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1 Johdanto 

 

Ihmisenä oleminen on syvältä suurimman osan ajasta. 

Videopelit ovat ainoa asia, joka tekee elämästä siedettävää. 

(Cline 2012: 19 [oma käännökseni].) 

 

Vuonna 2005 avattiin viihdesivusto ja videopalvelu Youtube, jonne käyttäjät voivat muun mu-

assa perustaa oman kanavan, ladata videoita joko julkisesti tai rajatun yleisön nähtäville ja kom-

mentoida toisten videoita. Jo alkuaikoina Youtuben suosituimpia videoita olivat erilaiset video-

pelikatsaukset, joissa annettiin tietoa videopelien pelaamisesta. (Koski 2011: 14–15.) Yli kym-

menen viime vuoden ajan Youtubessa on yleistynyt ilmiö nimeltä Let’s Play. Sillä tarkoitetaan 

pelivideoita, joissa videopelejä rakastavat ihmiset nauhoittavat pelaamistaan ja selostavat peliä 

informatiiviseen tai humoristiseen tyyliin. (Let’s Play Archive 2011; McConnell 2014; Palda-

nius 2014.) 

Vuoden 2014 loppuun mennessä pelivideoita oli Youtubeen ladatuista videoista viisi-

toista prosenttia (Rautio 2015), ja Googlen vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan kaksi 

viidestä Youtuben maailmanlaajuisesti suosituimmasta kanavasta oli pelikanavia (Petrova & 

Gross 2017). Tämän hetken suosituin ja tilatuin Youtube-kanava on ruotsalaisen 32-vuotiaan 

Felix Kjellbergin PewDiePie-nimeä kantava pelikanava, jolla on 110 miljoonaa tilaajaa (Rautio 

2015; Torre 2021). Googlen vuoden 2017 selvitys korostaa, että nykypäivänä kuka tahansa voi 

olla gamer eli videopelien pelaaja. Naisetkin ovat aktivoituneet videopelien pelaamisessa, joten 

vanhat stereotypiat pelaajista miehinä ovat hyvää vauhtia murenemassa. (Petrova & Gross 

2017.) Tuore Tampereen yliopiston tutkimus (Helsinki Times 2021) osoittaa, että suomalaiset 

pelaavat nyt videopelejä ennätyksellisen paljon. He käyttävät keskimäärin seitsemän tuntia vii-

kossa digitaalisten videopelien pelaamiseen. Pelaamisen kasvava suosio on todennäköisesti yh-

teydessä myös Let’s Play -videoiden tekemiseen ja katsomiseen. 

Let’s Play (lyhennettynä LP) -ilmiö on alun perin lähtöisin Something Awful  

-nettisivuston keskustelufoorumeilta vuodelta 2006, jolloin videopelien pelaajat postasivat foo-

rumille ruudunkaappauksia pelaamistaan peleistä kommenttien kera. Pian tämän jälkeen pelaa-

jat alkoivat lisätä foorumille myös videoita, joissa kommentoivat pelejä reaaliajassa. LP-videot 

koostuvat videopeleistä erilaisilla screenshot-sovelluksilla nauhoitetuista läpipeluista 

(playthrough), joissa pelataan jotakin videopeliä alusta alkaen. Näihin läpipeluuvideoihin on 

lisätty pelaajan usein humoristisia kommentteja tai videokuvaa pelaajasta kun hän pelaa peliä. 
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Vuosien saatossa ilmiö on levinnyt Something Awful -foorumilta muualle verkkoon ja kerännyt 

miljoonien ihmisten yleisön Youtuben kaltaisilla videoalustoilla. LP-videot eroavat muista pe-

livideoista siinä, että niiden pääasiallinen tarkoitus on viihdyttää katsojaa, ei näyttää, miten pe-

liä pelataan mahdollisimman hyvin. (Hale 2013: 3–4, 5; Menotti 2014: 88; Glas 2015: 81–82.) 

LP-videoiden lisäksi muita pelivideoiden tyyppejä ovat speedrunning-, walkthrough- ja 

machinima-videot. Speedrunning tarkoittaa pelivideota, jossa peli pyritään läpäisemään mah-

dollisimman lyhyessä ajassa. Tällaisissa videoissa on yleensä vain vähän tai ei lainkaan pelaa-

jan puhetta. Machinima taas tarkoittaa jonkin videopelin käyttämistä elokuvan tekemiseen. 

(Menotti 2014: 82, 85.) Walkthrough-pelivideot ovat LP-videoiden vastakohta: niissä näyte-

tään, miten peli saadaan pelattua läpi mahdollisimman täydellisesti. Tällaisessa pelivideossa 

pelaaja pyrkii yleensä löytämään kaikki mahdolliset peliin piilotetut salaisuudet ja pääsiäismu-

nat (easter eggs) eli peliin tarkoituksella piilotetut usein vitsikkäät viestit tai ominaisuudet. Sa-

malla hän voi jakaa pelistä hyödyllisiä vinkkejä katsojille esimerkiksi liittyen siihen, miten pe-

lin voi läpäistä nopeammin. (Ks. esim. Codex Gamicus: Easter egg; Nylund 2015: 56.) 

LP-videoiden suosion on sanottu perustuvan osallistumisen kokemukseen, sillä videon 

katsominen saa katsojan tuntemaan, että hän pelaisi peliä pelaajan kanssa. Tällaista tunnetta ei 

saa katsomalla videoita pelaamisesta, jossa pelaaja ei selosta peliä. Lisäksi kokemus on ren-

touttava. Videon katsoja voi vain ottaa rennosti ja katsoa, kun joku toinen pelaa. (Glas, de Vos, 

Van Vught & Zijlstra 2017: 138–139; Petrova & Gross 2017.) LP-videot ovat yksi nopeimmin 

kasvavista ja vähiten tutkituista fanittamisen muodoista, joka on ilmiönä jopa hieman aliarvos-

tettu (Hale 2013: 3, 61). Siksi niiden tutkiminen on kiinnostavaa. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkin maisterintutkielmassani persoonaan viittaamista suomenkielisissä Let’s Play -videoissa. 

Persoonaan viittaamisella tarkoitetaan toisaalta keinoja, joilla puhe liitetään läsnäoleviin hen-

kilöihin, toisaalta taas näiden keinojen havaittavissa olevaa puuttumista. Puhuttelu on suoraa 

kuulijaan viittaamista, mutta kuulijaan voi viitata myös puhuttelematta tätä suoraan. (Seppänen 

1989: 200.) Tarkastelen tässä tutkimuksessa sekä suoraa puhuttelua että suoraa ja epäsuoraa 

viittaamista. Tutkimuksen taustalla on oma intohimoinen videopeliharrastukseni sekä kiinnos-

tukseni LP-videoiden vuorovaikutuksellista luonnetta ja niissä käytettyä kieltä kohtaan. 

Vasta viime vuosina on alettu tutkia vuorovaikutusta pelin kanssa itse pelitilanteessa (ks. 

Tainio & Piirainen-Marsh 2011: 177), joten tutkimusala on uusi ja hedelmällinen. Garnettin 
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(2017: 3) mukaan pelaaja puhuu LP-videossa tietyllä tavalla, koska häneltä yleensä odotetaan 

tietynlaista toimintaa: pelin tapahtumiin reagoimista ja pelin kommentoimista henkilökohtai-

seen sävyyn, toisin kuin esimerkiksi arvosteluiksi tarkoitetuissa tai opastavissa pelivideoissa. 

Tyypillinen LP-video onkin sellainen, jota on jaksoihin jakamisen lisäksi editoitu vain vähän 

tai ei ollenkaan. Tästä johtuen pelaaminen ja pelin selostaminen ei ole käsikirjoitettua tai en-

nalta mietittyä. (de Rikj 2016: 10.) LP-videoita yhdistää myös se, että pelaaja harvoin selittää 

käyttämäänsä pelaamissanastoa, vaan olettaa katsojan tietävän termien merkityksen ennestään 

tai oivaltavan sen kontekstivihjeiden perusteella (Garnett 2019: 41). 

Peliä pelatessaan ja selostaessaan pelaaja äännähtelee, huudahtelee ja liikkuu. Hän saattaa 

esimerkiksi matkia pelihahmon ääntä tai identifioitua hahmonsa toimintaan. Tällöin materiaa-

linen todellisuus, oikea maailma, sulautuu virtuaalimaailmaan ja sen tapahtumiin, ja pelaaja on 

yhtäältä vuorovaikutuksessa katsojien, toisaalta pelimaailman kanssa. (Tainio & Piirainen-

Marsh 2011: 179.) Lähtökohtana tutkimuksessani on ajatus LP-videosta vuorovaikutustilan-

teena, jossa pelin pelaaja on vuorovaikutuksessa videon katsojien, pelin ja pelihahmojen 

kanssa. Lähden liikkeelle samasta ajatuksesta kuin LP-videon rakennetta tutkinut Garnett 

(2019: 55–56): ensikatsomalta LP-videon selostus saattaa vaikuttaa monologilta, mutta se on 

sosiaalista toimintaa, sillä pelaaja puhuttelee katsojia ikään kuin he olisivat hänen kanssaan 

läsnä pelitilanteessa ja pelihahmoja ikään kuin ne olisivat oikeita ihmisiä. Tämä on kiinnosta-

vaa, sillä LP-videoissa pelataan yleensä yksinpelejä, jotka on suunniteltu yksin fyysisessä ti-

lassa pelattavaksi. Silloin vain pelaaja voi ohjata pelihahmoa ja vaikuttaa pelin kulkuun. Vuo-

rovaikutus, jos sitä on, tapahtuu internetin välityksellä. Tällainen epäsymmetrisyys on peliti-

lanteessa resurssi, joka vaikuttaa vuorovaikutukseen. Pelaajat osaavat kuitenkin hyödyntää pe-

lejä ja resursseja luovasti. (Tainio & Piirainen-Marsh 2011: 178, 190.) LP-videot ovat siksi 

erinomainen esimerkki luovasta vuorovaikutuksesta. Havainnollistan seuraavaksi LP-

videoiden vuorovaikutuksellista luonnetta ja sitä, mitä LP-videoissa käytännössä tapahtuu. 

Fyysisesti pelin pelaaja ja videon katsoja ovat eri paikoissa, mutta katsoja kuulee pelaajan 

äänen ja joskus myös näkee hänet niin kutsutun naamakameran (facecam) välityksellä. 

Pelaaja voi pelin nauhoittamisen ja puheen äänittämisen lisäksi kuvata itseään erillisellä ka-

meralla ja liittää kuvatun materiaalin videoon, tyypillisesti ruudun laitaan. Pelaaja selostaa pe-

laamistaan muun muassa kuvailemalla pelitilannetta, reagoimalla pelin tapahtumiin ja pelihah-

moihin, kertomalla omia kokemuksiaan ja mielipiteitään tai puhuttelemalla katsojia ja pelihah-

moja. Katsoja katsoo pelistä nauhoitettua videota jälkikäteen. Hän voi olla kuka tahansa, joka 

on löytänyt videon videopalvelusta. Katsoja kuulee pelaajan puheen ja näkee tämän pelaavan 
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peliä sekä mahdollisesti myös pelaajan kasvot, jos tämä käyttää naamakameraa. Katsoja ei 

pysty vaikuttamaan peliin suoraan, mutta hän voi kommentoida videota jälkikäteen videopal-

velussa (ks. esim. Fjællingsdal 2014: 51). Katsojan osalta tapahtuva vuorovaikutus on siis tek-

nologiavälitteistä ja jälkikäteen tapahtuvaa. Pelihahmo on pelin fiktiivinen henkilö, jolle pe-

laaja voi osoittaa sanansa ja jota pelaaja voi pelissä ohjata. Pelaajan vuorovaikutus pelihahmon 

kanssa tapahtuu reagoimalla pelihahmon puheeseen sanallisesti tai valitsemalla pelin tarjoa-

mista dialogivaihtoehdoista. Pelihahmo ei pysty kuulemaan tai näkemään pelaajaa, joten vuo-

rovaikutus pelihahmon kanssa on sekin vahvasti teknologiavälitteistä. Peli on pelitilanteessa se 

semioottinen kehys, jonka visuaaliset ja muut resurssit luovat tarjoumia, joita pelaajat hyödyn-

tävät tulkinnassaan (Tainio & Piirainen-Marsh 2011: 178).  Kuvat 11 ja 22 havainnollistavat LP-

tilannetta. 

 

Kuva 1. LP-videon pelaaja ja LP-videota katsova henkilö. 

 

 

Kuva 2. Pelin pelihahmo. 

 

1 Kuvat on otettu ruudunkaappauksena The Sims 4 -videopelistä. Niitä on jälkeenpäin muokattu kuvanmuokkaus-

ohjelmalla ja muutettu viivapiirroksiksi. 
2 Kuva on otettu ruudunkaappauksena The Witcher 3: Wild Hunt -videopelistä ja muutettu viivapiirrokseksi. 
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Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millä tavoin LP-videon pelaaja rakentaa kielelli-

sillä valinnoillaan osallistumiskehikkoa ja luo näin pelitilanteesta vuorovaikutteisen. Osallistu-

miskehikko on vuorovaikutustilanteen osallistujista muodostuva konstruktio, jossa osallistujat 

saavat vaihtelevia rooleja ja ilmentävät näin omaa ja toisten osallistujuutta meneillään olevassa 

toiminnassa (Seppänen 1997: 156; Stevanovic, Lindholm & Peräkylä 2016: 39). Näitä osallis-

tujarooleja säädellään muun muassa viittaamalla vuorovaikutustilanteen osallistujiin eri tavoin 

(Seppänen 1997: 162). Koska osallistumiskehikon säätelyssä läsnäolijaan viittaamisella on niin 

suuri rooli (ks. esim. Seppänen 1998: 14), olen kiinnostunut tutkimaan viittaamista ja puhutte-

lua aineistossani. Tahdon selvittää, miten LP-videon pelaaja rakentaa vuorovaikutustilannetta 

deiktisiä eli viittaavia elementtejä hyödyntämällä ja missä funktiossa nämä viittauselementit 

toimivat. Tutkimuskysymyksiäni ovat: 

 1) Millaisilla deiktisillä elementeillä Let’s Play -videon pelaaja viittaa itseensä, 

 videon katsojiin ja pelihahmoihin ja mikä näiden eri viittaustapojen funktio on? 

 2) Millä tavoin pelaaja näillä viittauksilla rakentaa osallistumiskehikkoa ja yllä- 

 pitää erilaisia kasvoja luoden pelitilanteesta vuorovaikutus- ja esitystapahtuman? 

 

1.2 Aiempi tutkimus 

 

Pelien tutkimus on viime vuosina vakiinnuttanut asemansa monitieteisenä tutkimusalana, mutta 

toistaiseksi on hyvin vähän tietoa siitä, millaista videopelien pelaaminen on sosiaalisena toi-

mintana ja millaisia vuorovaikutuksen resursseja pelaajat käyttävä tulkitessaan pelin tapahtu-

mia (Piirainen-Marsh 2008: 136–137). Joitakin tutkimuksia on kuitenkin tehty niin kansainvä-

lisesti kuin täällä kotimaassakin. 

Ulkomaisella kentällä René Glas (2015) on tutkinut katsojan osallistamista Let’s Play  

-videoissa vertaamalla niitä varhaisiin elokuviin. Glasin mukaan pelaajien läsnäolo sekä tapa, 

jolla LP-videot esittävät tämän läsnäolon, kiehtoo katsojia eri tavalla kuin muut ei-kerronnalli-

sen elokuvan muodot (mts. 83). Kristoffer Fjællingsdal (2014) puolestaan on tehnyt temaattisen 

analyysin LP-ilmiöstä. Hänen tutkimuksensa osoittaa, että vaikka ihmisillä voi olla erilaisia 

syitä LP-videoiden katsomiseen ja tekemiseen, LP-videot tarjoavat yhteisöllisyyttä, tuovat ih-

misiä yhteen, lievittävät yksinäisyyttä ja voivat jopa lievittää niitä katsovien ihmisten masentu-

neisuutta (mts. 28–32). 

Suomessa on tehty viime vuosina joitakin pelivideoihin liittyviä tutkimuksia ja artikke-

leita. Samalla linjalla Glasin kanssa on Niklas Nylund (2015). Hän esittää artikkelissaan, että 
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LP-videot eivät ole vain neutraaleja nauhoituksia pelaamisesta, vaan ennemminkin esityksiä, 

joissa pelaaja toimii erilaisten persoonallisuuksien ja roolien takana katsojien ollessa yleisönä. 

Tällaisella esittämisellä rakennetaan elävyyttä videoihin. (Mts. 55, 56.) Arja Piirainen-Marsh 

(2008) on tarkastellut sekä videopelitilanteiden koodinvaihtoa että yhdessä Liisa Tainion 

kanssa (2011) vuorovaikutuksen tiloja ja keinoja videopelitilanteissa. Pelivideotutkimuksen sa-

ralla on viime vuosina tehty selvästi eniten tutkimusta koodinvaihdosta suomen ja englannin 

välillä (ks. esim. Vuorinen 2008; Myllärinen 2014; Heinilä 2019; Kanerva 2019). Sen sijaan 

muunlainen LP-videoihin liittyvä kotimainen tutkimus on jäänyt vähäiseksi. Nykykulttuurin 

tutkimuksen professori Raine Koskimaa on käsitellyt Lähikuva-lehden (3/2019) artikkelissaan 

Game of Thrones -pelin Let’s Play -videoita fanikulttuurisina käytäntöinä. Hänen mukaansa 

LP-videot ovat mitä mainioin aineisto tarkastella populaarikulttuurin synnyttämiä kokemuksia, 

sillä ne tarjoavat tavan esittää ja kasvattaa fanikulttuurista pääomaa (mts. 21, 22). Opinnäyte-

töistäkin löytyy muutama esimerkki: Paula Garnettin kandidaatintutkielma (2017) pronomini-

variaatiosta koodinvaihdon keinona pelivideoissa sekä hänen maisterintutkielmansa (2019) LP-

videosta tekstilajina. 

Näen edellä mainitut tutkimukset houkuttelevana mahdollisuutena jatkaa LP-videoiden 

tutkimusta kotimaisella kentällä. Pyrin asemoimaan oman tutkimukseni erityisesti Nylundin, 

Piirainen-Marshin ja Garnettin, mutta myös yleisesti kotimaisen pelivideotutkimuksen jat-

keeksi tuomaan lisää tietoa suomen kielen käytöstä LP-videoissa. 

Puhuttaessa pelitutkimuksesta yleisellä tasolla huomionarvoinen oman tutkimusaiheeni 

kannalta on lisäksi vielä Helmiina Kettusen (2007) pro gradu -tutkielma pelaajiin ja hahmoihin 

viittaamisesta pöytäroolipeleissä. Hän huomasi, että viittausten monitulkintaisuus antaa rooli-

pelien osallistujille mahdollisuuden tulkita konteksti omalla tavallaan yhteisen käsityksen ra-

joissa. Esimerkiksi yksikön ensimmäisen ja toisen persoonan pronominien viittausala ja tul-

kinta ei riipu vain siitä, kuka puhuu, vaan myös ympäröivästä kontekstista. (Mts. 81.) Tämä 

viittausten monitulkintaisuus ja kontekstin luominen sosiaalisesti liittyy omaan tutkimusasetel-

maani hyvin läheisesti, joten tutkimukseni on eräässä mielessä jatkumoa myös Kettusen tut-

kielmalle laajentaen peleissä tapahtuvaa viittaamista koskevan tutkimuksen pöytäroolipeleistä 

videopeleihin ja pelivideoihin. 
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1.3 Tutkielman rakenne 

 

Edellä olen esitellyt tutkimukseni aiheen ja tutkimuskysymykset sekä taustoittanut aiempaa tut-

kimusta ja sijoittanut oman tutkimukseni osaksi sitä. Seuraavaksi kerron tutkielman rakenteesta 

ja etenemisestä tarkemmin. 

Tutkielmani koostuu viidestä luvusta. Taustoitettuani tutkimusta edeltävissä alaluvuissa 

kerron luvussa 2 tutkimukseni teoriataustasta ja keskeisistä käsitteistä. Olen jaotellut teorialu-

vun alalukuihin teoriakehykseni linjojen mukaisesti lähtien suurista linjoista ja edeten askel 

askeleelta pienempiin analyysin työkaluihin ja käsitteisiin. Teorialuvun jälkeen esittelen tutki-

mukseni aineiston ja menetelmät luvussa 3. 

Luvussa 4 analysoin tutkimuksen aineistoa. Luku jakautuu neljään alalukuun: pelaajaan 

viittaaminen, katsojiin viittaaminen, pelihahmoihin viittaaminen sekä epäspesifi persoonaan 

viittaaminen. Kussakin alaluvussa analysoin tarkemmin niitä kielellisiä deiktisiä keinoja, joita 

pelaaja käyttää viittaamiseen LP-videossa. 

Tutkielmani päättyy päätäntölukuun 5. Siinä kokoan yhteen tutkimuksen tuloksia ja ai-

neistosta tekemiäni havaintoja. Lisäksi arvioin tutkimuksen onnistumista ja esitän joitakin ide-

oita siitä, miten tutkimusta voisi tästä jatkaa. Viimeisen luvun jälkeen tulevat lähteet. 

 

 

2 Teoria ja keskeiset käsitteet 

 

Tutkielmani teoriapohjana ja kattokäsitteenä toimii systeemis-funktionaalinen kieliteoria, joka 

soveltuu autenttisten kielenkäyttötilanteiden tarkasteluun (ks. Eggins 2004: 4; Halliday & Matt-

hiessen 2014: 51–51). Let’s Play -videoissa kielenkäyttö on aitoa, sillä pelaaja ei mieti etukä-

teen, mitä aikoo videolla sanoa, vaan selostaa peliä spontaanisti. Lisäksi LP-videoita ei yleensä 

editoida juuri lainkaan, joten miltei kaikki, mitä pelaaja pelatessaan sanoo, tulee lopulliseen 

videoon. (Ks. esim. de Rikj 2016.) Systeemis-funktionaalista kieliteoriaa käyn tarkemmin läpi 

ensimmäisessä alaluvussa 2.1. 

Alaluvussa 2.2 käsittelen osallistumiskehikkoa ja osallistujarooleja, jotka linkittyvät sys-

teemis-funktionaaliseen kieliteoriaan ja joita tarkastelen analyysissani. Sitten syvennyn alalu-

vussa 2.3 kasvojen ja esittämisen käsitteisiin ja pohdin LP-videoita vuorovaikutus- ja esittämis-

tilanteena. Lopuksi luon alaluvussa 2.4 katsauksen niihin deiktisiin elementteihin, joilla LP-

videossa viitataan vuorovaikutustilanteen osallistujiin: pelaajaan, katsojiin ja pelihahmoihin. 
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Tämä viimeinen alaluku jakautuu persoonadeiksistä, demonstratiivideiksistä ja epäspesifiä per-

soonaan viittaamista käsitteleviin alalukuihin. 

 

2.1 Systeemis-funktionaalinen kieliteoria 

 

M. A. K. Hallidayn systeemis-funktionaalinen kieliteoria korostaa kontekstin ja puhetilanteen 

merkitystä. Se on kiinnostunut siitä, miten ihmiset käyttävät kieltä aidoissa, jokapäiväisissä 

kielenkäyttötilanteissa merkitysten rakentamiseen ja muiden ihmisten kanssa toimimiseen. 

Merkitysten muotoutumiseen vaikuttaa sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti eli se yhteisö, jossa 

ne tuotetaan. (Eggins 2004: 2, 3; Shore 2012B: 159.) Kulttuurinen konteksti on korkeamman 

tason merkitysjärjestelmä, jossa erilaiset semioottiset järjestelmät, kieli mukaan lukien, toimi-

vat. Sosiaalinen eli tilannekonteksti toimii jonkin tietyn instituution sisällä. (Halliday & Matt-

hiessen 2014: 33.) Sen selvittämiseksi, miksi ihmiset käyttävät kieltä niin kuin käyttävät, tarvi-

taan kontekstin huomioimista (Eggins 2004: 8). 

Konteksti jakautuu Hallidayn (ks. esim. 1978) mukaan kolmeen abstraktiin muuttujaan: 

alaan (field), osallistujarooleihin (tenor) ja ilmenemismuotoon (mode). Alalla tarkoitetaan me-

neillään olevan sosiaalisen ja semioottisen tapahtuman luonnetta, toisin sanoen sitä, mitä tilan-

teessa tapahtuu. Se reaalistuu kielessä esimerkiksi puhujan leksikaalisissa valinnoissa. Osallis-

tujaroolit puolestaan jakautuvat niiden kesken, jotka osallistuvat tähän sosiosemioottiseen vuo-

rovaikutustapahtumaan. Ne reaalistuvat kielessä esimerkiksi persoonan ilmaisemisena. Ilmene-

mismuoto taas kertoo, millainen rooli kielellä ja muilla käytössä olevilla semioottisilla systee-

meillä on tilanteessa. Se reaalistuu deiksiksessä. Edellä mainitut kolme ulottuvuutta määrittävät 

yhdessä sen moniulotteisen semioottisen tilan, jossa merkityksiä muodostetaan. (Halliday & 

Matthiessen 2014: 33, 34; Shore 2012A: 149; ks. myös Shore & Mäntynen 2006.) 

Jokainen kontekstin kolmesta ulottuvuudesta jakautuu edelleen sisällöllisesti hienojakoi-

semmin, ja niiden avulla voidaan analysoida käyttötilanteiden ja kieliopillisten valintojen suh-

detta. Alan yhteydessä puhutaan toiminnan alasta ja sisällön alasta: sosiaalisella toiminnalla 

toteutetaan sisältö. Osallistujaroolit voidaan jakaa sosiaalisiin rooleihin ja kielellisiin rooleihin. 

Sosiaaliset roolit realisoituvat kielellisesti silloin, kun roolin edustaja käyttää tiettyjä kielellisiä 

ilmauksia. Ilmenemismuoto voidaan jakaa sen perusteella, minkä verran kontekstissa tapahtu-

vasta toiminnasta on kielellistä ja ei-kielellistä. Lisäksi voidaan määritellä, onko kyseessä dia-

logi vai monologi, onko kieli kirjoitettua vai puhuttua ja tuotetaanko se pelkän äänen, kuvan 
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vai kummankin välityksellä. (Shore & Mäntynen 2006: 19, 20; Shore 2012A: 135; Halliday & 

Matthiessen 2014: 34, 38.) 

Oman tutkimukseni kontekstissa toiminnan ala voidaan luokitella videopelin selosta-

miseksi, sisällön ala pelin pelaamiseksi. Osallistujarooleista sosiaalisia rooleja ovat pelaaja ja 

katsoja, kielellisiä rooleja puhuja ja kuulija. Ilmenemismuoto on puhuttu kieli, jota pelaaja, vä-

lillä myös peli ja pelihahmot, tuottavat. Toiminta on samaan aikaan luonteeltaan kielellistä (vi-

deopelin selostaminen) ja ei-kielellistä (videopelin pelaaminen). Näennäisesti kyseessä on mo-

nologi, joskin pyrin tutkimuksessani osoittamaan LP-videon vuorovaikutuksellista luonnetta. 

Osallistujarooleja käsittelen vielä tarkemmin omassa alaluvussaan 2.2, sillä ne ovat tutkimuk-

sessani kontekstin muuttujista keskeisimpiä. 

Koska funktionaalisen kielikäsityksen mukaan variaatio ja monitulkintaisuus ovat osa 

kielen luonnetta ja yhdellä ilmauksella voi olla useita eri merkityksiä ja funktioita (Luukka 

2000: 139), se soveltuu hyvin oman tutkimukseni tarpeisiin. Lähestyn systeemis-funktionaa-

lista kieliteoriaa samalla tapaa kuin Garnett (2019) hyödyntämällä sitä LP-videon vuorovaiku-

tustilanteen eli pelaajan ja katsojien välisen vuorovaikutussuhteen rakentumisen määrittelyyn. 

Erityisen huomion kohteena on ilmenemismuoto eli viittaavat ilmaukset, joita analysoin osal-

listujaroolien tarkastelun kautta. 

