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Johanna Valenius
"We don't use the word
'Republican' in this house!"
Luokan ja sukupuolen politiikkaa
amerikkalaisessa tilannekomediassa
Lady Madonna, children at your feet
Wonder how you manage to make ends meet?
Who finds the money when you pay the rent
Did you think that money was heaven sent?
(Lennon - McCartney: "Lady Madonna")

Vuonna 1992 republikaaneihin kuuluva Yhdysvaltain varapresi• dentti Dan Quayle piti puheen, jossa han kasitteli maansa sosiaalisia ongelmia. Niiden suurimpana syyna Quayle naki perinteisen
perheyhteisOn hajoamisen:
Juuri nyt perheidemme epaonnistuminen vahingoittaa
Amerikkaa syvasti. Kun perheet hajoavat, yhteiskunta hajoaa. Kaupunkiemme anarkia ja jarjestyksen puute todistavat,
kuinka nopeasti sivilisaatio murenee, kun perheperustaan
tulee sara
Ja kaikille niille, jotka ovat huolissaan
etta lapset varttuvat kOyhyydessa, meidki pitaisi tietad tama:
avioliitto on todenniikOisesti paras kOyhyydenvastainen
ohjelma. Me voimme aloittaa purkamalla sosiaaliturvajthiestelman, joka rohkaiseen riippuvuuteen ja rikkonaisiin perheisiin. Lopultakin
avioliitto on moraalin asia, joka vaatii
kulttuurin sisaista yksimielisyyt0 ja sosiaalisten sanktioiden
kaytted. 1 [suomennokset JV, jollei toisin mainita.1

Vuosi Oman puheen jalkeen tilannekomedia Aiti ja risat (Grace
Under Fire, 1993-19982) sai Yhdysvaltain televisiossa ensi-iltansa.
Sen padhenkilOnd on Grace Burdette Kelly, kolmen lapsen —
Quentinin, Libbyn ja Patrickin — yksinhuoltaja, joka sarjan alussa

158

tyOskentelee haalariduunarina miesvaltaisella oljynjalostarnolla ja
myOhemmin mm. tarjoilijana baarissa ja lopulta toimiston puolella
miesvaltaisessa rakennusliikkeessa. Gracella on taloudellisia huolia, ja vaistamattOmat mutta tarpeelliset ilta- ja yOvuorot aiheuttavat
lastenhoito-ongelmia. Gracen menneisyyteen kuuluvat alkoholismi
sekii vakivaltainen avioliitto karikatyyrisen punaniskan kanssa.
Sarjan myOta paljastuu my6s, etta nuoruudessaan Grace on antanut
ensimmaisen lapsensa, nyt jo aikuisen pojan adoptoitavaksi.
Menneisyydestaan ja nykyolosuhteista huolimatta Grace lapsineen
muodostaa toimivan perheen, johon voidaan laskea kuuluvaksi
myOs naapurin pariskunta Wade ja Nadine, joka kyllakin kirjoitetaan ulos sarjasta viidennelle tuotantokaudelle tultaessa, seka
apteekkari Russell, jotka kaikki ovat oleellinen osa Gracen arkea.
Nain Aiti ja risat haastaa Quaylen puheessa julkituodun konservatiivien ydinperheideologian.
Ydinperheideologian ymmarran tassa nakemykseksi, jossa miehen, vaimon ja yhden tai useamman lapsen muodostama perinteinen perhe on yhteiskunnan toimivuuden ja moraalin kannalta toivottavin yhteisOmuoto (Quayle: "sivilisaatio murenee, kun perheperustaan tulee sarO"). Ideologiaan kuuluvat oleellisena osana kasitykset mieheydesta ja naiseudesta, silla perheen sisainen hierarkia
ja sukupuoli-identiteetit uusintavat sukupuolijarjestelmda, jossa
mies on toimiva ja rationaalinen, nainen puolestaan passiivinen,
irrationaalinen, perheenjasenten tarpeista huolehtiva ja usein
kotiaiti. Ydinperheideologian mukainen perhe on ideaali, todellisuudessa lahinnii vain representaatioiden tasolla olemassa oleva
keskiluokkainen yksikkO, jota kuitenkin hyOdynnetaan poliittisessa
retoriikassa.
Tarkastelen Lissa artikkelissa amerikkalaisen tilannekomedian
perhe- ja naiskuvia erityisesti Aiti ja risat -sarjan kautta. Jasennan
tutkimuskohdettani kasitteilla sukupuoli, luokka, nauru ja politiikka, tutkin miten tietysta sukupuoli- ja luokkapositiosta nauraminen

159

tietyille sukupuolen ja luokan ilmentymille ja kaytanteille on politiikkaa. Sarjan paahenkilO on yhdysvaltalaiseen tyOvaenluokkaan
eli ns. sinikaulustyOldisiin kuuluva yksinhuoltajaaiti, joka arjessaan
joutuu kamppailemaan kolmilapsisen perheensa selviytymisen
puolesta. Sarjassa sukupuoli ja luokka ovat tarkedssa asemassa.
Komedia rakentuu vahvasti naispaaosan esittiijan, koomikko Brett
Butlerin karisman varaan, jonka aikaisempaan stand-up -rutiiniin
sarja perustuu. Sarjan seka alkuperainen etta suomenkielinen nimi
maarittelevat, kenen nakOkulmasta sarjatodellisuutta kasitellaan.
Tassa Aiti ja risat muistuttaa paljon Roseannea (1988-1997), joka
sekin perustui naiskoomikon, Roseanne Barrin luomaan Domestic
Goddess -hahmoon. MyOs Roseannen jokaisen jakson avaus, jossa
kamera kiersi 360 astetta keittiOn ruokapOytaan kokoontuneen perheen ja ystavien ympari alkaen ja pdayen Roseanneen, visuaalisesti merkitsi hanet sarjan keskiOksi ja perheen koossapitavaksi
voimaksi3.
Sukupuolen naen Teresa de Lauretiksen tavoin yhteiskunnallisena valtasuhteena:
sukupuoli on todellisuudessa suhteen representaatio, sen
etta kuuluu tiettyyn luokkaan, ryhmaan, kategoriaan. --sukupuoli rakentaa yhden entiteetiin ja muiden entiteettien
valille suhteen, [entiteettien] jotka on aikaisemmin jarjestetty luokaksi, ja tuo suhde on kuulumista. Nain sukupuoli
madrad entiteetin, esimerkiksi yksilOn, paikan luokassa ja
nain ollen paikan myOs suhteessa toisiin aikaisemmin jarjestyneisiin luokkiin.
sukupuoli ei esita yksilba vaan suhdetta, sosiaalista suhdetta. Toisin sanoen se esittaa yksilOn
luokalle. --- sex-gender -jarjestelma on lyhyesti sanottuna
seka sosiokulttuurinen rakennelma etta semioottinen
koneisto, esittamisen jarjestelma, joka madrad merkityksen
(identiteetti, arvo, arvovalta, paikka sukuyhteisOssa, asema
sosiaalisessa hierarkiassa jne.) yksilOille yhteiskunnassa.4
De Lauretis ei kayta `luokkaa' tarkoittamassa eksplisiittisesti
sosiaaliluokkaa5, mutta termin voi mielestani nanda kattavan myOs
sen. Madritelmad on mandollista lukea myOs niin, etta de Lauretis
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nakee sukupuolen alakategoriana muille kategorioille. Itse en
halua asettaa sukupuolta ja luokkaa hierarkkiseen jarjestykseen
siten, etta toinen muodostaisi pää- ja toinen alakategorian. Sen
sijaan pidan kumpaakin tekijaa yhta tarkednd, toisiinsa kietoutuneena. Sukupuolen erottaminen muista luokista on mielekasta
ainoastaan analyysin kannalta, minka uskon olleen myOs de
Lauretiksen tarkoitus. Sukupuoli ja luokka liittyvat perinteiseen valtaan, jota Gracella tyOviienluokkaisena naisena ei ole. Luokka-asemansa seurauksena Gracelta puuttuu taloudellinen ja materiaalinen
valta ja naisena symbolinen valta.
