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Johdanto 

 

Lehtikuvaajana olen aina tuntenut vetoa siihen haasteeseen, jonka osuvan ja toimivan 

aihekuvituksen tekeminen tarjoaa. Sopivan, toteuttamiskelpoisen mutta silti hauskan tai 

liikuttavan idean löytäminen kuvituskuvaan ei aina ole yksinkertaista. Usein se vaatii 

mielikuvien työstämistä, ideoiden testaamista ja hylkäämistä ja uusien kehittelemistä. 

Kuvituskuvan tekemisessä minua kiehtoo juuri ajatustyön osuus, ongelman ratkaiseminen: 

kuinka tämän asian voisi esittää mahdollisimman yksinkertaisesti niin, että katsojakin sen 

ymmärtää? Kuinka tehdä kuvasta kuitenkin samalla mielenkiintoinen, tunteisiin vetoava, 

ehkä jopa syvempiä merkityksiä sisältävä? Minkälaisia mielikuvia katsoja liittää kuvassa 

käyttämiini visuaalisiin elementteihin? Ovatko ne hakemani vaikutelman kannalta oikeita vai 

vääriä? Kaikkea tätä kuvituskuvan tekijä pohtii, monien muiden asioiden ohella. 
 

Kuvituskuvan tekeminen on myös monasti ollut toisellakin tavalla palkitsevaa. Sillä 

kuvitetaan usein aiheita, jotka eivät ole kaikkein yksinkertaisimmin kuvitettavissa. Tämä on 

omiaan aiheuttamaan toimittajille päänvaivaa, missä tilanteessa keksimäni ratkaisu on 

erityisen tervetullut ja kaivattu. Lehtikuvaajan työssä monet hyvätkin kuvat ohitetaan 

toimituksen sisällä usein ilman erityistä huomiota tai palautetta, toki joskus myös 

huonommat. Tätä taustaa vasten tarkasteltuna kuvituskuva on jo tehtävänantona erityinen, 

enemmän huomiota saava. Työtä on palkitsevampaa tehdä, kun sen kokee tarvituksi ja 

merkitykselliseksi. 

 

Tämän opinnäytteen merkitys minulle itselleni kytkeytyy lehtikuvaajan työni mielekkääksi 

kokemiseen. Pysähtyminen hetkeksi tekemieni kuvituskuvien äärelle, miettimään niiden 

välittämiä merkityksiä ja arvoja, on ollut rikastuttava retki kuvien ja mielikuvien maailmaan. 
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1. Kuvituskuva sanomalehdessä 

 

Perehdyn opinnäytteessäni kuvituskuvan käyttöön sanomalehdessä, erityisesti 

paikallislehtitasolla. Olen rajannut aihepiirini käsittelemään rakennettua ja muokattua 

valokuvaa, erotuksena piirroskuvituksista, joita niitäkin voidaan kutsua kuvituskuviksi. 

Digitaalisen kuvankäsittelyn myötä valokuvan ja piirroksen raja saattaa joskus olla häilyvä. 

Keskityn tässä työssäni journalistisiin kuvituskuviin, jotka on rakennettu yhden tai 

useamman valokuvan pohjalta. Journalistisella kuvalla tarkoitan sanomalehden 

toimituksellisen sisällön eli lehtijuttujen yhteydessä käytettäviä kuvia, erotuksena esimerkiksi 

mainoskuvista. 

 

Aineistoni koostuu sanomalehti Länsi-Uusimaahan tekemistäni kuvituskuvista, joiden 

syntyä ja olemusta avaan pohdinnoissani. Länsi-Uusimaa on Lohjalla ilmestyvä 

kuusipäiväinen aluelehti, jolle paikallisuus on tärkeä arvo. Käytän lehdestä nimitystä 

paikallislehti, vaikka sillä tutkimusten yhteydessä useimmiten viitataan hieman pienempiin, 

kaksi tai kolme kertaa viikossa ilmestyviin sanomalehtiin. 

 

 

1.1 Opinnäytteeni näkökulmat ja tutkimuskysymykset 

 

Tarkastelen tässä opinnäytteessäni journalistisen kuvituskuvan syntyprosesseja, olemusta ja 

roolia sanomalehden sivulla. Otteeni on paikoitellen täysin subjektiivinen, paikoitellen 

objektiivisuuteen pyrkivä. Tämä johtuu siitä, että pohdin omaa työtäni lehtikuvaajana, ja 

kuvituskuvista koostuva aineistoni on paitsi rajallinen, myös itse tuottamani. Pyrkimykseni 

toisaalta objektiivisiin havaintoihin tukeutuu semioottiseen kuva-analyysiin, jonka avulla 

tarkastelen tekemiäni kuvituskuvia. 

 

Mielenkiintoni kohdistuu paitsi kuvituskuvan tehtävään ja rooliin paikallisessa 

sanomalehdessä, myös kuvituskuvaan itsessään: sen käyttämiin elementteihin ja 

rakentumistapoihin, sen viestittämiin arvoihin ja merkityksiin. Kuvituskuvan myyttien 

pohtiminen on erityisesti kiinnostukseni kohteena. 
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Opinnäytteeni tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Minkälainen on kuvituskuvan syntyprosessi paikallislehdessä ja milloin kuvituskuvaa 

tarvitaan? 

2. Kuinka kuvituskuvan merkitykset syntyvät? Minkälaisia arvoja ja asenteita, joko tekijän 

tarkoittamia tai tahattomia, kuvituskuviin sisältyy? 

 

 

1.2 Kuvituskuva kuvajournalismin lajityyppinä 

 

Merja Salo on teoksessaan Imageware – kuvajournalismi mediafuusiossa (2000) soveltanut 

journalistisen (valo)kuvan lajityypittelyyn semiootikko Charles Sanders Peircen kolmea 

todellisuuden havaitsemistapaa. Peircen luomassa kolmijaossa firstness on ikään kuin 

tunne, ensireaktio, "tässä ja nyt", secondness jo hieman etäännytetympi kokemus 

todellisuudesta ja thirdness edustaa kaikkein etäisintä suhdetta todellisuuteen, se on 

ajattelua ja päättelyä. Salon mukaan uutiskuva, kuvareportaasi ja kuvituskuva ovat 

semioottiselta perustaltaan toisistaan poikkeavia kuvajournalistisia lajityyppejä: uutiskuva on 

firstnessin, reportaasi secondnessin ja kuvituskuva thirdnessin journalistinen ilmentymä. 

(Mt., 12–16.) Mielestäni tämä Salon jaottelu on hyvin luonteva ja käyttökelpoinen. Se onkin 

kuvajournalismia käsittelevissä opinnäytteissä ja muissa alaan liittyvissä teksteissä paljon 

käytetty ja lainattu. Kuvituskuvasta käytetään joskus myös nimitystä symbolikuvitus, mutta 

terminä se on epätarkka. Kuvituskuva vastaa paremmin englanninkielistä termiä editorial 

illustration, joka viittaa lajityypin journalistiseen käyttöön. (Mt., 155.) 

 

Toki käyttökelpoisia kuvajournalismin tyyppijaotteluja on muitakin, esimerkiksi Lasse 

Rantanen jakaa lehden kuvamateriaalin kahteen osaan sen mukaan, miten se välittää 

sisältöä: dokumentoivaan ja käsitteelliseen (2007, 140–145). Ensimmäinen on henkilöitä, 

asioita tai tapahtumia dokumentoiva tai selittävä "tosikuva", joka voi Rantasen mukaan olla 

valokuva, tietograafi tai tuotekuva. Jälkimmäinen on rakennettu, käsitteellinen kuvituskuva, 

"ideakuva", joka voi olla (piirros)kuvitus, valokuva tai joskus myös typografia. Rantanen 

mainitsee näiden lisäksi kolmannen, ei-toivotun kategorian, joka on niin sanottu täytekuva, 

tyhjä kuva. Niitä on lehdessä joskus pakko käyttää, mutta ne ovat sisällöltään yksitasoisia 

eivätkä sisällä paljon tietoa. Niiden tehtävänä on usein pelkästään sivun koristeleminen tai 

yksinkertaisesti vain tyhjän kolon täyttäminen. Täytekuva saattaa olla esimerkiksi tuotekuva 
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tai kuvapankkikuva. Valokuvan Rantanen jakaa uutis-, reportaasi-, henkilö-, kuvitus- ja 

tuotekuvaan. 

 

Kuvituskuvan suhde todellisuuteen on etäisempi kuin uutiskuvan tai reportaasikuvan. Siinä 

suhteessa se lähestyy piirroskuvaa, jota myös käytetään journalistisena kuvituskuvana. Tässä 

opinnäytteessäni keskityn vain valokuvan avulla toteutettuun kuvituskuvaan. Käyttäessäni 

nimitystä kuvituskuva tarkoitan sillä nimenomaan valokuvapohjaista kuvituskuvaa, en 

piirroskuvitusta. Viittaukseni uutiskuvaan ja piirroskuvaan rajoittuvat lähinnä siihen, kuinka 

kuvituskuva on olemassa suhteessa niihin, kuinka sen käyttö ja ominaisuudet eroavat 

uutiskuvan ja piirroskuvan vastaavista. Tässä yhteydessä on kuitenkin todettava, että tänä 

päivänä jopa sanomalehtiuutista saatetaan toisinaan kuvittaa kuvituskuvamaisesti. 

Esimerkiksi Helsingin Sanomien uutisetusivun kuvitus oli hiljattain toteutettu valokuvan, 

tekstin ja grafiikan yhdistelmällä, jossa mikään näistä kolmesta ei noussut yli muiden. 

Piirroskuvituksen ja kuvituskuvan tehtävät taas ovat hyvinkin yhteneväiset: niitä käytetään 

useimmiten kuvittamaan lehtiartikkeleita, joiden aihe on esimerkiksi abstrakti, 

arkaluontoinen tai tulevaisuuteen sijoittuva. Ne ikään kuin tulevat apuun, kun 

dokumentaarisen valokuvan keinot eivät riitä tai eivät ole muista syistä käytettävissä. 

 

Riitta Brusila toteaa väitöstutkimuksessaan, että kuvajournalismi on siirtynyt realismista 

fiktioon (1997, 148). Klassisen, maailmaa realistisella tavalla rekisteröivän kuvajournalismin 

kulta-ajan katsotaan päättyneen viimeistään 1970-luvun lopulla. Sen tilalle on tullut kuvien 

rakentaminen ja lavastaminen. Voi sanoa, että mielenkiinto on siirtynyt löytämisestä 

rakentamiseen ja painopiste sisällöistä ilmaisuihin; sisällöt eivät ole muuttuneet, mutta 

ilmaisukeinoihin kiinnitetään paljon huomiota. (Mt.) Brusila on tutkinut suomalaisia 

aikakauslehtiä, mutta havainnon voi ulottaa nykypäivänä koskemaan myös sanomalehtiä, 

eikä vähiten sen vuoksi, että sanomalehdet ovat aikakauslehtimäistyneet. 2000-luvun 

suomalaisessa sanomalehdessä elämäntapa- ja palvelujournalismi on keskeisellä sijalla. 

Hyötytieto-, ilmiö- ja lifestyle-juttujen lisäksi niissä ilmestyy aikakauslehtityyppisiä 

teemasivuja kuten matkailu, hyvä elämä, hinta ja laatu, terveys, ruoka ja niin edelleen. Myös 

erilaiset viihteelliset viikonloppu- ja teemaliitteet ovat yleisiä. (Hujanen 2009, 121; Weselius 

2014, 34.) Voisi olettaa, että aikakauslehtimäistymisen myötä myös tarve kuvituskuvan 

käyttöön on sanomalehdissä kasvanut. 
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1.3 Aiempi tutkimus 

 

Journalistista kuvituskuvaa ei ole tutkittu kovin paljon. Laajin ja perusteellisin selvitys, 

ainakin Suomen mittakaavassa, on edellä mainitsemastani Merja Salon (2000) teoksesta 

löytyvä kuvituskuvaa käsittelevä luku. Aikakauslehden visuaalisuuteen opastavasta Lasse 

Rantasen (2007) Mistä on hyvät lehdet tehty – Visuaalisen journalismin keittokirja 

-teoksesta löytyy hyödyllistä kuvituskuvaan liittyvää tietoa. Myös Kenneth Kobrén kirjassa 

Photojournalism: The Professionals' Approach (2008) on kuvituskuvaan keskittyvä luku. 

 

Kuvituskuvaa käsitteleviä yliopistotason opinnäytteitä on Suomessa tehty ainakin kaksi: 

Emilie Ugglan (2008) Lapin yliopistolle tekemä pro gradu Rakennettu kuvitus 

journalismissa – Fiktiivisen artikkelikuvituksen käyttöyhteydet ja tehtävät sanomalehdessä ja 

Maria Sofia Miettisen (2011) Aalto-yliopiston Taideteolliselle korkeakoululle tekemä 

maisterin opinnäyte "Kuvitus on jutun tekemistä, ei vain jutun kuvittamista" – 

Sanomalehtikuvittaminen kuvittajan näkökulmasta. Uggla on kartoittanut määrällisen 

sisällönanalyysin avulla kolmen suurimman suomalaisen sanomalehden kuvituksia ja 

analysoinut sanomalehtikuvituksen tehtäviä. Miettinen on pyrkinyt avaamaan 

artikkelikuvituksen (lähinnä piirroskuvituksen) merkitystä sanomalehdessä 

kirjallisuusselvityksen ja kuvittajien haastattelujen avulla. Olen saanut näistä töistä 

arvokkaita näkökulmia omaan opinnäyteprosessiini, vaikka niiden lähestymistapa aiheeseen 

on melko erilainen kuin omani. Kuvituskuvaa sivuava maisterin opinnäyte on Leena 

Kisosen (2011) Aalto-yliopiston Taideteolliselle korkeakoululle tekemä Tavallisia kuvia – 

Tutkimus sukupuolesta ja kuvapankeista. Kisonen tutkii tavallisuutta ja sen 

sukupuolittuneita representaatioita aineistonaan 150 kuvapankkikuvaa, ja osoittaa, että 

kuvapankkikuvien sukupuolitetut esitykset naisista ja miehistä seuraavat perinteisiä 

sukupuolirooleja, jotka tuodaan esiin hienovaraisin keinoin. Kisosen tutkimus on omien 

kuvituskuvan stereotypioihin liittyvien pohdintojeni kannalta mielenkiintoinen. 

 

Tampereen yliopiston kuvajournalismin tutkimuksella on keskeinen asema suomalaisessa 

mediakuvan tutkimuksessa. Sen olennaisinta antia tälle opinnäytteelle on Janne Seppäsen 

(2001, 2005, 2013) laaja tutkimustyö visuaalisen kulttuurin ja valokuvan saralla. Muista 

journalistisen kuvan tutkimuksista oman opinnäytteeni suhteen kiinnostavimpia ovat Riitta 

Brusilan (1997) tutkimus suomalaisten aikakauslehtien visuaalisuudesta, Elina Heikkilän 

(2006) väitöskirja Kuvan ja tekstin välissä – Kuvateksti uutiskuvan ja lehtijutun elementtinä 
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ja Hanna Weseliuksen (2014) väitöskirja Suunniteltu kuva – Henkilövalokuvien 

rakentaminen aikakauslehdessä. Brusilan tutkimuksen hedelmällisin anti on itselleni ollut 

ajatus kuvajournalismin fiktivisoitumisesta. Heikkilän työstä on ollut minulle apua 

journalistisen kuvan ja tekstin suhteen hahmottamisessa. Weseliuksen henkilövalokuvan 

rakentamista tutkiva väitös on inspiroinut minua yleisemmin, lähinnä kuvan 

todellisuussuhteen pohtimisen kannalta. 

 

 

1.4 Kuvan ja tekstin suhde 

 

Sanomalehdessä olennaista on se, miten kuvat ja kirjoitus yhdessä muodostavat merkityksiä 

viestivän kokonaisuuden. Kuvan ja sanan erottaminen toisistaan ei useinkaan ole 

mahdollista tai edes järkevää – esimerkiksi elokuvassa, sarjakuvassa ja hyperteksteissä ne 

muodostavat tiiviin liiton (Mikkonen 2005, 96). Länsimaisen kulttuurin suhtautuminen 

kuvaan ja tekstiin on kuitenkin monasti kaksijakoista: tekstiä arvostetaan intellektuellien 

ajatusten välittäjänä ja kuvia pidetään populaareina ja tunnepitoisina (Brusila 2003, 11). 

Kuvan kerronnallista voimaa pidetään joskus tekstiin nähden ylivoimaisena, mistä kertoo 

kulunut sanonta "yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa". Toisaalta kuva on 

sanomalehdessä monellakin tapaa alisteinen tekstille. Lehteä tehdään usein tekstin ehdoilla, 

ja kuvaan saatetaan paneutua vähemmän, suhtautua siihen kuin pakolliseen koristeeseen tai 

taittopalaseen. Kuvan ajatellaan toimivan ikään kuin tekstin ja taiton tarpeita täyttävänä, 

huomion herättäjänä ja tilan täyttäjänä. Onneksi tämä asenne on nykypäivän 

sanomalehdissä jo vähemmän hallitseva kuin aikaisemmin. 

 

Brusilan mukaan kerronnallista kuvitusta voidaan tarkastella kolmesta eri kategoriasta, jotka 

ovat huomioarvo, tietoarvo ja esteettinen tai elämyksellinen arvo. Huomioarvo herättää 

katsojan jonkinasteisen kiinnostuksen ja tietoarvo voidaan määritellä kuvasta saatavaksi 

informaatioksi. Esteettisyys tai elämyksellisyys liittyy joko kuvan sisältöön tai muotoon, 

katsojaa miellyttää jokin siinä oleva ominaisuus. Samaan kuvaan voi luonnollisesti sisältyä 

kaikkien luokkien piirteitä. Lehtikuvissa nämä kategoriat näkyvät hyvin selvästi. (Mt., 12–

13.) 

 

Kuvituskuvan idea- ja tekstilähtöisyydestä johtuen sen suhde tekstiin on erityislaatuinen. 

Brusila (2003, 10–11) puhuu tässä yhteydessä intertekstuaalisuudesta, kahden eri 



	   8	  

merkkijärjestelmän toiminnasta yhteisen tulkinnan perustaksi. Hän luonnehtii laajaa 

tulkinta-avaruutta tyypilliseksi tietyn kategorian kuville, joita ovat esimerkiksi valokuvat, 

taidekuvat tai symboliset kuvituskuvat. Nämä kuvat ovat usein kollaaseja, joissa sekoittuvat 

erilaiset kuvatyypit: piirrokset, valokuvat tai typografiset elementit. Käsitteellisen kuva-

ajattelun suosimia retorisia keinoja, jotka liittyvät enimmäkseen valokuvaan, ovat 

odottamattomat yhdistelmät (lisääminen, korvaaminen), toisto, mittakaavan muuntelu, 

symbolien manipulaatio, kollaasi, poikkeava perspektiivi ja homage eli jonkin klassisen työn 

variaatio (Wolf 1988, Brusilan 2003, 13 mukaan). Tunnistan itse käyttäneeni kuvituskuvien 

tekemisessä jokaista listan luettelemaa keinoa hyväkseni. 

 

Seppänen toteaa, että journalistisen kuvan merkitykset syntyvät aina kuvatekstin, ingressin 

ja otsikon yhteisvaikutuksen tuloksena. Kuva ja sana kytkeytyvät lisäksi erottamattomasti 

toisiinsa katsojan/lukijan mielessä, sekä tiedostetulla että tiedostamattomalla tasolla. 

