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1 Johdanto 

Pro gradu tutkielmassani käsittelen huumoria ja groteskia Leea Klemolan näytelmässä 

Minä, Askartelija. Teos sai kantaesityksensä 23.9.2021 Q-Teatterissa Helsingissä, ja sitä 

esitettiin syyskausi 2021. Vuonna 2022 Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry 

palkitsi Minä, Askartelijan Lea-palkinnolla parhaasta kotimaisesta näytelmätekstistä.  

Tutkin teoksen komiikkaa karnevalistisen kansannaurun, groteskin ja subliimin 

käsitteiden avulla.  

Erityisesti peilaan Minä, Askartelijaa Mihail Bahtinin karnevalistisen groteskin käsitteellä, 

joka korostaa ruumiillisuutta ja leikillisyyttä ja soveltuu siten hyvin teatteriesityksen 

tarkasteluun.1 Osoitan, että Minä, Askartelija on osa karnevalistista jatkumoa ja toteuttaa 

komiikallaan yhteiskuntakritiikkiä. Tutkimuskohteenani on esitys elävänä katoavana 

kokonaisuutena, jolloin näytelmäteksti on osa teosta.  

Minkälaisin groteskille ominaisin keinoin huumoria rakennetaan esityksessä Minä, 

Askartelija ja kuinka nämä keinot asettuvat kansanperinnenaurun ja groteskin tyylin 

jatkumoon?  Minä, Askartelija -esityksessä korostuu ristiriita paheksutun ja rakastetun 

suhteessa. Se yhdistää leikin ja työn maailmat ja valaisee virnuillen taiteen ja työn 

yhdistämisen ongelmia kuten oman äänen löytämisen paradoksia. Keskiössä on kriisiytyvä 

taiteilijuus mutta laajennettuna esityksen teemana voi nähdä olemassaolon kysymykset. 

Esityksen roolihahmot toimivat itsehillintää vastaan ja pakottavat yhteisöllisen reflektion 

kohteeksi toisaalta yksilöiden vastuun (opettajan asema, luovuuden narsismi) ja toisaalta 

kollektiiviset velvollisuudet (yhteiskuntakritiikki työelämästä). Koska huomioni kohdistuu 

esityksen huumorin elementteihin, tutkielmassani korostuvat kansanhuumorin koomiset 

marttyyrit, joihin yleensä yhdistyy kapinallisia vaikuttimia.   

Huomioni on tavoissa ja tyyleissä, eikä näin ollen kysymys siitä onko teos mielestäni 

groteski ole olennainen. Groteskin tarkassa määrittelyssä on myös joustavuushaasteita, 

joten kysymystä voisi väittää makuasiaksi. Samalla tavalla en kysy onko teos hauska, vaan 

mistä sen huumori rakentuu. Groteskin käsite tarjoaa hyviä kahvoja, joihin tarttua tässä 

analyysissa. Tutkin ilmiötä, en henkilöitä. En suhtaudu esitykseen karnevalistisena 

tapahtumana, vaan huomioni on sen karnevalistisen huumorin elementeissä.  

 

1 Bahtin, Mihail 1995 (1965), 8. 
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Aloitin tutkimukseni ajatuksesta, että käsittelisin Klemolan esityksissä toistuvaa groteskia. 

Pian jouduin toteamaan, etteivät teosten moniulotteisuus sekä groteskin rikkaus sopeudu 

pro gradu -tutkielman mittasuhteisiin. Rajaukseni kohdistuu Minä, Askartelijaan sen 

esitysajankohdan ansiosta. Näin pystyin näkemään esityksen useamman kerran osana 

yleisöä.    

Leea Klemolaa on käsitelty suomalaisen teatteritutkimuksen kentällä aiemmin ainakin 

Katri Tanskasen väitöskirjassa Yleisö kohtaa toisen: Etiikan dramaturgioita 2020-luvun 

suomalaisissa näytelmissä. Tanskanen tarkastelee toiseutta Klemolan näytelmässä New 

Karleby. Tanskanen tarkastelee erityisesti toiseutta ja kohtaamista ja hän näkee groteskin 

hyvänä keinona Klemolan esityksen tutkimiseen. 2  

Analyysissani joudun käyttämään myös käsitteitä, joiden eksaktius on kyseenalainen. 

Karnevaali tarvitsee parodiaan yleisesti tunnettuja sääntöjä ja statushierarkioita, joiden 

olemassaolon päättelen ja pyrin perustelemaan yleisesti tunnettujen ilmiöiden kautta. Silti 

törmään subjektiivisuuden haasteisiin, väittäessäni esimerkiksi jotakin ilmiötä 

häpeälliseksi. Olen tietoisesti pyrkinyt valitsemaan analyysiini sellaisia groteskille 

välttämättömiä ylhäisen ja alhaisen sävyjä, joiden arvioin olevan jaettuja arvioita. Mukana 

on väkisin arvottamista näiden käsitteiden kautta, siinä mielessä pohdintani muistuttaa 

filosofista analyysia.  

Minä, Askartelija Kantaesitys 23.9.2021 Q-Teatteri Helsinki   

ohjaus: Leea Klemola 

teksti: Leea Klemola ja Rosa-Maria Perä 

rooleissa: Lotta Kaihua, Miko Kivinen, Elina Knihtilä, Pirjo Lonka, Jonnakaisa Risto ja 

Eero Ritala 

lavastus: Annukka Pykäläinen 

valosuunnittelu: Max Wikström 

pukusuunnittelu: Mirkka Nyrhinen 

äänisuunnittelu: Eero Nieminen 

 

Minä, Askartelijan asetelmana on viikon kestävä askartelukurssi, joka saattaa yhteen 

kuusi hahmoa, jotka etsivät niin kutsutusti omaa ääntään. Hahmot ja miljöö ovat 

Klemolan estetiikalle ominaisia: rosoisia, karkeita, kohtuuttomia, äänekkäitä ja 

 

2 Tanskanen, Katri 2017, 134–144. 
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kykenemättömiä kohtaamaan toisiaan. Juonitiivistelmän voi lukea liitteestä 1. Groteski ja 

ylevä subliimi sulautuvat toisiinsa, kun teoksessa yhdistetään taiteen ihailtu myyttisyys, 

arkipäiväinen askartelu ja rahvaanomainen rellestys. Suomalaisessa kansanhuumorissa 

juopuneille ja heidän törttöilyilleen on naureskeltu vuosisadat, eikä ilmiö ole ollut 

harvinainen teatterissakaan. Minä, Askartelijassa tolkuttomuutta ja kyvyttömyyttä on niin 

paljon, että siitä tulee normaalitila. Koko esitystä läpäisee tunne sopimattomuudesta. 

Vaikka kaikki on yhtä vähäpätöistä kuin korporaatioiden ryyppyseminaareissa.  

Minä, Askartelija on Leea Klemolan ohjaama ja yhdessä Rosa-Maria Perän kanssa 

kirjoittama esitys. Klemolan tekijyys korostuu tutkielmassani, koska hän on myös teoksen 

ohjaaja. Verrattuna Klemolan aiempiin ohjauksiin ja näytelmäteksteihin Minä, Askartelija 

on groteskiudeltaan suorastaan sisäsiisti. Väkivalta on verhoillumpaa, paljastelu 

hillitympää ja henkilöhahmojen kieli on merkittävästi säädyllisempää. Klemolalle 

ominainen räävittömyys on Minä, Askartelijassa hienovaraisempaa. Kenties tässä 

muutoksessa näkyy Perän vaikutus, mutta sen spekuloiminen jääköön korkeintaan 

sivuhuomioksi tässä vaiheessa ja näillä tiedoilla. Tutkin esitystä Minä, Askartelija, en 

teatteritekijää Leea Klemolaa. Esityskaudella (2021) näin esityksen kolme kertaa. Muistin 

tukena käytössäni on ollut sekä esitystallenne että näytelmäteksti (”versio 10”). 

Näytelmäteksti on kuitenkin elänyt ruumiillistuttuaan esitykseksi ja mahdollisten 

ristiriitojen kohdalla viittaan tallenteeseen, joka vastaa myös paremmin itse näkemiäni 

versioita.  

Leea Klemola on tunnettu teatterintekijä 2000-luvun Suomessa. 3 Hänen ohjaustyönsä 

muodostavat teoskokonaisuuden, jossa on nähtävissä Klemolan omintakeinen tyyli. Tätä 

 

3 Leea Klemolan ohjaukset: Kahelianainen (Käsikirjoitus yhdessä Pentti Halosen kanssa. 

Aurinkoteatteri 1995), Seksuaali (Käsikirjoitus yhdessä Pentti Halosen kanssa. Aurinkoteatteri 

1998), Anne Krankin Päiväkirja (Käsikirjoitus yhdessä Pentti Halosen kanssa. Aurinkoteatteri 

2001), Jessika – Vapaana syntynyt (Käsikirjoitus ja ohjaus. Kuopion kaupunginteatteri 

2002), Kokkola (Käsikirjoitus ja ohjaus. Tampereen Teatterin Frenckell-näyttämöllä 10.12.2004, 

Aurinkoteatterin ensi-ilta 10.3.2005), Kohti kylmempää – Retkikunta jääkauteen (Käsikirjoitus 

yhdessä Klaus Klemolan kanssa, ohjaus. Tampereen Teatterin päänäyttämö 15.2.2008), ”New 

Karleby” (Käsikirjoitus yhdessä Klaus Klemolan kanssa, ohjaus. Tampereen Teatterin päänäyttämö 

2011), Jessikan pentu (Käsikirjoitus ja ohjaus. Kantaesitys Kuopion kaupunginteatteri 

2012), Mammoth (Käsikirjoitus ja ohjaus. Pleasance Theatre King Dome, Edinburgh 2013), 

Maaseudun tulevaisuus, Käsikirjoitus yhdessä Klaus Klemolan kanssa, ohjaus. Kantaesitys 

Suomen Kansallisteatterin suurella näyttämöllä 2014), Arktiset leikit (Kantaesitys Tampereen 

Teatterin päänäyttämöllä 2019), Minä, Askartelija. (Käsikirjoitus yhdessä Rosa-Maria Perän 

kanssa, ohjaus. Kantaesitys Q-teatterissa 23.9.2021).  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tampereen_Teatteri
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tampereen_Teatteri
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yleisesti tunnettua estetiikkaa vasten Minä, Askartelija näyttäytyy Klemolalle 

tunnusomaisena esityksenä, joka käsittelee hänen aikaisemmista töistään tuttuja teemoja 

tunnistettavin keinoin. Klemolalle on tyypillistä esityksen intensiivisyys, kylmän rappion 

estetiikka, ränsistyneisyys ja arkirealismiin sekoittuva dekadenssi. Hänen rakentamansa 

roolihahmot ovat taipuvaisia ylitsepursuavaan tunne-elämään ja kärsimään 

kohtaamattomuudesta toistensa kanssa. Silti samaan aikaan Klemolan 

hahmodynaamikoissa korostuu yhteisöllisyys. Klemolalle on tyypillistä sukupuoliroolien 

haastaminen esimerkiksi rujoilla naishahmoilla. Kieli on tyypillisesti hävytöntä ja esitykset 

tutkivat usein ihmisen suhdetta toiseuteen, eläimiin ja kuolemaan.  

Klemolan tyyli on tunnettu sopimattomuudella leikittelystä ja roisiudesta. Jonkinlaiseksi 

mediatapaukseksi nousi Maaseudun tulevaisuus (2014), joka provosoi Kansallisteatterin 

salista yleisöä poistumaan siinä määrin että media tarttui aiheeseen. Klemolan esityksissä 

on nähty lajienvälistä (fiktiivistä) seksiä, sukupuolielimiä, vessahetkiä, alastonta groteskia 

ylipainoa, sukulaismummo prostituoituna, provosoivaa kieltä jne. On toistuvaa, että 

Klemola vie hyväksikäytön ja juopottelunkuvaukset niin pitkälle, ettei myyttinen 

taideromantiikka riitä perustelemaan antisankareiden sekoilua. Klemola työntää aiheitaan 

glamouria vastaan.  

Luvut kaksi ja kolme pohjustavat analyysilukua neljä, jossa käsittelen Minä, Askartelijan 

huumorin ja groteskin ominaisuuksia. Aloitan toisen luvun lähestymällä komiikkaa sen 

filosofian ja satiirin avulla. Seuraavaksi avaan karnevalistisen naurun ja 

yhteiskuntakritiikin yhteenliittymiä sekä johdatan ruumiillisuuteen sen komediallisessa 

kontekstissa. Toisen luvun lopussa käsittelen kauhutaidetta, ruumiillisuutta ja juopottelua 

kansankomediana, joihin nojaten pääsen lähemmäksi groteskia. Tarkemman kolmannessa 

luvussa katseen groteskin ja subliimin käsitteisiin. Käsittelen groteskia erityisesti sen 

ruumiillisuuskysymysten kautta.  Kolmannessa luvussa analysoin näiden ilmiöiden avulla 

Minä, Askartelijaa ja sen huumoria. Olen jakanut neljännen luvun teemoittain siten, että 

Minä, Askartelijan huumori ja groteski tulevat käsitellyiksi erityisesti ylevän ja alhaisen 

yhdistämisen, ruumiillisuuden ja ihailun paradoksin kautta. Viides luku on yhteenveto 

tästä tutkielmasta.  
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2 Humoristista ja kauheaa: aiheen rajaus taiteiden tutkimukseen 

Tutustuessa huumorin ja komiikan kirjallisuuteen toistuu ajatus ilmiön laajuudesta. 

Komiikka on joustava käsite, joka on riippuvainen paitsi subjektiivisesta mausta ja 

tilanteen defensiivisyydestä, myös laumaeläimen asemasta laumassa, suhteesta aikaan ja 

kulttuuriin jne. Huumori on makukysymys. Huumori on mielikuvituskysymys. Siispä 

huumori on oivallinen ilmiö hahmoteltavaksi taiteen tutkimuksen piirissä.  

Huumorin merkitys voidaan ymmärtää vain suhteessa kysymykseen, mitä ihmisyys ja 

ihmisenä eläminen lopulta tarkoittaa. 4 Taiteen tutkijan näkökulmasta tässä korostuvat 

kysymykset ilmaisusta, kohtaamisesta, keinoista ja kontekstista.  

Tieteen termipankki määrittelee huumorin sydämellisenä leikinlaskuna, kykynä ymmärtää 

ja tuottaa huvittavia asioita. Kuvauksessa kuvataan tarkemmin suvaitsevasta, ei 

pilkkaavasta asenteesta, jonka pohjalta koomisiin ilmiöihin suhtaudutaan. Määritelmä 

mainitsee huumorin potentiaalin tunnelman vapauttajana ja ristiriitaisten asioiden 

hyväksymisessä. 5 Musta huumori vuorostaan määritetään tyylilajina, joka käsittelee 

inhimilliseen ahdistukseen, kärsimykseen ja kuolemaan liittyviä kysymyksiä groteskin 

huumorin keinoin. 6 

Huumori nojaa ristiriitoihin, kuten groteskikin. Vitsit tuovat esiin sosiaalisia normeja ja 

huumorintaju ilmentää sosiaalisia statuksia siinä missä muutkin maut yleensä. 

Korkeakulttuurista ja ylevästä erotuksena kansanhuumorin keskiössä ovat groteski ja 

banaali. 7 Huumorilla on suhde vallankäyttöön, jopa väkivaltaan. 8 Nauruun kuuluu sisään 

paradoksinen ilmiö: toisaalta se yhdistää, toisaalta rankaisee ja jättää ulkopuolelle. Tekijän 

hyvän- tai pahantahtoisuuden motiivien arvioiminen ei ole tässä yhteydessä hedelmällistä. 

Samalla tavalla kuin tutkijansilmälasien läpi en arvioi hauskuutta, arvioin keinoja 

suhteessa karnevalistisen naurun jatkumoon. Päätös sisällyttää lämminsydämisyys ja 

suvaitsevaisuus huumorin viralliseen määritelmään ei ole ongelmaton. Juhlat ovat juhlat, 

vaikka kaikki osallistujat eivät juhlisi.  

 

4 Hietalahti, Jarno 2018, 259. 
5 Tieteen termipankki: huumori 
6 Tieteen termipankki: musta huumori 
7 Knuutila: Hokkanen, Laura 2015, 365–366. 
8 Hietalahti, Jarno 2010. 
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2.1  Hauskaa on, eli huumorin filosofiasta satiirin aggressioon  

Filosofi Ted Cohen on huomioinut, että vitsejä voidaan tarkastella taideteoksen kaltaisina. 

Tarkastelemalla vitsien ja taideteosten pulmallisia piirteitä, voidaan nähdä niissä 

riittävästi yhteistä, jotta niitä voidaan käsitellä ytimeltään toistensalaisina. Cohen 

tarkastelee huumorintajua ja taideteosta ymmärtämisen ja kokemisen kautta. Hän toteaa, 

että siinä kuinka vitsiin reagoimme, on kyse mausta, mutta myös joukkoon kuulumisesta. 

Jos emme reagoi vitsiin toivotulla tavalla, emme vain ole joukosta poikkeavia vaan jäämme 

ulkopuolelle yhteisöstä, joka kokee tietyn asian hauskana. Näin huumori sekä taidemaku 

eivät ole vain yksilön henkilökohtaisia ulottuvuuksia, vaan linkittyvät sosiaaliseen 

pääomaamme. Cohen kirjoittaa läheisyydentunteen johdetuista muodoista, joissa maku, 

tässä kontekstissa nauru ei ole vapaata. Vitsissä (tai taiteella) voidaan viitata 

vastaanottajan oletettuihin taustatietoihin, jolloin vain erityinen ryhmä ymmärtää vitsin. 

Näin muodostuu läheisyydenkokemus, joka luo oman yhteisön. 9   

Taustatiedoista on iloa myös parodian havaitsemisessa. Parodia on mukaelma, jolla 

tehdään toinen teos naurunalaiseksi. Tyypillisesti parodia syntyy liioittelemalla. Parodialla 

ja satiirilla on mahdollista kyseenalaistaa vallitsevia käytäntöjä ja oloja osoittamalla niiden 

naurettavuutta. 10 Sisäpiirivitsejä voi löytää vaikka kuinka pienelle kohderyhmälle 

tarkoitettuna esimerkiksi työyhteisön sisältä. Minä, Askartelijassa näitä oletettuja 

taustatietoja on runsaasti, mutta konkreettisimmin tämä näkyy parodioivissa osuuksissa. 

Minä, Askartelijan komedian monitasoisuus tulee ilmi todennäköisemmin, mikäli katsoja 

tunnistaa imitoitavat kohteet ja tuntee taiteen tekemisen yleisiä lainalaisuuksia.  

Filosofisessa kontekstissa huumorin ja komiikan kysymystä on käsitelty vaihtelevasti 

ainakin antiikin ajoista asti. Kovin systemaattista tarkastelua ei löydy, mikä selittynee 

aiheen hähmäisyydellä. Nykyaikainen huumoritutkimus keskittyy enemmän kliiniseen 

tarkasteluun, jossa huumori otetaan jo otettuna ja huomio keskittyy mittaamaan 

vaikutuksia esimerkiksi siten, kuinka huumori edistää terveyttä.  Tämän hetken 

filosofisessa huumoritutkimuksessa voidaan erottaa kolme yleistä huumoritutkimuksen 

haaraa; ylemmyysteoria, huojennusteoria ja yhteensopimattomuusteoria. 11 Nämä kolme 

 

9 Cohen, Ted 1993, 219–224. 
 
10 Tieteen termipankki: parodia.  
11 Hietalahti, Jarno 2016, 19. 
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huumoritutkimuksen haaraa eivät suoraan torju toisiaan, vaan niiden yhdistelmillä 

voidaan käsitellä huumorin kysymyksiä monipuolisemmin. 12 

Ylemmyysteoriassa nousee esiin oman paremmuuden korostuminen. Nauraja tietää, 

kuinka asioiden kuuluisi olla. Koomisuus syntyy jonkin asian heikkoudesta ja naurulla 

korostetaan epäonnistumista. Karkeasti ylemmyysteoria selittää kiusaamisen ja slapstickin 

hauskuutta, mutta se soveltuu myös selittämään laajoja ylemmyyden ja alemmuuden 

välisiä kamppailuja oikeasta. Huumorin ylemmyysteorialla voidaan selittää huumorin 

tendenssiä kyseenalaistaa auktoriteetteja ja paljastaa (teko-)pyhyyksiä.13  

Huojennusteorian mukaan nauru syntyy nimensä mukaisesti huojentumisen 

kokemuksesta. Teoriaan sisältyy ajatus, että naurussa purkautuu kehoon muodostunutta 

jännitystä. Nauraja näkee itsensä naurun kohteessa, eikä siis kuvittele itseään tätä 

paremmaksi. Huumorin perusta on yhteiskunnan pakotteissa, joista ei toilailematta selviä. 