Tarkastelen tassa artikkelissa aluksi sita, miten amerikkalaisessa
ja brittilaisessa tilannekomediassa on kasitelty luokkaa, sukupuolta
ja perhetta. Olen ottanut englantilaisen komedian kdsiteltavaksi, silla genre on leimallisesti angloamerikkalainen. Joitakin eroavaisuuksia brittilaisen ja amerikkalaisen tilannekomedian valilla kuitenkin on, ja tarkastelemalla englantilaista tuotantoa amerikkalaisen
komedian erityispiirteet on helpompi hahmottaa. Sarjat myOs matkaavat Atlantin yli, silla on joitakin yhdysvaltalaisia tilannekomedioita, joiden asetelma ja henkilOhahmot perustuvat brittilaisiin sarjoihin. Amerikkalaisissa versioissa hahmot ja tilanteet mukautetaan
enemman amerikkalaista kulttuuria vastaaviksi. Tallaisia oli mm.
Three's Company (1977-1984), joka perustui Man About the House
-sarjaan (1971-1976). MyOs Huonosti käyttiiytyvdt miehet (Men
Behaving Badly, 1992, 1994-1997) on saanut samannimisen yhdysvaltalaisen version. Lopuksi analysoin laheinmin Aiti ja risat -sarjan poliittisuutta sukupuolen ja luokan seka naurun nakOkulmasta.
Tutkimukselleni on ollut kaksi tarkeda esikuvaa ja landetta.
Ensimmainen on brittilaisen mediatutkijan Maggie Andrewsin artikkeli "Butterflies and caustic asides. Housewives, comedy and the
feminist movement", jossa flan kasittelee ns. kotiaitikomedioiden
kehitysta ja poliittista merkitysta. Hanen mukaansa varhaisemmissa
1950- ja 1960 -luvun tilannekomedioissa naurettiin naisille, jotka
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eivat pystyneet tayttamaan kotiaitiyclen ihanteita. Seuraavalla vuosikymmenella genren sisalla tapahtui murros: erityisesti naiskatsojat pystyivat Butterflies-sarjan (1978-1983) pkihenkilOn, keskiluokkaisen Rian kanssa nauramaan itse kotiaitiyden ihanteiden absurdiudelle. Andrewsin mukaan uudet kotiditikomediat kasittelivat
samoja asioita — ditiytta, lasten paivahoitoa, kotitOita — kuin sen
aikainen feministinen liike ja olivat omalta osaltaan viemassd
eteenpain yhteiskunnallista muutosta.6
Toinen innoittaja on ollut yhdysvaltalaisen tutkijan, Kathleen
Rowen tutkimus "Roseanne: The Unruly Woman as Domestic
Goddess" edella mainitsemastani Suomessakin 1990-luvun alussa
ndhdystd Roseanne-sarjasta. Rowe kdsittelee samoja teemoja kuin
Andrews keskittyen erityisesti Roseanneen, joka omalta osaltaan oli
murtamassa perheen ja naiseuden kuvaa tilannekomedioissa.7
Koska Roseanne on oman tutkimuskohteeni kannalta merkittava
sarja, esittelen sita tarkemmin edempand. Tarvittaessa teen myOs
rinnastuksia sen ja Aiti ja risat -sarjan
Tietoteoreettisesti Oman artikkelin kirjoittaminen on ollut haastavaa: miten voin suomalaisena tutkijana lOytdd amerikkalaisen
viihdeteollisuuden tuotteesta sen poliittisuuden? Olenko kulttuuritaustani takia sokea tutkimuskohteeni merkityksille tai ovatko tulkintani niin vddristyneitd, ettei yhdysvaltalainen kollegani pystyisi
hyvaksymdan niitd? Onko muutenkaan mitdan mieltd tutkia amerikkalaisen ditikomedian kasityksiii perheestd, sukupuolesta ja
yhteiskunnasta ja edelleen valittdd tutkimustulokset tasa-arvoisessa
pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa elaville lukijoilleni, jotka pystyisivat sivuuttamaan koko aiheen toteamalla: "Enta sitten? Ohjelma
on ehkd radikaali konservatiivisessa Amerikassa, mutta maia on
toisin"?
Artikkelin kirjoittamisajankohdan tapahtumat muistuttivat minua
ettei suomalainenkaan politiikka ole immuuni ydinperheretoriikalle. Kirjoitin Old artikkelia Suomen tasavallan presidentinvaa-
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lien aikaan, jolloin ehdokkaiden perhesuhteet, suhde kirkkoon ja
uskontoon sekd asenteet vahemmistOja kohtaan nostettiin kampanjoinnissa ja tiedotusvalineissa tarkeddn asemaan. 8 Vaikka
Suomessa on pitkalle edennyt tasa-arvoa edistava lainsdadantO,
joka mm. helpottaa naisten palaamista takaisin tyOelamdan lapsensaannin jalkeen, ovat perinteiset ydinperhearvot yhd voimissaan.
Tasty on osoituksena myOs se, etta kolmesta muusta Pohjoismaasta
(Tanska, Norja, Ruotsi) poiketen virallisesti hyvaksyttava parisuhde- ja perhemalli perustuu Suomessa edelleen heteroseksuaaliselle
suhteelle. Naisella on perheessa yhd hoivaajan rooli, ja suurin osa
arkisista kotitOista ja y naisten tehtdvaksi. Lainsdadann011isista
uudistuksista huolimatta tyon ja perheen yhteensovittaminen on
edelleen vaikeaa naiselle. Miehelle tyOssakaynti ja perhe ei ole aina
yhtd ongelmallinen yhtd16.9
Miten sitten kykenen tulkitsemaan oikein sellaisen kulttuurin
merkkeja, joissa en itse ole sisalld? Onko mandollista, etta esimerkiksi leikittelyt etnisilla ja kulttuurisilla stereotypiolla — kuten
Nannyn (The Nanny, 1993-1999) ja Seinfeldin (Seinfeld, 19901998) amerikanjuutalaisuus — eivat kaikki avaudu minulle?
Esittamani tulkinnat ovatkin suomalaisen tutkijan suomalaisessa
kontekstissa tekema Analysoidessani Aiti ja risat -sarjaa olen etsinyt yhtaldisyyksid ja eroavaisuuksia verrattuna muiden nakemieni
komediasarjojen kdsittelemiin aiheisiin ja esittamisen konventioihin: miten se eroaa toisista sarjoista ja mita yhtdlaisyyksid sill y taas
on toisten komedioiden kanssa sekd miten genren konventioiden
rikkominen on luonteeltaan poliittista. Nain ollen nakOkulma on
genrensisilinen. Tarkoituksenani ei ole antaa tyhjentavad kuvaa
amerikkalaisesta tilannekomediasta, sill y esittamani tulkinnat ja johtopdatOkset perustuvat Suomessa esitettyihin tilannekomedioihin;
Yhdysvalloissa kirjoitetusta artikkelista olisi todennakOisesti tullut
toisenlainen.
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Yhdysvaltalaisen ja brittilalsen
tilannekomedian kehityksestN
Nokkelalle sanailulle perustuva tilannekomedia (eng. situation
comedy, sitcom) on eras television sarjaohjelmien lajityyppi, jota
erityisesti amerikkalaiset ja brittilaiset televisioyhtiOt tuottavat.
Tilannekomedian yksittainen jakso kestaii yleensa noin 25, mainoksien kanssa 30 minuuttia ja on kerronnallisesti suljettu, so.
jokainen jakso on ainakin periaatteessa itsenainen kertomus.
Tyypillisesti jakson alussa syntyy vaarinkasityksen seurauksena
ongelma, joka sitten ratkaistaan monien uusien vaarinkasitysten jalkeen kyseisen puolen tunnin sisall y . Tasty tilannesidonnaisuudesta
juontuu termi `tilannekomedia'.