Kielellinen ei kuitenkaan palaudu kuvalliseen, eli kuvalla ei voi tavoittaa kaikkia 

verbaalikielen merkityksiä, eikä kuvallinen kielelliseen: sanoilla ei voi tyhjentävästi kuvailla 

kuvaa. (Seppänen 2005, 79–80.) Kuvan ja tekstin yhteistyö sanomalehdessä onkin 

parhaimmillaan silloin, kun ne vuorottelevat ja tukevat toisiaan sopivalla tavalla – 

toistamatta toisiaan liikaa tai liian itsestäänselvästi, mutta kuitenkin saman aiheen eri puolia 

ymmärrettävästi valaisten. 

 

Heikkilä nostaa kuvatekstiä käsittelevässä tutkimuksessaan esiin Roland Barthesin Kuvan 

retoriikka -esseen, jossa tämä osoittaa tekstille kaksi tehtävää suhteessa kuvaan: kytkentä eli 

ankkurointi ja vuorottelu (Heikkilä 2006, 70; Barthes 1964/1999, 37). Ankkuroinnilla 

tarkoitetaan sitä, miten kuvateksti ohjaa kuvan tulkintaa alleviivaamalla jotain tiettyä 

merkitystä sulkien samalla toisia pois. Sen voi ajatella vastaavan kysymykseen, mitä kuvassa 

on. Vuorottelua tapahtuu selkeimmin pila- ja sarjakuvissa, joissa kuva ja teksti täydentävät 

toisiaan. Mikkonen kutsuu Barthesin esseetä yhdeksi vaikutusvaltaisimmista teoreettisista 

yrityksistä kuvata kuvan ja sanan suhteen muotoja (2005, 57). Barthesin käsitteet ovat 

osoittautuneet hyödyllisiksi kuvan ja sanan tutkimuksessa, vaikka niitä on myös kritisoitu ja 

kehitelty eteenpäin. Mikkosen mukaan ankkuroinnin ja vuorottelun käsitteiden suosio liittyy 

enemmän niiden iskevään yksinkertaisuuteen ja metaforiseen voimaan kuin siihen, että se 

olisi varsinainen sovellettavissa oleva analyyttinen malli. (Mt., 60.) 
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Heikkilä on tutkinut aineistoanalyysin avulla kuvatekstin kolmea erilaista tehtävää: kuvan 

osallistujien nimeämistä, kuvan prosessien kielentämistä ja kuvan asettamista yhteyteensä 

(2006, 152). Hän sanoo valinneensa nämä tehtävät analyysinsa kohteeksi kahdesta syystä: 

koska toimitustyön oppikirjat korostavat niitä eli opastavat, että kuvatekstissä tulee välttää 

kertomasta sellaista, minkä lukija itsekin näkee, ja koska ne ovat kiinnostavia 

sosiosemiotiikan näkökulmasta. Lukijan kuvasta tekemiä tulkintoja voidaan ainakin jossain 

määrin ohjata kehystämällä kuva lisätiedolla tai korostamalla kuvasta jotakin yksityiskohtaa. 

Esimerkiksi kuvan osallistujien nimeäminen voi tapahtua paitsi erisnimen avulla, myös 

luokittelun kautta ("suomalainen", "mielenosoittaja"). Kuvan prosesseiden kielentämisessä 

mielenkiintoista on esimerkiksi se, kenet kuvatekstissä esitetään aktiiviseksi toimijaksi, kenet 

kohteeksi, ja miten kuvan kokonaisuuden ja osan suhteita ilmaistaan. Kuvan asettaminen 

yhteyteensä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kuvateksti "laajentaa" kuvan näkymää tai 

kytkee kuvassa näkyvän tilanteen toiseen tilanteeseen. (Mt., 152–153). 

 

Se, kuinka teksti laajentaa, kehystää, ohjaa ja nimeää kuvaa ja sen elementtejä, vaikuttaa 

suoraan kuvan tulkintaan ja sen merkitysten muodostumiseen. Pyrin kiinnittämään tähän 

huomiota myös omissa kuva-analyyseissani, vaikken varsinaista tekstin tulkintaa teekään. 
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2. Teoreettiset lähtökohdat 

 

2.1 Semiotiikka 

 

Tämän opinnäytteen teoreettinen viitekehys rakentuu semioottiselle perustalle. Semiotiikka 

on oppi merkeistä ja merkkijärjestelmistä. Se ei ole yhtenäinen teoria: semiotiikkoja on 

useita ja ne käyttävät alan käsitteitä hieman eri tavoin. Yhteistä niille on kuitenkin ajatus 

siitä, että ihminen ajattelee merkkien avulla (Hatva 2009, 40). Semiotiikan tutkimuskohteena 

on siis oikeastaan merkkien toiminta, semiosis, joka on jatkuva prosessi (Veivo & Huttunen 

1999, 14–16). Täsmällisemmin sanottuna semiotiikka on oppi merkityksistä ja niiden 

muodostumisesta erilaisissa merkitystä tuottavissa järjestelmissä (Tarasti 1990, 5). 

Semiotiikka on ollut keskeisin metodinen lähestymistapa mediakuvien tutkimisessa 1950-

luvun lopulta lähtien. Teoreettinen keskustelu ja käsitteet ovat pohjautuneet pitkälti 

semiotiikkaan, suoraan tai epäsuorasti. (Seppänen 2005, 106.) 

 

Semiotiikan juuret ulottuvat antiikin Kreikkaan asti, mutta nykyaikaisessa muodossaan se 

syntyi Euroopassa ja Amerikassa 1900-luvun alussa. Sveitsiläinen kielitieteilijä Ferdinand de 

Saussure (1857–1913) kehitti ajatusta semiologiasta 1916 postuumisti julkaistussa teoksessa 

Cours de linguistique générale (Yleisen kielitieteen kurssi): "On siis mahdollista hahmotella 

tiede, joka tutkii merkkien elämää sosiaalisen elämän osana. Se olisi osa sosiaalipsykologiaa 

ja siten yleistä psykologiaa." (Veivo & Huttunen 1999, 17.) Amerikkalainen filosofi ja 

luonnontieteilijä Charles Sanders Peirce (1839–1914) luonnosteli omaa semiotiikkaansa 

samoihin aikoihin. Hän rinnasti semiotiikan logiikkaan ja ajatteli sen tutkimuskentän 

kattavan kaiken mahdollisen ajateltavissa tai havainnoitavissa olevan. Hänen mielestään 

jopa itse ajattelu tapahtui merkkien avulla. Saussuren ja Peircen aloittamat traditiot 

kohtasivat vasta 1960-luvulla, jolloin semiotiikan kehitys itsenäisenä tieteenä alkoi. (Mt., 16–

18.) 

 

Semiotiikan saussurelaista haaraa kutsutaan strukturalistiseksi, Peircen yhteydessä taas 

puhutaan pragmaattisesta merkkikäsityksestä. Termit kuvastavat näiden kahden ajattelijan 

välistä eroa: Saussure oli kiinnostunut kielen todellisesta olemuksesta ja rakenteesta, Peirce 

taas kiinnitti huomionsa merkin toimintaan ja käyttöön (mt., 26, 40). Yhteistä heidän 

ajattelulleen on käsitys kielen, merkitysten ja tulkintojen yhteisöllisyydestä, sosiaalisesta 

toiminnasta (Seppänen 2005, 110). Saussurelainen merkkikäsitys tarkastelee merkkiä 



	   11	  

dyadisesta näkökulmasta eli kaksijakoisena, ilmaisuun ja sisältöön jakautuvana (merkitsijä–

merkitty). Peirceläinen traditio taas näkee merkin triadisesta näkökulmasta eli 

kolmijakoisena. Siinä avainasemassa ovat merkki, merkin käyttäjä ja kohde, johon merkki 

viittaa (referentti). Peircen teoriassa merkki siis määrittyy suhteessa ulkopuoliseen 

todellisuuteen toisin kuin saussurelaisessa semiotiikassa, jonka merkkikäsitykseen ei sisälly 

merkin ulkopuolista objektia. (Brusila 1997, 31.) Peirce myös määritteli merkin ja kohteen 

välisen suhteen joko ikoniksi (näköismerkki), indeksiksi (jälki) tai symboliksi 

(sopimuksenvarainen merkki). Tämä jaottelu on ollut kuvallisen viestinnän tutkimuksessa 

hyvin yleinen. (Salo 2000, 13.) Gillian Rose toteaa Visual Methodologies -teoksensa 

semiotiikkaa esittelevässä luvussa, että Saussuren käsitystä merkkien toiminnasta on 

kritisoitu muun muassa staattiseksi (Bal & Bryson 1991 ja Hodge & Kress 1988, Rosen 

2012, 117 mukaan). Monet semiootikot ovatkin valinneet käyttöönsä Peircen 

merkkijärjestelmän sen rikkaamman tyyppijaon ansiosta. (Rose 2012, 117–119.) 

 

Saussure kiinnitti huomiota siihen, että kieli ei heijasta ulkopuolista todellisuutta, vaan 

paremminkin rakentaa ja tuottaa todellisuuden merkityksiä. Merkitykset ja itse kieli ovat 

perustaltaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen tuottamia, historiallisia ja muuttuvia. 

Diskurssin käsitteen voidaan katsoa perustuvan tähän Saussuren näkemykseen, vaikkakin se 

on tullut tunnetuksi erityisesti jälkistrukturalistien, kuten Michel Foucault'n teksteistä. 

(Seppänen & Väliverronen 2013, 104–105.) Saussuren teoria oli aikanaan radikaali 

irrottaessaan merkitykset luonnollisista tosiasioista ja ankkuroidessaan ne osaksi kielen 

järjestelmää, joka konstruoi todellisuutta. Tästä näkökulmasta mikään inhimillisesti tuotettu 

merkitys ei ole luonnollinen tai tosi. Nykyaikaiselle kuvien representaatiotutkimukselle 

keskeinen ajatus on siis peräisin Saussurelta. (Seppä 2012, 130–131.) 

 

Visuaalisen kulttuurin tutkimuksen kannalta tärkeä, semiotiikkaa omissa analyyseissaan 

käyttänyt tutkija oli ranskalainen Roland Barthes (1915–1980). Hänen kauttaan 

saussurelainen semiotiikka on saanut vahvan aseman varsinkin valokuvatutkimuksen 

kentällä. (Seppänen 2005, 21, 110.) Barthes oli kirjallisuustieteilijä, mutta hän korosti, että 

hänelle tekstejä ovat kaikki muutkin kulttuurituotteet kuin kirjoitetut tekstit. Hän kirjoitti 

valokuvasta oikeastaan vain vähän (muutaman artikkelin ja kirjan Valoisa huone, 1980), 

mutta hänen vaikutuksensa valokuvatutkimukseen on ollut valtava, ehkä osin siksi, että hän 

ennakoi visuaalisen kulttuurin merkityksen jo 1950-luvun kirjoituksissaan ja oli yksi 

ensimmäisistä, joka liikkui sillä maaperällä. Barthesille semiotiikka oli yhteiskuntakritiikin 
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väline. Hän halusi sen avulla ravistella ja paljastaa porvarillisen yhteiskunnan myyttejä eli 

vakiintuneita kulttuurisia merkityksiä, joita pidetään luonnollisina ja itsestäänselvinä, vaikka 

ne eivät sitä ole. Näitä näkemyksiään hän toi esiin muun muassa 1957 ilmestyneessä 

Mytologioita-teoksessaan, jossa hän myös soveltaa semioottista teoriaa visuaaliseen 

kulttuuriin, muun muassa mainosten, lelujen, näyttelijöiden muotokuvien ja sanomalehtien 

tulkintaan (Barthes 1994). Barthes kirjoitti tarkoituksella moniselitteisesti ja vaihtoi 

lähtökohtiaan, mikä on johtanut tulkintojen moninaisuuteen. 1970-luvun kuluessa hänen 

tekstinsä kävivät yhä henkilökohtaisemmiksi. Siinä voidaan nähdä yhteys sodanjälkeisen 

murroksen keskeiseen piirteeseen, kulttuurin subjektivoitumiseen. (Lehtonen 2004, 313.) 

Viimeiseksi jääneessä teoksessaan, Valoisassa huoneessa, hän hylkäsi yhteiskuntakriittisen 

näkökulman ja korosti valokuvan määrittelemättömyyttä. Kuitenkin Barthesin ajatus 

myytistä on edelleen ajankohtainen ja relevantti. (Seppänen 2005, 111–119.) Myyttikritiikki 

myös valmisti tietä populaarikulttuurin ja arkipäiväisempien ilmiöiden tutkimukselle (mt., 

124). 

 

Barthesin ohella muita tärkeitä semioottisen kuvantutkimuksen uranuurtajia ovat olleet 

amerikkalainen filosofi Susanne K. Langer (1895–1985), italialainen semiootikko Umberto 

Eco (s. 1932), ranskalainen René Lindekens (1927–1980), Greimasin eli Pariisin 

koulukunta, belgialainen Ryhmä µ, kanadalainen Quebecin koulukunta ja niin sanottu 

Australian koulukunta, jonka piirissä on julkaistu sosiosemioottisia tutkimuksia (Seppä 

2012, 128–129). 

 

Semiootikot eivät ole olleet yksimielisiä sen suhteen, voiko kaiken visuaalisessa 

representaatiossa havaittavan selittää kielitieteeseen pohjautuvan merkkiteorian avulla. Jo 

1940-luvulla alkoi kehittyä näkemyksiä, jotka korostivat ruumiillisten affektien, viettien ja 

alitajunnan osuutta visuaalisessa tiedossa. Muiden muassa Maurice Merleau-Ponty (1908–

1961), Jacques Lacan (1901–1981) ja Julia Kristeva (s. 1941) ovat täydentäneet semioottista 

menetelmää fenomenologisella ja psykoanalyyttisella teorialla. (Seppä 2012, 175.) Myös 

Barthes kirjoittaa Valoisa huone -teoksessaan kuvien sokeista alueista, joita verbaalinen kieli 

ei pysty selittämään. Tähän ongelmaan ainakin osittaisen ratkaisun tuovat psykoanalyysin ja 

fenomenologian affektiivisuuden, tiedostamattoman ja eletyn tiedon käsitteet (mt.). 

 

 

 



	   13	  

2.2 Tutkimusmenetelmä, käsitteet ja niiden taustat 

 

Tarkastelen valitsemiani kuvia semiotiikkaan pohjautuvien käsitteiden avulla. Semioottinen 

lähestyminen valikoitui tutkimusmenetelmäkseni, koska se sopii yksittäisten kuvien 

lähilukuun. Semiotiikka tarjoaa varsin hyvät analyyttiset työkalut, kun halutaan hahmottaa, 

kuinka tietyn kuvan merkitykset muodostuvat, ja kuinka kuva toimii suhteessa laajempiin 

merkitysjärjestelmiin (Rose 2012, 105, 143.) Sen avulla voi löytää vastauksia kahteen 

perustavaa laatua olevaan kysymykseen: 1) mitä ja miten kuva representoi ja 2) minkälaisia 

ovat kuvan kulttuuriset merkitykset eli mitä arvoja, asenteita ja stereotypioita se rakentaa tai 

purkaa – toisin sanoen, mitä piilomerkityksiä kuva sisältää, minkälaiset myytit ja ideologiat 

sen taustalla toimivat. 

 

Semioottiset käsitteet ovat hyvin moninaisia ja monitulkintaisia. Nojaudun niiden 

avaamisessa lähinnä Janne Seppäsen Visuaalinen kulttuuri -teokseen ja myös muihin hänen 

kirjoituksiinsa, jotka ovat opinnäytteeni kannalta kiinnostavia. Seppäsen tulkinnat 

semioottisista funktioista kiinnittyvät osittain John Fisken Merkkien kieli -teoksessa 

luomaan eräänlaiseen käyttösemiotiikkaan, jossa Fiske on pyrkinyt rakentamaan siltoja 

semioottisten lähestymistapojen välille (Seppänen 2001, 178). Nostan esiin myös muutaman 

muun tutkijan ajatuksia. Luonnollisestikaan en pyri tekemään kattavaa selvitystä 

semioottisesta terminologiasta, vaan olen valinnut käyttööni keskeisimpiä käsitteitä. Ne 

ovat representaatio, syntagma, paradigma, metonymia, metafora, denotaatio, konnotaatio ja 

myytti, joiden määritelmiin ja taustoihin keskityn seuraavaksi. Näiden lisäksi esiin nousevia 

visuaalisen materiaalin analysoimiseen liittyviä käsitteitä avaan sen mukaan, miten ne 

myöhemmin analyyseissani ilmenevät. 

 

 

Representaatio 

 

Representaation käsite on keskeinen teoreettinen työkalu visuaalisen kulttuurin 

tutkimukselle. Sitä voisi luonnehtia sanalla esitys: kuva on esitys eli representaatio ja 

valokuva voi olla osa laajempaa representaatiota, esimerkiksi lehtiartikkelia. Representaation 

käsitteen avulla voidaan pohtia, millä tavoin erilaiset mediat esittävät ja tuottavat 

todellisuutta, ja kenen näkökulmasta. (Seppänen 2005, 77.) 
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Representaatio ei kuitenkaan ole pelkkä konkreettinen kuva tai muu esitys, vaan sillä 

viitataan kokonaiseen toiminnalliseen ketjuun, joka pitää sisällään tuotannon, käytön ja 

tulkinnallisen prosessin. (Mt., 84.) Altti Kuusamon mukaan representaatio viittaa siihen 

käsitteelliseen prosessiin, joka jäsentää havaintomme mielekkäiksi (Kuusamo 1990, 52). 

Representaatiosta voidaan siis puhua prosessina tai valmiina kuvallisena vastinnuksena 

(Kuusamo 1996, 42). Mikko Lehtonen nostaa esiin sanan etymologian: representoiminen 

tarkoittaa jonkin saattamista uudelleen läsnäolevaksi. Sen voi ajatella olevan joko fyysistä 

edustamista (eduskunta representoi kansaa) tai symboloimista, kuvaamista, "jonkin 

esittämistä jonkinlaiseksi". (Lehtonen 1996, 44–45.) 

 

Seppänen esittelee Stuart Hallin mallin kahdesta representaation järjestelmästä (Seppänen 

2005, 84–85). Niistä ensimmäinen on mentaalinen representaatio, millä Hall viittaa niihin 

aivoissamme oleviin mielikuviin, joiden avulla tunnistamme ulkoisen maailman esineet ja 

asiat. Se on mutkikas toiminto, jossa eri representaatiot kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat 

toisiinsa. Ilman sitä emme esimerkiksi tunnistaisi lehtikuvassa olevaa hahmoa ihmiseksi tai 

tekstiä sanoiksi. Ihmisen mentaalisen representaation järjestelmä perustuu paitsi hänen 

omiin kokemuksiinsa, myös yhteisiin jaettuihin käsitteisiin. Juuri siihen perustuu kykymme 

kommunikoida keskenämme. Sen perusteella kulttuurin voi myös määritellä rakentuvan 

yhteisistä, jaetuista merkityksistä. 

 

Tämän mentaalisen representaation järjestelmän lisäksi kommunikaatioon tarvitaan jokin 

väline, jonka avulla merkityksiä välitetään ihmisten kesken, esimerkiksi kieli tai muu 

merkkijärjestelmä. Eleet ja ilmeet, kuvat ja kaikenlaiset visuaaliset merkit ovat myös viestejä 

välittäviä järjestelmiä. Merkkijärjestelmät ovat toinen representaation järjestelmä. Seppänen 

tiivistää representaation käsitteen seuraavasti (Hallia mukaillen): "Representaatio on siis 

prosessi, jossa ulkoisen maailman esineet, mentaaliset mielikuvamme ja erilaiset 

merkkijärjestelmät kohtaavat toisensa." (Mt., 85.) 

 

Seppänen jaottelee representaation tutkimisen lähtökohdat Stuart Hallin ajatusten 

mukaisesti kolmeen eri kategoriaan: refleksiiviseen, intentionaaliseen ja konstruktivistiseen. 

