä sen suhteen, mitä eri 

oppilaitokset ovat ja mitä niissä opiskellaan: viimeinen kommentoija pyytää 

merkonomihahmoa tuomaan mukanaan luokkansa ”kauppis jätkiä”, vaikka 

useimmiten ”kauppista” käytetään lempinimenä kauppakorkeakouluille, joissa voi 

opiskella esimerkiksi kauppatieteiden maisteriksi, ei merkonomiksi. 

Ammatillinen koulutus, koulutuksen puute ja kevyt tai vähättelevä suhtautuminen 

koulutukseen liitetään aineistossa ”rahvauteen”, mutta toisaalta osa kanavan 

käyttäjistä painottaa myös sitä, ettei korkea koulutus tai akateemisuus estä 

”rahvautta”: 

J227 [tää on sit oikea yliopisto-opiskelijan (!!!) tinderbio] 

 

”I’m not a bitch, I’m THE bitch and to you I’m Ms. Bitch [viinilasi-emoji]” (Espoo, 8 d, 96 

v) 

J227.1 [akateemisuus ei siis ole este rahvaudelle] (OJ, kaukana, 8 d, 86 v) 
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J227.2 Mahtavaa kun ihmiset luulee huonojen käytöstapojen olevan positiivinen 

luonteenpiirre. 

"Tämmönen mä vaa oon. Sanon asiat suoraan." 

Ei. Sä olet vaan vitun sietämätön kusipää. (1, lähellä, 8 d, 102 v) 

[Sitaatista poistettu tähän analyysikohtaan liittymättömiä kommentteja tilan säästämiseksi] 

J227.6 Joo ei toi akateemisuus todellakaan poislue rahvautta... (5, Helsinki, 7 d, 2 v) 

[Myös lopusta poistettu analyysikohtaan liittymätön kommentti] 

Oheisessa esimerkissä ”rahvaus” syntyy muista tekijöistä kuin koulutuksen puutteesta: 

alatyylisestä kielenkäytöstä (”bitch”, narttu) sekä ”bitchiyden” omaksumisesta 

keskeiseksi osaksi identiteettiä, minkä ajatellaan kytkeytyvän huonoihin 

käytöstapoihin. Skeggsiä (2014) mukaillen ”rahvaus” on tässä siis ennen kaikkea 

moraalinen ongelma ja uhka. Koulutuksella on kuitenkin roolinsa: akateemisuus ei 

itsessään ole ”rahvauden” määrittäjä, siinä missä kouluttautumattomuus ja 

koulutuksen halveksuminen voivat jo riittää leiman saamiseen. Sivun 28 esimerkissä 

(J53) koulutuksen halveksuminen on keskeinen osa hahmojen määrittymistä 

”rahvaiksi”. 

Aineistossa liitetään ”rahvauteen” matalan koulutuksen lisäksi usein myös matala 

tulotaso. Esimerkiksi seuraavassa otteessa larpataan tilannetta, jossa ”rahvaalla” on 

rahaa sen verran niukasti, ettei virheostoksesta johtuvaa tilannetta voi korjata 

menemällä uudelleen kauppaan ja hankkimalla oikeanlaista tuotetta: 

J215 Pistin mixun hacee mul tampoonei ja se idiootti toi mul aikuisten vaippoi [xD-

emoji] vittu ei oo varaa enää toiseen kauppa reisuu ni tääl istun vaipois sit [xD-

emoji][liekki-emoji][keltainen nainen facepalm-emoji] (lähellä, 8 d, 51 v) 

Rahavaikeudet yhdistetään aineistossa usein siihen, että ”rahvas” elää pitkälti 

sosiaalietuuksien varassa ja saattaa lisäksi käyttää tulojaan tavalla, joka leimataan 

taitamattomaksi: 

J266 Ikinä en on pyytäny apua mutta nyt on pakko. Miehen kanssa tukia 

200e/kuukausi perpää. Nyt rahat loppu ja kuukautta vielä jälellä. Ei auta diakonia eikä 

sossu. Lapsi tosi pettynyt kun ei saa kesäherkkujakaan (Helsinki, 14 d, 17 v) 

J266.1 [itkunauru-emoji] perus naistenhuone (1, lähellä, 14 d, 34 v) 

J266.2 Ei auta diakonia eikä sossu mut entäs auttaaks kossu ??? [itkunauru-emoji x 4] 

J266.3 @2 tosi kiva tulla nauramaan toisten pahalle tilanteelle. Sulla vissii ikinä ollu 

vaikeaa!! (OJ, Helsinki, 14 d, 6 v) 

J266.4 Köyhyys ei ole rahvautta (3, kaukana, 14 d, -11 v) 
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J266.5 @1 en tiedä mikä on naistenhuone enkä pääse sinne ko ei oo varaa tankata ees 

autoa (OJ, Helsinki, 14 d, 12 v) 

J266.6 @3 ei me ollakkaan rahvaita kuka niin väitti? Ollaan toimeen tulo tuella ja viime 

kuussa tuli yllättäviä menoja kun pidettiin hää juhlat. Kohtuutonta että tässä kuussa ei 

olla saatu täysiä tukia (OJ, Helsinki, 14 d, 9 v) 

J266.7 @oj kuka pitää hääjuhlat silloin kun raha on muutenki tiukilla? (4, kaukana, 14 

d, 17 v) 

J266.8 @4 Niinpää[leveästi hymyilevä emoji hikikarpalo otsalla] (5, lähellä, 14 d, 0 v) 

J266.9 tsemppii Marika[sydänhuutomerkki][huulet-emoji x 2] oothan laittanu eri 

julkkiksille jo insta dm,? [timantti-emoji] Mä ain pommitan niit ku pitäs lähtee radal 

mut massit finito XDD [silmät ammollaan -emoji][itkunauru-emoji kyljellään] (6, 

lähellä, 14 d, 33 v) 

J266.10 @4 en voinu tietää viime kuussa et nyt menee tiukalle. (OJ, Helsinki, 14 d, 4 v) 

J266.11 Marika maksa velkas oot mulle jo 1200e auki siit LV laukust [ilmaa sieraimista 

puhaltava tympääntynyt emoji] (7, Helsinki, 5 d, 0 v) 

Oheisessa ketjussa larpataan hahmoa, jonka perhe elää toimeentulotuella ja jonka 

kuukauden tulot ovat loppuneet kesken. Perheelle on tullut edellisessä kuussa 

”yllättäviä menoja”, koska he ovat pitäneet hääjuhlat. Hahmo pitää kohtuuttomana 

sitä, etteivät he ole saaneet kuluvalta kuukaudelta täysiä tukia. Yksi kommentoijista 

larppaa hahmoa, joka neuvoo alkuperäistä jodlaajaa ”pommittamaan” 

julkisuudenhenkilöitä sosiaalisessa mediassa – näin hahmo itse aina toimii, kun haluaisi 

rahanpuutteesta huolimatta lähteä juhlimaan. Viimeisen kommentin hahmo 

puolestaan kehottaa aloittajaa maksamaan luksuslaukun ostamiseen lainatut rahat 

takaisin. 

Jodlausketjussa tuotetaan kuvaa ”rahvaista” ihmisinä, jotka eivät osaa suunnitella 

talouttaan ja elävät kyseenalaista elämää muiden kustannuksella: He ovat niukkojen 

sosiaalietuuksien varassa, mutta järjestävät silti hääjuhlia ja ostavat kalliita 

merkkituotteita. Kun rahat loppuvat, he pyytävät sitä lisää muilta. Ketjusta käy 

kuitenkin ilmi, ettei ”rahvaudesta” vallitse kanavan osallistujien kesken yksimielisyyttä: 

keskustelua herättää se, missä määrin köyhyys on määrittävä tekijä. 

Tuloja ja varallisuutta käsitellään aineistossa myös hyvin erilaisesta tulokulmasta. 