Tilannekomediat eivat siis ole juoneltaan jatkuvia kuten esimerkiksi saippuaoopperat, joissa tilanteet ja ihmissuhteet usein vain
mutkistuvat jaksosta toiseen. Katkonaisuudestaan huolimatta tilannekomediat voivat sisaltda useita jaksoja kestavia tarinalinjoja, jotka kuitenkin ovat alisteisia kulloisellekin tilanteelle. Vaikka jaksot
ovat toisistaan riippumattomia, on tilannekomedioissa toistosta
syntyvaa jatkuvuutta: stereotyyppiset ja karrikoidut henkilOhahmot
pysyvat samoina, eivatka heidan keskindiset suhteensa muutu.1°
HenkilOt eivat kehity siind mielessa, etta he oppisivat kokemuksistaan. Tilannekomedioiden maailma on syklinen, sill y kehittelyt
ovat jaksosta toiseen samankaltaisia. Esimerkkind hyvinkin tyypillisesta narratiivisesta rakenteesta on Nanny, jossa C.C. Babcockin ja
hovimestari Nilesin yhteiset kohtaukset toistavat samaa keskinaiseen naljailuun ja vahingontekoon perustuvaa kaavaa, kun taas
Franin ja Maxwell Sheffieldin tata artikkelia kirjoittaessa jo avioliittoon johtanut suhde on lapi koko sarjan kulkenut tarinalinja, joka
tuo mukaan lineaarisuutta.
Yhdysvalloissa tilannekomedia on suosittu ohjelmatyyppi.
Erityisesti 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla katsojatilastojen kar-
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jessa oli perinteiski arvoja ja keskiluokkaista ydinperhetta korostavia komediasarjoja kuten Onnen paivat (Happy Days, 1974-1984),
jonka pdahenkilOperhe Cunningharnit eli nostalgisoidulla 1950- ja
1960-luvulla, Keatonien perheen ymparille keskittynyt Perhe on
paras (Family Ties, 1982-1989) ja Bill Cosby Show (The Cosby Show,
1984-1992)." 1990-luvulla Aiti ja risat oli kotimaassaan yksi
suosituimmista komedioista, ja se voitti useita palkintoja seka padosanesittajalleen etta koko sarjalle12.
Suomessa amerikkalainen tilannekomedia ei ole yhta suosittua
kuin kotimaassaan. Perhe on paras -sarjalla oli syksylla 1997 keskimaarin 190 000 ja Aiti ja risat sai syksylla 1999 keskimaarin 140 000
katsojaa. Kun naita TV1:n puolella esitettyjen komedioiden katsojalukuja verrataan kanavan vuoden 1999 suosituimpiin viihdeohjelmiin (Kotikatu keskimadrin 770 000, Uutisvuoto 730 000 katsojaa)
tai TV2:n Tuttu juttu -showhun (keskimaarin 900 000 katsojaa), jaavat ne katsojatilastoissa selvasti kotimaisen tuotannon jalkeen. Syitd
tahan on monia, mutta kieli lienee merkittavin tekija, silla samanlaista kehitysta kohti kotimaisten sarjojen suosiota on havaittavissa
myOs muissa Euroopan maissa. MyOs ohjelmapaikka (ohjelmat
ennen ja jalkeen) ja -ymparistO (muiden kanavien tarjonta) vaikuttavat yksittaisen ohjelman suosioon. 13 Seka Perhe on paras etta Aiti
ja risat -sarjan esitysaika oli/on iltapaiva tai alkuilta, jolloin primetime aika ei ole viela alkanut. Aiti ja risat on myOs vastatusten
suositun saippuaoopperan Kauniit ja rohkeat -sarjan kanssa.
MTV3:n kanavalla Bill Cosby Show oli jonkin verran suositumpi:
vuonna 1994 sarja sai keskimaarin 208 000 ja seuraavana vuonna
257 000 katsojaa. Samalla aikajaksolla Mainostelevision kotimaisten
sarjojen katsojamadrat ylsivat yli miljoonan: Hynttyyt yhteen sai parhaimmillaan 1 625000, Hyvdt herrat 1 472000, Puhtaat valkeat
lakanat 1 355000 ja Blondi tali taloon 1 175000 katsojaa.14
Amerikkalainen tilannekomedia on leimallisesti ollut keskiluokkaista (perhe-)eldmila kuvaavaa. Onnen paivat, Perhe on paras ja
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Bill Cosby Show olivat juuri ydinperhekeskeisyydessaan paluu

1950-luvulle. 1960- ja 1970-luvulla tilannekomedioissa esiintyi
yksinhuoltajaisia tai keskiluokkaisia pariskuntia ilman pienia, yield
kotona asuvia lapsia. 1970-luvun lopun ja 1980-luvun sarjat palauttivat ydinperheen televisioon. Muutos aikaisempiin 1950-luvun perhekomedioihin oli se, etta nyt aidit eivat yleisesti ottaen enda olleet
kotiaiteja vaan koulutettuja ja tyOssakayvia urasuuntautuneita naisia. 15 Ydinperheen paluu osui aikaan, jolloin niin Yhdysvalloissa
kuin Britanniassakin oli perinteisia arvoja kannattava oikeistokonservatiivinen hallinto. On jopa valtetty, etta presidentti Ronald
Reaganin suosikkiohjelmia olivat Pieni talo preerialla (Little House
on the Prairie, 1974-1983) ja Perhe on paras. Totta tai ei, niin kuitenkin yhteiskunnallisen ilmapiirin konservatiivistuminen heijastui
myOs televisioon.
Bill Cosby Show oli siita erikoinen, etta siind esiteltiin harvoin
televisiossa nahty ylempaan keskiluokkaan — isa laakari, aiti juristi
— kuuluva musta l6 Huxtablen perhe. Asetelma sai niin kiitosta kuin
kritiikkiakin seka valkoisten etta mustien taholta. Sarjan katsottiin
nayttavan vahemmistOvaestOnosan toisen puolen elamaa ja luovan
nain myOnteista kuvaa valtavaestOn keskuuteen seka antavan positiivisia roolimalleja nuorille mustille. Sarjan kriitikot pitivat Bill
Cosby Showta taas liian "valkoisena". Roturistiriidat nakyivat suhteellisen vahan, eika sarjassa pyritty tuomaan tarpeeksi viihemmiston ongelmia esille. Niin tai nain, Bill Cosby Show oli ainakin ydinperhekeskeisyydessaan ja patriarkaalisuudessaan erittain konservatiivinen. Amerikkalaisen tilannekornedian kehitysta tutkinut Paul
Wells kutsuukin sarjaa mustaksi versioksi 1950-luvun Father Knows
Best -sarjasta .17
Britanniassa tilannekomedian kehitys on ollut hieman toisenlainen, vaikka suuntausta kohti perhekomedioita on siellakin ollut.
1950-luvulla brittilainen televisio naytti hyvin vahan kotiin sijoittuvia komedioita, sen sijaan tapahtumien painopiste oli kodin ulko-
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puolella. Seuraavilla vuosikymmenilla perhe- ja kotielaman kuvaaminen saivat enemman tilaa. PadhenkilOt olivat pitkaan tyOvaenluokkaan kuuluvia kansanmiehia, jotka elattivat itsedan puodinpitajina, kaupparatsuina tai puolilaittomilla puuhilla. Sarjat olivat henkilOhahmojen nautinnon- ja huvitteluntavoitteissaan eskapistisia.18
1960-luvulla oli myOs vastakkaista kehitysta kohti sosiaalista realismia. Till Death Us Do Part -sarjan (1965-1975) padhenkilOnd oli
karkea satamatyOlainen Alf Garnett, joka esitteli avoimesti rasistisia
Sarjan tapahtumapaikkana oli suurimmaksi osaksi
Garnettin koti, jossa hanen lisakseen asuivat hanen hopsahtanyt
vaimonsa, tyttarensa ja tyOtOn sosialistivavypoikansa. Alf ajautui
vaittelyihin vapaamielisemman vavypoikansa kanssa, jolle flan
myOs aina havisi. Kiukkuaan Alf purki vaimoonsa, joka kuitenkin
oli liian kiltti ja ymmartiimatOn loukkaantuakseen. Suomalaisille Till
Death Us Do Part on tutumpi sen yhdysvaltalaisena versiona Perhe
on pahin -sarjana (All in the Family, 1971-1983). Vasta 1980- ja
1990-luvulla on tyOviienluokan kuvaaminen brittilaisissa tilannekomedioissa hiipunut ja tilalle ovat tulleet mm. erindiset mediaammatit (esim. Todella upeeta (Absolutely Fabulous, 1992, 19941995, 1996) 19

Toki Yhdysvalloissakin on myOs keskiluokkaiseen ydinperheeseen sijoittuvien sarjojen rinnalla tyOvaenluokkaan joko kokonaan
tai joidenkin paahenkilOiden kautta kiinnittyvia tilannekomedioita
kuten juuri edella mainittu Perhe on pahin, Pulmuset
(Married... With Children, 1987-1997), Roseanne, Aiti ja risat seka
Nanny, jossa pkihenkilO Fran Finen tausta on selvasti tyOvaenluokkainen20.