Ensimmäinen lähestymistapa tutkii representaation todellisuussuhdetta eli sitä, vastaako 

jokin representaatio todellisuutta. Tämä lähtökohta on merkittävä esimerkiksi uutiskuvan 

kohdalla, mutta se johtaa helposti filosofisiin ongelmiin, koska 'todellisuus' ei ole noin vain 

paikannettavissa. Intentionaalisessa lähestymistavassa kiinnostus kohdistuu siihen, mitä 
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tekijä on teoksellaan halunnut sanoa. Ymmärrettävästi siinäkin on ongelmansa. Tekijän 

päämäärien selvittäminen ei sinänsä vielä kerro mitään itse representaation merkityksistä. 

(Mt., 94–95.) 

 

Kolmas eli konstruktivistinen käsitys ymmärtää representaation todellisuuden osana. Silloin 

kysymys kuuluu: minkälaisen todellisuuden representaatio luo ja millaisilla keinoilla? Tämä 

lähtökohta on ollut suosittu yhteiskuntatieteissä viime vuosikymmeninä. Se liittyy 

yhteiskuntatieteiden niin sanottuun kielelliseen käänteeseen, jolloin todellisuutta alettiin 

tarkastella entistä enemmän siltä kannalta, kuinka kieli konstruoi todellisuutta, ei pelkästään 

heijasta sitä. Seppänen määrittelee myös oman tekstinsä lähtökohdaksi konstruktivismin 

(Mt., 95). Konstruktivismia on myös kritisoitu sen sisältämistä filosofisista paradokseista. 

Esimerkiksi väite, että kieli on sosiaalista todellisuutta, on itsessään ristiriitainen, koska se 

olettaa todeksi kielen itsensä ulkopuolella olevan asiantilan. Seppänen toteaa kuitenkin, että 

mediakuvaston analyysissa konstruktivistinen lähestymistapa on käyttökelpoisempi kuin 

refleksiivinen tai intentionaalinen. (Mt., 96.) Tämän näkökannan olen itsekin omaksunut 

analyysissani. Toisaalta refleksiivinen lähestymistapa eli representaation todellisuussuhteen 

pohtiminen on työlleni paikoitellen hyvinkin olennainen asia. 

 

 

Syntagma ja paradigma 

 

Verbaalinen kieli muodostaa lineaarisen systeemin, jossa merkit seuraavat toisiaan tietyssä 

järjestyksessä. Ferdinand de Saussure kutsui tätä merkkien välistä suhdetta 

syntagmaattiseksi suhteeksi. Se mahdollisten merkkien joukko, josta syntagman 

muodostavat merkit valikoituvat, on nimetty venäläisen semiootikon Roman Jakobsonin 

(1896–1982) käyttämän termin mukaan paradigmaksi. (Seppänen 2005, 127.) Syntagman 

tasolla erilaiset merkit siis yhdistyvät toisiin merkkeihin, paradigman tasolla taas valitaan 

tietystä merkkijoukosta yhteyteen sopiva merkki. 

 

Valokuvatkin ovat syntagmoja, jotka sisältävät paradigmaattisia valintoja. Studiossa 

kuvaustilanne on pitkälle hallittavissa oleva. Kuvaaja voi vaikuttaa taustaan, rekvisiittaan ja 

esimerkiksi kuvattavan vaatetukseen, jotka muodostavat syntagmaattisen kokonaisuuden. 

Tällöin paradigmaattiset valinnat ovat kuvaajan tehtävissä. Nopeassa uutiskuvaustilanteessa 

kohteeseen ja ympäristöön ei voi välttämättä vaikuttaa kovin paljon, mutta kuvaan 
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muodostuu silti erilaisista merkeistä syntagmaattinen kokonaisuus. Seppänen pitää yhtenä 

lehtikuvaajan tärkeimmistä taidoista juuri ymmärrystä siitä, millaisia kulttuurisia merkityksiä 

erilaiset paradigmaattiset valinnat pitävät sisällään. (Mt., 128–129.) Kuvituskuvan 

rakentamisessa paradigmaattiset valinnat saavat mielestäni erityisen suuren merkityksen. 

Silloinkaan valinnat eivät ole täysin vapaita tai täysin hallittavissa – usein sopivien, 

käyttökelpoisten tai ymmärrettävien paradigmojen joukko on jotenkin rajallinen. Ja vaikka 

kuvituksen tekijä olisi miettinyt valintansa huolellisesti, aina on mahdollista, että katsoja 

liittää johonkin paradigmaan jonkin mielleyhtymän, jota tekijä ei ole ajatellut. Tämä on 

tietenkin tyypillistä kaikenlaiselle viestinnälle ja myös sen rikkaus, ei pelkkä haittapuoli. John 

Berger onkin sanonut, että katsoessamme kuvaa emme katso vain kuvaa, vaan aina myös 

omaa suhdettamme siihen (Berger 1972, 9). 

 

 

Metonymia ja metafora 

 

Metonymia tarkoittaa sitä, että jonkin kokonaisuuden osasta tulee merkki, joka alkaa 

edustaa kyseistä kokonaisuutta. Valokuva on aina metonyminen: se rajaa todellisuudesta 

osan, joka edustaa tätä todellisuutta. Metonymia on voimakas merkityksen rakentamisen 

keino. (Seppänen 2005, 126.) Esimerkiksi lehtikuvaaja voi pelkällä kuvavalinnallaan luoda 

samasta uutisaiheesta keskenään aivan erilaisiin mielikuviin ja tulkintoihin johtavia 

kuvituksia riippuen siitä, minkälaisen yksittäisen kuvan hän valitsee uutista edustamaan. 

Metonymiat välittävät mielikuvaa todellisuudesta tehokkaasti, koska ne toimivat indeksien 

tavoin (Fiske 1992, 128). Toisin kuin luonnollinen indeksi (esimerkiksi savu tulen 

indeksinä), uutiskuva on harkinnanvaraisesti valittu, mutta tuo harkinnanvaraisuus jää usein 

ilman erityistä huomiota, jolloin kuva käsitetään ikään kuin luonnollisena indeksinä (mt.). 

 

Metafora on keino ymmärtää ja kokea asia jonkin toisen asian avulla. Verbaalinen kieli on 

täynnä metaforia eli kielikuvia. Ilmaisu "keventää sydäntään" sisältää kaksi metaforaa: 

keventää viittaa puhumiseen, sydän ihmisen mieleen. Metafora erkaantuu aina 

kirjaimellisesta merkityksestä. (Seppänen 2001, 185.) Toisin kuin metonymia, joka toimii 

ilmaisun samalla tasolla eli syntagmaattisesti, metafora rakentuu paradigmaattisten 

vaihdosten avulla (Fiske 1992, 122–123). Fisken esimerkissä lauseen laiva kulkee vedessä 

kulkea-verbi voidaan korvata esimerkiksi sanoilla kyntää, leikata, halkoa tai viiltää. 

Lauseessa laiva kyntää vettä tapahtuu assosiatiivisia siirtymiä, kun kyntöauran ominaisuuksia, 
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kuten läpäisykyky tai raskaus, siirretään laivalle. Samalla maan ominaisuudet siirretään 

vedelle. (Mt.) 

 

Visuaalisissa kielissä metaforat eivät ole yhtä yleisiä. Perinteisen valokuvan keinoin ne ovat 

vaikeita toteuttaa, sen sijaan piirroskuvissa ja kuvituskuvissa niitä käytetään. Kuten 

Seppänen (2005, 136) toteaa, Fisken esimerkkilauseen laiva kyntää vettä voisi kyllä kääntää 

valokuvaksi vaikkapa muotoilemalla kuvankäsittelyohjelmalla laivan keula auran näköiseksi, 

mutta lopputulos olisi todennäköisesti melko keinotekoisen oloinen. Sen sijaan kuvatussa 

kohteessa itsessään voi olla metaforisia piirteitä liittyen esimerkiksi poseeraukseen. 

Kuvajournalistinen metafora voidaan myös rakentaa otsikon tai kuvatekstin avulla, jolloin 

teksti luo kuvalle tietynlaisen tulkinnan ja kuva tukee tekstiä. (Mt.) 

 

Metaforien tutkimuksen juuret ovat kieli- ja kirjallisuustieteissä ja retoriikan tutkimuksessa. 

Iina Hellstenin mukaan journalististen tekstien metaforatutkimus on lähellä kriittistä 

diskurssianalyysiä. Metaforien kautta laajempaa keskustelua tarkasteleva analyysi pohtii 

niiden yhteiskunnallista merkitystä. Kun tutkitaan journalistisessa kielessä käytettyjä 

metaforisia keinoja ja niiden lukijoille välittämiä merkityksiä, ja analysoidaan näitä löydöksiä 

systemaattisesti, pyritään tunnistamaan journalismin ideologisia rakenteita. (Hellsten 1998, 

69–77.) 

 

 

Denotaatio, konnotaatio ja myytti 

 

Sanoma valokuvassa -artikkelissa Barthes erottaa toisistaan denotaation ja konnotaation 

käsitteet. Hän luonnehtii valokuvan denotatiivista merkitystä ilmimerkitykseksi ja 

konnotaatiota sivumerkitykseksi. (Seppänen 2005, 116–117.) Nämä signifikaation eli 

merkityksenannon kaksi tasoa kuitenkin sekoittuvat jatkuvasti toisiinsa jo siksi, ettei ole 

olemassa puhdasta denotaatiota – sekin on kopio jostain (kuten valokuva) ja sekin vaatii 

syntyäkseen mielleyhtymiä. Myös Barthes kritisoi myöhemmin alkuperäistä, sanakirjamaista 

tulkintaa denotaatiosta. Denotaatiota voidaankin oikeastaan pitää vain kaikkein 

ilmeisimpänä kaikista konnotaatioista. (Brusila 1997, 34–35.) Käytännössä kuitenkin riittää, 

että denotaatio määritellään ilmimerkitykseksi, merkin yleisimmin hyväksytyksi ja 

selvimmäksi merkitykseksi, ja konnotaatio kulttuurisiksi merkityksiksi (Seppänen 2005, 

117). 
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Fiske avaa Barthesin denotaation ja konnotaation käsitteitä käyttämällä esimerkkinä 

valokuvaa kadusta, jolla on lapsia leikkimässä. Denotatiivinen merkitys pysyy samana, 

vaikka katu kuvattaisiin eri tavoin: värillisenä tai mustavalkoisena, päivänpaisteessa tai 

hämärässä, terävänä tai epäterävänä, vahvoin tai loivin kontrastein. Eroavaisuudet 

merkityksien muodostumisessa olisivat näiden eri kuvien konnotaatiotasolla. Kadun voisi 

saada näyttämään leikkivien lasten onnelalta tai epäinhimilliseltä, kovalta ja karulta 

ympäristöltä. Konnotaation tasolla merkki kohtaa käyttäjiensä tuntemukset, mielenliikkeet 

ja kulttuuriset arvot. Siinä merkitykset käyvät subjektiivisemmiksi ja tulkinnan tulos riippuu 

ainakin yhtä paljon tulkitsijasta kuin itse kohteesta tai merkistä. (Fiske 1992, 113.) 

 

Seppänen toteaa, että yksi valokuvalle tyypillinen konnotaatio on, että sitä pidetään 

suhteellisen objektiivisena esityksenä todellisuudesta. Tätä konnotaatiota käytetään usein 

hyväksi silloin, kun halutaan rakentaa uskottavalta vaikuttava kertomus, vaikka se 

pohjimmiltaan olisikin vain yksi mahdollinen näkökulma asioihin tai täysin kuvitteellinen 

tarina. Vaikka denotaation ja konnotaation erottaminen toisistaan on joskus ongelmallista, 

ne ovat analyysin kannalta arvokkaita käsitteitä. Konnotaatioiden ja myyttien pohdinta 

mahdollistaa kuvan ymmärtämisen kulttuuriseksi konstruktioksi ja purkaa sen itsestään 

selviltä vaikuttavia merkityksiä. (Seppänen 2005, 117.) Fisken mukaan konnotatiiviset arvot 

luetaan usein helposti denotatiivisiksi tosiasioiksi. Semioottisen erittelyn yhtenä 

päätavoitteena on torjua tämänkaltaista väärinlukemista (Fiske 1992, 115). Fisken 

luonnehtima tavoite kuulostaa tänä päivänä luettuna hieman vanhahtavalta ja jopa 

ohjelmalliselta, mutta tiivistää kuitenkin kuvanlukutaidon merkityksestä melko olennaisen 

palasen. 

 

Barthesin mukaan myytti on olemassa jo ennen valokuvaa. Valokuva aktivoi myytin 

perustana olevan käsiteketjun. (Mt., 115–116.) Fiske kirjoittaa: 

 Myytti on kertomus, jonka avulla kulttuuri selittää tai ymmärtää luonnon tai todellisuuden 

joitain puolia. Alkukantaiset myytit koskevat elämää ja kuolemaa, ihmisiä ja jumalia, hyvää ja 

pahaa. Kehittyneemmät myyttimme koskevat mieheyttä ja naiseutta, perhettä, menestystä, 

poliisin toimintaa tai vaikkapa tiedettä. (Mt., 116.) 

 

Fisken esimerkissä, jossa hän havainnollistaa denotaatiota ja konnotaatiota katunäkymää 

esittävien valokuvien avulla, myyttistä tasoa edustaisi mielleyhtymä leikkivien lasten 

onnelasta tai karusta kasvuympäristöstä. Tulkintaamme vaikuttaisi kulttuurissamme piilevä 
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käsitys eli myytti siitä, mikä on lapselle hyvä ja oikea ympäristö leikkiä ja kasvaa. Tämäkin 

käsitys on vaihdellut historian eri aikakausina. (Mt., 117.) 

 

Kulttuurissa ei ole yleispäteviä tai täysin pysyviä myyttejä. Myytit ovat luonteeltaan 

historiallisia ja siten myös muuttuvia. Ne muodostuvat suhteessa yhteiskuntajärjestykseen – 

on olemassa vallitsevia myyttejä ja vastamyyttejä, joita esimerkiksi erilaiset yhteiskunnan 

alakulttuurit luovat. (Mt., 119–121.) Seppänen toteaa, että myyttikritiikki, myyttien 

purkaminen, on itse asiassa representaatioiden historiallisuuden, kulttuurisen ehdollisuuden 

osoittamista (Seppänen 2005, 122). 

 

Fisken mukaan Barthes määrittelee merkityksellistämisen toiselle tasolle konnotaation ja 

myytin lisäksi vielä symboliikan. Kohteesta tulee symboli, kun se konvention ja käyttötavan 

perusteella edustaa jotain muuta kuin itseään. Fiske kuitenkin hylkää Barthesin ajatukset 

symbolisesta vähemmän systemaattisesti kehiteltyinä kuin konnotaatiota ja myyttiä 

koskevat. Tilalle hän ehdottaa Peircen termejä indeksi (jälki) ja symboli, mutta päätyy 

korvaamaan symbolin käsitteillä metafora ja metonymia. Ne hän lainaa Roman Jakobsonin 

ja Morris Hallen teoksesta The Fundamentals of Language (1956). (Fiske 1992, 121–122.) 

Myös Seppänen mainitsee valokuvan analyysin kannalta tärkeiksi käsitteiksi myytin, 

denotaation ja konnotaation lisäksi metaforan, metonymian, ikonisuuden, indeksisyyden, 

paradigman ja syntagman. (Seppänen 2005, 125.) 

 

Veijo Hietala on ruotinut Fisken Merkkien kieli -teoksen Barthes-tulkintaa. Hietalan 

mielestä semioottisen teorian "vallankumouksellisuus" viestinnän tutkimuksessa liittyy juuri 

sivumerkitysten eli konnotaatioiden semiotiikkaan. Hän huomauttaa, että Fiske lukee sen 

kehittelyn Barthesin ansioksi, vaikka tanskalainen kielitieteilijä Louis Hjelmslev pohti sitä 

Saussuren semiotiikan pohjalta jo ennen Barthesia. (Hietala 2004, 278.) Hietalan arvion 

mukaan Fiske myös pehmentää niitä Barthesin melko jyrkkiä äänenpainoja, joita hän käytti 

Mytologioita-teoksessaan kytkiessään myytit suoraan porvarilliseen ja kapitalistiseen 

ideologiaan. Fiske nostaa kuitenkin näkyväksi Barthesin ydinteesin, jonka mukaan myytin 

tärkein tehtävä on muuttaa historia luonnoksi, siis muuntaa hallitsevan ideologian tuottamat 

merkitykset "luonnollisiksi". (Mt., 279.) 

 

Hietalan mielestä on epäloogista, että Fiske erottaa konnotaatiot ja symbolit myyteistä 

erillisiksi, mutta kuitenkin rinnakkaisiksi kategorioiksi merkityksellistämisen toisella tasolla. 
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Hietala epäilee, että Fiske on mahdollisesti tulkinnut hieman virheellisesti Barthesin 

vaikeaselkoista kielenkäyttöä ja tämän tarvetta erottaa merkin muoto ja sisältö. Barthes kun 

puhuu konnotaatiosta toisen asteen merkin muotona, ja myytistä puolestaan sen sisältönä. 

(Mt., 280.) Hietala jatkaa: 

 Niinpä tuntuisikin selitysvoimaisemmalta ymmärtää konnotaatiot yleisnimikkeenä kaikille 

viestinnän sivumerkityksille ja myytit ja symbolit puolestaan konnotaatioita määrittävinä ja 

rajaavina kategorioina. Oikeastaan merkityksenannosta pitäisikin puhua kolmitasoisena 

prosessina: denotaatio – konnotaatio – myytti/symboli/ideologia. (Mt.) 

 

Hietalan esittämä merkityksenannon kolmitasoinen prosessi vaikuttaa itsellenikin 

luontevammalta kuin Fisken malli. Seppänen muistuttaa, että Barthes varoitti lukemasta 

kehittämäänsä myytin toimintaa kuvaavaa kaaviota kirjaimellisesti, koska myytti ei toimi 

niin mekaanisesti kuin siinä on esitetty. Käytännössä kielen ja myytin tasot sekoittuvat 

toisiinsa eikä niiden erottaminen ole aivan yksinkertaista. Barthes halusi kaaviollaan 

osoittaa, kuinka saussurelaisessa kielitieteessä merkitykset syntyvät kielen sisällä. Barthesin 

myyttikritiikissä taas merkitykset tulevat osaksi kulttuuria. (Seppänen 2005, 114.) 

 

Hietala nostaa esille myös sen seikan, että Barthes sai myyttikritiikkiinsä inspiraatiota 

antropologi Claude Lévi-Straussilta (1908–2009), joka oli jo 1950-luvulla soveltanut 

Saussuren kielitieteellistä strukturalismia niin sanottuihin primitiivisiin myytteihin. Hietala 

luonnehtiikin Lévi-Straussia "strukturalistisen myyttitutkimuksen isäksi". (Hietala 2004, 

280.) Lévi-Straussin mukaan "myytit ajattelevat meissä": synnymme valmiiksi myyttiseen 

maailmaan emmekä koskaan pääse myyttisen ajattelun ulkopuolelle. Samaan tapaan kuin 

Saussure erottaa verbaalisessa kielessä kielijärjestelmän (langue) ja varsinaisen puhunnan 

(parole), myös myyteistä on löydettävissä myyttirakenteita, jotka mahdollistavat erilaiset 

myyttikertomusten muunnelmat. (Mt.) Nämä peruskertomuksen muunnelmat ruokkivat 

toisiaan ja vahvistavat perusmyyttiä. Lévi-Straussin teorian mukaan ihmiset ovat aina 

ymmärtäneet asioita binaaristen vastakohtaparien avulla (Fiske 1992, 153). Niinpä myytitkin 

liittyvät perusristiriitoihin, esimerkiksi elämä versus kuolema, kulttuuri versus luonto. 