Viittaaminen ja konteksti liittyvät siinä mielessä erottamattomasti yhteen, että viittaavien 

elementtien tulkintaa ohjaa vahvasti sekä keskustelijoiden yhdessä luoma konteksti että sen 

yhteisen tiedon luonne, jota heillä on kulloisestakin kontekstista. Kontekstin syvällisempi huo-

mioiminen viittaamisen yhteydessä vaatii indeksisen taustan (indexical ground) käsitteen ym-

märtämistä. Käsite on peräisin Hanksilta (ks. esim. 1992), ja se tarkoittaa keskustelijoiden yh-

dessä keskustelun kuluessa luomaa kontekstia, jonka perusteella indeksiset ilmaukset voidaan 

tulkita. Se toimii siis viittauksen pohjana. (Laury 1994: 449, 451; Etelämäki 2009: 26.) Indek-

sinen tausta on jatkuvassa liikkeessä ja deiktisten elementtien tulkinnat sekä nojaavat siihen 

että muuttavat sitä (Laury 1997: 65–66; Helasvuo 2008: 188). Mitä enemmän kontekstia kos-

kevia yhteisiä tietoja vuorovaikutustilanteen osapuolilla on, sitä symmetrisempi on indeksinen 

tausta ja sitä tarkemmin osallistujat voivat tulkita deiktiset eli viittaavat ilmaukset (Laury 1994: 

451). LP-videoissa on omanlaisensa konteksti ja indeksinen tausta, joka muotoutuu paitsi pe-

laajan tietojen ja taitojen, myös videota katsovien ihmisten tietojen ja tulkinnan kautta. 
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2.2 Osallistumiskehikko 

 

Vuorovaikutus videopelin kanssa on aina väistämättä epäsymmetristä, koska tietokone ei ole 

aktiivinen toimija. Videopelin pelaamista voidaan kuitenkin pitää pelin ja sen sääntöjen muok-

kaamana mediavälitteisenä ihmisen ja koneen välisenä vuorovaikutustapahtumana. (Piirainen-

Marsh 2008: 140–141; ks. myös Tainio & Piirainen-Marsh 2011.) LP-videot ovat siitä kiinnos-

tavia vuorovaikutustapahtumia, että niissä on pelaajan ja pelin lisäksi läsnä myös videon kat-

soja, jolle kokemus on aina epäsuora (second-hand). Hän ei pelaa itse, vaan katsoo pelin ta-

pahtumia LP-pelaajan silmin tämän tekemien valintojen ja toimien kautta, tietoisena prosessin 

välillisyydestä. Videolla puhuva pelaaja, joka jatkuvasti kommentoi pelin tapahtumia, muistut-

taa katsojaa siitä, että se, mitä katsoja näkee, on tulosta pelaajan toiminnasta. (Glas 2015: 83–

84; Glas, de Vos, Van Vught & Zijlstra 2017: 138.) 

Edellä kuvatun mukaisen luonteensa vuoksi LP-videon tarkasteluun vuorovaikutustilan-

teena soveltuu hyvin osallistumiskehikon (participation framework) käsite. Se on peräisin so-

siologi Erving Goffmanilta (ks. 1981: 3), joka määrittelee sen seuraavasti: ”Kun joku sanoo 

jotakin, kaikki ne, jotka ovat tämän tapahtuman havaintoalueella, saavat jonkin osallistujaroo-

lin (participation status) suhteessa siihen” [oma käännökseni]. Osallistumiskehikon piirissä pu-

hujaa kutsutaan nimellä äänessäolija (current speaker) ja kuulijaa nimellä vastaanottaja 

(recipient). Omassa tutkimuksessani käytän vaihdellen käsitteitä puhuja/pelaaja ja puhutel-

tava/katsoja korostaakseni LP-videon vuorovaikutuksellista luonnetta. Äänessäolija on videolla 

puhuva pelaaja, vastaanottaja on videota katsova ja pelaajan puhetta kuunteleva henkilö. 

Puhetilanteen osallistumiskehikko on maaperä, johon puhuja suhteuttaa tuotostaan 

(Goffman 1981: 137), ja se muodostuu vuorovaikutustilanteen osallistujien erilaisista, vaihte-

levista rooleista (Seppänen 1997: 156–157). Osallistumiskehikko onkin jatkuvassa liikkeessä. 

Vaikka osallistujien joukko pysyisi keskustelussa fyysisesti samana, osallistumiskehikko vaih-

telee sen mukaan, mikä osallistujarooli kullekin lankeaa. Nämä muutokset ovat Goffmanin ter-

mein asennonvaihdoksia (changes of footing). (Mts. 159.) Puhuessani tästä eteenpäin erilaisten 

osallistujaroolien vaihtelemisesta tarkoitan asennonvaihdoksia. 

Asennonvaihdokset ovat luonnollisen puheen pysyvä, toistuva piirre, sillä vuorovaiku-

tustilanteen osallistujat tekevät niitä jatkuvasti (Goffman 1981: 128). Piirainen-Marshin (2008: 

153) mukaan pelaajan joustavaa liikettä osallistumiskehikkojen välillä voidaan usein merkitä 

asennonvaihdon avulla. Asennonvaihdosten tehtävä pelaamisessa on elävöittää pelin tapahtu-

mia, suuntautua niihin merkityksellisinä ja jännittävinä tapahtumina sekä jakaa kokemuksia 
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niistä. LP-videon pelaaja voi pelaamisen lomassa asettua erilaisiin asemiin puhetapahtumaan 

ja toimintaan nähden ja ilmaista näin osallistujaroolien muutoksia niin itsellään kuin katsojilla 

ja pelihahmoilla. Jokainen puheteko asettaa vuorovaikutustilanteen osapuolet tiettyyn asemaan, 

mikä vaikuttaa keskustelun ja vuorovaikutustapahtuman etenemiseen. (Piirainen-Marsh 2008: 

138, 161–162.) Eri puhetoiminnoissa ovat relevantteja erilaiset osallistujaroolit (ks. Seppänen 

1997: 161). 

LP-videon katsojat voivat saada monenlaisia osallistujarooleja. Ensinnäkin voidaan tar-

kastella sitä, miten kiinteästi he ovat sidoksissa keskusteluun. Tässä käytän apuna Goffmanin 

(1981) käsitteistöä. Hän erottaa keskustelun ratifioidut osallistujat (ratified participants) ja 

sivustaseuraajat (bystanders tai overhearers) eli sellaiset kuulijat, jotka eivät osallistu keskus-

teluun (Seppänen 1997: 159). LP-videoissa katsojat voidaan määritellä sivustaseuraajiksi, sillä 

heillä on minimaalinen pääsy tapahtumaan eli pelin pelaamiseen, mutta vuorovaikutustilanteen 

muut osallistujat – tässä tapauksessa pelaajat – tietävät heidän olevan ruudun toisella puolella 

ja kuuntelevan. Katsojat eivät ole ratifioituja osallistujia, koska he eivät pysty suoraan keskus-

telemaan pelaajan kanssa, mutta pelaaja kuitenkin tiedostaa heidän läsnäolonsa ja ikään kuin 

tunnustaa heidät osaksi vuorovaikutustilannetta. (Ks. Goffman 1981: 131, 132.) Goffman (mts. 

133–134) muistuttaa, että on myös muita kuulijana olemisen tapoja kuin olla ainoana paikalla-

olijana puhujan täyden huomion kohteena. Tästä hyvä esimerkki on LP-videon katsoja. 

Lisäksi LP-videon katsojien osallistujaroolina voi olla tietämätön vastaanottaja (unkno-

wing recipient) tai tietäväinen vastaanottaja (knowing recipient). Nämä kaksi erottaa siitä, mil-

lainen on osallistujan pääsy käsiteltävään asiaan eli tunteeko hän kertomuksen ennestään vai ei. 

Koska videon katsojat eivät pääse ääneen videolla eikä tässä tutkimuksessa tarkastella videoi-

den saamia kommentteja, saadaan katsojien edellä mainitut vastaanottaja-osallistujaroolit sel-

ville tarkastelemalla pelaajaa eli puhujaa. Puhuja pyrkii tietoisesti tai tiedostamattaan ottamaan 

huomioon kuulijoiden erilaiset ominaisuudet ja muotoilemaan puhettaan niin, että siihen sisäl-

tyy erilaisille vastaanottajille sopivia elementtejä. Näin hän luo osallistumiskehikkoon paikkoja 

erilaisille vastaanottajille. (Seppänen 1997: 161.) Tämä on erityisen tärkeää LP-videoissa, sillä 

pelaaja ei voi tietää etukäteen, millaiset ihmiset hänen videotaan tulevat katsomaan. Hän voi 

huomioida katsojien tietäväisyyden esimerkiksi puhuttelemalla katsojia siinä oletuksessa, että 

he ovat nähneet aiemman peliä käsittelevän videon, tai huomioida heidän tietämättömyytensä 

pelistä selostamalla sitä tarkemmin kuin muuten ehkä selostaisi. 

LP-pelaaja on pelitilanteessa koko ajan aktiivinen toimija, pelin pelaaja, mutta hänkin voi 

saada erilaisia osallistujarooleja, joita ilmaisee asennonvaihdosten avulla. Hän voi puhutella 
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pelihahmoja tai videon katsojia tai esittää puhetta pelihahmon roolissa. (Piirainen-Marsh 2008: 

147, 159–160.) Esimerkiksi vuorovaikutustilanteen osapuoliin viittaavia pronomineja vaihta-

malla puhuja säätelee niin omia kuin katsojienkin osallistujarooleja. Eri keinojen yhteisvaiku-

tuksena viittauksen referenttinä olevan osallistujan rooli muuttuu ja samalla puhetoiminta vaih-

tuu eli tapahtuu asennonvaihdos. (Seppänen 1997: 162.) Tässä tutkimuksessa keskityn nimen-

omaan deiktisten viittausten tarkasteluun ja pyrin näin osoittamaan näitä osallistujaroolien 

muutoksia ja asennonvaihdoksia, joita pelaaja LP-videon vuorovaikutustapahtuman osallistu-

miskehikossa tuottaa, ilmaisee ja muuntelee. 

 

2.3 Kasvot ja esittäminen 

 

Internetympäristöt, videopelit mukaan lukien, antavat käyttäjilleen mahdollisuuden esiintyä eri-

laisten persoonallisuuksien takana. Internetissä tapaamiemme ihmisten välinen etäisyys meihin 

helpottaa todellisen minän piilottamista ja virtuaalisen minän korostamista. (Bullingham & 

Vasconcelos 2013: 2.) Internet-minän ja todellisen minän välisestä yhteydestä on monia erilai-

sia tulkintoja, mutta yhtä kaikki niiden välinen suhde voidaan ymmärtää Goffmanin (1967, 

1990) kasvojen (face) ja esittämisen (presentation) käsitteiden kautta. 

Kasvoilla tarkoitetaan henkilön positiivista sosiaalista arvoa, julkista kuvaa itsestä (Goff-

man 1967: 5; Brown & Levinson 1987: 61). Itsekunnioituksen ja huomaavaisuuden takia hen-

kilö pyrkii vuorovaikutustilanteessa säilyttämään sekä omat kasvonsa että muiden kasvot. Säi-

lyttääkseen kasvonsa henkilön tulee antaa itsestään johdonmukainen kuva, jota muiden vuoro-

vaikutustilanteen osapuolten arviot tukevat. Kasvot ovat konstruktioita, jotka määräytyvät ryh-

män sääntöjen ja kunkin vuorovaikutustilanteen mukaan. (Goffman 1967: 6–7, 9, 11.) Esittä-

minen liittyy kiinteästi kasvoihin, sillä esiintyessään henkilö pyrkii antamaan itsestään miellyt-

tävän kuvan muille. Hän tiedostaa, että häntä tarkkaillaan ja katsotaan ja toimii siksi tiettyjen 

sosiaalisten konventioiden ja sääntöjen mukaan. Jos hän epäonnistuu luomaan tällaisen toivo-

mansa kaltaisen persoonan, on vaarana kasvojen menettäminen (losing face). (Ks. Goffman 

1967, 1990.) Goffman (ks. esim. 2012) näkee leikillisyyden keskeisenä esittämisen muotona. 

Kun joku esiintyy vuorovaikutustilanteessa, osallistujilta edellytetään kokonaisvaltaista tem-

pautumista tämän toiminnan draamalliseen diskurssiin. Muuten koko toiminnalta putoaa pohja. 

(Mts. 122–123; ks. myös Routarinne 2003.) 

Bullingham ja Vasconcelos (2013: 3) esittävät, että pelaajalla on tietynlaiset kasvot hänen 

ollessaan internetissä ja toisenlaiset kasvot oikean maailman fyysisissä kohtaamisissa. 
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Esimerkiksi videopelin pelihahmo edustaa tietynlaisia kasvoja (mts. 3–4). Glas (2015) ja Gar-

nett (2017, 2019) ovat havainneet, että LP-videoita selostaessaan pelaaja ottaa tietynlaisen lei-

killisen fiktiivisen selostajapersoonan. Näen tämän selostajapersoonan yhtenä kasvoista, joita 

pelaaja esittämällä ylläpitää. Leikillisyyteen kuuluu, että leikkisää toimintaa voi ylläpitää yk-

sinkin ja usein leikin aikana vaihdetaan erilaisia rooleja. Tällaista roolin vaihtoa tapahtuu esi-

merkiksi silloin, kun henkilö imitoi jotakuta toista leikkimielisesti. (Goffman 2012: 116.) LP-

videoissa pelaaja käytännössä esiintyy yksin, mutta hän osallistaa myös katsojia antamalla 

heille erilaisia osallistujarooleja. Pelaaja asettuu välillä vakavampaan selostajarooliin, välillä 

leikkisämpään rooliin samaistuessaan pelihahmoon ja uppoutuessaan pelimaailmaan. Katsojien 

tehtäväksi jää hyväksyä pelaajan omaksumat roolit ja tempautua toimintaan mukaan sitä ky-

seenalaistamatta. Pelaajan tulee saada katsojat uskomaan, että tilanteessa on käynnissä esitys, 

jota ei pidä ottaa liian vakavasti (ks. Goffman 2012: 123). Näin yleensä tapahtuukin, sillä esit-

täminen on LP-videoille tyypillistä toimintaa, jota katsoja osaa pelaajalta odottaa. 

Ihmisten välisessä kanssakäymisessä, oli siinä sitten kyse esittämisestä tai ei, tulee jatku-

vasti eteen tilanteita, joissa joko puhujan, kuulijan tai molempien kasvot ovat uhattuina. Puhu-

jilla on käytössään useita erilaisia keinoja lievittää kasvoihin kohdistuvaa uhkaa ja suojella sekä 

puhujan että kuulijan kasvoja. Niitä kutsutaan kohteliaisuusstrategioiksi (politeness strategies) 

ja ne jaetaan positiivisiin ja negatiivisiin. Positiiviset kohteliaisuusstrategiat ilmenevät kielel-

lisin keinoin, joilla osoitetaan myönteistä suhtautumista kuulijaan esimerkiksi huomioimalla 

kuulijan kiinnostuksenkohteita ja tarpeita, etsimällä samanmielisyyttä kuulijan kanssa, vältte-

lemällä erimielisyyttä tai olemalla optimistisia. Positiiviset kasvot siis kaipaavat vahvistusta. 

Negatiiviset kasvot puolestaan kaipaavat suojelua. Negatiiviset kohteliaisuusstrategiat ilmene-

vät kielellisin keinoin, joilla osoitetaan haluttomuutta loukata kuulijan oikeutta yksityisyyteen 

ja toiminnanvapauteen. Negatiivisessa kohteliaisuudessa siis ikään kuin suojellaan kuulijaa pi-

tämällä emotionaalista ja sosiaalista välimatkaa. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi pessimisti-

syyden osoitukset ja anteeksipyynnöt. (Ks. Brown & Levinson 1987; Larjavaara 1999; Nikula 

2000: 342.) 

Kohteliaisuusstrategiat voidaan jakaa direktiiveihin eli kuulijaa ohjaaviin puheakteihin 

kuten pyyntöihin, kehotuksiin ja kysymyksiin sekä puhutteluihin. Kohdistaessaan sanansa jol-

lekulle puhuja voi viitata puheenalaiseen tai kohdistaa puhuteltuun vokatiivisen maininnan eli 

puhutella häntä. (Larjavaara 1999.) Tässä tutkielmassa tarkastelen sekä viittaamista eli erilaisia 

direktiivejä että puhuttelua, sillä niiden avulla pelaaja hyödyntää LP-videoissa erilaisia kohte-

liaisuusstrategioita omien ja katsojien kasvojen ylläpitämiseen ja suojelemiseen. 
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2.4 Osallistujiin viittaaminen deiktisillä elementeillä 

 

Ison suomen kieliopin verkkoversio (VISK 2008 § 1423) määrittelee deiksiksen seuraavasti: 

”Nimitys deiksis viittaa sellaisten kieliopillisten ja leksikaalisten elementtien tehtävään, jotka 

liittävät ilmauksen kontekstiinsa, laajemmin katsoen aikapaikkaisiin kehyksiinsä.” Kyse on siis 

viittaavista elementeistä. Sen mukaan verbiin liittyviä kieliopillisia deiktisiä aineksia ovat per-

soonapäätteet ja tempus, nomineihin liittyviä aineksia puolestaan persoona- ja demonstratiivi-

pronominit. Myös verbin imperatiivi, keskustelukontekstissa käytetty nollapersoona ja passiivi 

ovat tulkittavissa deiktisesti, sillä niiden implikoimat tarkoitteet käyvät ilmi tilanneyhteydestä. 

(Mp.) Deiktisiä elementtejä on edellä mainittujen lisäksi paljon muitakin, ja deiksis voidaan 

jakaa päätyypeittäin temporaali-, demonstratiivi- ja persoonadeiksikseen (Larjavaara 1990: 33). 

Tässä tutkielmassa olen kiinnostunut nimenomaan persoona- ja demonstratiivideiksiksestä sekä 

nollapersoonasta ja passiivista, joten jätän temporaalideiksiksen huomiotta. Luon seuraavaksi 

tarkemman katsauksen edellä mainittuihin. 

 

2.4.1 Persoonadeiksis 

 

Käsite persoona määritellään yleensä pelkkiä persoonapronomineja väljemmin puhetilanteen 

osallistujien roolien kieliopilliseksi koodaamiseksi. Suomen kielessä persoonaa ilmentävät per-

soonapronominit, verbin persoonapäätteet ja possessiivisuffiksit. (Luukka 1994: 230; Helasvuo 

2008: 187.) Suomen persoonakategoriaan kuuluvat puhetilanteen osapuolet. Ensinnäkin on pu-

huja eli ensimmäinen persoona, jota ilmaistaan yksikössä persoonapronominilla minä ja moni-

kossa persoonapronominilla me, joka viittaa puhujan lisäksi muihin ihmisiin. Toiseksi on kuu-

lija/puhuteltava eli toinen persoona, jota ilmaistaan yksikössä persoonapronominilla sinä, mo-

nikossa persoonapronominilla te, joka viittaa useisiin puhuteltaviin tai ryhmään, joista puhutel-

tava on yksi. Lisäksi puhetilanteen osapuolina voi olla ulkopuolisia henkilöitä eli muita kuin 

puhuja ja puhuteltava. Tätä kolmatta persoonaa ilmaistaan yksikössä persoonapronominilla 

hän, monikossa persoonapronominilla he, joka viittaa puheenalaisiin henkilöihin. (VISK § 716; 

Yli-Vakkuri 1986: 80.) 

Puhetilanne, sen osallistujat ja välitön ympäristö muodostavat yhdessä indeksisen taus-

tan, jota vasten viittaukset tulkitaan (ks. esim. Hanks 1992; Helasvuo 2008). Koska persoona-

kategoria määritellään indeksistä taustaa vasten viittaamalla puhetilanteen osanottajiin, yksikön 

ensimmäistä persoonaa käyttää aina puhuja viittaamassa itseensä diskurssin subjektina (Yli-
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Vakkuri 1986: 93). Yksikön toista persoonaa, joka on puheaktipersoonana minä-pronominin 

välittömin vastapooli, voidaan käyttää myös avoimeen viittaukseen eli geneerisesti. Viime ai-

koina tällaisen viittaustyypin käyttö on yleistynyt erityisesti muodossa, jossa on sekä persoo-

napronomini että verbin persoonapääte (esim. sinä teet). Avoin sinä-viittaus muistuttaa monin 

tavoin nollapersoonaa, mutta nollapersoonakonstruktiossa ei ole ilmi pantua subjektia. (Helas-

vuo 2008: 187, 189.) Geneerinen sinä kutsuukin nollapersoonaa selvemmin kuulijaa asemoitu-

maan geneerisen lausuman subjektin paikalle (Laitinen 1995: 347). Alaluvussa 2.4.3 käsittelen 

nollapersoonaa tarkemmin. Geneerinen sinä -ilmauksia esiintyy aineistossani jonkin verran, jo-

ten käsittelen näitä tapauksia omassa analyysialaluvussaan epäspesifin persoonan yhteydessä. 

Persoonadeiksis perustuu siis puhetilanteen roolijakoon, puhujan ja kuulijan vastakoh-

taan sekä muihin viittauskohteisiin, jotka voivat eri tavoin yhdistyä puhujaan tai kuulijaan tai 

molempiin (Larjavaara 2007: 316). 

 

2.4.2 Demonstratiivideiksis 

 

Suomen kielessä on kolme demonstratiivipronominia: tämä, monikossa nämä; tuo, monikossa 

nuo ja se, monikossa ne. Demonstratiivipronominit viittaavat puhetilanteessa havaittaviin ja 

mainittuihin tarkoitteisiin, ja niitä käytetään myös ihmisistä puhuttaessa. Kaikkia kolmea de-

monstratiivipronominia voidaan käyttää joko yksinään tai nominia edeltävänä määritteenä. 

Suomen kielessä on myös hyvin laaja valikoima erilaisia demonstratiivien johdoksia, kuten 

lokatiividemonstratiivit täällä, tuolla ja siellä. (Laury 1997: 52; VISK § 1426.) Tässä tutkimuk-

sessa jätän kuitenkin johdokset huomiotta ja tarkastelen aineistosta vain niitä eri sijamuodoissa 

yksikössä ja monikossa esiintyviä demonstratiivipronomineja, joita käytetään persoonaan viit-

taamiseen. 

Suomen kielen kieliopit ovat yhtä mieltä siitä, että demonstratiivipronomineista tuo ja se 

ovat distaalisempia kuin tämä eli kuvaavat kauempana olevaa tarkoitetta. Jonkin verran erimie-

lisyyttä esiintyy kuitenkin sen suhteen, mikä on pronominien tämä ja se paikka proksimaalinen-

distaalinen-akselilla eli millaista etäisyyttä ne kuvaavat. (Laury 1997: 53.) Tästä on monenlaisia 

mielipiteitä, ja esimerkiksi Etelämäki (2006) on havainnut puhuttua keskustelua tutkittuaan, 

että keskustelijat käyttävät kaikkia kolmea demonstratiivipronominia, vaikka tarkoitteen ja 

vuorovaikutustilanteen osallistujien välinen etäisyys ei muuttuisi lainkaan. Myös Larjavaara 

(2007: 323) toteaa, että suomen demonstratiivisysteemi on liian rikas ja monitasoinen, jotta siitä 

voisi muodostaa yksinkertaisen ”tämä tätä, tuo tuota ja se sitä” -nyrkkisäännön. 
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Oletan, että omassa aineistossani demonstratiivipronominien moninainen käyttö on hyvin 

tyypillistä, sillä LP-tilanteessa fyysisellä etäisyydellä ei ole samaa merkitystä kuin esimerkiksi 

kasvokkaiskeskustelussa, jossa kaikki osallistujat ovat oikeita ihmisiä ja fyysisesti läsnä. No-

jaudunkin Lauryn (1997) näkemykseen, joka ottaa vaikutteita Itkoselta (1966; 1979) ja Seppä-

seltä (1997; 1998) (ks. myös Etelämäki 2006 ja Larjavaara 2007). Laury (1997: 55) näkee, ettei 

todellisen maailman etäisyys ole oleellinen seikka puhujan valitessa, mitä demonstratiivipro-

nominia tahtoo käyttää. Näin hän omaksuu demonstratiivipronominien tuoreimman tutkimuk-

sen ajatuksen siitä, että sosiaaliset ja diskursiiviset tekijät ovat aika-paikkaisia olosuhteita tär-

keämpiä. Se, mihin havaintoalueeseen puhuja viittaa valitsemallaan demonstratiivipronomi-

nilla, määräytyy puhujan ja kuulijan vuorovaikutustilanteessa saamien roolien mukaan. 

Demonstratiiveilla ”pannaan asiat paikoilleen”, konstruoidaan ja luodaan paikkaa ja perspek-

tiiviä ennemminkin kuin ilmaistaan mahdollisimman tarkasti referenttien konkreettista sijaintia 

maailmassa. (Mts. 55, 58.) Laury kiteyttää: ”Demonstratiivit eivät ainoastaan heijasta konteks-

tia, ne myös rakentavat sitä” (mts. 58) [oma käännökseni]. Oman tutkimukseni tarpeisiin tällai-

nen näkökulma demonstratiivipronomineihin sopii siinäkin mielessä hyvin, että se mukautuu 

systeemis-funktionaalisen kieliteorian ajatukseen kielenkäytöstä merkitysten rakentajana. 

 

2.4.3 Epäspesifi persoonaan viittaaminen 

 

Edellä esiteltyjen viittaavien elementtien lisäksi myös kaksi verbinmuotoa, joita käytetään epä-

spesifiin persoonaan viittaamiseen ymmärretään ihmisviitteisiksi ja voidaan tilanteittain hah-

mottaa vuorovaikutustilanteen osapuoliin viittaaviksi. Ne ovat passiivi sekä yksikön geneerinen 

kolmas persoona, jota nollapersoonaksikin kutsutaan. (VISK, määritelmät; Hakulinen 1987: 

141.) Passiivin ja nollapersoonan tarkastelu vuorovaikutukselliselta kannalta avaa runsaasti 

kiinnostavia tutkimuskohteita. Esimerkiksi sen, miten puhuja voi korostaa tai häivyttää omaa 

persoonaansa tai vaihtaa näkökulmaa eli monimuotoistaa persoonaisuutta ja muunnella samalla 

osallistumiskehikkoa. (Luukka 1994: 231.) Tarkastelen kumpaakin seuraavaksi tarkemmin. 

Passiivi on rakenne, jossa verbinmuodolla (esim. juostaan) esitetään tilanne ilmaisematta 

tekijää tai muutakaan subjektia. Passiivi kuuluu persoonajärjestelmään ensimmäisen, toisen ja 

kolmannen persoonan ohella ja on siis osa verbintaivutusta. (VISK, määritelmät.) Passiivia on 

esitetty jopa neljänneksi persoonaksi sen vuoksi, että sillä on niin kiinteä yhteys persoonataivu-

tukseen (ks. esim. Tuomikoski 1971; Hakulinen & Karlsson 1979). Makkonen-Craigin (2005: 

14, 16) mukaan passiivin näkemisestä neljäntenä persoonana olisi se etu, että samalla 
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päästäisiin suomen kieleen huonosti sopivasta pääluokka-ajattelusta eli jaottelusta aktiiviin ja 

passiiviin. Hän muistuttaa, ettei aktiivin ja passiivin välinen ero ole suomessa niin selvä kuin 

monissa muissa kielissä, vaan ne ovat osin päällekkäisiä. Lisäksi passiivin kategoria on sisäi-

sesti melko heterogeeninen. (Mp.) 

Passiivista puhuttaessa on hyvä huomioida se seikka, että suomen puhekielessä on varsin 

laajalle levinnyt tapa käyttää passiivimuotoa monikon ensimmäisen persoonan funktiossa, joko 

pronominin kanssa (esim. me mennään) tai ilman sitä (esim. mennään). Itse monikon ensim-

mäisen persoonan verbinmuotoa (esim. me menemme) käytetään puhekielessä todella harvoin. 

Kieliopillisesti kyse on passiivista, mutta pragmaattiselta kannalta ilmaus on aktiivinen, sillä 

pronominin käyttö osoittaa siinä nimettyä tekijää. Ilman pronominitäydennystä passiivi on viit-

taamiskeinona epäsuora ja sillä voidaan viitata puhujaan, kuulijaan tai molempiin yhdessä. 

(Seppänen 1989: 196; Luukka 1994: 233; Helasvuo 2008: 188.) Se, viitataanko passiivilla vain 

puhujaan vai kuulijaan vai kenties kuulijaan ja puheenalaiseen, selviää aina kontekstista (Yli-

Vakkuri 1986: 148). Oma tapauksensa ovat myös passiivimuotoiset imperatiivilauseet, joita 

voidaan pitää täysin kieliopillistuneina ja imperatiivin monikon ensimmäisen persoonan syr-

jäyttäneinä (vrt. mennään, menkäämme) (Seppänen 1989: 204). Omassa aineistossani käytetään 

passiivia todella paljon monikon ensimmäisen persoonan tilalla, myös imperatiivissa, mutta en 

käsittele imperatiivia erikseen. Jos aineistossa on passiivimuotoinen imperatiivi, jossa ei ole 

pronominitäydennystä, käsittelen sitä passiivin yhteydessä. Jos pronominitäydennys on, käsit-

telen sitä monikon ensimmäisen persoonan yhteydessä. 