Esimerkiksi seuraavassa aineisto-otteessa ”rahvaus” ei yhdisty matalaan tulo- tai 

elintasoon tai sosiaalietuuksilla elämiseen. Siinä hahmot rehvastelevat urheiluautoilla, 

joita ei työttömyys- tai toimeentulotuella voi ostaa. Hahmot myös halveksivat 

köyhyyttä: 
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J337 Kultsi osti hummerin ei tarvii paljoo varoo muita autoja enään, ajaa vaan yli 

[sydänsilmä-emoji][pusu-emoji] tosin vituttaa ku köyhät ämmät käy ottamassa kuvia 

sen vieressä ainaku parkkaan Korsossa [vihainen emoji][kiroileva emoji] (lähellä, 12 d, 

49 v) 

J337.1 No nyt oli tosiaan @rahvaat julkaisu [itkunauru-emoji x 2] (1, kaukana, 12 d, 13 

v) 

J337.2 Mun kultsillapa on ihan Gorvette eli siis oikee urheilu auto [sydänsilmä-emoji x 

2][formula-auto-emoji x 2] kuvataan ainakin 100x enemmän kun sun miehen autoo (3, 

lähellä, 12 d, 12 v) 

J337.3 @3 Teidän Gorvette toimii hyvänä hyppyrinä, kun ajetaan sen yli [leveästi 

hymyilevä emoji][pusu-emoji][leveästi hymyilevä emoji] (OJ, lähellä, 11 d, 4 v) 

Näyttääkin siltä, että ”rahvauden” keskeisiä elementtejä ovat eksessiivisyys ja 

moraalinen kyseenalaisuus: ”rahvas” ei kunnioita muita ihmisiä ja osallistuu 

peittelemättömästi statuskilpailuun ja kerskakuluttamiseen. Kyseinen larppausketju 

viittaa nousukkuuteen ja pyrkyryyteen. ”Rahvaasta” tehdään tyrmistyttävä 

ihmisryhmä, joka ei käyttäydy sen mukaan, mikä katsottaisiin soveliaaksi kyseiselle 

luokka-asemalle. 

Analyysi ja aineisto-otteet siis osoittavat, että ihmisjoukko, jota kanavalla larpataan ja 

joka pyritään määrittämään ”rahvaaksi”, on jossain määrin monimuotoinen: on naisia, 

miehiä, koulutettuja ja kouluttamattomia, toimeentulotuen saajia ja luksustuotteita 

ostavia kerskakuluttajia. Aineistossa on kuitenkin myös säännönmukaisuuksia ja 

korostuvia elementtejä. Sukupuolen suhteen sellainen on jyrkkä ero naisten ja miesten 

välillä, usein myös se, että ”rahvaan” maailmassa toinen sukupuoli nähdään 

ongelmana. Naisilla ja miehillä on oma tapansa edustaa ”rahvasta” ja sukupuoliroolit 

kuvataan perinteisiksi. Naisia käsitellään enemmän, joten naiskuvassa on myös 

enemmän variaatiota: on nuoria opiskelijoita, sinkkuja, vaimoja, perheenäitejä ja 

yksinhuoltajia. 

Sukupuoltenkin välillä on silti yhdistäviä tekijöitä: matala koulutus, ammatillisten 

ambitioiden puute, sosiaalietuuksilla eläminen sekä taitamaton ja vastuuton 

rahankäyttö korostuvat hahmojen larppaamisessa, vaikka muunkinlaisia hahmoja 

esiintyy. Sen perusteella, millaisia tulonlähteitä ja elämäntilanteita kuvataan, 

larpattavat hahmot vaikuttavat melko nuorilta aikuisilta: lapsiäänistä tai iäkkäämpiin 

henkilöihin liittyvää materiaalia ei aineistossa juurikaan ole. Tämä vastannee 

sovelluksen käyttäjien enemmistön ikää, johon sovelluksen alkuperäinen kohderyhmä, 
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korkeakouluopiskelijat, todennäköisesti edelleen vaikuttaa. Koska Jodel on paikkaan 

perustuva sovellus ja koska olen kerännyt aineiston Helsingissä, minulle on näkynyt 

lähinnä pääkaupunkiseudulla kirjoitettuja jodlauksia. Tämä näkyy suoraan myös 

aineistossani, jossa ”rahvaus” liitetään useita kertoja esimerkiksi Vantaalla, Keravalla ja 

joissakin Helsingin lähiöissä asumiseen ja oleskeluun. 

Se, ketkä määrittyvät ”rahvaiksi”, on kuitenkin kamppailun kohde: kanavalla esiintyy 

erimielisyyttä esimerkiksi siitä, onko köyhyys ”rahvautta” tai voiko joitakin 

korkeakoulutuksen hankkineita ihmisiä kutsua ”rahvaiksi”. Kamppailua käydään 

runsaasti myös elämäntyylillisistä elementeistä, joihin liittyvää larppaamista ja 

luokkaerontekoja käsittelenkin seuraavassa alaluvussa. 

4.2 Mitä @rahvaat-kanavalla larpataan? 

Vaikka sosioekonomiset tekijät ja niiden risteäminen sukupuolen kanssa ovat keskeistä 

rakennusmateriaalia luokka-asetelmia ja -eroja tuotettaessa, yksin niiden tarkastelu ei 

anna kokonaista kuvaa tutkittavasta ilmiöstä. @Rahvaat-kanavan sisällössä ei ole kyse 

pelkästään siitä, keitä siellä larpataan – naisia, miehiä, nuoria, aikuisia, pienituloisia – 

vaan myös esimerkiksi siitä, mitä larpattavat hahmot tekevät, miten he asennoituvat ja 

mistä he pitävät. Analysoin tässä alaluvussa useita kanavalla käsiteltäviä elementtejä, 

jotka liittyvät elämäntyyliin laajasti ymmärrettynä. Niitä kaikkia yhdistää kytkös 

”huonoon” makuun ja moraaliseen kyseenalaisuuteen. 

Yhtenä keskeisenä elämäntyylillisenä elementtinä aineistossa korostuu päihteiden, 

erityisesti alkoholin ja tupakkatuotteiden käyttö. Kanavalla larpataan alkoholinkäyttöä 

yksin, yhdessä ja monenlaisissa tilanteissa: se yhdistyy esimerkiksi kavereiden kanssa 

vietettyyn aikaan, juhlimiseen, tunteiden säätelyyn ja riippuvuuteen. Keskeistä on 

alkoholin määrä, juomisen toistuvuus sekä humalahakuisuus. Lisäksi juomisesta seuraa 

usein jotakin harmia, kuten pahoinvointia, omaisuuden hukkaamista, putkareissuja ja 

ihmissuhdeongelmia. ”Rahvauteen” liitetään myös runsaan alkoholin käytön 

opettaminen seuraavalle sukupolvelle, kuten seuraavassa aineisto-otteessa: 

J124 BUJACASAAA!!!viime viikon loppuna meitin pikku rinsessa sai kastees nimen Jirella 

Mariella Camelette. Ollaa onnest soikeina koko konkka ronkka. [kieltä näyttävä 
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emoji][juhliva emoji][vaaleanruskea hauis-emoji][vaaleanruskea vauva-

emoji][tunnistamaton emoji][kruunu-emoji] (Helsinki, 10 d, 43 v) 

J124.1 Kerta coronantakii ei ollu isoi kaste bileit nii voitte laittaa mun tilil muistamis 

rahat oman tunnon mukaan.....tili numero varmaa löytyy ennestää[suun peittävä 

apina-emoji x 3] (OJ, Helsinki, 10 d, 12 v) 

J124.2 wt (1, kaukana, 10 d, 1 v) 

J124.3 no eikä [silmiä pyörittelevä emoji] jäikö kaste bileet väliin? olin ostanu jo puol 

vuotta sitten hirveesti jekkua ja viinaa tallinkista Jirella Mariella Cameletten kastajaisia 

varten [silmät peittävä apina -emoji][itkunaurava kissa -emoji][tuopit-emoji] (2, 

Helsinki, 9 d, 7 v) 

J124.4 mut hei tulkaas poppoon kaa meille joku päivä. kastetaan Camelette vessan 

pönttöön[itkunaurava kissa -emoji] tai basket of viinaan[itkunauru-emoji kyljellään] jos 

Cameli hassuttelee jo pienestä pitäen niin siitä takuulla tulee hauska 

muija[lahjapakettisydän-emoji x 3][irvistävä emoji eriparisilmillä] (2, Helsinki, 9 d, 6 v) 

J124.5 Mitä tarkoittaa Camelette? Tuleeks se siit Camel röökistä? Plus laitoin sun tilil 

4e. (3, kaukana, 8 d, 0 v) 

Ketjussa larpataan puhetta lapsen nimenannosta ja kasteesta, joiden kunniaksi olisi 

järjestetty ”isot bileet”, jos koronapandemia ei olisi niitä estänyt. Toinen kommentoija 

larppaa hahmoa, joka oli varautunut juhliin ostamalla ”hirveesti jekkua [Jägermeister-

yrttilikööriä] ja viinaa”, ja kutsuu sitten lapsen perheen luokseen ja ehdottaa lapsen 

kastamista vessanpönttöön tai viinaan hassuttelumielessä – näin lapsestakin kasvaa 

takuulla ”hauska muija”. Jodlausten sävy on tässä varsin humoristinen ja ne esittävät 

”rahvaiden” suhtautumisen runsaaseenkin alkoholinkäyttöön kevyeksi. ”Rahvaan” 

juomakulttuuri merkitään tietyllä tapaa poikkeukselliseksi, mitä vahvistaa se, että 

perinteisesti ristiäisissä ei Suomessa tarjota alkoholia välttämättä ollenkaan. 