Niiden kautta maailmaa jäsennetään ja kulttuurin sisäisiä ristiriitoja selitetään. Näin 

tapahtuu kaikissa kulttuureissa, niin primitiivisissä kuin moderneissakin. Voidaan ajatella, 

että nykyaikaiset mediat ovat oman aikamme myyttisten kertomusten välittäjiä. (Hietala 

2004, 280–281; Salo 2000, 49–51.)  
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Fiske näkee Barthesin ja Lévi-Straussin myyttikäsityksissä muun muassa seuraavanlaisia 

eroavaisuuksia: ensimmäisen mukaan myytti salaa oman toimintansa ja esittää 

merkityksensä luonnollisina eikä peitä niitä, jälkimmäinen taas pitää myytin toimintaa 

avoimena, mutta merkityksiä kätkettyinä. Barthesin käsityksessä myytti palvelee 

valtaapitävän luokan etuja, ja koska sen merkitykset luonnollistuvat, myös alemmat 

yhteiskuntaluokat omaksuvat ne. Lévi-Straussin mukaan myytit heijastelevat koko 

yhteiskunnan ja koko ihmiskunnan pelkoja ja ahdistusta. Fiske huomauttaakin, että Lévi-

Straussin myyttiteoria on vähintään yhtä paljon velkaa Freudille kuin Saussurellekin. Tällä 

hän viittaa siihen yhtäläisyyteen, joka on nähtävissä freudilaisen unien tulkinnan ja 

lévistraussilaisen myyttien erittelyn välillä. (Fiske 1992, 161–162, 175.) 

 

Musiikintutkija ja semiootikko Eero Tarasti on perehtynyt Lévi-Straussin strukturalismiin ja 

myyttianalyysiin, jota tämä sovelsi laajasti kulttuurin eri osa-alueisiin, muun muassa 

ruuanlaittoon ja musiikkiin (Tarasti 1990). Myytin monitahoista ongelmakenttää, sen monia 

mahdollisia lukutapoja ja määritelmiä Tarasti pyrkii hahmottamaan jakamalla myyttiteoriat 

kahteen luokkaan: antropologinen, psykologinen ja esteettinen näkökulma kiinnittävät 

huomionsa myytin sisältöön, kun taas filosofia ja semiotiikka suuntautuvat myytin 

rakenteeseen eli siihen tapaan, jolla myytti antaa jollekin ilmiölle merkityksen ja muodon 

(mt., 144). Antropologialle myytti edustaa pyhää perimätietoa, se tukee yhteisön arvoja ja 

yksilön mieltä elämän kriiseissä ja ristiriidoissa. Psykologiassa ja kirjallisuudessa ajatellaan, 

että myyttien taustalla olevat psykologiset konfliktit eivät ilmene suoraan, vaan lainaavat 

sadunkerronnan, runouden ja fantasian asun. Merkittävät kirjailijat luovat oman 

aikakautensa vaikuttamina kokonaisia temaattisia verkostoja, jotka lopulta määrittävät 

kunkin kirjailijan persoonallisen myytin, toisin sanoen hänen tuotannossaan toistuvat 

myyttiset tilanteet ja niihin liittyvät symbolit. Myyttien tutkiminen taiteen alalla johtaa 

taiteellisen luomisprosessin ja taiteilijan psykologian saloihin. (Mt., 144–152.) 

 

Kuvajournalismin myyttejä on käsitellyt muun muassa Merja Salo (2000, 49–53). Hän 

kutsuu myyteiksi niitä kuvajournalistisia jatkumoita, joita syntyy, kun uutiskuvat toistavat 

vakiintuneiden kuvasymboleiden kompositioita tai teemoja. Vakiintuneilla kuvasymboleilla 

Salo viittaa valokuviin, joista on muodostunut tiettyjen uutistapahtumien muistoja ja 

merkitsijöitä. Tällaisen symbolin aseman kuva saavuttaa yleensä toiston avulla, tulemalla 

julkaistuksi yhä uudestaan eri tiedotusvälineissä (mt., 32). Kuvajournalismin myyttien 

yhteisiksi teemoiksi Salo nimeää Lévi-Straussia mukaillen kulttuuriset perusristiriidat: 
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elämä/kuolema, voitto/tappio, sivullisuus/osallisuus (mt., 49). Muita mahdollisia myyttisiä 

oppositioita voisivat olla Szarkowskin (1973, Salon mukaan) luonnehtimat lehtikuvien 

toistamat vastakohtaparit: katastrofi/kehitys, mielihyvä/kipu, roistomaisuus/epäitsekkyys. 

Palkittujen lehtikuvien perusteella Salo mainitsee vielä vastakohdat traditio/muutos, 

sota/rauha, tavallinen/poikkeava (mt., 52). Myyttisille kuville on tyypillistä eräänlainen 

ajattomuus, jossa tapahtumat saavat myös muun kuin historiallisen merkityksen (mt., 51, 

Hénaffin 1998 mukaan). Myyttisyyden etuna voidaan Salon mukaan pitää helppoa 

tunnistettavuutta ja viestinnällistä voimaa, esimerkiksi lipunnosto on nopeasti voittoon 

assosioituva, "helppo" symboli (lainausmerkit alkup.). Vaarana taas on uutistapahtumien 

erityislaadun, ajan ja paikan katoaminen, kuvien muuttuminen kaavamaisiksi 

stereotyypeiksi. Näin esimerkiksi toistensa kaltaiset kuvat kehitysmaiden aliravituista 

lapsista ovat luoneet myyttisen nälän kuvaston, joka ei välttämättä enää lisää 

ymmärrystämme niihin liittyvistä yksittäisistä tapahtumista. Toki ne toimivat 

katastrofikeräysten herättelevinä kuvina. (Mt., 52.) 

 

Myytit ovat yllättävän samanlaisia maailman eri kulttuureissa. Se on muodostanut kiehtovan 

lähtökohdan niiden psykologiselle tutkimukselle. (Tarasti 1990, 146.) Carl Gustav Jungin 

(1875–1961) arkkityyppiteoria lähestyy myyttejä psykologisesta näkökulmasta. Se perustuu 

psykoanalyyttiseen näkemykseen ihmisen psyyken tiedostetusta minästä ja piilotajunnasta. 

Jung jakoi viimeksi mainitun edelleen kahdeksi kerrokseksi, henkilökohtaiseen ja 

kollektiiviseen piilotajuntaan. Kollektiivinen piilotajunta on ihmisellä myötäsyntyisesti. Se 

koostuu arkkityypeistä, jotka ovat eräänlaisia tietoisuutta edeltäviä symbolinmuodostusta 

ohjaavia malleja tai kaavoja. Ihmisellä on vaistonvarainen taipumus tuottaa symboleja 

noiden rakenteiden pohjalta. (Kokkinen 2006, 133–136.) Yksi jungilainen arkkityyppi on 

esimerkiksi suuren äidin arkkityyppi, joka kristitylle henkilölle voisi ilmentyä Neitsyt 

Mariana. Muita ovat muun muassa vanha viisas mies, sankari, veijari, varjo (eräänlainen 

minän kätketty, pimeä puoli), anima/animus (miehen psyyken feminiiniset elementit/naisen 

maskuliiniset) ja Itse (psyyken henkisen kehitysprosessin päämäärä). (Mt., 135–136.) 

 

Nina Kokkinen on tulkinnut Disney-yhtiöiden Fantasia-animaatioelokuvaa jungilaiselta 

pohjalta (Kokkinen 2006). Hän kertoo lähteneensä "tutkimusmatkalle" arkkityypeistä 

innostuneena, löydettyään ne tutustuessaan satujen ja myyttien erilaisiin tulkintatapoihin. 

Tutkimuksen edetessä hän kuitenkin hämmentyi huomatessaan jungilaisen individuaation 

käsitteen muistuttavan erehdyttävästi sellaista muutosprosessia, jota uskontotieteilijät pitivät 
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ominaisena erityisesti esoteeriselle ajattelutavalle. Se liittyikin "koko länsimaiseen 

esoteeriseen perinteeseen lukeutuvaan henkisyyden kavalkadiin aina uusplatonisteista 

teosofeihin" (mt., 147). Jungin teorioiden henkisyys oli herättänyt epäilyksiä muidenkin 

tutkijoiden mielissä – häntä oli eri yhteyksissä kutsuttu niin mystikoksi kuin okkultistiksikin. 

Kokkinen kertoo hetken tunteneensa itsensä petetyksi. Sitten hän alkoi miettiä, mitä 

jungilaisuuden asettaminen tällaiseen kontekstiin (esoteerisuuden perinteeseen) lopulta 

merkitsi. Tuliko siitä täysin kelvoton tapa tulkita taidetta tai satuja? Hän koki Fantasia-

tulkintansa lopputuloksen koherentiksi ja mietti, oliko se arvoton juuri siksi vai siitä 

huolimatta. Kokkinen ajattelee kuitenkin lopuksi, että olisi mieletöntä tuomita koko tulkinta 

sen mahdollisen esoteerisuuden vuoksi, koska taiteen tulkitsemiseen ei ole olemassa vain 

yhtä oikeaa tapaa. Kaikilla näkökulmilla on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Kun 

jungilaisuuden ymmärtää vain yhdeksi mahdolliseksi näkökulmaksi, välttyy sen 

ehdottomalta hyväksymiseltä tai tuomitsemiselta. (Mt., 147–148.) 

 

Kokkisen pohdinnat ovat laajennettavissa koskemaan kuvien tulkitsemista yleensäkin, myös 

semioottista analyysiä. Halusin kirjoittaa tämän pienen sivupolun analyyttisen psykologian 

suuntaan, koska en usko, että oma tapani tulkita kuvien myyttejä olisi pelkästään 

bartheslainen tai puhtaasti mitään muutakaan. Ei ole mahdotonta, etteikö sillä, että olen 

Jungin ajatuksiin joskus tutustunut, olisi vaikutusta tapaani tehdä, katsoa ja analysoida 

kuvia. Barthesin yhteiskunnallinen myyttikäsitys on minulle tietyllä tavalla järkeenkäyvin, 

mutta huomaan kaipaavani sen rinnalle jotakin lévistraussilaisen myyttikäsityksen 

ajattomuudesta. On selvää, että tulkitsen kuvia omista lähtökohdistani käsin, kuten jokainen 

katsoja. Toisaalta myös tarkasteltava kuvamateriaali itsessään johdattaa katsojan ja tutkijan 

mielekkäiden tulkintatapojen ja menetelmien äärelle. 
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3. Kuvituskuvieni syntyprosessit ja analyysit 

 

Otan tarkasteluun viisi erilaista kuvituskuvaa, jotka olen toteuttanut lehtikuvaajan työssäni 

sanomalehti Länsi-Uusimaassa. Länsi-Uusimaa on 39 000 lukijaa tavoittava (KMT 2014) 

sitoutumaton aluelehti, joka ilmestyy Lohjalla. Tässä tutkittavat kuvituskuvat on julkaistu 

vuosina 2007–2012, jolloin lehti ilmestyi vielä broadsheet-muodossa. Länsi-Uusimaa 

muuttui tabloidiksi maaliskuussa 2015. 

 

Kerron ensin kunkin kuvituksen syntyprosessista, minkä jälkeen tarkastelen kuvia muun 

muassa semioottisen lähiluvun keinoin. Tutkimukseni alkumetreillä harkitsin muun muassa 

Kressin ja van Leeuwenin kehittämän kuvan kieliopin hyödyntämistä analyysimallina, mutta 

en kokenut sen sopivan kovin hyvin kuvituskuvan tutkimiseen. Metodini ei noudata mitään 

tiettyä kuvantutkimiskaavaa, vaan käytän semioottisia työkaluja analyysissani melko 

vapaamuotoisesti. Etenen kuvan denotatiivisen tason hahmottamisesta konnotatiivisen 

tason pohtimiseen, ja edelleen myytteihin, arvoihin ja ideologioihin. Myös tekstiyhteyden 

merkityksen tarkastelu on olennainen osa analyysiani. 

 

 

3.1 Kuvituksen tehtävänanto, ideointi ja toteutus 

 

a) Kuvitus työttömäksi joutumista käsittelevään juttuun 

 

Toimittaja pyysi minulta aihekuvitusta Työ & tekijät -sivulle, joka oli muutamassa Suomen 

Lehtiyhtymä -konsernin sanomalehdessä parin viikon välein yhteisesti julkaistava sivu. 

Vaikka konsernin sanomalehdet pyrkivät sisällössään muuten suorastaan 

yltiöpaikallisuuteen, näillä yhteisillä teemasivustoilla piti ainakin periaatteessa olla 

juttuaiheisiin hieman yleisluontoisempi lähestymiskulma. Kuvituskuvan käyttö tällaisessa 

yhteydessä oli hyvin luontevaa. 

 

Jutun aiheesta sain tietää, että se käsittelee työttömyyttä lähinnä irtisanotun työntekijän 

mielenterveyden näkökulmasta. Toimittaja oli haastatellut mielenterveyden ammattilaista, 

joka kertoi, miten työttömäksi joutuminen ihmiseen vaikuttaa ja millä keinoilla siitä selviää. 

Haastatellusta oli olemassa toimittajan haastattelutilanteessa ottama valokuva, jossa hän 

selaa papereitaan ja katsoo kameraan. Juttuun haluttiin kuitenkin pääkuvaksi jokin 
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pysäyttävämpi ja mielenkiintoisempi, enemmän itse aiheeseen johdattava kuva. Toimittaja 

toivoi myös, ettei kuvitus olisi kovin synkkä, koska jutussa paneuduttiin nimenomaan 

selviytymiseen, ja koska irtisanominen voi olla työntekijälle myös jonkin uuden alku, 

vanhasta vapautumista. 

 

Keskustelussa kävi myös ilmi, että kuvituskuvaa haettiin, koska olisi työlästä löytää juttuun 

joku haastateltava, joka suostuisi omalla nimellään ja kasvoillaan kertomaan 

työttömyydestään. Varsinkin, kun juttu painottuisi mielenterveyteen. Jutusta oli määrä tulla 

melko tiivis paketti, joten toimittajalla ei aivan ymmärrettävästi myöskään ollut aikaa eikä 

halua lähteä etsimään omasta tilanteestaan kertovaa ihmistä. 

 

Tehtävänannon lähtökohta tuntui minusta ensin hieman ristiriitaiselta. Miten kuvittaa lähes 

positiiviseen sävyyn se, että joku menettää työnsä? Samalla se kutkutti mukavasti, antoi 

sopivasti haastetta ja nyrjäytystä aiheeseen. Alusta asti minusta kuitenkin tuntui, että haluan 

olla varovainen sen suhteen, ettei kuvasta tule liian kepeä. Halusin säilyttää kuvassa 

jonkinlaisen uhkan tai jopa traagisuuden tunnun. En halunnut, että joku irtisanottu kuvaa 

katsoessaan kokee sen työttömyyden nurjia puolia vähätteleväksi tai jotenkin tekopirteäksi. 

 

Useasti käy niin, että kun olen kuullut kuvitettavan jutun aiheen, alkaa mielessäni pyöriä 

aiheeseen liittyviä sanoja ja sanontoja. Niin nytkin. Heti toimittajan kanssa keskustellessani 

heitin "vapaa kuin taivaan lintu" -vertauksen. Tapanani onkin, hieman mielentilastani ja 

kyseessä olevasta toimittajasta riippuen, ruveta vitsailemaan ja luomaan liioiteltuja 

mielikuvia aiheesta. Niitä voin sitten lähteä jalostamaan ja karsimaan. Joskus voi tietenkin 

käydä myös niin, että keksimäni symboliikka vie toimittajan mielestä lukijan ajatukset 

väärille urille. Silloin pyrin joko testaamaan ja kehittelemään ideaani tai hylkään sen ja yritän 

keksiä uuden. Tässäkin tapauksessa kuvailin toimittajalle, miten työntekijät lentäisivät kuin 

linnut vapauteen, pois ankeasta tehtaasta. Hän naureskeli, ihan kannustavaan sävyyn toki, ja 

jätti minut kehittelemään ideaa. 

 

Mieleeni tuli myös työnteon lopettamiseen liittyvä "ripustaa hanskat naulaan" -sanonta. 

Työhanskat työn symbolina ei ole ihan tuore ja ennennäkemätön idea, mutta aika helposti 

ymmärrettävä se on. Päätin käyttää sitä, risteyttää sen jotenkin aiemmin assosioimani 

vapaan taivaan linnun kanssa. Kehittelin mielessäni erilaisia valokuvaamalla ja 

kuvankäsittelyllä suhteellisen helposti toteutettavia kuvia, koska aikaa kuvan tekemiselle ei 
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ollut kovin paljon. Se piti tehdä kahden työpäivän kuluessa, muiden kuvausten ohessa. 

Sellainen työtapa sopii kuvituskuvan tekemiseen ihan hyvin, koska alitajunta voi työstää 

aihetta uutiskeikan aikanakin ja saada jopa hyviä virikkeitä. 

 

Mieltäni hallitsi ajatus työhanskoista, jotka lintumaisen muotoisiksi muuttuneina liitelisivät 

sinisellä taivaalla. Pian minusta alkoi kuitenkin tuntua, että aihe jäisi sillä lailla toteutettuna 

liian abstraktiksi ja etäiseksi. Siinä ei myöskään olisi minkäänlaista uhkan tai ikävyyden 

tuntua. Päätin lisätä kuvaan ihmisen, joka tavoittelee hanskoja, painottomassa tilassa yrittää 

kädet edellä sukeltaa niihin. Onnekseni toimituksemme sijaitsi vielä tuolloin painon kanssa 

samassa talossa. Painon puolelta löytyi runsaasti sopivan likaisia näppylähanskoja – ja 

työntekijöitä painottomuuteen leijailemaan! Keräsin rohkeuteni ja lähestyin erästä 

huoltomiestä, jonka tiesin harrastavan riippuliitämistä. En tietenkään aikonut kuvata häntä 

oikeasti liitelemässä, mutta jotenkin ehkä ajattelin, että hänen olisi helppo eläytyä kuvaan, ja 

ennen kaikkea suostua malliksi. Yllättävän helposti hän suostuikin. Kerroin hänelle jutun 

aiheen niin hyvin kuin pystyin, ja tarkistin, ettei häntä häirinnyt, että juttu liittyi 

työttömyyteen – hänen kasvonsa saattaisivat olla kuvasta tunnistettavissa. Yt-neuvottelut 

eivät olleet mikään harvinaisuus konsernissamme tuohon aikaan, joten asia oli syytä ottaa 

selkeästi esille jo senkin takia. 

 

Kuva-arkistostani kaivoin esille kuvan, josta sain taustaksi tarvitsemani sinisen taivaan. 

Hanskat ja työntekijän kuvasin erikseen neuvotteluhuoneessa, vääntelin sopiviin asentoihin. 

Minusta oli erityisen palkitsevaa, että olin onnistunut saamaan kuvaan perinteisen 

haalarimiehen, varsinkin, kun jutun psykologiapainotteinen näkökulma oli ehkä enemmän 

naisiin vetoava. Toivoin, että miesvaltaisiin aloihin viittaava kuvitus kiinnostaisi 

lukijakuntaamme tasapuolisemmin. Kuvankäsittelyohjelmassa yhdistin kuvan elementit ja 

rakensin lopullisen kuvan. Litistin taivaalla leijuvaa henkilöä ohjelman 

perspektiivinkorjailulla saadakseni kuvaan epätodellisempaa vaikutelmaa, jonkinlaista 

paineen ja ahdistavuuden tunnetta. Hanskoista pyrin tekemään lintumaisen muotoiset, jotta 

ne synnyttäisivät mielikuvan pois liitelemisestä. Ajattelin, että koska työntekijä ei kuitenkaan 

ole kaukana hanskoistaan ja yhä tavoittelee niitä, kuvan voi tulkita myös niin, että peliä ei 

ole vielä menetetty. Näin yritin toteuttaa toimittajan toivetta liian synkkyyden välttämisestä. 