Persoonan ilmaisemiseen passiivilla liittyy joitakin kiistakysymyksiä, esimerkiksi kysy-

mys passiivin definiittisyydestä eli määräisyydestä. Shore (1986: 9–10) esittää, että passiivista 

käytettäisiin nimitystä indefiniitti. Suomen kielessä passiivi ei ole persoonaton eikä tekijätön 

muoto, joten passiivilauseen tekijä on inhimillinen mutta indefiniittinen. Indefiniittisyys on kui-

tenkin kyseenalaista, mikäli kieltä tarkastelee vuorovaikutuksena kontekstista käsin. Passiivi-

lauseen tekijä on kieliopillisesti indefiniittinen, mutta pragmaattisesti, vuorovaikutustilan-

teessa, definiittinen. (Luukka 1994: 234.) Esimerkiksi Makkonen-Craig (2005) ja Hakulinen ja 

Karlsson (1979) puoltavat perinteisen passiivi-nimityksen käyttöä tukeutuen muun muassa sen 

pitkiin perinteisiin fennistiikassa sekä siihen, ettei mikään korvaavista vaihtoehdoista ole va-

kiintunutta nimitystä merkittävästi parempi. Tässä tutkielmassa tutkin vuorovaikutustilanteita 

ja näin ollen lähestyn passiivin käsitettä pragmaattisesti, joten koen, että vanha passiivi-nimitys 

sopii omiin tarpeisiini vallan hyvin. 
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Nollapersoonaksi kutsutaan ilmi panemattoman lauseenjäsenen tulkintaa silloin, kun tar-

koitetaan ketä hyvänsä ihmistä, usein myös tai nimenomaan puhujaa itseään (esim. täällä 

jäätyy) (VISK, määritelmät). Nollapersoonaa käytetään persoonan välttämisen keinona (Laiti-

nen 1995: 337). Sillä voidaan passiivin tavoin viitata puhujaan, kuulijaan tai molempiin, ja 

kuulijaan viitattaessa verbiin voi liittyä myös substantiivi tai pronomini (Seppänen 1989: 197). 

Kuten passiivi, nollapersoonakin nähdään osana suomen persoonajärjestelmää, indefiniittisenä 

persoonana. On hyvä muistaa, että nollapersoona ei kuitenkaan aina ole tarkoitteeltaan indefi-

niittinen. Puhuja puhuu nimittäin usein henkilökohtaisesta kokemuksestaan käyttäessään nol-

lapersoonaa. (Laitinen 1995: 338, 340.) 

Sekä nollapersoona että passiivi ovat konventionaalistuneet tietyissä käyttöyhteyksissä, 

joissa viitataan yksikön ja monikon ensimmäiseen persoonaan (Hakulinen 1987: 152). Niiden 

avulla puhutaan etäisesti ja ei-henkilökohtaisesti ja suojellaan joko puhujan tai kuulijan kasvoja 

tai vältetään vastuun ilmaisemista. Nolla- ja passiivirakenteita käytetäänkin persoonan häivyt-

tämiseen epäsuorissa viittauksissa. (Laitinen 1995: 341.) Tutkimukseni aineistossa käytetään 

sekä suoria että epäsuoria viittauksia. Definiittisiä suoria viittauksia ovat esimerkiksi henkilöön 

viittaaminen persoonapronominilla, nimellä tai substantiivilla. Epäsuoria definiittisiä tai inde-

finiittisiä viittauksia ovat passiivi ja nollapersoona. (Luukka 1994: 235.) 

 

 

3 Aineisto ja menetelmät 

 

3.1 Aineisto 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu kolmen suomalaisen pelivideoiden tekijän Youtube-videopal-

velussa julkaisemista Let’s Play -videoista. Videoita on yhdeksän, kolme jokaiselta. Videoma-

teriaalia on yhteensä noin 7 h 20 min, ja yhden videon pituus vaihtelee tekijästä riippuen. Ly-

hyimmillään se on noin puoli tuntia, pisimmillään yli tunnin. LP-videoiden pituus vaihtelee 

yleensä melko paljon. Osa on vain muutaman minuutin, osa useamman tunnin mittaisia. Kuten 

Garnett (2019: 14) toteaa LP-videoiden rakennetta käsittelevässä tutkimuksessaan, videoiden 

rakenne pysyy kuitenkin melko samanlaisena pituudesta riippumatta. Näin ollen oletan, ettei 

myöskään kielellisessä sisällössä ole merkittävää variaatiota, vaikka videon pituus vaihtelee. 

Kahdella kolmesta aineistoni pelaajasta ei ole pelivideoissaan käytössä naamakameraa. Siitä 

syystä en tässä tutkielmassa analysoi tarkemmin LP-videoiden visuaalisuutta ja sitä, miten 
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pelaaja esimerkiksi liikkuu tai ilmehtii samalla kun pelaa, vaan keskityn ainoastaan pelaajan 

puheeseen (visuaalisuudesta LP-videoissa ks. esim. Garnett 2019). 

Käytän valitsemistani pelaajista heidän Youtube-nimimerkkejään. Nimimerkit ovat Raa-

tokainen, Sesse ja tikru2. Tutkimuksenteon hyvien tapojen ja Youtube-videoiden kohtuullisen 

käytön sääntöjen mukaisesti (ks. Youtube 2022) olen kysynyt tekijöiltä luvan käyttää heidän 

videoitaan aineistona tutkielmassani. Olen saanut kaikilta kirjallisen suostumuksen kesä-heinä-

kuussa 2021 ja luvannut lähettää valmiin työn heille luettavaksi. Tarjosin myös mahdollisuuden 

kysyä lisää aiheesta ja tutkimuksesta. Suostumuksensa antamalla he hyväksyivät sen, että hei-

dät voidaan etsiä nimimerkkinsä perusteella ja mahdollisesti myös selvittää heidän oikeat ni-

mensä internethauilla. Jokainen pelikanava on tutkimuksen tekohetkellä julkisesti kaikkien 

nähtävillä Youtubessa, joten heidät voitaisiin löytää myös ilman mainintaa tässä tutkimuksessa. 

Seuraavaksi esittelen nämä aineistoni pelaajat, heiltä valitsemani videot sekä videoista käyttä-

mäni lyhenteet. Videoiden näyttökerrat ja kanavien tilaajamäärät on tarkistettu 14.2.2022. 

Raatokainen julkaisee Youtube-kanavallaan kolmentyyppisiä videoita: läpipeluita, en-

sivaikutelmia ja koosteita tietokone- ja konsolipeleistä kanavansa kuvauksen mukaan ”asialli-

sella (mutta ei vakavalla) kommentoinnilla höystettynä”. Hän on julkaissut ensimmäisen vide-

onsa maaliskuussa 2020. Helmikuuhun 2022 mennessä hän on julkaissut yhteensä 467 videota 

kanavallaan, jolla on 303 tilaajaa. Häneltä tarkastelemani videot ovat: 

 

 The Witcher 3 - Wild Hunt - LÄPIPELUU - SUOMI - Raatokainen seikkailee  

 (OSA 1) (R1) julkaistu 3.5.2020, kesto 1:10:23, näyttökertoja 341 

 

 The Witcher 3 - Wild Hunt - LÄPIPELUU - SUOMI - Raatokainen seikkailee 

 (OSA 2) (R2) julkaistu 3.5.2020, kesto 1:11:20, näyttökertoja 96 

 

 The Witcher 3 - Wild Hunt - LÄPIPELUU - SUOMI - Raatokainen seikkailee 

 (OSA 3) (R3) julkaistu 4.5.2020, kesto 1:18:56, näyttökertoja 92 

 

Sesse on julkaissut ensimmäisen videonsa lokakuussa 2020. Helmikuuhun 2022 men-

nessä hän on julkaissut yhteensä kuusi videota kanavallaan ja hänellä on 72 tilaajaa. Kaikki 

hänen videoistaan ovat Let’s Play -videoita (nimellä ”läpipeluu”). Viisi videoista käsittelee The 

Witcher 3: Wild Hunt -videopeliä (2015). Lisäksi häneltä löytyy yksi video Sekiro: Shadows 

Die Twice -videopelistä (2019). Häneltä tarkastelemani videot ovat: 
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 THE WITCHER 3 wild hunt LÄPIPELUU osa 1! (SUOMI) (S1)  

 julkaistu 9.10.2020, kesto 37:40, näyttökertoja 237 

 

 EPÄONNISTUNUT SUSI HUNTTI! The witcher 3 wild hunt LÄPIPELUU 

 osa 5 (suomi) (S2) julkaistu 4.11.2020, kesto 36:59, näyttökertoja 108 

 

 VIHDOIN ALOITUSALUE LÄPI! THE WITCHER 3 wild hunt LÄPIPELUU 

 OSA 3 (suomi)  (S3) julkaistu 19.10.2020, kesto 52:26, näyttökertoja 83 

 

tikru2 julkaisee pääasiassa Let’s Play -videoita. Lisäksi hänen kanavaltaan löytyy muun 

muassa vlogeja ja tarinatuokioita. tikru2 on julkaissut ensimmäisen videonsa tammikuussa 

2012. Helmikuuhun 2022 mennessä hän on julkaissut yhteensä 1 510 videota kanavallaan. Hä-

nen kanavallaan on hieman yli 3,8 tuhatta tilaajaa. Häneltä tarkastelemani videot ovat: 

 

 Pelataan Witcher 3: Hearts of Stone - Osa 1 - Geraltin seikkailut jatkuvat (T1) 

 julkaistu 19.10.2015, kesto 34:14, näyttökertoja 1 875 

 

 Pelataan Witcher 3: Hearts of Stone - Osa 2 - Punapään odotettu paluu (T2) 

 julkaistu 20.10.2015, kesto 28:02, näyttökertoja 641 

 

 Pelataan Witcher 3: Hearts of Stone - osa 3 - Sammakon ja maagin rektaukset 

 (T3) julkaistu 21.10.2015, kesto 32:05, näyttökertoja 634 

 

Pelaajat valikoituivat sen perusteella, että heidän kanaviltaan löytyy useita samaa peliä 

käsitteleviä LP-videoita, sekä sen perusteella, että sain heihin yhteyden ja sain heiltä luvan vi-

deoiden hyödyntämiseen. Aineistoni pelikanavilla on vaihtelevat tilaajamäärät, alle sadasta lä-

hemmäs neljääntuhanteen. Tämä oli tarkoituksellinen valinta, sillä halusin, että aineistossa on 

edustettuina myös vähemmän tunnettuja pelikanavia. Tarkasteltaessa LP-videoiden genreä ja 

niille tyypillistä kielenkäyttöä on kiinnostavaa tietää, käyttävätkö myös vasta-alkajavideonte-

kijät suosituimmille ja katsotuimmille LP-videoille tyypillistä kieltä. Pelkkä suosituimpien pe-

likanavien ottaminen mukaan ei antaisi näin monipuolista kuvaa. Videot valitsin aiheen sekä 

katsojamäärän perusteella. Niissä pelataan The Witcher 3: Wild Hunt -videopeliä, ja valitsin 

jokaiselta pelaajalta kolme eniten katsottua kyseistä peliä käsittelevää videota. Raatokaisen ja 
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Sessen videot käsittelevät peruspelin pelaamista, tikru2 pelaa videoissaan pelin lisäosaa nimeltä 

The Witcher 3: Hearts of Stone. Aineiston videot ovat viimeisen seitsemän vuoden sisällä jul-

kaistuja ja suomenkielisiä lukuun ottamatta satunnaisia englanninkielisiä sanoja ja fraaseja. 

Englannin kielen käyttö selittyy sillä, että videoissa pelattavat pelit ovat englanninkielisiä. 

The Witcher 3: Wild Hunt on CD Projekt Redin kehittämä, vuonna 2015 julkaistu avoi-

men maailman fantasia- ja toimintaroolipeli, jota voi pelata PlayStation 4, Xbox One ja Nin-

tendo Switch -pelikonsoleilla sekä tietokoneella. Peli on sarjan kolmas osa ja perustuu fanta-

siakirjailija Andrzej Sapkowskin Noituri-kirjasarjaan. Päähenkilönä on noituri-hirviönmetsäs-

täjä Geralt, joka etsii kadonnutta adoptiotytärtään Ciriä. Peliin on tehty kaksi lisäosaa: Hearts 

of Stone (2015) ja Blood and Wine (2016). (Ks. esim. Codex Gamicus: The Witcher 3: Wild 

Hunt.) Lisäosa (expansion pack) on erikseen myytävä osa aiemmin julkaistuun peliin. Se sisäl-

tää uutta pelisisältöä ja korjauksia peruspeliin tai aiempiin lisäosiin ja vaatii peruspelin toimi-

akseen. (Ks. esim. Codex Gamicus: Expansion pack.) Koska lisäosat ovat peruspelin jatkeita, 

koen, että niitä käsittelevät pelivideot sopivat aineistoksi peruspeliin keskittyvien videoiden 

rinnalle. Hearts of Stone -lisäosa on ilmestynyt aiemmin, joten sitä suositellaan pelattavaksi 

ennen Blood and Wine -lisäosaa (ks. esim. Gamer 2020). Siksi valitsin juuri kyseistä lisäosaa 

käsittelevät videot. 

LP-videoissa peli itsessään on pääasiallinen väline, jonka avulla video tehdään, joten pe-

lattu peli vaikuttaa siihen, millainen lopullisesta LP-videosta tulee (de Rikj 2016: 10). Aineis-

tonani on vain yhdestä pelistä tehtyjä LP-videoita ja onkin hyvä muistaa, että videopelin genre 

ja sisältö ohjaavat pelaajan tekemiä kielellisiä valintoja hänen omaksuessaan tietynlaisen ”ide-

aalin pelaajan” roolin. Rauhallisessa ja vapaassa pelissä pelaaja ei välttämättä reagoi kielelli-

sesti niin usein tai voimakkaasti kuin toiminnallisessa ja nopeatempoisessa pelissä. (Fencott, 

Clay, Lockyer & Massey 2012: 17; Garnett 2019: 40; ks. myös Tainio & Piirainen-Marsh 

2011.) The Witcher 3: Wild Hunt edustaa neljää peligenreä: avoimen maailman peliä, fanta-

siapeliä, toimintapeliä ja roolipeliä. Avoimen maailman pelissä pelaaja voi kulkea vapaasti suu-

ressa, joka puolelle jatkuvassa virtuaalimaailmassa ja hänellä on valta päättää, miten ja missä 

järjestyksessä suorittaa pelissä annettuja tehtäviä (ks. esim. Codex Gamicus: Open-world video 

games). Toimintapeli on nopeatempoinen pelityyppi, joka vaatii liikkumista, taistelemista, kä-

den ja silmän koordinaatiota sekä nopeaa reagoimista. Siinä pelihahmon fyysiset liikkeet ovat 

keskiössä. (Ks. esim. Codex Gamicus: Action video games.) Fantasiapelit ovat roolipelejä, jo-

ten nämä kaksi genreä voidaan määritellä yhdessä. Tietokoneroolipelissä pelaaja pelaa kuvit-

teellisessa virtuaalimaailmassa, joka usein simuloi jotakin fantasiamaailmaa. Pelattavaa 
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hahmoa voi kehittää ja muuttaa pelin edetessä, ja hahmon lisäksi pelaajan toimilla ja valinnoilla 

on vaikutusta pelimaailmaan ja juoneen. (Stenros 2009.) 

Nykyään yksi huomattavimmista trendeistä Youtuben LP-videoissa on, että eri videoiden 

tekijät pelaavat samaa peliä yhä uudelleen. Ilmiön taustalla on pelaajien yritys kytkeytyä mer-

kittävien LP-videoiden yhteyteen samaa peliä käsittelevillä videoillaan. (Hale 2013: 52.) Valit-

sin aineistokseni samaa peliä käsittelevät LP-videot, koska ne tarjoavat tutkijalle hedelmällisen 

aineiston. Se, miten eri pelaajat pelaavat samaa peliä ja toisaalta miten pelaajat pelaavat samoja 

pelejä uudestaan tarjoaa kiinnostavaa tietoa juuri kyseisen pelin pelaamisesta ja selostamisesta. 

 

3.2 Menetelmät 

 

Tutkimukseni on menetelmältään laadullinen (ks. esim. Tuomi & Sarajärvi 2018) ja sen poh-

jana toimii systeemis-funktionaalinen kieliteoria, jossa teoria ja menetelmät lankeavat tietyllä 

tapaa yhteen. Käytän systeemis-funktionaalista kieliteoriaa LP-videon tutkimiseen vuorovai-

kutustilanteena. Tarkastelemani analyysiyksiköt ovat viittaavia deiktisiä elementtejä, vaihdel-

len joko yksittäisiä sanoja tai useamman sanan ilmauksia (ks. mts. 91), joita olen poiminut ai-

neistosta. Niitä ovat persoona- ja demonstratiivipronominit, puhuttelusanat sekä epäspesifit 

persoonaan viittaamisen keinot eli ilmaukset, joissa käytetään nollapersoonaa, passiivia ja 

geneeristä yksikön toista persoonaa. Nostan esiin analyysissa pronominien eri yleis-, puhe- ja 

murremuotoisia variantteja, mutta tarkempaa variaationtutkimusta en tässä tutkielmassa tee. 

Olen ryhmitellyt deiktiset ilmaukset sen mukaan, viitataanko niillä pelaajaan, katsojaan, peli-

hahmoihin vai epäspesifisti. 

Deiktisten elementtien tarkastelun apuna käytän osallistumiskehikon käsitettä pohties-

sani, millaisia osallistujarooleja rakentuu kussakin viittaavassa lausumassa pelaajan muova-

tessa puheellaan osallistumiskehikkoa (ks. Goffman 1981; Seppänen 1997). Tarkastelen viit-

taamista ja puhuttelua ja sitä kautta sekä persoonan ilmaisemista että sen häivyttämistä. Tarkoi-

tuksena on selvittää, miten pelaaja tekee kielellisillä valinnoillaan LP-videosta vuorovaikutus- 

ja esiintymistilanteen eli miten hän on vuorovaikutuksessa katsojan ja pelin kanssa ja miten hän 

esiintyy videolla. Osallistujaroolien lisäksi hyödynnän kasvojen käsitettä pohtiessani, millaisia 

tarkoitusperiä ja funktioita pelaajalla on hänen samaistuessaan pelihahmoonsa, asettuessaan se-

lostaja-pelaajan rooliin tai asettaessaan katsojan erilaisiin osallistujarooleihin, esimerkiksi pe-

listä tietämättömäksi vastaanottajaksi. 
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Olen litteroinut aineistoni videot ensin karkeasti ja sitten tarkemmin erittelemieni viit-

tausesiintymien osalta. Tässä tarkemmassa litteroinnissa olen huomioinut erityisesti ne piirteet, 

jotka ovat oman tutkimukseni kannalta mielestäni olennaisimpia. Näitä ovat tauot, äänteen ve-

nytykset ja äänensävyn muutokset. Viittaavien elementtien viittaussuhteet olen päätellyt kon-

tekstin ja ympäröivän puheen pohjalta. Analyysin yhteydessä kuvailen lyhyesti tätä tilannekon-

tekstia, jossa vuoro on tuotettu. Aineistoesimerkeissä käytän puhujatunnuksia ainoastaan sil-

loin, kun esimerkissä on pelaajan vuoroa edeltävää tai sen kanssa samanaikaista pelihahmon 

puhetta tai merkittävän pitkiä taukoja puheen välissä. Tällöin merkitsen pelihahmoa sen omaa 

nimeä tai sitä muuten kuvaavalla kirjainlyhenteellä ja pelaajaa kirjaimella P. Jos pelaaja puhuu 

aineistoesimerkissä yksin, en lähtökohtaisesti merkitse puhujatunnusta. Pelaajien ja pelihahmo-

jen nimet olen merkinnyt esimerkkeihin isoilla alkukirjaimilla, jotta ne erottuvat joukosta. Pe-

laajien puheessa esiintyy ajoittain spontaanisti tuotettuja englanninkielisiä sanoja ja fraaseja 

erityisesti silloin, kun he eläytyvät tai uppoutuvat peliin (ks. Myllärinen 2014: 71, 73). Tällaiset 

ilmaukset olen kirjannut litteraattiin standardin mukaisella englannilla, samaan tapaan kuin tuo-

reimmissa kotimaisissa pelitutkimuksissa on tehty (ks. esim. Garnett 2014 & 2019). 

 

 

4 Viittaaminen Let’s Play -videoissa 

 

Puhe on egosentristä toimintaa. Puhuja osoittaa puheensa vastaanottajalle eli puhuteltavalle tar-

koituksenaan kiinnittää tämän huomio. Suomen kielessä on laaja valikoima erilaisia keinoja, 

joilla viitata puhuteltavaan tai itseen. Viitata voi persoona- tai demonstratiivipronominilla, pel-

källä verbinmuodolla, nimellä tai puhuttelusanalla. (Seppänen 1989: 196; Yli-Vakkuri 1989: 

43, 44.) Viittauskeinot saavat aina merkityksensä suhteessa puhetilanteeseen (Helasvuo 2008: 

187). Puhuttelumuodot paitsi osoittavat, kenelle puhe on suunnattu, myös kantavat sosiaalisia 

merkityksiä ja ilmaisevat vuorovaikutustilanteen osapuolten välisiä suhteita (Isosävi & Lappa-

lainen 2015: 11). Eri puhuttelusanat voivat ilmaista erilaista tunnepitoista suhdetta. Esimerkiksi 

etunimen käyttö, jota ei edellytetä suomen kohteliaisuusnormeissa ja johon pitää siksi olla jokin 

erityinen syy, on varsin voimakkaasti vetoava tapa puhutella. Toisaalta taas puhuttelumuodon 

valintaa voi välttää valitsemalla epäspesifin viittauskeinon, esimerkiksi nollapersoonan tai pas-

siivin, jolloin toiminta muotoillaan yhteiseksi. (Lappalainen 2015: 71, 72.) 

Let’s Play -videoissa reaaliaikainen pelin kommentointi ja pelaamisen elävöittäminen pu-

heella ja erilaisilla viittauksilla korostaa LP-pelaajan performatiivista roolia. Hän omaksuu 
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erilaisia osallistujarooleja ja toisaalta antaa niitä myös katsojille ja pelihahmoille. (Ks. esim. 

Nylund 2015.) Tarkastelen tässä luvussa näitä viittaustapoja ja niiden funktioita tarkemmin. 

Aloitan pelaajaan viittaamisen keinoilla alaluvussa 4.1. Sitten käsittelen katsojiin viittaamista 

alaluvussa 4.2 ja pelihahmoihin viittaamista alaluvussa 4.3. Viimeisessä alaluvussa 4.4 käyn 

läpi epäspesifejä persoonaan viittaamisen keinoja. 

 

4.1 Pelaajaan viittaaminen 

 

Let’s Play -videossa pelaaja viittaa usein itseensä selostaessaan pelaamaansa peliä. Tyypillisin 

tapa on yksikön ensimmäinen persoona, mutta pelaaja voi käyttää myös muita viittaustapoja. 

LP-videoille on hyvin tyypillistä, että pelaaja viittaa itseensä, sillä sanoittaessaan valintojaan ja 

tekojaan pelissä hän pitää katsojan tietoisena siitä, mitä pelissä milloinkin tapahtuu (ks. Glas 

2015: 84). Itseen viittaaminen myös vähentää sekä pelaajan että katsojan kokemaa yksinäisyy-

den tunnetta. Monia nykypäivän pelejä voi pelata verkossa (online) eli internetin välityksellä 

(ks. esim. Codex Gamicus: Online). Niissä koetaan tärkeäksi, että pelikavereina on nimen-

omaan oikeita ihmisiä. Se, että kuulee toisen pelaajan äänen ja tietää, että paikalla on toinen 

ihminen, lievittää yksinäisyyttä. Tällaisesta sosiaalisesta pelaamisesta (social gaming) on vuo-

sien saatossa tullut suositumpaa kuin täysin yksin pelaamisesta. (Fjællingsdal 2014: 30.) Se 

selittää myös LP-videoiden suosiota: pelaaja pelaa yksinpeliä, mutta pelin selostaminen luo 

illuusion siitä, kuin hän ei pelaisikaan yksin. 

 

4.1.1 Minä 

 

Minä, yksikön ensimmäinen persoona, jäsentyy suhteessa muihin vuorovaikutustilanteen osal-

listujiin (Helasvuo 2008: 188). Sitä käyttää puhuja viittaamassa itseensä diskurssin subjektina. 

Itseensä viitatessaan puhuja voi käyttää joko pelkkää verbinmuotoa tai verbinmuotoa ja pro-

nominia yhdessä (Yli-Vakkuri 1986: 81, 93). Minällä on muiden persoonapronominien tavoin 

monia yksitavuisia variantteja, esimerkiksi puhekielinen mä sekä murrevariantit mää ja mie. 

Lyhytvokaalinen mä on varsin yleinen ja neutraali puhutun kielen piirre. Mie-variantti puoles-

taan on käytössä tietyillä Suomen murrealueilla. (VISK § 716.) Edellä mainittujen lisäksi pu-

huja voi käyttää myös slangimuotoisia persoonapronomineja meikä, meikäläinen tai meitsi (ks. 

Raevaara 2013; 2015). Aineiston videoissa yksikön ensimmäisen persoonan pronominia esiin-

tyy kaikissa edellä mainituissa varianteissa. 
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Aineistossa käytetyt yksikön ensimmäisen persoonan viittaukset voidaan jakaa viiden-

tyyppisiin tapauksiin sen perusteella, mikä niiden funktio on eli mitä pelaaja niillä tekee. So-

vellan jaottelussa Garnettin (2019: 19) määrittelemiä LP-videon rakenneosia. Tapauksia ovat 

mielipide pelistä, kokemus pelistä, pelitilanteen kuvailu, pelihahmoon eläytyminen sekä oikean 

elämän minästä puhuminen. 

Tuodessaan ilmi mielipiteensä pelistä pelaaja käyttää yksikön ensimmäistä persoonaa. 

Mielipide voi olla koko pelistä tai jostakin sen ominaisuudesta, kuten grafiikoiden laadusta, 

pelimekaniikoista tai pelihahmosta. Esimerkissä (1) pelaaja esittää mielipiteensä pelin hah-

mosta, ja esimerkissä (2) pelaaja kommentoi pelin taistelumekaniikkoja. 

 

(1) AG: no (.) facts interest me not fairytales 

        (4.0) 

   P: ei ole meikän lempi- (0.2) lempityyppejä tämä hahmo (R1) 

 

(2) combatti tässä (.) mun pe- (0.3) mielestä tässä pelissä on ihan mukava (S1) 

 

Esimerkissä (1) pelaaja (P) käyttää slangimuotoista pronominivarianttia meikä kertoes-

saan, ettei pidä Alder Geert -nimisestä pelihahmosta (AG), joka on puhunut hetkeä aiemmin. 

Meikä on slangimuunnos sanasta meikäläinen, ja se toimii puhujan identiteetin indeksinä sen-

hetkisessä vuorovaikutustilanteessa (ks. Raevaara 2015: 190–191). Sama pelaaja käyttää pu-

heessaan muita aineiston pelaajia useammin meikä-, meikäläinen- ja meitsi-variantteja, mikä 

saattaa olla hänelle ominaista idiolektia. Esimerkissä (2) pelaaja kertoo mielipiteensä pelin 

combatista eli taistelusysteemistä ilmauksella mun mielestä. Substantiivilauseke jonkun mie-

lestä on tiedon lähteen ilmoittava lauseke (VISK § 1480) eli pelaaja ilmaisee tiedon olevan 

peräisin itseltään. Kertoessaan katsojille, mitä mieltä on pelin ominaisuuksista, pelaaja asettuu 

osallistumiskehikossa selostajan rooliin eli hän ottaa itselleen selostajapersoonan kasvot ja tar-

kastelee peliä ulkoapäin. 

Pelaaja viittaa itseensä yksikön ensimmäisessä persoonassa myös silloin, kun kertoo 

aiemmista kokemuksistaan pelissä. Kokemus voi liittyä pelin elementteihin tai pelaaja saattaa 

kertoa, miten pärjäsi pelissä aiemmalla peluukerralla. Esimerkissä (3) pelaaja on huomannut, 

että pelihahmolla on myynnissä pelin sisäiseen Gwent-korttipeliin käytettäviä pelikortteja, ja 

hän alkaa kertoa, millaisilla korteilla pelasi aiemmin. Esimerkissä (4) pelaaja pelaa pelin lisä-

osaa ensimmäistä kertaa, mutta kertoo kuulleensa, että se on haastava. Hän alkaa muistella 

muutaman kuukauden takaista peruspelin pelaamista ja sitä, miten pärjäsi siinä. 
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(3) gwenttideckiä mä en oo vielä miettiny et <minnehän> (.) minkähän mä rupeen rakenta-

maan (0.2) että (0.8) mun >ensimmäise-< läpipeluussa mä pelasin noil the realmseilla 

(S1) 

 

(4) tätä mä VÄHÄ pelkäsin että (0.4) tää tulee olee kyl aika vaikee ku viel kuullu et tää on 

vähän niinku (0.7) oikees- oikeestiki vaikee sit kun tosiaan on (0.5) on pitkä tauko ni (4.2) 

koska kumminkin nii ite ainaki koin että (0.5) tosiaan (0.2) osasin aika hyvin pelata siinä 

yhes vaiheessa (T3) 

 

Esimerkissä (3) pelaaja viittaa itseensä puhekielisillä pronomineilla mä ja mun. Perfekti-

muodon sisältävällä lauseella mä en oo miettiny hän avaa puheenaiheen, Gwent-korteista ker-

tomisen (ks. VISK § 1536), ja kertoo sitten imperfektillä mä pelasin, millä korteilla pelasi aiem-

malla peluukerralla.  Esimerkissä (4) pelaaja käyttää kontrastoivaa itse-sanaa puhekielisessä 

muodossa ite täydentämässä kontrastoitavaa jäsentä, puhekielistä mä-pronominia (ks. VISK § 

768). Hän korostaa, että seuraavaksi tuleva verbi koin oli nimenomaan hänen oma kokemuk-

sensa asiasta ja seuraavaksi tuleva lause osasin aika hyvin pelata on itse-sanan kontrastoiva 

merkitys. Tällaisilla viittauksilla pelaaja asettaa itsensä tietäväisen ja kokeneen henkilön osal-

listujarooliin. Hänellä on tietoa ja kokemusta pelistä, koska hän ei pelaa sitä ensimmäistä kertaa. 