Huojennus syntyy siitä, ettei nauraja ole komiikan aiheuttaja. Huojennusteoria nojaa 

psykoanalyyttisiin pohdintoihin, joiden mukaan vitsailemalla ihminen voi ilmaista sisäisiä 

paheksuttuja impulssejaan hyväksytyllä tavalla. 14 

Huumoritutkijat ovat varsin yksimielisiä siitä, että huumorin lähtökohta on ristiriidassa, 

mutta ristiriidan luonne herättää eriäviä näkemyksiä. Yhteensopimattomuusteorian15 

mukaan huumori syntyy, kun tapahtumien ja odotusten välille syntyy ristiriita. 

Huumoritutkija Jarno Hietalahden mukaan huumoria voidaan sanoa kulttuuristen 

kategorisointien yhteentörmäykseksi. Huumori häiritsee totuttuja ajatusrakenteita ja sen 

ymmärtäminen vaatii ymmärrystä kokonaisuudesta. Huumorissa on aina jonkin suhde 

johonkin toiseen. 16  

Fiktion ja huumorin ristiriidat houkuttelevat, koska ne tarjoavat mahdollisuuden 

ajatuskokeisiin ja leikkiin. Naurulla on sosiaalinen voima, joka sitoo yhteisöön huumorin 

avulla. Taide toimii samoin mekanismein. Molempiin linkittyvät myös hedonistiset 

nautinnot. Olen tutkimukseni aikana havainnut, että huumori ja taide muistuttavat 

olennaisesti toisiaan.  

 

12 Hietalahti, Jarno 2018, 55–56. 
13 Hietalahti, Jarno 2018, 38–43. 
14 Hietalahti, Jarno 2018, 43–46. 
15 Yhteensopimattomuusteoria tunnetaan myös inkongruenssiteoriana. 
16 Hietalahti, Jarno. 2018 49–53. 
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Ranskalainen filosofi Henri Bergson käsitteli huumoria teoksessaan Nauru: tutkimus 

komiikan merkityksestä (1900). Hän arvioi, että nauru tavoittelee tiedostamattomasti 

yleisen hyvän hyödyllistä päämäärää. Bergson toteaa, että ihminen voi suhtautua itseensä 

kuin taideteokseen, kun hän voi vapautua hengissä säilymisen stressistä. Nauru on 

Bergsonin mukaan yhteiskunnallinen ele, jonka synnyttämä pelko tukahduttaa 

poikkeavuuksia. 17 Näin ollen nauru sisältää myös yksilölle vastenmielisiä elementtejä 

kuten nöyryytyksen mahdollisuuden.  

Minä, Askartelijassa korostuvat yhteisöllisyys ja identiteetit. Yhteisöä korostavat selvä 

ryhmäytymisen tarve (askartelukerho, teatteri) sekä identiteetti (”Kuka mussa askartelee?” 

- oman äänen löytämisen kysymykset). Identiteetti on ilmeisessä suhteessa kuulumaamme 

yhteisöön ja siihen, kuinka voimme rakentaa omaa olemassaoloamme myös 

huumorintajumme kautta. Esityksen askartelukerhon kaikki osanottajat ovat 

antisankareita, jotka kamppailevat niin ankarasti itsensä kanssa, etteivät kohtaa toisiaan. 

Silti he muodostavat yhteisön, joka on esityksen lopussa lämmin jopa kylmässä 

lentokonehallissa. Yleisö muodostaa yhteisön esiintyjien kanssa ja nauru on läsnä 

molemmissa.  

Huumorin ja komiikan hyväntahtoisuutta on mahdollista venyttää moneen suuntaan. On 

useita esitystapoja, joissa tunnistetaan ja tunnustetaan elementtejä, jotka koettelevat 

hyväntahtoisuuden oletusta. Komedian lajityypeissä on useita huumorin keinoja kuten 

ironia, parodia, groteski, sarkasmi, karikatyyrit jne. Koska näitä kaikkia vaikuttaa 

yhdistävän satiirisuus, keskityn seuraavaksi siihen.  

Satiirissa ideaalin ja reaalisen ristiriita tuodaan esille ja asetetaan kritiikin kohteeksi 

naurattaen. Satiirilta ei odoteta samaa hyväntahtoisuutta kuin huumorilta. Keskeistä on 

sävy, kriittisyys, runsaus, näkökulmavaihdokset, poikkeamat ja jopa aggressio. Kysymys on 

hauskasta purevasta ivasta. Olennaista on kivun tuottaminen; satiirilla on kohde, jota se 

kritisoi. Tunnettu aihe satiirissa on esimerkiksi pinnallisuuden ja inhimillisen 

eläimellisyyden todistaminen. Satiiriseen aggressioon kuuluvat hyökkäykset, mutta 

hauskuus erottaa satiirin muista kritiikeistä. 18   

Kirjallisuustutkija Sari Kivistön mukaan satiirissa pyritään vaikuttamaan vastaanottajaan 

siten, että yhdessä muodostettaan naurun salaliitto. Satiirin nauru syntyy kohteelle, ei 

 

17 Bergson, Henri 1994. 
18 Kivistö, Sari 2007 & 2010 9–15. 
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kohteen kanssa. Vahvimmillaan kyse on vahingoniloisesta naurusta, joka jättää 

ulkopuolelle. Kuitenkin satiiri on niin hajanainen käsite, että esimerkiksi 

karnevaalisatiirissa naurun yksipuolisuutta ei ole, vaan se kohdistuu kaikkiin. 

Karnevalistisessa satiirissa nauru on luonteeltaan ambivalentti, jolloin se ylistää ja pilkkaa 

samaan aikaan. Myös satiirikko voi itse olla satiirin kohde. 19 Juuri tällainen 

karnevalistinen satiiri on voimakkaasti läsnä Minä, Askartelijassa. Irvailu kohdistuu 

moneen suuntaan, mitätön voi kääntyä valtavaksi ja toisin päin. Huvittunut katse 

kohdistuu tekijään, joka askartelee vertavuotavin sydämin.  

Ristiriita on mitättömän puuhastelun (askartelu) tai tärkeän tekemisen (työelämä, oma 

ääni, taiteilijuus) yhdistelmässä, joka tekee kaikesta naurettavaa. Miksi arvostamme 

joitakin aktiviteetteja niin paljon, että niiden vuoksi on uhrattava kaikkensa ja miksi 

mitätöimme vapaa-ajan harrastukset niin vähäpätöisiksi, että niiden äärellä luhistuminen 

on naurettavaa? Pilkka osuu kollektiivisesti lavalle ja yleisöön, sillä jaamme 

taidemaailman. Minä, Askartelijan ote on vahvasti itseironinen koska huomio kohdistuu 

taiteilijan työn prosessiin. Mutta läsnä on kritiikki myös siitä, mitä me kollektiivisesti 

nostamme jalustalle ja ihailemme. Ja mitkä niistä ovat yhteisesti jaettuja arvostettavia, ja 

mitkä jäävät naurettaviksi. Työmoraali glorifoi raatamisen, mutta vapaa-ajan toimintaa ei 

tulisi ottaa yhtä vakavasti.  

Koska käsittelen Minä, Askartelijaa groteskin avulla, näen mielekkääksi pohjustaa 

käsitettä myös taidekauhun kautta. Taiteella on usein tunnevaste. Sekä kauhuun, että 

huumoriin liittyy vastaanottajan oletetut fysiologiset reaktiot sekä ristiriitojen käsittely. 

Sekä naurun että kauhun takana on usein vastenmielisyyden yhdistyminen nautintoon. 

Teatterin alueella kauhutaide on poikkeus.  

Taiteen tutkimuksen kontekstissa kauhugenreä käsiteltäessä on mielekästä käyttää termiä 

taidekauhu, jolla halutaan rajata ulos esimerkiksi luonnonkatastrofien ja terrorismin 

aiheuttama kauhu. Taidekauhu syntyy sellaisten taidetuotteiden aiheuttamana, joiden 

tarkoituskin onkin saada vastaanottajassa tietynlainen reaktio aikaan. 20  Kauhulle 

tyypillisiä tehokeinoja ovat ristiriitaisten tunteiden painottaminen21 ja ruumiillisuuden 

korostaminen esimerkiksi vastenmielisyyden, kuvotuksen ja inhon herättämiseksi. 

Ruumiillisuus painottuu taidekauhussa monella tasolla samaan aikaan. Vastaanottajassa 

 

19 Kivistö, Sari 2007 & 2010: 17. 
20 Carrol, Noël 1993 (1987), 255–257. 
21 Kilpeläinen, Tapani 2015, 20. 
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korostuvat jännittyneisyys, säikähdykset ja muut fysiologiset reaktiot. Samalla toistuvat 

esimerkiksi vakavan fyysisen vahingoittumisen uhka ja erinäisten hirviöiden kosketuksen 

välttäminen. Taidekauhuun kuuluvat vaaraan ja vastenmielisyyteen suuntaavat elementit. 

22  

Arvioin, että tämä yhdistelmä vaarasta ja vastenmielisyydestä on se hienovarainen mutta 

selkeä ero kauhun ja groteskin kuvotuksen välillä. Groteskin vastenmielisyys nojaa 

enemmän sopimattomaan, kun taidekauhu johdattaa kokijan tunnevastetta selkeämmän 

pelon äärelle. Sekä huumorissa että kauhussa on sisäinen oletus vastaanottajan 

tietynlaisesta tunnevasteesta teokseen. Molemmat pakottavat kohtaamaan ristiriidan 

tutun ja tuntemattoman välillä. Karnevalistinen groteski on tapaus, joka yhdistää nämä 

huumorin ja pelon efektit.  

Kauhun filosofiaa käsitellyt Tapani Kilpeläinen on huomauttanut vaaroista, jotka uhkaavat 

ajatteluamme yrittäessämme lähestyä kauhutaiteen kaltaista ilmiötä teoria edellä. On 

mahdollista, että pyrimme ratkaisemaan ongelmia niin, että teoria nousee keskiöön, eikä 

itse ongelma. Vaikka käsitteellisen täsmällisyyden tarve kauhusta puhuttaessa olisi 

eittämätön, halu ratkaista ongelma saattaa ajaa karkeistamaan ongelman. 23 Tämä on 

myös minun tutkimukseni kohdalla olennainen kysymys. Kuinka paljon esityksen 

huumorin sävyistä jää tavoittamatta, kun ratkaisen kysymystä yhteisten käsitteiden avulla. 

Toisaalta koska konsensusta käsitteistä ei ole, ja ne jäävät taipuisiksi, on teoksella 

mahdollisuuksia ja joustovaraa, joka antaa teokselle mahdollisuuksia puhua omalla 

kielellään.  

Kauhuperinne nojaa hallinnan menettämiseen. 24 Filosofi Stuart Hanscomb näkee kauhun 

poikkeuksellisena lajina siksi, että pelon ja inhon avulla voidaan käsitellä eksistentialistisia 

teemoja erityisellä tavalla. Kilpeläinen tosin huomauttaa, ettei eksistentiaalisten 

kokemusten herättäminen ja reflektio ole lainkaan välttämätöntä kauhulle. 25 Kilpeläinen 

kokoaa, että kauhun perimmäistä olevaisuutta selittävät teoriat kaatuvat 

yksinkertaistuksiinsa. Yleisellä taholla ei voida puhua kauhusta, joka olisi olemassa. Vaikka 

yksittäiset teokset herättäisivät tunteita, kauhu sinänsä ei. 26 Voidaan todeta, ettei 

 

22 Carrol, Noël 1993 (1987) 260–262. 
23 Kilpeläinen, Tapani 2015, 15. 
24 Kilpeläinen, Tapani 2015, 14. 
25 Kilpeläinen, Tapani 2015, 27, 34. 
26 Kilpeläinen, Tapani 2015, 70.  
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eksistentiaalisten kokemusten herättäminen ja reflektio ole välttämätöntä taiteella tai 

huumorillekaan, mutta niiden avulla on mahdollista käsitellä kysymyksiä, jotka 

arkielämässä tyypillisesti ohitetaan.  

HANA: ...ei taho pystyä ajattelemaan...se oli kauhee kokemus... ai saatana vittu 
ku se oli jotenki... jossain pusikossa... pohjanmaalla... takakontissa ...kitisee... 27 

Kun yhdistetään vetovoima ja ristiriita teos mahdollistaa sellaisen ajattelemisen koettelun, 

joka on taiteelle erityisen ominaista. Minä, Askartelijan karmeus ja kauhistuttavuus 

esitetään naurettavuuden läpi, eikä teosta voi hyvällä tahdolla tulkita kauhuksi. Se sisältää 

kyllä kauhistuttavia asioita, kuten riivaaja Kekkosen ja viittauksia kammottavaan 

kärsimykseen, kuten edellisessä lainauksessa. Esityksen hahmojen toimintaa vaikuttaa 

ohjaavan jokin selittämätön elämän tuska, mikä vaanii naurun taustalla.  

2.2  Karnevaali ja irvaileva yhteiskuntakritiikki  

Karnevaali on paastoa edeltävä värikäs ja riehakas kansanjuhla. Karnevaalille on ominaista 

valta- ja merkityssuhteiden nurinkääntäminen, jolloin arjen hierarkiat vaihtavat paikkaa. 

28 Humanistisessa tutkimuksessa karnevaalin naurua on tarkasteltu usein Mihail Bahtinin 

kansannaurukulttuurin karnevaaliteorian avulla. Teoksessaan Francois Rabelais: 

keskiajan ja renessanssin nauru Bahtin rakentaa kuvan kansan karnevalistisesta naurusta. 

Bahtinin karnevaalissa korostuvat sosiaalisuus, materiaalisuus, ruumiillisuus, kosmisuus, 

kollektiivisuus, utooppisuus, positiivisuus ja uudistavuus. Mihail Bahtinin groteski 

ambivalenssi on käsite, jolla voidaan sulauttaa dikotomioita.    

Karnevaalin tarjoama tilaisuus muuttua väliaikaisesti täysin toiseksi ja kollektiivinen leikki 

houkuttelevat soveltamaan Bahtinin karnevalismia teatteritutkimuksellisessa 

kysymyksessä. Kuitenkin olennainen ero teatterin ja Bahtinin karnevaalin välillä on se, 

ettei karnevaalissa ole esiintyjää ja yleisöä. Karnevaalia eletään. Karnevaali muuttaa itse 

elämän toiseksi. Bahtin korostaa karnevaalien eroa vakaviin virallisiin seremonioihin. 29 

Modernilla ajalla valta asettui uudella tavalla. Keskiluokka halusi erottautua sekä kansasta 

että yläluokasta. Historiallisessa mielessä porvariston ja keskiluokan nousu lopettivat 

 

27 Klemola, Leea & Perä, Rosa 2021, 27. 
28 Tieteen termipankki: karnevaali.  
29 Bahtin, Mihail 1995 (1965), 7. 
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karnevaalin. Se jatkuu kuitenkin esimerkiksi taiteissa. Narrien ja karnevaalikuninkaiden 

jälkeläisiä on löydettävissä myös nykypäivästä. 30  

Karnevaalia ja satiiria yhdistää pilkka ihmisen naurettavuudesta. Satiirista karnevaali 

eroaa korostamalla groteskia ja ambivalenssia negatiivisuuden sijaan. Erotuksena jumalan 

valtiolle karnevaalissa rellesti paholainen, muttei pahuuden olemuksena vaan 

enemmänkin kelminä riiviönä, jonka annetaan temmeltää sopimattomasti. Karnevaalissa 

eksentrisyys kuuluu asiaan ja esimerkiksi väärien kuninkaiden julistamiset. Erilaiset 

tyhjäntoimittajat sallittiin kruunattavaksi. Bahtinin mukaan karnevaalikuninkaan 

kruunaus ja kruunun riisto olivat karnevaalin tärkein yksittäinen näytös. Väärä kuningas 

hallitsi karnevaalien ajan mielivaltaisesti ja hänen työnsä tarkoitus on lopulta toimia 

syntipukkina, jonka rankaisu pelasti yhteisön ja saattoi maailmantilan jälleen normaaliksi. 

31  

Karnevaali oli väkivaltainen satiiri ja koominen utopia, jonka kuvat ovat kaksitahoisia. Sen 

kuvasto kieltävät ja myöntävät samaan aikaan. Ylhäältä alas ajamalla ei vain tuhota, vaan 

myös ajetaan uutta syntymään. 32 Nauru kohdistuu naurattajaan ja koko maailmaan. 

Pilkkaan sisältyy positiivinen parantava voima, samalla tavalla kuin nauruun sisältyy myös 

kuolema. Tutkija Jussi Willman on muotoillut karnevaalin mehukkaasti: ”Siinä missä pyhä 

paasto on lääke sielun parantamiseksi, on rivo karnevaali vastalääke paastolle, joka 

myrkyttää ruumiin. Karnevalistisen rivouden lannoittava luonne.”. Olennaiset 

vastakohtaisuudet eivät tarkoita asioiden erottelemista, vaan yhdistämistä. Ambivalenssin 

läsnäolo on tärkeä. Karnevaalit eivät ole lyhyitä vallankumouksia.  Kaksijakoisuus liittyy 

suurempaan entiteettiin, joka perustuu vastakkaisuuksille, jotka ovat riippuvaisia 

toisistaan kuten hurjastelulle ja kieltäytymiselle. 33  

Bahtinin karnevaalin kansannauru ei ole mitään, joka on vain iloista. Se sisältää mukanaan 

kuoleman. Hän näki virallisen kulttuurin pienenä kokemuksena, joka pyrkii asioiden 

esineellistämiseen. Karnevaali oli päinvastainen, sen groteskissa on ihmiskunnan suuri 

kokemus, joka tekee kaikesta elävää. 34 Korostamalla groteskia karnevalistinen 

 

30 Willman, Jussi 2007 & 2010, 89. 
31 Willman, Jussi 2007 & 2010, 70–74. 
32 Bahtin, Mihail 1995 (1965), 21-22. 
33 Willman, Jussi 2007 & 2010, 75–78. 
 
34 Laine, Tapani 1995, 427–427. 
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naurukulttuuri irtautuu elämälle ja huumorille asetetuista vaateista. Vapaus on 

ambivalenssissa.   

Bahtinin teoriassa karnevaali on hyvin kielellinen ilmiö ja kieli sosiaalinen tapahtuma. 

Karnevaalin kieli on vapaata puhetta ihmisten välillä, joiden suhdetta ei määritä hierarkia, 

vaikka näin todellisessa elämässä olisikin. Osapuolten ei tarvitse pelätä toisiaan. Kehuun 

liittyy haukku ja pilkkaan valoisa säie. Karnevaali satiiri on Willmannin sanoin: ”osa 

dialogia, eikä yksittäinen loukkaus.”.  35 

Karnevalismia (ja komiikkaa) voidaan tulkita sen vallankumouksellisuuden kautta, mutta 

rakenne voidaan nähdä myös valtasuhteita ylläpitävänä ilmiönä. Karnevaali on 

vallankumous, jossa kuninkaat lasketaan alas ja väkijoukko nostetaan ylös. Tarina 

sääntörikkomuksesta ei ole vain tarina poikkeavuudesta, vaan se myös vahvistaa säännön. 

Jotta karnevaalista voidaan nauttia, tarvitaan sääntöjä ja rituaaleja, joita parodioidaan. 

Jotta niitä voidaan parodioida, sääntöjen ja rituaalien on oltava tunnustettuja ja 

arvostettuja. Ilman voimassa olevaa lakia, jota rikkoa, karnevaali on mahdoton. 

Karnevaaleihin kuuluvat vastarituaalit kuten väärän kuninkaan kruunajaiset olivat 

nautinnollisia siksi, että muina aikoina se ei olisi ollut mahdollista.  

Komiikkaan liittyy ristiriita, johon sekoittuu toisaalta sadismia ja toisaalta vapautus 

pelosta, joka tulee rikottavan säännön olemassaolosta. Koominen nautinto on isän 

murhasta nauttimista, edellyttäen että toinen tekee rikoksen. Siksi komedian sankareita 

eläimellistetään. Tarvitaan naamioita, joiden avulla voimme nauraa ja ohittaa elämisen 

karmeuden. Karnevaalin toteutumiseksi rikottavan lain on oltava laajasti tunnettu, 

karnevaalihetken on oltava riittävän lyhyt, eikä sitä voi sallia liian usein. Tässä mielessä 

komedia ja karnevaali eivät ole esimerkkejä todellisista rikkomuksista, päinvastoin. Ne 

vahvistavat nykyistä olosuhdetta. Näin ollen karnevaalit eivät todellisuudessa vaaranna 

valtakulttuurin asemaa. 36 Huumoritutkija Hietalahden mukaan karnevalistinen komiikka 

on nähtävissä jatkuvana kritiikkinä yhteiskunnan ilonpilaajia ja elämän sabotoijia vastaan. 

Vaikka komiikka onnistuisi kaatamaan jonkin vallan, sen tyhjiön ottaa joku toinen. 