Myös taustaksi valitsemani sininen taivas tuki mielestäni artikkelin positiivisempaa puolta. 
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Toimittaja oli lopputulokseen tyytyväinen. Itsekin koin onnistuneeni, enkä vähiten malliksi 

suostuneen huoltomiehen ansiosta. Tämän kuvituskuvan tekeminen lähensi hetkeksi 

lehtemme toimitusta ja painoa hauskalla tavalla. Mitään erityisempää palautetta en 

toimituksen sisältä tai lukijoilta kuvasta saanut. Kuten usein, itse innostava tehtävä oli paras 

palkinto. 

 

 

b) Kuvitus työsyrjintää käsittelevään juttuun 

 

Tämän lehtijutun syntymisessä olin mukana jo aiheen ideointivaiheessa. Osin siksi, että 

jutun kirjoittanut toimittaja on paitsi työtoverini myös ystäväni, ja osin myös siksi, että 

jutun aihepiiri kosketti minua henkilökohtaisesti. Elettiin syksyä 2008, ja mediassa oli 

vahvasti esillä toimittaja Johanna Korhoseen kohdistunut työsyrjintätapaus, joka siihen 

aikaan oli vielä epäilyn asteella ja poliisitutkinnassa. Korhonen oli jo valittu Lapin Kansan 

uudeksi päätoimittajaksi, kun työnantaja eli Alma Media päättikin sanoa sopimuksen irti. 

Korhosen mielestä syynä oli se, että työnantajalle oli tullut tietoon, että hän elää 

parisuhteessa naisen kanssa. 

 

Tapaus sivusi omaa elämääni yllättävän läheltä. Olin neljää vuotta aiemmin, täsmälleen 

samoin kuin Korhonen, jättänyt työhaastattelussa oikomatta työnantajani oletuksen 

heteroudestani eli toisin sanoen puolisoni sukupuolesta. Seuraukset eivät olleet minulle 

mitenkään dramaattiset, kun asian oikea laita aikanaan kävi ilmi. Muistin kuitenkin edelleen 

tuon työhaastattelutilanteen aiheuttaman hämmentävän, ikävän tunteen: en kokenut 

velvollisuudekseni oikoa asiaa, joka ei työnantajalleni varsinaisesti edes kuulunut, mutta silti 

olisin ehkä kokenut olevani rehellisempi, jos olisin niin tehnyt. 

 

Toimittaja oli kertonut minulle haluavansa tehdä Korhosen tapauksen innoittamana jutun 

siitä, kuinka yleistä seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä syrjintä työpaikoilla on. Juttuun 

oli tarkoitus tulla sekä yleisempi että yksityisempi, paikallinen näkökulma. Tiesin 

tuttavapiiristäni rohkean naisen, jonka ajattelin ehkä suostuvan haastatteluun omalla 

nimellään ja kuvallaan. Pienen harkinnan jälkeen hän suostuikin, ja kun toimittaja vielä sai 

hänen työnantajansakin lupautumaan mukaan haastatteluun, olimme jutun toteuttamisessa 

jo voiton puolella. Emme halunneet kuitenkaan varsinaisesti tehdä henkilöjuttua, joten 
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päätimme, että kuvituksessakin pitäisi näkyä aiheen yleisempi puoli, niin arvokasta kuin 

haastateltavan löytyminen olikin. Tarvittiin siis jälleen kuvituskuvaa. 

 

Koska koko juttu perustui Korhosen työhaastattelutilanteesta lähteneeseen keitokseen ja 

minulla itselläni vieläpä oli samankaltainen kokemus, aloin heti miettiä kuvituskuvan 

aineksia työhaastattelutilanteen pohjalta. Halusin kuvaan selkeän vastakkainasettelun: 

valtaapitävä perinteisiä arvoja edustava työnantaja ja työtä hakeva ihminen, joka on 

haavoittuva ja inhimillinen. Työnantajaa kuvastavat asiat ja esineet nousivat helposti 

mieleeni. Solmio ja iso musta pöytä, jonka takana hän istuu. Kynä kuin keihäs, jolla hän 

osoittaa. Taustalla tietokonetta ja muuta, kuin missä tahansa toimistossa. Osittain nämä 

asiat liittyivät omaan työhaastattelukokemukseeni, mutta paljon myös pelkistin ja kärjistin. 

 

Hankalampi osio oli työnhakijan yksityiselämän, seksuaalisen suuntautumisen 

ilmentäminen. Jollakin keinolla piti pystyä ilmaisemaan, että hän salaa jotakin, suojelee 

yksityisyyttään työnantajan edustajalta. Aikani asiaa vatvottuani päähäni pälkähti sanonta, 

josta pystyin kehittelemään kuvallista symboliikkaa: "pelata avoimin kortein". Tässä 

tapauksessa pelikortit näkyisivät vain kuvan katsojalle, paljastaisivat tälle pitelijänsä 

yksityisyyttä. Tästä olikin jo helppo jatkaa. Kädessä näkyvät kortit olisivat kaksi 

kuningatarta. 

 

Päästyäni ideoinnissa tähän pisteeseen menin lähes innosta hihkuen rekrytoimaan kuvaan 

tarvittavat mallit toimituksestamme. Toiseksi kelpasi kuka tahansa nainen, koska hänestä 

näkyisi vain kädet ja ehkä vähän hartioita. Nuori toimitusharjoittelijamme suostuikin saman 

tien. Toiseksi malliksi halusin solmiollisen pukumiehen perinteisten arvojen linnaketta 

kuvastamaan. Tätäkään kohdetta minun ei tarvinnut kauan miettiä – mukava 

taloustoimittajamme pukeutui muutenkin aina siistiin kauluspaitaan ja pikkutakkiin. Hän 

katsoi minua hieman epäillen selittäessäni kuvan ideaa, mutta suostui kuitenkin, kun 

vakuutin, ettei häntä voisi mitenkään tunnistaa kuvasta, en kuvaisi kasvoja ollenkaan. Hän 

olisi vain kuin mallinukke, kantaisi yllään vallan symboleita. 

Tämän kuvitustyön ideoimiseen ja toteuttamiseen minulla oli tarpeeksi aikaa, useampi päivä 

muun työn ohessa, koska juttu oli tulossa viikonvaihdesivulle ja sitä oli alettu miettiä 

hyvissä ajoin. Sain sovittua molemmille malleilleni sopivan kuvausajankohdan, jolloin myös 

sopiva kuvauspaikka eli päätoimittajan huone oli vapaana. Siellä oli tarvitsemani iso musta 

pöytä. 
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Sommittelultaan parhaan ruudun valittuani halusin vielä murentaa kuvan 

todellisuussidonnaisuutta, korostaa työntekijän tunne-elämän esiintuomista ja vahvistaa 

kuvassa esitetyn kahden eri maailman eroa. Käsittelin kuvan värikylläisyyttä niin, että 

toimistotausta muuttui mustavalkoiseksi ja värit hehkuivat vain pelikorteissa ja työnhakijan 

käsissä. Halusin erityisesti herttakortin kulmassa olevan punaisen sydämen erottuvan. 

Ajattelin sydämen olevan katsojalle helposti avautuva klassinen rakkauden symboli, joka 

johdattaisi ajatukset oikeaan suuntaan. Jätin hieman väriä myös työnantajan edustajan 

käsiin, koska halusin muistuttaa, että hänkin on tunteva, elävä olento. Jälkeenpäin ajatellen 

se oli kuvan tehokkuuden kannalta huono valinta. Vastapuolen kokonaan värittömät kädet 

olisivat korostaneet työnhakijan käsien väriä, hänen tunteikkuuttaan, inhimillistä lämpöään. 

 

Pidän kuvaa kuitenkin melko onnistuneena, tehtävänsä täyttävänä. Valokuvapohjaisesta 

kuvituksesta saattaisi tällaisessa yhteydessä tulla helposti kömpelöä dokudraamaa (ks. Kobré 

2008, 339; Salo 2000, 164). Siltä sudenkuopalta työsyrjintäkuvitukseni pelastuu, koska se on 

kuitenkin selkeästi lavastettu ja symbolinen – eihän kukaan työhaastattelussa pelikortit 

kädessä istu. Katsojan on tarkoitus oivaltaa, ettei kuvaaja ole halunnut lavastaa oikeata 

tilannetta, vaan eräänlaisen teatraalisen, symboliikkaa sisältävän kohtauksen. Myös värien 

käsittely tukee kuvan vertauskuvallisuutta. Mutta kieltämättä voi pohtia, olisiko kuvaa 

pitänyt muokata kuvankäsittelyllä vielä epärealistisemmaksi, jotta katsojaa ei turhaan 

hämmennettäisi kuvan todellisuussuhteen miettimisellä, vaan hän voisi keskittyä sen 

sisältöön. 

 

 

c) Kuvitus omenan laatuluokitusjuttuun 

 

Toimittaja kertoi tekevänsä viikonvaihdesivulle juttua melko lennokkaasta ideasta: hän 

halusi pohtia, olisiko lohjalaisen omenantuotannon imagon kohottaminen mahdollista 

AOC-laatuluokituksen avulla. Appellation d'Origine Contrôlée on laatuluokitus, joka muun 

muassa takaa, että tuote on kotoisin tietyltä alueelta. Ranskassa se on käytössä ainakin 

viinien luokittelussa. Suomalaisillakin on hyvin tiedossa, että aito samppanja tulee Ranskasta 

Champagnen alueelta. 

 

Toimittaja aikoi haastatella paikallista omenatarhuria, josta saisi juttuun myös ihan mukavia 

kuvia omenatarhassaan. Mutta koska jutun juju oli nimenomaan laatuluokitusajatuksella 
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leikkiminen, halusimme kuvitukseen jotakin muutakin kuin henkilökuvia. Tyylikkäät kuvat 

omenatarhasta tai omenoista riittäisivät kyllä sinänsä kuvittamaan jutun, mutta kaipasimme 

kuvitukseen vähän vitsikkyyttä – olihan jutun perustana oleva ideakin ehkä hieman 

suuruudenhullu. 

 

Idea omenasta, joka poseeraa lähikuvassa Appellation Lohja Contrôlée -teksti kyljessään, 

syntyi päässäni saman tien. Risteytin mielessäni Chiquita-banaanien ja muiden hedelmien 

pinnassa olevat tarrat ja ranskalaisten viinietikettien koukeroiset kirjaimet, ja voilà, siinä se 

oli. Epäilemättä muinaisilla ranskanopinnoillani oli vaikutuksensa kuvitusidean 

kallistumisessa tällaiseen suuntaan. 

 

Tämä kuvitus syntyi helposti. Se käy suoraan asian ytimeen eikä vaadi lukijalta suurempaa 

pohdintaa. Jokainen, joka on kiinnittänyt huomiota viinipullojen etiketteihin ja hedelmiin 

liimattuihin tarroihin, tietää ainakin suurin piirtein, mistä on kyse. Ja jos ei tiedä, juttua 

lukiessa asia kyllä aukeaa. Kuvitusidea on niin yksinkertainen, että sen olisi voinut toteuttaa 

valokuvaamalla jo ennen digitaalisen kuvankäsittelyn aikakautta, se olisi vaatinut vain pientä 

askartelua. Kuvankäsittelyohjelmalla tuo askartelu vain käy helpommin. 

 

Tämäntyyppisessä kuvituskuvassa valokuva välineenä on ehkä parhaimmillaan, sen 

todellisuussuhde tulee hyödynnettyä kutkuttavasti. Kuva ikään kuin sanoo: tämä saattaisi 

hyvinkin olla mahdollista. Jonakin päivänä saattaisi olla myynnissä lohjalaisia omenoita, 

joiden kyljessä olisi AOC-laatuluokitustarra. Vastaavan idean toteuttaminen piirroskuvana 

olisi aivan toimivaa, mutta väitän, että valokuva on tässä tapauksessa vahvempi ja 

pysäyttävämpi leikitellessään todellisuuden kanssa. Piirroskuva olisi ilmiselvä: tämä asia on 

kokonaan kuviteltu piirtäjän mielessä. Valokuvaa lukija saattaa hetken katsoa ja miettiä, että 

mikäs tämä tällainen omena on, ja toivottavasti vähän huvittua oivaltaessaan toimittajan ja 

kuvantekijän ajatuksenjuoksun. Tietenkin kuvankäsittelystä pitää kertoa kuvan yhteydessä, 

lukijaa ei ole kuitenkaan tarkoitus johtaa kokonaan harhaan. 

 

 

d) Kuvitus nykynaisen rooleja käsittelevään juttuun 

 

Toimittaja kertoi kirjoittavansa viikonvaihdesivulle juttua naisiin ja äiteihin kohdistuvista 

roolipaineista nykyajan työ- ja ulkonäkökeskeisessä suoritusyhteiskunnassa. Hän aikoi 
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haastatella pitkän kokemuksen omaavaa perhe- ja psykoterapeuttia, joka toisi jutussa esiin 

myös omaa historiaansa työssäkäyvänä perheenäitinä. Jutun näkökulma olisi kuitenkin 

enimmäkseen yleisellä tasolla liikkuva, joten päätimme jälleen, että henkilökuvan lisäksi 

sivulla olisi kuvituskuva. 

 

Aloin pyöritellä mielessäni aiheeseen liittyviä mielikuvia: kotitöiden keskellä uurastava 

nainen, lasta hoivaava äiti, töissä menestyvä uranainen, ulkonäöstään huolta kantava nainen. 

Toimittaja oli korostanut kaikkia näitä puolia, niiden yhteensovittamisen tuomia 

ristipaineita nykynaisen elämässä. Kuvan lähtökohta ei siis voinut olla vain yksi näistä 

rooleista, vaan nimenomaan se paine, jota moni nainen ja perheenäiti kokee monenlaisten 

eri vaatimusten kohteena ollessaan. Ulkonäköpaineiden ilmentämistä pohtiessani mieleeni 

tuli peili, ja peilistä Lumikki-sadun peililtä vastauksia hakeva äitipuoli: "Kerro kerro 

kuvastin, ken on maassa kaunehin?" Tämä lähtökohta vaikutti hedelmälliseltä, sillä peilistä 

voisi heijastua erilaisia naisen rooli-ihanteita, joita hän uupuneena katsoisi. Sadun 

peilikohtaus olisi myös tarpeeksi tuttu suurimmalle osalle lukijoista. Toisaalta kuvan 

ymmärtämistä ei välttämättä edes haittaisi, vaikkei sadun kohtaus muistuisi mieleen. Peilin 

luomat paineet ovat tuttua symboliikkaa muutenkin. 

 

Halusin mahduttaa kuvitukseen mainitsemani neljä osa-aluetta: ulkonäköpaineet, äitiyden, 

työuran ja kotityöt. Ensimmäisissä mielikuvissani väsynyt nainen katsoo peiliin 

kotiympäristössä sekasorron keskellä, ja peilistä hän näkee kaksi naisen stereotyyppiä, 

energiaa uhkuvan uranaisen ja madonnamaisen äitihahmon. Toisaalta mietin, että naisen 

pitäisi ehkä olla tekemässä kotitöitä, eihän hänellä olisi aikaa tuijottaa peiliin. Mielessäni oli 

kuitenkin jonkinlainen pysähtymisen hetki kaaoksen keskellä, itsetutkiskelu, jossa ilmenisi 

reaalimaailman ja ihanteiden ristiriita. Pyörittelin päässäni erilaisia kotitöitä ja niihin liittyvää 

visuaalista maailmaa. Muistin vanhan tiskiainemainoksen, jossa astioista tulee niin säihkyvän 

puhtaita, että niistä melkein näkee oman kuvansa, ja tiskaavan naisen kohottamassa lautasta 

ihailevasti katseensa tasolle. Keksin, että paistinpannu kahvoineen muistuttaisi enemmän 

käsipeiliä, jolloin mielleyhtymä sadun peiliä pitelevään naiseen olisi ehkä vielä selkeämpi. 

 

Tiskaava, paistinpannua katsova nainen oli helppo kuvata. Sain jälleen toimittajan malliksi ja 

kuvaaminen onnistui työpaikallamme. Kuvankäsittelyllä rakensin paistinpannun pohjaan 

heijastuksen, jossa pesuainevaahdon pinnalla näkyy kaksi hahmoa: klassinen Madonna ja 

lapsi -kuva ja ponteva uranainen jakkupuvussaan. Nämä kuvat hain verkosta. 
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Madonnamaalaus oli niin vanhaa perua, ettei tekijänoikeusongelmaa ollut, mutta sopivan 

uranaisen kuvan löytäminen oli vaikeampaa. Lopulta kuitenkin löysin käyttökelpoisen 

kuvan. Lisäsin valmiiseen kuvaan melko paljon piirroskuvamaista, valokuvan realistisuutta 

häivyttävää suodatusta, koska halusin etäännyttää sitä todellisuudesta mahdollisimman 

paljon. 

 

Jouduin tekemään tämän kuvituksen melko kireällä aikataululla, jolloin kuvankäsittelyvaihe 

jäi hieman hutiloidun oloiseksi. Itse kuvaidea on mielestäni edelleen melko toimiva. 

Harvinaista kyllä, tämän kuvituksen kohdalla eniten jäi kaivelemaan otsikon muotoilu. Se, 

että otsikko ("Nainen roolien paistinpannulla") suoraan toistaa kuvassa näkyviä asioita, ei 

mielestäni ole hyvä ratkaisu. Se vie kuvalta voimaa, eikä edes toimi minkäänlaisena 

sanallisena assosiaatioleikkinä. Mikä ihmeen roolien paistinpannu? Mielestäni otsikko 

ennemminkin hämmentää kuin johdattaa oikeaan suuntaan. Paistinpannuhan on muuttunut 

kuvastimeksi, josta siihen katsova nainen näkee äidin ja uranaisen ihanteelliset, 

stereotyyppiset kuvajaiset. Ei se ole mikään roolien sulatusuuni, mikä mielikuva toimittajalla 

on vaikuttanut olleen. Kuvan tekovaiheessa toimittaja ihastui kuvaideaani ja varsinkin 

ajatukseen paistinpannusta, mistä syystä hän ilmeisesti halusi nostaa sanan otsikkoon. 

Keskusteluissamme tuli kyllä esiin ajatukseni peilistä ja heijastuksesta, joten mistään 

varsinaisesta kuvan väärinymmärtämisestä tuskin oli kyse. Toin esiin tyytymättömyyteni 

otsikkoon, kun sitä vielä olisi voinut muuttaa, mutta toimittaja ei nähnyt otsikossaan 

ongelmaa. Puhuin myös sivua taittavalle toimitussihteerille näkemyksestäni, mutta hän ei 

halunnut ottaa kantaa eikä ilmeisesti "astua toimittajan varpaille". Otsikko jäi. 

 

 

e) Kuvitus naapurikuntien välisiä suhteita käsittelevään juttuun 

 

Tämän kuvituksen kohdalla oli juuri sellainen tilanne, jossa kuvituskuvaan yleensä 

päädytään, eli aihe oli abstrakti ja monitahoinen. Kuullessani toimittajalta, että hän tarvitsi 

kuvituksen viikonvaihdesivulle Sammatin ja Karjalohjan keskinäisiä, melko eripuraisiakin 

välejä valaisevaan juttuun, ajattelin ensin, että piirroskuva olisi tällaisessa aiheessa 

hauskempi ja joustavampi. Näin melkein silmissäni jonkin humoristissävytteisen piirroksen, 

jossa hauskannäköiset tyypit heristelisivät nyrkkiä toisilleen tai lähettäisivät lentosuukkoja yli 

kuntarajan. 
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Käytännössä tilanne toimituksessamme oli kuitenkin se, ettei piirroskuvia juurikaan 

pystynyt keneltäkään tilaamaan. Konsernin yhteinen graafikko, joka oli neljän 

paikallislehden yhteiskäytössä, oli ilmoittanut jo aiemmin, ettei hallitse piirroskuvittamista, 

vaan keskittyy karttoihin ja muuhun lehdille lähes elintärkeään infografiikkaan. Yleinen 

linjaus oli, että säästösyistä toimituksen ulkopuolelta ei ostettu kuvia kuin aivan 

erikoistapauksissa eikä freelance-kuvittajia käytetty. Toisinaan minun piti siis valokuvaajana 

kehitellä kuvituksia aiheisiin, jotka olisivat asian osaavalta graafikolta hoituneet helpommin. 