Pelaaja voi myös kuvailla pelitilannetta eli selittää katsojille, mitä pelissä tapahtuu tai 

mitä hän parhaillaan tekee pelissä. Hän voi kuvailla pelin ympäristöä, pelihahmojen toimintaa 

tai omia arveluitaan siitä, mitä pelissä seuraavaksi tapahtuu. Pelin kuvaileminen ja selostaminen 

on LP-videolle hyvin tyypillistä, sillä juuri pelaajan kautta katsoja näkee pelin (ks. Glas 2015: 

83–84). Yksikön ensimmäistä persoonaa käytetään tähän tarkoitukseen esimerkiksi silloin, kun 

pelaajan pitää valita pelin tarjoamista dialogivaihtoehdoista, päästääkö lääkkeitä varastanut pe-

lihahmo menemään lääkkeiden kanssa vai ei (esimerkki 5) tai kun hän päättää käyttää jotakin 

pelin ominaisuutta, esimerkiksi kokeilla taikajuomaa taistelussa (esimerkki 6). 

 

(5) kyllä mä päästän sen menemää (S3) 

 

(6) voitais itse asias oottaa et toi menee toi fero°po-° (.) <feromonijuttu> ja (0.5) o- pistää 

taisteluks (1.2) °joten° sillon mä voisin periaatteessa (0.6) testaa tätä (0.3) blizzardia (T2) 

 

Esimerkissä (5) pelaaja sanoittaa katsojille ilmauksella mä päästän, minkä dialogivaihto-

ehdon valitsee. Puhekielinen variantti mä persoonapäätteisen verbin edessä korostaa pelaajan 

roolia selostajana ja valintojen tekijänä: hän tekee päätöksen siitä, miten pelissä edetään. Esi-

merkissä (6) pelaaja kertoo aikeistaan ohjata pelihahmonsa hyökkäämään pelin vihollisia kohti. 

Ennen kuin aloittaa hyökkäyksen, hän avaa hahmon tavaraluettelon ja selaa sieltä esiin 
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enhanced blizzard -nimisen taikajuoman. Puhekielisellä variantilla mä ja verbiketjulla voisin 

testaa hän kertoo katsojille, että aikoo käyttää taikajuomaa pelissä. Voida tehdä -verbiketju 

ilmaisee asiantilan mahdollisuutta ja alkamista (ks. VISK § 496). Kuvaillessaan pelitilannetta 

pelaaja asettuu peliä selostavaan osallistujarooliin korostaakseen sitä, että juuri hän pelaa peliä 

ja tekee siinä valintoja. 

LP-videoille tyypillistä yksikön ensimmäisen persoonan käyttöä on myös ohjattuun peli-

hahmoon samaistuminen. Kyseessä on tällöin semanttinen viittaus pelihahmoon, mutta kie-

liopillinen viittaus pelaajaan itseensä. Pelihahmoon samaistumista ja sen rooliin asettumista 

muilla keinoin, esimerkiksi passiivilla tai epäspesifillä monikon ensimmäisellä persoonalla, kä-

sittelen myöhemmin tässä tutkielmassa. Esimerkissä (7) pelaaja kieltää pelin hevosia juokse-

masta pelihahmonsa yli, ja esimerkissä (8) pelaaja reagoi pelihahmon kysymykseen. 

 

(7) MITÄ ne hevoset touhuaa (0.3) eiks ne (1.4) elkää minu yli juosko (R1) 

 

(8) G: so (0.3) buyin’ somethin’ 

P: #ei# (0.3) en °minä° ole ostamassa mitään (S2) 

 

Esimerkissä (7) hevonen lähtee pelissä juoksemaan pelaajan pelihahmoa kohti. Pelaaja 

käyttää yksikön ensimmäisen persoonan yleiskielistä varianttia minu, josta on loppu-n kadon-

nut (ks. VISK § 39) ilmauksessa minu yli kieltäessään hevosia. Katsoja näkee pelin tapahtumat, 

joten ilmaus saa merkityksen, että pelaajan pelihahmo, ei pelaaja, on jäämässä hevosen alle. 

Esimerkissä (8) pelihahmo Glenna (G) esittää kysymyksen. Näytölle avautuvat dialogivaihto-

ehdot, joissa ei ole suoranaista kieltäytymistä, mutta pelaaja (P) tuottaa silti kielteisen vastauk-

sen kysymykseen. Kielteisen olla-verbin ja MA-infinitiivin muodostamalla verbiliitolla en ole 

ostamassa sekä yleiskielisellä ensimmäisen persoonan pronominilla minä pelaaja viittaa käyn-

nissä olevaan tilanteeseen (ks. VISK § 1546), myymis- ja ostamistapahtumaan pelissä. Hän 

ylläpitää kasvojaan kohteliaisuusstrategialla, vastauksella kysymykseen. Kummassakin ta-

pauksessa pelaaja siirtyy hetkellisesti oikeasta maailmasta pelimaailman sisälle, pelihahmonsa 

asemaan ja rooliin. Kyse on esittämisestä, sillä viittauksia ei tule ottaa kirjaimellisesti, vaan 

leikkisästi, kuviteltuna tapahtumana, jonka tarkoituksena on viihdyttää katsojia ja osoittaa pe-

laajan eläytymistä peliin (ks. esim. Routarinne 2003; Goffman 2012). 

Pelaaja käyttää yksikön ensimmäistä persoonaa myös puhuessaan itsestään oikeassa, pe-

lin ulkopuolisessa maailmassa. Tällaiset ilmaukset eivät välttämättä liity kovin kiinteästi itse 

peliin tai pelaamiseen, vaan kertovat, mitä pelaaja tekee tai on tehnyt oikeassa elämässä. 
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Esimerkissä (9) pelaajan käsi ilmeisesti osuu pelaamisen ja pelin selostamisen aikana vahin-

gossa mikrofoniin, jolla hän tallentaa puhettaan, ja hän pyytää sitä katsojilta anteeksi. 

 

(9) ((kahinaa)) (0.5) <ups > (.) löin vahingossa mikkiin sori (S3) 

 

Hämmästystä ilmaiseva interjektio ups vuoron alussa (VISK § 856) sekä mikrofonista 

kuuluva kahinaa kertovat katsojalle mikrofoniin osumisesta. Pelaajalla ei ole käytössään naa-

makameraa, mikä voi olla yhtenä syynä siihen, että hän lisäksi sanoittaa toimiaan yksikön en-

simmäisen persoonan verbinmuodolla löin. Tällaisella viittauksella pelaaja ottaa paitsi videon-

tekijän roolin, myös hetkellisesti oikean, reaalimaailmassa toimivan minänsä kasvot (ks. esim.  

Bullingham & Vasconcelos 2013). Kyseessä on kohteliaisuusstrategia, jolla pelaaja huomioi 

katsojat ja sen, että he saattavat ihmetellä peliin liittymätöntä ääntä. 

 

4.1.2 Puhuttelusanat 

 

Puhutteluun käytetään paitsi substantiiveja, pronomineja ja substantiivistuneita adjektiiveja, 

myös propreja eli erisnimiä. Puhuttelufunktiossa tällaisista sanoista käytetään nimitystä puhut-

telusana. (Yli-Vakkuri 1989: 44.) Tarkoitan tässä tutkielmassa puhuttelusanalla substantiivi- ja 

puhuttelupropri-ilmauksia. Pronomineja käsittelen erikseen. Puhuttelu kohdistuu yleensä puhu-

teltavalle eikä puhuja voi puhutella itseään, mutta näen LP-videon vuorovaikutustilanteena, 

jossa pelaaja erilaisten osallistujaroolien ja kasvojen vaihtelemisen sekä niiden kanssa leikitte-

lyn kautta voi puhuttelusanalla viitata itseensä. Siksi puhun myös pelaajaan viittaavien substan-

tiivi- ja propri-ilmausten yhteydessä puhuttelusanoista, vaikka kyse ei olekaan varsinaisesta 

puhuttelusta vaan ennemminkin esittämisestä. 

Aineistossa pelaajat viittaavat ajoittain itseensä Youtube-nimimerkeillään. Nimimerkki, 

jolla LP-pelaaja esiintyy Youtube-kanavallaan ja videoissaan, on osa hänen itsestään luomaa 

fiktiivistä selostajapersoonaa, hänen pelaaja-minäänsä (ks. Glas 2015: 84). Nimimerkillä viit-

taamisen funktioita ovat pelaajan esitteleminen sekä humoristinen katsojien viihdyttäminen 

esiintymällä. 

Aineiston kaikki kolme pelaajaa viittaavat itseensä nimimerkillään videoissaan vähintään 

kerran. Eniten itseensä viittaa nimimerkillään Raatokainen, jopa kymmenen kertaa. Sesse ja 

tikru2 viittaavat itseensä nimimerkillään vain muutaman kerran. Yleensä nimimerkillä viittaa-

minen tapahtuu joko videon alussa (esimerkki 10) tai lopussa (esimerkki 11). LP-videoille 

onkin tyypillistä, että juuri niiden alussa ja lopussa pelaaja mainitsee paitsi nimimerkkinsä, 
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myös yleiskielisen pronominivariantin minä esitellessään itsensä (ks. esim. Garnett 2019; Myl-

lärinen 2014). 

 

(10) täällä taas minä mikin toisella puolella Sesse (.) pelaamassa (0.2) witcher kolmosta 

 (S2) 

 

(11) MUTTA (0.4) kiitoksia oikein paljon seurasta minä olin tikru kakkonen ja tässä oli 

 (0.6) ensimmäinen PELISESSIO (0.3) witcher kolmosen ensimmäistä expansionia 

 (0.2) hearts of stonea (T3) 

 

Esimerkissä (10) pelaaja (Sesse) viittaa itseensä ensin yksikön ensimmäisen persoonan 

yleiskielisellä pronominilla minä, sitten Youtube-nimimerkillään Sesse. Nämä viittaustavat yh-

dessä ilmauksen mikin toisella puolella kanssa asemoivat hänet LP-videota tekevän ja selosta-

van pelaajan osallistujarooliin. Myös esimerkissä (11) pelaaja (tikru2), joka on päättämässä vi-

deota, viittaa itseensä yksikön ensimmäisen persoonan pronominilla minä, imperfektimuotoi-

sella persoonapäätteisellä verbillä olin ja nimimerkillään tikru kakkonen. Mennyt aikamuoto ja 

deiktiset ilmaukset viittaavat videon alussa tapahtuneeseen pelaajan esittelyyn ja ikään kuin 

sulkevat ympyrän kokoamalla tilanteen videon lopussa. Alku- ja lopputervehdykset viittauksi-

neen korostavat pelaajan roolia LP-videoiden tekijänä. 

Pelaaja voi viitata itseensä nimimerkillään myös keskellä videota. Tällaiset viittaukset 

ovat tosin yksittäistapauksia ja niitä esiintyy aineistossa vain Raatokaisella. Henkilön mainit-

seminen kolmannessa persoonassa on sävyltään humoristista (ks. esim. Lappalainen 2015), ja 

erityisen humoristisen ja viihdyttävän sävyn viittaus saa silloin, kun viitataan itseen. Tätä ha-

vainnollistaa esimerkki (12), joka on videon keskivaiheilta. 

 

(12) Raatokaine heittää pommeja taas °k(h)erra° (R3) 

 

Pelaaja (Raatokainen) kokeilee pelissä meneillään olevassa taistelussa pommien heittä-

mistä, mutta ei osu pelissä kohteeseensa. Hän aloittaa lausuman viittaamalla itseensä nimimer-

killään ja yksikön kolmannen persoonan verbinmuodolla heittää. Ilmaus on siitä kiinnostava, 

että pelaaja ottaa samanaikaisesti sekä sivustaseuraajan että pelihahmonsa roolin viittaamalla 

itseensä ulkoapäin mutta olemalla myös ikään kuin osa pelimaailmaa. Adverbeillä taas kerran 

pelaaja ilmaisee tilanteen kertautumista ja toistuvuutta (ks. VISK § 651) viitaten edelliseen vi-

deoon, jossa myös epäonnistui pommien heittämisessä. Tarkoituksena lienee katsojien viihdyt-

täminen samalla, kun pelaaja katsoo itseään ikään kuin ulkoapäin, katsojan silmin. 
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Sukupuolta ja siviilisäätyä ilmaisevat tittelit, sukulaisuussanat, hellittelynimet ja loukkaa-

vat nimitykset ovat puhuttelusubstantiiveja. Tällaiset puhuttelusanat sisältävät sosiaalisia mer-

kityksiä ja niillä voidaan esimerkiksi rakentaa identiteettiä. (Isosävi & Lappalainen 2015: 11.) 

Aineiston puhuttelusubstantiivit toimivatkin paitsi identiteetin rakentamisen, myös viihdyttä-

misen funktiossa, ja LP-pelaajilla on luonnollisesti erilaisia, yksilöllisiä tapoja nimittää itseään. 

Esimerkiksi Raatokainen rakentaa identiteettiään käyttämällä substantiivia, joka yhdistää suku-

laisuussanan ja sukupuolta ilmaisevan tittelin (esimerkki 13). tikru2 taas käyttää loukkaavaa 

nimitystä humoristisesti soimatessaan itseään pelissä tekemistään valinnoista (esimerkki 14). 

 

(13) sanotaan että hyvä tämmöse isimiehen kannalta että (1.3) ei ois nimittäi ollu aikaa 

 vetää tätä iha alusta asti (R3) 

 

(14) mä unohin lai- he he he <unohin laittaa armorit pää°lle°> (0.9) VOI helvetin idiootti 

 oikeesti (1.4) joo (1.1) he he he (T3) 

 

Esimerkissä (13) pelaaja viittaa itseensä ilmauksella tämmöse isimiehen. Demonstratiivi-

pronominikantainen proadjektiivi tämmöse viittaa yhteydestä ilmenevään ominaisuuteen tai 

ominaisuuksiin (VISK § 610). Tässä nämä ominaisuudet ovat pelaajan isyys ja sukupuoli. Hän 

nostaa huomion kohteeksi paitsi selostajapersoonan rooliaan, myös kasvoja, jotka hänellä on 

oikeassa elämässä ja jotka vaikuttavat hänen pelaamiseensa. Ilmauksella on myös humoristinen 

vivahde, sillä se ei ole tyypillinen tapa pelaajalle puhua itsestään. Esimerkissä (14) pelissä on 

juuri päättynyt pitkä taistelu ja pelaaja tajuaa, että on unohtanut pukea pelihahmolleen armorit 

eli varusteet, jotka suojaavat taistelussa. Nauraen pelaaja viittaa itseensä puhekielisellä ilmauk-

sella mä unohin laittaa sekä kirosanalla ja loukkaavalla nimityksellä helvetin idiootti, joita edel-

tää interjektio voi (ks. VISK § 1025). Haukkumalla itseään pelaaja kutsuu katsojaa tempautu-

maan mukaan esitystilanteeseen. Viittaamalla itseensä substantiivilla pelaaja asettuu hetkelli-

sesti ikään kuin katsojan asemaan ja rooliin. Näin pelaaja suojelee kasvojaan pilaillessaan 

omalla kustannuksellaan. Yksi nykyajan internethuumorille ominainen piirre onkin itselle ja 

omille heikkouksille nauraminen (ks. esim. Garnett 2017).  

Viitatessaan itseensä LP-videon pelaaja voi käyttää yksikön ensimmäistä persoonaa tai 

puhutteluilmausta. Tällaisilla viittauksilla hän voi korostaa rooliaan selostaja-pelaajana, sa-

maistua pelihahmoonsa, ottaa hetkellisesti reaalimaailman minänsä kasvot tai viihdyttää katso-

jia esittämisen keinoin tarkastelemalla itseään ulkoapäin. 
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4.2 Katsojiin viittaaminen 

 

Let’s Play-videoiden pääasiallinen tehtävä on viihdyttää katsojia, mutta myös tarjota heille tie-

toa pelistä. Toisinaan pelaaja epäonnistuu pelissä ja saattaa reagoida voimakkaastikin, mikä 

paitsi viihdyttää katsojia ja herättää heissä sympatiaa, myös näyttää, millaista on pelata kyseistä 

peliä. Jos LP-video ei ole viihdyttävä ja informatiivinen samaan aikaan, kokemus ei yleensä ole 

katsojille niin miellyttävä. (Menotti 2014: 88, 89; Fjællingsdal 2014: 28, 47; ks. myös. Nylund 

2015.) LP-videoille on tyypillistä, että pelaaja pyrkii rakentamaan katsojiin läheistä, kaverillista 

suhdetta ja on pelatessaan ja selostaessaan rennosti oma itsensä. Suhde rakentuu ennen muuta 

kielellisesti, katsojiin viittaamalla, mikä osoittaa, että pelaaja huomioi heidät. 

 

4.2.1 Sinä 

 

Viitattaessa puheena olevaan henkilöön eli puhuteltavaan, diskurssin subjektiin, luontainen per-

soonamuoto on yksikön toinen persoona, sinä. Sitä vastaavia verbinmuotoja, persoonapronomi-

nia ja possessiivisuffiksia käytetään puhuteltavaa tarkoittavissa lauseissa, kun kysymyksessä 

on perustava puhetilanne eli tasa-arvoinen ja epämuodollinen suhde puhujan ja puhuteltavan 

välillä. (Yli-Vakkuri 1986: 93; 1989: 54.) Sinä-variantin ohella lyhytvokaalinen sä-variantti on 

käytössä hyvin yleinen (VISK § 716). Nykyään näkee käytettävän yksikön toista persoonaa 

myös nollan paikalla geneerisissä yhteyksissä, merkityksessä geneerinen sinä (Laitinen 1995: 

347). Tässä tutkimuksessa erotan geneerisen sinän yksikön toisen persoonan tunnusmerkittö-

mästä käytöstä. Käsittelen geneeristä sinää erikseen omassa alaluvussaan 4.4.3 epäspesifiin per-

soonaan viittaamisen yhteydessä. 

Aineistossa pelaaja puhuttelee videon katsojaa yksikön toisessa persoonassa hyvin har-

voin. tikru2:lta tällaisia puhuttelumuotoja ei löydy lainkaan. Sesse puhuttelee katsojaa kerran 

yksikön toisessa persoonassa, mahdollisuutta ilmaisevassa lauseessa (esimerkki 15). Yksikön 

toisen persoonan puhuttelun funktiona on siinä huomioida katsoja sellaisen videon kohdan jäl-

keen, jota pelaaja on leikannut. 

  

(15) ja tosissaan (1.0) varmaa huomasit että Geraltilla on vähän uus tyyli (0.2) niin (1.0) 

 löysin h- (0.3) uutta armoria (S3) 

 

Pelaaja on leikannut videosta osuuden, jossa on tehnyt pelin sivutehtäviä ja vaihtanut pe-

lihahmolleen Geraltille uudet varusteet eli armorin. Hän puhuttelee katsojaa persoona-
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päätteisellä imperfektimuotoisella verbillä huomasit. Sitä edeltää partikkeli varmaa, jolla il-

maistaan mahdollisuutta ja todennäköisyyttä sekä tietynlaista varausta (ks. VISK § 1603). Kat-

soja ei näe videolta, mitä pelaaja on pelissä tehnyt pois leikatun katkelman aikana, joten pelaaja 

huomioi, että katsoja saattaa ihmetellä pelihahmon muuttunutta asua. Pelaaja asemoi katsojan 

tietämättömän vastaanottajan osallistujarooliin. Kyseessä on katsojan kasvoja suojeleva viit-

taus, sillä pelaaja tietää jotakin, mitä katsoja ei. Pelaaja kuitenkin välttää kasvoja uhkaavan 

tilanteen puhuttelemalla katsojaa ja ilmaisemalla varausta partikkelilla. 

Pelaaja voi puhutella katsojaa yksikön toisessa persoonassa myös videon alussa (esi-

merkki 16) tai lopussa (esimerkki 17), osallistamisen funktiossa. Aineiston pelaajista kuitenkin 

vain Raatokainen puhuttelee katsojaa tällä tavalla ja ainoastaan yhdessä videossaan. Video on 

pelistä tehdyn LP-videoiden sarjan ensimmäinen osa, mikä voi selittää viittaamismuotojen va-

lintaa. 

 

(16) kiitos jo tässä vaiheessa (1.8) että liityt (0.4) seuraani tälle matkalle (R1) 

 

(17) toivottavasti viihdyit mukana (0.9) ja tästä se (.) meininki oikeesti sitten vasta alkaa 

 että nythän me on vasta s- (0.5) vähä nähty että mikä on homman nimi (0.7) miksi ol-

 laan täällä (0.5) ainakin (0.2) hieman tiedetään jo sitä (0.2) Jenniferiä etitään (1.7) 

 mutta paljon on (0.3) kysymysmerkkejä vielä ilmassa ja toivottavasti tulet seuraavaan 

 osaan sitten (0.3) taas kanssani (1.5) selvittelemään niitä kysymysmerkkejä yhdessä 

 (R1) 

 

Esimerkki (16) on videon alusta. Pelaaja kiittää katsojaa ja viittaa häneen yksikön toisen 

persoonan persoonapäätteisellä verbillä liityt. Näin pelaaja asettaa puhuteltavan osallistumiske-

hikossa paitsi katsojan, myös pelikokemusta hänen kanssaan läpikäyvän kokijan rooliin. Verbin 

valinnalla katsoja saa myös jokseenkin aktiivisen roolin, sillä hän on omasta tahdostaan päät-

tänyt katsoa videon. Esimerkki (17) on videon lopusta ja siinä pelaaja on juuri todennut, että 

voisi olla hyvä aika päättää videon nauhoittaminen. Hän aloittaa asenneadverbilla toivottavasti, 

jolla ilmaisee subjektiivista asennoitumistaan puheena olevaan asiaan (VISK § 667) ja jatkaa 

persoonapäätteisellä imperfektimuotoisella verbillä viihdyit. Sitten pelaaja käyttää asennead-

verbia toistamiseen ja puhuttelee katsojaa edelleen yksikön toisessa persoonassa, verbillä tulet 

ja MA-infinitiivillä selvittelemään. Tällä yksinkertaisella futuurilla pelaaja sijoittaa puheena 

olevan tilanteen puhehetkeä myöhemmäksi (ks. VISK § 1550). Hän viittaa seuraavaan LP-

videoon ja ilmaisee toivovansa, että katsoja katsoo myös sen. Pelaaja tekee näin pelikokemuk-

sesta yhteisen hänelle ja katsojalle. Yksikön toisen persoonan puhuttelu videon alussa ja 
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lopussa asemoi katsojan ja pelaajan yhteiseen osallistujarooliin, pelin kokijaksi, ja lisää katso-

jan osallistumisen tunnetta. 

 

4.2.2 Te 

 

Monikon toisen persoonan pronomini te viittaa useisiin puhuteltaviin yhteisesti tai ryhmään, 

josta puhuteltava on yksi. Monikon toisen persoonan verbinmuodon ohella pronomini on va-

linnainen, myös käskymuodossa. (VISK § 716; Yli-Vakkuri 1986: 80, 81.) Aineiston pelaajat 

käyttävät katsojien puhutteluun enemmän monikon kuin yksikön toista persoonaa. Oletettavasti 

siksi, koska se tekee tilanteesta yhteisöllisemmän kuin vain yhden katsojan puhuttelu. 

Aineistossa pelaajat käyttävät monikon toista persoonaa erilaisissa funktioissa katsojia 

puhutellessaan. Ensinnäkin pelaaja voi monikon toisen persoonan imperatiivilla kehottaa kat-

sojia tekemään jotakin, esimerkiksi ihailemaan pelimaailman kauniin väristä taivasta (esi-

merkki 18) tai laittamaan videon kommentteihin ehdotuksia siitä, miten he haluavat pelaajan 

pelaavan peliä (esimerkki 19). 

  

(18) hei >huhhuijaa< just tällai niinkun ihan ei he- (0.3) kattokaa nyt herranjumala 

 tota värimaailmaa (T1) 

 

(19) tähän saa (.) pistäkää ehottomasti kommenttia et haluuttekste että mä teen tästä ta- 

 (.) mä en oo ite niinku etukäteen miettiny koska mä en yhtään tiiä et kuinka paljon täs 

 on tietyl taval tälläst niinkun lisä- (0.6) sivutehtäväsisältöö täs expansionissa niin tota 

 haluuttekste (0.2) että mä (0.2) keskityn pelkästään tähän pääjuoneen jolloin se on 

 ehkä tietyl taval (1.1) enemmän sellai pelailumainen (0.4) tiivis setti vai haluuttekste et 

 mä sitte (0.7) möyrin nää kaikki (0.5) sivutehtäväsetitki läpi (T1) 

 

Esimerkissä (18) pelaaja puhuttelee katsojia imperatiivilla kattokaa kiinnittääkseen kat-

sojien huomion pelimaailman taivaaseen. Imperatiivi korostaa sitä, että katsojat näkevät ruu-

dulla pelimaailman ja jonkin sen elementin, johon pelaaja erityisesti haluaa heidän kiinnittävän 

huomiota. Esimerkissä (19) pelaaja kehottaa niin ikään monikon toisen persoonan imperatii-

villa pistäkää sekä disjunktiivisella vaihtoehtokysymyksellä haluuttekste että – vai haluuttekste 

et (ks. VISK § 1679, 1689) katsojia laittamaan videon kommenttikenttään mielipiteensä siitä, 

pelaisiko hän pelkät lisäosan päätehtävät vai myös sivutehtävät. Adverbi ehottomasti ilmaisee 

tietynlaista velvoitetta tai välttämättömyyttä (VISK § 1551). Kyseessä ei kuitenkaan ole katso-

jien puhuttelu velvoittavassa mielessä, vaan kehotus, joka häivyttää puhujan todellista valtaa ja 

ilmaisee, että hän antaa kuulijoille valintamahdollisuuksia (ks. Lampinen 1990: 80). 
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Vaihtoehtokysymys myös hieman pehmentää imperatiivin sävyä. Puhutellessaan katsojia näin 

pelaaja luo heille paikan osallistumiskehikossa osapuolena, jolla on valtaa vaikuttaa pelin pe-

laamiseen ja sitä kautta tulevien videoiden sisältöön. Katsojat saavat aktiivisen osallistujaroo-

lin, jota pelaaja heille tarjoaa. 

Toinen monikon toisen persoonan funktio katsojia puhuteltaessa on esittää katsojille ky-

symys. Kysymys voi esimerkiksi olla aiempaan videoon viittaava vaihtoehtokysymys (esi-

merkki 20) tai kuulumisia kysyvä tapakysymys (esimerkki 21). 

 

(20) muistatteko kun alussa (0.4) >heitimme veks< sen clear skies kortin (0.6) sillä saisin 

 tämän (1.2) hämyisen verhon (0.3) pois tästä mutta (1.2) toivotaan että tämä nyt ei 

 kosahda tähän (R1) 

 

(21) mites teillä on muutes (0.3) päivä menny >mä toivon et< teil on menny tosi hyvin 

 päivä (S2) 

 

Esimerkissä (20) pelissä on menossa Gwent-korttipeli. Ennen korttipelin alkua pelaaja on 

saanut valita itselleen tietyn määrän kortteja. Korttipelin jatkuttua hetken pelaaja puhuttelee 

katsojia yksinkertaisella vaihtoehtokysymyksellä muistatteko viitaten korttiin, jonka alussa hyl-

käsi. Minimivastaus verbialkuiseen vaihtoehtokysymykseen on yleensä kysymysliitteisen ele-

mentin toisto ilman liitettä tai jokin dialogipartikkeli. (Ks. VISK § 1689, § 1680.) Tässä esitetty 

kysymys toimii ennemminkin väitteenä ja sisältää sinällään sekä kysymyksen että vastauksen 

(ks. VISK § 1705), sillä se esitetään ikään kuin ilmaan, vailla vaatimusta tai pyyntöä, että kat-

sojan pitäisi vastata videon kommenttikenttään. Esimerkissä (21) pelaaja kysyy katsojien päi-

västä puhuttelemalla heitä monikon toisen persoonan pronominilla teillä ja perfektillä on 

menny. Hän tuottaa itse sekä kysymyksen että lausuman mä toivon et teil on menny tosi hyvin 

päivä, joka ilmentää hänen uskoaan asiaintilan mahdollisuudesta (ks. VISK § 461, § 1556). 

Kumpikaan kysymyksistä ei odota katsojilta vastausta. Tällaiset kysymykset antavat katsojille 

erilaisen osallistujaroolin kuin kysymykset, joihin pelaaja odottaa vastausta videon komment-

teihin (vrt. esimerkki 19), ja asemoivat katsojat passiiviseen rooliin. 