Kriittisessä komiikassa olennaisinta on kyseenalaistaa vakavasti otettavat asiat ja tuoda 

asioiden naurettavuus ilmi. 37  

 

35 Willman, Jussi 2007 & 2010, 85. 
36 Eco, Umberto 1984, 1–9. 
37 Hietalahti, Jarno 2010, 64. 
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Sekä mielen, että ruumiin kontrollointi ja itsehillintä sivistyksellisenä arvona on 

vaikuttanut huumorintajun hallintaan. Kaikelle ei ole sopivaa nauraa ja hyvän maun 

vastaisella naurulla nauraja voi häpäistä itsensä. Kansanhuumoria tutkinut Seppo 

Knuutilan mukaan kansanhuumori opettaa ”ettei ole aatetta, auktoriteettia tai pyhää, jolle 

ei olisi naurettu ja jota ei olisi katsottu vinosti”. Knuutilan mukaan kansanhuumorissa 

huumori ja koominen yhdistyivät toisiinsa avoimesti. 38 Bahtinin mukaan formaalin 

kulttuurin ja virallisen opin vastakohtana kansalla on eräänlainen ”ymmärrys”, joka 

sisältää syvemmän kokemuksen kuin pinnalliset historialliset muutokset kuten vallan 

vaihtumiset. 39   

Tässä tutkimuksessa nojaan Bahtinin ajatukseen kansasta osallistujina, jotka nauravat 

sekä maailmalle että itselleen. 40 Näissä molemmissa näkemyksissä on olemassa kansa, 

jolla on jaettu ymmärrys ja todellisuus. Vaikka toteaisimme mielekkääksi käsitellä tiettyjä 

ihmiskategorioita kansana, vaarana on oletetun kansan yksinkertaistaminen ja 

romantisointi.  Käsite auttaa keskittämään huomion esityksen huumoriin naurajien sijaan. 

Näen kansannaurun jo sanana sisältävän oletuksen groteskiin viittaavasta komiikasta. 

Rahvaanomainen tarkoittaa yhä karkeaa.  

Normirikkomus ja uhma voivat tuottaa syyllistä nautintoa. Minä, Askartelijassa 

kapinallisuus näkyy siinä itseriittoisuudessa, jolla eksentriset henkilöt viettämän 

omalaatuista elämäänsä eristyksissä muusta maailmasta. Esitys ottaa arvokkaiksi 

miellettyjä asioita kuten katharsiksen ja taiteilevan neron ja pyöräyttää ne surkean 

hupaisiksi. Samoin henkilöhahmojen kärsimyksestä tehdään naurettavaa.  

 

2.3 Ruumiin rahvaanomaisuus ja juoppolallit kansan komediana 

Jokainen ruumis sisältää useita ruumiita, kuten halun ruumiin, työruumiin, julkisen 

ruumiin, yksityisen ruumiin jne. Teatterissa ruumiillisuus korostuu erityisellä tavalla. Kun 

keho asetetaan katsottavaksi, siitä tulee osa esityksen olennaista merkkiainesta. 

Näyttämölle astuva ihmisruumis on kuoleman ruumis. Läsnäolon aistikkuus, ruumiin 

virtuoosisuus kuin sulottomuuskin ovat teatterinautintoa. Nykyteatterissa mentaalinen 

 

38 Knuutila, Seppo 1992, 268–271. 
39 Willman, Jussi 2007 & 2010, 73. 
40 Bahtin, Mihail 1995 (1965), 13. 
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liike on yleisesti kohti abstraktiosta attraktioon. Ruumis ei saavu näyttämölle vain 

merkitsijänä, vaan provokaattorina, joka viittaa omaan läsnäoloonsa. 41 Abstraktiosta 

attraktioon tarkoittaa nykyteatterin tendenssiä siirtää tutkivan otteensa sananvallasta 

kohti kehollisuutta. Minä, Askartelija on niin vahvasti kieleen sidottu esitys, ettei sitä ole 

mielekästä laskea draaman jälkeisen teatterin jatkumoon, mutta ruumiillisuus nousee 

senkin olennaiseksi elementiksi. En näe väistämättömäksi valita kielen ja kehon väliltä. 

Kysymys on absurdi.   

Kauhutaidetta analysoitaessa on todettu, että tunteeseen on liityttävä myös fyysinen 

tuntemus. 42 Tiedetään, että aivot peilaavat näkemäänsä siten, että vaikka tanssia 

katsoessa yleisö voi identifioitua liikkeeseen43 ja myötäelää näkemäänsä peilisolujenkin 

tasolla. Ruumiillisuudesta puhuttaessa ei tarkoiteta samalla tavalla ilmeistä reaktiota 

vastaanottajan kehossa, vaan kyse voi olla hienostuneemmasta kommunikaatiosta tai 

ylipäätänsä huomion kääntämistä ihmiskehoon ja sen ruumiiseen. 

Teatteritutkija Pauliina Hulkko näkee ruumiin olleen esityksen tematisoimisen suhteen 

suuri ongelma 1900-luvulla. Hän kuvaa, että suomalaisessa teatterissa alettiin 1980-

luvulta alkaen tarkastella ruumiin kysymyksiä uudella tavalla. Kysymys voi olla oman 

paikan ja maailmanolon tarkastelusta. Tekstin kirjoitushetkellä (2010) Hulkko epäilee, 

että ruumiin kysymykset ohitetaan senaikuisessa taidekeskustelussa vanhanaikaisina. 

Hulkko korostaa ruumin sanaa myös sillä ajatuksella, että elävä ruumis todistaa kuoleman 

väistämättömyydestä.44  

Esityksen kirjoittaja ja ohjaaja Leea Klemola näkee näyttelijän kehon koko teatterikuvan 

keskiöksi. Näytelmätekstiä vietäessä esityksen muotoon olennaisimmaksi nousee ilmaisu, 

ja sen merkitykset ovat ruumiissa. Ruumis asetetaan katsottavaksi merkitystiheymänä. 

Ruumiit luovat teatterin ja teatteria on tarpeetonta tehdä siitä minkä voi puhua. 

Kirjallisessa ja teatterillisessa ilmaisussa on merkittävä ero. Vaikka teksti olisi ehyt, teos 

etsii vielä paikkaansa. Myös ruumiin hauskuus tulee esiin vasta kun teksti kirjoitetaan 

sisään näyttämöllä. Jos kipu ja tosissaan oleminen katoavat, katoaa myös esityksen 

huumori.45 Vaikka on haasteellista nähdä Minä, Askartelija kuolemanpelkoa 

 

41 Lehmann, Hans-Thies 2009, 333-335. 
42 Carrol, Noel 1993, 261. 
43 Tieteen termipankki: Kinesteettinen empatia. 
44 Hulkko, Pauliina 2010, 118–119. 
45 Klemola, Leea 2022. 
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käsittelevänä teoksena, väitän että siinä on läsnä eräänlainen eksistentiaalinen kauhu, joka 

liittyy hahmojen ilmeiseen tuskaan.  

Ruumiillisuus on kehollinen kokemus, joka kattaa myös kulttuurisen ja sosiaalisen 

ulottuvuuden. 46 Kun keskitämme katseemme ruumiiseen siinä korostuvat sen oletetut 

toiminnot ja niiden rajat. Myöhemmin osoitan, että varsinkin groteskin yhteydessä ruumis 

kaikessa rahvaanomaisuudessaan ja sopusointua rikkovassa lihallisuudessaan tulee 

keskeiseksi. Olennaista on ruumiin ja kehon hallinta. Humalaisten toikkarointi on 

huvittanut suomalaisia niin paljon, että siitä voidaan puhua kansanhuvina. Minä, 

Askartelijassa eräänlaisina veijarisankareina ovat kaksi naisoletettua, Anu ja Hana. 

Näiden humalainen keekoilu on nähtävissä rinnasteena veijarihahmoihin, jotka 

tyypillisesti ovat olleet miehiä. Tapahtuu kaksinkertainen normirikkomus, kun naiset 

käyttäytyvät humalassa karkeasti.  

HANA: Mitä luulet Jokinen, oliskohan Kekkoselle tultu työnteleen tämmösiä 
lappuja sen jälkeen ku se oli Kremlissä ryyppänny Hrutsevin ja sen loppu 
orkesterin kans. Saatana nei tajua nuo ämmät Juhani ja muut viina on mulle 
työkalu. (alkaa rinnasta puristamaan) 47 

Folkloristi Satu Apo on tutkinut etnografisesti suomalaista kansanomaista 

alkoholiajattelua ja -kulttuuria. Hän on tutkinut sitä, kuinka suomalainen juominen 

näyttäytyy perinnetekstien kautta. Erityisesti häntä on kiinnostanut alkoholinkäyttöä 

koskeva kulttuurinen ajattelu ja hän väittääkin, että juovuksissa törttöily on ollut Suomen 

suosituinta kansankomediaa vuosisatojen ajan. Naurettavia humalaisia löytyy jo 

vanhimmista vuosina 1544–1826 tallennetuista sananlaskuista. Hän luonnehtii juomista 

suomalaiseksi huumori-instituutioksi ja käyttää aineistossaan muun muassa Aleksis Kiven 

Seitsemää veljestä sekä Nummisuutareita. Suomalaisessa kansanperinteessä hauska 

humalainen on veijari, hölmöläinen ja klovni. Humalaisen motoriikka ja kognitio 

häiriintyvät, hän ei ole kelvollinen toimimaan odotetulla tavalla tai hän saattaa 

raittiusfanaatikon naurunalaiseksi. 48 

Juomisen koomisuudet kansanomaisessa alkoholiajattelussa Apo on jakanut fyysiseen ja 

sosiaaliseen kompurointiin, hölmöläishuumoriin, humalaisille tehtävään kepposteluun ja 

huono-osaisille nauramiseen. Viinahuumorin suosio on suuri ja ulottuu kauas. 

 

46 Tieteen termipankki: ruumiillisuus. 
47 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 51. 
48 Apo, Satu 2001, 311, 378–379. 
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Suomalainen humalan nautinto on kansankulttuurin tasolla kaksivaiheinen, sillä ensin 

juodaan ja myöhemmin siitä kerrotaan. 49 Tässäkin varsin kattavan tutkimuksen 

aineistossa korostuivat huumorin sosiaalinen voima joko ylentää tai alistaa kohteitaan.  

Apon tarkastelemissa humoristisissa humalakertomuksissa näkyy linkki 

alkoholikeskusteluun, jossa vastakkain ovat sivistynyt alkoholinkäyttö ja kansanomainen 

juominen. Kertomukset voidaan jaotella kolmeen ryhmään, josta ensimmäisessä 

kansanomaista ja sivistynyttä juomatapaa kuvataan pilkkaamalla keskiluokkaista 

alkoholikulttuuria tuntematonta rahvasta, toisessa kotoistetaan herraskaista 

alkoholikulttuuria huumorilla (esim. ”minkä tähden? yhden tähden.”) ja kolmannessa 

kerrotaan, minkälaista suomalainen ryyppääminen on barbaarisimmillaan. 50  

Isoin kategoria Apon laajassa aineistossa kertoo kapinallisesta juomisesta. Kapinateeman 

suosiota selittää kattavan kontrolliverkon provosointi, joka yllyttää myös kapinaan. 

Huumorimaailmassa rajoja ylitetään kaikkialla. Sivistynein silmin näkyvän humalan 

salliminen voi edustaa suomalaisten raakuutta. Normin särkijä on kaskuissa nähty 

sankariksi ja samaistumisen kohteeksi. Kansanperinteen viinahuumori on näyttänyt 

humalan köyhien aarteena ja sorrettujen voimana, huumorilla on myös varoitettu 

tolkuttomuudesta. Joka tapauksessa humalan ja hauskanpidon välille kehittyy Apon 

aineistossa vahva yhdysmerkki, jonka voi nähdä tiukan alkoholipolitiikan vastareaktiona 

51 

Apon kertomusaineisto on kerätty 1976–1977, jolloin on järjestetty alkoholiperinteen 

keruukilpailu. Aihe oli rajattu kieltolain kumoamisesta vapaaseen keskiolueeseen, joten 

aikajänne materiaalissa on hyvinkin spesifi ja kuvaa omaa aikaansa. Nykyinen 

viinahuumorin ilmasto on oletettavasti hyvinkin erilainen. Kulttuuriympäristö on 

muuttunut, vaikka sivistyneistö pyrkisikin yhä erottautumaan rahvaanomaisesta 

juomisesta. Yksilön vastuu ja terveystietoisuus on nyttemmin korostuneempaa ja 

häpeäkulttuurille on syntynyt somettava taso. Viinanhuuruinen norminsärkijä nähdään 

yleisesti todennäköisemmin paheksuvien, mitä koomisten lasien läpi.  

Näin ollen Minä, Askartelijan ehdassa kännissä toikkaroivat päähenkilöt ovat erityisen 

ristivalotuksen alla. Mille tiedostava teatterinkuluttaja nauraa, kun hän nauraa 

 

49 Apo, Satu, 307–311. 
50 Apo, Satu, 311–320. 
51 Apo, Satu, 323–334. 
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holtittomasti painiskeleville ryhmänvetäjille, jotka vaarantavat piittaamattomuudellaan 

kaikkien läsnäolijoiden turvallisuuden? Minä, Askartelijan päähahmot ovat kukin 

tavallaan vähäväkisiä altavastaajia. He eivät ole vallassa, vaan ovat niitä, joita valvotaan. 

Kun rajoitukset tulevat ulkoapäin (”tuo on sopimatonta käytöstä, kulttuuriyhteisömme ei 

hyväksy tuota”) tulee kapinallisista toisaalta yhteisön kannalta hylkiöitä, mutta toisaalta 

kapinan sankareita, rentturomanttisia veijarikultia, joissa yhdistyvät traagisen ja koomisen 

aineet. 

Humalan ja huumorin normiston ylittävät, transgressiviset ilmiöt kuten 

tavanomaisuuksista poikkeaminen, rohkeus, kömpelyys, yllätyksellisyys, lapsenomaisuus, 

ylemmyys, rentoutuminen ja huojennus ovat lähellä toisiaan.52 Filosofian tohtori Petri 

Tervo käsittelee ruumiin kontrollointia käyttämällä porvarillisen viitekehon käsitettä. 

Kyseessä on vertauskuva, jossa porvarillisen normiston täyttävä ruumis edustaa 

universaaleinta ja kehittyneintä ihmismuotoa. Porvarillinen viitekeho sisältää tietynlaiseen 

hygieniaan, kuriin ja käytökseen kuuluvat ominaisuudet. Se määrittää ihmismuodon 

esteettis-moraalis-tuotannollisen arvokkuuden.53  

Taustalla on ajatus itsekontrollista, joka todistaa hengen suuruutta ruumiin edellä. Tervo 

viittaa Norbert Eliaksen homo clausukseen, suljettuun ruumiiseen, joka hahmottui 1800-

luvun demokratisoituvissa valtioissa. Se on kieltojen anti-ruumis, joka erosi toiseuksista 

kuten hysteerisen naisen ruumiista, työväenluokkaisesta ruumiista tai koloanilistisesta 

primitiivisestä ruumiista. 54 Kyseessä on siis käytosnormisto, joka koskee kehoa, joka on 

hienotunteisesti unohdettava. Tämän kuvan rikkominen on huumorille ja groteskille 

ominaista. Porvarillista viitekehoa vastaan syntyy groteskia komiikkaa ja tämä näkyy myös 

Minä, Askartelijan hahmojen hillittömyydessä.  

Tervo käyttää myös attraktion käsitettä korostuneen ruumiillisuuden yhteydessä. 

Attraktiot ovat populaariesityksen kohotuksia, jotka vetoavat ruumiillisuuteen. Ne ovat 

esimerkiksi vahvasti fyysisiä numeroita esityksissä. Tervon määritelmässä attraktiot eivät 

rakenna teoksellista kompositiota vaan koostuvat sarjasta erillisiä ohjelmanumeroita. 

Koska attraktio pyrkii vaikuttamaan katsojaan fyysisesti, provosoimaan adrenaliinia ja 

aiheuttamaan ruumiillisen vastareaktion esityksessä nähtyyn fyysilliseen suoritukseen. 

 

52 Knuutila, Seppo 1992, 268–271.  
53 Tervo, Petri 2021.  
54 Tervo, Petri 2011, 72–73. 
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”Attraktion valtaama ruumis muodostaa kaltaisen kuvan sekä esityksen kuvalle tai 

tapahtumalle, että yleisön ruumillistumiselle”.55 Näen rajauksen erillisiin 

ohjelmanumeroihin tarpeettomana. Vaikka Minä, Askartelija muodostaa juonellisen 

jatkumon näen attraktion hedelmälliseksi käsitteeksi tutkimukseni kannalta. Minä, 

Askartelijan hahmojen intensiteetti, ylettömät tunnepurkaukset ja jatkuva huutaminen 

toimivat tällaisena fyysisenä provokaattorina. Lavalla korostuu fyysisyys, yleisön halu 

tirkistellä. Vahvaksi elementiksi nousevat ruumiillisuus ja kehot.  

Hygienian, siveyden ja yksityisyyden rikkominen ovat tyypillisiä tapoja toimia 

sopimattomasti porvarillista viitekehon oletusta vastaan. Minä, Askartelijan kohdalla se 

tarkoittaa varsinkin mentaalista epähygieenisyyttä. Katsoja haluaa ja ei halua nähdä. 

Tällainen sopimattomuus on populaariteatterille ominaista ja sen tarkoituskin on olla 

säädytöntä. Tervo viittaa Bahtinin groteskin kulttuuriin karnevaaleissa, joka korostaa 

kaikkia ruumiin aukkoja ja kuinka se muistuttaa, että ihmisruumis mätänee yhtä lailla 

maan kanssa. Tällaisessa karnevalistisessa groteskissa ruumiillisen volyymin resurssit ovat 

vahvasti käytössä. 

Tässä tutkimuksessa käytän ruumiillisuuden käsitettä kategorisoidakseni esityksestä 

tekemiäni havaintoja. Se sisältää esiintyjän, katsojan ja yhteisön ruumiin sekä tilanteet, 

joissa huomio kohdistuu ruumiiseen. Minä, Askartelijan kohdalla se tarkoittaa varsinkin 

kielen tasolla tapahtuvaa ohjausta. Tarkennan ruumiillisuuden käsitettä vielä groteskin 

yhteydessä. Keskityn koomisen groteskeihin ilmentymiin myös ruumiillisuuden 

näkökulmasta. Groteski syntyy ristiriidasta ja epäsopivasta, kuten mistä huumorikin 

ammentaa. Groteski on tyyli, joka on yksi komiikan ilmiöistä. Koska olen nyt taustoittanut 

sekä naurun, ruumiillisuuden ja kauhun elementtejä, voimme seuraavaksi todeta, että 

groteski yhdistää nämä kaikki.    

 

55 Tervo, Petri 2021. 
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3 Groteski  

Groteski tarkoittaa vääristynyttä, irvokasta ja eriskummallista. Kuvaustyylinä siihen liittyy 

liioittelu ja karikatyyrimäisyys. Esitystaiteessa groteski on tyypillistä esimerkiksi 

varhaisessa oopperassa ja commedia dell’artessa. Tyylinä siinä korostuu parodia, satiiri, 

makaaberi ja musta huumori. Katsojalle vaikutus on paradoksaalinen, sillä groteski 

herättää sekä nautintoa että inhoa, naurua ja pelkoa, se houkuttelee ja sysää pois. 56  

Groteskissa nähdään tällä hetkellä tyypillisesti kaksi päähaaraa. Karnevalistista naurua 

korostava groteski liittyy Mihail Bahtinin kansannaurukulttuurin karnevaaliteoriaan. 

Karnevalistisessa naurussa korostuu sosiaalisuus, materiaalisuus, ruumiillisuus, 

kosmisuus, kollektiivisuus, utooppisuus, positiivisuus ja uudistavuus. Vallitseva tapa on 

puhua karnevalisoinnista tai karnevalistisesta groteskista, kun tarkoitetaan riemukasta ja 

koomista groteskia. Bahtinille groteski on konsti johtaa vakava naurunalaiseksi, mutta 

myös naurunalainen vakavaksi.   

Toinen groteski on romanttista modernismia. 57 Se lähestyy ihmisen subjektiivista pimeää 

puolta. Ruumis manifestoi fyysistä ja psyykkistä toiseutta, korostaen kauhua ja 

yksilöllistävää introspektiota. Romanttinen modernistinen groteski kääntää katseen 

yksilön subjektiiviseen avaruuteen. Nämä kaksi päähaaraa eivät sulje toisiaan pois. 

Kirjallisuustutkija Irma Perttula selventää linjojen sävyeroa ehdottamalla, että 

karnevalistinen groteski edustaa naurua ja modernistinen groteski kauhua. 58   

Kauhua tai naurua korostavien groteskien eroa voi ymmärtää käsitteiden 

syntymäprosessien kautta. Romanttisessa modernismissa Wolfgang Kayserin katse on 

ollut romantiikan ja sitä modernimmassa kirjallisuudessa, ja tätä vasten hänen 

groteskikäsityksensä on syntynyt.  Bahtinilla kiinnostus on ollut tätä aikaisemmassa 

kirjallisuudessa.  