”Rahvauteen” yhdistetään myös runsas tupakan polttaminen ja jossain määrin 

nuuskaaminen. Tupakoiminen kuvataan tavallisena oheistoimintana esimerkiksi 

sosiaalisissa tilanteissa. Lisäksi se esitetään niin yleisenä, että savukkeet vertautuvat 

jossain määrin rahaan: niillä voi ostaa asioita ainakin ystäviltä, niitä voidaan olla velkaa 

ja ne voidaan varastaa kuin arvotavara. Alla on ote jodlausketjusta, jossa larpataan 

vahinkokoiranpentujen kauppaamista ja ostamista. Ystävät sopivat, että pennun voi 

maksaa tupakalla: 

J250.5 Hei mäki voisin ottaa yhen kai osamaksu käy??[sädekehä emoji x 2] Ja tosiaa ei 

tarvii mitää ylimääräsii rekisteröintejä tai mitää ettei tuu liikaa kustabnuksii 

[dollarisilmä-emoji x 2] tulis meille hyväks vahtikoiraks ku lähetää peten kaa baarii 

viikonloppuna[tuopit-emoji][tuoppi-emoji][martinilasi-emoji] (2, kaukana, 6 d, 3 v) 
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J250.6 @2 joo beibsu voit vaik maksaa tupakkina[vaalea peukalo ylös -emoji] kuha et 

kerro jorelle[irvistävä emoji eriparisilmillä] (OJ, kaukana, 6 d, 2 v) 

Kanavalla käsitellään myös muita päihteitä, mutta ei yhtä paljon kuin alkoholia ja 

tupakkaa. Huumausaineiden käytöstä ja kauppaamisesta on aineistossani muutamia 

jodlauksia, mutta erityisesti kannabiksen (”pilven”) ja ”rahvauden” yhteydestä käydään 

kamppailua: 

J170 [Pilven polttaminen] (Helsinki, 8 d, 15 v) 

J170.1 Höpö höpö (1, kaukana, 8 d, 31 v) 

J170.2 Pygeiskö sillee ees dekriminoimaa (2, lähellä, 8 d, 6 v) 

J170.3 Ei rahvailla edes oo varaa pilveen (3, kaukana, 8 d, 17 v) 

J170.4 [ei välttämättä] (4, lähellä, 8 d, 23 v) 

J170.5 Huutista kukkahattutädille (5, lähellä, 8 d, 10 v) 

J170.6 Kaikki rahvaat ei oo pilvenpolttajia mut kaikki pilvenpolttajat on rahvaita (6, 

kaukana, 8 d, -11 v) 

J170.7 @6 Kaikki pilvenpolttajat ei oo rahvaita mut kaikki rahvaat on pilvenpolttajia. 

(7, kaukana, 8 d, 15 v) 

J170.8 Täälläpä on paljon pilvenpolttajia miinustelemassa. Toisaalta ymmärtäähän sen 

kun katsoo mikä kanava kyseessä. (6, kaukana, 8 d, -14 v) 

[Sitaatin lopusta poistettu kommentteja tilan säästämiseksi] 

Oheisen ketjun aloittaja ei larppaa, vaan merkitsee hakasulkuihin ”rahvaana” 

pitämänsä asian eli kannabiksen polttamisen. Tätä seuraa erimielinen kommentointi: 

yksi tyrmää väitteen epätotena tai naurettavana (”höpö höpö”), toinen aloittaa 

päihdepoliittisen keskustelun dekriminalisoinnista, kolmas esittää kannabiksen olevan 

liian kallista ”rahvaille”, neljäs toteaa, ettei käyttö välttämättä ole ”rahvasta”, ja joku 

sen sijaan on aloittajan kanssa samaa mieltä. Vastaavaa kamppailua ei aineistossani 

käydä alkoholista tai tupakasta, joten niiden tietynlainen kuluttaminen vaikuttaa 

vakiintuneemmalta luokkaerontekojen työkalulta. 

Päihteiden ohella tietynlainen ihmissuhdekäyttäytyminen nousee keskeiseksi aiheeksi 

kanavalla: erityisesti siellä käsitellään parisuhteita, naisten välistä ystävyyttä sekä 

vanhemmuutta. Parisuhteita sivusin edellisessä alaluvussa sukupuolen yhteydessä ja 

niiden larppaamisen tarkoitus näyttääkin olevan tietynlaisen maailmankuvan – 

heteronormatiivisuuden, sukupuolen voimakkaan kaksinapaisuuden ja tiukkojen 

sukupuoliroolien – merkitseminen ”rahvaaksi”. Oikeastaan kaikki aineiston 

parisuhdekuvaukset voikin tulkita miehen ja naisen välisiksi. Niissä korostuu 
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sukupuolten välisen jännitteen lisäksi toinenkin jännite: yhtäältä larpataan 

sitoutumisen merkkejä, kuten parisuhdetatuointeja, kihlautumisia sekä kumppanin ja 

suhteen esiintuomista sosiaalisessa mediassa, toisaalta pettämisen ja eron uhka ovat 

jatkuvasti läsnä. 

J63 Oon miettiny et haluisin juhlistaa mun ja höpsöliini jycän 1vuotis päivää ja ajattelin 

ottaa tatuoinnin[sydänsilmä-emoji] 

Mietin et jos tatuoisin jycän nimen mut sit ajattelin et ois noloo jos me joskus 

erotaa[itkunauru-emoji] 

Mitä mieltä ootte et jos ottaisin jycän (lähellä, 7 d, 30 v) 

J63.1 siluetin mun kylkeen[tähtisilmä-emoji] musta ois iha sika upee idea (OJ, lähellä, 7 

d, 6 v) 

J63.2 muija kuin pyssu oot [itkunaurava kissa -emoji x 2] ota suoraa toosaa se 

[itkunauru-emoji kyljellään x 3][irvistävä emoji eriparisilmillä], pääsee jycä nuolee sen 

omaa neimii [itkunauru-emoji x 2][vaalea OK-käsimerkin emoji x 2][lahjapakettisydän-

emoji] (1, Helsinki, 7 d, 17 v) 

J63.3 ÄLÄ OTA (2, kaukana, 7 d, -13 v) 

J63.4 @2 Miksi[kieltä näyttävä, silmää iskevä emoji]? Musta toi on niiiin 

söpöö[tähtisilmä-emoji] (OJ, lähellä, 7 d, 8 v) 

J63.5 ja muutenki my body my choice bitch (OJ, lähellä, 7 d, 17 v) 

J63.6 oisitte kyl cc jos teijän molempien down saides lukis nimet [itkunauru-emoji 

kyljellään] ainakaa kumpikaa ei pysty lähtee pettää ku vitut kukaa jycält suihi ottais jos 

siin jonkun toisen muidun nimi [itkunaurava kissa -emoji x 4] #smart (1, kaukana, 7 d, 8 

v) 

Oheisessa aineisto-otteessa aloittaja larppaa hahmoa, joka harkitsee kumppaniin 

liittyvän tatuoinnin hankkimista vuoden yhdessäolon kunniaksi, mutta pohtii, että 

sellainen saattaisi olla nolostuttava, jos pari joskus kuitenkin päätyisi eroon. 