Lisäksi monikon toinen persoona voi toimia katsojien tietäväisyyden tai tietämättömyy-

den asemoimisen funktiossa. Pelaaja voi huomioida katsojien tietämättömyyden pelin suhteen 

ottamalla huomioon sen, että jotkut videota katsovat eivät välttämättä ole koskaan itse pelan-

neet peliä eivätkä siis tiedä sen juonesta, tarinasta tai mekaniikoista. Tätä havainnollistaa esi-

merkki (22). 
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(22) ((lukee ääneen ruudulla olevaa tekstiä)) it’s happened Volker sent (0.3) ei näitä kyllä 

 nyt jaksa lähtee tähän kokonaan lukemaa (1.0) mutta plärään sen tässä nyt läpi niin 

 (0.8) voitte halutessanne (0.2) youtube videon hyötyhän on totta kai kun ei livenä olla 

 niin voitte (.) pausettaa ja lukasta (R2) 

 

Peliruudulle avautuu luettavaksi teksti, jota kukaan pelihahmoista ei lue ääneen, jolloin 

pelaajalle tarjoutuu mahdollisuus asemoida katsojat tietämättömään osallistujarooliin eli huo-

mioida heidän tietämättömyytensä pelistä. Pelaaja kertoo, ettei itse jaksa lukea tekstiä, mutta 

antaa sanallisesti katsojille mahdollisuuden tekstin lukemiseen puhuttelemalla heitä monikon 

toisessa persoonassa sanoilla voitte halutessanne pausettaa ja lukasta. Persoonapäätteinen 

E-infinitiivin inessiivi halutessanne vastaa jokseenkin tehtävältään kun-lausetta (ks. VISK § 

495, § 543) ja ilmaisee, että kun katsojat niin tahtovat, he voivat lukea tekstin pysäyttämällä 

(pause) videon. Katsojat saavat siis pelaajalta annettuna mahdollisen tietämättömän ja aktiivi-

sen osallistujaroolin. 

Pelaaja voi suhtautua katsojiin myös tietäväisinä vastaanottajina, joilla on tietoa pelistä 

tai pelivideoista. Hän voi esimerkiksi viitata aiemmassa pelivideossaan tapahtuneeseen asiaan 

ja esittää olettamuksen, että katsojat ovat nähneet hänen aiempia videoitaan (esimerkki 23). 

 

(23) no nii (1.8) jos katoitte ensimmäisen osan (0.5) minähän sanoin (3.4) °että° pää 

 päätyy vielä (0.9) meikäläisen palkintokaappiin (R3) 

 

Pelaaja puhuttelee katsojia monikon toisen persoonan verbinmuodolla katoitte. Lauseen-

alkuinen konjunktio jos ilmaisee, että mikäli katsojat ovat katsoneet videon, he tietävät, että 

pelaaja on kehuskellut päihittävänsä pelissä vihollisen (ks. VISK § 1136) ja ovat silloin tietä-

väisessä osallistujaroolissa. Konjunktion käytöllä ja viittauksella katsojiin pelaaja luo yhteistä 

indeksistä taustaa, jota vasten sijoittaa maininnan pelin vihollisen päästä palkintokaapissa. Viit-

tausta aiempaan videoon ei voi täysin ymmärtää ilman yhteisen indeksisen taustan jakamista 

eli tietoa siitä, mitä aiemmassa videossa tapahtui. 

 

4.2.3 Puhuttelusanat 

 

Pelaaja voi viitata katsojiin myös puhuttelusanalla. Puhuttelusanoja esiintyy aineistossa vähem-

män kuin katsojien puhuttelua yksikön tai monikon toisessa persoonassa, mutta havaittavissa 

on muutamia tapauksia. Se, mitä puhuttelumuotoa käytetään, rakentaa ja ylläpitää ihmisten vä-

listä suhdetta. Puhuttelusanalla voi ilmaista halutessaan etäisyyttä tai läheisyyttä, valtasuhteita 

tai erilaisia pragmaattisia merkityksiä. (Isosävi & Lappalainen 2015: 11.) Aineistossa katsojiin 
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viittaavat puhuttelusanat toimivat paitsi katsojaroolin korostamisen funktiossa, myös humoris-

tisessa ja viihdyttävässä funktiossa. 

Ensinnäkin katsojia puhutellaan aineiston videoissa puhuttelusubstantiiveilla katselijat 

(esimerkki 24) ja katsojat (esimerkki 25). Yllättävää kyllä, tällaisia puhuttelumuotoja esiintyy 

aineistossa kuitenkin vain muutama. 

 

(24) NO NII::N ja terveppä TERVE arvon katselijat se on tikru kakkonen PAIKALLA 

 (T1) 

 

(25) ja lähtökohtasesti tällä läpipeluukerralla ihan nyt samallailla tarvii olla loottimassa 

 kaikkee ku (2.2) ekalla kerralla (0.6) mikä on sinänsä hyvä teidän katsojien kannalta  

 ni >meiän ei tarvii< (0.6) puolta ajasta kykkiä tuolla jossain (R2) 

 

Esimerkissä (24), joka on videon alusta, pelaaja käyttää katsojista puhuttelusanaa katse-

lijat, jota edeltää adjektiivimäärite arvon (ks. VISK § 582). Kohteliaalla puhuttelulla pelaaja 

saa katsojat tuntemaan olonsa huomioiduksi ja arvostetuksi. Korostetun kohtelias puhuttelu lie-

nee myös osa pelaajan esittämää selostajaroolia ja esiintymistilannetta, jossa pelaaja ikään kuin 

avaa videon tervehtimällä katsojia. Esimerkissä (25) pelaaja puhuttelee katsojia persoonapro-

nominin teidän sekä substantiivin katsojien avulla. Näkökulmaa tarkoittava ilmaus kannalta 

suhteuttaa tilanteen tai sen osan toiseen tilanteeseen tai sen osaan (VISK§ 993). Tässä pelaaja 

suhteuttaa tilanteen katsojiin ja heidän asemaansa. Katsojista voisi olla ikävystyttävää katsoa 

videota, jossa suurin osa ajasta kuluu siihen, että pelaaja ryöstelee pelimaailmassa, jolloin itse 

pelin tarina jäisi vähemmälle huomiolle. Kumpaakin puhuttelusanaa käyttämällä pelaaja koros-

taa videota katsovien henkilöiden osallistujaroolia pelaamisensa ja videonsa sivustaseuraajina 

ja katsojina. Näin tehdessään pelaaja ottaa itselleen selostajapersoonan kasvot ja roolin. 

Aineistosta löytyy myös yksittäistapaus, jossa pelaaja, tikru2, puhuttelee katsojia suku-

puolta ilmaisevilla puhuttelusubstantiiveilla tytöt ja pojat (esimerkki 26). Viittauksen funktiona 

lienee ennen muuta viihdyttää katsojia ja hieman vitsailla heidän kustannuksellaan. 

 

(26) @HER::TTINEN leiri senthää::n@ nyt lähetään kuulkaas (0.7) tytöt ja pojat (0.7) 

 nyt lähetään pelaamaan WITCHERIÄ (T1) 

 

Monikon toisessa persoonassa oleva huomionkohdistin kuulkaa, johon on liitetty dialo-

ginen liitepartikkeli -s, saa liitteekseen puhutteluilmauksen tytöt ja pojat. Puhutteluun liittyvänä 

huomionkohdistin aloittaa vastaanottajan huomiota etsivän esisekvenssin. (Ks. VISK § 858, § 

836.) Vuorovaikutustilanteen luonteesta johtuen pelaaja ei kuitenkaan odota esisekvenssiin 
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vastausta katsojilta. Kehotus lähetään pelaamaan osallistaa katsojia pelitilanteeseen. Kyse on 

jälleen esiintymisestä. Pelaaja toimii humoristisessa selostajan roolissa sekä eräänlaisena ai-

kuismaisena auktoriteettina, joka pyytää tyttöjä ja poikia eli katsojia liittymään seuraansa pe-

laamaan peliä. Katsojat saavat osallistujaroolit ”tyttöinä ja poikina”, mikä heidän tulee ymmär-

tää huumorina ja hyväksyä osana esittämistilannetta. 

Viitatessaan katsojiin LP-videon pelaaja voi käyttää yksikön toista persoonaa, mutta mo-

nikon toinen persoona on yleisempi. Jonkin verran käytetään myös puhutteluilmauksia. Pelaaja 

voi viittaustavasta riippuen asemoida katsojat pelistä tietämättömään tai tietäväiseen osallistu-

jarooliin sekä asettaa heidät aktiiviseen tai passiiviseen rooliin riippuen siitä, odottaako hän 

heiltä jotakin vai asennoituuko hän heihin sivustaseuraajina. Lisäksi katsojien puhuttelulla voi 

olla humoristinen ja viihdyttävä tarkoitus. 

 

4.3 Pelihahmoihin viittaaminen 

 

Videopeli tarjoaa pelaajalleen multimodaalisia resursseja: visuaalista kerrontaa, animaatioita, 

lyhyitä tekstejä, ääntä ja puhetta. Nopeasti vaihtuvat tilanteet pelinsisäisessä maailmassa luovat 

erilaisia mahdollisuuksia, tarjoumia ja rajoitteita vuorovaikutukselle. Nykyaikaisissa peleissä 

pelihahmoille on lähes poikkeuksetta annettu ääni, johon pelaaja voi reagoida puhumalla peli-

hahmolle tai -hahmon äänellä sekä kommentoimalla pelihahmon puhetta. (Tainio & Piirainen-

Marsh 2011: 180–181, 193; ks. myös Piirainen-Marsh 2008.) Pelihahmojen puhutteleminen ja 

niihin viittaaminen toimii ensisijaisesti viihteellisenä elementtinä LP-videoissa. Se osoittaa pe-

liin ja omaan pelihahmoon eläytymistä ja tekee videon katsomisesta hauskempaa. 

Pelihahmoja on erilaisia. Ensinnäkin on PC (player character), joka on oikean ihmisen 

eli pelaajan ohjaama pelihahmo. Muut pelihahmot kuin se, jota pelaaja ohjaa, ovat NPC:itä 

(non-player character). Ne ovat tietokoneen ohjaamia hahmoja. Tällaiset pelihahmot voivat 

olla vihollisia tai ystävällisiä pelihahmoja. Ystävälliset pelihahmot voivat puhua pelaajan peli-

hahmolle ja antaa hyödyllistä tai viihdyttävää tietoa, tarjota palveluksia kuten uusia taitoja, 

kaupata jotakin tai olla osa juonta, jolloin niille puhuminen edistää pelin etenemistä. Vihollis-

pelihahmot hyökkäävät yleensä pelaajan pelihahmoa kohti. Tällaisia hahmoja pitää joko väl-

tellä tai niitä vastaan pitää taistella. (Ks. esim. Codex Gamicus: Player character, Non-player 

character.) Tarkastellessani pelihahmoihin viittaamista huomioin sekä pelaajan omaan pelihah-

moon että ystävällisiin ja vihollispelihahmoihin kohdistuvat viittaukset. 
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4.3.1 Sinä ja te 

 

Aineiston videoissa pelaajat käyttävät usein yksikön ja monikon toista persoonaa viitatessaan 

pelin hahmoihin. Yksikön toista persoonaa käytetään omaan pelihahmoon ja oman pelihahmon 

hevoseen viitattaessa. Pelin vihollisista ja ystävällisistä pelihahmoista puolestaan käytetään 

vaihdellen sekä yksikön että monikon toista persoonaa. Toisen persoonan puhutteluilla ja viit-

tauksilla on hieman erilaisia funktioita riippuen siitä, mille pelihahmolle pelaaja sanansa koh-

distaa. Ne voidaan kuitenkin jakaa kolmentyyppisiin tapauksiin funktion perusteella. Näitä ta-

pauksia ovat pelihahmon kieltäminen, käskeminen tai kehottaminen, kysymyksen esittäminen 

pelihahmolle sekä pelihahmolle esitetty vapaamuotoinen kommentti. 

Pelaaja voi kieltää pelihahmoa tekemästä jotakin tuottamalla kieltomuotoisen imperatii-

vin. Kun pelaaja kieltää omaa pelihahmoaan tai pelihahmonsa hevosta, hän käyttää yksikön 

toista persoonaa. Esimerkissä (27) pelaaja kieltää pelihahmoaan menemästä taistelukentälle le-

vittyvään myrkkyyn. Esimerkissä (28) pelaaja kieltää pelihahmonsa hevosta jäämästä potki-

maan vihollisen lähelle. 

 

(27) älä mee poisoniin (.) taisit mennä kumminkin (T3) 

 

(28) tule (0.4) tule tule älä jää potkimaan sinne (R3) 

 

Esimerkissä (27) pelissä on käynnissä taistelu. Pelaaja ohjaa pelihahmonsa kierimään 

ympäri taistelukenttää vihollisen ulottumattomiin, mutta ohjaa sen vahingossa myrkylliseen li-

maan (poison), jota vihollinen sylkee. Hän tuottaa kieltomuotoisen imperatiivin älä mee sekä 

toteamuksen taisit mennä yksikön toisessa persoonassa. Vaikka pelaaja itse ohjaa pelihahmo-

aan ja päättää sen liikkeistä, hän asemoi hahmonsa tässä ikään kuin itsenäiseksi toimijaksi, joka 

tekee oman päänsä mukaan. Esimerkissä (28) pelaaja on ohjannut pelihahmonsa juoksemaan 

pois yllättäen ilmestyneen vihollisen ulottuvilta, mutta pelihahmon hevonen on jäänyt paikoil-

leen vihollisen lähelle. Pelaaja käskee ensin hevosta tulemaan imperatiivilla tule ja kieltää sitä 

sitten yksikön toisessa persoonassa älä jää potkimaan. Pelaaja pystyy pelissä kutsumaan he-

vosta viheltämällä ja tekeekin sen, mutta käyttää silti puhuttelua kutsuakseen hevosta vielä tois-

tamiseen, myös oikeassa maailmassa. Kieltäessään pelihahmoa pelaaja asemoituu ennemmin-

kin sivustaseuraajan ja katsojan osallistujarooliin ja pelin ulkopuoliseen kuin sen sisäiseen maa-

ilmaan. Hän luopuu hetkellisesti roolista pelihahmon ohjaajana ja esiintyy kuin ei voisi 
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kontrolloida pelihahmoaan tai sen hevosta. Taustalla lienee pelaajan pyrkimys suojella kasvo-

jaan tilanteessa, jossa pelihahmo ei tottele häntä heti. 

Pelaaja voi kieltää myös vihollispelihahmoja tekemästä jotakin. Tähän tarkoitukseen käy-

tetään yksikön toista persoonaa, jos vihollisia on vain yksi, kuten esimerkissä (29). Jos viholli-

sia on useampia, kuten esimerkissä (30), käytetään monikon toista persoonaa. 

 

(29) älä nyt lähe vittu lentää (.) alas tänne (S3) 

 

(30) MITÄ ne hevoset touhuaa (0.3) eiks ne (1.4) elkää minu yli juosko (R1) 

 

Esimerkissä (29) pelaaja kieltää lentävää vihollista yksikön toisessa persoonassa älä lähe 

lentää, sillä sitä vastaan pystyy pelissä taistelemaan ainoastaan silloin, kun se on maassa. Ki-

rosanalla hän ilmaisee turhautumista. Pelaaja asemoituu osallistumiskehikossa selostaja- 

pelaajaksi, mutta myös pelihahmonsa asemaan siinä mielessä, ettei pääse pelihahmon välityk-

sellä hyökkäämään vihollisen lähtiessä lentoon. Esimerkissä (30) pelaaja kieltää useampaa pe-

lin vihollista, hevosjoukkoa, juoksemasta pelihahmonsa yli murremuotoisella monikon toisen 

persoonan kieltomuodolla elkää sekä verbinmuodolla juosko. Tässä esimerkissä, jota jo aiem-

min tässä tutkielmassa käsittelin yksikön ensimmäiseen persoonaan viittaamisen yhteydessä, 

pelaaja samaistuu pelihahmoonsa ja asettuu hetkellisesti pelimaailman sisälle kieltäessään vi-

hollispelihahmoja. 

Pelihahmoa tai useampaa voidaan puhutella toisessa persoonassa kieltämisen lisäksi käs-

kemällä tai kehottamalla. Pelaaja voi käskeä omaa pelihahmoaan (esimerkki 31) tai pelihah-

monsa hevosta (esimerkki 32) yksikön toisessa persoonassa. 

 

(31) viritä #se ritsas# nyt (R3) 

 

(32) @hyppää yli@ ((lausuttu hampaiden välistä)) (0.6) #no::i# (R3) 

 

Esimerkissä (31) pelaaja käyttää imperatiivia viritä käskiessään pelihahmoaan lataamaan 

aseen taistelussa. Esimerkissä (32) imperatiivi hyppää yli on kohdistettu pelihahmon hevoselle, 

jota pelaaja ohjaa kohti pelissä olevaa estettä. Tässä on kyseessä ennemminkin kehotus kuin 

käsky, sillä pelaaja on jo ohjaamassa hevosta ylittämään estettä. Pelihahmoa käskiessään tai 

kehottaessaan pelaaja asemoituu selostaja-pelaajan osallistujarooliin mutta samaan aikaan 

myös sivustaseuraajaksi. Hän ohjaa pelihahmoa ja käskee sitä toimimaan, mutta etääntyy seu-

raamaan sen toimia sivusta, ikään kuin pelihahmo olisi itsenäinen toimija. 
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Myös vihollisia ja ystävällisiä pelihahmoja voidaan käskeä tai kehottaa. Intensiivisen tais-

telun tiimellyksessä pelaaja voi esimerkiksi käskeä vihollispelihahmoa kuolemaan (esimerkki 

33). Pelaaja voi myös kehottaa vihollista tulemaan lähemmäksi pelihahmoaan (esimerkki 34). 

Ystävällistä pelihahmoa pelaaja voi kehottaa kertomaan tietoja (esimerkki 35). 

 

(33) @kuole <SAATANA>@ ((lausuttu jokaista tavua painottaen)) (T3) 

 

(34) tulehan sinäkin nyt vielä (R2) 

 

(35) no ni (0.9) alappas (0.4) puhua (R1) 

 

Esimerkissä (33) pelaaja ohjaa pelihahmonsa iskemään kuolettavan iskun vihollispeli-

hahmoon ja tuottaa samalla imperatiivin kuole, jota seuraa kirosana. Käskymuoto yhdessä ki-

rosanan kanssa on sävyltään affektinen eli suhtautumista ja asennoitumista osoittava ilmaus 

(ks. VISK § 1707, § 1725). Pelaaja lausuu sen painottaen jokaista tavua ja osoittaa siten kiel-

teistä ja suorastaan vihamielistä asennoitumista vihollispelihahmoa kohtaan. Esimerkissä (34) 

pelaaja kutsuu viimeistä jäljellä olevaa vihollista ohjattuaan ensin pelihahmonsa tappamaan 

alueen muut viholliset. Kyseessä on kehotus, sillä yksikön toisen persoonan imperatiivi tule saa 

päätteekseen liitepartikkelin -han, joka lieventää sen sävyä (ks. VISK § 831). Esimerkissä (35) 

pelaaja valitsee pelissä dialogivaihtoehdon, jossa kysyy erään pelihahmon sijaintia toiselta pe-

lihahmolta. Ennen valitsemista hän tuottaa yksikön toisen persoonan kehotuksen alappas pu-

hua eli ei suoraan toista sitä, mitä näytöllä lukee, mutta tuottaa samantyyppisen ilmauksen. 

Siksi ilmaus on tulkittavissa eräänlaiseksi oman pelihahmon imitoimiseksi. Käskiessään tai ke-

hottaessaan muita pelihahmoja kuin omaansa pelaaja asemoituu osallistumiskehikossa peli-

maailman sisälle ja pelihahmonsa rooliin. Toisinaan jopa niin, että imitoi omaa pelihahmoaan. 

Toinen funktio, jossa toisen persoonan puhuttelut ja viittaukset esiintyvät aineistossa, on 

kysymyksen esittäminen pelihahmolle. Ensinnäkin pelaaja voi esittää kysymyksen omalle pe-

lihahmolleen (esimerkki 36) tai pelihahmonsa hevoselle (37). 

 

(36) mitä sää huidot lyö sitä naamaan (R1) 

 

(37) Roach my dear friend oot sä (0.2) hei nytte (0.2) MITÄ SÄ TEET HEI (0.3) he he 

 et sä n- hi hi mitä sä teet (T1) 

 

Esimerkissä (36) pelaaja ohjaa pelihahmonsa hyökkäämään pelin vihollista kohti, mutta 

vihollinen väistää, jolloin pelaajan pelihahmo lyö ilmaan useita kertoja. Pelaaja osoittaa 
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epätietoisuutta hahmonsa toiminnasta hakukysymyksellä mitä sää huidot (ks. VISK § 888). 

Yksikön toisen persoonan pronomini on murrevarianttinen sää, mikä lienee tässäkin heijastuma 

pelaajalle ominaisesta idiolektista. Pelaaja tuottaa lisäksi imperatiivin lyö, jolla käskee pelihah-

moaan kohdistamaan lyöntinsä. Pelaaja asemoituu siis ikään kuin sivustaseuraajaksi, vaikka on 

itse ohjannut hahmoaan lyömään ilmaan. Tällaisella puhuttelulla hän pyrkii säilyttämään kas-

vonsa. Esimerkissä (37) pelaajan pelihahmon hevonen käyttäytyy kummallisesti ja seisoo puo-

littain pelin esineen päällä. Pelaaja esittää hevoselle hakukysymyksen mitä sä teet sekä kesken 

jääneen verbialkuisen kysymyksen oot sä puhuteltuaan sitä ensin nimeltä (Roach). Näin hän 

ilmaisee ihmettelevänsä hevosen käytöstä. Kysyessään jotakin pelihahmoltaan tai sen hevoselta 

pelaaja ottaa selostajapersoonan kasvot mutta asemoituu samalla myös sivustaseuraajaksi ih-

mettelemään ja kyseenalaistamaan pelihahmojen toimia. 

Pelaaja voi kysyä jotakin myös ystävällisiltä pelihahmoilta tai vihollisilta. Tilanteet peli-

hahmojen kanssa voivat sisältää dialogia, jolloin pelaaja saa valita useista dialogivaihtoeh-

doista. Toisinaan pelaaja voi myös painaa E-näppäintä, jolloin hahmo sanoo jonkin yksittäisen 

lauseen. Esimerkissä (38) pelaaja esittää pelihahmolle kysymyksen reaktiona sen puheeseen. 

Vihollisillekin pelaaja voi esittää kysymyksiä, kuten esimerkissä (39), mutta toisen persoonan 

puhutteluja tällaisessa funktiossa esiintyy vain vähän. 

 

(38) NH: a real vedymin (0.2) my brothers will never believe it 

        (1.0) 

    P: mitä sul on mielessä ((painaa E-näppäintä, jolla saa pelihahmon puhumaan)) 

 NH: talk to the commander (R2) 

 

(39) #aha# (1.1) @no tota tota (0.2) ketäs te ootte@ ((lausuttu matalalla äänellä)) 

 ((valitsee dialogivaihtoehdon ”Who are you – as a group?”))  (T1) 

 

Esimerkissä (38) pelaaja (P) reagoi nimettömän pelihahmon (NH) puheeseen hakukysy-

myksellä mitä sul on mielessä osoittaen näin pohtivansa, onko pelihahmolla jotakin tärkeää 

sanottavaa. Hän puhuttelee pelihahmoa puhekielisellä lyhentyneellä pronominilla sul ja painaa 

E-näppäintä, jolloin pelihahmo puhuu uudestaan. Pelaaja siis sanoittaa toimintaansa pelissä 

esittämällä pelihahmolle kysymyksen ja puhuttelemalla sitä. Esimerkissä (39) pelaaja valitsee 

pelissä dialogivaihtoehdon, jossa tiedustellaan, keitä pelihahmot ovat. Ennen vaihtoehdon va-

litsemista pelaaja madaltaa ääntään ja tuottaa miltei samanlaisen suomenkielisen kysymyksen 

ketäs te ootte. Sitä edeltävät partikkelit no ja tota tota. Kummassakin tapauksessa pelaaja ase-

moituu hetkellisesti osaksi pelimaailmaa. Ääntä muuttaessaan pelaaja selvemmin imitoi peli-

hahmoaan, mutta myös esittäessään oman hakukysymyksensä pelihahmolle hän samaistuu 
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omaan pelihahmoonsa. Kun pelissä näkyvä englanninkielinen kysymys toistetaan suomeksi, 

tapahtuu asennonvaihdos, jonka avulla pelaaja eläytyy peliin. Pelaaja voisi toistaa kysymyksen 

myös alkuperäisessä muodossaan englanniksi. (Ks. esim. Piirainen-Marsh 2008: 153, 158.) 

Pelaaja voi reagoida pelihahmojen puheisiin tai tekemisiin myös esittämällä erilaisia va-

paamuotoisia kommentteja. Tämä kategoria on hyvin laaja ja pitää sisällään joukon erilaisia 

pelihahmoihin reagointeja, joita ei voi edeltäviin funktiokategorioihin sijoittaa. Tällaisia ta-

pauksia esiintyy kuitenkin toisinaan aineiston videoissa pelaajan törmätessä pelimaailmassa 

erilaisiin pelihahmoihin, joten niitä ei voi sivuuttaa. Esimerkissä (40) pelaaja puhuttelee ystä-

vällistä pelihahmoa, jota hänen pitää pelissä saattaa. Esimerkissä (41) pelaaja reagoi pelitilan-

teeseen ja uhkaaviin pelihahmoihin. 

 

(40) EN MINÄ TIEDÄ vaik mä kävelytän sut kotiin ni en mä tiedä missä sä asut (T1) 

 

(41) P: aha 

     (0.4) 

UH: done drinkin’ 

     (0.8) 

 P: terve vaan teilleki (0.2) vaikuttaa huonolta (S1) 

 

Esimerkissä (40) pelissä on meneillään tehtävä, jossa eräs pelihahmo pitää saattaa turval-

lisesti kotiin. Pelihahmo ei kuitenkaan lähde näyttämään tietä. Pelaaja toteaa, ettei tiedä missä 

pelihahmo asuu ja puhuttelee sitä yksikön toisen persoonan puhekielisillä persoonapronomi-

neilla sut ja sä. Yksikön ensimmäisen persoonan puhekielinen muoto mä kävelytän samaistaa 

pelaajan pelihahmoonsa ja asettaa hänet osaksi pelimaailmaa. Esimerkissä (41) joukko pelihah-

moja alkaa haastaa riitaa pelaajan pelihahmon kanssa, ja yksi uhkaavan näköinen pelihahmo 

(UH) puhuu. Pelaaja (P) tervehtii pelihahmoja ja puhuttelee niitä monikon toisessa persoonassa 

persoonapronominilla teilleki ilmaisten näin, että pelihahmoja on useampia. Pelihahmoja ter-

vehtimällä pelaaja esittää tilanteessa olevansa niin ikään osa pelimaailmaa. Koska kyseessä on 

sekakategoria, ei sen sisällä ole mahdollista tehdä yleisempiä päätelmiä osallistujarooleista ja 

pelaajan edustamista kasvoista, mutta näissä kahdessa esimerkissä pelaaja ottaa hetkellisesti 

pelihahmonsa roolin sen lisäksi, että edustaa selostaja-pelaajan kasvoja. 

 

4.3.2 Hän ja he 

 

Kolmannella persoonalla ei viitata puhujaan eikä kuulijaan, vaan keneen tahansa muuhun ih-

miseen tai olioon. Nykypäivän suomen kielessä kolmaspersoonainen puhuttelu on hyvin 
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marginaalista ja siksi aina jollakin tapaa tunnusmerkkistä. Sitä käytetään esimerkiksi korostetun 

huolitellussa kielessä, kohteliaisuuden ilmaisimena, toisen puhetta referoitaessa tai humoristi-

sissa ja ironisissa yhteyksissä. (Larjavaara 2007: 316, 317; Lappalainen 2015: 73.) Aineiston 

videoissa yksikön ja monikon kolmatta persoonaa käytetään hyvin vähän ja humoristisesti ai-

noastaan silloin, kun pelaaja viittaa itseensä tietynlaisilla puhuttelusubstantiivilla (ks. alaluku 

4.1.2). Kun pelaaja viittaa kolmannessa persoonassa pelihahmoihin, voi tällaisilla viittauksilla 

sanoa olevan sama funktio, sillä niitä esiintyy aineistossa niin vähän. Tämä funktio on pelin ja 

pelitilanteen selostaminen eli tietynlainen pelihahmojen tekemisten referoiminen katsojille. Ai-

neiston pelaajista tikru2 ei viittaa pelihahmoihin kertaakaan kolmannessa persoonassa, Sesse 

vain muutaman kerran. Sen sijaan Raatokainen käyttää pelihahmoista sekä yksikön että moni-

kon kolmatta persoonaa jokaisessa videossaan useammin kuin kerran. 

Pelaaja voi pelihahmojen tekemisiä selostaessaan viitata ystävällisiin pelihahmoihin yk-

sikön kolmannessa persoonassa, jos viittauksen kohteena olevia pelihahmoja on vain yksi, ku-

ten esimerkissä (42). 