Groteskia on taiteiden tutkimuksen kentällä tarkasteltu myös toiseuden kautta. Käsitteenä 

se on erittäin joustava. Yksimielisyyttä ei ole edes siitä, onko kyseessä tyylilaji. Tutkija 

 

56 Tieteen termipankki: Groteski. 
57 Romanttisen modernismin taustalla on Wolfgang Kayserin teos Das Groteske. Seine Gestaltung in Malerei 
und Dichtung 1957 ja Sigmund Freudin essee Das Unheimliche – epämukavuuden elämyksestä, 1919 (2005). 
58 Perttula, Irma 2010, 27–30. 
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Jussi Willman muotoilee osuvasti, että jos groteski voi olla yhdelle tuota ja toiselle tätä, 

niin luonnollista groteskia ei ole olemassa, vaan se on luotu, ajateltu, kielellinen ilmiö. 59   

Tässä tutkielmassa käytän groteskia humoristisena tyylilajina. Keskityn Minä Askartelijaan 

Bahtinin karnevalistisen groteskin avulla. Valintaani perustelee esityksen ambivalenssin, 

ruumiillisuus, yhteisöllisyyden, naurun ja moukkamaisuuden korostuminen. Esitys on 

olennaisesti komediallinen ja sen vastenmielisyys syntyy epäsopivasta käytöksestä ja 

arvoristiriidoista. Eksistentialistinen tuska ei ole poissuljettu Bahtinin naurusta. Minä, 

Askartelijan sävy on virnuileva, eikä se keskity yksilöön vaan yhteisöön.  

Bahtin on esittänyt teoksessaan Francois Rabelais: keskiajan ja renessanssin nauru että 

keskiajan karnevaalitoreilla ihmistenväliset hierarkiat hajosivat kun yksilöiden asemat 

ylitettiin erityisessä kohotetussa tilassa. Vuosisatojen kehitysprosessissa muodostui 

karnevaaleihin omanlainen symbolien ja muotojen kieli, joka kykeni rikkaudessaan 

ilmaisemaan kansan yhteistä tuntemusta jaetusta maailmankuvasta. Se vastusti ikuisia 

totuuksia leikkien havainnolla, että hallitsevat totuudet ja valta ovat suhteellisia. Muotoon 

liittyy olennaisesti asioiden kääntäminen päälaelleen ja ivamukaelmat. Karnevalistinen 

nauru on Bahtinin mukaan ambivalenttia. Se on universaalia naurua, jossa kaikki nauravat 

yhdessä kaikelle, myös itselleen. Nauru riemuitsee ja pilkkaa, häpäisee ja ylentää, hylkää ja 

hyväksyy. Normaalia elämää ei parodioida vain negaationa vaan kansankulttuurille on 

Bahtinin mukaan vierasta täysin negatiinen parodia, jota uuden ajan formaali parodia 

hänen mukaansa on. 60 

Bahtin näki itsensä filosofina.61 On vaikea arvioida. kuinka paikkansapitävä Bahtinin 

ymmärrys on keskiaikaisen kansalaiskollektiivin karnevaalimentaliteetista ja teoriaa on 

mielekästä lukea varsinkin filosofisena ajatuskokeiluna. Mutta on helppo pitää sinänsä 

uskottavana kansanhuumorin olemusta, jota Bahtin teoksessaan esittelee. Bahtin on 

saanut kritiikkiä siitä, että hän käyttää yksinomaan kaunokirjallisia lähteitä ja hänen 

kansankäsityksensä on idealistinen. Bahtinin karnevalistisessa kansankulttuurissa on niin 

voimakas oletus positiivisuudesta ja hyväntahtoisuudesta, että satiirin ja väkivallan 

pimeätkin puolet ovat myös positiivisia. Bahtin erottelee virallisen (kirkko, virkavalta) ja 

 

59 Willman, Jussi 2007 & 2010, 83–85. 
60 Bahtin, Mihail. 1995 (1965), 11–13. 
61 Laine, Tapani 1995, 425. 
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epämuodollisen kulttuurin (kansa), mikä ainakaan taiteen tutkimuksen kontekstissa ei 

vaikuta kestävältä jaolta.  

Ajatus kansasta tai kansakulttuurista, jolle negaatio on luonteenvastainen 62 on 

absurdihko nykyhetkessä. Bahtinin karnevaalit ovat Willmanin sanoin: ”myyttisutooppisia 

tapahtumia, joiden ambivalentti ja utooppinen luonne on pohjimmiltaan muuttumaton, 

vaikka karnevaali ilmenee historian tapahtumissa ja kirjallisuudessa eri aikakausina eri 

tavoin”. 63  Bahtinin mukaan kansan naurukulttuurin groteski näivettyi klassisen 

kaanonin kausina 1600- ja 1700-luvuilla. Se luhistui naturalismiksi tai vajosi halpamaiseen 

komiikkaan. 64 Nykypäivään kansan naurukulttuuria on mahdollista hahmotella 

komedian kehitysjatkumona, jolloin karnevalistinen ja groteski nauru ovat yhä läsnä, 

vaikkei varsinaista karnevaalin kansanjuhlan toisintoa konkreettisena tapahtumana 

voikaan enää sellaisena toteutua. Sen piirteitä on kuitenkin nähtävissä esimerkiksi oikean 

ja väärän, sopimattoman ja sallitun nurinkäännöissä.     

Groteskiin tyyliin voi suhtautua vastadiskurssina, sillä se on aina suhteessa 

luonnollisuuteen, normiin, legitiimiin ja hyvään makuun. Se sisältää väistämättä oletuksen 

normista ja sen rikkomisesta. Groteski sisältää ideaalin ja epämuotoisen 

vastakohtaisuuden. Määritelläkseen itsensä korkea tarvitsee matalaa. Groteski purkaa 

hierarkioita, koettelee rajoja ja samaistuttaa toiseuksiin. Se törmää disharmoniaan, 

herättää vetovoimaa ja torjuntaa. 65  

Inversio eli nurin kääntäminen, degradaatio eli arvonalennus, deformaatio eli 

epämuotoisuus, disharmonia, liiallisuus ja inkongruentti yhdistely ovat groteskin 

tunnettuja keinoja, jotka voivat olla ristikkäisiä ja samanaikaisia. 66 

Aikaisemmin käsittelin inkongruenttia yhdistelyä huumorin yhteensopimattomuusteorian 

yhteydessä, jolloin käsittelin kulttuuristen kategorisointien yhteentörmäyksiä huumorin 

perustana. Inkongruentilla yhdistelyllä luodaan paradokseja. Sitä käytetään eri tasoilla, 

joita voivat olla esimerkiksi käsitepiirit ihminen-eläin ja elävä-eloton. Yhdistely voidaan 

tehdä esitystasoilla yhdistämällä toisensa poissulkevia tyylejä kuten realismi ja fantasia tai 

koominen ja traaginen. Diskurssin tasolla voidaan käyttää esimerkiksi lyyrisen ja arkisen 

 

62 Bahtin, Mihail. 1995 (1965), 13. 
63 Willman, Jussi 2007 & 2010, 77. 
64 Bahtin, Mihail 1995 (1965), 32. 
65 Perttula, Irma 2010, 36, 61. 
66 Perttula, Irma 2010, 32–36, 62. 
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tai asiallisen kerronnan ja tabujen yhdistämistä. Inkongruenssi on groteskin ehto. 67 

Huumorin ja groteskin eroa on hahmoteltu myös inkongruenssin avulla. Komiikassa 

ristiriita ratkaistaan älyllisesti ja helpotus laukaisee ristiriidan. Groteski ristiriita ei ratkea, 

vaan vastaanottaja pysyy hämmentyneenä. Huumorin inkongruenssin herättämä nauru 

vapauttaa ristiriidasta, mutta groteskissa mukaan jää häiritsevä ja torjuminen. Koomisessa 

inkongruenssi- ja huojennusteoria kietoutuvat yhteen, mutta groteski inkongruenssi jää 

piinaamaan. 68  

Bahtin kytkee karnevalistisen kansannaurunperinteen naurukultteihin, joissa vakavien 

myyttien rinnalla oli nauru. Kirousmyyttejä ja sankareiden rinnalla elävät näiden parodiset 

kaksoisolennot. Jotkut naurukultit parodioivat esimerkiksi kirkon kulttia.69 Groteski 

nojaa eettiselle tai/ja loogiselle ristiriidalle, eikä absoluuttista groteskia ole olemassa. 70 

Minä, Askartelijassa tapahtuu parodinen askartelukurssi, joka on allegoria taidetyöpajalle, 

laaja-alaisessa analyysissa tematiikka on levitettävissä koskemaan ylipäätänsä inhimillistä 

toimintaa. Sen toiminnassa yhdistyvät spiritualistinen ja maallinen, primitiivinen ja 

korkeakulttuurinen, brutaali ja subliimi.  

Kyseenalaistaessaan vakiintuneita luokituksia ja arvojärjestelmiä, groteski purkaa niitä. 

Kun asioita käsitellään piittaamatta soveliaisuudesta ja hyvää makua alentaen, valokeilaan 

päätyvät inhimillisen matala ja raadollinen puoli kuten arvaamaton käytös, mentaaliset 

poikkeavuudet, luonnolliset tarpeet ja ruumiintoiminnot. 71  Groteskin inkongruenssin 

keinoilla puretaan normin kaavaa, hyvän ja pahan hierarkiaa.72 Tietoisuus ihmisen 

olemassaolon armottomasta ruumiillisuudesta ja varsinkin eläimellisyydestä on groteskille 

tyypillistä. 73  Sekoittamalla eläin- ja ihmiskategorioita groteski ilmaisu mitätöi ihmisen 

ainutkertaisuutta suhteessa muihin elämänmuotoihin. Se muistuttaa kuolevaisuudesta.  

3.1 Kammottava ruumiillisuus 

Groteskissa korostuu ruumiillisuus. Siihen liittyy elimellisesti ymmärrys ihmisen 

katoavaisuudesta ja elämän julmasta fyysisyydestä. Ajatukseen liittyy myös ihmisen ja 

 

67 Perttula, Irma 2010, 79–89. 
68 Perttula, Irma 2015, 257–258. 
69 Bahtin, Mihail 1995 (1965), 8–9. 
70 Bahtin, Mihail 1995 (1965), 91. 
71 Perttula, Irma 2015, 251. 
72 Perttula Irma 2010, 207. 
73 Perttula, Irma 2010, 44. 
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eläimen yhdistyminen toisaalta konkreettisesti, mutta myös abstraktimmalla tasolla.74 

Konkretialla tarkoitan erilaisia fantastisia elämänmuotohybridejä kuten merenneitoja ja 

minotauruksia. Abstraktilla tasolla kyse on ihmisen eläimellisyyden paljastamisesta. 

Sivistys on vain yksi luonnon muoto.  

Vastakohtana transendentille ja monumenttaaliselle klassisen estetiikan kehoille groteskit 

kehonkuvat ovat maallisia, muuttuvia, epäsymmetrisiä ja erittäviä. Klassisen estetiikan 

keho on itsenäinen, suljettu, staattinen ja siloteltu. Se on normaali ja toivottava, ja 

tunnistettavissa korkean ja virallisen kulttuurin normalisaation pyrkimyksistä. 75 

Olennaista on uljaan ja ideaalin alentaminen maan tasolle. Hienostunut seremonia 

toimitetaan narrin näkökulmasta. Karnevalistisen groteskissa ruumiissa korostuu 

materiaalis-ruumiilliset ulottuvuudet kuten syöminen, juominen, sukupuolielämä, 

ruuansulatus jne., jotka eivät ole erillään muista elämän osa-alueista kuten abstraktista 

hengestä. 76 Siinä tuntuu kapina kohtuuttomia vaatimuksia vastaan. Tällainen ruumiin 

vartiointi ja hallinta sekä vastarinta kontrollia kohtaan ovat samaa ilmiötä, mitä 

aikaisemmin käsiteltiin porvarillisen viitekehon kohdalla. Oikeanlaista ruumista hoidetaan 

tietyllä hygienialla, työllä ja kurilla. Sopiva ruumis on toimiva, hillitty ja muodollinen. 

Keskeistä groteskissa ruumiissa on, että ruumiin rajat ylittyvät joko kahden ruumiin tai 

ruumiin ja maailman välillä. Tällaisia materiaalisia toimintoja ovat esimerkiksi syöminen, 

kasvaminen, erittäminen, sairaudet, syntyminen, kuoleminen, kappaleiksi repiminen jne. 

Bahtin käyttää näistä tapahtumista termiä ruumiin draama.77  

Jos hallitseva luokka määrittelee sopivan kehon, se ei ole itsekään voinut noudattaa 

ideaaliaan. Tässä on mahdoton vaatimus, jota vastaan kapinointi on monella tavalla 

tyydyttävää. Tässä valossa ruumiillisuuden korostuminen näyttämöllä voidaan nähdä 

samaksi kansanhuumorin jatkumoksi, josta Bahtin kirjoittaa. Vaikka draaman jälkeisessä 

nykyteatterissa korostuukin kielen alistuminen ruumiillisuudelle, ruumiillisuus voi nousta 

esiin myös muilla tavoilla.  

Minä, Askartelija on aina kakofoniaan asti täynnä puhetta ja varsinkin huutoa, joka 

vyörynä muuttuu fyysiseksi kokemukseksi. Kun lavalla jatkuvasti huudetaan, kirotaan, 

uhkaillaan ja örvelletään, katsoja virittyy tehostuneeseen valppaaseen tilaan. 

 

74 esim. Perttula, Irma 2010, 44. 
75 Russo, Mary 1995, 8. 
76 Bahtin, Mihail 1995 (1965) 19–21. 
77 Bahtin. Mihail 1995 (1965), 281. 
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Huutamisessa korostuu myös näyttelijän ruumis ja sen työ. Kielellä on suuri merkitys 

Minä, Askartelijassa. Sen ruumiillisuus syntyy läsnäolon ja teemojen kautta, mutta myös 

puheen tasolla. Esityksessä käytetty kieli viittaa jatkuvasti groteskeihin ruumiillisuuksiin; 

halkeaviin hampaisiin, pään räjähtämiseen, ruumiin sahaamiseen, tarpeiden tekemiseen 

jne.  

3.2  Ylevä subliimi  

Subliimilla tarkoitetaan ylevää elämystä. Sen ei tarvitse olla miellyttävää ja kaunista, vaan 

ylipäätänsä valtavaa, kuin henkeä nostattavaa. Taiteesta puhuttaessa esimerkiksi sopivat 

romantiikan ajan jylhät luonnonvoimien kuvaukset. 78 Laaja subliimin käsite viittaa 

taiteen voimaan kyseenalaista kulttuurisia ajattelutapoja kuten itsensä. Subliimi on 

esittämisen rajoille menemistä. Subliimilla on kyky kyseenalaistaa harmonia ja kauneus. 

Subliimi edellyttää taiteilijalta arviointia oman toimintansa lähtökohdista ja se merkitsee 

taiteen voimaa erota vallitsevan järjestyksen vahvistamisesta. Subliimiin liittyy kokemus 

mielihyvän ja tuskan sekoittumisesta ihmisen yrittäessä ymmärtää käsityskyvyn ylittävää. 

79 Näin ollen subliimi muistuttaa groteskia, ero on elämyksen sävyn suunnassa. Groteski 

suuntaa alas hyljeksittyyn ja subliimi ylös arvostettuun. Kumpaakaan ei ole olemassa 

ilman kokijaa.    

Victor Hugo näki vakavan ja ylevän vastakohtana groteskin, joka on käänteinen sille mikä 

maailmassa, luonnossa ja ihmisessä on hyvää tai kaunista.80 Kuitenkin subliimin suhdetta 

on tarkasteltu sen yhteydestä kauhuun esimerkiksi ihmisen elämän mitättömyyden, 

eksistentiaalisten tuskien edessä. Edmund Burke (1729–1797) käänsi ylevyysdiskurssin 

luonnonmaailmasta ihmismieleen. Hän on ensimmäisiä, joka liitti kammon ja ylevyyden 

toisiinsa järjestelmällisesti. Subliimi pystyy näyttämään ymmärryksemme vajavaisuuden. 

Burken mukaan ylevä herättää ihmisessä olemassaolon kysymyksiä, kun taas kauneus on 

sen rinnalla jotain pientä ja pehmeää. 81 Ylevän määritelmissä korostuu etäisyys 

koettavasta. 82 Kauhun ja kauneuden kokemuksen likeisyydestä voidaan kuvata 

esimerkiksi tulivuoren purkauksella. Etäältä seurattuna luonnonvoima voi herättää 

harrasta ihailua, läheltä koettuna todennäköisesti hirvittävää kauhua. 

 

78 Tieteen termipankki: Subliimi. 
79 Seppänen, Janne 1995, 86, 89–90, 148. 
80 Perttula, Irma 2010, 25. 
81 Kilpeläinen, Tapani 2015, 96–97. 
82 esim. Kilpeläisen 2015, mukaan Kant & Burke 96–99. 
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Romanttinen ironia 83 on kuin kirjallinen neljännen seinän rikkominen. Se on 

lähtökohdiltaan subliimin ja ironian sulautuma, jossa teoksessa ensin luodaan taiteellinen 

illuusio ja sitten tarkoituksella tuhotaan se. Subliimi kyseenalaistaa subjektimme, jolloin 

torjuvan ironinen suhtautuminen tekee sen helpommaksi lähestyä. Ironian 

etäännyttävyyden ansiosta voidaan alentaa riskiä tarkoituksettomasta pateettisesta 

naurettavuudesta, johon tietoinen subliimiin pyrkiminen helposti voi johtaa. 84 

Nähdäkseni ironia etäännyttää ja helpottaa myös groteskin kokemusta. Groteskin 

yhdistyessä subliimiin elämykseen, se toimii ironisoivasti.  

Groteskin ja subliimin suhde on läheinen. Vaikka ne erkanevat arkitodellisuudesta 

vastakkaisiin suuntiin, molemmat kyseenalaistavat inhimillisen subjektin 

kaikkivoipaisuuden. 85 Groteskin, ironian ja satiirin yhteiset juuret vaikuttavat 

ilmeisiltä.86 Mielenkiintoista on, että subliimista kirjoitettaessa usein vaikuttaa puuttuvan 

huumorin näkökulma.  

Mitä useammin jokin elämys koetaan, sen arkipäiväisemmäksi se muodostuu. Mitä 

tavanomaisemmaksi tapahtuma tai elämys muodostuu, sen mitättömämmäksi se käy. 

Ihminen paatuu, ja sopeutuu toistuviin asioihin. Sen vuoksi subliimilla ja groteskilla on 

voima kohottaa ajattelu ja kokemusvastaanotto voimakkaampaan tunteeseen ja erityiseksi 

tarkastelunkohteeksi. Mitä harvemmin elämys koetaan, sen erikoisemmaksi elämys 

näyttäytyy suhteessa arkipäivään. Näin ollen voidaan hahmotella kuvaaja, jossa koetut 

elämykset muodostavat normaalijakauman mallisen graafin. Tällöin pystysuunnan jana 

kuvaa elämyksen kokemistiheyttä ja vaakatason jana kuvaa elämyksen sävyn kehittymistä 

alhaisesta ylevään. Ehdotan groteskin ja subliimin suhteen kuvaajaksi seuraavaa: 

 

83 Tieteen termipankki: Romanttinen ironia. 
84 Aulanko, Kuismanen 1999, 8–9. 
85 Aulanko, Kuismanen 1999, 8–9. 
86 esim. Bahtin 1995, 270. 



                              30 
 

 

Kuva 1. Groteskin ja subliimin suhde kokemuksen esiintymistiheyteen. 

 

Toisin sanoen mitä harvinaisempi kokemuksen sävy on, sitä erikoisempi se on. Groteski ja 

subliimi ovat saman ilmiön (erityisen sävyttynyt elämys) vastakkaiset, mutteivat 

vastakohtaiset käsitteet. Samankaltainen jaottelu voidaan luoda hahmottamaan 

populaarikulttuuria siten, että groteskin paikalla nähtäisiin alakulttuuri ja subliimin 

kohdalla korkeakulttuuri. Yleisimmin ilmenevä massa keskellä edustaisi 

populaarikulttuuria.  

Minä, Askartelijassa Klemola leikittelee vaakatason janalla rinnastamalla ylhäisen ja 

alhaisen. Klemolan estetiikka houkuttelee arvioimaan arkipäiväisen ja siten mitättömän 

kautta sekä hengellisiä arvokkaiksi miellettyjä että primitiivisiä ja rahvaanomaisia tiloja. 

Minä, Askartelija taivuttaa hahmottelemani elämysten Gaussin käyrän korniksi palloksi, 

jossa subliimi ja groteski sekoittuvat arkipäiväisen mitättömyyden kanssa. Teoksessa 

tapahtuu komediallinen ristivaloitus, jossa mitättömyyden avulla osoitetaan ylhäisen ja 

alhaisen naurettavuus.  
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4 Mitättömyyden komiikka groteskissa askartelussa  

Tässä osuudessa jaan Minä, Askartelijan groteskin tasot ristiriitojen, ruumiillisuuden 

korostumisen ja ihailun/taiteilijuuden parodioihin sekä paradokseihin. Esitys yhdistää 

yhteensopimattomia elementtejä teemojen, tyylin ja käyttäytymisen tasoilla. Olennaista on 

subliimin ja groteskin asettuminen samalle kokemustasolle, jossa vastenmielisyys ja 

tavoiteltavuus yhdistyvät kaiken mitättömyydeksi. Tavoiteltavat ja ihailtavat asiat vedetään 

matalalle ruumiilliselle tasolle, samalla kun vähäpätöiset nostetaan arvostettujen rinnalle. 