Ensimmäinen kommentoija ehdottaa kumppanin nimen tatuoimista intiimialueelle ja 

jatkaa, että olisi söpöä (”cc”, cute couple; söpö pari) ja kätevää, jos molemmilla olisi 

kumppaninsa nimi tällä tavalla tatuoituna: tämä ehkäisisi pettämistä, kun kumppanit 

olisi näin merkitty toisilleen. 

Pettämisen uhka kytkeytynee aineistossa laajemminkin esiintyvään seksuaalimoraalin 

tematiikkaan. Vaikka kanavalle tuotettu materiaali ei ole varsinaisesti konservatiivista 

vaan hyvin humoristista, on siinä havaittavissa perinteisiä asetelmia: esimerkiksi 

seksuaalisen huomion hakeminen useammalta ihmiseltä tai muilta kuin vakiintuneelta 

kumppanilta tai lasten saaminen useamman henkilön kanssa esitetään ”rahvauden” 

merkkinä. Näkyvä seksuaalisuus ja eksessiivisyys ovatkin aina kuuluneet erityisesti 
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alaluokkaisen naisen kuvaan siinä, missä keskiluokkainen nainen on perinteisesti 

kuvattu hillityksi, häveliääksi ja luonnolliseksi. (Ks. esim. Skeggs 1997 & 2014, Tyler 

2008.) 

Alla olevassa jodlauksessa aloittaja harmittelee sitä, miten koronarajoitukset haittaavat 

seuran etsimistä yöelämästä. Vaikka tällainen turhautuminen sekä pohdinta 

seksuaalisuuden toteuttamisesta pandemian aikana on todennäköisesti ollut 

monenlaisten ihmisten mielissä, määrittyy seksuaalisuuden näkyväksi tekeminen 

nimenomaan ”rahvaaksi”: 

J177 Ei vittu tätä zoronaa, just oltiin Missyn kanssa lähössä radalle, mut ei enää 

kannata, ku koht tulee pilkku. No kivat kollit koodatkaa kahelle kiim. Kisulle [suun 

peittävä apina -emoji][kolme tähteä -emoji][timantti-emoji] #äitiälälue (Helsinki, 8 d, 

27 v) 

J177.1 Pistä kikkii ;D (1, lähellä, 7 d, 0 v) 

Eksessiivisyys ”rahvauden” merkkinä näkyy myös siinä, miten kanavalla larpataan 

naisten välistä ystävyyttä: sen avulla voidaan kuvata esimerkiksi päihteiden käytön 

runsautta, tyylitajun puutetta, tunteiden ja niiden ilmaisun mittakaavaa sekä 

kielenkäytön räväkkyyttä. 

J295 Siis nyt tarviin henkistä tuka mybitches..[vuolaasti itkevä emoji][punainen sydän-

emoji]Voitteko uskoa että mun jocce dumppas mut?? On sille lettu maittanu mut ei 

kuulemma oo parisuhdetype. Oon ihan hajalla[surullinen emoji silmät rutussa] 

[vuolaasti itkevä emoji] Kelasin painaa kostox sen kaikkii kavereita[xD-emoji] 

[aurinkolasipäinen emoji][vaaleanruskea nyrkki-emoji]Mp siit?? [itkunauru-emoji 

kyljellään][kieltä näyttävä irvistävä emoji][viekas emoji] (Helsinki, 11 d, 49 v) 

J295.1 Hyvä idea. Muita kans kertoa joccelle et ketkä sen kaverit suostu polkee 

tommosta spermaränniä niin pääsee jocceki eroon mädistä kavereista. (1, Helsinki, 11 

d, 4 v) 

J295.2 @1 mitä vittuu tuut siihen slut sameemaan Yannicaa[ilmaa sieraimista 

puhaltava tympääntynyt emoji x 3] @oj YUO GO GRILL [pusu-emoji x 3]!!! näytä sille 

jocce homolle mitä käy jos alkaa vittuileen keravan mimmille!! [aurinkolasipäinen 

emoji x 3][itkunauru-emoji kyljellään x 3] (2, kaukana, 11 d, 12 v) 

J295.3 @OJ ihana rakas se on juurikin oikein[sydänsilmä-emoji][itkunauru-emoji]anna 

hänelle omaa lääkettä[viekas kissa -emoji] (3, kaukana, 11 d, 4 v) 

J295.4 @2 @3 kiitos raxut[punainen sydän-emoji] tiiän et teihin voi luottaa[pusu-

emoji][hymyilevä piru-emoji] (OJ, kaukana, 11 d, 5 v) 

J295.5 Yannica rakaaaaaas kyl sä uuden paremman löydät [irvistävä emoji 

eriparisilmillä x 2][pusu-emoji][punainen sydän-emoji x 3] ihan vitun mulkku toi koko 

jocce[ilmaa sieraimista puhaltava tympääntynyt emoji x 2][vihainen emoji x 3] Mut 
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OMG Yessica nuolemas joccenkaa [itkunauru-emoji x 3][vihainen emoji x 3] vitun 

petturi se ei oo yhtään mun frendtype [itkunauru-emoji x 2][vihainen emoji] (4, 

kaukana, 10 d, 4 v) 

Yllä olevassa jodlausketjussa aloittaja larppaa naista, jonka poikaystävä on jättänyt ja 

joka siksi kaipaa tukea ystäviltään. Tällaisenaan tilanne olisi tavallinen ja sallittu 

kaikenlaisissa luokka-asemissa, mutta esimerkissä ”rahvaus” tuotetaan reaktion 

voimakkuudella, alatyylisellä ilmaisulla, kostonhalulla ja ystävien kannustavalla 

suhtautumisella kostoon. Tunteiden voimakkuus näkyy paitsi hahmojen 

suhtautumisessa jättämiseen, jättäjään ja mieheen, myös siinä, miten naiset ilmaisevat 

ystävyyttä, lojaaliutta ja rakkautta toisiaan kohtaan: kirjoittajat käyttävät runsaasti 

tunteita kuvaavia emojeja (sydämiä, pusuja, naurua ja vihaa ilmaisevia emojeja) ja 

kutsuvat toisiaan rakkaiksi ja ihaniksi. Lisäksi hahmot pystyttävät tiukkoja rajoja itsensä 

ja ystävää haavoittaneiden hahmojen väliin: jättäjämiestä kutsutaan 

haukkumamielessä homoksi ja ”mulkuksi” ja tämän kanssa intiimisti ollut nainen 

leimataan petturiksi ja rajataan ystäväpiirin ulkopuolelle. 

Voimakas tunneilmaisu näkyy myös vanhemmuuden larppaamisessa, kuten alla 

olevassa esimerkissä, jossa äiti pöyristyy uimavalvojan huomautettua siitä, ettei hän 

vahdi lastaan tarpeeksi hyvin: 

J338 siis joq UiMA-VALVOJA tuli VALiTTAA mulle et , pitäis vahtii YaZminellya 

paremmin [sieraimista ilmaa puhaltava tympääntynyt emoji] FUKC YO!!1 kunnioitusta 

meille ÄIDEILLE ja meidän vero rahoista maksetaab valvojien palkat !! [sieraimista 

ilmaa puhaltava tympääntynyt emoji x 2] (Helsinki, 12 d, 74 v) 

J338.1 Älä viitti Yantsu, Miccolla on vähän parempaa tekemistä ku vahtii sun kakaroita 

niinku esim minä [pusu-emoji][leveästi hampailla hymyilevä emoji][pusu-emoji x 2] (1, 

lähellä, 12 d, 9 v) 

Aineiston kokonaiskuvassa keskeisintä vanhemmuuden kuvauksessa on kaikenlainen 

”vääränlaisuus”: esimerkiksi lasten hankkiminen liian nuorina, ”vääristä” syistä tai 

suunnittelemattoman raskauden myötä, lasten kasvattaminen ”väärin” ja liiallinen 

ylpeys omasta perheestä. Yllä olevassa jodlauksessa vääränlaisuutta kuvaa 

puutteellinen huolenpito ja äitiyden liika korostaminen. Vastuuttomuus ja moraalinen 

kelvottomuus ovat ylipäätään aineistoa läpileikkaava teema. 
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Päihteiden käytön ja ihmissuhteiden lisäksi yksi tapa liittää ”rahvauteen” 

eksessiivisyyttä on tyylin, maun ja estetiikan käsitteleminen. Ulkoisen olemuksen 

suhteen lähes kaikki, minkä voi tulkita keskiluokkaisesta hillittyyden ja luonnollisuuden 

normista poikkeavaksi, voidaan merkitä ”rahvaaksi”. Tällaisia elementtejä ovat niin 

tatuoinnit, lävistykset, ripsienpidennykset, erottuvat hiustyylit, paljastavat vaatteet, 

lihavuus kuin ruskettunut tai palanut ihokin. 