 

(42) ookoo hän heitti (2.1) <kakkos-> (2.1) miekka kakkosen sinne me voiaa vastata sii-

 hen myös miekka kakkosella (R1) 

 

Pelissä on meneillään korttipeli, ja pelaaja selostaa sekä omia että vastustajapelihahmon 

liikkeitä pelissä. Pelihahmoon hän viittaa yksikön kolmannessa persoonassa, pronominilla hän 

sekä imperfektimuotoisella verbillä heitti kertoessaan, minkä kortin pelihahmo pelasi. Pelaaja 

ottaa tilanteessa itselleen selostajapersoonan kasvot, sillä viitatessaan pelihahmoon hän kertoo 

katsojille sen tekemistä valinnoista korttipelissä. Korttipelin selostamisella ja pelihahmoon viit-

taamisella pelaaja paitsi selostaa peliä katsojille, myös punnitsee ääneen, mitä hänen kannattaisi 

seuraavaksi pelissä tehdä, eli hän ottaa myös pelaajan osallistujaroolin. 

Jos ystävällisiä pelihahmoja on useampia, pelaaja voi viitata niihin monikon kolmannessa 

persoonassa. Esimerkki (43) havainnollistaa tällaista tapausta. 

 

(43) mitä olin sanomassa (.) ennen kuin öö he (0.2) keskeyttivät minut he he että nyt olisi 

 aikaa hetken mullakin puhua kun tosissaan nää introscenet on täs pelis on (0.5) erittäin 

 pitkiä öö (0.3) °mutta° sen jälkeen ne vähenee paljon (S1) 

 

Pelaaja on selostanut peliä, mutta pelihahmot ovat kesken hänen selostuksensa alkaneet 

puhella keskenään, jolloin pelaaja on vaiennut. Kun pelihahmot lopettavat puhumisen, pelaaja 

viittaa niihin monikon kolmannen persoonan persoonapronominilla he ja imperfektimuotoisella 
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verbillä keskeyttivät sekä akkusatiivilla minut. Myös tässä pelaaja ottaa selostajapersoonan kas-

vot palatessaan takaisin selostamaan peliä keskeytyksen jälkeen. Lisäksi hän asemoituu pelin 

ulkopuoliseen maailmaan pelaajan osallistujarooliin, sillä pelihahmot eivät voi kuulla häntä ja 

keskeyttivät hänet siksi, ettei hän ole osa pelimaailmaa. 

Pelitilannetta selostaessaan pelaaja voi viitata myös pelin vihollisiin kolmannessa persoo-

nassa. Esimerkissä (44) pelissä on meneillään taistelu, ja pelaaja viittaa viholliseen kolmatta 

persoonaa hyödyntäen. 

 

(44) aika monta hittiä pitää saaha (1.1) häneen (0.8) jos tuo (1.9) jos ton healthin pitää 

 oikeesti mennä (0.4) #nollille# (R3) 

 

Huomattuaan, että pelin vihollista on hankala voittaa, pelaaja toteaa velvoitetta ilmaise-

vaa nollapersoonaa (ks. VISK § 1575) käyttäen, että viholliseen pitää saada useampi osuma, 

jotta sen voisi voittaa. Nollapersoonarakenteessa yksikön kolmannen persoonan pronomini 

häneen viittaa viholliseen. Pelaaja asemoituu pelaaja-selostajan osallistujarooliin sanoittaes-

saan katsojille pohdintaansa vihollisen vahingoittamisesta ja voittamisesta. Kiinnostavaa on, 

että pelaaja viittaa viholliseen persoonapronominilla eikä esimerkiksi demonstratiivipronomi-

nilla, sillä vihollinen ei ole ihmispelihahmo vaan jättikokoinen aarnikotka. 

Useampaan vihollispelihahmoon pelaaja viittaa monikon kolmannessa persoonassa, ku-

ten esimerkissä (45). Siinä pelaaja on ohjaamassa pelihahmoaan taisteluun drowner-nimisiä 

vihollisia vastaan. 

 

(45) tässä saattaa käyä vähän huonosti mutta (2.1) nyt joutuu ottaa kyllä pikku (0.8) muistin 

 virkistyksen (1.3) ei se näytä meille drownereita vielä näköjään pitää käydä (0.4) koh-

 taamassa heidät (R2) 

 

Huomattuaan, ettei peli anna vihjeitä siitä, miten vihollisia vastaan kuuluu taistella, pe-

laaja käyttää velvoitetta ilmaisevaa nollapersoonailmausta (ks. VISK § 1575) ja viittaa viholli-

siin monikon kolmannen persoonan akkusatiivimuodolla heidät. Myös tässä pelaaja ottaa se-

lostajapersoonan kasvot ja asemoituu peliä selostavaan osallistujarooliin. Hän sanoittaa katso-

jille, mitä aikoo pelissä seuraavaksi tehdä: taistella pelihahmollaan vihollisia vastaan, jotta peli 

antaisi vihjeitä vihollisten voittamisesta. 

Aineistossa kolmatta persoonaa ei käytetä pelaajan omaan pelihahmoon tai pelihahmon 

hevoseen viitattaessa, ainoastaan ystävällisistä pelihahmoista ja vihollispelihahmoista. LP-

videot ovat puhekielistä rekisteriä, mutta sisältävät eläytymistä ja esittämistä, mikä osaltaan voi 



45 

 

selittää sitä, miksi kolmatta persoonaa käytetään niissä pelin selostamiseen ja pelihahmojen 

tekemisten referoimiseen. 

 

4.3.3 Demonstratiivipronominit 

 

Puhutussa kielessä suositaan kolmannen persoonan sijasta demonstratiivipronomineja se ja ne 

henkilöihin viitattaessa (ks. esim. Larjavaara 2007). Myös aineiston pelaajat käyttävät pelihah-

moihin viitatessaan useammin demonstratiivipronomineja ja niiden taipuneita muotoja kuin 

kolmatta persoonaa. Demonstratiivipronomineja käytetään itsenäisesti sekä yksikössä että mo-

nikossa, eri variantteina (se, ne; tämä, tää; tuo, toi; nämä, nää; nuo, noi) (VISK § 720; ks. 

myös Etelämäki 2009). Puhekielessä demonstratiivipronomini voi esiintyä yksin tai liittyä pu-

huteltavaan substantiiviin sitä määrittävänä artikkelimaisena tarkenteena (VISK § 720). Taval-

lisimmin substantiivin määritteenä on se, joskus myös tämä tai tuo (Yli-Vakkuri 1989: 55). 

Aineistosta on havaittavissa jonkin verran erilaisia demonstratiivipronomini-substantiivi-yh-

distelmiä. Käsittelen myös niitä tässä alaluvussa, mutta pelkkiä puhuttelusubstantiiveja erik-

seen alaluvussa 4.3.4. 

Demonstratiivipronominin valintaan vuorovaikutustapahtumassa eivät vaikuta fyysiset 

etäisyyserot, vaan pronomini valitaan yleensä muulta pohjalta. Demonstratiivipronominin va-

linnalla ilmaistaan referenttien saavutettavuutta sosiaalisesti ja kognitiivisesti asettamalla refe-

renttejä puhujan, kuulijan tai molempien havaintoalueelle. (Laury 1997: 59–60; ks. myös. Sep-

pänen 1998.) Se, minkä demonstratiivipronominin pelaaja valitsee pelihahmoon viitatessaan, 

ilmaisee siis sitä, mitä puolia ja asioita pelitilanteesta hän nostaa erityisen huomion kohteeksi. 

Aineiston demonstratiivipronominit voidaan jakaa niiden viittaamisfunktion perusteella 

kolmentyyppisiin tapauksiin. Ensinnäkin tuttu pelihahmo voidaan asettaa kuulijan havaintoalu-

eelle demonstratiivipronominilla se tai ne. Tuttu pelihahmo voidaan myös asettaa puhujan ha-

vaintoalueelle demonstratiivipronominilla tämä tai nämä. Kolmas tapaus on, että uusi tai muu-

ten huomionarvoinen pelihahmo asetetaan sekä puhujan että kuulijan havaintoalueelle de-

monstratiivipronominilla tuo tai nuo. Käsittelen aineiston demonstratiivipronominiviittauksia 

edellä mainitussa järjestyksessä se, tämä, tuo. Järjestys poikkeaa tavanomaisesta tämä, tuo, se 

-järjestyksestä, sillä oma jaotteluni etenee loogisemmin mainitsemassani järjestyksessä. 

Demonstratiivipronomini se lähtee kuulijan eli videon katsojan havaintoalueesta: katso-

jalla on havaintoyhteys pelaajan mainitsemaan pelihahmoon, jonka pelaaja on jo aiemmin mai-

ninnut tai jonka katsoja on aiemmin videossa nähnyt (ks. esim. Larjavaara 2007: 342–343; 
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Laury 1997: 59; Seppänen 1998: 39). Esimerkissä (46) pelaaja viittaa omaan pelihahmoonsa 

demonstratiivipronominilla se selostaessaan, mitä pelihahmo teki pelissä aiemmin näytetyllä 

välivideolla. Esimerkissä (47) pelissä on meneillään taistelu, ja pelaaja viittaa katsojalle jo tut-

tuun viholliseen niin ikään demonstratiivipronominilla se. 

 

(46) oli tavallaan sellasta perinteistä witcheri meininkii taas et se rupes tavallaan vähän 

 sillei niinku meditoimaan °ja° (0.2) sillohan sil menee niinku aistit viel (1.1) viel  

 niinkun (0.2) herkemmäks (T3) 

 

(47) hei MITÄHÄN mä teen nyt vääri että miksi se pystyy regeneroimaan koko aja (S2) 

 

Esimerkissä (46) pelaaja selostaa hetkeä aiemmin näytetyn välivideon tapahtumia, jossa 

hänen pelihahmonsa on istunut meditoimassa. Pelaaja viittaa pelihahmoon demonstratiivipro-

nomineilla se ja sil sekä niitä seuraavilla persoonapäätteisillä verbinmuodoilla. Koska katsoja 

on nähnyt pelihahmon meditoimassa, hän tunnistaa referentin. Esimerkissä (47) pelaaja ihmet-

telee, miksi pelin vihollinen regeneroi eli palauttaa terveyspisteitä, vaikka pelaaja on aktivoinut 

pelissä taikajuoman, jonka pitäisi estää vihollista parantamasta itseään. Pelaaja viittaa viholli-

seen demonstratiivipronominilla se ja verbiliitolla pystyy regeneroimaan. Katsoja on seurannut 

videolta pelaajan ohjaaman pelihahmon taistelua vihollisen kanssa ja tietää, että referenttinä on 

vihollinen. Se-demonstratiivipronominin käyttö siis asemoi pelaajan selostajan osallistujaroo-

liin ja katsojan tietäväisen vastaanottajan rooliin sen vuoksi, että viittaus lähtee juuri katsojan 

havaintoalueesta. Pelaaja ja katsoja jakavat yhteisen indeksisen taustan. 

Myös se-demonstratiivipronominin monikkomuoto ne lähtee katsojan havaintoalueesta. 

Sitä käytetään viitattaessa useampaan pelihahmoon. Tätä havainnollistaa esimerkki (48). 

 

(48) NE EI HYÖKKÄÄ mun kimppuun (T3) 

 

Pelaaja ohittaa pelissä pelihahmollaan joukon vihollisia, jotka eivät pelaajan oletuksesta 

huolimatta hyökkää hänen pelihahmoaan kohti. Pelaaja viittaa vihollisiin demonstratiivipro-

nominilla ne ja kielteisellä verbinmuodolla ei hyökkää ja tuottaa lausuman muuta puhetta ko-

vemmalla äänellä. Katsoja asetetaan tässäkin tietäväiseen osallistujarooliin. Hän näkee viholli-

set videolla ja tietää, että pelaaja viittaa juuri niihin kyseisellä demonstratiivipronominilla. Pe-

laaja asemoi sen sijaan itsensä pelimaailman sisälle, pelihahmonsa rooliin, käyttämällä de-

monstratiivipronomini-ilmauksen yhteydessä itsestään yksikön ensimmäistä persoonaa. Pelaaja 

siis esiintyy hetkellisesti pelihahmonsa kasvoilla. 
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Kun tuttu pelihahmo asetetaan puhujan eli pelaajan havaintoalueelle, pelaaja käyttää de-

monstratiivipronominia tämä korostaakseen yhteyttään pelihahmoon, joka on häntä lähellä. Lä-

heisyys pelaajaan tarkoittaa tässä yhteydessä samaa kuin läheisyys pelaajan ohjaamaan peli-

hahmoon. Lisäksi demonstratiivipronomini tämä ilmaisee videon katsojalle, että referentti on 

meneillään olevassa pelissä paitsi mahdollisesti tuttu, myös temaattisesti keskeinen pelin ym-

märtämiseksi. (Ks. esim. Seppänen 1998: 39; Etelämäki 2006: 5; Larjavaara 2007: 329, 335, 

339.) Esimerkissä (49) pelaaja viittaa pelihahmoonsa puhekielisellä demonstratiivipronomi-

nilla tää ja esimerkissä (50) pelaaja viittaa ystävälliseen pelihahmoon niin ikään puhekielisellä 

demonstratiivipronominilla tän. 

 

(49) onks tää nopein mitä tää ui (1.4) @i don’t remember:: (0.3) how to swim faste::r@  

 ((lausuttu laulavalla äänellä)) (R2) 

 

(50) okei (0.8) ((valitsee dialogivaihtoehdon ”How about we play cards?”)) 

 >°pelataanpa°< yks erä gwenttiä tän kanssa (S2) 

 

Esimerkissä (49) pelaaja ohjaa pelihahmonsa uimaan pelissä ja pohtii verbialkuisella 

vaihtoehtokysymyksellä hahmon uintinopeutta. Hän viittaa pelihahmoonsa puhekielisellä de-

monstratiivipronominilla tää ja verbinmuodolla ui. Demonstratiivipronominin valinta ilmaisee, 

että pelaajan pelihahmo ja sen uiminen ovat keskeisiä pelissä juuri sillä hetkellä. Esimerkissä 

(50) pelaaja valitsee pelissä dialogivaihtoehdon, jossa ehdottaa pelihahmolle korttipeliä. Pas-

siivilla pelataanpa hän selostaa, mitä on aikeissa pelissä seuraavaksi tehdä ja viittaa pelihah-

moon demonstratiivipronominilla tän, joka edeltää kanssa-postpositiolauseketta (ks. VISK § 

486). Demonstratiivipronomini paitsi ilmaisee, että korttipeliä pelataan tietyn pelihahmon 

kanssa, myös sen, että katsojan on relevanttia ymmärtää, että seuraavaksi pelaaja aikoo pelata 

pelissä korttia. Kummassakin esimerkissä pelaaja asemoituu selostajan osallistujarooliin ja kat-

soja asetetaan sivustaseuraajaksi, jonka tulee kiinnittää erityistä huomiota pelihahmoihin, joita 

pelaaja nostaa keskeisiksi huomion kohteiksi demonstratiivipronominilla. 

Samalla tavalla kuin yksikkömuotoinen tämä, monikkomuotoinen nämä lähtee puhujan 

havaintoalueesta. Pelaaja voi viitata demonstratiivipronominilla nämä useampaan pelin vihol-

liseen (esimerkki 51), jotka ovat pelin selostamisen kannalta keskeisiä. 

 

(51) >onkohan näillä< mitään hyvää loottia (1.3) °sil° oli ihan hyvännäkönen toi  

 <miekka> (0.3) mitä näillä muilla oli (0.6) hatchettia (1.0) no ei näillä nyt #mitää 

 erityisen hyvää# näytä olevan (S2) 
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Viittauksen kohteena olevat viholliset ovat kuolleita ja pelaaja ohjaa pelihahmonsa ryös-

telemään niiden ruumiita. Ryösteleminen on pelissä meneillään olevan toiminnan kannalta kes-

keistä, ja pelaaja viittaa ryöstön kohteena oleviin vihollisiin demonstratiivipronominilla näillä 

useampaan kertaan sekä yhteen yksittäiseen viholliseen demonstratiivipronominilla sil. Kvant-

toripronomini muilla ilmaisee yleistystä (ks. VISK § 1109) ja kontrastoi demonstratiivipro-

nominia näillä aiemmin mainittuun demonstratiivipronominiin sil. Liikuttaessaan pelihahmoa 

pelissä pelaaja vaihtaa viittauskohdetta vihollisryhmästä toiseen, mutta yhtä kaikki viittaa tais-

telukentän kuolleisiin vihollisiin. Demonstratiivipronominia vaihtamalla hän asettaa viittaus-

kohteen hetkeksi katsojan havaintoalueelle ja sitten taas takaisin omalleen. Pelaaja asettuu se-

lostaja-pelaajan osallistujarooliin tutkiessaan hahmollaan pelimaailmaa, ja katsoja saa sivusta-

seuraajan roolin lukuun ottamatta kohtaa, jossa saa tietäväisen vastaanottajan roolin pelaajan 

viitatessa vain yhteen viholliseen. 

Demonstratiivipronominia tuo pelaaja käyttää silloin, kun funktiona on osoittaa viittaus-

kohteena oleva uusi tai muuten huomionarvoinen pelihahmo sekä pelaajalle että katsojille. Sil-

loin pelaaja kääntää huomion tiettyyn pelihahmoon osoittamalla sen laajalta havaintoalueelta 

eli pelimaailmasta, jossa voi olla samanaikaisesti muitakin pelihahmoja. Tuo-demonstratiivi-

pronominia käytetään pelihahmosta, jota pelaaja ei ole aiemmin maininnut, tai pelihahmosta, 

jonka hän on aiemmin havainnut tai mahdollisesti jopa maininnut, mutta jonka hän haluaa nyt 

nostaa ensimmäistä kertaa yhteisen huomion kohteeksi. (Ks. esim. Laury 1997: 57, 59; Larja-

vaara 2007: 343–344.) Esimerkissä (52) pelaaja viittaa vihollispelihahmoon, jonka huomaa it-

sekin ensimmäistä kertaa, demonstratiivipronominilla tuo. Esimerkissä (53) pelaaja viittaa pu-

hekielisellä demonstratiivipronominilla ton vihollispelihahmoon, jonka on maininnut aiemmin, 

mutta jonka nostaa muiden pelihahmojen joukosta viittauksella huomionarvoiseksi. 

 

(52) onko tuo kuollu (R3) 

 

(53) >mä en itse asias tiiä< tekeekö noi niinku damagee (2.0) noihin omiin kans noi (0.2)  

 jotkut ton hyökkäykset (T3) 

 

Esimerkissä (52) pelaaja ohjaa pelihahmonsa pelissä alueelle, jolla ei ole aiemmin käynyt 

ja löytää sieltä kuolleen vihollisen. Pelaaja esittää verbialkuisen vaihtoehtokysymyksen poh-

tiessaan, mahtaako vihollinen olla kuollut. Hän viittaa viholliseen demonstratiivipronominilla 

tuo ja kiinnittää siten katsojankin huomion tähän kuolleelta näyttävään viholliseen, joka on hä-

nelle uusi. Esimerkissä (53) pelissä on meneillään taistelu ja pelaaja miettii, tekevätkö erään 

vihollisen hyökkäykset vahinkoa muihin taisteluun osallistuviin vihollisiin. Pelaaja viittaa 
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viholliseen puhekielisellä demonstratiivipronominilla ton ja substantiivilla hyökkäykset. Ky-

seessä ei ole ensimmäinen viittaus viholliseen, mutta ensimmäinen kerta, kun pelaaja nostaa 

erityisesti tämän vihollisen muiden vihollisten joukosta sekä oman että katsojien huomion koh-

teeksi. Kummassakin esimerkissä pelaaja asettuu hetkellisesti samaan tietämättömään osallis-

tujarooliin katsojan kanssa ihmettelemään pelihahmoa tai -hahmoja. Tällä tavalla pelaaja suo-

jelee kasvojaan, sillä asettamalla viittauskohteen oman havaintoalueensa lisäksi katsojan ha-

vaintoalueelle hän ilmaisee yhteistä epävarmuutta, ei vain omaansa. 

Demonstratiivipronominin tuo monikkomuoto nuo on myös käytössä samassa funktiossa, 

joko osoittamassa uutta pelihahmoa tai nostamassa pelihahmoa muiden pelihahmojen joukosta 

pelaajan ja katsojien huomion kohteeksi. Tätä havainnollistaa esimerkki (54), jossa pelaaja viit-

taa huomionarvoisiin pelihahmoihin demonstratiivipronominilla noitten. 

 

(54) °oho° noitten päälle ei kannata ehkä vedää vetää iha- (2.7) <ihan miten vaa> (R2) 

 

Pelaaja ohjaa pelissä hevosella ratsastavan pelihahmonsa melkein päin joukkoa ystäväl-

lisiä pelihahmoja. Hän tuottaa hämmästystä ilmaisevan interjektion oho (ks. VISK § 856) ja 

viittaa pelihahmoihin puhekielisellä demonstratiivipronominilla noitten nollapersoonailmauk-

sessa ei kannata vetää [päälle], millä tarkoittaa pelihahmoihin törmäämistä. Pronominivalin-

nalla pelaaja nostaa tietyt pelihahmot myös katsojien huomion kohteeksi ja asemoi itsensä sekä 

selostaja-pelaajaksi että osittain samaan rooliin pelihahmonsa kanssa. Hänen pelihahmolleen 

eli hänelle tulisi nimittäin ongelmia, jos hän jyräisi pelissä ystävällisiä pelihahmoja hevosella. 

Substantiivin määritteenä oleva demonstratiivipronomini voi toimia monessa eri funkti-

ossa. Lähtökohtaisesti funktiot ovat kuitenkin samat kuin demonstratiivipronomineilla, joilla ei 

ole substantiivimääritettä. Se lähtee katsojan havaintoalueesta (esimerkki 55), tämä pelaajan 

havaintoalueesta (esimerkki 56) ja tuo laajasta havaintoalueesta, josta pelaaja demonstratiivi-

pronominilla poimii yhteisen huomion kohteeksi tietyn pelihahmon (esimerkki 57). 

 

(55) elikkäs (0.2) lähetää ensimmäisenä <sen herbalistin luokse> (2.3) ostamaan ne yrtit  

 <sitä> (0.9) potionia >tai sitä< (0.4) lurea varten °siis sitä° (0.7) ansaa varten (S3) 

 

(56) täällähän tää seppä on >käydään vielä siltä kysymässä< jos se tietäis (S2) 

 

(57) nyt >mä itse asias< kokeilen hyökätä ton maagin kimppuun (T3) 
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Esimerkissä (55) pelaaja viittaa parantajapelihahmoon demonstratiivi-substantiivi-yhdis-

telmällä sen herbalistin. Selostajan roolissa oleva pelaaja on hetkeä aiemmin maininnut, mitä 

aikoo pelissä tehdä, mukaan lukien etsiä parantajan, joten katsoja tietää, kenestä on kyse. Tämä 

selittää demonstratiivipronominin valintaa. Esimerkissä (56) pelaajan tehtävänä pelissä on etsiä 

seppäpelihahmo. Pelaaja huomaa sepän ja toteaa täällähän tää seppä on. Puhekielinen de-

monstratiivipronomini tää määrittää substantiivia seppä ja asettaa pelihahmon pelaajan havain-

toalueelle, korostaen sen tärkeyttä pelin kulun kannalta. Pelaaja saa niin ikään selostajan osal-

listujaroolin. Tulkintaa pelihahmon tärkeydestä vahvistaa osaltaan demonstratiivipronomini se, 

joka asettaa pelihahmon hetkeksi katsojan havaintoalueelle eli tutuksi pelihahmoksi. Esimer-

kissä (57) pelissä on meneillään taistelu ja pelaaja päättää ohjata pelihahmonsa hyökkäämään 

vihollista kohti. Hän viittaa viholliseen demonstratiivi-substantiivi-yhdistelmällä ton maagin. 

Yksikön ensimmäinen persoona, joka edeltää demonstratiivipronominia, asemoi pelaajan sa-

maistumaan omaan pelihahmoonsa. Maagipelihahmo nostetaan yhteisen huomion kohteeksi. 

Kuten esimerkeistä ilmenee, osallistujaroolit vaihtelevat valitun demonstratiivipronomi-

nin mukaan. Pelissä tulee vastaan erilaisia tilanteita ja pelihahmoja, jolloin erityyppiset de-

monstratiivipronominit kenties toimivat toisia paremmin. Substantiivin käyttöä demonstratiivi-

pronominin yhteydessä selittänee pelaajan ajoittainen tarve tarkentaa pronominin lisäksi vielä 

spesifimmin, mistä pelihahmosta puhuu. 

 

4.3.4 Puhuttelusanat 

 

LP-videoissa puhuttelusanoja käytetään pelaajaan ja katsojiin viittaamisen lisäksi myös peli-

hahmoihin viitattaessa. Kuten aiemmissa analyysiluvuissa kävi ilmi, puhuttelusanoja on erilai-

sia (ks. esim. Yli-Vakkuri 1989; Isosävi & Lappalainen 2015). Aineiston pelaajat käyttävät 

monenlaisia puhuttelusanoja viitatessaan omaan pelihahmoonsa, pelihahmonsa hevoseen, pelin 

vihollisiin sekä ystävällisiin pelihahmoihin. Nämä puhuttelusanat voidaan jakaa funktion mu-

kaan kahdenlaisiin tapauksiin: pelihahmon nimeäminen puhutteluproprilla ja pelihahmon ni-

meäminen puhuttelusubstantiivilla. Puhuttelusubstantiivit voidaan vielä jakaa sen mukaan, mil-

lainen substantiivi on kyseessä. 

Pelaaja voi käyttää pelihahmosta puhuttelupropria eli pelihahmon omaa nimeä, jos peli-

hahmolla sellainen on. Useimmiten nimeltä puhutellaan pelaajan omaa pelihahmoa, Geraltia. 

Pelaaja voi puhutella pelihahmoaan nimeltä esimerkiksi ilmauksessa, jossa selostaa, mitä aikoo 

seuraavaksi tehdä pelissä (esimerkki 58). 
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(58) #nyt otetaan kuule Geraltti# ihan juosten tämä homma ja lähetää ettii tota (2.8) 

 (ootas) kumpaa me lähetää <ettii> (R3) 

 

Pelaaja on päättänyt, mitä tehtävää aikoo pelissä lähteä suorittamaan, ja ohjatessaan peli-

hahmoaan eteenpäin puhuttelee sitä huomionkohdistimella kuule sekä nimeltä Geraltti passii-

vin otetaan juosten yhteydessä. Nimenloppuinen -i lienee heijastus pelaajan idiolektista, mutta 

sillä voi olla myös humoristinen tarkoitus. Puhutellessaan pelihahmoaan nimeltä pelaaja ottaa 

selostajapersoonan kasvot, joiden takana esiintyy. Selostus on katsojalle suunnattu ja pelihah-

mon puhuttelu nimeltä on katsojaa viihdyttävä elementti. 

Muita nimeltä puhuteltuja pelihahmoja pelaajan pelihahmon lisäksi ovat Geraltin hevo-

nen Roach (esimerkki 59) sekä Vesemir-niminen pelihahmo, joka liikkuu pelaajan pelihahmon 

mukana pelin alussa (esimerkki 60). 

 

(59) camoon (0.2) ROACH lähetääs (1.6) lähetääs treffaa tämä (1.1) ukkeli ja hänen vel- 

 jensä (1.3) etsintä starttaa (sitte) (R2) 

 

(60) Vesemir missä olet (0.3) @VESEMIR MISSÄ OLET@ ((lausuttu hampaiden välistä))  

 (R3) 

 

 

Esimerkissä (59) pelaaja puhuttelee pelihahmonsa hevosta englanninkielisellä vuoronal-

kuisella interjektiolla camoon ja nimeltä Roach. Hevosen nimen pelaaja lausuu muuta puhetta 

kovempaa. Näin hän eläytyy peliin ja pelitilanteeseen. Esimerkissä (60) pelaaja ohjaa pelihah-

moaan taistelussa. Toinen pelihahmo, Vesemir, osallistuu taisteluun auttamalla pelaajan peli-

hahmoa, mutta juoksee välillä pois ruudusta ja näkyviltä. Pelaaja puhuttelee pelihahmoa ni-

meltä Vesemir ja kysyy, missä se on. Hän toistaa kysymyksen kovemmalla äänellä, hampaiden 

välistä, kun tilanne pelin taistelussa vaikeutuu. Puhuteltavan pelihahmon nimen lausuminen 

muuta puhetta kovempaa on eräs pelaajan keino esiintyä selostaessaan peliä ja viihdyttää vi-

deon katsojia. Esimerkeissä pelaaja asettuu pelimaailman sisälle, oman pelihahmonsa rooliin. 

Pelaaja voi nimittää pelihahmoa myös puhuttelusubstantiivilla. Erilaisia pelihahmoja pu-

hutellaan erityyppisin substantiivein. Esimerkiksi pelihahmon hevosta Roachia pelaaja puhut-

telee hepaksi (esimerkki 61). 

 

(61) tulehan heppa nyt tänne takasin (R3) 
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Sen lisäksi, että pystyy kutsumaan hevosta pelissä napin painalluksella, pelaaja kutsuu  

sitä myös sanallisesti ja puhuttelee sitä. Valittu puhuttelusubstantiivi heppa muistuttaa hellitte-

lynimeä (ks. esim. Isosävi & Lappalainen 2015) ja korostaa paitsi pelaajan eläytymistä peliin, 

myös hänen rooliaan selostajana ja katsojien viihdyttäjänä. 