 

Karistelin mielestäni hauskannäköiset ukkelit ja yritin miettiä konkreettisempia asioita tai 

esineitä, joiden avulla pystyisin kuvittamaan toimittajan luonnehtimaa naapurusten viha-

rakkaussuhdetta. Jo mainitsemani kuntaraja kummitteli mielessäni edelleen. Päättelin, että 

jollakin tavalla olisi hyvä pystyä näyttämään jokin raja-aita ja toisaalta tunteet. Keksin, että 

piikkilanka kuvastaa sekä rajaa että vihamielisyyttä, jopa sotaa. Mietin, miten ihmeessä 

piikkilankaa käyttäisin ja mistä sitä saisin. Mieleeni tuli paikallinen romuliike, ja sieltä sitä 

myös onnekseni löytyi. Aloin mielessäni kallistua myös kartan käyttämiseen kuvapohjana, 

koska sillä olisi helpointa ja yksinkertaisinta ilmaista maantieteellistä sijaintia ja saada jopa 

kuntien nimet näkyviin. 

 

Mutta se tärkein, jokin juju kuvasta puuttui vielä. Jollakin keinolla minun piti pystyä 

ilmaisemaan myös naapurusten välillä olevia lämpimämpiä tunteita ja keksiä, miten kuvata 

piikkilanka kartan päällä niin, ettei se vain lojuisi siinä rajan merkkinä. Piikkilankaa 

tutkiessani ja taivutellessani mieleeni tuli jälleen, mikäpä muukaan kuin sydämen muoto, tuo 

ilmiselvä rakkauden symboli. Väkersin rautalangasta sydämen ja asettelin sen etsimäni, 

tarkoitukseen sopivan tiekartaston päälle niin, että se sulki sisälleen molempien kuntien 

nimet. Piikkilanka ei toiminut raja-aidan merkkinä, kuten olin alunperin kaavaillut, mutta 

siihen ei enää ollut tarvettakaan. Se toi kuvaan kuitenkin sopivan viitteen siihen suuntaan ja 

muistutti vihamielisemmästä tunneskaalasta. Lisäsin vielä kuvankäsittelyvaiheessa 

punertavaa sävyä sydämen sisälle korostaakseni aiheen tunnepuolta. Onnistuin siis 

tekemään ihan toimivan kuvituskuvan valokuvaamalla, vaikka se ensin tuntui melkein 

mahdottomalta, ja mielikuvitukseni tuotti aiheesta ennemminkin piirroskuvan suuntaan 

meneviä aihioita. 
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f) Kertomus yhdestä kuvituksesta, jota en tehnyt 

 

Muistan yhden tapauksen, jossa selkeästi kieltäydyin tekemästä valokuvapohjaista kuvitusta 

toimituspäällikön toiveesta huolimatta. Kyseessä oli riistakameroihin liittyvä juttu, jossa 

selviteltiin, minkälaisia eläinhavaintoja niiden avulla läntisen Uudenmaan alueella saatiin. 

Juttu oli menossa viikonvaihdesivulle, eikä lähestymistapa ollut uutismainen vaan jotakin 

kevyempää. 

 

Toimituspäällikkömme oli heittänyt juttua tekevälle kesätoimittajalle ajatuksen, että minulta 

voisi pyytää aiheeseen kuvitukseksi jonkinlaista photoshopattua eläinkuvakollaasia. Kun 

toimittaja tuli esittämään ajatuksen minulle, kulmani kurtistuivat saman tien. Ideassa oli 

monta ongelmaa. Eläinkuvat olisi pitänyt ostaa tai muuten saada sellaisia jostain laillisesti 

käyttöön. En tiedä, kuvitteliko pomoni, että minulla on vapaa-ajallani jonkinlainen 

suurpetokuvausharrastus, vai mistä hän ajatteli minun taikovan ilmaiseksi kuvia esimerkiksi 

hirvistä, peuroista, ilveksistä ja karhuista. Jos taas olisin ottanut eläinkuvia netistä ja 

käsitellyt niitä rankastikin, olisin mielestäni liikkunut tekijänoikeudellisesti melko harmaalla 

alueella, eikä lopputulos olisi luultavasti ollut laadullisestikaan kovin hyvä. 

 

Yritin miettiä juttuun myös toisenlaista kuvitusratkaisua. Kävin paikallisen 

riistanhoitoyhdistyksen nettisivuilla katsomassa riistakameroiden tallentamia kuvia. Niitä 

olisin halutessani saanut käyttää. Olihan niissä eläimiä, mutta ne olivat mustavalkoisia ja 

tuhruisia, enimmäkseen yöaikaan tallentuneita otoksia. En keksinyt niille mitään 

painokelpoista käyttöä. Mietin myös, voisiko riistanhoitoyhdistyksen edustajan kanssa 

käydä metsässä tutkimassa tai asentamassa riistakameraa ja kuvata sellaista tilannetta, mutta 

sekin vaihtoehto tuntui tylsältä. Juttu keskittyi kuitenkin eläimiin. 

 

Kaiken pähkäilyn jälkeen menin toimituspäällikön puheille ja kerroin hänen kuvitusideansa 

ongelmat. Hän ymmärsi tilanteen, oli ilmeisesti heittänyt idean toimittajalle sen enempää 

miettimättä. Juttuun päädyttiin sitten tilaamaan piirroskuvitus freelance-piirtäjältä, joka teki 

kerran viikossa lehteen pilapiirroksen. Hänen tyylinsä oli naivistisen yksinkertaista ja tämän 

jutun yhteydessä hänen piirroskuvituksensa oli ihan toimiva. Viikonvaihdesivulla vaeltavat 

hauskannäköiset supikoirat, karhut, hirvet ja muut eläimet olivat virkistävä poikkeus sivun 

ilmeeseen. 
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Kyseisen piirtäjän kädenjälki ei tyyliltään sopisi esimerkiksi vakavampiin aiheisiin, joten 

kovin usein häneltä ei voisi kuvituksia tilata. Vaikka piirtämällä pystyisi monessa 

tapauksessa valokuvausta luontevammin tuottamaan kuvituskuvia, vaatii sekin tekijältään 

paitsi teknistä taitoa myös tyylitajua. Paikallislehden resursseilla ei osteta tai tuoteta sellaisia 

upeita piirroskuvituksia, joita vaikkapa Helsingin Sanomien teemasivuilla näkee. 

 

 

3.2 Julkaistujen kuvituskuvien analyysit 

 

a) Kuvitus työttömäksi joutumista käsittelevään juttuun 

 

Semioottisesti tarkasteltuna kuva muodostuu kolmesta merkistä: ihmishahmosta, 

hanskoista ja taustana olevasta taivaasta ja pilvistä. Hahmo on keski-ikäinen, valkoihoinen 

mies, joka on pukeutunut t-paitaan ja haalareihin. Hanskat ovat likaiset työhanskat ja ne 

näyttävät sopivan yhteen miehen muun pukeutumisen kanssa. Hän leijuu taivaalla ja 

ojentautuu kohti hanskoja. Taivas on sininen poutataivas, jolla leijailee muutama 

pilvenhattara. Tämän voi sanoa olevan kuvan denotatiivisen tason, josta katsojan 

konnotaatiot lähtevät versomaan. Kuten sanottua, denotaation ja konnotaation rajaa on 

mahdotonta vetää yksiselitteisesti mihinkään. Edeltävään kuvaukseenkin liittyy jo melko 

paljon päättelyä ja asioiden tunnistamista kulttuurisella tasolla. 

 

Se, että mies tässä yhteydessä on nimenomaan työntekijä eikä esimerkiksi autojen 

rakentamista harrastava perheenisä, on pääteltävissä jutun otsikosta: "Työttömyys on 

ihmiselle henkilökohtainen loukkaus". Otsikon sana 'ihminen' viittaa myös siihen, että 

jutussa voi olla kyse myös naisista työntekijöinä, ei pelkästään miehistä. Otsikko antaa 

kuvalle lukuohjeen, josta voi päätellä, että kuva on symboli työntekijöistä ja työttömyydestä 

yleensä, ja että jutun ja kuvan näkökulma liittyy ihmisen tunnetason kokemuksiin. Kuvateksti 

nimeää hanskat työn symboliksi: "Työ karkaa. Irtisanottavalle pitää kertoa työn loppumisen 

syyt avoimesti ja rehellisesti, että työtön ei ota tilannetta omaan piikkiinsä." Barthesin 

sanoin ilmaistuna otsikko ja kuvateksti siis ankkuroivat kuvan merkityksiä eli "kiinnittävät 

merkittyjen ajelehtivia ketjuja paikalleen ja vastustavat epävarmojen merkkien terroria" 

(Fiske 1992, 145; Barthes 1964, 37). 
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Barthesin määrittelemällä kommutaatiotestillä tarkoitetaan sitä, että merkitysjärjestelmän 

jokin yksikkö vaihdetaan toiseen ja tarkastellaan, muuttaako tämä kokonaisuuden 

merkitystä. Sen avulla voidaan tunnistaa ja määrittää merkitystä tuottavat erot paradigman 

tai syntagman piirissä. (Fiske 1992, 144.) Jos kuvassa olisi miehen tilalla nainen, ainakin 

kuvan sisältämä konnotaatio työelämän miesvaltaisiin aloihin muuttuisi. Tulkinta voisi 

liukua siihen suuntaan, että nimenomaan miesvaltaisilla aloilla työskentelevien naisten 

työpaikat ovat uhattuina. Katsoja saattaisi tulkita kuvaa myös vähemmän suoraviivaisesti ja 

ajatella, että kuvan tekijä on vain halunnut muistuttaa, että myös nainen voi työskennellä 

alalla, jolla on työasuna haalarit ja likaiset hanskat. Tässä tullaan kuvituskuvan rakentamisen 

yhdelle keskeiselle alueelle, stereotyyppeihin. Nämä kaavamaisen yksinkertaistetut käsitykset 

liittyvät tietyn ihmisryhmän edustajiin, esimerkiksi eri sukupuolien rooleihin tai erilaisiin 

ammatteihin. 

 

Englantilainen elokuvatutkija Richard Dyer muistuttaa, että kun Walter Lippmann kehitti 

teoksessaan Public Opinion (1956, alk. 1922) stereotyyppi-ilmauksen, hän ei tarkoittanut 

sille pelkästään negatiivista sävyä (Dyer 2002, 45). Stereotyyppien avulla järjestetään 

maailmasta vastaanotettua suurta, kaoottista tietomäärää. Ne ovat yksinkertainen ja 

helppotajuinen, tunteisiin vetoava esitysmuoto. Oikeastaan onkin syytä puhua tyypittelystä 

ja stereotyypittelystä (Hall 1999, 189, Dyerin mukaan). Maailmasta olisi vaikeaa saada tietoa 

ilman tyypittelyä: ymmärrämme maailman sijoittamalla mielessämme esineet, ihmiset ja 

tapahtumat yleisiin luokittelukaavoihin, joihin ne kulttuurin mukaan sopivat. Hall kutsuu 

sitä merkityksellistämisen käytännöksi. Esimerkiksi jostakin henkilöstä saatava "tieto" 

rakentuu hahmottamalla sopivia rooleja kuten äiti, isä, lapsi, työläinen, eläkeläinen, johtaja ja 

niin edelleen. Ihmistä luokitellaan persoonallisuustyypin, sosiaalisen luokan, ikäryhmän, 

kansallisuuden, kielen ja monen muun mahdollisen järjestyksen mukaan. Stereotyyppi eroaa 

tyypistä siten, että se pelkistää kaiken henkilöä koskevan muutamiksi piirteiksi, joita 

liioittelee ja yksinkertaistaa, ja sitten jähmettää ja luonnollistaa ne ilman kehityksen tai 

muutoksen mahdollisuutta. Stereotyyppistämisessä käytetään hyväksi kahtiajakamisen 

strategiaa, jossa erotetaan normaali ja hyväksyttävä epänormaalista ja epämiellyttävästä. 

Tämän jälkeen kaikki epäsopiva ja erilainen suljetaan normaaliuden aitauksen ulkopuolelle. 

Se on siis osa sosiaalisen ja symbolisen järjestyksen ylläpitoa. (Mt., 189–191.) Dyerin 

mukaan stereotyyppien käyttö ajattelun ja representoimisen osana ei ole väärin, vaan 

ongelmat liittyvät siihen, kuka stereotyyppejä kontrolloi ja määrittelee, mitä tarkoitusperiä 

ne palvelevat (Dyer 2002, 46). 
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Kuvituskuvassa käyttämäni tyypillinen "duunari, haalarimies" ei suoranaisesti ole 

kohdettaan väheksyvä representaatio, vaan esimerkki työntekijästä, joka on joutunut 

vaikeaan tilanteeseen. Ongelmalliseksi esitys työntekijästä tulee vasta, jos katsoja liittää 

siihen mielessään negatiivissävytteisiä arvioita. Niin voisi käydä, vaikka kuvassa leijailisi 

lääkäri stetoskoopin perässä – tosin sellaista kuvitusta ei tähän aiheeseen pitäisi tehdä, koska 

lääkärien työllistymisessä ei tunnetusti ole suurempia ongelmia. Stereotyyppiseen ajatteluun 

viittaavaa kuvassa on se, että haalareihin pukeutuu mies eikä nainen. Niin houkuttelevalta 

kuin kuvittajasta voisikin tuntua työelämän luutuneiden käsitysten vastustaminen, ei kuvaan 

kannattaisi vaihtaa haalariasuista naista. Katsojan tulkinnat lähtisivät liian suurella 

todennäköisyydellä pyörimään työntekijän sukupuolen ympärillä, mikä veisi huomion pois 

artikkelin varsinaisesta aiheesta eli työttömäksi joutumisesta. Näin ollen kuvittaja ikään kuin 

tahtomattaan tulee vahvistaneeksi työelämässä ilmenevää jakoa naisten ja miesten 

ammatteihin. Tämä dilemma ei liene kovin vieras journalistista työtä tekeville. Toimittaja 

voi helpommin sanallisesti ohjailla lukijaa, mutta kuva on avoin erilaisille tulkinnoille. 

Esimerkki kertoo myös siitä, kuinka kuvituskuvakin on tavallaan kovin 

todellisuussidonnainen, vaikkakin eri tavalla kuin uutiskuva. Jonkin tietyn aiheen 

kuvittamisessa käyttökelpoisten, yleisesti ymmärrettävien paradigmojen joukko saattaa olla 

hyvinkin rajallinen. Piirroskuvituksen kohdalla tämänkaltaiset ongelmat ovat helpommin 

voitettavissa, koska sen todellisuussuhde on lähtökohtaisesti etäisempi. 

 

Kuvassa työhanskat ovat työn symboli. Työntekijä ponnistelee tavoittaakseen hanskat, sen 

voi nähdä hänen asennostaan ja keskittyneestä tuijotuksestaan. Kuvan keskeinen teema on 

kamppailu. Merja Salon (2000, 49) mainitsemista myyttisistä oppositioista kuvasta voi 

tunnistaa kamppailun joko voitosta tai tappiosta: työ joko karkaa työntekijältä tai sitten hän 

ehkä tavoittaa sen. Kenneth Kobré on ohjeistanut kuvituskuvan rakentajaa käyttämään 

hyväkseen juuri kamppailun tematiikkaa. Hänen mukaansa useimmista kuvitusta vaativista 

tarinoista on löydettävissä voittaja, häviäjä, selviytyjä tai uhri, ja tätä seikkaa kuvittajan on 

helppo hyödyntää kuvitusta suunnitellessaan. (Kobré 2008, 346.) Tässä mielessä 

tarkasteltuna kuvan toteutus on kuin suoraan oppikirjasta. 

 

Taustana oleva taivas symboloi paitsi vapautta, myös irrallisuutta, painottomuutta ja 

juurettomuutta, johon kuvan henkilö saattaa jäädä leijumaan, jos häviää kamppailunsa. 

Hanskoissa oleva lika toimii kontrastina taivaan aineettomuudelle: työnteko kyllä rasittaa ja 
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"likaa" ihmistä, mutta pitää tämän myös kiinni maassa ja turvallisissa rutiineissa. Kuvan 

voisi nähdä myös allegoriana siitä kehityksestä, kuinka työpaikat karkaavat kaukomaille. 

Näinhän käy tai on käynyt nimenomaan teollisilla aloilla ja tehdastyössä. 

 

Työ esitetään kuvassa tavoittelemisen ja kamppailun arvoisena. Voisi sanoa, että kuva 

toistaa yhteiskunnassamme vallitsevaa työnteon arvostuksen myyttiä. Tässä suhteessa kuva 

on jopa hieman ristiriidassa artikkelin verbaalisen sisällön kanssa. Teksti korostaa sitä, 

miten työttömyys ei ole häpeä ja neuvoo keinoja, joiden avulla työstään irtisanottu pystyy 

säilyttämään henkisen hyvinvointinsa ja omanarvontuntonsa. Kuva ei tietenkään 

suoranaisesti esitä, että työn tavoittelu olisi hyvä asia, mutta ilman otsikoinnin pehmentävää 

ja ohjaavaa vaikutusta kuvan voisi tulkita jopa vähättelevän siinä esitettyä ihmistä. Henkilö 

on hanskoihin verrattuna pienikokoinen ja voimaton, kuvakulma korostaa hanskojen eli 

työn ylivoimaa ja suuruutta. Voisi ajatella, että kun työpaikan säilyminen esitetään tällä 

tavoin yksilötason kamppailuna, myös osa vastuusta siirtyy yksilölle. Niin asia ei 

todellisuudessa useinkaan ole. Massairtisanomisten edessä yksilö on voimaton. 

 

Olisiko jutun sitten voinut kuvittaa korostamatta työn merkitystä? Esimerkiksi esittämällä 

työntekijän loikoilemassa aurinkoisella niityllä vapaana työn rasituksista, tehtaan 

tupruttaessa likaisena ja epämiellyttävänä taustalla? Tämäntyyppinen kuvitusratkaisu olisi 

voinut olla humoristisempi ja ihmisläheisempi, tietyllä tavalla tuoreempikin. Tämän 

kuvituskuvan ideointiprosessista kertoessani toin esille, että ensimmäiset mielikuvani 

aiheesta olivatkin positiivisempia, ajattelin esimerkiksi työntekijöitä lentämässä taivaalla 

vapaina kuin linnut. Koin kuitenkin, että sellainen kuvitus voisi vaikuttaa työttömyyden 

tuomaa sosiaalista ja henkistä painolastia vähättelevältä. Ehkä olisi ollut mahdollista 

rakentaa jonkinlainen kuvallinen välimuoto, jossa näkökulma olisi ollut laajempi, mutta se 

olisi paitsi kasvattanut kuvan tekemisen vaatimaa työmäärää, myös vähentänyt kuvan 

iskevyyttä, helppotajuisuutta,  yksinkertaisuutta ja pysäyttävyyttä. Nämä määreet ovat 

kuitenkin olennaisia, kun kyseessä on sanomalehtikuva. 