J158 omg mut valittii miss pihti putaa skabaan [sydänsilmä-emoji x 2] ne vitun dillet 

khyl oikeesti luulee et mä asun siel xDDD heittäkää hoes jtn idixii et mitä horo kledjui 

pistän sinne päälle[suun peittävä apina -emoji] haluun et mun tissi tatska ja ala selkä 

tatska näkyis [itkunauru-emoji kyljellään] (Espoo, 9 d, 38 v) 

J158.1 Vähä ihanaaaaaa laita joku revitty sellane vaalennettu minifarkkuhame?? 

[sydänsilmä-emoji x 2] 

J158.2 se sun ala selcä tatska on kyl magee [sydänsilmä-emoji x 2] haittaax jos 

baittaan sua bich ja otan saman textin pohkeesee? koska dont mess whit me on niin 

mulle sopiva [kieltä näyttävä, silmää iskevä emoji][keltainen peukalo ylös -emoji][kaksi 

sydäntä -emoji][punainen sydän-emoji][pyörivät sydämet -emoji][tulppaani-emoji] 

[kaksi sydäntä -emoji][keltainen OK-käsimerkin emoji][sydänsilmäinen kissa -emoji] (2, 

lähellä, 9 d, 13 v) 

J158.3 Hei ja sit sellane olkaimeton glitteritissiheru toppi päälle [sydänsilmä-

emoji][keltainen hauis-emoji] tisut tiskiin ja radalle beibs [aurinkolasipäinen emoji] (3, 

Helsinki, 9 d, 7 v) 

Yllä olevassa aineistositaatissa larpataan keskustelua kauneuskilpailuihin 

osallistumisesta ja sinne suunnitellusta pukeutumisesta. Mainituiksi tulevat niin 

tatuoinnit kuin paljastava, huomiota herättävä vaatetus. Mauttomuus materiaalisten 

asioiden suhteen yhdistyy tässä myös seksuaalimoraaliin ja muuhunkin moraaliseen 

arveluttavuuteen. Ensimmäinen hahmo puhuu muista ihmisistä halveksuvasti, ja 

jodlaus viittaa myös epärehellisyyteen: kauneuskilpailuun halutaan esille, vaikka 

asuinpaikan perusteella hahmo ei kuulu sen kohderyhmään. 

Mausta keskustellaan kanavalla paitsi ulkonäön myös muun muassa kodin sisustuksen 

kautta. Kiinnostavasti näissä sisustustyylin kuvauksissa räväkkyys tai valtavirrasta 

erottuminen eivät juuri näy: 

J67 [Vastakkaisen talon parvekkeella maalatuista trukkilavoista rakennettu sohva, 

tähtityynyjä, buddhapatsaa, tikkaat, pallovalot, tekstityyny.. kaikki harmaan/valkoisen 

sävyissä [kaksi sydäntä -emoji x 3]] (Espoo, 7 d, 30 v) 
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J67.1 Eikö se nimenomaan sisustustarroineen kerro rahvaudesta? (OJ, kaukana, 7 d, 7 

v) 

J67.2 @oj no omast mielestä rahvas on semmone white trash yhteiskunnan 

toimimaton jäsen. Tai voisin helposti kuvitella että semmonen ei rahvas tykkää vaan 

tommosesta ”girly” sisustuksesta. Tai tommonen sisustus näkyy aika paljon jossai 

pinteresti (1, kaukana, 7 d, 4 v) 

J67.3 @1 voihan se olla näinkin ja on rahvasta varmasti monenlaista - niitä joilla 

kämppä on karseassa kunnossa ja niitä, jotka sisustavat mutta huonolla maulla. 

Monesti tietty sisustus/vaate/muu tyyli korreloi vahvasti myös vaikka koulutuksen (OJ, 

kaukana, 7 d, 4 v) 

J67.4 kanssa. Voi silti olla vaikka korkeakoulutettu, joka tykkää em. sisustuksesta ja ei 

tähtää kotiseutuja ja perjantaibaareja pidemmälle elämässään, ja pyöräyttää muksut 

nuorena. Sekin minusta vähän rahvasta. (OJ, kaukana, 7 d, 4 v) 

J67.5 Miten hyötykäyttö/kierrätys on rahvasta? (2, kaukana, 7 d, -4 v) 

J67.6 @2 silleen että nuo lavat ovat juntit ja ennen kaikkea epähygieeniset 

sisustuksessa. (OJ, kaukana, 7 d, 0 v) 

J67.7 @OJ oon samaa mieltä muumimukeista (3, kaukana, 7 d, 0 v) 

Tämänkaltaisia ”rahvasta” kotia käsitteleviä jodlauksia on aineistossani useita. Niissä 

toistuvat esimerkiksi hillitty vaalea värimaailma, mietelausetuotteet kuten tyynyt ja 

sisustustaulut, valosarjat, sisustustikkaat sekä muumimukit, joista mikään ei ole 

erityisen poikkeava elementti suomalaisissa kodeissa tai vaikkapa sosiaalisen median 

sisustuskuvastossa. Myös vauva.fi:n keskustelufoorumin ”white trash” -aiheisia ketjuja 

tutkinut Kolehmainen (2017, 262) havaitsi omassa aineistossaan, miten tähän 

valkoiseen alaluokkaan viittaavaan termiin yhdistyi useissa kohdissa tavallisuus. Hän 

pitää tätä yllättävänä, sillä aikaisemmassa tutkimuksessa tavallisuus on usein 

yhdistetty nimenomaan keskiluokkaisuuteen. Kolehmainen pohtii, että ilmiötä saattaisi 

selittää palstalle osallistuvien halu erottautua laajasta keskiluokan massasta 

tuomitsemalla mikä tahansa suosittu tai yleinen asia ”white trashiksi”. Näin ollen 

kirjoittelussa ei olisi kyse pelkästään keskiluokan ja työväenluokan välisen rajan 

määrittelystä, vaan myös keskiluokan sisäisistä erottautumispyrkimyksistä. 

(Kolehmainen 2017, 262–263.) Toisaalta edellä esitetty sisustusta käsittelevä 

jodlausketju yhdistää ”rahvauden” siihen, ettei tavoittele mitään erityistä – ei 

sisustuksessa eikä elämässä ylipäätään – mikä voisi merkitä kunnianhimottomuutta, 

joka liitetään ”rahvauteen” myös esimerkiksi koulutuksesta ja urasta puhuttaessa. 

Ketjussa on nähtävissä myös erimielisyyttä: ”rahvauden” kriteeristöstä on erilaisia 

käsityksiä ja termin kuvaama ihmisryhmä nähdään monimuotoisena. 
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Kaiken kaikkiaan ”rahvaan” elämäntyyliä määrittelevä jodlaaminen korostaa 

moraalista kyseenalaisuutta ja huonoa makua. ”Rahvas” esitetään sekoilevana, 

päihteitä käyttävänä, löyhän seksuaalimoraalin omaavana, tunne-elämältään 

ailahtelevaisena, eksessiivisenä ja kunnianhimottomana ihmisryhmänä. Larppikanavan 

ilmaisulliset elementit korostavat tätä kuvaa. Analysoinkin seuraavaksi, millaisilla 

kielellisillä keinoilla ”rahvautta” rakennetaan. 