Pelihahmoja puhutellaan usein substantiivein, jotka identifioivat, mistä pelihahmosta on 

kyse. Ystävällisistä pelihahmoista pelaaja käyttää useimmiten substantiivia, joka kuvailee pe-

lihahmon ulkoista olemusta, esimerkiksi sen oletettua sukupuolta (esimerkki 62). Puhuttelu-

substantiivi voi myös kuvata ystävällisen pelihahmon edustamaa ammattia (esimerkki 63). 

 

(62) PH: oi people (0.3) the freak’s taken Mikah’s mind 

        (0.4) 

   G: uh-huh (.) and i’ll take your tongue if you don’t shut up 

        (3.2) 

   P: @istuha ala::s po::ika@ ((lausuttu matalalla äänellä)) (R1) 

 

(63) hunter (.) miksi seisot paikallas (0.2) <miksi seisot> (0.6) WHAT (R3) 

 

Esimerkissä (62) pelihahmot keskustelevat pelissä keskenään. Pelästynyt pelihahmo (PH) 

alkaa huutaa apua, jolloin pelaajan pelihahmo Geralt (G) käskee sitä oleman hiljaa. Pelaaja (P) 

muuttaa ääntään matalammaksi ja kehottaa pelästynyttä pelihahmoa istumaan takaisin alas pu-

hutellen sitä substantiivilla poika. Äänen muuttaminen ja äänteen venyttäminen puhuttelusub-

stantiivissa johtuu esittämisestä, sillä pelaaja matkii pelihahmoaan ikään kuin puhuisi sen 

äänellä. Esimerkissä (63) pelaaja puhuttelee metsästäjäpelihahmoa englanninkielisellä metsäs-

täjää tarkoittavalla substantiivilla hunter. Hän ihmettelee, miksei metsästäjäpelihahmo huomaa 

sitä pelissä lähestyvää karhua. Tässä esimerkissä pelaaja ei muuta ääntään, mutta pitää lyhyen 

tauon puhuttelusubstantiivin jälkeen. Kummassakin tapauksessa pelaaja ottaa selostaja-pelaa-

jan roolin ja samaistuu myös enemmän tai vähemmän omaan pelihahmoonsa. 

Vihollispelihahmojen puhutteluun substantiivilla pelaaja käyttää usein erilaisia loukkaa-

via haukkumanimityksiä. Esimerkissä (64) pelaaja puhuttelee pelihahmonsa kohtaamaa vihol-

lista haukkumalla sitä rumilukseksi. Esimerkissä (65) pelaaja taas puhuttelee useampaa pelin 

vihollista kusipäiksi. 

 

(64) ookoo tulehan rumilus tänne°päi vaa° (R1) 
 

(65) no niin kusipäät (T1) 

 

Esimerkissä (64) pelissä on meneillään taistelu ghoul-nimisiä hirviöitä vastaan. Kehotta-

essaan yhtä vihollisista tulemaan lähemmäksi pelihahmoaan pelaaja puhuttelee sitä 
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rumilukseksi viitaten näin sen ulkomuotoon. Esimerkissä (65) taistelu on vasta alkamassa, 

mutta vihollispelihahmot ovat jo jonkin aikaa naureskelleet pelaajan pelihahmolle. Pelaaja pu-

huttelee niitä kusipäiksi ja ilmaisee paitsi turhautumista, myös suhtautumistaan pelihahmoihin. 

Puhuttelusanan valintaa ohjaakin usein juuri puhuteltavan suhtautuminen puhuttelun kohtee-

seen, joten oletettavasti vihollispelihahmojen haukkuminen ja nimittely ylläpitää pelaajan roo-

lia. Hän edustaa pelihahmollaan hyvää, vihollispelihahmot pahaa, joten hänen kuuluu ylläpitää 

ajatusta, että viholliset ovat pahoja ja rumia. Haukkumanimillä lienee myös tarkoitus huvittaa 

katsojia. 

Haukkumanimien lisäksi vihollispelihahmojakin voidaan puhutella neutraaleimmin 

substantiivein, jotka esimerkiksi kuvaavat niiden pelissä edustamaa ammattia. Tällaista puhut-

telua edustaa esimerkki (66).  

 
(66) SAAKELIN kilpimiehet miten teitä vastaan piti taistella mä en nyt muista yhtään (T3) 

 

Pelaaja ohjaa pelihahmoaan taistelussa vihollisia vastaan, joilla on kilvet suojanaan. Hän 

puhuttelee vihollisia substantiivilla kilpimiehet, mikä paitsi kertoo, että vihollisia on useampia, 

myös viittaa niiden varustukseen. Määrite saakelin lausuttuna muuta puhetta kovempaa ilmai-

see turhautumista vihollisiin ja enteilee puhuttelusubstantiivia. Substantiivin valinnalla pelaaja 

identifioi viittauskohteen ja asettuu selostaja-pelaajan osallistujarooliin. 

Viitatessaan pelihahmoihin pelaaja voi käyttää erilaisia pronomineja tai puhuttelusanoja. 

Hän voi viittaustavasta riippuen asemoida itsensä oikeaan maailmaan, pelimaailmaan tai niiden 

välimaastoon ja asettua katsojan kanssa samaan sivustaseuraajan osallistujarooliin, samaistua 

pelihahmoonsa tai ottaa selostaja-pelaajan kasvot. Hyvin usein pelihahmoihin viitatessaan, oli 

kyseessä sitten millainen pelihahmo tahansa, pelaaja pyrkii ensisijaisesti viihdyttämään ja huo-

mioimaan katsojia esimerkiksi nostamalla heidän huomionsa kohteeksi juuri tiettyjä pelihah-

moja muiden pelihahmojen joukosta. 

 

4.4 Epäspesifi persoonaan viittaaminen 

 

Persoonan korostamisen välttelyä on pidetty yhtenä suomalaisen puhetavan pääperiaatteista 

(Yli-Vakkuri 1989: 57). Epäspesifillä persoonalla viitataan joko puhujaan, puhuteltavaan tai 

molempiin ilman, että kohdistetaan sanoja erityisesti kenellekään. Tällainen tarkoituksellisen 

epätarkka kielenkäyttö ilmaisee kohteliaisuutta, sillä kuulija voi täydentää ilmauksen mieles-

sään ja käsittää kuulemansa haluamallaan tavalla ilman, että kenenkään vuorovaikutustilanteen 
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osallistujan kasvot ovat uhattuina. (Lampinen 1990: 84, 90; ks. myös Brown & Levinson 1987.) 

Tässä tutkielmassa tarkastelen epäspesifeistä persoonaan viittaamisen keinoista passiivia, nol-

lapersoonaa ja geneeristä sinää. Lisäksi luen epäspesifiksi myös monikon ensimmäisen persoo-

nan viittaukset, sillä niiden viittausala on LP-videoissa hyvin tilannesidonnainen ja jokseenkin 

monitulkintainen. 

 

4.4.1 Passiivi 

 

Passiivi on kielenkäytössä hyvin laajakäyttöinen verbinmuoto (Yli-Vakkuri 1989: 58). Shore 

(1986) jakaa suomen passiivin kahteen prototyyppiin: P-prototyyppiin, jota edustaa puhuttu 

kieli, ja K-prototyyppiin, jota edustaa kirjoitettu kieli. P-prototyypin passiivissa verbi on lau-

seen alussa ja toimii kuulijaan vetoavana käskynä tai kehotuksena, joskus myös pelkkänä to-

teamuksena tai huudahduksena. Sillä on usein inklusiivinen merkitys eli puhuja itse osallistuu 

ilmaisemaansa toimintaan. P-prototyyppiin liittyy myös passiivin käyttö monikon ensimmäisen 

persoonan funktiossa. (Mts. 25–26.) Aineiston passiivi-ilmaukset edustavat P-prototyyppiä. 

Koska passiivi ilman pronominitäydennystä on viittaamiskeinona aina selvästi epäsuorempi ja 

yleistävämpi kuin rajallisempaan joukkoon viittaava passiivi monikon ensimmäisen persoonan 

merkityksessä (ks. esim. Shore 1986: 336–37; Seppänen 1989: 196), käsittelen monikon en-

simmäistä persoonaa sekä verbinmuotonsa että passiivimuodon käytön yhteydessä omassa ala-

luvussaan 4.4.4. 

Aineiston videoissa pelaajat käyttävät passiivia usein ja erilaisissa funktioissa. Aineiston 

passiivi-ilmaukset voidaan jakaa funktioittain kolmentyyppisiin tapauksiin. Ensinnäkin on pe-

laajan toimia korostava, katsojan ja pelihahmon etäännyttävä eksklusiivinen passiivi. Toiseksi 

on pelaajaan ja katsojaan viittaava inklusiivinen passiivi. Kolmanneksi on pelaajaan ja pelihah-

moon viittaava inklusiivinen passiivi. Passiivin käyttö sekä inklusiivisesti että eksklusiivisesti 

on puhekielessä hyvin tavallista (ks. esim. Lampinen 1990: 84). 

Eksklusiivisia ovat sellaiset passiivi-ilmaukset, joissa passiivi viittaa selvästi vain pelaa-

jaan itseensä eli aineistossa tapaukset, joissa pelaaja selostaa pelissä tehtäviä toimia, joiden ta-

kana itse on. Tällainen toimi on esimerkiksi pelin alun tutoriaalin ohittaminen. Videopelien 

alussa on yleensä tutoriaali (tutorial), jossa kerrotaan, miten peliä pelataan. Tutoriaalissa pe-

laaja opettelee pelihahmon ohjaamista ja pelin perusmekaniikkoja. Joissakin peleissä tutoriaa-

lin voi ohittaa halutessaan. (Ks. esim. Codex Gamicus: Tutorial.) Tätä havainnollistaa esi-

merkki (67). Toinen esimerkki (68) on pelin tallentaminen, seivaaminen (save), joka 
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mahdollistaa sen, että pelaaja voi lopettaa pelaamisen siihen kohtaan, johon on pelissä päässyt 

ja jatkaa samasta kohdasta myöhemmin (ks. esim. Codex Gamicus: Game save). 

 

(67) V: what do you think (0.2) should we start by reviewing the fundamentals or go (.) 

      right to free training 

      (4.3) ((ruudulle tulevat näkyviin dialogivaihtoehdot)) 

 P:  (– –)skipataan tutoriaali (.) #mää en# (0.3) jaksa £näitä tehdä enää(h)n£ (S1) 

 

(68) okei tuolta kuuluu (0.2) murinaa siellä taitaa olla susia (0.8) muutama kappale (0.6) 

 joo niin näyttää olevan (0.7) seivataanpa ihan varalta (S2) 

 

Esimerkissä (67) pelaaja (P) tuottaa passiivi-ilmauksen skipataan tutoriaali vastauksena 

pelihahmon (V) kysymykseen. Passiivi on eksklusiivinen, sillä päätöksen tutoriaalin ohittami-

sesta tekee pelaaja. Eksklusiivisuutta korostaa myös vuoron loppu, jossa pelaaja viittaa itseensä 

yksikön ensimmäisessä persoonassa. Esimerkissä (68) pelaaja havaitsee pelissä susia ja toteaa 

passiivia käyttäen seivataanpa. Koska vain pelaaja pystyy tallentamaan pelin ja tekemään pää-

töksen tallentamisesta, passiivi voidaan tulkita eksklusiivisesti. Sanoittaessaan toimiaan näin ja 

kertoessaan katsojille valinnoistaan ja toimistaan pelaaja ylläpitää selostajapersoonan roolia. 

Katsojat saavat passiivisen sivustaseuraajan roolin. Pelaaja voisi hyvin käyttää yksikön ensim-

mäistä persoonaa passiivin sijaan (vrt. skippaan, seivaan) ja merkitys pysyisi silti samana. 

Inklusiivista pelaajaan ja katsojaan viittaavaa passiivin käyttöä esiintyy erityisesti videon 

alussa, pelaajan aloittaessa pelin pelaamisen. Pelaaja voi esimerkiksi puhua pelistä nauttimi-

sesta ja tarkoittaa sillä sitä, että sekä hän että katsojat nauttivat (esimerkki 69). Pelaaja voi myös 

puhua pelin videokatkelmien katselusta inklusiivista passiivia käyttäen (esimerkki 70). 

 

(69) liittykää ihmeessä seuraani ja (0.3) nautitaan yhdessä tästä (0.4) uskomattomasta  

 (0.9) taideteoksesta (1.5) minkä tämä puolalainen huippukehittäjä cd projekt red 

 on meille (1.6) meidän kätösiimme (.) tuonut (R1) 

 

(70) katellaas vähän videoa täs välis (R1) 

 

Esimerkissä (69) pelaaja on juuri aloittamassa pelin pelaamista. Hän puhuttelee katsojia 

ensin imperatiivilla liittykää ja possessiivisuffiksipäätteisellä substantiivilla seuraani, minkä 

jälkeen hän käyttää passiivia nautitaan. Imperatiivi ja passiivin jälkeen tuleva adverbi yhdessä 

korostavat passiivin inklusiivista tulkintaa. Pelaaja haluaa nauttia pelistä ja toivoo myös katso-

jien nauttivan siitä hänen kanssaan. Esimerkissä (70) pelissä alkaa juuri videokatkelma. Video-

katkelma-kerrontajaksot ovat roolipeleille hyvin tyypillisiä, ja niiden aikana pelaajat seuraavat 
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peliä katsojina osallistumatta pelihahmojen ohjailuun (ks. Piirainen-Marsh 2008: 141). Video-

katkelman alkaessa pelaaja käyttää passiivia katellaas. Liitepartikkeli -s tekee passiivista direk-

tiivisen (ks. VISK § 838) ja samalla inklusiivisen. Direktiivi kohdistuu sekä pelaajaan että kat-

sojaan, sillä heidän molempien tulee katsoa video, jotta peli ja pelivideo etenevät. Tällaisissa 

tapauksissa pelaaja muokkaa osallistumiskehikkoa hetkellisesti sellaiseksi, että huomioi kuuli-

jat videota katsovina henkilöinä, jotka osallistuvat pelikokemukseen hänen kanssaan. Hän siis 

antaa heille siinä mielessä aktiivisen roolin, että osallistaa heitä. 

Inklusiivista pelaajaan ja pelihahmoon viittaavaa passiivia pelaaja käyttää samaistuessaan 

pelihahmoonsa esimerkiksi sen liikkeissä. Esimerkissä (71) pelaaja hyödyntää inklusiivista pas-

siivia ilmaistessaan liikkeelle lähtöä pelissä ja esimerkissä (72) pelaaja selostaa inklusiivisen 

passiivin avulla pelin taistelutilannetta. 

 

(71) G: i’m too late (0.8) my only leads (0.2) the baron (.) and some witch (0.8) damn 

     (0.5) 

 P: joo ei mitään hirveen hyviä johtolankoja mutta no (0.8) °lähdetäänpä° ensimmäi- 

     senä sitte sen (0.3) baronin linnaan (S2) 

 

(72) #eli# taistelu alkaa pistetää queni (0.3) koitetaan väistellä heti alkuun ja sitte (0.9)  

 pistää se potioni käyttöön se on se juttu (1.3) queni (0.3) sit väistellään (T3) 

 

Esimerkissä (71) pelaaja (P) reagoi pelihahmon (G) puheeseen ja käyttää passiivia läh-

detäänpä ilmaistessaan, mitä aikoo pelihahmollaan pelissä seuraavaksi tehdä. -pA-partikkeli 

tekee passiivista sävyltään kehottavan (ks. VISK § 835). Passiivi-ilmaus saa inklusiivisen tul-

kinnan, sillä pelaaja ja pelihahmo lähtevät eli tekevät jotakin pelissä yhdessä ja katsoja jää viit-

tauksen ulkopuolelle. Pelaaja ainoastaan selostaa hänelle, mitä pelissä seuraavaksi tapahtuu. 

Esimerkissä (72) pelaaja tuottaa useita passiiveja (pistetää, koitetaan väistellä ja sitte pistää, 

väistellään) suunnitellessaan, mitä aikoo pelissä pian alkavassa taistelussa pelihahmollaan 

tehdä. Passiivit ovat inklusiivisia ja sulkevat katsojan ulkopuolelle, sillä pelaaja tekee mainit-

semansa asiat pelissä pelihahmoaan ohjaamalla. Esimerkkien tyyppisissä passiivi-ilmauksissa 

katsoja jää selvästi viittausalan ulkopuolelle, sivustaseuraajan rooliin, kun pelaaja asettuu peli-

hahmonsa kanssa samaan pelissä toimivan olion osallistujarooliin. Pelaaja ylläpitää silloin sa-

manaikaisesti pelihahmonsa ja selostaja-pelaajan kasvoja. 
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4.4.2 Nollapersoona 

 

Geneerinen kolmas persoona eli nollapersoona on varsin yleinen kaikkiin puhetilanteen osa-

puoliin, myös puhujaan, viittaavana kiertomuotona. Sitä käytetään kaikenlaisessa kielenkäy-

tössä, niin muodollisessa kuin epämuodollisessakin. Tavallisesti nollapersoonalauseessa esiin-

tyy pragmaattistuneita deiktisiä ilmauksia, kuten tässä, nyt, siinä ja siellä. Ne ilmaisevat, ketä 

kulloinkin tarkoitetaan. (Yli-Vakkuri 1989: 58.) 

Aineistossa esiintyy jonkin verran nollapersoonailmauksia. Nollapersoonan yleistävyys 

vaihtelee eri käyttöyhteyksissä, ja sillä voidaan kuvata asioita joko yleisesti tai kuulijaan ja 

puhujaan viitaten (ks. VISK § 1348). Aineiston videoista voidaan erottaa erilaisia nollapersoo-

nailmauksia funktioiden perusteella. Nämä funktiot ovat: pelaaja viittaa itseensä, pelaaja viittaa 

katsojaan ja pelaaja viittaa pelihahmoonsa. 

Nollapersoonailmaus, joka viittaa nimenomaan puhujaan itseensä, on varsin yleinen nol-

lapersoonan käyttötapa (ks. esim. Laitinen 1995). Aineistossa pelaaja käyttää nollapersoonaa 

itseensä viitatessaan silloin, kun kuvaa tuntemuksiaan tai olotilaansa peliin liittyen. Pelaaja voi 

esimerkiksi kommentoida sitä, ettei tajua pelin tapahtumia (esimerkki 73) tai sitä, miltä pelissä 

pärjääminen hänestä tuntuu (esimerkki 74). 

 

(73) mihin tää vie (5.0) vai tulinko mä niinku täältä (2.3) eiku nii nii siis tää on (joo) okei  

 °no nii° (6.1) se vei vaan tänne joo (0.8) nii nii eli siis Shani (.) Shani meni sitä kautta  

 #joo okei# nyt nyt tajusin hieman hitaalla (.) hitaalla näköjään raksuttaa tänään (T2) 

 

(74) vitsi (1.1) hyviä fightteja (1.8) nostaa hyvi itseluottamusta ku huomaa että ees  

 näistä alkukahinoista selviää suurin piirtein (2.4) suurin piirtein jotenki (R2) 

 

Esimerkissä (73) pelaaja pohtii, mihin suuntaan ohjaisi pelihahmoaan pelissä. Hetken ih-

meteltyään hän puhuu itsestään yksikön ensimmäisessä persoonassa nyt mä tajusin ilmaistes-

saan ymmärtäneensä, mihin suuntaan lähteä pelissä. Toteamusta seuraa nollapersoonailmaus 

hieman hitaalla näköjään raksuttaa tänään, minkä voi edeltävän yksikön ensimmäisen persoo-

nan vuoksi tulkita nimenomaan pelaajaan viittaavaksi. Esimerkissä (74) pelaaja käyttää niin 

ikään nollapersoonailmausta nostaa hyvi itseluottamusta ku huomaa että selviää viittaamassa 

itseensä. Hän on juuri voittanut pelissä pelihahmollaan muutamia vihollisia, joten nollaper-

soona viittaa hänen osaamiseensa pelaajana. Käyttäessään nollapersoonaa puhuessaan itsestään 

pelaaja asemoituu pelin ulkopuolelle, selostaja-pelaajan rooliin, ja ottaa pelaajaminänsä kasvot. 

Hän kommentoi paitsi pelaamistaan, myös sanoittaa tuntemuksiaan videon katsojille. 
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Pelaaja voi nollapersoonailmauksella viitata myös videon katsojaan. Tällaisia tapauksia 

esiintyy aineistossa vain muutama. Ne ovat hyvin kontekstisidonnaisia, ja ne ymmärretään kat-

sojaviitteisiksi nimenomaan ympäröivän puheen kautta tarkasteltuna. Esimerkissä (75) pelaaja 

esimerkiksi vinkkaa nollapersoonailmauksella katsojalle, mistä saa lisää tietoa pelissä esiinty-

vistä noitureista (witcher). 

 

(75) P: Geralt on witcher eli (0.7) muistaakseni suomennettu noituri (1.0) jos en ihan väärin

     muista 

     (6.8) ((pelihahmot keskustelevat keskenään)) 

 P: jos haluaa tarkemmin tietää mikä se noituri on ni kannattaa ehkä katsoa jonkun 

     (0.3) hieman enemmän asiaan (1.3) enemmän perehtyneen (0.8) £analyysi£ (R1) 

 

Esimerkki on videon alusta. Pelaaja (P) on juuri aloittanut pelin pelaamisen ja kertoo 

pelattavasta hahmosta, Geraltista. Hän mainitsee Geraltin olevan noituri ja tuottaa seuraavassa 

vuorossaan kaksi nollapersoonailmausta peräkkäin implikoidakseen, ettei osaa kertoa noitu-

reista enempää. Tällainen jos-lause on tyypillinen nollapersoonan konteksti, ja koska hallitseva 

lause jos haluaa tarkemmin tietää mikä se noituri on sisältää avoimen nollan, myös seuraavan 

lauseen nolla kannattaa ehkä katsoa on samantarkoitteinen (ks. VISK § 1351). Katsoa-verbin 

käyttö ja jälkimmäisen nollapersoonan ohjaileva luonne suuntaavat viittausalaa nimenomaan 

katsojaan. Jakaessaan tietämystään, ja toisaalta tietämättömyyttään, pelistä pelaaja asemoituu 

hetkellisesti katsojien kanssa samaan tietämättömään osallistujarooliin. 

Nollapersoonailmauksella voidaan toisinaan viitata pelkästään pelaajan pelihahmoon 

(esimerkki 76). Tällaiset viittaukset ovat kuitenkin yksittäistapauksia ja aineistossa harvinaisia. 

Viittaaminen omaan pelihahmoon tapahtuu useimmiten muunlaisilla viittaustavoilla kuin nol-

lapersoonalla. 

 

(76) oho (0.6) käyttäis nyt niit portaita (S2) 

 

Pelaaja ohjaa pelihahmoaan pelissä kohti tikapuita, joita pitkin pelihahmon on tarkoitus 

kiivetä. Pelihahmo ei kuitenkaan lähde kiipeämään. Pelaaja tuottaa hämmästystä ilmaisevan 

interjektion oho (ks. VISK § 856) sekä puhekielisen konditionaalimuotoisen nollapersoonail-

mauksen käyttäis nyt niit portaita. Nollapersoonailmauksen voi tulkita juuri pelaajan pelihah-

moon viittaavaksi, koska muita pelihahmoja ei ole näkyvillä. Ilmaukseen liittyvä sana portaat 

sekä pragmaattistunut deiktinen ilmaus nyt kertovat, että viittauskohde ei voi olla katsoja tai 

pelaaja itse, vaan sen täytyy olla pelaajan pelihahmo, joka yrittää parhaillaan kiivetä pelissä 
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tikapuita. Tällainen pelihahmoon viittaava nollapersoonailmaus asemoi pelaajan selostaja-pe-

laajan osallistujarooliin, selostamaan ja kommentoimaan pelihahmon toimia. 

 

4.4.3 Geneerinen sinä 

 

Yksikön toista persoonaa on mahdollista käyttää geneerisissä yhteyksissä siten, että sillä luo-

daan avoin viittaus. Silloin ei viitata puhuteltavaan, vaan avoimemmin. Se, että kyse on avoi-

mesta viittauksesta, on pääteltävä kontekstista. Tällaiset yksikön toisen persoonan käyttötavat 

ovat yleistyneet puhutussa suomen kielessä. (Laitinen 1995: 347; Helasvuo 2008: 187.)  

Aineiston videoissa juuri ympäröivä puhe kertoo, onko kyseessä yksikön toisen persoo-

nan tunnusmerkitön käyttö vai ketä tahansa tarkoittava geneerinen sinä. Tunnusmerkitöntä 

käyttöä on katsojaan viittaaminen yksikön toisessa persoonassa (esim. toivottavasti viihdyit; ks. 

alaluku 4.2.1) tai pelihahmoon viittaaminen yksikön toisessa persoonassa (esim. viritä se ritsas; 

ks. alaluku 4.3.1). Geneerinen sinä on yleisesti käytössä tilanteissa, joissa annetaan ohjeita tai 

kuvataan toimintaa, jota kuulija ei entuudestaan tunne hyvin (ks. Kielitoimiston ohjepankki: 

Passiivimaisia rakenteita: aina voit yrittää, ”sinä-passiivi”). Myös aineiston geneerinen sinä  

-ilmaukset voidaan jakaa niiden funktioiden perusteella tätä jaottelua mukaillen kolmeen tyyp-

piin. Niillä voidaan ensinnäkin antaa videon katsojalle peliin liittyviä ohjeita ja vinkkejä. 

Toiseksi niillä voidaan kuvata pelin toimintoja, joita katsoja ei entuudestaan tunne hyvin. Li-

säksi niillä voidaan kuvata pelin toimintoja, joita pelaaja itse ei entuudestaan tunne hyvin. 

Geneerinen sinä -ilmauksella pelaaja voi antaa katsojalle ohjeita ja vinkkejä. Esimerkissä 

(77) pelaaja ohjeistaa katsojaa, mitä pitää ottaa huomioon, kun pelaa peliä vaikeimmalla vai-

keustasolla. 

 

(77) pelin taisteluha ei oo niinkun (0.3) huomattavasti parempiakin (0.5) taistelumekaniik-

 koja on peleissä jos niinku kattoo perus (0.2) light attack (1.1) heavy attack (1.3) side

 steppi (1.5) rolli (0.8) mutta se mikä tekee tosta mielenkiintosta on varsinki tämmösellä  

 vaikeemmalla ku pelaa ni (2.5) tämä että sun pitää olla oikeesti vähä perillä (0.4)  

 ketä vastaan sä taistelet (R2) 

 

Selostaessaan pelin taistelumekaniikkoja pelaaja käyttää vuoronsa lopussa geneeristä si-

nää. Yksikön toisen persoonan pronominit sun ja sä eivät viittaa videon katsojaan, vaan ylei-

sesti, ja ympäröivä puhe vahvistaa viittauksen avoimuutta. Pelaaja käyttää lauseen edellä nol-

lapersoonailmauksia (jos kattoo, tämmösellä vaikeemmalla ku pelaa), jotka eivät viittaa varsi-

naisesti keneenkään, joten näiden jälkeen tuleva yksikön toinen persoona on tulkittavissa 
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avoimeksi. Geneerisellä sinällä pelaaja antaa yleisesti ohjeita siitä, mitä kannattaa huomioida, 

jos kyseistä peliä pelaa samalla vaikeustasolla kuin hän. Näin tehdessään hän asemoituu pelistä 

tietäväiseen osallistujarooliin, kun taas katsoja asemoidaan tietämättömäksi vastaanottajaksi. 

Pelaaja olettaa, että katsoja ei välttämättä ole vielä pelannut peliä itse, joten hän hyödyntää 

kasvojaan selostajana ja pelin tuntijana antaessaan katsojalle vinkkejä pelin pelaamisesta. 

Pelaaja voi käyttää geneeristä sinää myös kuvatessaan pelin toimintoja, joista itse tietää, 

mutta joiden olettaa olevan katsojalle uutta tietoa. Tätä havainnollistaa esimerkki (78). 

 

(78) mä en käytä tota decoctionia nytten koska mä en tiedä että onko sillä kuinka paljon 

 väliä et käyttääkö sen nytten vai ei (0.6) öö mä tiiän >vaa että< decoctioneis on se et 

 ne laittaa sun toxicity levelin TOSI korkeelle (S2) 

 

Pelaaja kuvailee decoction-taikajuoman käyttöä pelissä ja kertoo, että taikajuoma aiheut-

taa ohjatulle pelihahmolle myrkytysoireita. Ilmauksella mä tiiän hän ilmaisee omaa tietämys-

tään pelistä. Geneerisellä sinällä sun toxicity levelin hän puhuu pelihahmon myrkyttymisestä, 

mutta viittaa avoimesti ei keneenkään tiettyyn eli tarkoittaa ketä tahansa, joka pelaa peliä ja 

ohjaa kyseistä pelihahmoa. Katsoja asemoidaan tietämättömäksi vastaanottajaksi sellaisen hen-

kilön rooliin, joka ei tiedä pelin taikajuoman haittavaikutuksista. Sen sijaan pelaaja asettuu tie-

täväiseen osallistujarooliin. 