Nauru ja groteski syntyvät tästä ristiriidasta. Esityksen huumorissa on nähtävissä 

elementtejä kaikista johtavista huumoriteorioista eli ylemmyydestä, huojennuksesta sekä 

ristiriidasta syntyvästä naurusta.  

Groteskin ominainen inkongruentti yhdistely tarkoittaa niiden yhdistämistä, jotka eivät 

kuulu yhteen. Minä, Askartelija on lähtöasetelmiltaan askartelukurssi, jolle osallistuva 

joukko hakee kurssilta vastauksia huomattavasti suurempiin kysymyksiin kuin 

askarteluun, johon lähtökohtaisesti suhtaudutaan vapaa-ajan puuhasteluna, enemmänkin 

ajankuluna kuin olemassaolon ja identiteetin kysymyksinä. Askartelu on luovaa toimintaa, 

mutta edes ammattimaisena toimintana se ei nouse sille yleisesti tunnistetulle arvostuksen 

tasolle, jota olisi totuttu pitämään taiteena. Askartelun merkitys on osallistujille niin suuri, 

että katsoja alkaa epäillä, että kysymys on jostakin muusta. Minä, Askartelijan 

askartelukurssilla askartelussa onkin kysymys elämän ja kuoleman kysymyksistä. Apuun 

tarvitaan shamanistisia rituaaleja, jotka houkuttelevat paikalle henkiä (tässä tapauksessa 

asiakkaita). Askartelukurssilta odotetaan apua identiteetin löytämiseen. Taustalla 

vaikuttaa rakkaudenkaipuu. Osallistujat kaipaavat apua niin epätoivoisesti, ettei edes 

opettajan kyvyttömyys opettaa haittaa.   

HANA: Vittu ku vituttaa tiäkkö munko se nyt sitte pitää tietää mitä mä haluan 
askarrella. Vittu ku ois kerranki halunnu että perseet pyyhitään kannetaan 
lavalle lyyään kitara kouraan ja pihat virtohin niinku muillekki ihmisille.. Ku 
nimenomaan koko homman idea oli se...87 

Esityksen realistiset ja fantastiset piirteet sekoittuvat. Ilmaisu ja miljöö ovat liioiteltuja, 

mutta realistisia. Mukana on todellisuudesta tunnistettavia hahmoja kuten imitoiden 

näytelty Juhani Merimaa ja Eero Ritalaa näyttelevä Eero Ritala. Fantastisia piirteitä on 

kummittelevassa itkevässä Kekkosessa ja puhuvassa papukaijassa, joka käyttäytyy ja johon 

 

87 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 27. 
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suhtaudutaan kuten se olisi ihminen. Katsojalle hämärtyy jako, milloin kysymys on 

irvailevasta leikittelystä ja milloin asetelmassa on kysymys allegoriasta. Hahmojen 

karikatyyrimaisuus on yksi tapa eläimellistää. Liioittelun avulla koominen nautinto on 

mahdollista, vaikka käytös olisi yleisesti paheksuttua. Naurun nautinto syntyy rikoksen 

seuraamisesta, kun katsoja itse saa olla ulkopuolinen.  

Kurssille osallistuu näyttelijä Markku, joka tarvitsee apua näyttelijäntyöhönsä. Hänen 

roolinsa tulevassa produktiossa on käki. Käki on lentokyvytön, ennen kuin Markku voi 

vapautua maneeristaan näytellä kädet taskussa. Sitä ennen käki on rampa. Markku 

omaksuu kubismin tyylilajina ja sen avulla löytää uudenlaisen ilmaisutyylin. Ympäristö 

kuitenkin kannustaa häntä näyttelemään omana itsenään. Omana itsenään Markku on 

kuitenkin rampa. Markun hahmon kohtalo kuvaa Minä, Askartelijan teemojen ja keinojen 

vyyhtiä osuvasti. Hänelle kysymys on niin tuskallinen, että ilmassa väreilee 

itsetuhoisuuden vaara, ellei ongelmaa saada ratkaistua. Yleisölle Markku on epävarma, 

keskeneräinen näyttelijä kämäisellä kurssilla, omien sanojensa mukaan Markku ei ole 

kurssilla, vaan kokemassa katabaasista88. Esityksessä yhdistetään mytologiset mystiset 

voimat ja nukkavieru repsottava askarteluviritelmä. Markun arvellaan voivan lentää, jos 

joku kurssin naisista rakastuisi häneen. Saadakseen jonkun rakastumaan Markkuun, hän 

ja kollegansa Jokinen ovat lähteneet mukaan askartelukurssille. Tämä on lähtöasetelman 

draamallinen ironia, sillä yleisö saa tietää pohjamotiivin mutta muut kurssin osalliset eivät 

asiaa tiedä. 

Irvailu ja allegoriat eivät sulje toisiaan pois, mutta jälkimmäisen tavoittaminen on 

vyöryvässä kakofoniassa haasteellisempaa. Lentokyky on tyypillinen lyyrinen metafora 

vapaudelle ja toimintakyvylle. Minä, Askartelijassa useimpiin hahmoihin liittyy lentokyky 

ja oman ilmaisun hakeminen. Kurssin organisaattori Hana, omistaa kurssin 

tapahtumapaikan UKK-hallin, sekä asuu siellä. Hän on lentäjä. Hana lentää 

konkreettisesti, muttei tiedä mitä haluaisi askarrella. Askarteluihinsa hän olettaa saavansa 

selkeän mallin. Hänen kiinnostuksensa vaikuttaa olevan ennen kaikkea kurssijuhlat, joissa 

hän olettaa pääsevänsä kokemaan katharsiksen.  

Papukaija Alex ei osaa lentää. Sille on uskoteltu, että se lentää laulamalla. Tarkemmin 

sanoen imitoimalla, siis matkimalla. Markku ei voi lentää rampojen käsiensä takia, mutta 

saa toivoa alkaessaan toteuttaa käkeään kubismin avulla. Oikeastaan siis matkimalla jo 

 

88 Katabaasis tarkoittaa henkistä tai mytologista matkaa kuolleiden valtakuntaan ns. alamaailmaan.  
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menestynyttä tyylilajia. Kurssille osallistuva Eero kamppailee omien ideoiden puutteen 

kanssa ja kokee toistavansa toisen ideoita, hän matkii, ei siis lennä. Lentoteema on 

allegoriana banaali. Asettuessaan matkimisen ja luovuuden kysymysten kanssa samalle 

tasolle se saa satiirisen vivahteen. Inkongruentit asetelmat tuottavat teoksen surrealistisen 

sävyn. Hillittömät hahmot ovat itsekeskeisiä ja arvaamattomia. Liioittelu menee niin 

pitkälle, ettei realismi päde, vaikka luonnottomuudet ovatkin tulkittavissa metaforisiksi.  

EERO: No se on ehkä Suomen tunnetuin näyttelijä. - - No sitku mä suostuin 
ohjaan tän Amadeus näytelmän tonne Kuopion Kaupunginteatt...  

ANU: Miten tämä liittyy minuun? 89 

Minä, Askartelijan hahmojen tunne-elämä on liioiteltua ja merkittävä osa dialogista 

käydään huutamalla. Ilmaisu on voimakasta, intensiivistä ja vaativaa. Hahmoilla on 

merkittäviä vaikeuksia kohdata toisiaan, eikä näkökenttään mahdu juuri itseään enempää. 

Syntyy mentaalista slapstickia, jossa ei naureta fyysiselle törmäilylle vaan sosiaaliselle 

kömpelyydelle. Itsekeskeisyyttä korostetaan niin paljon, että se taittuu esityksen tasolla 

itseironiseksi. Kurssin opettaja Anu on sekavuudessaan paitsi työkyvytön, myös 

vaarallinen. Opettaja pitää osallistujia henkisenä panttivankina muun muassa 

mouruamalla oppilailtaan kehuja, itsesäälisesti itkeskelemällä ja itsemurhalla uhkailulla. 

Mentoroinnin sijaan hän kääntää huomion itseensä ja laastaroi kärsimystään muiden 

huomiolla ja viettelee oppilaansa. Opiskelijat ovat askartelukurssilla omalla vastuullaan ja 

heidän on löydettävä itse askartelunsa. Heitä ei voi ohjata. Ryhdyttyään seksisuhteeseen 

opiskelijan kanssa, Anu ohittaa vastuunsa ja opiskelijan kohtaamisen jopa 

jälkipuintitilanteessa. Räävittömän käytöksen kohdalla tilannetta käännetään 

vinksahtaneemmaksi nurinkurisilla sukupuolirooleilla. 

Osallistujat etsivät askartelukurssilta vastauksia identiteettiinsä, osa epätoivoisesti. 

Henkisen ja fyysisen väkivallan läsnäolo peilautuu suhteettomana, kun askartelun 

kohteena ovat pallot ja materiaalina vaikkapa roskat. Samalla taiteelle tehdyt uhraukset 

tulevat kritiikin valoon. Askartelijoiden halut, työt ja ihailujen kohteet ovat 

tarkoituksellisen noloja. Minä, Askartelijan groteski on vastadiskurssi, joka osoittaa 

uhrien naurettavuuden taiteen alttarilla.  

 

89 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 44. 



                              34 
 

4.1 Selittämätöntä puuhastelua: ylevän ja alhaisen yhdistelmät   

Taide on inhimillisen kulttuurin toimintaa, jossa nykyajassa korostuu viestintä. Se kattaa 

laajan joustavarajaisen joukon elementtejä, joihin yleensä yhdistetään jonkinlainen 

esteettinen elämys. Nykyaikainen länsimainen taidekäsitys on perua 1700-luvulla 

tapahtuneesta ajattelun muutoksesta, jossa taiteilija erottautui käsityöläisammateista 

mystifioidummaksi ajattelijaksi, jonka ammattitaitoon kuuluu taiteilijuus. 

Taiteilijuustyönkuvaan kehittyi rajoittamattoman luovuuden korostajaksi myytti 

erityislahjasta, joka selittää normista poikkeavaa käytöstä. Statusero askartelun ja taiteen 

välillä on historiallisessa mielessä tuore ilmiö. Alan sisäinen kilpailu ja taiteilijan 

erityislaatuisuuden korostuminen ovat mahdollistaneet taiteen erottamisen työelämän 

normistosta. Eksentrinen tai huono käytös voi olla palkittavaa toimintaa, joka pönkittää 

erityislaatuisen henkilön brändiä.  

ANU: Se onki semmonen homma - se menee huhhuh. Mie en pysty, mutta ne on 
huhhuh-juttuja ku tuonne mennää askartelumateriaaleja hakemaan. Työ 
meette, ette tiiä mitä ettitte sieltä, joudutte sinne labyrinttii kaikki eksyksii, eri 
labyrintteihi…)90 

Minä, Askartelijassa askartelussa on kysymys jostain elämää suuremmasta. 

Tavanomaisista askartelumateriaaleista luodaan tuotteita, joilla ei ole hyödyllistä 

funktiota. Samalla tavoitellaan jaloja hengellisiä prosesseja. Syntyy satiiri taiteilijuudesta, 

mutta sen kysymykset laajenevat eksistentiaalisiksi, kun askartelusta tulee yksilöä 

määrittävää. Askartelu on ajanvietettä, virkistyskeino ja harrastus mutta Minä, 

Askartelijan askartelijat tekevät työtä ääni vakavuudesta vavisten. Askartelu on jotain niin 

ihmeellistä, ettei sitä voi ihminen ymmärtää. Syntyy koominen risteytys, jonka taustalla 

vaanii huomautus siitä, että luterilainen työmoraali on naurettavaa. Työ on yhtä kaikki 

näpertelyä. Toisaalta askartelu on jotain mitä halutaankin tehdä, ja työ on tyypillisesti 

välttämätöntä, jotain mikä on tehtävä.  

ANU: Mistäs vitusta sie tiet et se risu siel sinuu kutsuu, siel voi olla vaikka jonku 
vanha lakki tai iso sieni tai vittu. Sanoit sie nyt heille ettei tääl tehä mitää 
tommosta? Nyt myö askarrellaan niin että HENKI LÄHTEE!!! Hahahaha, no 
eihä se nyt lähe oikeesti mut tää on henkimaailman juttuja nää on oikeesti... Diu 
dau, yli hilseen. Se on siellä nii! 91 

 

90 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 7. 
91 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 8. 
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Esitys alkaa tilanteesta, jossa lentokonehallissa houkutellaan henkiä shamanistisin menoin 

suitsukkein ja rytmein. Kurssin opettaja Anu toimii sekä ohjaajana että henkimaailmojen 

välisenä hoitajana, jonka juopunut tanssi on rituaalisuudessaan enemmänkin mystisen 

hengellisyyden osoitus kuin aistillis-ruumiillisen hedonismin ilmentymä. Shamaaneihin on 

tyypillisesti liitetty uskomus heidän yliluonnollisista kyvyistään. Askartelutarvikkeiden 

löytäminen on hengellinen prosessi, jota verrataan esityksessä labyrintteihin eksymiseen.  

Askartelukurssin on tarkoitus päättyä loppujuhlaan, jossa rellestetään jallukorin voimalla 

ja päädytään lopulta katharsikseen. Viinanhuuruiset kerhot ja seminaarit viina-

arpajaisineen assosioituvat banaaliudessaan organisaatioiden pikkujouluihin ja edellisten 

vuosikymmenten humalahuuruiseen yrityskulttuuriin, mutta kurssi saa erikoisen sävyn 

henkilökohtaisen itsensä etsimisen kautta. Efektiä korostaa se, että örveltäjät ovat aikuisia 

naisia. Yleisesti opettajan rooliin kuuluu olla normien tietäjä ja neuvoja, joka edustaa usein 

tiettyä organisaatiota. Yhdistettynä Anun kyseenalaiseen toimintaan hengen pyhyys ja 

ohjaajan auktoriteetti tulevat rienauksen kohteeksi. Tällaista käskyvaltaa vastaan 

kapinoiminen on houkutteleva riemu, jota taiteen kautta mielellään käsitellään esimerkiksi 

veijariromantiikassa.    

ANU: ...ja armoo ja esi-isiä ja henkiä houhutuan ja eläviä ja kuolleita ja kaikki 
saa tulla ja…Ilman sakeeks pistät nii tulee ideoita sitte! Tulee kuolleita ja tulee 
eläviä…92 

Minä askartelijassa jylhät hengelliset voimat ovat osa pateettista sekoilua. Päälle syntyy 

ironian kerros, joka mahdollistaa aiheen käsittelyn etäännytetysti. Kysymykset siitä kuka 

on taiteileva nero, ja kuka huono taiteilija kääntyvät banaalista koomiseksi. Esityksessä 

kurssijuhlien motiiviksi määritetään katharsis, jolla tarkoitetaan tiettyä taiteen tuottamaa 

hengen tilaa. Katharsis on se jokin pyhä, joka on vapauttava meidät tuskasta. Subliimi on 

se katharttinen tila, joka kohottaa taidelämyksen poikkeustilaksi. Se on tarjolla taiteilevan 

neron luomusten avulla, se nostaa kokemuksen pyhien vapautusten tasolle.  

Askarteluun yhdistetään reippaan kiroilun ryydittämänä myyttiset labyrintit ja katabaasis. 

Itsensä löytämisen ja kehittämisen tarve ovat tämän päivän hengellisiä prosesseja, joihin 

luovassa toiminnassa yhdistyy autenttisuuden vaade. Näitä yksilökeskeisiä prosesseja 

kurssin osallistujat suorittavat yhteisössä. Huumori syntyy toisaalta näiden 

yhteensopimattomuuksista, toisaalta vapauttavasta kapinasta totuttua vastaan.   

 

92 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 3. 
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Miljöötä leimaa karu halliestetiikka rahvaanomaisine muovituoleineen. Ympäristö on 

sotkuinen ja kolkko. Siinä korostuu betoni ja metalli. Osallistujat nukkuvat rautasängyissä, 

joista karmeudessaan huvittavin on metallinen hetekkamainen parvisänkyviritelmä 

kolmella kerroksella. Kun Minä, Askartelijassa tapahtuu esityksiä, niitä kuvitetaan 

ylenkatsottaviksi mielletyin keinoin kuten karaokevalaistuksella ja savukoneella. 93 

Vaikutelma on sotkuinen ja niin ovat roolihahmotkin, jotka ovat parhaimmillaan 

vastenmielisiä. Heidän motiivinsa ovat vähäpätöisiä ja ihailun kohteensa jollain tavalla 

noloja. Fokus on matalastatuksissa esityslajeissa kuten maakuntateatterissa, 

lastennäytelmässä ja iskelmässä. Kaikkia päähahmoja riivaa tuska, jonka ansiosta katsoja 

pystyy kokemaan samaistumisen tunteita kaiken etäännyttävän irvailun lomassa.  Samalla 

tunnetut korkeakulttuuriin liitetyt taiteilijanerot kuten Mozart ja Picasso ovat kaukaisia, 

samaistumattomia ja saavuttamattomia instituutioita.  

Vaikka itsekeskeisyyttä pidetään yleisesti halveksittavana luonteenpiirteenä ja 

yhteisöllisyyttä arvostetaan, todellisuuden ajan käytäntö eroaa tästä ideaalista. Minä, 

Askartelija kääntää tämän havainnon esiin kääntämällä ilmiöt nurinkurisiksi. Hahmot 

muodostavat tiiviin yhteisön, vaikka toiminnan suunta vaikuttaa olevan vain itseensä päin 

kääntynyttä. Askartelu otetaan totisesti vakavasti kuin työ tai sitäkin merkittävämpi 

toiminta. Toimijat ovat naurettavia, mutta matalastatuksisina herättävät katsojassa 

empatian ja samaistumisen tunteita. Hahmot ilmaisevat epäsuosittuja mielipiteitä, ja tämä 

rehellisyys tuottaa naurua. Saako iskelmästä ja armeijasta nauttia tosissaan? Voiko 

nuorisoa vihata vakavissaan? Nauru yhdistää ja jättää ulkopuolelle.  

HANA: Tämä on saatana kaikki Alexin syytä. Alex ja Alexin oma ääni. Perkele. 
Pitääkö mun nyt oikeesti mennä sille jotain lirkuttelemaan? Saatanan nuoriso. 
Mä vihaan nuorisoo niin että mulla meinaa pää räjähtää. Nuoriso ja 
teatterimiehet. Ne on pilannu meijän elämän. 94 

Esityksessä tapahtuu ristikkäin jatkuvasti inkongruentteja yhdistelyjä, jotka todentavat 

groteskin estetiikkaa. Hanan armeijan ihannointi yhdistyy hänen hillittömyyteensä. 

Samoin lentäminen ja halliestetiikka ovat kovia maskuliiniseksi yhdistettyjä elementtejä, 

kun pallot ja askartelu pehmeitä feminiinisiä. Juonen tasolla yhdistetään kubistinen 

tyylisuuntaus lastenteatteriin.    

 

93 Liite 2, kuva 2, 3 ja 5    
94 Klemola Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 88. 
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4.2 Kuka sussa askartelee? Onko se oksennus? Ruumiillisuus ja eksistenssi  

ANU: - - - Mikä materiaali sua kutsuu? Kuka siellä kutsuu? Kuka sussa 
askartelee. Onko se oksennus. (oksettaa) 95 

Bahtinin mukaan naurun yhdistyessä solvaamisen ruumiillisiin kuviin, kyseessä on lähes 

aina groteskin ruumiillinen tematiikka. 96 Minä, Askartelija pilkkaa ja ymmärtää 

samanaikaisesti. Yleisö saadaan nauramaan ruumiillisille groteskeille asioille kuten:    

- Hiusten palamaan syttymiselle  

- Vereslihaiselle palovammalle  

- Opettajan seksuaalisesti 

hyväksikäyttämän oppilaan ahdistukselle 

- Henkilön häpeälle hänen yrittäessä 

käyttää vammautuneita käsiään 

normaalisti 

- Henkilölle, jolla on tarpeet housuissa 

koko illan  

- Uhkauksille, joihin liittyy väkivaltaa 

 

- Huutoitkulle  

- Oksentamiselle  

- Keski-ikäisten naisten holtittomalle 

ryyppäämiselle ja turvallisuuden 

piittaamattomuudelle  

- Ihmisen toimintakyvyttömyydelle, 

konttaamiselle, kehon 

hallitsemattomuudelle 

- Naisten vessassa toikkaroimiselle 

- Tarpeelle lainata pikkuhousuja, 

intiimipesulle 

 

Näin irrotettuina naurettavat tapahtumat näyttäytyvät enemmän hirvittävinä kuin 

koomisina. Groteski asemoi tapahtuman tragedian ja koomisen väliin. Minä, Askartelijan 

hahmoja ei itsekontrolli liiemmin rasita. Käytösnormistoa rikkova holtiton ruumis on 

läsnä erityisesti juopottelevien hahmojen toikkaroinnissa, mutta sitä haastaa myös 

huutaminen, joka määrittää valtaosaa hahmojen vuorovaikutusta. Huutamisesta syntyy 

kuormittava intensiteetti, joka provosoi vastaanottajassakin ylivirittyneen tilan. 