4.3 Miten ”rahvaita” larpataan? 

Kuten todettu, @rahvaat-kanavalle tuotettu materiaali on paitsi sisällöllisesti myös 

ilmaisullisesti rikasta. ”Rahvasta” larpataan omanlaisellaan kielellä, johon kuuluu tietty 

kirjoitustyyli, kielioppi, sanasto sekä emojien ja muiden merkkien käyttö. Yksi 

erottuvimmista ”rahvauden” tuottamisen kielellisistä keinoista on vallitsevien 

oikeinkirjoitus- ja kielioppinormien rikkominen, mikä havainnollistuu esimerkiksi alla 

olevassa sitaatissa: 

J19 Meiän Yacinda aloittaa koulun tänä syxynä [kauhisteleva emoji][sydänsilmä-

emoji][kuohuviinilasit-emoji][rakennus-emoji] heittäkää vinkkei mitä kaikkii koulu 

kamoi meiän tuleva hymy tyttö ja luokan Clas Quuen tarvizee? [prinsessa-emoji][kirja-

emoji] 

 

#asiallinen (Helsinki, 10 d, 34 v) 

[Jodel-botin automaattinen reaktio #asiallinen-merkintään poistettu] 

J19.2 Luivtn laukku ainaskii [kolme tähteä -emoji x 2] (1, kaukana, 10 d, 13 v) 

J19.3 rahvaiden kyniä, saax guccilt ostettuu tiijättekö???? (2, lähellä, 10 d, 13 v) 

J19.4 Käykää hakee Eestist sellane ihana Vuittoni tytskylle koulu repuks [sydänsilmä-

emoji x 3] Samal voiki hakee sit vaiks loppu vuoden sidukat!!!!! (3, erittäin lähellä, 10 d, 

18 v) 

J19.5 Prinsess penaali ja reppu ja cucci t paita [paita-emoji] (4, lähellä, 10 d, 12 v) 

J19.6 pitää pikkumuijalle antaa jotain kättä pitempää jos opettajat ahdistelee [veitsi-

emoji x 2][itkunauru-emoji kyljellään x 3][liekki-emoji x 3] (5, lähellä, 10 d, 13 v) 

Sitaatissa on kanavan larppisisällölle tyypillisesti runsaasti yhdyssanavirheitä (”koulu 

kamoi”, ”hymy tyttö”, ”loppu vuoden” ja niin edelleen), väärin kirjoitettuja erisnimiä ja 

englannin kieltä (”Clas Quuen” eikä class queen; ”Luivtn” eikä Louis Vuitton; ”cucci” 

eikä Gucci), isojen alkukirjainten puuttumista sekä normista poikkeavaa välimerkkien 

käyttöä – lauseet eivät pääty pisteeseen, sivulausetta ei edellä pilkku, ja kysymys- ja 

huutomerkkejä käytetään lukuisia peräkkäin. Lisäksi larppaaminen on useimmiten 
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puhekielistä (”meiän” eikä meidän, ”vinkkei” eikä ”vinkkejä”) ja sen erityispiirteenä on 

ks-kirjainyhdistelmän korvaaminen x-kirjaimella sekä ts:n korvaaminen z-kirjaimella 

(”syxynä”, ”saax”, ”tarvizee”). Näillä kielellisillä keinoilla ”rahvaat” pyritään 

merkitsemään taitamattomiksi ja välinpitämättömiksi kirjoittajiksi. Käytetty kieli 

tuottaa ja vahvistaa mielikuvia koulutuksen, sivistyksen ja maun puutteesta ”rahvaan” 

ominaisuutena. 

Kanavalla tuotetuilla hahmoilla on myös omanlaisensa nimistö, jota kaksi seuraavaa 

sitaattia havainnollistavat. Ne imitoivat ”rahvaan” käyttäytymistä sosiaalisessa 

mediassa. Ensimmäinen (J59) muistuttaa Facebook-päivitystä päivän aktiviteetista, 

toinen (J93) Instagramiin tai vastaavaan palveluun luodun profiilin tietoja. 

J59 Linda-Yvonne Chrystallia von Tyrväinen tuntee tunnetta rentoutunut paikassa 

vesipuisto Serena 

 

tää mutsi on vapaa päivänsä ansainnu!! Koht allas baarilta vähän bina goladaa ja 

meno vitun ibiza[aurinkolasipäinen emoji][raskaana oleva emoji][kaksi sydäntä -emoji] 

[kuohuviinilasit-emoji][tanssiva nainen -emoji] 

 

#freeday #vaterparck #alkohl (lähellä, 8 d, 72 v) 

 

J93 Mace [aurinkolasipäinen emoji] 

A.C.AB. 

Vandaa place to be 

[ruskea nyrkki-emoji]VÄKIVALTA LOPETTAA VITTUILUN[ruskea nyrkki-emoji] 

Broud dad 

[kaksi sydäntä -emoji][lukko-emoji]Yannica 4.9.2019 -> for ever (lähellä, 6 d, 58 v) 

Nimistön erityispiirteisiin kuuluvat pitkät yhdistelmänimet, vierasperäiset etunimet 

varsinkin suomalaisen sukunimen kanssa, lempinimien runsas käyttö (esimerkiksi 

”Mace” eikä Markus), k-kirjaimen korvaaminen c-kirjaimella ja j-kirjaimen korvaaminen 

y-kirjaimella sekä joissain tapauksissa myös von-prepositio sukunimen edellä. 

Vierasperäisten ja erottuvien nimien avulla tuotetaan kuvaa pyrkyryydestä: kanavalla 

argumentoidaan, että esimerkiksi ruotsinkielisillä nimillä halutaan tulla yhdistetyksi 

”parempana väkenä” ja vauraina pidettyihin suomenruotsalaisiin ilman omia 

suomenruotsalaisia sukujuuria. Lisäksi pitkät ja naurettavana esitettävät 

nimiväännökset symboloivat huonoa makua ja eksessiivisyyttä. Hahmojen nimeäminen 
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pelkillä lempinimillä puolestaan tuottaa mielikuvia ehkä liiallisestakin rentoudesta, joka 

kääntyy huolimattomuuden ja leväperäisyyden puolelle: ”rahvaita” ei voi ottaa 

vakavasti eivätkä he täytä keskiluokkaisen ”kunnollisuuden” kriteereitä. 

Pitkin tutkielmaa esitetyistä aineistositaateista käy ilmi myös alatyylisen ilmaisun 

keskeinen rooli. ”Rahvasta” larpataan runsaiden kirosanojen, haistatteluiden sekä 

karkeiden seksiin, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvien ilmausten avulla. 

Runsasta on myös emojien käyttö: larppisisällössä on tavallista viljellä sekä lukuisia 

samanlaisia emojeja että keskenään erilaisia peräjälkeen monipuolisena kokoelmana. 

Toistuva elementti on myös kuluneiden sanontojen ja sutkautusten käyttäminen. 

Seuraava sitaatti havainnollistaa näitä keinoja: 

J24 Kiltit tytöt pääsee taivaaseen, minä minne haluan [vaalea nyrkki-emoji][piru-emoji] 

(Helsinki, 10 d, 40 v) 

J24.1 Meetkö taxilla grazyyn bich [pusu-emoji x 4][silmänisku-emoji][tanssiva 

nainen -emoji][keltainen peukalo ylös -emoji][irvistävä emoji][ostoskärry-

emoji][punainen sydän-emoji][aurinkolasipäinen emoji] (1, lähellä, 10 d, 9 v) 

J24.2 Enku vittu limusiinil haha [vaalea harteita kohauttava nainen -emoji][itkunauru-

emoji kyljellään][vaalea OK-käsimerkin emoji][kuohuviinilasit-emoji][tanssiva 

nainen -emoji] (OJ, kaukana, 9 d, 3 v) 

Ketjun aloittaja ilmaisee omaksumaansa roolia sutkautuksella, jolla hän erottaa 

roolihahmonsa kilteistä tytöistä ja liittää siihen toisenlaisia ominaisuuksia: 

uhmakkuutta ja omapäisyyttä. Nyrkki- ja piru-emojit vahvistavat viestiä. Toinen 

käyttäjä jatkaa larppaamista ja kysyy, onko aloittajan hahmo menossa taivaan sijaan 

taksilla juhlimaan. Mainittu ”grazy” viitannee Helsingin Malmilla sijaitsevaan Crazy 

Horse -yökerhoon. Aloittaja vastaa vielä humoristisesti, että on menossa limusiinilla. 

Puhe taksista ja limusiinista sekä tanssivaa naista ja kippistäviä kuohuviinilaseja 

esittävät emojit kuvaavat kiinnostusta juhlimista ja ylellisyyttä kohtaan, mutta 

naurahdus paljastaa, ettei hahmoilla ajatella olevan mahdollisuutta niin leveään 

elämäntyyliin kuin ne haluaisivat. 