Yksi kaannekohta tilannekomedioiden perhekuvassa tapahtui,
kun Roseanne Barr esitteli vuonna 1988 Cunninghamien,
Keatoneiden seldi Huxtable-perheen keskiluokkaisen perhenostalgian rinnalle Connerin perheen. Barrin esittama Roseanne Conner
oli sekalaisissa tOissd kayva kolmen lapsen diti, jonka aviomies Dan
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joutui sarjan kuluessa rakennusalalta tyOttOrnaksi. Connerit olivat
selvasti tyOldisperhe, jossa taloudelliset ongelmat olivat koko ajan
lasna. Perhe-elama ei ollut siloiteltua eivatka vanhempien ammatit
olleet jannittavia tai haasteellisia, vaan tOissa kaytiin pelkastaan
rahan takia. Connerien koti oli aidon nakOinen nuhjuisuudessaan.
Perheen kolme lasta, Becky, Darlene ja DJ olivat genren vaatimusten mukaisesti sananvalmiita ja karrikoituja, jopa omituisia 21 , mutta hahmoista puuttui kaikkinainen pikkusievyys ja hyvantahtoisuus, jota tilannnekomedioiden lapsissa on totuttu nakemaiin. Aiti
ja risat jatkaa tyOlaisaitikomediaperinnetta.

Politiikka merkityksenantona
Analyysini lahtOkohtana on nakemys, etta komediat tarjoavat paikan neuvotteluille merkityksista. Neuvottelua voidaan kayda ensinnakin tekstinsisaisesti, so. sarja voi rikkoa lajityyppinsa totuttuja
kaavoja esittelernalla ydinperheen tilalle alkoholismin ja vakivaltaisen avioliiton lapikayneen yksinhuoltajaaidin kuten Aiti ja risat
tekee. Toiseksi neuvottelua kaydaan myOs sarjan ja yleisOn valilla
katsojien eri katsojapositioista (esim. sukupuoli, luokka, etnisyys,
ika, seksuaalinen identiteetti) kasin, jolloin tekstille annetut merkitykset voivat olla erilaisia, jopa ristiriitaisia tekstin sisalle rakennettujen merkitysten kanssa. 22 Merkityksia ei siis tarkasti ottaen ole
valmiina vaan niita annetaan. Ne syntyvat — tai synnytetaan/tuotetaan — jossain tietyssa historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa,
jossa henkilO on. Tuotettavien merkitysten kirjo ei kuitenkaan ole
rajaton, silla mika tahansa merkitys ei ole mandollinen. Kulttuurin
uskomukset ja puhetavat saantelevat tietyissa rajoissa merkitysten
syntymista.
Eras merkitystyyppi, joka voidaan komedioiden kohdalla tuottaa, on poliittisuus. Poliittiseksi — ja politiikaksi — kasitan muun
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muassa sellaisen inhimillisen toiminnan, jonka tulkitaan
kyseenalaistavan ja/tai pyrkivan vaikuttamaan seka muuttamaan
vallitsevia kasityksia ja arvostuksia yhteiskunnasta, sen sisaisesta
jarjestyksesta, jasentensa valisista suhteista, arjesta jne. Politiikka ei
ole asioiden luonnollinen, sisasyntyinen ominaisuus, eika politiikka paikannu ainoastaan valtiollisten instituutioiden tai esimerkiksi
puolueiden tai joukkoliikkeiden sisalle. Ei voida myOskaan sanoa,
etta toiset asiat ovat itsessaan poliittisia ja toiset eivat. Sen sijaan
asioita voidaan lukea poliittisesti ja niille voidaan antaa poliittisia
merkityksiii.23
Politiikan ymmiirtaminen laajasti ei sulje pois sita, etta on asioita, jotka on tarkoitettu poliittisiksi ja myOs sellaisiksi tulkitaan. Aiti
ja risat sisaltaa suoria viittauksia republikaaneihin (Grace: "Mekin
olemme landOssa tarkkailemaan luontoa. Tarkoitukseni on nayttaa
erilaisia alueelle tunnusomaisia elibita ja...Voimmekin aloittaa heti.
Kersat, tuo on republikaani."), mika vie sen ilmeiselle perinteisen
poliittisen diskurssin alueelle. On kuitenkin mandollista, etta
yhteiskunnallinen tilanne voi edesauttaa joidenkin ilmiOiden kuten
kuluttamisen politisoitumista.24
Politiikan kentan laajentumisen myOta myOs populaarikulttuuria
on alettu lukea poliittisesti, ja nain komediankin poliittisiin ulottuvuuksiin on alettu kiinnittaa huomiota 1980-luvulta lahtien25.
Erittain kuvaava vaikkakin darimmainen tapaus oli Murphy
Brownin (Murphy Brown, 1988-1998) ymparilla vellonut kuohunta
vuonna 1992, jolloin Dan Quayle taman artikkelin alussa siteeraamassani puheessa syytti erityisesti televisiota:
Asioita ei tee mitenkaan helpommaksi se, end prime time television Murphy Brown — hahmo, jonka sanotaan edustavan Oman paivan alykdstd, korkeasti palkattua koulutettua
naista — pilkkaa isan merkitysta hankkimalla lapsen yksindan ja kutsumalla sita vain yhdeksi "eldmantyylivalinnaksi". Tiedan, ettei ole muodikasta puhua moraalisista arvoista, mutta meidan tdytyy kuitenkin puhua niistd. Vaikka mei-

dan kulttuurijohtajamme Hollywoodissa, televisio ja kansal-
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liset sanomalehdet paivittain ivaavat moraalisia arvoja,
uskon, etta useimmat meista tassa huoneessa tietiivat, etta
jotkut asiat ovat oikein ja toiset vaarin. Nyt on aika tehda

keskustelusta julkista.26
Suurvallan kakkosmies siis otti kantaa fiktiivisen henkilOn,
Candice Bergenin televisiosarjassa Muiphy Brown naytteleman toimittajan, fiktiiviseen paatOkseen hankkia lapsi. Murphy Brownin
tekijat vastasivat varapresidentin puheeseen hammentamalla faktan
ja fiktion sekoitusta Quaylen puhetta seuranneessa jaksossa.
Komedian hahmot seurasivat televisiosta aitoja uutispatkia Quaylen
puheesta ja esittelivat todellisia ja keksittyja lehtiartikkeleita tapauksesta. Jakson lopussa Murphy Brown naytettiin juontamassa ohjelmaa "amerikkalaisesta perheesta ja perhearvoista". Lopuksi tuleva
yksinhuoltajatoimittajamme totesi: "Etsiessamme syita sosiaalisiin
ongelmiimme voisimme syyttaa tiedotusvalineita, kongressia tai
hallintoa, joka on ollut vallassa 12 vuotta. Tai sitten me voisimme
syyttaa minua." 27 Quaylen kommentti ja Muiphy Brownin tuottajien dramaturgiset vastavedot olivat vain yksi osoitus jo pitkaan jatkuneesta politiikan kentan laajentumisesta valtiollisten ja puoluepoliittisten instituutioiden ulkopuolelle. Nain myOs populaarikulttuurista on tullut julkisen keskustelun ja poliittisen vaikuttamisen
nayttamO. Liike on ollut kaksisuuntainen, sill y myOs politiikka on
viihteellistynyt, misty on esimerkkind poliitikkojen esiintymiset erinaisissa visailuohjelmissa.