 

Tekstiyhteyden merkitystä ei voi siis väheksyä tämänkään kuvan kohdalla. Sanomalehdessä 

kuvan ja tekstin pitää toimia vuorovaikutuksessa. Vaikka kuvituskuva on lähtökohtaisesti 

teksti- ja ideasidonnaisempi kuin uutiskuva, sekin tarvitsee usein rinnalleen ohjaavan 

otsikon ja ympäröivän tekstin, jotta katsojan tulkinta ei lähtisi ei-toivottuun suuntaan. 
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Analyysi paljastaa kuvasta, sen tekijästä ja ympäröivästä yhteiskunnastamme ainakin 

muutamia piileviä arvoja ja stereotypioita. Kuva toistaa jakoa miesten ja naisten 

ammatteihin. Se esittää työnteon tavoiteltavana, kamppailun arvoisena asiana. Se korostaa 

yksilön vastuuta itsestään – yhteisö ja kanssaihmiset eivät ole kuvassa mukana. Vaikka 

artikkelin tekstissä puhutaan sosiaalisten kontaktien tärkeydestä työttömäksi joutuneen 

mielenterveydelle, kuvasta ne puuttuvat. Kuvan ihminen on yksinäinen taistelija. Näin kuva 

toistaa myös vanhaa myyttiä suomalaisesta miehestä, yksin kamppailunsa käyvästä jäärästä, 

joka ei hae muilta apua eikä puhu ongelmistaan. 

 

 

b) Kuvitus työsyrjintää käsittelevään juttuun 

 

Kuvan denotatiivinen taso koostuu toimistoympäristöstä ja kahdesta pöydän ääressä 

vastakkain istuvasta henkilöstä, joista kummastakin näkyy vain osa: toisesta kädet ja miesten 

pukuun puettu yläruumis, toisesta pelkät kädet. Ensin mainittu henkilö osoittaa 

jälkimmäistä kynällä ja pöydällä hänen edessään on tyhjä lehtiö. Jälkimmäinen henkilö pitää 

käsissään kahta kuvallista pelikorttia, joissa kummassakin on kuvattuna nainen, kuningatar. 

Kuvan värimaailma on muilta osiltaan hyvin harmaa, mutta pelikortit ovat värikkäät, 

lämpimän sävyiset. Myös henkilöiden käsissä on punertavaa sävyä. 

 

Kuvan syntagmaattista jatkumoa ja paradigmaattisia valintoja tarkasteltaessa voi havaita 

pienen nyrjähdyksen. Pelikortit on tuotu ympäristöön, johon ne eivät itsestään selvästi 

kuulu. Värimaailmojen eroavuus korostaa ja tukee tätä poikkeavuutta. Katsoja voi päätellä, 

että kuvatussa tilanteessa on kyse jostain muusta kuin tavanomaisesta korttipelistä, 

varsinkin kun toisen osapuolen edessä ei ole kortteja vaan lehtiö. Kuvassa on nähtävissä 

kahdentyyppisiä ihmishahmoja: "realistisesti" valokuvan avulla esitettyjä ja fiktiivisemmin 

esitettyjä piirrettyjä hahmoja. Näiden välillä vallitsee selkeä ero sukupuolen esiintuomisessa: 

valokuvahahmot on esitetty melko androgyynisinä, kun taas piirroshahmot ovat korostetun 

feminiinisiä. Piirroshahmot edustavat selkeästi jotain, joka on ristiriidassa ympäristön 

kanssa, jotain, joka ei sovi kuvioon. Korttipeli on metafora, joka ilmentää pöydän eri 

puolilla istuvien henkilöiden vuorovaikutussuhteen laatua – jotakin ei toiselle osapuolelle 

näytetä, ja jotakin on kenties voitettavissa tai hävittävissä. 
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Pelikorteilla on kuvassa iso rooli. Ne ovat värikkäät, etualalla ja aseteltu niin, että katsoja 

näkee ne selvästi, myös kortteihin kuvatut naisten viehkeät eleet ja korttien muut kuviot, 

muun muassa punaisen sydämen, joka kulttuurissamme on romanttisen rakkauden symboli. 

Näyttää melkein siltä kuin ruutukuningatar olisi ojentamassa kukkia herttakuningattarelle. 

Myös pöydän takana istuvalla henkilöllä, hänen vaatetuksellaan ja asennollaan on kuvassa 

iso rooli. Hän osoittaa kynällään kohti kortteja pitelevää henkilöä. Eleen voi tulkita paitsi 

kysyväksi, myös vaativaksi, osoittelevaksi ja hieman uhkaavaksi, ikään kuin hän sanoisi: 

Mitkäs kortit sinulla oikein on käsissäsi? Kuvassa olevan kahden henkilön välillä on 

meneillään jonkinlainen konflikti tai valtataistelu. Myös kuva-ala jakautuu niin, että pöydän 

reuna tekee keskelle kuvaa mutkittelevan linjan, jonka taakse osoitteleva henkilö pääosin 

jää. Se tukee henkilöiden välistä vastakkainasettelua. Pöydän takana oleva henkilö edustaa 

maskuliiniseksi miellettävää maailmaa, kun taas pöydän katsojan puolelle jäävä osa 

assosioituu feminiiniseksi johtuen pelikorttien kuvatyylistä. Se esittää naiset 

pukeutumiseltaan, hiuksiltaan ja muulta olemukseltaan hyvin feminiinisinä, huoliteltuina ja 

koristautuneina. Myös kortteja pitelevät sirot kädet ovat todennäköisimmin naisen kädet, 

ainakaan ne eivät ole raskasta fyysistä työtä tekevän miehen kädet. 

 

Vaatetuksen eli miesten puvun ja solmion perusteella ensin mainitun henkilön voi olettaa 

käyttävän jonkinasteista yhteiskunnallista valtaa. Tätä oletusta tukee hänen taustallaan 

näkyvä toimistoympäristö tietokoneineen. (Oletus olisi aivan toisenlainen, jos pukuun 

pukeutuneen henkilön taustalla olisi vaikkapa roskapönttö.) Kortteja pitelevästä henkilöstä 

ei näy kuin kädet, joten hänen asemaansa täytyy tulkita korttien ja toisen henkilön kautta. 

Vaikka hän tuntuu olevan jonkinlaisen osoittelun ja kyselyn kohteena, hän ei liene täysin 

vailla vaikutusvaltaa. Hänellä on jotain, mistä toinen henkilö on kiinnostunut. Hänen 

pitelemänsä kortitkaan eivät ole korttipelien arvoasteikon huonoimmasta päästä. Hän on 

vahvasti läsnä, mutta hänen olemustaan ei juurikaan määritellä. Katsoja saa luoda hänestä 

oman mielikuvansa. 

 

Sivun pääotsikko kuuluu "Hetero kunnes toisin todistetaan". Kuvan alapuolelle taitettu 

kainalojuttu on otsikoitu "Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän" alaotsikolla "Korhosen 

potkut herättivät keskustelun". Otsikoiden avulla katsoja pääsee melko nopeasti jyvälle 

artikkelin aihepiiristä ja voi päätellä, että kuvassa oleva vastakkainasettelu liittyy 

homoseksuaalien asemaan työelämässä. Alaotsikko liittää jutun osaksi laajempaa julkista 

syrjintäkeskustelua, jota tuohon aikaan käytiin eri medioissa. Lapin Kansan päätoimittajaksi 
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valitun Johanna Korhosen saamat potkut olivat tuttu asia monelle lukijalle. Tätä taustaa 

vasten ajateltuna kuvan symboliikka luultavasti avautui lukijoille melko nopeasti. Kuvateksti 

tarkentaa vielä: "Oma asia. Työhaastattelussa ei lain mukaan tarvitse kertoa kaikkea. 

Parisuhde kuuluu yksityisyyden suojaan." Kuvateksti kertoo katsojalle, että kyseessä on 

työhaastattelutilanne ja että pelikorttien kuvat liittyvät työnhakijan parisuhteeseen. 

Viimeistään tässä vaiheessa katsojan oletetaan päättelevän, että kuva on symbolinen, 

rakennettu. 

 

Myyttisiä oppositioita pohdittaessa kuvan voisi nähdä ilmentävän sivullisuuden ja 

osallisuuden ristiriitaa. Ympäröivä teksti vie tulkintaa vahvasti tähän suuntaan, kertoohan 

artikkeli yhden vähemmistön asemasta työelämässä. Kuva itsessään vaikuttaa jakavan 

maailman kahtia: tunteen ja järjen maailmaan, ihmisen sisäiseen maailmaan ja ympäröivään 

ulkoiseen maailmaan, yksityiseen ja yleiseen, perhe- ja työelämään ja vieläpä feminiiniseen ja 

maskuliiniseen. Työnantajan edustaja esitetään stereotyyppisenä, maskuliinisena vallan 

käyttäjänä, aktiivisena toimijana, kun taas työnhakija on passiivisempi, jopa vetäytyvä. 

Näkökulma on kuitenkin vahvasti työnhakijan, katsoja lähes asetetaan tämän asemaan 

tuomalla pelikortteja pitelevät kädet kuvan etureunaan, etualalle. Asioita ei tällä kertaa 

katsota yleisestä näkökulmasta. Se sopii artikkelin henkeen, siinäkin vähemmistön ääni 

nousee kuuluviin muun muassa haastateltavien kautta. Muutenkin katsojan sympatiat 

ohjataan työnhakijan puolelle. Harmaaseen, ikävästi kynää heiluttavaan työnantajahahmoon 

verrattuna hän on inhimillinen, elävä ja tunteva olento. 

 

Kuvassa on havaittavissa muutamia stereotyyppistä ajattelua tukevia piirteitä, kuten 

työnantajapuolen esittäminen tyypillisenä pukumiehenä. Sukupuoli ei ilmiselvästi tule 

kuvassa esiin, mutta mikään ei myöskään puhu sitä vastaan. Työnhakija on oletettavasti 

nainen, ja tässäkin tullaan stereotyyppisten ajatustapojen äärelle: nainen esitetään 

vetäytyvänä, passiivisena, alisteisena miehen osoittelevalle käytökselle ja vallalle. Hän ei 

julista tai tuo aktiivisesti esiin pitelemiään kortteja eli lesbouttaan. Tätä ei voi lukea kuvan 

"viaksi", koska kuvan on tarkoituskin kuvittaa juttua, joka kertoo juuri tämänkaltaisesta 

tilanteesta. On kuitenkin houkuttelevaa ajatella, tulisiko artikkelikokonaisuudesta 

mehevämpi, jos kuvituksessa pantaisiin aidosti kampoihin vallitsevalle heteronormatiiviselle 

ilmapiirille? Menisikö artikkeli vielä askeleen pidemmälle vähemmistön puolustamisessa? 

Näin voisi olettaa. Usein kuitenkin paikallislehtien toimituksissa vallitsee melko varovainen 

ilmapiiri, joka toimii itsesensuurin tavoin. Lukijakunta on lähellä ja vaikuttaa lehden 
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sisältöön, mikä on lähtökohtaisesti positiivinen seikka. Toisinaan toimitus voisi kuitenkin 

rohkeammin ottaa asiakseen yhteisössä vallitsevien luutuneiden käsitysten ravistelemisen. 

 

Jotakin stereotyyppistä ajattelua hauskasti vastustavaa kuvasta kuitenkin löytyy, nimittäin 

lesbojen esittäminen kahtena kuningattarena. Se on melko poikkeava esitystapa, jos 

ajatellaan stereotyyppistä mielikuvaa lesbosta ruutupaitaan pukeutuvana, maskuliinisuutta 

tavoittelevana "rekkalesbona". Kuningatar on arvostettu, yläluokkainen henkilö, joten 

esitystapa ei tältäkään osin ole väheksyvä. Englannin kielen sanaa "queen" käytetään myös 

homoseksuaalista miehestä. Vaikka tämä yhteys on kuvassa sattumanvarainen, voi siitä olla 

iloa sen keksivälle katsojalle. Yleisesti voi kuitenkin todeta, ettei lesbojen esittämiseen ole 

olemassa sellaista kuvastoa, joka olisi suurelle yleisölle tuttu. Toinen asia on, tarvitaanko 

sellaista edes, ja miksi ja kuka sitä tarvitsee. 

 

Kuvassa on joitakin piirteitä, jotka toistavat yhteiskunnassamme vallitsevia myyttejä, kuten 

vallan esittäminen maskuliinisin merkein ja tunne-elämän kytkeytyminen feminiinisyyteen. 

Myös kahtiajako järjen ja tunteen maailmaan on myytti, joka usein huomaamatta hallitsee 

ajattelutapojamme. Järkeen vetoamalla perustellaan joskus mielipiteitä ja päätöksiä, joihin 

puhujan tunnekokemuksilla on itse asiassa saattanut olla hyvinkin paljon vaikutusta. 

Ylipäänsä järjen ja tunteen erottaminen kokonaan toisistaan ei elävässä elämässä ole 

mahdollista. 

 

 

c) Kuvitus omenan laatuluokitusjuttuun 

 

Kuvan denotatiivinen taso koostuu kuva-alan täyttävästä punaisesta omenasta, jonka 

kantaan kiinnittyy vihreä lehti, ja omenan pinnassa olevasta tarrasta, jossa on tekstiä. 

Tuotekuvien tapaan kuvassa ei ole taustaa, mutta kuvaustyyliltään kuva poikkeaa selkeästi 

tuotekuvasta. Omena ei ole virheetön ja siisti, lehtineen ja kantoineen se näyttää 

enemmänkin juuri poimitulta, puusta irti repäistyltä. Omenan kyljessä oleva tarra sen sijaan 

on viimeistelty ja tyylikäs, kuin eri maailmasta. Tätä seikkaa korostaa vielä tekstin 

ranskankielisyys ja koukeroinen, aistikkuutta tavoitteleva fontti. 

Jutun otsikko kysyy: "Lohjan samppanjaomena?" Kysymys yhdistää kuvan ja tekstin, ja 

selittää tarran ranskankielisiä sanoja. Kuvateksti toteaa: "Lohjalainen omena kaipaa 

brändäystä." Katsoja voi päätellä, että kuvassa on kyseessä jonkun tahon pyrkimys tehdä 
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tästä omenasta hienompi ja halutumpi, kuin samppanja. Tarra ranskankielisine teksteineen 

on tämän pyrkimyksen metafora. Kuva leikittelee mainos- ja tuotekuvien konnotaatioilla, 

luo mielleyhtymiä niiden edustamaan maailmaan, mutta samalla ironisoi niiden 

maailmankuvaa. Katsojalle tulee ehkä mieleen, että pelkkä hienon tarran liimaaminen 

kotoisan omenan pintaan ei kuitenkaan muuta omenaa miksikään. Kuva asettaa omenan 

tuotteistamispyrkimyksen hieman huvittavaan valoon, kuin kyseessä olisi satu keisarin 

uusista vaatteista. 

 

Kuvankäsittely on mainittu kuvaajan nimen yhteydessä kuvan yläpuolella, mutta kuva 

itsessään pyrkii realismiin, häivyttämään rakennetun luonteensa. Kuvan paradigmaattiset 

valinnat tukevat tätä: kuvassa ei näennäisesti ole mitään todellisuuden vastaista, omenan 

pinnassa voisi ihan hyvin olla tarra. Lehteä nopeasti selaileva, asioihin perehtymätön lukija 

voisikin äkkiseltään luulla, että tällaisin tarroin varustettuja omenoita jossakin myydään. 

Tämä ei sinänsä johda suuriin eettisiin ongelmiin, sillä jutussa on kyseessä vain ajatusleikki, 

joka ei suoraan kosketa kenenkään henkilöä tai yritystoimintaa. Kuvankäsittelystä 

kertominen on silti toki paikallaan ja tarpeellista; katsojan harhauttaminen ei ole kuvan 

lopullinen tavoite eikä kuvajournalismin etiikan mukaista. 

 

Kuvan sisältämä perusristiriita, myyttinen oppositio, liittyy luonnon ja kulttuurin 

suhteeseen. Kuvan omena on juuri luonnosta erotettu, pantu palvelemaan inhimillisiä 

tarkoitusperiä. Sitä yritetään muuttaa kultturellimmaksi kuin se on. Vihreä lehti yhdistää sen 

vielä luontoon, hallitsemattomiin voimiin. Kannassa oleva repeämisjälki muistuttaa, että 

ihmisen ja luonnon suhde ei ole ongelmaton. Vaikka tämäkin omena tulee syödyksi tai 

mätänee, se on vielä iso ja punainen, sen lehtikin on vielä vihreä. Se on moninkertaisesti 

suurempi kuin ihmisen siihen liimaama tarra. Kuva antaa ymmärtää, että vaikka ihminen 

kuinka liimailisi kauniita kirjaimia sisältäviä tarrojaan luonnon pintaan, luonto pysyy aitona, 

elinvoimaisena ja juuri niin rosoisena kuin onkin. 
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d) Kuvitus nykynaisen rooleja käsittelevään juttuun 

 

Kuvassa on selin katsojaan henkilö, ilmeisesti nainen, joka pitelee kädessään varrellista 

pyöreää esinettä, jonka pinnassa näkyy vaaleaa vaahtoa, heijastuksenomainen valo ja kaksi 

naista ja pieni lapsi. Esinettä pitelevästä naisesta näkyy vain hiuksia, vähän niskaa ja käsi. 

Tämän lisäksi kuvassa näkyy ympäristöä, jonka voi hanan, tiskialtaan ja astioiden perusteella 

tunnistaa keittiöksi. Nainen seisoo tiskialtaan äärellä, altaassa on vaahtoa ja sen vieressä 

näkyy useampia astioita, lautasia ja kuppeja. Nainen on siis pesemässä astioita, mutta juuri 

nyt hän ei tee sitä, vaan on kohottanut pyöreän esineen ylös ja katsoo sitä. Esineen voi 

olettaa paistinpannuksi, koska kuvassa on muitakin astioita. Toisaalta esine vaikuttaa olevan 

jonkinlainen peili heijastuksineen. Kuva ei ole realistinen valokuva, paksuine ääriviivoineen 

se vaikuttaa enemmänkin piirrokselta. Kuvan värimaailma on hillitty, enimmäkseen 

lämpimän vaaleanruskea ja harmaa. 

 

Nainen katsoo esineen pinnalta heijastuvaa näkymää, kahta naista ja lasta. 

Vasemmanpuoleisella naisella on sylissään lapsi, jonka puoleen hän on kääntynyt ja joka 

katsoo häntä. Oikeanpuoleinen nainen seisoo kädet puuskassa, hymyilee ja katsoo 

ryhdikkäänä suoraan päähenkilöön, heijastusta katsovaan naiseen. Samalla hän tuntuu 

kohdistavan katseensa suoraan katsojaan, sillä katsoja asettuu kuvaa katsoessaan lähes 

tiskaavan naisen asemaan. Vaikka heijastava esine voisi olla peili, päähenkilö ei näe siitä 

itseään, vaan jonkinlaisen sisäisen mielikuvansa, ajatuksensa. Sen voi tulkita viittaavan 

itsetutkiskeluun, pohdiskeluun tai ehkä jopa toiveajatteluun. Katsoja voi panna merkille, 

että heijastuksessa näkyvät naishahmot poikkeavat toisistaan suuresti. Vasemmanpuoleinen 

nainen on lapsensa kanssa lähes symbioottisessa suhteessa oleva äiti, kun taas 

oikeanpuoleinen nainen on asennoltaan ja ilmeeltään ulospäin suuntautunut, kuin valmiina 

toimintaan ja ottamaan vastaan ulkopuolisia haasteita. Äitihahmon ja lapsen voi tunnistaa 

klassiseksi maalaustaiteen aiheeksi, Madonnaksi ja lapseksi, eli kristinuskon Neitsyt Mariaksi 

ja Jeesus-lapseksi. Oikeanpuoleinen nainen on vaatetukseltaan ja tyyliltään selkeästi tämän 

päivän aktiivinen nykynainen, jonka jakkupuku viittaa työssäkäyntiin ja olemus pätevyyteen 

ja suorituskykyyn. 