Analyysi ja aineistoesimerkit siis osoittavat, että kielioppi- ja oikeinkirjoitusnormien 

rikkominen, omalaatuinen nimistö, alatyyli sekä runsas emojien ja kuluneiden 

ilmaisujen käyttö larppaamisessa on tehokas eron tuottamisen tapa: teksti erottuu 

selvästi vallitsevasta normista ja mahdollistaa lyhyessäkin viestinvaihdossa hyvin 
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monenlaisten ominaisuuksien liittämisen ”rahvaaseen”. Se myös korostaa kanavan 

sisällöllisiä elementtejä kuten koulutuksen ja sivistyksen puutetta, välinpitämätöntä 

asennetta muita ihmisiä ja ympäröivää maailmaa kohtaan, huonoa makua, 

eksessiivisyyttä ja muuta moraalista kelvottomuutta. 

4.4 Ilmiöstä muodostuva kokonaiskuva ja pohdintaa 

Tässä luvussa olen analysoinut Jodelin @rahvaat-kanavan sisältöä ja tuonut esille, että 

luokkaa tuotetaan siellä varsin monenlaisten elementtien varassa. Olen käsitellyt niin 

sukupuoleen, koulutukseen, työmarkkina-asemaan, asenteisiin, päihteidenkäyttöön, 

ihmissuhteisiin, makuun ja estetiikkaan kuin ilmaisun tapaankin liittyviä elementtejä. 

Ketkä ja mitkä asiat siis määrittyvät ”rahvaiksi”? Mikä on ”rahvauden” ydin? 

”Rahvaaseen” liitetään tyypillisemmin matala kuin korkea koulutus, sivistyksen puute, 

taitamaton taloudenpito ja muiden kustannuksella eläminen, runsas päihteiden käyttö 

ja juhliminen, löyhä seksuaalimoraali, ihmissuhteiden jännitteet ja ongelmat, 

välinpitämätön asenne muita ihmisiä ja ympäröivää maailmaa kohtaan, huonoksi 

määrittyvä maku – joko eksessiivisyys tai liika tavallisuus – sekä ”kunnollisten” 

tavoitteiden puute. Suurimman osan analyysin tuloksista voi tiivistää moraaliin 

kytkeytyväksi. Erityisenä ongelmana näyttäytyy mieheyttä runsaammin käsiteltävä 

”rahvas” naiseus, mikä käy yksiin sen Skeggsin (2014, 62–63) väitteen kanssa, että 

erityisesti valkoiset työväenluokkaiset naiset ovat sekä historiallisesti että edelleen 

tärkeä kansakunnan halveksunnan kohde. Poliittisessa retoriikassa ja 

populaarikulttuurissa yhtenä keskeisenä ongelmana esitetään työväenluokkaisten 

naisten ”liiallinen” hedelmällisyys (mt. 43), joka tässä tutkimuksessa näkyy 

seksuaalimoraaliin liittyvänä larppaamisena. 

Toisaalta ”rahvauden” kriteeristö ei ole täysin selkeä tai yksimielisesti jaettu. Analyysi 

ja aineistoesimerkit osoittavatkin, että kyse on paitsi taloudelliseen todellisuuteen ja 

sosioekonomiseen asemaan myös elämäntyyliin ja moraaliin liittyvästä ilmiöstä, joka 

on jatkuvan erimielisyyden, neuvottelun ja kamppailun kohde. Näin on argumentoitu 

aikaisemmassakin tutkimuksessa (esim. Bourdieu 1984, Skeggs 1997 & 2014, 

Kolehmainen 2017). 
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Onkin kiinnostavaa, että tämän tutkielman Suomen pääkaupunkiseudulla kerätystä 

aineistosta voi löytää hyvin samanlaisia elementtejä kuin mitä esimerkiksi 

perinteisempänä luokkayhteiskuntana pidetyssä Isossa-Britanniassa tehdyssä 

tutkimuksessa on tunnistettu. Skeggsin (2014) havainnot muun muassa moraalista, 

arvottamisesta ja luokan sukupuolittuneisuudesta ovat hämmästyttävän 

samansuuntaisia oman analyysini tulosten kanssa. Myös Lawlerin (2005) 

työväenluokan representaatioissa tunnistamia puutteen ja rappeutumisen narratiiveja, 

jotka esittelin teoreettisia lähtökohtia käsittelevässä luvussa, voidaan havaita tämän 

työn aineistossa. Jodelin @rahvaat-kanavalla puute liitetään sekä taloudellisiin ja 

materiaalisiin resursseihin että ennen kaikkea sivistyksen, maun ja moraalisen 

kunnollisuuden puutteeseen. Rappeutuminen näkyy implisiittisesti siinä, miten 

kanavalla larpattava ihmisjoukko ei juurikaan yhdisty ”kunnialliseen” ja ”rehtiin” 

työntekoon tai työväenluokkaiseen solidaarisuuteen, vaan rinnastuu ennemmin 

alaluokan käsitteseen: kanavalla larpattavat hahmot ovat tyypillisesti työttömiä, työtä 

vieroksuvia ja/tai rikollisuuden avulla elantonsa ansaitsevia, muihin 

välinpitämättömästi tai vihamielisesti suhtautuvia, holtittomasti päihteitä käyttäviä 

sekä huonon maun omaavia henkilöitä. 

5 Johtopäätökset 

Tämä luokan tekemistä analysoiva tutkielma vahvistaa aikaisemmasta luokan ja 

kulttuurin suhdetta käsittelevästä tutkimuksesta saatuja tuloksia. Työväenluokan ja 

alaluokan käsitteille rinnasteinen ”rahvaus” yhdistyy tutkitulla sosiaalisen median 

kanavalla ennen kaikkea huonoksi ja kyseenalaiseksi määrittyvään makuun ja 

elämäntyyliin sekä moraaliseen kelvottomuuteen. Yhtymäkohtia on paitsi brittiläiseen 

myös Kolehmaisen (2017) suomalaisen verkkokeskustelun kontekstissa tehtyyn 

tutkimukseen. Kolehmaisen (2017, 258) tavoin oma analyysini tunnistaa työväen- tai 

alaluokkaisuuden keskeiseksi elementiksi eksessiivisyyden. Lisäksi sekä Kolehmaisen 

”white trash” -keskustelun tutkimusta että omaa ”rahvaiden” larppaamisen analyysiäni 

yhdistää havainto luokkaerontekojen yltymisestä yhtäältä hyvin laajaksi ja toisaalta 

todella yksityiskohtaiseksi: ”rahvaaksi” voidaan määritellä lähes mitä tahansa 

koulutuksen puutteesta kalliisiin autoihin ja veden siniseksi värjäävään WC-
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raikastimeen (ks. Kolehmainen 2017; 259, 261–263). Analyysit herättävät kysymyksen 

siitä, mitä ”rahvauden” tai ”white trashin” määrittely merkitsee keskiluokkaiselle 

subjektille. Onko triviaaliltakin tuntuvien asioiden leimaaminen näillä termeillä tapa 

ottaa ja pitää asema, josta käsin itsellä on määrittelyvaltaa? Tämän vallan avulla 

”toisiin” voi liittää negatiivista arvoa ja erottautua heistä. (Mt. 260.) 

Nimenomaan larppaamisen tutkiminen tuo myös uusia mahdollisuuksia 

luokkaerontekojen ymmärtämiseen. @Rahvaat-kanavalle kirjoittavien henkilöiden 

todellista sosioekonomista asemaa ei toki voi tietää, kuten verkkokeskustelujen 

tutkimuksessa yleensä on, mutta larppaamista voi tulkita siitä näkökulmasta, että kyse 

on paitsi keskiluokan ja työväenluokan välisestä suhteesta myös keskiluokan sisäisten 

erontekojen areenasta. Kolehmainenkin (2017) tekee tämän tulkinnan ”white 

trash” -keskusteluista, mutta @rahvaat-kanavalla tämä tapahtuu osittain toisella 

tavalla – larppaamisen voi nimittäin nähdä ”rahvaan” määrittelemisen lisäksi myös 

kilpailuna siitä, miten hyvin keskiluokkainen subjekti pystyy ottamaan 

työväenluokkaisen rekisterin haltuun.  Luokan tuottaminen tällä tavalla on hyvin 

kokonaisvaltaista ja visuaalis-ilmaisullista, joten se vaatii resursseja ja kokemuksen 

kautta kertynyttä erojen ja erottautumisen tajua (jota Bourdieu kutsuisi habitukseksi). 