Tassa on syyta korostaa, etta komedian politisoituminen ei koske ainoastaan sarjoja kuten Kyllci, herra ministeri (Yes, Minister,
1980-1982), Kyllei, herra peieiministeri (Yes, Prime Minister, 19861988), Spin City (Spin City, 1996-) tai edes jollakin tavoin rajoja rikkovia tilannekomedioita kuten amerikkalaisten ennakkoluuloja
ruotiva Perhe on pahin tai vanhempia naisia kuvaava Tyttokullat
(The Golden Girls, 1985-1992), vaan myOs perinteisempia sarjoja
kuten jalleen kerran Suomessakin nahtya 1990-luvun arvojen
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mukaan poliittisesti epakorrektia Menneiein bussilla (On the Buses,
1969-1973), joka pystyi hetkellisesti tarjoamaan tilan naiskatsojille
peilata jakson tilanteita omiin kokemuksiinsa28.
Poliittisen luennan tekee mandolliseksi se, etta huumorin varjolla pystytaLin
rajoja ja sanomaan asioita, joista on julkisesti vaikea puhua tai joita vakava diskurssi ei (vielii) salli.
Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat alueita, joiden rajojen koettelemiseen huumori on toimiva valine. Joissakin uusissa 1990-luvun tilannekomedioissa on kiisitelty esimerkiksi homoseksuaalisuutta tasavertaisena heteroseksuaalisuuden kanssa. Muun muassa Frendeissei
(Friends, 1994- ) ja Hulluna sinuun -sarjassa (Mad About You,
1992-1999) lesboparit on integroitu sarjan maailmaan. Toisaalta lesbouden esittamisen radikaaliutta laimentaa se, etta molemmissa
sarjoissa naisten parisuhde toistaa heterosuhteen seka romanttisen
rakkauden ideaalia, ja Frendeissd, jossa pariskunnalla on lapsi,
jopa ydinperheen

Henkiliikohtaista politiikkaa
Uusi 1980- ja 1990 -luvulla esiintullut piirre tilannekomedioissa on
vakavan diskurssin sisallyttaminen komedian konventioiden rinnalle ja ei-koomillisten aiheiden kasittely. AIDS, alkoholismi, perhevakivalta, seksuaalinen hyvaksikayttO ja kuolema ovat vain muutamia
aihepiireja, joita uusimpien komedioiden henkilOt ovat joutuneet
kohtaamaan joko omakohtaisesti tai muiden hahmojen kautta.
Seurauksena vakavien asioiden kasittelysta on ollut painopisteen
siirtyminen tilanteista henkilOihin, jotka ovat saaneet mandollisuuden kasvaa sarjan kehittymisen myOta. Tilannekomediasta (situation-focused) on tulossa henkilOkomedia (character-focused).3°
Aiti ja risat on lahtOkohtaisesti vakava komedia. Gracen vakivaltaiseen avioliittoon ja alkoholismiin viitataan lahes jokaisessa
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jaksossa ja yksinhuoltajuuteen liittyvat taloudelliset ongelmat (entinen aviomies Jimmy ei aina maksa elatusmaksujaan) mainitaan
taman tasta. PadhenkilOn ongelmia alkoholin ja laakkeiden kanssa
on kasitelty ainakin yhden kokonaisen jakson verran kayttamalla
seka komedian etta vakavan kerronnan keinoja. Kohtauksessa, jossa Grace keskustelee Jimmyn — myOs parantunut alkoholisti — kanssa laakeriippuvuudestaan ja juomishistoriastaan, on dramaattinen
siirtyma vakavaan diskurssiin: Jimmy muuttuu hetkeksi alykkaiiksi
ja tuntevaksi mieheksi. Kohtauksen lopulla on katarsismainen
paluu takaisin komedian diskurssiin, jossa Jimmy jalleen kerran
osoittaa tyhmyytensa.
Gracen lapset, jotka ovat yllattavdn varittOmiii tilannekomedian
lapsiksi, tuovat sarjaan toden tunnun. Vanhimman pojan Quentinin
kautta seurataan teini-ikaisen pojan kasvamista31 . Poikien
riittien kuten ensimmalnen humalan tai kondomiostoksen kasittely
on usein kaytetty aihe perhesarjoissa. Roseanne oli tassakin poikkeus kiinnittaessaan huomion perheen tyttOjen ongelmiin ja jattaessaan perheen pojan sivuhenkilOksi32. Aiti ja risat on tassa mielessa tavanomaisempi.
On aika yllattavaa, end Aiti ja risat ei aluksi problematisoinut
etnisyytta tai rotua, vaikka etelavaltio Missouri olisi tapahtumapaikkana tarjonnut siihen hedelmallisen maaperdn. Vasta viidennella tuotantokaudella pysyvaan henkilOkaartiin tuotiin mukaan
aasialaista syntyperad oleva kampaaja Dot ja afroamerikkalainen
rakennusliikkeen omistajamies D.C., joka on Gracen tyOnantaja.
Rotujen ja etnisten ryhmien valiset suhteet jaavat kuitenkin sen
enempaa avoimesti kasittelematta joitakin poikkeuksia lukuunottamatta (kun Grace ja taman anoppi Jean ensimmaisen kerran tapasivat D.C.:n, Jean oli vakuuttunut, etta mies aikoo rybstad heiddt).
Mielenkiintoista on se, end oljynjalostamolla kaikki Gracen tyOtoverit olivat valkoisia miehid. Rakennusliikkeessa taasen muut ty6tekijat ovat suurimmaksi osaksi mustia miehia. Then Aiti ja risat -
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sarjan nakOkulma ammentaa ennen kaikkea luokasta ja sukupuolesta, siita mita on olla kOyha yksinhuoltajaaiti tai yleensa nainen miesten hallitsemassa tyOmaailmassa mm. ironisoimalla kiintiOnainen-kasitetta tai vaatimalla lasten paivahoidon jarjestamista
tyOantajan toimesta. Kumpikin ovat asioita, joita monet tyOssakayvat naiset joutuvat ajoittain pohtimaan.
Vaikeiden aiheiden kasittelyssa ei kuitenkaan sorruta mustavalkoiseen imelyyteen. Jaksossa, jossa Grace taisteli koulun AIDS:iin
sairastuneen talonmiehen potkuja ajavaa vanheimpainneuvostoa
vastaan, kuolevasta miehesta ei tehty pyhimysmaista vaan hyvinkin
epamiellyttavii henkilO. Sen lisaksi etta talonmiehen kiittamattOmyys ja vihamielisyys maailmaa kohtaan olivat komiikan Ude,
luonteenpiirteet eivat paastaneet katsojaa helpolla. Ongelmiin ei
rnyOskaan aina saada ratkaisua, vaan kaikkivoivan loppuhalauksen
tilalla voi olla avoin loppu; lopettaako Quentin sittenkaan mariahuanan polton ja pystyykO Grace vastustamaan sarkylaakkeiden
tuomaa helpotusta elamaan?
Vakavien aiheiden kasittely niin Aiti ja risat -sarjassa kuin
Roseannessakin limittyy kummankin koomikon julkisuuspersoonaan. Barr oli sarjansa ulkopuolella viela huonommin kayttaytyva
kuin Roseanne Connerina ja puhui julkisuudessa lapsena kokemastaan perhevakivallasta ja seksuaalisesta hyvaksikaytOsta33.
Butler taasen on tilittanyt avoimesti vakivaltaisesta nuoruudenavioliitostaan, ja julkisuudessa olleiden tietojen mukaan sarja
jouduttiin lopettamaan Butlerin laakeriippuvuuden takia34.