Yhtäaikainen huutaminen korostaa kaaosta.  

Klemola itse on kommentoinut virnistellen ohjaustyylinsä huutamistendenssiä nimeämällä 

esityksensä oopperaksi.97 Minä, Askartelijan huutavat hahmot eivät ole suoranaisesti 

aggressiivisia, vaan huudossa on enemmänkin kyse hahmojen hillittömyydestä. 

Huutaminen on aikuiselle sopimatonta käytöstä ja sen kuuleminen kohottaa 

vastaanottajan vireys- ja stressitasoa. Huuto on merkki vaarasta ja tapahtuman 

tärkeydestä. Normistoon vielä sopeutumattomat lapset huutavat paljon saadakseen 

 

95 Klemola Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 8. 
96 Bahtin, Mihail 1995 (1965), 283. 
97 Klemola, Leea 2022. 
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huomion itseensä. Minä, Askartelijan hahmojen ylettömät tunnepurkaukset ja huuto 

toimivat fyysisenä provokaattorina.  

HANA: (Soittaa) Hei. Hana täällä taas. Arja mä en pysty nyt tuleen sinne. Ei ei 
ei ei ei...Arja Arja Arja mä mä olen sulle nyt täysin rehellinen. Mä oon täällä 
askartelukurssilla sen takia että...että… mä oon tekemässä sulle 
syntymäpäivälahjaa. Kyllä. Kyllä. Nyt mua vituttaa. Joo nyt mua vituttaa. No 
vituttaa se että mä jouduin tämän paljastamaan ja tämä...tämä ihana yllätys...se 
meni nyt ihan pilalle. (tauko) Ei sun tarvi uskoo. Älä usko näät sitte. (tauko) 
Mitä? ...miks sun pitäis olla huolissaan mun viinan juonnista? Mutta tää 
naamahan on työtapaturma. Tää naamahan on työtapaturma. Haloo? Haloo? 98 

Toisteisuudessaan huutaminen, jatkuva itkeskely ja muutoinkin ylettömät 

tunnepurkaukset saavat hahmot näyttämään intensiivisyydessään lapsellisilta. Efektiä 

korostaa jatkuva tunnepuhe, jossa hahmot sanoittavat tuntemuksiaan samaan tyyliin, kuin 

lapsia opetetaan käsittelemään tunne-elämäänsä. Toisaalta kokemukseen yhdistyy 

assosiaatiot hahmojen ilmaisun vapaudesta ja rehellisyydestä. Minä, Askartelijan 

yhteisössä läsnäolosta puuttuu sivistynyt keskiluokkainen muodollisuuden kerros. 

Komiikasta voi löytää sekä ylemmyysteorian elementtejä (käyttäytyvätpä nuo huonosti ja 

lapsellisesti), että huojennusteorian tabujen ohittamisen nautintoa. Ruumiillisuutta 

korostavan huumorin kohdalla erityisesti huojennusteorian osatekijät houkuttelevat 

analysointiin, sillä huojennusteoriassa korostetaan ihmisen sisäisiä paheksuttuja 

impulsseja. Psykoanalyyttinen tausta huojennusteoriassa korostaa seksuaalisuuteen ja 

väkivaltaan liittyviä sosiaalisia ja yksityisiä esteitä sekä niiden ohittamista. 

Huojennusteorian nauru purkaa jännitystä, joka ristiriidasta syntyy.  

Porvarillista viitekehoa vastaan groteski ruumis on arvaamaton ja edustaa häpeällisiä 

viettejä. Opettajan kyseenalainen suhde oppilaaseen kehystetään naurettavaksi 

absurdiudessaan, mutta toimii silti samalla viittauksena metoo-keskusteluun. Minä, 

Askartelijan hyväksikäytössä osapuolina ovat vanhempi nainen ja nuorempi mies, joka 

kääntää stereotypian sen verran vinksalleen, että vapautunut nauru on mahdollinen 

hullunkurisen kurssin kontekstissa.   

ANU: Ja nyt minuu syytetää pedofiiliks  

EERO: Ei sua syytetä pedofiiliks 

ANU: No mistä minuu sitte syytetää? 

 

98 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 17. 
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 EERO: Kohtuuttomasta palauttesta.  

ANU: Miks mie sitte puhun seksistä koko aja 99 

Bahtin korostaa groteskissa ruumiissa sen jatkeita ja ulokkeita. Tärkeimmäksi nousee 

takapuoli, mutta kaikki seksuaalissävysteiseksi tulkittava korostuu. Tärkeää ovat ruumiin 

aukot ja ulokkeet. Näitä on tyypillistä korostaa esimerkiksi maskeilla ja falloksilla. 

Keskeistä on, että yksityisen ruumiin ja toisen ruumiin tai maailman rajat tulevat 

ylitetyksi. 100 Minä, Askartelijan groteski ruumis ei ole rivo, vaan enemmänkin holtiton. 

Lavalla ei nähdä alastomuutta, seksikohtaus on kiusaannuttavuudessaankin siisti, ja 

alushoususillaan vilahtavat hahmot ovat enemmänkin naturalistisia kuin provosoivia.  

Groteskin keino on deformaatio, eli epämuotoisuus ja muodonmuutos. Minä, 

Askartelijassa tämä elementti on konkreettisimmillaan Markun käsiongelman kanssa, jota 

hän itse luonnehtii rampuudeksi. Huomio käännetään Markun käsiin toistuvasti viitaten 

hänen käkihahmonsa lentokyvyttömyyteen. Markun itsetuhoisuuden uhka esitetään 

nimenomaan vaarana, että hän sahaa kätensä. Merkittävimmän muodonmuutoksen käy 

lävitse Markun kollega Jokinen, jonka rooli esityksessä on olla lähinnä Markun nyhverö 

peesaaja. Jokinen käy voimaannuttavan muodonmuutoksen muuttumalla kaavailemansa 

lastennäytelmän roolihahmorotaksi. Tästä muutoksena osoituksena Jokisen vaatteet 

katoavat ja roolihahmolle ilmestyy kuono ja häntä. Groteskin ihmis- ja eläinkategorioiden 

rajojen rikkomiseen liittyy olemassaolon raaka fyysisyys, mutta Jokisen roolihahmon 

esittäessä riisuttua roolihahmoa (rottaa) muodonmuutos on enemmänkin lempeän 

koominen, mitä sopimaton. Vaikutelmaan liittyy olennaisesti Jokisen roolihahmo, joka on 

muiden rinnalla passiivinen.  

Sen sijaan hallissa asuva papukaija Alex sekoittaa tarkoituksella ihmis- ja eläinskeemaa. 

Minä, Askartelijassa ihmisen ja papukaijan rinnastaminen saa groteskin sävyn 

papukaijaan liitetyistä ominaisuuksista toistelevana imitaattorina, ei omaa ääntä 

visionäärisesti tuottavana taiteilijana. Eläin on ihmiselle alisteinen ja ilmaisunsa suhteen 

vankina työsuhteessa Hanan assistenttina. Vaikka Alex on innostunut talitintin iloisesta 

viserryksestä, tätä painostetaan imitoimaan maailman surullisinta laulua Hanan 

katarttisten tarpeiden täyttämiseksi. Eläimen läsnäolo tuo mukaan toiseuden. 

 

99 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 85–86. 
100 Bahtin, Mihail 1995 (1965), 281. 
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Groteskimmillaan sillä nostetaan eläinrääkkäyksen teemoja kuten teurastamisen ja 

nylkemisen vaarat.  

ANU: Voiks sie ees ruumiillas miuta lohduttaa? Ku sie et muuten pysty 
mihinkää? 101 

Voimakkaimmin groteski ruumiillisuus korostuu Minä, Askartelijassa tekstin tasolla. Kieli 

viittaa jatkuvasti ruumiiseen, jonka rajat ylittyvät; hampaiden irtoamiseen, halkeamiseen, 

vammautumiseen ja vammaan, pään irti hakkaamiseen, ruuvaamiseen ja sahaamiseen, 

vatsan toimintaan ilmavaivoista tarpeiden tekemiseen, intiimihygieniaan ja ylipäätänsä 

vessaan ja vessaan liittyviin asioihin, käsien irti sahaamiseen, seksiin ja aktiiviseen 

väkivaltaan. Eritteet, riippuvuudet, genitaalit ja erilaiset kammottavat hajut ovat esille 

turtumukseen asti. Huomio kääntyy jatkuvasti groteskiin ruumiiseen, jossa korostuu 

rikkoutuminen, vammautuminen sekä ulos- ja sisään astumiset. Räkä lentää, paljas perse 

vilkkuu ja ruumiin aukot ovat keskiössä. Sana ”vessa” mainitaan 38 kertaa, ja se on vasta 

perusilmaus rikkaan kielemme varastossa.  

HANA: No niin! Vessat on nyt siivottu! Siellä on tilaa uudelle tavaralla, sitä 
tulee tänä iltana! 102 

Taiteellisen neron ylivoimaisuuden ilmaisua teatteriesitykseen etsittäessä Minä, 

Askartelija ehdottaa Mozartin sisarusten representaatioksi siamilaisia kaksosia. 

Siamilaiset kaksoset ovat tyypillinen esimerkki groteskista ruumiista, joka poikkeaa 

sovitusta. Mukana on myös tyypillisemmin kauhuun kuin karnevaaliin linkittyviä asioita 

kuten hulluksi tulemiset, kuolemanpelko, tappamiset, polttoitsemurha, teurastaminen, 

kidnappaus jne.  

HANA: On. Ne on kyllä semmosia roinaveikkoja että oksat pois. Ne käyttää ihan 
mitä vaan. Basisti käytti pari kuukautta sitte kitaristin tukkaa. Mutta Arjalle ei 
tarvi siitä puhu. Arja on vanha ihminen. Antaa Arjan vaan luulla että ne on 
puliukkoja.. 103 

Auktoriteettihahmojen Hanan (hallin omistaja) ja Anun (askartelukurssin ohjaaja) välillä 

käydään pitkitettyjä painikohtauksia, jossa holtittomassa juopumustilassa olevat 

sankariveijarit könyävät maassa toisiaan kaulaillen. Kohtaukset ovat nähtävissä virnuiluna 

kansanhuumorin stereotypioilla, joissa juopuneet miehet jakavat läheisyyttä ja ottavat 

mittaa toisistaan juovuspäissään. Humalassa kompuroidaan, hortoillaan, kaadutaan ja 

 

101 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 46. 
102 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021 68. 
103 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 48. 
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sammutaan. Minä, Askartelijan viinaläträys esitetään samassa jatkumossa kaiken muun 

oudon käytöksen kanssa, eikä siinä ole löydettävissä oletusta kansanomaisesta tai 

sivistyneestä juomisesta. Myöskään kapinallista juomista on vaikea havaita, sillä 

molemmat kännikalat Hana sekä Anu ovat askartelukurssin kontekstissa hierarkiassa 

korkealla, eikä alkoholin yletönkään käyttö vaikuta rikkovan yhteisön normeja. Toisaalta 

holtiton alkoholinkäyttö ja siihen kannustava kulttuuri (jallukoriarpajaiset) sallitaan 

normaalina, eikä sivistyneen juomakulttuurin oletus vaikuta olevan voimassa.  

Esityksen loppupuolella papukaija Alex on humalassa lentääkseen viinalla. Tämän voisi 

nähdä kapinakertomuksena. Alex on turhautunut altavastaaja, eikä juomiseen liity 

humalahuumorin kapinaan liittyvää iloittelua. Kapina ei tosin kohdistu siihen, että 

kenenkään juomista olisi vartioitu vaan kyseessä on enemmänkin kosto muuta 

kontrollointia kohtaan.  

Riippuvuuksiin liittyy sama itsehillinnän vaateen rikkomus kuin muihinkin groteskin 

ruumiin toimintoihin. Groteski ruumis on sopimaton ja primitiivinen, sivistyksen 

vastainen. Päihtyneiden käytös on arvaamatonta ja itseilmaisu tahditonta ja karkeaa. 

Narkomaniaan ja alkoholismiin liitetään rappiotila, joka on vastakkainen elinvoimaisen ja 

kontrolloidun ihanneruumiin kanssa, joka toimii oletetulla tavalla ja näyttää 

miellyttävältä. Minä, Askartelijan sikailevat hahmot ovat 50-vuotiaita naisia, jotka pelkällä 

olemassaolollaan rikkovat oletusta ideaaliruumiista.  

ANU: kato miltä se näyttää. Se on ihan hirveen näkönen. Kato sen naamaa. Kato 
tuota vyötärölihavuutta, tuota verenpainetta, ja noita kolesterooleja! Keski-
ikänen nainen ei voi ryypätä niinku keski-ikänen mies! Hannele on nainen! 104 

Klemolan mukaan teatteri on sukupuolia tuottava tehdas. Varsinkin roolihahmoja nuorista 

naisista luetaan psykologioivan katseen kautta. Miesruumis, olipa se sitten hahmoon tai 

esiintyjään liitetty oletus, tulee todennäköisemmin nähdyksi toimijana. 105 Klemolan 

tyylille on ominaista sukupuolirooleilla leikittely ja tämä tendenssi on läsnä myös Minä, 

Askartelijassa erityisesti Hanan hahmon kohdalla. Hanan olemus on korostetun 

maskuliininen. Hän ottaa tilaa, komentelee, kontrolloi, määräilee ja on umpimielinen. 

Hana kunnioittaa Kekkosta, pronssiveistoksia ja armeijan kuria upseerikerhoineen. Hana 

on esityksen veijarisankari. Jos elekieli ja puvustus eivät viittaa suoraan mieheen, niin 

lähemmäksi androgyynia mitä oletettua klassista naista. Hanan hahmon erityinen 

 

104 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 94. 
105 Klemola, Leea 2022. 
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estetiikka näkyy myös liitteen 2 kuvissa106.  Toistetut stereotypiat ovat niin vahvoja, että 

esitys päätyy purkamaan oletusta sukupuolesta toistuvasti kielen tasolla. Hana itse ei 

vaikuta olevan mieltynyt naiseuskysymyksestään.  

ANU: Kuules Kekkonen. Sie et voi tota Hannelee...Hannele ei lähe täält ny 
minnekkää töihi. Mikäs mies sie oikeen luulet olevas. Häh? Sie tossa sen 
tisseillä killut ja lennät sen siivellä. Toi nainen on ihan loppu.  

HANA: Älä koko ajan jankuta sitä naista 107  

Esityksen kieli on hyvin lihallista. Siellä tönitään, kuristetaan, ruuvataan pää irti, 

tartutaan, huojutaan ja koristaan. Tukka syttyy palamaan, joku pukeutuu tekomahaan ja 

samoja pikkuhousuja käytetään kolme päivää. Huomio pyörii jatkuvasti ruumiissa, joka on 

arvaamattomuudessaan koominen ja ahdistuksessaan traaginen. Esityksen väkivalta 

kumpuaa hahmojen kivusta. Häpeä on varsinkin fyysistä. Hahmot ilmaisevat ainakin 

näennäisen avoimesti tuntemuksiaan. Komedia on siinä, että hahmot rikkovat selviämisen 

oletuksen epäkonventionaalisesti.

 

106 Liite 2, kuvat 2, 4, 5,  
107 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 94. 
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4.3 Taide on askartelua: ihailun satiiri ja oman äänen paradoksi    

Edellisissä alaluvuissa käsittelin esityksen karnevalistisia ja groteskeja 

ilmenemismuotoja erityisesti ylevän ja alhaisen yhdistelyssä ja ruumiillisuudessa. 

Tässä luvussa tähtään kokoavaan teemaan, johon esityksen kritiikki ja kipu osuu. 

Sääliä herättävät roolihahmot, joilla on matalaprofiiliset ihanteet (tai ainakin 

ihailunkohteet) ja joiden askartelukin on selittämätöntä puuhastelua sävyttävät 

toiminnan turhaksi ja sitä kautta vapaaksi. Kun soveliaisuussäännöt lakkaavat 

olemasta voimassa, roisius ohitetaan normaalina ja katsoja samaistuu 

hylkiöhahmoihin. Syntyy todellisuudentaso, jossa subliimi itsekritiikki pystyy 

osoittamaan toimintaympäristön hulluuden. 

ANU: Joo mie en voi mitää ohjeit sit antaa ja jos ...jos kukaa teist koskaa 
tulee miult mitää askarteluohjeit pyytää nii mie tapan itteni mie vannon 
mie hakkaan pääni irti tuol sinun toimistossa. Mie en voi sietää 
askarteluohjeita. Hyi vittu. Meist jokainen on askartelija.108 

Minä, Askartelija on karnevalistinen satiiri taiteen tekemisestä ja opettamisesta. Se 

muodostaa halujen ja ihailun verkoston, jonka säikeet haluavat tulla ihailemiensa 

asioiden kaltaisiksi, vaikka matkiminen on kiellettyä. Vaade omasta äänestä ja omista 

materiaaleista on paradoksi. Mistä syntyy oma askartelijaidentiteetti, jos sitä ei voi 

opettaa ja muiden ajatuksia käyttää? Kielto syntyy määrittelemättömästä 

halveksunnasta, joka sävyttää myös hahmojen ihailunkohteita.   

Kopioimisen ja imitaation kysymystä käsitellään tarinan tasolla ristikkäin. Tarina 

lähtee tilanteesta, jossa askartelukauppias Anu on löydetty vetäjäksi tuuraamaan Arja 

Saijonmaata. Näin on valittu, vaikka hallin omistajan Hanan assistenttina 

työskentelevä Papukaija Alex on Saijonmaan virallinen tuuraaja. Alexin oletetaan 

osaavan vain imitoida, koska se on papukaija. Anun liiketoiminta on pulassa, koska 

hän on ongelmissa plagiaatiosyytösten kanssa, eikä hän pysty keksimään 

askartelemiaan palloja uudestaan. Hänen uransa ja toimintansa on niin kriisissä, että 

häneltä on mennyt toimintakyky. Anu ei ota vastuuta, vaan jää epävakaaksi 

henkiohjaajaksi, joka ei juurikaan edes ohjaa.  

 

108 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 23. 
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Hana on Saijonmaan tuottaja ja hänellä on pelonsekainen kunnioituksentunne 

laulaja Arja Saijonmaahan, koska on riippuvainen tämän kappaleesta, jota Hana 

pakottaa Alexin esittämään juuri Hanan haluamalla tavalla. Kyseinen kappale on 

pyhitetty, koska Hanan ihailema Kekkonen pyysi Saijonmaalle apua ja soitti kyseistä 

kappaletta viikonlopun. Tämä juoppohulluudelta vaikuttava suhde kummittelevaan 

itkevään Kekkoseen ”antoi Hanalle siivet”. Hana lensi Saijonmaan kanssa 

tanssilavoilla, kunnes Saijonmaa halusi uudistua uuden yleisön toivossa. Hanan 

hahmolla on kipeä nostalgiaside, jota Kekkonen ilmentää, eikä hänen motiivinsa ole 

luovassa askartelussa, vaan hän haluaa tietää mitä askarrellaan ja sitten toisintaa sen. 

Hän haluaa kansalle Saijonmaan ystävän laulua, koska se on nimenomaan 

sellaisenaan paras biisi kaikista.  

HANA: No...artistit Kekkosen siipien suojaan, urat lentoon. Kekkonen on 
sellainen meidän musiikkituottajien suojelupyhimys. Arjankin 
henkilökohtainen kaveri  

ANU: Mutta mihinkä se liittyy! 109 

Kurssille osallistuva Eero on ohjaamassa sovitusta tunnetusta näytelmästä Saliere ja 

tarvitsee askarteluapua saadakseen oman näkemyksensä ohjaukseen. Eero on 

alisteisessa asemassa ihailtuun ja menestyneeseen kollegaansa Tommi Korpelaan, 

jonka avusta hän kokee olevansa riippuvainen, vaikka Tommin näkemysten ansiosta 

Eeron teoksessa askarteleekin Tommi Eeron sijaan. Saliere on esitys Mozartin 

varjoon jääneestä säveltäjästä ja askartelukurssin kontekstissa teoksen teemaksi 

nousee se, kuka on huono taiteilija ja kuka ei. Vitsi on muun muassa siinä, miksi joku 

on huono, vaikka hyvänä oleminen on niin helppoa?  

Eeroa varjostaa Putous-sarjan rooli, josta hänet tunnetaan ja joka sävyttää hänen 

taiteilijuuttaan tyhjänä ja vähäpätöisenä, samaan aikaan kun nimenomaan 

putousnumeroa toivotaan kurssijuhlaan.  Kurssilla hän päätyy apuopettajaksi ja 

tukemaan ohjaajaa, ja lopulta tämän viettelemäksi ja haavoittamaksi. Onnistunut 

kokeilu kurssijuhlassa kanssakursseilija Markun luoma Salierin käkihahmoversio on 

menestys, mutta Eero perääntyy siitäkin, koska silloin kyseessä on ”Markun käki”. 