Mahdollisimman osuvan ja vivahteikkaan larppijodlauksen tuottaja kerää eniten 

kannatuksen ilmaisuja (upvote) ja houkuttelee muut osallistumaan aloittamaansa 

skenaarioon – minkä voi kanavan kontekstissa ajatella symboliseksi pääomaksi – ja saa 

siten valtaa määritellä ”rahvautta” omista lähtökohdistaan. 

Työväenluokkaisen rekisterin hallinta mahdollistaa pääomien kerryttämisen myös 

larppaustilanteen ulkopuolella. Skeggs (2014, 184) kirjoittaa, että vaikka 

työväenluokkaiselle henkilöydelle ja kulttuurille annetaan hyvin usein negatiivista 

arvoa, jotkin niiden piirteet kuitenkin arvotetaan ristiriitaisesti siten, että 

keskiluokkainen subjekti voi käyttää niitä oman arvonsa kohottamiseen ja sosiaalisessa 

tilassa liikkumiseen. Esimerkiksi kohtuuttomuuteen, vastuuttomuuteen ja 

työväenluokkaan usein yhdistetty hedonismi voi olla keskiluokkaiselle subjektille täysin 

hyväksyttävää, koska sen ajatellaan kykenevän itsehallintaan ja itsekuriin, eikä 

kohtuuttomuuden katsota läpäisevän koko sen kulttuuria. Samaan tapaan sen, mikä 

työväenluokkaan liitettynä leimautuu mauttomaksi, voi siirtää keskiluokkaiseen 
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kontekstiin, jossa siitä tuleekin myönteisiä tunteita herättävää ”kitschiä”. Olennaista 

on, että tällaisen symbolisen vallan käyttäjä tietää ominaisuuden tai tuotteen 

alkuperäisestä negatiivisesta merkityksestä, mutta pystyy kääntämään sen arvokkaaksi 

toisissa konteksteissa. (Skeggs 2014; 199, 204–205.) ”Rahvaan” larppaaminen voi olla 

keino osoittaa ja omaksua tällaista tietoa. 

Larppaaminen siis mahdollistaa ”rahvaan” määrittelyn ja siitä erottautumisen sekä 

keskiluokan sisäisen kilpailun, mutta siihen kytkeytyvä huumori, leikillisyys ja pelillisyys 

herättävät myös kysymyksen toiminnan viihdearvosta: mistä se syntyy? Skeggsin 

(2014, 61–62) mukaan säädyttömyyden liittäminen työväenluokkaan tekee siitä myös 

kiinnostavan, jopa pakkomielteen kohteen: uhka, seksuaalisuus ja holtittomuus 

yhdistyvät siihen, mikä ei ole ainakaan tylsää. Ehkä tämä osaltaan selittää myös 

@rahvaat-kanavan suosiota ja aktiivisuutta. 

Joka tapauksessa analyysi osoittaa, ettei luokan ja sen tuottamisen mekanismien 

olemassaoloa voida kieltää Suomessakaan. Ne ovat osa paitsi suomalaisen 

yhteiskunnan historiaa myös sen nykyisyyttä. Luokkia ylläpidetään, uusinnetaan, 

tuotetaan ja merkitään historiallisia käsityksiä hyödyntäen mutta uuteen kontekstiin 

sovittaen: Jodelin @rahvaat-kanavan tapauksessa luokan tekeminen on pyritty 

ottamaan haltuun sosiaalisessa mediassa larppaamalla. Internet, sosiaalinen media 

sekä populaarikulttuurin ja muiden ilmiöiden leviäminen nopeasti globaalilla tasolla 

tuovatkin uusia työkaluja luokittelujen tekemiseen. Esimerkiksi eri maista tulevien 

populaarikulttuurin tuotteiden saatavuus mahdollistaa niiden käyttämisen erontekojen 

välineinä täälläkin: omassa aineistossani esimerkiksi tiettyjen televisiosarjojen, 

erityisesti reality-ohjelmien, katsominen pyritään määrittämään ”rahvauden” merkiksi. 

Populaarikulttuurin leviämisen myötä leviävät myös niissä esitetyt kuvaukset eri 

ihmisryhmistä. Nämä representaatiot ovat Skeggsin (2014, 185) mukaan keskeisiä, 

koska ne kiinnittävät arvoa erilaisiin ihmisiin, toimintoihin, kohteisiin ja luokitteluihin ja 

samalla lisäävät tai rajoittavat kulttuuristen resurssien vaihdon mahdollisuuksia. 

Näiden luokittelujen, representaatioiden ja niihin kytkeytyvän työväenluokkaisen 

kulttuurin patologisoinnin tunnistaminen, näkyväksi tekeminen ja purkaminen on 

tärkeää, koska laajalle levinneinä tällaiset diskurssit voivat vaikuttaa esimerkiksi 

sosiaalipolitiikkaan, kuten Lawler (2005, 434) huomauttaa puutteen narratiiveista. 
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Myös Skeggsin (2014; 166, 169) mukaan moraalinen alaluokan diskurssi voi osaltaan 

vaikuttaa siihen, millaisia ratkaisuja esimerkiksi niin kutsuttuun syrjäytymisen 

ongelmaan ehdotetaan: kun tietyt kulttuuriset käytännöt näyttäytyvät eriarvoisuuden 

aiheuttajina ja huono-osaisuus yksilön omana vikana, saattaa ratkaisuehdotuksissa 

painottua kulttuurinen muutos hyvinvoinnin jakamisen sijaan. Tämän vuoksi olisikin 

kiinnostavaa tutkia, esiintyykö työväenluokkaisen kulttuurin patologisointia 

suomalaisessa poliittisessa retoriikassa tai viranomaisten asiakirjoissa, ja jos esiintyy, 

millä tavalla. 

Tällä tutkimuksella on toki omat rajoituksensa, eikä sen perusteella voida sanoa, miten 

laajalle levinneitä @rahvaat-kanavalla esitetyt näkemykset ja tuotetut luokittelut ovat. 

Ensinnäkään sen käyttäjistä ei voida tietää paljoakaan – ei esimerkiksi ikää, 

sosioekonomista asemaa tai muita vastaavia seikkoja – ja vaikka sovelluksesta voi 

katsoa kanavalle liittyneiden käyttäjien määrän, se ei kerro kuinka moni osallistuu 

larppaamiseen tai kuinka suuri osa käyttäjistä on ollut riittävän lähellä omaa sijaintiani, 

jotta heidän jodlauksensa olisivat päätyneet aineistooni. Ei siis voida tietää, minkä 

kokoinen joukko on tuottanut tutkielman aineistoon päätyneen materiaalin. Lisäksi 

tutkimus on toteutettu Helsingin seudulla, joten se ei kerro muualla asuvien 

näkemyksistä tai alueellisista eroista luokan tekemisessä. Tämän vuoksi se olisikin 

kiinnostavaa toistaa muilla paikkakunnilla. Myös esimerkiksi kanavan käyttäjien 

haastatteleminen tai kvantitatiivinen kyselytutkimus luokkaan liittyvistä näkemyksistä 

ja asenteista voisi täydentää tässä tutkimuksessa saatua kuvaa ilmiöstä. Toisaalta on 

myös mahdollista, että aihe koettaisiin liian hankalaksi vastattavaksi niin suoraan. 

Omat rajansa tutkimukselle asettaa myös maisterintutkielman laajuus. Kuten todettu, 

kerätty aineisto on sisällöllisesti ja ilmaisullisesti hyvin rikasta, minkä vuoksi kaikkia 

siinä esiintyviä kiinnostavia elementtejä ei ole voitu ottaa tarkasteluun ja kutakin 

niistä, jotka on otettu mukaan, voisi vielä analysoida laajemmin ja syvemmin. Aineisto 

ja Jodel-sovellus ylipäätään tarjoaisivat siis vielä mahdollisuuksia jatkotutkimuksiin – 

niin tästä kuin muistakin aiheista.  
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