Kumpikin on nahnyt itsensa poliittisena toimijana. Butler on muun
muassa maaritellyt itsensa "sosialistiksi, jolla on Kultakortti" 35 . Ehka
juuri henkilOkohtaisen kokemuksen korostamisen seurauksena Aiti
ja risat on jattanyt etnisyyden kasittelyn taka-alalle ja ottanut ldhtOkohdakseen sukupuolen ja luokan. On myOs huomattava, etta
hegemonista valkoisuutta ei yleensa tunnisteta etnisyydeksi eika
sitd nain ollen myOskddn problematisoida. MyOs Barr tiesi, mitd
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han oli tekemassa. Han on sanonut luoneensa "Domestic Goddess"
ja Roseanne -hahmonsa poliittisina kannanottoina. Hanen mielestaan korkeastikoulutettujen valkoisten naisten feministinen Bike oli
liian eksklusiivinen tavoittaakseen suurinta osaa amerikkalaisista
naisista. Komedia sen sijaan saavutti suuret joukot.36
Siitakin huolimatta etta naihin julkisuudessa esitettyihin tahtikuvaa rakentaviin itsereflektiohin on suhtauduttava varauksella, olisi
virhe sivuuttaa kokonaan nain avoimet poliittiset julkilausumat.
Kumpikin koomikko maarittelee toimintansa poliittisesti motivoiduksi ja jopa politiikantekemisen valineeksi. Julkisuuspersoonalla ja juorupalstojen paljastuksilla on keskeinen rooli merkityksenmuodostusprosessissa. Ero Brett Butlerin ja Grace Kellyn valilla
hamartyy, ja henkilOkohtaisesta ja omakohtaisesta tulee maailmanlaajuista.

Perhe on aina paras?
Kaikki tutkijat eivat ole vakuuttuneita tilannekomedioiden
kumouksellisesta luonteesta. Huumorista kirjoittanut sosiologi
Michael Mulkay pitaa komedioita yleisesti ottaen sailyttavina narratiivisen rakenteensa takia. Niiden huumorihan perustuu henkilOiden valisten suhteiden pysyvyyteen. Usein henkilOhahmot myOs
edustavat stereotyyppisia nakemyksia sukupuolesta ja luokasta.
Tilannekomediat ovat kaiken lisaksi yksi viihdeteollisuuden ala,
jonka on tuotetettava taloudellista voittoa. Koska sarjan on pystyttava vetoamaan mandollisen laajaan yleisOOn, se ei voi sisaltaa
kovinkaan radikaaleja hahmoja ja tilanteita.37
'Man kysymykseen poliittisen mandollisuudesta kytkeytyy juuri perhe. Usein tilannekomedioissa on jonkinlainen perheyhteisO
siellakin, missa se ei eksplisiittisesti ole perinteinen perhe. Tilannekomediat ovat nimittain usein luoneet sijaisperheita esimerkiksi
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ty6paikoille sijoittuvissa sarjoissa, joissa myOs painotetaan yhtenalsyytta ja uskollisuutta kuten ydinperheisiin sijoittuvissa komedioissakin38. Nandakseni tamd johtuu genren muodosta ja narratiivisista
konventioista: pieni ryhma henkilOita, joilla jokaisella on oma roolinsa. Jotta henkilOiden valille pystytaan luomaan koomisia tilanteita, on naiden tunnettava toistensa yksityisasiat hyvin, ja useinhan
juuri ty-Opaikoille sijoittuvissa sarjoissa henkilOhahmojen kotieldmad ei nayteta paljoakaan tai ei lainkaan.
Voikin kysyd, ovatko tilannekomedioiden asetelmat aina vaistamatta perheenomaisia ja mita ne merkitsevat perheen maarittelyn
kannalta. Mielestani tallaiset sijaisperheita luovat komediat tuovat
ilta toisensa jalkeen katsojien eteen perheita, jotka ovat todellisia
siitakin huolimatta etta ne perustuvat romanttisen heteroseksuaalisen rakkauden sijaan vaikkapa ystavyydelle. Samalla ne mddrittelevat perheen kasitteen uudelleen kattamaan ydinperheen
myOs muita yhteis011isyyden muotoja. Naapuruus- ja ystavyyssuhteet on usein tilannekomedioissa kdytetty muoto.
Aiti ja risat -sarjassa tapahtumat sijoittuvat suurimmaksi osaksi
Gracen olohuoneeseen tai keittibOn, jonne naapurit Wade ja
Nadine seka Russell tulevat kuin omaan kotiinsa. Ystavdt myOs tuntevat vastuuta Gracen lapsista ja toimivat Gracen tukena arkipaivan
tilanteissa. Nadine ja Grace keskustelevat keskendan lapsista ja
miehista "naisten kesken", jolloin on mandollista sulkea miesten
dani ulkopuolelle ja tuoda esiin naisten kokemuksia. ValittOmaan
perheeseen kuuluu lisaksi Gracen luona asuva Jean-anoppi, mika
tekee taloudesta naisjohtoisen. Kaukaisin hahmo onkin entinen
aviomies Jimmy, joka vierailuistaan huolimatta on vahiten arkielamaan positiivisesti vaikuttava henkilOhahmo.
Aiti ja risat on tietoinen perhekuvastaan ja kayttad ironisia viittauksia muiden perhesarjojen idealisoituun kuvaan perhe-elamastd.
Yhdessa jaksossa Gracen uuden miesystdvan Rickin teini-ikainen
tytar Amy lupautuu hoitamaan Gracen lapsia, koska hdnesta olisi
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valilla hauskaa olla kuin "1950-luvun republikaaniteini" viitaten
mm. Onnen paivien perhenostalgiaan. Kohtauksen jatkossa Grace
ojentaa Amya huomauttamalla, etta he eivat kayta tuota rumaa
sanaa `republikaani' talossaan.
Komedian sanoma voidaan tulkita myOs luokkayhteiskuntaa
ihannoivaksi. Brittildisia tilannekomedioita tutkineen Stephen
Waggin mukaan niissa on valtetetty tyOvaenluokkaisen elaman
kuvaamista sinallaan ja naurettu ennemminkin paahenkilOiden pikkuporvarillisuuden pyrinnOille. Tast y johtuen juuri brittilainen tilannekomedia onkin usein nahty konservatiivisena luokkajarjestelmaa
vahvistavana kulttuurituotteena. Tasty esimerkkina on kaytetty
Steptoe and Son -sarjaa (1962-1974), jonka padhenkilOt isa ja poika
kuuluivat tydvdenluokkaan. Isa oli avoimesti kOyha ja kouluttamaton, mutta poika pyrki sosiaalisesti ylOspain ja oli taman takia
omaksunut ylaluokkaisemmat maneerit ja puhetavan. Koomiset
tilanteet syntyivat, kun nousukas jakso jakson jalkeen nolosti
palautettiin omalle paikalleen.39
Wagg ei kuitenkaan nae naita sarjoja arvomaailmoiltaan valttamatta yltiOkonservatiivisina ja sosiaalista pysahtyneisyytta kannattavina. Steptoe and Son tehtiin aikana, jolloin brittilaisen populaarikulttuurin uusimmat maailmantandet olivat ylpeita tyOvaenluokkaisesta taustastaan. Sarjan naurun kohteena ei nain ollen ollutkaan
halu edeta sosiaalisesti, vaan nousuun usein liittyva teeskentely,
uuden puhetavan omaksuminen ja oman taustansa kieltaminen.4°
Sama teema toistuu Suomessakin tunnetuissa sarjoissa kuten
Pitkein-Jussin inajatalon (Fawlty Towers, 1975, 1979) Basil Fawltyn
ja Pokka pitaa -sarjan (Keeping Up Appearances, 1990-1995)
Hyacinth Bucket'n — lausutaan [`bukei] — hahmoissa.