Kuka askartelee, kun pitäisi itse askarrella?  

 

109 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 5. 
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Markulla taas on alemmuus Eeroon, joka on ns. oikea näyttelijä. Markun rampojen 

käsien ratkaisuksi hän ja Jokinen arvioivat, että Markun on saatava rakkautta, että 

joku näkisi hänen sisimpäänsä ja sitä kautta hän voisi lentää. Ilmaisunongelmat 

alkavat laueta, kun Markku löytää kubismin, silloin hän saa ihailua ja vapautuu 

Markkuna olemisesta. Tässä on jälleen ristiriita voitokkaan luomisen, toisilta luovilta 

inspiroitumisen ja itsenäisen tekijän ristipaineessa. Anu vaikuttuu Markun 

askartelemasta käkipuvusta, mutta kääntää sen välittömästi itsesäälisen taitavuudella 

kysymykseksi hänen omista kyvyistään. 

Hahmojen ihailujen kohteet ovat yleisöstä katsottuna mitättömiä ja tulevat kaikesta 

ponnistelusta naurunalaisiksi. Hanan hahmo on samaan aikaan kapinoiva ja 

autoritäärinen. Häneen vetoavat asiat edustavat vanhaa jo ummehtunutta maailmaa, 

kuten iskelmän patetia. Markku ihailee Eeroa, jolta puuttuu oma visio ja joka on 

alisteinen Tommi Korpelalle. Alex ihailee ainutlaatuisesti laulavaa talitinttia, ja 

haluaisi matkia sitä kurssijuhlassa, mutta Hana vaatii talitinttia halveksien 

surullisempaa ohjelmaa, jotta voidaan saavuttaa katharsis. Ihailu on yletöntä 

suhteessa ihailtujen oletettuun statukseen. Juonen tasolla toisiinsa sotkeentuessaan 

ihailun verkot tavoittavat koko esityksen teeman.  

Kriisi oman äänen löytämisestä, plagioinnin vaarasta ja hyväksynnän tarpeesta 

muuttuu mitättömäksi kaiken huutamisen ja sekoilun keskellä. Matkiminen on 

väistämätöntä, kun imitaatiosta poistaistelukin on vaikutusta jostain toisesta. Yksin 

ihminen ei ole mitään.  

Tässä kuviossa näkyy teatterin subliimi itsekritiikki, joka asettaa kyseenalaiseksi 

toimintaympäristönsä. Teemassa näkyy groteskin ja subliimin sulauma, jossa 

tavanomainen on sävytetty niin oudoksi, että se paljastaa tavanomaisen piirteitä. 

Harmonian rikkoo komedialle tyypillinen motiivisekamelska, mutta siihen yhdistyy 

traagisen elementtejä hahmojen ilmeisen tuskaisuuden vuoksi. Vitsi on lopulta 

eksistentiaalinen; mitä voin olla? Voiko pallon keksiä uudestaan?  

HANA: Mä en tullu tänne askartelukurssille miettimään mitä mä haluan 
askarrella. Se mitä mä tältä askartelulta haluan on askartelu-ohjeet, selvät 
ohjeistukset ja askarteluopettajan. En pyöriä yksin tuolla mettässä. Idea oli 
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että on malli. Että mallista tehään. Mä haluan tehdä sen Saijonmaan 
palokärjen. 110 

Taiteen ja viihteen suhde on ambivalentti, ja siinä on kyse suosion laadusta. Kysymys 

on määritelmällisestä valtataistelusta, jossa kilpaillaan tavoiteltavan ilmaisun 

määritelmästä. Siinä on samaa kuin kysymyksessä, kuinka ja keille jäljittely on 

sallittua ja millä tavalla. Minä, Askartelijan arvosekamelska sopii tämän kysymyksen 

reflektointiin ja tulkitsen sen allegoriana. Taiteellisessa työssä on usein kysymys siitä, 

mistä identiteetin osista luovaa työtä voi rakentaa ja kuka milläkin ehdoilla. Taustalla 

on paitsi ammatillisen menestymisen ja suosion paine, myös kysymys persoonansa 

asettamisesta arvostelun kohteeksi. Mystifioituna työnä taiteen kenttää on ajateltu 

työsuojelun villinä läntenä ja hahmottamista vaikeuttaa edelleen se, kuinka liukuva 

käsitys taiteesta on sekä yleisellä tasolla, että työnä. Yleisellä tasolla taide sijoitetaan 

kuitenkin tavoiteltavaan toimintaan. Varsinkin ammattitaiteilijuuteen liitetään monia 

glorifioituja erityisvapauksia, joiden romuttaminen tuottaa kansanhuumoria; hienot 

taiteilijat ovat meitä käsityöläisiä, myyjiä ja jotenkin surkeita. 

Karnevaaliin kuuluu eksentrisyys. Normista poikkeavat ja tyhjäntoimittajat vaihtavat 

sopeutuneiden ja kunnioitettujen kanssa paikkaa. Minä, Askartelijan hahmoja 

leimaa matala status: tapahtumapaikkana on karu halli, jossa myös asutaan, kieli 

sekä käytös ovat alatyylistä, mediamogulin ja taiteilijan työt deromantisoidaan 

kaoottiseksi päihdesekoilun paimentamiseksi. Askartelun opettamisessa on alentava 

sävy, kun opettajan oma askartelukyky ja -kunto ovat rempallaan. Opettajalla on oma 

askartelukauppa, joka voisi nostaa statusta, jollei sen kimpussa olisi plagioinnista 

syyttävä perikunta. Opettaja on itsekin pelkkä matkija, jonka elämänhallinta on 

retuperällä. Taiteilijuuden mystifiointiin liittyy myös myytti, jossa taiteen on 

synnyttävä kuin itsestään. On absurdi vaade olettaa, että ihminen oppisi ilman muita 

ihmisiä. Opettaja korostaa, ettei askartelua voi opettaa.  

Useampaa kurssille osallistuvaa hahmoa yhdistää linkki maakuntateatteriin, joka 

voidaan nähdä matalastatuksisena työpaikkana stereotyyppisen taidesilmälasin läpi, 

varsinkin kun otetaan huomioon Minä, Askartelijan oma esityspaikka: suosittu 

ryhmämuotoinen pääkaupunkiseutulainen teatteri. Yksi kurssin näyttelijöistä on 

narikkatyöntekijästä näyttelijäksi ponnistava, eli meritoimaton tekijä. Tässä 

 

110 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 37. 
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asetelmassa on taiteen kentälle tyypillinen kysymys: kuka voi olla ammattilainen ja 

milloin on hyvä taiteilija?  Samoin lastennäytelmä, jota Markku ja Jokinen ovat 

tekemässä, sijoittuu kapea-alaisessa katsantokulmassa alempiarvoiseksi draaman 

rinnalla. Tässäkin asetelmassa on ristivalotus, sillä narikkatyöntekijä vaikuttaa 

olevan ainut, jota matkimisen kysymys ei riivaa.   

Karnevaali pyöräyttää vallan hetkellisesti päälaelleen. Siihen kuuluu kruunun riisto, 

väärän kuninkaan nimittäminen juhlan ajaksi ja sitten poikkeustilasta palautuminen 

syntipukkikuninkaan rangaistuksen myötä. Vaikka historiallisen karnevaalin 

kontekstissa väärä kuningas on valittu konkreettisesti ja tullut siten myös 

rangaistuksi, sama teema voidaan löytää esityksen tasolta. Se synnyttää esityksessä 

tilan, jossa asiat ovat nurinpäin mutta käännettävissä takaisin järjestykseen.  

Minä, Askartelijassa vääräksi kuninkaaksi on mahdollista tulkita itkevä Kekkonen, 

joka riivaa Hanaa. Kekkonen on sukupolvikokemus, tietyn ikäluokan varjelija, joka 

piti maailmantilan vakaana. Käsiohjelmassa Kekkonen määritellään muun muassa 

luovimisen mestariksi. Hana palvoo Kekkosta musiikkituottajien 

suojelupyhimyksenä. Taustalla on jumalnäky, jossa itkevä Kekkonen soittaa Hanalle 

viikonlopun ajan Ystävän laulua ja pyytää Hanaa edistämään Saijonmaan uraa. 

Tästä humalahoureeksi tulkittavasta näystä syntyi Hanan ura tai ainakin nimeää 

esityksen miljöön UKK-hallin Artistit Kekkosen siipien suojaan, urat lentoon. Näky 

selittää myös Hanan palavahenkisen suhteen Ystävän lauluun, jonka katharttisesta 

voimasta hän on vakuuttunut. Ystävän laulun tuottaman katharsiksen avulla itku 

oletetusti helpottuu. Hanaa näkee surullisten imitaatioiden kautta mahdollisuuden 

katharsikseen. Ystävän laulun lisäksi esityksen aikana nähdään Hanan sanojen 

mukaan ”maailman surullisimpia imitaatioita”, joita ovat Scarface -elokuvan 

loppukohtaus, jossa Tony Montana taistelee yksin hyökkääjiä vastaan, sekä Kekkosen 

uudenvuodentoivotus Suomen kansalle. Imitaatiot eivät itsessään parodioi, vaan 

imitoiva Alex toistaa esikuvat täsmällisesti. Ne muuttuvat korneiksi esityksen 

kontekstissa ja Hanan fanaattisuudesta.  

  Itkevä Kekkonen on voima, joka itkee Hanan sisällä piinaavasti ja saa tämän 

käyttäytymään eksentrisellä tavallaan. Kekkosen itku velvoittaa Hanaa toimimaan 

managerina, ja tähän työnkuvaan sisältyy esimerkiksi kohtuutonta ryyppäämistä, 

joka ajaa naista perikatoon. Hana haluaisi askarrella itkevän Kekkosen pään, muttei 

pysty ilman ohjeita. Lopulta jumalkuva tulee tehdyksi Anun toimesta. Esityksen 
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lopussa Anu manaa Kekkosen pois Hanasta. Manauksen aikana Hana käy taistelun 

musiikkialan vaikuttajan Juhani Merimaan kanssa Tony Montanana. Merimaa on 

aikaisemmin moittinut Hanaa tämän käytöksestä, ja manauksen aikana Hana voittaa 

ensin Merimaan taistelussa ja lopulta pääsee yli myös Kekkosesta.  

Karnevaalin nautinto tarvitsee yleisesti tunnettuja sääntöjä ja rituaaleja, joita 

parodioidaan. Kekkonen on idolina kiusallinen. Se edustaa mennyttä, suomettunutta 

aikaa, jonka ihailu nykypäivän kontekstissa tuntuu sopivalta ironisena retrona. 

Hanan hahmon kokema ihailu ei ole ironista, vaan vitsi syntyy tunnetusta ilmiöstä, 

joka parodioituu. Hanalle Kekkonen on kaikkien auktoriteetti. Huumori syntyy tästä 

ristiriidasta ja konkretisoi esityksen toistuvaa tapaa osoittaa ihailumme 

naurunalaiseksi. Viimeinen kohtaus on aikahyppy aikaan, jolloin askartelukurssi on 

ohi mutta askartelu jatkuu. UKK-hallissa on rauhoittunut yhteisöllinen tunnelma. 

Väärä kuningas on tullut karkoitetuksi.  

Esityksessä on hahmoja, jotka ovat yleisölle tuttuja julkisuudesta. Mukana on laulaja 

Arja Saijonmaa, muotoilija Kaija Aarikka, presidentti Urho Kalevi Kekkonen, 

kuvataiteilija Pablo Picasso, näyttelijä Tommi Korpela ja musiikkialan vaikuttaja 

Juhani Merimaa. Nämä hahmot jäävät katsojalle kaukaisiksi ja heidän vaikutuksensa 

on siinä kunnioituksessa ja pelossa, joita fiktiiviset hahmot tuntevat. Kun taas 

näyttelijä Eero Ritala nähdään näyttelemässä näyttelijää nimeltä Eero Ritala. Eeron 

hahmoon liitetään asioita, jotka voidaan pitää tuttuina Eeron aikaisemmista töistä. 

Elinä Knihtilän näyttelemä Hanan toiminta muuttuu entistä koomillisemmaksi, kun 

hänet tunnistaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen 

professoriksi. Hanan suhde teatteriin on penseä, eikä hänen käytöksensä noudata sitä 

vastuullista pedagogiikkaa tai taiteen terveen työympäristön vaadetta, joiden 

ajaminen on Knihtilän työtä.  

HANA: No niin. Perseellä on tehty pitkää päivää. Teatterimiehen herkkä mieli 

on mennyt... mennyt siitä sitte...menny...PAHAKS. Nyt tätä puidaan ja vatvotaan 

tässä porukalla. Kolmelta syyään. Sen jälkeen askartelua niinku ennenki. Anu ole 

hyvä! (tauko)111 

 

111 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021 84. 
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Syntyy merkillinen verkosto ihailtujen ja alemmuutta tuntevien hahmojen välillä, 

jossa hahmojen motiivin suunta omaksi itsekseen näyttäytyy magnetorisena voimana 

toisiin toimijoihin. Kurssijuhlissa seurataan esityksiä esityksessä, joiden 

nautittavuutta on mahdotonta arvioida akselilla jonka toisessa päässä on hyvä ja 

toisessa huono esitys. Teatteri teatterissa korostaa esityksen itseironisuutta.  

Parodiana Minä, Askartelija ei viittaa itsessään toiseen teokseen, mutta on virnuileva 

irvikuva taiteen tekemisestä. Sen parodisuus näkyy erityisesti intermediaarisuudessa, 

kun esitys toistaa Amadeus -näytelmää, Putous -sarjaa, Scarface -elokuvaa tai viittaa 

Papillon -teokseen. Amadeuksesta korostetaan hyvän ja huonon taiteilijan 

vastakkaisuutta ja Putouksessa ironisoidaan viihteellisyyden ja koomisen 

arvottomuutta. Scarface sekä Papillon ovat kertomuksia kyseenalaisesta 

karismaattisesta sankarista, joka käy taisteluaan yksin.  

Tunteiden ristiriitaisuuksien painottaminen on groteskille tyypillistä. 

Vastenmielisyys on Minä, Askartelijassa ennen muuta mentaalisella tasolla. 

Päähenkilöt ovat matala-statuksisia, arvaamattomia, itsekkäitä ja rosoisuudessaan 

vetoavia, jopa samaistuttavia. Hahmot ovat tuskissaan kriiseissään. Kipu ja kärsimys 

vaikuttavat kietoutuvan pitkälti askartelun ympärille. Esityksessä ovat valloillaan 

riittämättömyys, raastava kateus, viha, korostunut kontrollointi ja 

kontrolloimattomuus, sulkeutuneisuus, rakkaudennälkä, itsetuhoisuuden uhka, 

hylätyksi tuleminen, kyvyttömyys, ahdistuneisuus, yksinäisyys, itsesääli ja välttely. 

Kaikki nämä tunteet tasaisen naurun keskellä. Askartelukurssin alkuvaiheessa on 

selvää, että kurssin osallisilla on vaikeaa. Epätoivo on niin suurta, että muutaman 

päivän askartelukurssista jossain syrjäisessä UKK-hallissa tulee ylettömän tärkeä.  

Liioittelun komedia korostuu luovan tekijän identiteettikriisissä; onko askartelija 

”paska taiteilija” vai ”nero”? Samaan aikaan askartelijoiden ihailunkohteet osoitetaan 

kaukaisiksi verrattuna läsnä olevaan tekijään. Taideallegoria on koko teeman runko. 

Askartelija tarvitsee materiaaleja, joita hänen on etsittävä lähiympäristöstä esim. 

roskiksesta. Tärkeää kuitenkin on, että materiaalit ovat omia. Työkalut askarteluun 

ovat erikseen, työkaluksi sopii esimerkiksi saha taikka viina. Minä, Askartelijan 

satiirinen pilkka osuu karnevalistisen satiirin tapaan laajaan vallitsevaan 

olosuhteeseen, taiteileviin tekijöihin sekä vastaanottajiin, jotka ovat mukana 

rakentamassa kategorioita hyvän ja huonon taiteen välillä. Karnevalistinen nauru, 

jossa kehuun sisältyy loukkaus ja pilkkaan kehu toteutuu läpi esityksen.  
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Ylistävä osuus on esityksen atmosfäärissä, joka hyväksyy eikä tuomitse askartelua, 

vaan ymmärtää sen inhimillisenä tarpeena. Minä, Askartelijassa on usko yhteisöön, 

jonka jäsenet otetaan vastaan kyselemättä. Askartelukurssin osalliset ottavat toisensa 

eriskummallisuudet tapahtuvina tosiasioina, jotka eivät kaipaa enempää selitystä. 

Kriisi on siinä mitä minä askartelen. Kaikessa yksinäisyydessään hahmot 

muodostavat yhteisön. Karnevalistisen satiirin valossa on helpompi nähdä 

tavoiteltavuuksien naurunalaisuus ja kuinka ymmärrettävää se on ihmiselle. Minä, 

Askartelijan yhteisö vaikuttaa eristyneisyydessään kieltäytyvän yhteiskunnallisesta 

järjestyksestä, se valitsee lopulta mieluummin toisensa.  

ANU: Älä puhu paskaa, valehtele. Ootise iha tyhjä poika? Putousihmine! 
Pelkuri! Helppoo pitki - - -  Loukkasinks mie sinuu nyt?112 

Alex-papukaijan matkimisen kysymys kokoaa taiteilija-askartelijan oman äänen 

kriisin. Alex on lentokyvytön lintu, jonka Hana on ottanut siipiensä suojaan ja 

lohduttanut, että tämä voi lentää laulamalla. Katharsista janoten Hana kuitenkin 

rajoittaa Alexin matkimista vain surulliseksi katsomiinsa asioihin. Alex ymmärtää 

askartelukurssin toimintaa matkimisen kautta ja viehättyy kuulemastaan talitintista, 

joka on kuitenkin liian iloinen kelvatakseen kurssijuhlien numeroksi. Jokisen 

tukemana Alex esittää ylpeänä Ystävän laulun duurissa ja Hana pettyy karvaasti. 

Syntyy jälleen draamallinen konflikti.  

EERO: Joo eiku...tottakai. Mä tiedäksä Anu sitä mietin että ehkä palloo ei 
voi keksii uudestaan. (tauko) Miten sä voit keksii pallon uudestaan ku 
pallo on ollu tuhat vuotta. Ikuisesti. Pallo on uuden jutun vastakohta. Pallo 
on niinku tosi vanha juttu. Ja mä mietin että onko se tiäkkö vähän tylsäki. 
113 

Matkiminen on väistämätöntä inhimillisessä toiminnassa. Kurssin opettaja Anu on 

ongelmissa askarreltuaan palloja, joista Aarikan perikunta on kiinnostunut. Eero 

pelkää, ettei hänen ohjauksessaan ole tarpeeksi hänen omaa askarteluaan. Markku 

löytää itsetunnon erittäin suositun, vaikkakin Picasson ryvettyneen maineen 

tahraaman kubismin kautta. Samaan aikaan hahmodynamiikkaa määrittää 

sijaisuuksien sekamelska, jossa Alex tuuraa Saijonmaata, Merimaa tuuraa Hanaa ja 

Anu tuuraa Saijonmaata.  

 

112 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, 80. 
113 Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021 61. 
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Vallitsevien olojen ja instituutioiden ajautuessa teennäisiksi tai jopa valheellisiksi 

huumorilla on mahdollista horjuttaa valtaa. Tällöin Bahtinin mukaan narrista tulee 

oikea ihminen, oikeastaan sankari. Kun narri luopuu maailmasta, hän luopuu 

virallisesta maailmasta ja sen maailmankatsomuksesta. Narri puhuu epävirallista 

totuutta. 114  Minä, Askartelija nauraa taiteen olosuhteille rakastaen taidetta.  

 

 

114 Bahtin, Mihail 1995 (1965), 233. 
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5 Päätäntö 

Karnevaaliin kuuluva ambivalenssi on vastaus yrityksiin määritellä huumori 

moraalin kautta. Hyvän- ja pahantahtoisuusolettamien rajat on mahdollista ylittää ja 

vapautua karnevalistisen kansannaurun tilaan, jossa voidaan ylittää oletuksia 

normaalista ja sopivasta. Kaikki on oikein, kun mikään ei ole oikein. Karnevalistisen 

kansannaurun traditiossa on samoja elementtejä, kuin huumori- ja taidetutkimuksen 

kysymyksissä yleisesti. Taide, huumori ja karnevalistinen kansannauru 

mahdollistavat yhteiskuntakritiikin ja tukevat ilmaisun ja ajattelun vapautta. Ne 

haastavat toimimalla odotusten vastaisesti, kohtauttavat kivun ja palvelevat 

hedonistisia tarpeita. Me rajaamme sopivuuden käsitettä ja rajaudumme ulos sen 

yhteydestä maun kysymysten perusteella. 