Geneerisellä sinällä pelaaja voi lisäksi viitata pelin toimintoihin, joiden ilmaisee olevan 

itselleen uutta tietoa. Tällaisia tapauksia on aineistossa vain muutama. Esimerkissä (79) pelaaja 

ilmaisee olleensa tietämätön pelissä olevasta tietynlaisesta aseesta. 

 

(79) #oho# (0.1) PICKAXE (0.7) mä en ees tienny et sä voit saada tälläsen okei (0.4) cool  

 (S3) 

 

Vuoronalkuisella hämmästystä ilmaisevalla interjektiolla oho (ks. VISK § 856) ja hakkua 

tarkoittavalla sanalla pickaxe, joka on lausuttu muuta puhetta kovempaa, pelaaja ilmaisee tie-

don (pelissä on hakku) olevan itselleen uusi. Pelaajan tietämättömyydestä kertoo myös yksikön 

ensimmäinen persoona mä en tienny sekä sitä seuraava geneerinen sinä sä voit saada tälläsen. 

Yksikön toinen persoona viittaa tässä yleisesti keneen tahansa, joka peliä pelaa. Pelaaja ase-

moituu tietämättömään osallistujarooliin ja jättää katsojan roolin avoimeksi eli ei ota viittauk-

sella kantaa katsojan tietäväisyyteen tai tietämättömyyteen. Katsoja saa sivustaseuraajan roolin. 
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4.4.4 Epäspesifi monikon ensimmäinen persoona 

 

Monikon ensimmäinen persoona voi sulkea viittausalaansa puhujan ja puhuteltavan tai viitata 

puhujaan ja joihinkin muihin muttei puhuteltavaan. Siksi sitä voidaan nimittää referentiaa-

liseksi indeksiksi. Sitä käytetään yleensä aina niin, että puhuja kuuluu viittaussuhteen alaan, 

mutta sen, keitä muita viittaus sulkee sisäänsä, voi päätellä vain kontekstuaalisesti. (Helasvuo 

2008: 188.) Tästä johtuen monikon ensimmäisellä persoonalla voi olla hyvin moninaisia viit-

tausaloja ja sitä voidaan pitää jokseenkin epäspesifinä viittauskeinona, jollaisena käsittelen sitä 

tässä tutkielmassa. 

Aineistossa on havaittavissa paitsi monikon ensimmäisen persoonan yleiskielistä verbin-

muotoa ja taipuneita muotoja, myös me-pronominia passiivin yhteydessä. Tällaisissa ilmauk-

sissa pronomini ”paikantaa” passiivin eli rajaa viittauskohteena olevan ihmisjoukon. Pronomi-

nilla paikantaminen on todennäköisintä tapauksissa, joissa halutaan korostaa jonkin ryhmän 

me-henkeä. (Shore 1986: 33, 36.) Se, että LP-videon pelaaja käyttää epäspesifiä monikon en-

simmäistä persoonaa viittaamiseen, on kiinnostavaa, sillä vain pelaaja itse pystyy toteuttamaan 

mainitsemansa asiat, ei katsoja tai kukaan pelihahmoista (ks. esim. Garnett 2017). 

Epäspesifillä monikon ensimmäisellä persoonalla on aineistossa monia erilaisia funkti-

oita viittauskeinona. Ensinnäkin pelaaja voi sitä käyttämällä viitata itsensä lisäksi videon kat-

sojiin osallisuuden tunteen luomiseksi ja me-hengen korostamiseksi. Pelaaja voi esimerkiksi 

puhua epäspesifiä monikon ensimmäistä persoonaa käyttäen pelin aloittamisesta (esimerkki 80) 

tai hyvästellä sen avulla katsojat videon lopussa (esimerkki 81) ja tehdä näin toiminnasta ikään 

kuin hänelle ja katsojille yhteisen. 

 

(80) >en mä tiedä< pitäskö meiän hypätä peliin (1.0) hypätään peliin (T1) 

 

(81) <mutta tota EI siinä tosiaan muuta ja se on meikäläisen puolesta> loistavat jatkot 

 kaikille ja me nähään (0.8) SEURAAVIEN videoiden parissa (T3) 

 

Esimerkissä (80) pelaaja tuottaa monikon ensimmäisen persoonan nesessiiviverbialkui-

sessa vaihtoehtokysymyksessä pitäskö meiän hypätä peliin. Viittausala ei voi koskea vielä pe-

laajan pelihahmoa, sillä peli ei ole alkanut vaan ollaan vasta aloitusvalikossa, joten se viittaa 

pelaajan lisäksi katsojaan. Monikon ensimmäisen persoonan jälkeen pelaaja toistaa ilmauksen, 

mutta passiivimuodossa hypätään peliin. Peliin hyppääminen saa pelin aloittamisen merkityk-

sen, kun pelaaja ja katsoja aloittavat pelin yhdessä. Esimerkissä (81) pelaaja käyttää monikon 

ensimmäisen persoonan pronominia me passiivin kanssa (me nähään). Hyvästeleminen videon 
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lopussa monikon ensimmäisen persoonan yhteydessä ilmaisee, että puhuessaan näkemisestä 

pelaaja viittaa nimenomaan itseensä ja katsojiin. He jakavat pelitapahtuman taas seuraavassa 

videossa. Kun monikon ensimmäisen persoonan viittausala koskee pelaajaa ja katsojia, on 

heillä sama osallistujarooli pelin kokijana. 

Toisinaan pelaaja käyttää epäspesifiä monikon ensimmäistä persoonaa viitatessaan it-

sensä lisäksi omaan pelihahmoonsa, mutta sulkiessaan samalla katsojan viittausalan ulkopuo-

lelle. Tällaista monikon ensimmäisen persoonan epäspesifiä käyttöä edustaa esimerkiksi ta-

paus, jossa pelaaja esittelee pelihahmonsa monikon ensimmäisessä persoonassa (esimerkki 82). 

 

(82) P: witcher senses eli jos ei ole tuttu (0.4) pelisarja niin (0.4) me olemme (0.4) 

     Geralt of Rivia 

     (1.6) 

 G: nothing but silver 

 J: gold clashes with my [complexion           ] 

 P:                                   [ja meillä on komea] 

 J: you should know [that         ] 

 P:                             [puheääni] (R1) 

 

Pelaaja (P) käyttää monikon ensimmäistä persoonaa esitellessään pelihahmonsa nimeltä 

(me olemme Geralt of Rivia). Pelihahmot Geralt (G) ja Jennifer (J) alkavat keskustella pelissä 

keskenään, ja pelaaja jatkaa niin ikään monikon ensimmäisessä persoonassa viitaten pelihah-

monsa matalaan ääneen (meillä on komea puheääni). Persoonan valinta ja tilanne, jossa moni-

kon ensimmäistä persoonaa käytetään, ilmaisee viittausalan koskevan vain pelaajaa ja hänen 

pelihahmoaan. Katsoja jää viittauksen ulkopuolelle. Tällainen pronominivalinta pelihahmoon 

viitattaessa asemoi pelaajan samaan osallistujarooliin pelihahmonsa kanssa ja sijoittaa hänet 

hetkellisesti osaksi pelimaailmaa. Ohjattuun pelihahmoon samaistumisessa on kyse leikillisestä 

esittämisestä. Kun samaistuminen tapahtuu monikon ensimmäisen persoonan viittauksen 

avulla, korostuu pelaajan ja pelihahmon yhteys. 

Monikon ensimmäisellä persoonalla pelaaja voi myös piilotella epäonnistumistaan jossa-

kin tilanteessa, jolloin epäonnistuminen muodostuu yhteiseksi me-pronominin valinnalla. Tätä 

havainnollistaa esimerkki (83). 

 

(83) (ainaha) me voiaan juosta tältä karkuun jos me ei (0.2) pärjätä tälle nyt (2.8) okei 

 toi oli liian lähellä (6.6) joo se <regeneroi> liian nopeesti (0.8) >et °et°< me pystyttäis 

 tekeen sille yhtään mitää (0.4) okei (0.6) >okei< (0.2) fuck this (4.0) me ei pystytä 

 voittamaan sitä yksinkertasesti juuri tällä hetkellä (S2) 
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Pelaaja huomaa, ettei saa voitettua pelin vihollista ja päättää ohjata pelihahmonsa pois 

taistelutilanteesta. Selostaessaan toimiaan ja tehdessään päätöstä luovuttamisesta pelaaja käyt-

tää hyvin systemaattisesti monikon ensimmäistä persoonaa. Me-pronominilla hän häivyttää 

rooliaan pelihahmonsa ohjaajana ja valintojen tekijänä. Tällä tavoin pelaaja suojelee hienova-

raisesti kasvojaan uhkaamatta kuitenkaan katsojien kasvoja, sillä monikon ensimmäisen per-

soonan viittausalan voi tässä tulkita olevan paitsi katsojat, myös pelaajan ohjaama pelihahmo. 

Kun sekä pelaaja, pelihahmo että katsoja luovuttavat ja epäonnistuvat ikään kuin yhdessä, tulee 

pelitapahtumasta jaettu ja vähemmän kiusallinen. Epäonnistumisesta tehdään yhteinen, ja pe-

laaja tavallaan pakottaa katsojan samaan osallistujarooliin kanssaan. 

Pelaaja voi viitata LP-videoissa epäspesifisti passiivilla, nollapersoonalla, geneerisellä si-

nällä sekä epäspesifillä monikon ensimmäisellä persoonalla. Viitatessaan jollakin näistä ta-

voista pelaaja voi kontekstista ja viittauksen funktiosta riippuen viitata vain itseensä tai laajen-

taa viittausalan itseensä ja katsojaan tai itseensä ja pelihahmoonsa. Se, keitä kaikkia epäspesifi 

viittaus koskee, vaikuttaa osallistujarooleihin, joita pelaaja ja katsojat saavat. Viittaustavan va-

linta vaikuttaisikin olevan tarkoituksellisen epämääräistä tai määräistä tilanteesta riippuen. 

 

 

5 Päätäntö 

 

Tässä tutkielmassa tarkastelin viittaamistapoja ja osallisuuden rakentumista Let’s Play (LP)  

-videoissa. Tutkimuksen kohteena olivat LP-videota selostavan pelaajan tuottamat deiktiset il-

maukset, joilla hän viittaa itseensä, videon katsojiin ja pelihahmoihin. Lisäksi tutkin sitä, millä 

tavoin pelaaja tällaisia deiktisiä ilmauksia käyttämällä rakentaa ja muovaa osallistumiskehik-

koa, ylläpitää kasvoja ja luo LP-videosta esitystapahtuman. Tutkimus osoitti, että vaikka kat-

sojat tulevat pelitilanteeseen mukaan vasta jälkeenpäin videota katsomalla ja pelihahmot ovat 

ei-todellisia olentoja tietokoneen ruudulla, pelaaja tekee silti erityyppisillä viittaustavoilla ja 

omaksumillaan sekä antamillaan rooleilla pelitilanteesta vuorovaikutteisen. 

Kun pelaaja viittaa LP-videossa itseensä, hän käyttää joko yksikön ensimmäistä persoo-

naa tai puhutteluilmausta. Persoonapronominina käytetään vaihdellen yleiskielistä ja puhekie-

listä muotoa sekä erilaisia murre- ja slangivariantteja. Yleiskielistä muotoa pelaaja käyttää tyy-

pillisimmin silloin, kun eläytyy pelihahmoonsa ja pelimaailmaan (ks. myös Garnett 2017). 

Slangivariantti puolestaan on käytössä silloin, kun pelaaja kertoo mielipiteitään pelistä (ks. 

myös Raevaara 2013; 2015). Puhekielisiä ja murrevariantteja pelaaja käyttää kaikenlaisissa 



64 

 

yhteyksissä: kuvaillessaan peliä, jakaessaan mielipiteitään ja kokemuksiaan pelistä sekä puhu-

essaan reaalimaailman minästään. Pelkkiä persoonapäätteisiä verbinmuotoja ilman pronominia 

käytetään niin ikään kaikenlaisessa selostamisessa. 

Puhutteluilmauksista käytössä ovat pelaajan Youtube-nimimerkki sekä erilaiset substan-

tiivit. Nimimerkillään pelaaja esittelee itsensä videon alussa ja lopussa. Satunnaisesti hän voi 

käyttää nimimerkkiä myös katsoessaan itseään ikään kuin videon katsojan silmin. Tällöin ni-

mimerkin käyttö on tarkoituksellisen humoristista. Erilaisilla puhuttelusubstantiiveilla pelaaja 

viihdyttää katsojia esimerkiksi moittimalla itseään. Itseen viittaaminen näyttäisi olevan hyvin 

olennainen ja tärkeä osa LP-videoita. Viittaamalla itseensä pelaaja korostaa aktiivista rooliaan 

suhteessa peliin (ks. esim. Piirainen-Marsh 2008: 147), osoittaa tietämystään pelistä, identifioi 

itseään sekä ylläpitää vuorovaikutusta katsojien kanssa. 

Katsojiin viittaamalla LP-pelaaja osoittaa ennen muuta huomioivansa heidät ja heidän 

läsnäolonsa. Katsojia puhutellaan yksikön toisessa persoonassa vain harvoin, yleensä videon 

alussa ja lopussa ja usein pelkällä persoonapäätteisellä verbillä ilman pronominia. Monikon 

toista persoonaa sen sijaan käytetään enemmän. Sillä pelaaja kehottaa katsojia tekemään jotakin 

sekä esittää heille kysymyksiä, joihin joko odottaa tai ei odota vastausta. Katsojia puhutelles-

saan pelaaja ylläpitää vuorovaikutusta antamalla heille vaihtelevia osallistujarooleja. Toisinaan 

katsojat saavat aktiivisen roolin ja mahdollisuuden vaikuttaa esimerkiksi tuleviin videoihin, toi-

sinaan taas pelaaja kohtelee heitä passiivisina sivustaseuraajina, joilta ei odota mitään. Katsojat 

saavat vaihtelevasti myös tietämättömän tai tietäväisen vastaanottajan rooleja riippuen siitä, 

millaisissa tilanteissa pelaaja heihin viittaa. Pelaaja voi esimerkiksi puhutella katsojia monikon 

toisessa persoonassa kehottaessaan heitä kelaamaan videota halutessaan tai hän voi viitata kat-

sojiin sillä oletuksella, että he ovat katsoneet hänen aiempia pelivideoitaan. Lisäksi pelaaja voi 

viitata katsojiin puhuttelusanoilla, joilla korostetaan ennen muuta katsojien roolia videon kat-

selijoina. Puhuttelusanoja käytetään katsojista kuitenkin vain harvoin. 

Pelihahmoihin viittaamiseen pelaaja käyttää persoona- ja demonstratiivipronomineja 

sekä erilaisia puhuttelusanoja. Pronominin valintaan vaikuttaa se, montako puhuteltavaa peli-

hahmoa on. Yksikön ja monikon toisella persoonalla pelaaja kieltää ja käskee tai kehottaa pe-

lihahmoja tekemään jotakin ja esittää niille kysymyksiä tai vapaamuotoisia kommentteja. Täl-

löin pelaaja yleensä asemoituu itsekin osaksi pelimaailmaa, samaistuen ohjaamaansa pelihah-

moon ja eläytyen peliin. Toisinaan hän ottaa myös selostaja-pelaajan roolin. Yksikön ja moni-

kon kolmannella persoonalla pelaaja selostaa ja referoi pelihahmojen toimia. Aineiston pelaa-

jista kuitenkin vain kaksi kolmesta käyttää videoissaan kolmatta persoonaa. Kolmatta 
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persoonaa käytetään monissa puhutun kielen varianteissa ensisijaisesti silloin, kun referoidaan 

aiemmin mainitun henkilön puhetta (ks. VISK § 1469). Nähdäkseni kolmannen persoonan 

käyttö LP-videoissa on samantyyppistä, sillä pelaaja vaikuttaisi käyttävän kolmatta persoonaa 

usein juuri aiemmin mainitun tai muuten katsojille tutun pelihahmon sanomisten tai tekemisten 

selostamisessa. Se, että aineiston kaikki pelaajat eivät hyödynnä kolmatta persoonaa, liittynee 

pelaajakohtaisiin eroihin selostamistyylissä. 

Demonstratiivipronomineilla pelaaja nostaa erilaisia pelihahmoja katsojan huomion koh-

teeksi peliä selostaessaan riippuen siitä, kenen havaintoalueelle pelihahmo asetetaan. Katsojan 

havaintoalueella olevasta pelihahmosta käytetään pronomineja se ja ne, pelaajan havaintoalu-

eella olevasta hahmosta puolestaan pronomineja tämä ja nämä. Demonstratiivipronominit tuo 

ja nuo ovat käytössä tilanteissa, joissa pelaaja osoittaa viittauskohteen olevan uusi tai muuten 

huomionarvoinen. Myös substantiivin määritteenä olevat demonstratiivipronominit toimivat 

samaan tapaan kuin ne, jotka esiintyvät yksin. Koen, että tutkimukseni raapaisee demonstratii-

vipronominien suhteen vain pintaa, sillä aineiston demonstratiivipronomini-ilmaukset osoittau-

tuivat yllättävän monisyisiksi. Tarkempi ja syvällisempi perehtyminen juuri demonstratiivipro-

nominien käyttöön LP-videoissa paljastaisi niistä varmasti lisää. 

Puhuttelusanoista pelaaja käyttää sekä puhuttelupropreja että -substantiiveja pelihahmoi-

hin viitatessaan niiden nimeämisen funktiossa. Vaikka puhuttelupropreja, tyypillisimmin hah-

mojen etunimiä, käytetäänkin vain muutamasta pelin keskushenkilöstä, on niiden käyttö kiin-

nostavaa, sillä nimeltä puhuttelu on suomen kielessä voimakkaasti vetoava ja säästeliäästi käy-

tetty tapa puhutella (ks. esim. Lappalainen 2015: 72). Tähän liittyy myös huomio siitä, että 

puhuteltavan pelihahmon nimi lausutaan usein muuta puhetta kovemmalla äänellä. Taustalla 

on todennäköisesti vahva uppoutuminen peliin ja pelikokemukseen sekä rooleissa esiintymisen 

tarve. 

Epäspesifeistä viittaamiskeinoista passiivia käytetään eniten. Passiivi on itse asiassa kai-

kista tarkastelluista viittaamiskeinoista eniten käytössä aineistossa. Suomen kielen passiivi on 

siitä kiinnostava, että vaikka se onkin epäspesifi viittauskeino ja etäännyttää puhujaa puhetilan-

teesta, kuulijoista ja itsestään, se voi joissakin yhteyksissä olla myös läheisyyttä luova piirre 

(ks. esim. Makkonen-Craig 2005: 31). Aineistossa on havaittavissa erilaisia passiivi-ilmauksia, 

mutta huomionarvoista ja hieman yllättävääkin on, että useimmat niistä toimivat juuri läheisyy-

den luomisen funktiossa. Pelaaja käyttää nimittäin passiivia paitsi omia toimiaan korostaakseen 

ja katsojaa ja pelihahmoja etäännyttääkseen, myös samaistaakseen itseään katsojiin tai pelihah-

moihin. Passiivin tarkoituksena läheisyyden ja osallisuuden luomisessa on todennäköisesti 
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tarve ylläpitää ja suojella kasvoja. Pelaaja ei kaikissa tilanteissa osaa tai halua valita, sinutte-

leeko vai teititteleekö katsojia ja pelihahmoja, joten passiivi on turvallinen ja helppo valinta. 

(Ks. esim. Seppänen 1989.) 

 Nollapersoonalla pelaaja voi viitata itsensä lisäksi myös katsojaan tai pelihahmoon. Nol-

lapersoonaa käytetään eniten itseen viitattaessa, mikä vahvistaa aiempaa tutkimusta nollaper-

soonasta negatiivisena kohteliaisuusstrategiana (ks. esim. Seppänen 1989: 206). Geneeristä si-

nää käytetään yllättäen tunnusmerkitöntä yksikön toista persoonaa enemmän. Sillä pelaaja an-

taa katsojalle peliin liittyviä ohjeita ja vinkkejä tai kuvaa pelin toimintoja, joita katsoja tai pe-

laaja itse ei entuudestaan tunne hyvin. Epäspesifiä monikon ensimmäistä persoonaa sekä yleis-

kielisenä että passiivin yhteydessä puolestaan käytetään osallisuuden ja me-hengen luomiseen. 

Sillä pelaaja voi osallistaa katsojia ja, kiinnostavaa kyllä, myös sulkea heidät viittausalan ulko-

puolelle viitatessaan itseensä ja pelihahmoonsa. Monikon ensimmäistä persoonaa käytetään li-

säksi epäonnistumisten peittelemiseen pelissä. Seppänen (mts. 209) havaitsi ravintolassa tapah-

tuvaa keskustelua tutkiessaan, että epäsuoria viittauksia käytetään enemmän silloin, kun puhuja 

kokee puheenaiheen jollain lailla hankalaksi. Oma tutkimustulokseni monikon ensimmäisen 

persoonan epäspesifistä käytöstä epäonnistumisen kuvaamisen yhteydessä osaltaan tukee tätä 

havaintoa. 

Tutkimus osoitti, että LP-videoissa viitataan monipuolisesti. Etäisyyden pitäminen ja per-

soonattomuus ovat merkkejä kohteliaasta puhuttelusta ja viittaamisesta (ks. esim. Larjavaara 

1999), mutta näyttäisi siltä, että LP-videoille ominaista ja kasvoja ylläpitävää vuorovaikutusta 

ovat myös suoremmat viittaukset. Kaiken taustalla on katsojien huomioiminen. 

Viittaamiskeinon valinta LP-videossa kertoo ennen kaikkea jotakin siitä, miten pelaaja 

tulkitsee kontekstin ja mitä puolia siitä hän haluaa nostaa esille. Esittäessään roolia ja selosta-

essaan peliä hän tarjoaa tulkintansa kontekstista katsojille. (Ks. Seppänen 1998: 41.) Väitän, 

että tähän perustuu LP-videoiden suosio. Jokin siinä, että saa katsoa toisen ihmisen pelaavan 

hyvää peliä ja kommentoivan sitä, vetoaa meihin. Todelliset pelien ystävät rakastavat pelata 

itse, mutta he osaavat myös arvostaa muiden pelaamista ja sen katselemista. Katsoja on pelita-

pahtumassa läsnä ja osa sitä huolimatta fyysisestä etäisyydestä. Kyse on aivan omanlaisestaan 

osallisuuden tunteesta, jonka LP-video saa aikaan (ks. esim. Glas, de Vos, Van Vught & Zijlstra 

2017). Katsoja arvostaa sitä, että pelaaja selostaa pelaamistaan ja nostaa pelistä yhteisen huo-

mion kohteeksi erilaisia asioita. Hän hyväksyy indeksisen taustan ja jaetun kontekstin, jota pe-

laaja ylläpitää puheessaan esimerkiksi juuri viittaamalla. Tuloksena on teknologiavälitteinen ja 
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epäsuora vuorovaikutustilanne, jossa puhuu näennäisesti yksi ihminen, mutta jossa ollaan yh-

teydessä toisiin ihmisiin teknologian välityksellä ja jaetaan yhteinen kiinnostuksenkohde. 

Huomionarvoista tutkimustulosten kannalta on, että tutkimuksen aineisto oli melko sup-

pea, vain yhdeksän videota yhteensä kolmelta eri pelaajalta. Lisäksi aineiston videot käsittele-

vät saman pelin pelaamista. Näiden seikkojen vuoksi tutkimustuloksia ei voida yleistää koske-

maan kaikentyyppisiä LP-videoita. Muun muassa pelattavan pelin genre, pelaajan ikä ja suosio 

videoiden tekijänä voivat olla asioita, jotka vaikuttavat pelivideossa käytettyyn kieleen enem-

män kuin päällepäin ehkä luulisi. Näitä muuttujia minulla ei ollut omassa tutkimuksessani tilaa 

tarkemmin pohtia. Lisäksi tutkielman laajuus vaikutti osaltaan siihen, että viittaamiskeinojen 

tarkastelu jäi joiltakin osin suppeammaksi kuin sivumäärältään laajemmassa tutkielmassa olisi 

jäänyt. Yhtä kaikki tulokset ovat kuitenkin askel eteenpäin pelien ja pelivideoiden tutkimuk-

sessa, ja hyödyntämäni osallistumiskehikon käsite toimi LP-videoiden tarkastelussa hyvin. 

Toinen huomionarvoinen asia on se, että puhujalla on puhetilanteessa käytössään hyvin 

monia erilaisia keinoja kohdistaa vuoronsa tietylle vastaanottajalle, ja kieliopillinen puhuttele-

minen on vain yksi niistä. Toinen on esimerkiksi katse. (Ks. Seppänen 1998: 29.) Tämä tutki-

mus luo melko suppean kuvan LP-ilmiöstä ja viittaamisesta pelivideoissa siinä mielessä, että 

se keskittyy pelkkään puheeseen. Voisikin olla kiinnostavaa tutkia tulevaisuudessa enemmän 

multimodaalisuutta ja visuaalisuutta viittaamisen yhteydessä pelivideoissa: mihin pelaaja esi-

merkiksi kohdistaa katseensa tai mitä hän tekee käsillään ja kehollaan. LP-videoiden tutkimusta 

voisi jatkaa myös kiinnittämällä huomiota esimerkiksi pelivideoiden kommentteihin tai blogi-

kirjoituksiin sekä videoihin, joita tehdään pelivideoiden pohjalta. Tällaiset katsojien tavat rea-

goida videoihin ovat kiinnostavaa fanikulttuurin materiaalia, jota ei olla vielä juurikaan tutkittu. 

(Ks. Nylund 2015.) Myös muiden pelivideoiden kuin LP-videoiden tutkiminen voisi olla he-

delmällistä ja tuottaa uutta, kiinnostavaa tutkimustietoa. Tutkimuksen kohteeksi voitaisiin ottaa 

vaikkapa suomenkieliset walkthrough-videot ja niiden kieli. 

Mitä tulee pelivideoihin, tutkimussarkaa riittää vielä, sillä viime vuosien kotimaiset tut-

kimukset ovat vasta raapaisseet pintaa. Jos pelivideoiden suosio kuitenkin jatkaa kasvuaan, ku-

ten se on tähän asti tehnyt, on tulevaisuuden tutkijoilla käytettävissään hyvin laaja ja houkutte-

leva aineisto, jota lähteä tutkimaan hyvinkin erilaisista kielitieteellisistä ja muista näkökulmista 

käsin. Toivokaamme siis, että pelaaminen jatkuu yhtä elinvoimaisena ja ihmiset julkaisevat 

jatkossakin muiden iloksi videoita itsestään pelaamassa. 
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Aineistolähteet 

 

R1 = Raatokainen 3.5.2020: The Witcher 3 - Wild Hunt - LÄPIPELUU - SUOMI - Raatokainen 

seikkailee (OSA 1). https://www.youtube.com/watch?v=iIcMfOjtI7A&t=1973s  

R2 = Raatokainen 3.5.2020: The Witcher 3 - Wild Hunt - LÄPIPELUU - SUOMI - Raatokainen 

seikkailee (OSA 2). https://www.you-

tube.com/watch?v=VBQ5KOIal4g&list=PLs7GUMTdRFFwrX01Lvg7aBWN_fOzGUc_

i&index=4  

R3 = Raatokainen 4.5.2020: The Witcher 3 - Wild Hunt - LÄPIPELUU - SUOMI - Raatokainen 

seikkailee (OSA 3). https://www.youtube.com/watch?v=eHTCFTlLy-I  

S1 = Sesse 9.10.2020: THE WITCHER 3 wild hunt LÄPIPELUU osa1! (SUOMI). 

https://www.youtube.com/watch?v=OzQaBywtAsM  

S2 = Sesse 4.11.2020: EPÄONNISTUNUT SUSI HUNTTI! The witcher 3 wild hunt 

LÄPIPELUU osa 5 (suomi). https://www.youtube.com/watch?v=o_swEJ3T4Zs&t=2s  

S3 = Sesse 19.10.2020: VIHDOIN ALOITUSALUE LÄPI! THE WITCHER 3 wild hunt 

LÄPIPELUU OSA 3 (suomi). https://www.youtube.com/watch?v=Pvmy6O8Dl64  

T1 = 19.10.2015: Pelataan Witcher 3: Hearts of Stone - Osa 1 - Geraltin seikkailut jatkuvat. 

https://www.youtube.com/watch?v=qOa1uL-4CRM&list=PLDezOnqqof9_X-

pByIWtfUVw6PT8He6H-  

T2 = 20.10.2015: Pelataan Witcher 3: Hearts of Stone - Osa 2 - Punapään odotettu paluu. 

https://www.youtube.com/watch?v=UYjPvQbSacs&list=PLDezOnqqof9_X-

pByIWtfUVw6PT8He6H-&index=3 

T3 = 21.10.2015: Pelataan Witcher 3: Hearts of Stone - Osa 3 - Sammakon ja maagin rektauk-

set. https://www.youtube.com/watch?v=E9hRCIObnLw&list=PLDezOnqqof9_X-

pByIWtfUVw6PT8He6H-&index=4  
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