Amerikkalainen tilannekomedia eroaa optimistisuudessaan brittilaisesta. Grace pyrkii ylenemaan sosiaalisesti ja taloudellisesti
hankkimalla itselleen yliopiston loppututkinnon ja ns. valkokaulusammatin toimistossa. Hanen harrastuksistaan oopperaa ja muita
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taiteita voidaan pitaa tyOvilenluokalle epatyypillisina. Butler onkin
itse kuvannut itsedan lausanduksella "proletariaattia, mutta osaan
lukea."41 Kulttuuripadomallaan ja liberaaleilla mielipiteillaan Grace
on ulkopuolinen tarkkailija, joka sarkastisesti kommentoi anoppinsa Jeanin rasistisia ja uskonnon savyttamia konservatiisia
teitii. Oman osansa saa myOs paikallinen eliitti. Gracen teini-ikainen poika Quentin ja tiiman ystilvdt olivat murtautuneet golf-klubille, uineet alastomina klubin uima-altaassa ja maalanneet huulipunalla kuuluisan golfpelaajan patsaan. Joku pojista oli yield varastanut arvokkaat mailat. Kun Quentin ei suostu paljastamaan varasta, Grace toruu poikaansa: "Ymmarran, jos haluat murtautua rikkaiden ihmisten tiloihin ja tuhria heidan pyhimpia tavaroitaan. Niin
minakin tekisin. Mutta varastaminen on jo vakavampi asia."
PadhenkilOiden kayttama etelavaltioiden leved murre alleviivaa
luokkaa, silly amerikkalaisessa kontekstissa etelavaltiolaisuus on
tullut merkitsemaiin oppimattomuutta ja takapajuisuutta. Grace on
alynsa ansiosta noussut kaiken taman ylapuolelle.
Aiti ja risat onkin tulevaisuudenuskossaan ja yksilOn mandollisuuksia korostavana tyypillisempi tilannekomedia kuin Roseanne,
josta puuttui optimistinen usko yksilOn lahes rajattomiin mandollisuuksiin muuttaa elamaansa. Myyttiseen amerikkalaisuuteen kuuluva jokainen on oman onnensa seppa —ideologia, joka on vahvasti
esilla monissa tilannekomedioissa — ja politiikassa — ei ollut
Roseannessa nakyvilla, vaan erdanlainen voimattomuus oli koko
ajan lasna tunnuskappaleena ollutta junnaavaa bluesia myOten. Aiti
ja risat on enemman selviytymistarina, mika tulee kerrotuksi katsojille jo jokainen jakson ensiminuuteilla. Parin ensimmaisen tuotantokauden aikana tunnuskappaleena kaytetty Aretha Franklinin
esittiima "Lady Madonna", jossa pohditaan rahojen riittamista, on
vaihtunut optimistisempaan kappaleeseen, jossa etsitaan ja myOs
nandaan valoisampi tulevaisuus42.
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Matriarkan nauru
Tarkea tekija, tilannekomediasta kun on kysymys, on myOs nauru.
Nauru on sukupuolen ja luokan rinnalla yksi vallan elementti.
Mandollisuus nauraa jollekin voi olla osoitus valtapositiosta toista
kohtaan. Viihdeteollisuuden tuotteissa nainen ei ole ollut naurun
subjekti vaan objekti, vitsin kohde, joka nauraessaan vitsille joutuu
joko samaistumaan uhriin, naiseen (masokistinen identifikaatio) tai
nauramaan miesten kanssa (transvestiivinen identifikaatio)43.
Sigmund Freud on teoksessaan Vitsi ja sen yhteys piilotajuntaan
esittanyt, kuinka perusvitsi vaatii kolme henkilOa onnistuakseen,
kaksi miesta ja yhden naisen. Toinen miehista kertoo vitsin, joka
osoittaa seksuaalista aggressiivisuutta naista kohtaan. Kertoja
pakottaa naisen osallistumaan vitsiin nolaamalla hanet — nolostumallahan nainen osoittaa ymmartaneensa vitsin. Freudin mukaan
tama ei kuitenkaan viela riita, vaan onnistumiseen tarvitaan yield
kolmantena osapuolena oleva toinen mies, joka nauraessaan vitsille allekirjoittaa miehisen aggression. Naurun tuloksena kanden
miehen valille syntyy side, josta nainen jaa ulkopuolelle.44
Naiset ovat kaikesta huolimatta nauraneet omaa nauruaan, vaikka sita ei ole tehty nakyvaksi. Mary Russo on huomauttanut, etta
esimerkiksi Mihail Bahtin teki kylla kulttuurin- ja huumorintutkimuksen kannalta vaikutusvaltaisessa Rabelais-tutkimuksessaan
kansan naurun nakyvaksi ja osoitti sen voiman, mutta sivuutti
sukupuolinakOkulman kokonaan45 . Nain ollen naisen nauru on
verrattavissa naisen aggressioon, joka sekin usein jää nakymattOmaksi, mutta on kuitenkin olemassa tukandutettuna "naisten kaikkinaisen masennuksen — meiclan kaikenlaisen pakonomaisen
hymyilemisen, egoista huolehtimisen ja uhrauksen; meidan kaikenlaisten psykosomaattisten sairauksien ja kaikkinaisen passiivisuutemme" all y kuten Julia Lesage kirjoittaa artikkelissaan Naisten
viha46. Monissa huumoriteorioissa huumori nandaankin aggressii-
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visuuden osoituksena47. Tama nakemys on saanut kannatusta myOs
feministisessa tutkimuksessa48.
Naurunsekainen aggressiivisuus voi ilmeta naiseuden ruumiillisuuteen liittyvien ihanteiden rajojen ylittamisena. Kun Roseanne
ensimmaisen kerran ilmestyi televisioruutuihin, erityisesti sen naisja ditikuvan poikkesi tavanomaisesta. Amerikkalaisessa televisiossa
nahtiin ensimmaista kertaa lihava nainen, joka oli seksuaalisesti
"normaali"; kodinhoidossaan epasiisti, mutta kuitenkin hyva diti;
nainen, joka vihasi avioliittoinstituutiota mutta rakasti aviomiestaan.49 Sarjan ruumiin politiikka rikkoi naiseuden ihanteen rajoja.
Silloin kun komediasarjoissa oli esiintynyt lihavia naisia, he olivat
olleet naurun kohteena kuten Mennaan bussilla -sarjan Olive, jonka kOmpelyys ja lihavuus olivat jatkuvan pilkan alaisia. MyOs jaksojen arkiset tilanteet, ja Roseannen kyyninen suhtautuminen perhe-eliimaan vastasivat monien perheenditien ornia kokemuksia.
Puolittain vihamielisella kaytOksellaan Roseannen hahmo ei pyrkinyt alituisesti miellyttamaan kanssaihmisidan. Han myOs osoitti,
etteivat naiset ole luonnostaan hoivaavia ja kaikkensa lastensa
eteen uhraavia diteja. Kulttuurissa, jossa naisten yha edelleen on
oltava kauniita, laihoja, miellyttavia ja uhrautuvaisia, Roseanne tarjosi naisille foorumin oman tilanteen peilaamiselle ja samaistumiselle.
Gracen hahmo on aavistuksen verran hienostuneempi mutta
samalla myOs ronskimpi versio Roseannesta. Butler puhuu matalalla danella ja hanen ruumiinkielensa on voimakasta ja tilaa hallitseva. Han pukeutuu usein farkkuihin ja lOysiin paitoihin seka kayttää matalia kenkia, jotka mandollistavat vahvan askelluksen. Butler
ei ole lihava, mutta kuitenkin lahes amatsonimainen verrattuna
moniin muihin televisiossa esiintyviin naisiin. Lahikuvat kasvoista
ja viittaukset Gracen estrogeenihoitoon paljastavat, etta nayttelija ei
ole enaa nuori50. Roseannen tavoin Grace ei pyri miellyttamaan
naisellisilla eleilla tai puheilla, vaan hanen kaytOksensa on aktiivis-
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to ja ajoittain hyOkkadvad. Valid han paroclioi miehista kaytOsta
madaltarnalla aantaan yield enemman ja liioittelernalla maskuliinisia eleita. Grace voi mybs menna toiseen aaripaahan ja rapytella
silmidan seka lirkutella tyttOmaiseen tyyliin tai ironisoicla naisellista viehatysvoimaansa (Quentin: "Miten mina saan [ajo]kortin, jos en
voi harjoitella?" Grace: "Tee niin kuin mina ja mene inssiajoon
minihameessa."). Roolihahmon nimi muistuttaa meita hauskasti siitä toisesta Grace Kellysta, joka oli naisellisen hyvan kaytOksen ja
olemuksen epitomic.