Groteski palvelee naurua irvistellen, se nojaa epäsopivaan ja ristiriitaan. Groteski 

antaa tilaa tunnustella sisäisiä paheksuttuja impulsseja eikä kiellä inkongruentteja 

mahdollisuuksia. Sen pilkka on karnevalistisen ambivalenttia ja hierarkiattomuutta. 

Karnevalistisen kansannaurun traditio juhlii elämää nurinkääntämällä. Sen 

aikaikkunassa kaikki on sallittua, sen käyttäytymisen vapaus rikkoo viralliset 

vaatimukset. Se kääntää huomion hengestä räävittömään ruumiiseen ja pyöräyttää 

alhaiset ylhäisiksi.  

Minä, Askartelija -teoksen maailma elää ristiriidoista. Se käsittelee taiteellista 

työskentelyä kääntämällä huomion ihmisruumiiseen. Taiteellista työtä on viime 

vuosisadat tavattu ajatella henkisenä ponnisteluna, verrattuna käsityöläisyyteen ja 

muuhun ruumiilliseen työhön. Ruumis on arvaamaton, sopimaton ja kuoleva. 

Hahmojen liioiteltu tunneilmaisu käännetään fyysiseksi, jolloin psykologisoinnin 

sijaan katsojan huomio on toiminnassa. Tämä on poikkeuksellista varsinkin 

naisroolien konventioissa. Teos rikkoo porvarillisen viitekehon ja vaihtaa 

sukupuoliroolistereotypioita. Se sekoittaa yleviä ja halveksittuja elementtejä ja luo 

kokemuksen, jossa subliimi ja groteski asettuvat samalle kokemustasolle. Nauru 

syntyy jatkuvasta inkongruentista yhdistelystä, jossa kulttuuriset kategoriat sotketaan 

toisiinsa. Näillä keinoilla se ristivalottaa katsojan oletuksia erityisesti luovasta työstä. 

Sen kritiikki elää naurussa. Karnevalistinen kansannaurun traditio Minä, 

Askartelijassa näkyy sen vapaudessa, jossa jokaiseen suuntaan sopii sekä kumartaa, 

että pyllistää.  
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Johtavista filosofisista huumoriteorioista Minä, Askartelijaa on mahdollista tulkita 

niin ylemmyys-, huojennus-, kuin yhteensopimattomuusteorian valossa. 

Ylemmyysteoria korostuu teoksen osoittaessa järjestelmän julmuutta. 

Huojennusteorialla voidaan selittää erityisesti naurua, joka syntyy esityksen 

sopimattomasta toiminnasta.   

Tutkimuksessani on korostunut erityisesti yhteensopimattomuus, sillä se on vahva 

linkki groteskiin ja siten karnevalistiseen kansannauruun. Olen analysoinut Minä, 

Askartelijaa erittelemällä sen huumoria erityisesti groteskin keinojen avulla. 

Seuraava taulukko kokoaa yhteen havaintojani, joita olen edellisissä luvuissa 

esittänyt. 

Taulukko 1 Groteskin keinoja esityksessä Minä, Askartelija  

Inversio, nurin kääntäminen Degradaatio, arvonalennus 

Mitättömän toiminnan nostaminen 
tärkeimmäksi, askartelun rinnastaminen itsensä 
löytämisen prosessiksi, sukupuolirooli- ja 
käytösoletusten sekoittuminen. 

Klassisen taiteen, nerouden, taidepuheen, 
idoleiden, hengellisyyden, tunnepurkausten 
arvonalennus.  

.  

 

Disharmonia Liiallisuus 

Esteettisten standardien ja järjestyksen 
törmäyttäminen hallitsemattomaan.  

  

Ilmaisussa kielen, tunneilmaisun ja käytöksen 
tasolla: alatyylisyys, maallisuus, 
rahvaanomaisuus, vastenmielisyys, 
primitiivisyys, fanaattisuus.  

 

Taiteen tulkinnallisuus pakottaa huomioimaan kysymyksen missä määrin analyysini 

voi nojata riittävästi yleispätevään. Tarkentaakseni ajattelun asenteesta 

riippumattomaan yleiseen, olen nojannut tutkimuksen traditioon ja pyrkinyt 

tulkitsemaan sen tarjoamien käsitteiden avulla. Tutkimukseeni valikoituneet käsiteet 

karnevalistinen kansannauru ja groteski ovat kuitenkin haastavia joustavuutensa 

vuoksi. Varsinkin groteski sisältää oletuksia yleisesti sopivista ja paheksuttavista 

asioista, jolloin olen joutunut usein luottamaan määrittelyissä subjektiivisen 

kokemukseni yleistettävyyteen. Puhun teoksen herättämistä vaikutelmista, en 

teoksen tekijöiden puolesta. Rajaukseni karnevalismiin ja groteskiin perustuu niiden 

kykyyn kattaa teoksen merkittävimmäksi arvioimani teemat. Ne keräävät huomioni 

tietynlaisen huumorin säikeelle.  
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Jatkotutkimuksen kannalta olisi kiinnostavaa paneutua laajemmin esittävän taiteen 

groteskeihin hahmoihin, ja millä tavalla ne koettelevat tai toistavat sankarimyyttiä. 

Samoin humalan ja alkoholikulttuurin representaatiot suomalaisessa esitystaiteessa 

voisivat antaa kiinnostavaa tietoa sekä huumorista, että sen kansanvalistuksellisista 

elementeistä. Leea Klemolan esityksille ominainen groteski estetiikka olisi 

kiinnostavaa hahmotella useamman esityksen perusteella ja analysoida sen suhdetta 

nykyteatteriin. Klemolan esitykset ovat yleisesti paheksuttuja ja rakastettuja, niiden 

suosio on osoitus kansannaurukulttuurin tradition olemassaolosta yhä 2020-luvulla.  



55 
 

Lähteet 

 

Apo, Satu 2001. Viinan voima: näkökulmia suomalaisten kansanomaiseen 

alkoholiajatteluun ja -kulttuuriin. Vammala: Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura. 

Aulanko, Outi & Korhonen, Kuisma 1999. Lukijalle. Teoksessa Subliimi, groteski, 

ironia. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 52 Vaasa 2000: KTS. 

Bahtin, Mihail 2002 (1965). Francois Rabelais - Keskiajan ja renessanssin nauru. 

Suomentaneet Tapani Laine ja Paula Nieminen. Keuruu: Like.  

Bergson, Henri 1994 (1900). Nauru Tutkimus komiikan merkityksestä. 

Suomentaneet Sanna Isto ja Marko Pasanen. Helsinki: Loki-Kirjat.    

Carroll, Noël 1993 (1987) Kauhun olemus. Teoksessa Kauneudesta kauhuun: 

Kirjoituksia taidefilosofiasta. Suomentanut Arto Haapala. Toim. Haapala & 

Lammenranta (toim).  Oy Hämeenlinna: Gaudeamus Ab.  

Cohen, Ted 1993 (1983) Vitsi. Teoksessa Kauneudesta kauhuun: Kirjoituksia 

taidefilosofiasta. Suomentanut Arto Haapala. Toim. Haapala & Lammenranta 

(toim).  Oy Hämeenlinna: Gaudeamus Ab.  

Eco, Umberto 1984, ”The Frames of Comic Freedom”, Carnival! Toim. T. A. Sebeok. 

Berlin: Mouton Publishers.  

Hietalahti, Jarno 2018. Huumorin ja naurun filosofia. Tallinna: Gaudeamus.  

Hietalahti, Jarno 2016. The Dynamic Concept of Humor Erich Fromm and the 

Possibility of Humane Humor. Jyväskylän yliopisto. Studies in education, 

psykology and social research. Väitöskirja.  

Hietalahti, Jarno 2010. Epämukavaa – sepä mukavaa Yhteiskuntafilosofinen 

tutkielma komiikan, naurun ja väkivallan suhteesta. Jyväskylän yliopisto. 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Pro gradu -tutkielma.  

Hokkanen, Laura 2015. Mustan ja alatyylisen huumorin ilmiöitä 2000-luvun 

digiloressa. Teoksessa Huumorin skaalat: esitys, tyyli, tarkoitus. Hakamies, 

Pekka, toimi. Knuuttila, Seppo. Porvoo: SKS 246-263 

Hulkko, Pauliina 2010 Liha tiskiin ja ruumiita permannolle. Teoksessa 

Nykyteatterikirja 200-luvun alun uusi skene. Keuruu: Teatterikorkeakoulu.  

Kilpeläinen, Tapani 2015 Silmät ilman kasvoja: Kauhu filosofiana. Tampere: 

Eurooppalaisen filosofian seura ry / niin & näin.  



56 
 

Kivistö, Satu (2007 ja 2010) Satiiri kirjallisuuden lajina. Teoksessa Satiiri: Johdatus 

lajin historiaan ja teoriaan. Toim. Sari Kivistö. Helsinki. Gaudeamus Helsinki 

University Press. 

Klemola, Leea 2022. Ruumiin politiikka näyttämöllä. Avoin yliopisto. Luento. 

16.11.2022. 

Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, Minä, Askartelija. Kirjailijalta saatu 

tiedosto. Tiedosto tutkijan hallussa.  

Klemola, Leea & Perä, Rosa-Maria 2021, Minä, Askartelija. Raakavedostallenne. 

Kirjailijalta saatu tiedosto. Tiedosto tutkijan hallussa.  

Knuuttila, Seppo 1992. Kansanhuumorin mieli Kaskut maailmankuvan aineksena. 

Jyväskylä: Gummerus.  

Laine, Tapani 1995, Jälkisanat – Romaanin synty kansan naurukulttuurin hengestä. 

Teoksessa Francois Rabelais keskiajan ja renessanssin nauru. Bahtin, Mihail 

(1965) Keuruu: Like. 

Lehmann, Hans-Thies 2009. Draaman jälkeinen teatteri. Keuruu: Otava Kirjapaino.  

Minä, Askartelija, käsiohjelma 2021, Q-teatteri, tutkijan omassa hallussa.   

Perttula, Irma 2010. Groteski suomalaisessa kirjallisuudessa Neljä 

tapaustutkimusta. Suomalaisen kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1308 

Vantaa: Hansabook  

Perttula, Irma 2015. Koomisesta groteskiin Esimerkkiaineistona Rosa Liksomin 

Kreisland ja Andrus Kivirähkin Romeo ja Julia. Teoksessa Huumorin skaalat : 

esitys, tyyli, tarkoitus. Hakamies, Pekka, toimi. Knuuttila, Seppo. Porvoo: SKS 

246-263 

Seppänen, Janne 1995 Tehtävä Oulussa: tulkintoja Jumalan teatterin 

avantgardesta. Tampere: Tampere University Press. 

Russo, Mary 1995. The Female Grotesque: Risk, Excess and Modernity. New York: 

Routledge. 

Tanskanen, Katri 2017 Yleisö kohtaa toisen: Etiikan dramaturgioita 2010-luvun 

suomalaisissa näytelmissä. Helsingin yliopisto. Filosofian, historian, 

kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Teatteritiede. Väitöskirja.  

Tieteen termipankki 18.10.2022: Esittävät taiteet:kinesteettinen empatia. (Tarkka 

osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Esittävät taiteet:kinesteettinen 

empatia.). 



57 
 

Tieteen termipankki 18.9.2022: Estetiikka:ylevä. (Tarkka osoite: 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Estetiikka:ylevä). 

Tieteen termipankki 18.10.2022: Kielitiede:kielitiede:ruumiillisuus. (Tarkka osoite: 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:kielitiede:ruumiillisuus). 

Tieteen termipankki 26.10.2022: Kirjallisuudentutkimus:draamallinen ironia. 

(Tarkka osoite: 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:draamallinen 

ironia). 

Tieteen termipankki 10.3.2022: Kirjallisuudentutkimus:groteski. (Tarkka osoite: 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:groteski). 

Tieteen termipankki 16.9.2022: Kirjallisuudentutkimus:huumori. (Tarkka osoite: 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:huumori). 

Tieteen termipankki 30.9.2022: Kirjallisuudentutkimus:karnevaali. (Tarkka 

osoite: 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:karnevaali). 

Tieteen termipankki 16.9.2022: Kirjallisuudentutkimus:musta huumori. (Tarkka 

osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:musta 

huumori). 

Tieteen termipankki 28.09.2022: Nimitys:parodia. (Tarkka osoite: 

https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:parodia). 

Tieteen termipankki 16.9.2022: Kirjallisuudentutkimus:romanttinen ironia. 

(Tarkka osoite: 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:romanttinen 

ironia). 

Tervo, Petri 2021. Populaarin jälkiä draaman jälkeisellä ja posthumanistisella 

näyttämöllä. Helsingin yliopisto. Luentosarja. Kevät 2021.  

Tervo, Petri 2011. ”Verta käsiin ja naama löysänä!”; Turkan pedagogisen käskysanan 

ruumiillistumia. Teoksessa Nykynäyttelijän taide horjutuksia ja siirtymiä. 

Toim. Marja Silde. Art-Print Oy: Julkaisija Teatterikorkeakoulu. Maahenki Oy.   

Willman, Jussi 2007 ja 2010. Makkaroiden evankeliumi. Renessanssin karnevaalista 

ja karnevalistisesta satiirista. Teoksessa Satiiri: Johdatus lajin historiaan ja 

teoriaan. Toim. Sari Kivistö. Helsinki. Gaudeamus Helsinki University Press. 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Estetiikka:ylevä
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:kielitiede:ruumiillisuus
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:groteski
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:huumori
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:karnevaali
https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:parodia


58 
 

Liitteet 

 

Liite 1. Juonitiivistelmä 

Minä, Askartelijan juoni on niin runsas, että sen tiivistäminen muistuttaa 

amputaatiota. Olen analyysiluvussa avannut käsittelemiäni dynamiikkoja tarkemmin. 

Olen rajannut tapahtumia tiukasti, pitääkseni ilmaisuni tiiviinä. Yli kolmen tunnin 

moniulotteiseen esitykseen mahtuu paljon enemmän, mutta pyrin tällä kuvauksella 

antamaan yleiskuvan näytelmän tapahtumista. 

Minä, Askartelijan asetelmana on viikon kestävä askartelukurssi, joka saattaa yhteen 

kuusi hahmoa, jotka etsivät niin kutsutusti omaa ääntään. Askartelukurssi 

järjestetään Hanan omistamassa UKK-hallissa, jossa hän ja kurssilaiset myös asuvat. 

Hana on musiikkialan vaikuttaja ja muun muassa Arja Saijonmaan manageri. UKK-

hallissa asuu myös nuori naispapukaija Alex, joka on Hanan assistentti sekä 

Saijonmaan tuuraaja. Erityisesti Hana vaikuttaa odottavan kurssilta sen päätösjuhlia. 

Koska Alex on papukaija, hän loistava imitaattori. Alexille on luvattu pääesiintyjän 

paikka kurssijuhlissa. Alex on valmistellut kurssijuhlan esitystä Hanan 

lempikappaleesta Ystävän laulu.  

Näytelmä alkaa tilanteesta, jossa askartelukurssi käynnistyy. Hana ja 

askarteluohjaajaksi rekrytoitu askartelijayrittäjä Anu ovat ryypänneet itsensä 

rapakuntoon. Anu on palloihin erikoistunut askartelija, jolla on oma liike, jossa hän 

myy askartelujaan. Palloaskartelut ovat kuitenkin johtaneet tilanteeseen, jossa Kaija 

Aarikan perikunta syytää Anua plagioinnista. Anu yrittää keksiä palloa uudelleen.  

Kurssille osallistuvat Markku ja Jokinen Kuopion kaupunginteatterista. Heillä on 

tekeillä yhteinen lastenteatteriesitys, joka kertoo käestä, joka rakastuu ja oppii 

lentämään. Markku ja Jokinen osallistuvat kurssille saadakseen jonkun kurssin 

naisista rakastumaan Markkuun. He olettavat, että rakkaus vapauttaa Markun 

maneeristaan näytellä kädet taskussa. Rakkauden avulla Markku voisi lentää. 

Markulla on ongelmia käsiensä kanssa ja tämä vamma piinaa häntä niin, että Jokinen 

pelkää Markun tekevän jotain itselleen. Jokisella itsellään on vaikeaa avioliitossaan.  
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Lisäksi kurssille osallistuu näyttelijä Eero, jonka ammattitaito saa Markun 

tuntemaan alemmuutta. Eero on ohjaamassa sovitusta tunnetusta näytelmästä 

Saliere ja tarvitsee askarteluapua saadakseen oman näkemyksensä ohjaukseen. Eero 

kärsii ohjaustyön paineista ja tukeutuu menestyneen kollegansa näkemyksiin 

luomistyössään. Kurssilla hän päätyy apuopettajaksi ja opettajan viettelemäksi ja 

nöyryyttämäksi. 

Anu ei usko, että askartelua voi opettaa. Kurssin aluksi kurssilaiset laitetaan 

keksimään ja etsimään itse askartelumateriaalinsa ympäristöstä. Selvittyään 

humalastaan Anu yrittää häipyä kurssilta, mutta osallistujat saavat puhuttua hänet 

jäämään kilpailemalla siitä, kenellä on vaikeinta. Vastahakoisesti Anu suostuu 

jäämään kurssille ohjaajaksi, sillä ehdolla että saa apuopettajan. Hana lähtee 

hakemaan askartelumallia Saijonmaalta, ja joutuu Antero Merimaan ripittämäksi 

alkoholinkäyttönsä vuoksi. Anun ja Eeron välille kehittyy opettajan ja oppilaan 

välinen suhde. Markku vapautuu askartelemalla kubistisesti, muttei opi lentämään. 

Hän ja Eero yhdistävät projektinsa ja esittävät kurssijuhlassa Salierin kohtauksen 

Markun kubistisena käkenä. Jokinen lyöttäytyy yhteen Alexin kanssa. Markun ja 

Jokisen välille syntyy mustasukkaisuussärö siitä, kenen kanssa ja mitä töitä tehdään. 

Kurssijuhlissa nähdään imitaatioita, teatteria ja Alexin versio Ystävän laulusta. 

Odotetut juhlat päättyvät Hanan suureen pettymykseen Alexin esittäessä Jokisen 

avustuksella Ystävän laulun duurissa. Alexin ja Hanan välille syntyy riita, koska Alex 

haluaa vapautua imitaatioista ja alkaa luoda omia lauluja. Selviää, että Hanan sisällä 

itkee Kekkonen, joka on jonkinlainen suojeluspyhimys.  

Anun ja Eeron suhdetta käsitellään yhteisessä palaverissa. Eero on kutsunut 

kokouksen koolle Anun sopimattoman käytöksen vuoksi. Markku on kiinnostunut 

vain omasta palautteestaan ja Hana ja Anu ovat tolkuttomassa tilassa, eikä asia tule 

käsitellyksi.  

Esityksen lopussa Markkua kannustetaan esiintymään Salierina omana itsenään, 

mutta ilman käkihahmoa Markku jäätyy. Anu manaa Hanasta ulos itkevän Kekkosen.  

Markun ja Jokisen riita ratkeaa Markun loukkaannuttua lentoyrityksessään. Epilogi 

näyttää UKK-hallin kahdeksan kuukautta myöhemmin. Tunnelma on seesteinen ja 

koko esitystä leimannut huutaminen ja koheltaminen ovat päättyneet. Lopulta kaikki 

kurssilaiset ovat paikalla, kaikkien välit vaikuttavat korjaantuneen. Hana ja Anu 
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lentävät Ruotsiin hakemaan askartelutarvikkeita. Kekkonen möllöttää taivaalla, eikä 

häiritse matkalaisia.  

Liite 2. Esityksen kuvia  

 

 

Kuva 2. Q-Teatteri MINÄ, ASKARTELIJA Kantaesitys 23.9.2021 Ohjaus: Lea 

Klemola. Teksti Leea Klemola ja Rosa-Maria Perä. Kuvassa: Kuvassa: etualalla Elina 

Knihtilä, Miko Kivinen ja Jonnakaisa Risto, taustalla Lotta Kaihua, Pirjo Lonka ja 

Eero Ritala. Kuva: Pate Pesonius. 
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Kuva 3. Q-Teatteri MINÄ, ASKARTELIJA Kantaesitys: 23.9.2021. Ohjaus: Leea 

Klemola. Teksti: Leea Klemola ja Rosa-Maria Perä. Kuvassa: Pirjo Lonka ja Lotta 

Kaihua. Kuva: Pate Pesonius 
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Kuva 4 MINÄ, ASKARTELIJA Kantaesitys: 23.9.2021. Ohjaus: Leea Klemola. Teksti: 

Leea Klemola ja Rosa-Maria Perä. Kuvassa: Miko Kivinen ja Elina Knihtilä. Kuva: 

Pate Pesonius 
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Kuva 5. MINÄ, ASKARTELIJA Kantaesitys: 23.9.2021. Ohjaus: Leea Klemola. Teksti: 

Leea Klemola ja Rosa-Maria Perä. Kuvassa vas: Eero Ritala, Jonnakaisa Risto, Elina 

Knihtilä, Pirjo Lonka, Miko Kivinen ja Lotta kaihua. Kuva: Pate Pesonius 

 