Aiti ja risat -sarja ei myOskdan mystifioi ja idealisoi aitiytta ja lapsia. "Annoin sinulle elaman!" karjaisee Grace, kun Libby protestoi
sita, etta hanelle ei ostettu kaupasta mitaan. Saatuaan jalleen kerran puhelun toihin tyttareltaan Grace tokaisee "Kersat. 1Vliksi niita
edes yritetaan vetaa ylOs kaivoista" viitaten kansallisiin tosielarnan
draamoihin, joissa suorissa uutislahetyksissa seurataan kaivoon
pudonneen lapsen pelastusoperaatiota. Jotkut sarjan tilanteet on
rakennettu niin, etta joku muista henkilOhahmoista — yleensa konservatiivinen Jean — kyseenalaistaa Gracen kyvyn olla hyva aiti lapsilleen. Kun Grace oli sarkylaakkeiden takia nukahtanut paivalla
sohvalle ja unohtanut hakea videoita Libbyn synttareille, Jean
paheksui tapahtunutta ja yritti syyllistaa Gracea muun muassa
kuvailemalla Gracen toimintaa epanaisellisena ja miehisena ("Han
lysahti taas sohvalle tOiden jalkeen") sekii seksuaalimoraalisesti
arveluttavana ("Han lOhOad sohvalla kuin joku Jinja-autoaseman
heitukka"). Grace suhteellistaa tilanteen tyypillisella sarkasrnillaan:
nain oli tietenkin kaynyt huumeisiin kuolleelle Janis Joplinillekin!
Tutkimuskirjallisuudessa Gracen ja Roseannen tapaisista huonosti kayttaytyvista naisista kaytetaan termia unruly wornan51.
Termi on lahtOisin historiantutkija Natalie Zernon Davisin artikkelista "Women on Top", jossa han tarkastelee uuden ajan alun populaarikulttuurin sellaisia ilmibita, joissa sukupuolten valinen hierarkia kaannettiin hetkeksi ylOsalaisin. Tallaiset aanekkaat ja dominoi-
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vat naiset, joiden kayttaytyminen ei seuraa naisellisen hyvan kaytOksen saLintOja, ylittavat sukupuolten valisen rajan, mika itsessaan
voi olla uhkaavaa. 52 Rowen mukaan tuo huonosti kayttaytyva nainen ei suostukaan naurun uhriksi, vaan palauttaa itseensa kohdistuneen vitsin naurajilleen esimerkiksi parodioimalla machokaytOstä ja irvailemalla miehisyyden symboleille. Nain han pakottaa miehet hetkeksi nauramaan omalle maailmalleen.53
Aiti ja risat ylittaa myOs luokkia erottavan rajan ja saa katsojat
nauramaan keskiluokkaisen elaman ihanteille ironisoimalla ydinperheen elamad tai osoittamalla golfkerhon pyhien esineiden koomisuuden. Toisaalta huonosti kayttaytyvan tyOveienluokkaisen naisen voidaan nanda vain toteuttavan oman saatynsa sivistymattOmyytta ja elaimellisyytta. Tassa mielessa aanekas ja ymparistOdan
hallitseva keskiluokkainen nainen (esim. Todella upeeta) olisi
kumouksellisempi. Gracen toiminnan monimerkityksellisyys jaa
katsojan ratkottavaksi. Oma tulkintani on ambivalentti.
Eras tyyppillinen naisten komediasarjojen piirre on tunteellinen
nainen-jarkeva mies -asetelman kaantaminen toisinpain aitiensa tai
vaimojensa dominoimien "lapsimiesten" avulla 54 . Naiden toimia
seuratessaan naiskatsojat voivat kokea mielihyvaa, lOytyyhan
kodinhoidon kaytannOissa kokemattomia miehia monien naisten
arkikokemuksista55 . Tallainen `matriarkan nauru' syntyy siita, kun
todellinen arkinen perhe-elama ei vastaakaan niita odotuksia, joita
esimerkiksi romanttiset elokuvat ja romaanit tai rakkauden ensihuuma synnyttavat. Todellisuus osoittautuukin toisenlaiseksi.56
Aiti ja risat -sarjassa matriarkka nauraa jaksosta toiseen Gracen ja
aarimmaisen tyhman ja tietamattoman Jimmyn valisissa yhteisissa
kohtauksissa (Jimmy: "TiesitkO sing, etta joutsenet osaa lentaa?
TiesikO sita kukaan?"). Sarjan muutkin miehet ovat lapsenomaisia.
Naapurin Wade on machomainen poliisi, joka harrastaa autotallinsa yksindisyydessil herkkia savitoita, ja Russell on muuten vain
outo. Waden vaimo Nadine taasen on pariskunnan jarkevampi osa-
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puoli, ja yhdessa hanen kanssaan Grace voi nauraa miesten maailmalle. Sarjan maailmassa naiset ovat ottaneet vallan itselleen — tai
oikeastaan he ovat ottaneet vallan uudelleen haltuunsa, silly kodin
arki on usein ollutkin naisten hallinnassa. Joka tapauksessa viesti
on selvd: naisilla on auktoriteettia, jonka avulla he pyOrittavat
arkea. Samalla kodin arki, naisten maailma, tehdaan nakyvaksi ja
arvotetaan tarkeaksi.
Ongelmalliseksi rationaalinen nainen-irrationaalinen mies -asetelman tekee se, etta sukupuolten valisen hierarkian karnevalistinen ylOsalaisin kaantaminen tapahtuu kornediallisen diskurssin
sisalla. Eri aikakausien kulttuurien karnevalistisia kaytantoja analysoineiden tutkijoiden mukaan jarjestyksen kaantaminen ei valttamatta ole kritiikkia yhteiskunnan jarjestysta kohtaan tai epaoikeudenmukaiseksi koetun jarjestyksen horjuttamista, koska juuri nurinkuriselle hierarkiallehan karnevaalissa nauretaan. 57 Tassa mielessa
Mulkayn argumentti tilannekomedian poliittisuuden mandottomuudesta saa vahvistusta. MyOs naisten nakeminen arjen pyOrittajind
voi lukita naiset asemaan, jossa heidan todellinen liikkumatilansa
on edelleen kapea. Sarkastisesti naiseuteensa suhtautuva tyOlaisaiti on kuitenkin yha hoivaaja, jonka ensisijainen tehtiiva on huolehtia lapsistaan, ex-miehestdan, taman vanhasta aidista ja jopa naapurin miehesta.

Politiikan mandollisuus
Olen tassa artikkelissa argumentoinut tilannekomeclioiden poliittisten merkityksien puolesta sukupuolen, luokan ja naurun nakOkulmasta. En kuitenkaan halua liioitella niiden yhteiskunnallista merkittavyytta, silly poliittinen paatOksenteko tapahtuu yha edelleen
komedioiden naururaidallisen maailman ulkopuolella. Huumorin
varjolla sanotut asiat arkipaivaisissa ja henkilOkohtaisissa tilanteissa
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saattavat helposti peittaa alleen poliittisen ja yhteiskunnallisen
sanoman. On myOs syytii kysyd, tarvitaako aina kOyha tyOlaisperhe, jotta voidaan nayttaa rumia, siis todellisia ihmisia ja puhua vaikeista asioista, vai olisiko mandollista herattail keskustelua keskiluokkaisen ydinperheen kautta.
Kaikesta huolimatta uskon tilannekomedioilla olevan poliittista
merkitysta nimenomaan asenteiden tasolla. Niiden poliittisuus syntyy viime kadessa luennasta, siita annetaanko niille katsomistilanteessa poliittisia merkityksia. Merkityksenannon ei tarvitse olla tietoisesti poliittista toimintaa, vaan komedia voi tarjota myOnteisid
samaistumismalleja seka toimia areenana yha avoimemmalle julkiselle keskustelulle muun muassa sukupuolesta, luokasta ja perheesta. Poliittiseksi toirninnan tekee se, etta ennen nakymattOmaksi jaaneita ilmiOita ja naisten kokemusmaailmaa tehdilan nakyvaksi. NakymattOrnaksi jaaneistd ihmisista tulee politiikan subjekteja.
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