 

Päähenkilön voisi ajatella käyvän mielessään jonkinlaista pohdintaa siitä, kumpaan rooliin 

hänen pitäisi asettua. Hän saattaisi myös vain miettiä näiden roolien vaatimuksia oman 

itsensä suhteen. Tulkinta jätetään katsojan omien assosiaatioiden varaan. Kuvassa ei 
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painoteta, onko kyse päähenkilön valinnoista vai ehkä hänen kokemistaan roolipaineista, 

toiveista tai jostain muusta. Päähenkilöstä ei oikeastaan kerrota kovin paljon. Hän on 

kotitöitä tekemässä oleva nainen, joka pohtii naisen rooleja hyvin stereotyyppisten 

mielikuvien kautta. Katsojalle ei kerrota, onko hänen suhtautumisensa näihin rooleihin 

kriittinen, neutraali vai jotain muuta. Katsojalle näytetään vain naisen tilanne, johon hän 

ehkä voi samaistua, asettua naisen asemaan, ehkä jopa verrata sitä omaan 

elämäntilanteeseensa, tai mahdollisesti kokea sen itselleen täysin vieraaksi tilanteeksi. 

 

Se, että arkinen paistinpannu on kuvassa muuttunut päähenkilön ajatusten peiliksi, luo 

yhteyden satujen, tarinoiden ja myyttien maailmaan. Peili on ikivanha, monissa kulttuureissa 

käytetty symboli. Narkissos-myytin nuorukainen jäi oman peilikuvansa vangiksi. Keskiajalla 

ihmisen ajateltiin saavan peilin avulla yhteyden jumalaan. Peiliin katsominen voi myös olla 

itsetutkiskelua ja johtaa itsensä löytämiseen. "Kerro, kerro kuvastin, ken on maassa 

kaunehin?" kysyi sadun kuningatar toistuvasti taikapeililtään. Konnotaatio naisen 

ulkonäköpaineisiin ja myös identiteetin jatkuvaan kyseenalaistamiseen on osa peilin 

symboliikkaa. 

 

Kuvan peili luo konnotaatioita ainakin ulkonäköpaineisiin ja itsereflektioon. Se voi myös 

olla portti toiseen todellisuuteen. Kuvan peilistä heijastuu stereotyyppien maailma, maailma, 

jossa naisen osa on olla joko madonnamainen äiti tai energinen uranainen. Kuva rakentuu 

tältä osin myyttiselle oppositiolle, jonka voi tunnistaa tradition ja muutoksen ristiriidaksi. 

Vaikka päähenkilön reaktiota tai suhdetta näihin naisen rooli-ihanteisiin ei näytetä, ei 

kuvituksen tai sen tekijän voi sanoa suhtautuvan niihin täysin neutraalisti. Lähestymistapa 

on ennemminkin ironisoiva: roolimallit on kehystetty, nostettu keskelle kuvan yläosaa, ja ne 

säihkyvät saippuakuplien keskellä valon loistaessa niiden takana. Hahmot ovat myös 

liioiteltuja, karikatyyrimaisia, liian pitkälle vietyjä voidakseen olla todellisia roolimalleja 

tämän päivän suomalaiselle naiselle. Madonnamaisuus tuskin on mikään ihanne edes 

kotiäideille, ja kuvan uranainenkin vaikuttaa ylipirteältä, hieman rasittavalta tyypiltä. Kuva 

kertoo naisen roolien ahtaudesta. Päähenkilö on pysähtynyt kotitöiden keskellä 

mietteisiinsä; mutta sen sijaan, että hän ajattelisi virkistäviä ajatuksia, kohta koittavaa lepoa 

tai vapaa-aikaa, hän pohtiikin vihonviimeisiä stereotyyppisiä naisrooleja. Hän on enemmän 

tai vähemmän roolien vanki. Kuvassa ei tunnu olevan ulospääsyä tai ratkaisua naisen 

tilanteeseen, sitä korostaa myös naisen edessä oleva keittiön kaapisto ja seinä. Ainut 
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"pakoreitti" olisi peilin mielikuvamaailma, mutta näkymä ei ole kovin houkutteleva 

sielläkään. 

 

Kuva käyttää ilmaisukeinonaan, jännitteen rakentajana, ristiriitaa arkisen todellisuuden ja 

mielikuvien maailman välillä. Se tuntuu sanovan, että ihminen luo itse omat mielikuvansa, ja 

näin myös omat mahdollisuutensa elämässään. Se leikittelee myyttisellä ja stereotyyppisellä 

kuvastolla, asettaa Neitsyt Marian ja nykypäivän uranaisen rinnakkain. Mutta minkälaista 

myyttiä ja maailmankuvaa se tulee itse rakentaneeksi tai vahvistaneeksi? Se näyttää 

päähenkilön kotitöidensä keskellä, itsereflektioon pysähtyneenä. Näkökulma on vahvasti 

psykologinen – päähenkilö pohtii omaa itseään ja mahdollisuuksiaan tai rajoituksiaan, 

itseensä kohdistuvia odotuksia ja paineita. Kuvasta on luettavissa nykypäivän länsimaisessa 

kulttuurissa usein tarjolla oleva maailmankuva: kun hallitset mielikuviasi, hallitset myös 

itseäsi ja elämääsi. Ulkomaailmasta peräisin olevien roolipaineiden keskelläkin ihmisen 

oletetaan olevan oman onnensa seppä. 

 

Kuvan yhteys ympäröivään tekstiin on vahva. Artikkeli käsittelee nykynaisen ja perheen 

rooleja, äitiyden ja työuran yhteensovittamista, kotitöiden jakautumista perheessä ja naisen 

kohtaamia ulkoisia paineita. Kuvan psykologinen näkökulmakin on sopiva, onhan 

haastateltu asiantuntija ammatiltaan psykoterapeutti. Jutun otsikkoa kritisoin jo kuvan 

toteutusvaiheesta kertoessani. Siihen minulla ei oikeastaan ole lisättävää – olen edelleen sitä 

mieltä, että paistinpannu-sanan käyttäminen otsikossa on huono valinta, joka syö kuvan 

ajatusmaailmaa ja kaiken lisäksi kuulostaa oudolta, ei toimi edes verbaalisella tasolla. 

 

 

e) Kuvitus naapurikuntien välisiä suhteita käsittelevään juttuun 

 

Kuvassa on kartta, jonka päällä on sydämen muotoon taivuteltua rautalankaa. Kuvan 

värimaailma vastaa tyypillistä maantiekartan väritystä, mutta sydämen sisälle jäävä alue on 

punertava. Rautalanka jättää kartan pinnalle varjon. Rautalangassa on teräviä väkäsiä: se on 

piikkilankaa, jota käytetään aidoissa, kun halutaan estää tai rajoittaa kulkua paikasta toiseen. 

Kartassa olevat paikannimet ovat selvästi luettavissa ja niitä on paljon. Kartassa näkyy 

vesistöä, mannerta ja suurempia ja pienempiä maanteitä. Kartta on Suomesta. Se ei kuvaa 

kovin laajaa aluetta, ehkä paria paikkakuntaa ja niiden kyliä. Kaksi suurimmalla kirjasimella 

kirjoitettua paikannimeä jää rautalangan rajaaman alueen sisään: Karjalohja ja Sammatti. 



	   47	  

Kartan voi päätellä olevan näiden paikkakuntien alueelta. Kuvalla yritetään kertoa jostain 

tähän alueeseen liittyvästä asiasta. 

 

Kartta on piirroskuva tietystä alueesta. Se toimii sovittujen symbolisten merkkien ja värien 

avulla. Kun kartta on koko kuvan pohjana, siirtyy kuvitus kokonaan symboliselle tasolle. 

Katsoja viedään saman tien kuvituskuvan taajuudelle: hän tajuaa nopeasti, että kaikki tässä 

kuvassa on symbolista, edustaa jotakin muuta kuin itseään. Piikkilanka viittaa 

jonkinasteiseen vihamielisyyteen ja raja-aitoihin, jakoon oman väen ja vieraiden välillä. 

Kuvajournalismin kuvastossa se yhdistyy kuviin, joita näemme sotaa käyviltä alueilta. 

Piikkilanka voi myös tuoda mielleyhtymän kipuun ja kärsimykseen. Katsojan mieleen 

saattaa nousta kuva metsässä olevasta vanhasta ruosteisesta piikkilanka-aidasta, joka on 

raapaissut ihoon naarmun. Piikkilanka voi jollekulle tuoda mieleen jopa uskonnollisen 

taiteen kuvaston: ristiinnaulitun Jeesuksen orjantappurakruunun piikit kuvataan usein 

hieman saman näköisinä kuin piikkilangan väkäset. Piikkilanka kantaa itsessään monenlaisia 

konnotaatioita. Punertava sydän taas viittaa helliin tunteisiin, rakkauteen ja kiintymykseen. 

Sydän on kulttuurissamme tuttu symboli, paljon erilaisissa yhteyksissä käytetty, 

itsestäänselvä. Punainen väri liitetään usein paitsi rakkauteen, myös voimaan, intohimoon ja 

aggressioon. Sydämen ja piikkilangan yhdistäminen samaan kuvioon viestii jonkinlaisesta 

tunnetason ristiriidasta. Kuvan piikkilankasydän on punertunut samaan tapaan kuin posket 

punehtuvat tunnereaktion vaikutuksesta. 

 

Jutun pääotsikko menee suoraan asiaan: "Kuin Ruotsi ja Suomi". Lukija oivaltaa nopeasti, 

mistä artikkeli kertoo: se väittää, että Sammatin ja Karjalohjan asukkaiden välillä vallitsee 

samankaltainen suhtautuminen toisiinsa kuin suomalaisten ja ruotsalaisten välillä. 

Suomalaisten ja ruotsalaisten välisen suhteen kaksijakoinen laatu taas on kaikkien tiedossa, 

ainakin sellaisena kuin se stereotyyppisesti esitetään. Sitä luonnehditaan toisinaan viha-

rakkaussuhteeksi, kateuden ja ihailun sävyttämäksi suhteeksi, isoveli-pikkuvelisuhteeksi ja 

niin edelleen. Se on kasvanut myyttisiin mittasuhteisiin. Ei tosiaan tarvitse lausua kuin sanat 

"kuin Ruotsi ja Suomi", niin pelikenttä on avattu ja mielikuvat lähtevät jylläämään. Otsikko 

ja kuva toimivat lähes saumattomasti yhteen. Alaotsikko tarkentaa vielä: "Kiintymys ja 

kauna sävyttävät Karjalohjan ja Sammatin välejä". Kuvatekstiä ei ole, eikä sitä jää 

kaipaamaankaan. 
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Kuvan piikkilankasydän on sammattilaisten ja karjalohjalaisten välillä vallitsevan, oletetun 

viha-rakkaussuhteen metafora. Kuva yksinkertaistaa ja kärjistää asioita, katsoo asioita 

samankaltaisen stereotyyppistävän kehyksen läpi kuin juttukin. Artikkelissa on kyse 

ajatusleikistä, johon toimittaja houkuttelee haastattelemansa ihmiset. Haastateltujen joukko 

muodostuu noin kymmenestä paikallisesta vaikuttajasta tai muuten yhteisössään aktiivisesta 

henkilöstä ja edustettuina ovat molemmat paikkakunnat. Kukin saa vuorollaan kertoa, 

millaisina kokee Sammatin ja Karjalohjan välit ja kommentoida myös sitä, sopiiko ajatus 

Ruotsi-Suomi-asetelmasta kuvaamaan niitä. Vertaus ei sinänsä ole toimittajan keksintöä, 

vaan peräisin paikalliselta väestöltä. Haastateltujen vastaukset vaihtelevat laidasta laitaan, 

osan mielestä vertaus on osuva, osan mielestä ei niinkään, ja joku jopa harmistuu siitä. Esiin 

nousee monipuolinen ja vaihteleva kuva paikkakuntien välisistä suhteista, hyvästä 

yhteistyöstä mutta myös pienestä kateudesta ja kitkasta. Toimittajan ilmaan heittämä 

vertaus toimii lähinnä vitsinä ja ajatusten herättäjänä niin kuin on epäilemättä tarkoituskin. 

Todellisuus paljastuu stereotypioita vivahteikkaammaksi. Teksti lähtee otsikon kautta 

kärjistyksestä liikkeelle, mutta päätyy moniäänisyyteen. Kuvan suhteen tällaista kehitystä ei 

voi tapahtua, paitsi ehkä katsojan mielessä. Tekstiä luettuaan hän saattaa katsoa kuvaa 

hieman eri tavalla. Tässä yhteydessä voidaan puhua Barthesin luomasta kuvan ja tekstin 

vuorottelun käsitteestä: kuva ja teksti toimivat ikään kuin yhteisessä tarinallisessa tilassa, 

vuorovaikutuksessa, yhteistyössä. Kun tekstin ankkuroiva suhde kuvaan pyrkii sulkemaan 

joitain (vääriksi koettuja) merkityksiä pois, vuorottelu taas tuo kuvaan lisämerkityksiä, 

lähentää kuvaa ja tekstiä ja luo jatkuvuuden vaikutelmaa niiden välille. (Mikkonen 2005, 57–

60.) 

 

Artikkeli on yhteisöllisesti kiinnostava. Se toteuttaa sanomalehden roolia yhteisön 

kiinteyden ja paikallisidentiteetin rakentajana (Ojajärvi 2014, 53). Alueelliset sanomalehdet 

ovat perinteisesti toimineet tapojen, uskomusten ja arvojen järjestelmän eli tradition 

rakentajina. Niiden funktio nimenomaan osallisuuden luomisessa on tärkeä. (Moring 2000, 

80–94.) Siihen tämäkin lehtijuttu pyrkii: se kertoo, minkälaisia "me" olemme. Paikallinen, 

alueella asuva lukija voi ehkä tuntea itsensä sammattilaiseksi tai karjalohjalaiseksi, olla samaa 

tai eri mieltä jutussa ääneen pääsevien ihmisten kanssa, mutta täysin välinpitämätön hän 

tuskin on. 
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Kuva on melko tyypillinen valokuvan avulla toteutettu kuvituskuva. Tämäntyyppinen 

kuvitusratkaisu olisi ollut helppo tehdä valokuvan keinoin jo ennen digitaalisen kuvan 

aikakautta, ilman digitaalisen kuvankäsittelyn tuomia lisämahdollisuuksia. 
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 4. Yhteenveto ja pohdinta 

 

Aineistoni ei ole määrällisesti iso, vain viisi kuvituskuvaa. Valitsin kuvat suuremmasta, 

useamman kymmenen tekemäni kuvituskuvan joukosta pitäen silmällä sitä, että minulla oli 

niiden syntyprosesseista tarpeeksi vahvat muistikuvat. Toisin sanoen niiden tekemiseen oli 

liittynyt jotain erityistä, jotakin minulle kuvantekijänä merkittävää. Halusin myös, että 

valitsemani kuvat ovat tekotavoiltaan ja todellisuussuhteiltaan tarpeeksi erilaisia. Tärkeä 

näkökulma kuvien valinnassa oli myös esimerkiksi symbolien ja metaforien moninaisuus. 

Se, että minua kiinnostivat erityisesti kuvien myytit, ohjasi myös valintojani. Kuvajoukko 

pieneni vielä analyysiprosessin aikanakin, kun tajusin, etteivät tietyt kuvat enää juurikaan 

tuoneet uusia näkökulmia tutkimukseni kokonaiskuvaan. 

 

 

4.1 Digitaalinen valokuva ja kuvankäsittely paikallislehdessä 

 

Tekniseltä toteutukseltaan nämä kuvituskuvat edustavat kahta erilaista tyyppiä. Ne on 

rakennettu digitaalisesti joko yhtä valokuvaa muokkaamalla tai useampaa valokuvaa 

yhdistelemällä. Kuten olen edellä maininnut, ensimmäinen tekotapa olisi ollut valokuvan 

keinoin tehtävissä myös ilman digitaalisuuden tuomaa helppoutta. Kartan päällä lepäävän 

rautalankasydämen olisi saanut punertavaksi myös pimiökonstein, samoin 

työsyrjintäkuvituksen toimistoympäristön olisi saanut harmahtavammaksi, ja omenan 

kylkeen liimattu tarra olisi ollut askarreltavissa. 

 

Digitaalisen kuvankäsittelyn myötä kuvan rakentaminen käy helpommin ja nopeammin, 

mikä on varmastikin ollut omiaan lisäämään sisällöltään hieman kunnianhimoisemman 

kuvituskuvan näkymistä paikallislehdessäkin. Tämä on vain oma oletukseni eikä perustu 

mihinkään objektiiviseen havaintoon. Viime kädessä asia riippuu kunkin lehden 

kuvatoimituksen taidoista ja halusta tehdä asioita. Toki digitaalisen kuvankäsittelyn 

tulemisen alkuvuosina 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa sanomalehtikuvituksissa nähtiin 

myös kaikenlaisia ylilyöntejä, mutta rakennetun aihekuvituksen ollessa kyseessä se ei ole 

ollut kuvajournalismin etiikan kannalta niin dramaattinen asia kuin uutiskuvassa. Oma 

tuntumani on, että tänä päivänä suurin osa myös pienempien sanomalehtien kuvaajista ja 

kuvankäsittelijöistä osaa vetää digitaalisen kuvanmuokkauksen rajan eettisesti oikeaan 

kohtaan, mikä se milloinkin onkaan. Paradoksaalista kyllä, myös kiire vähentää kuvien 
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muokkaamista paikallislehden kuvatoimituksessa, vaikka se tietenkin voi johtaa myös 

huonoon harkintaan kuvankäsittelyn suhteen. 

 

Kaiken kaikkiaan valokuvauksen digitalisoituminen on luonnollisestikin helpottanut ja 

lisännyt kaikenlaista kuvankäyttöä sanomalehdessä, paikallislehdessä etenkin. Jossain 

vaiheessa vaikutti siltä, että Länsi-Uusimaan broadsheet-sivuja täytettiin toimittajien, ja 

joskus kuvaajankin, ottamilla pienikokoisilla valokuvilla ihan vain siksi, että valokuvia 

ylipäänsä oli käytettävissä, tai sitten juttuja oli liian vähän. Lopputulos oli visuaalisesti 

kaoottinen. Tästä on onneksi päästy, viimeistään tabloidin tuoman muutoksen kautta. 

 

 

4.2 Kuvan tekijästä sen analyyttiseksi katsojaksi 

 

Kuvituskuvieni syntyprosesseista kertoessani nousi esiin monia erilaisia asioita, jotka 

vaikuttavat kuvituksen syntyyn. Toisten vaikutus on suurempi kuin toisten, ja varmastikin 

on olemassa seikkoja, joita en edes tule huomanneeksi. Esitän seuraavaksi omien 

kertomusteni herättämiä ajatuksia siitä, miten esimerkiksi ulkoiset olosuhteet, toimituksen 

roolit ja erilaiset ennakkokäsitykset vaikuttavat kuvituksen journalistiseen lopputulokseen. 

Joitakin näkökulmia sivusin jo aiemmin, mutta kokoan näitä ajatuksia nyt yhteen ja pohdin 

niitä tarkemmin. Pyrin myös vetämään yhteen kahden erilaisen lähestymistapani tuottamia 

havaintoja ja antia toisilleen, hahmottamaan, kuinka työprosessien kuvailun 

autoetnografinen ote ja semioottinen kuva-analyysi kohtaavat toisensa. 

 

Kuvitusten tehtävänantoja tarkastellessa voi huomata, että toimittaja on pyytänyt 

kuvituskuvaa aiheen ollessa joiltakin osin arkaluontoiseksi koettu, abstrakti tai ajatusleikkiin 

perustuva. On myös haluttu korostaa aiheen yleisluontoisuutta ja välttää jutun liiallista 

henkilöitymistä vain yhtä haastateltavaa koskevaksi. Joskus haastateltavana on ollut 

pelkästään alan asiantuntija ja jutun pääasiallinen kuvitus on haluttu tehdä 

kunnianhimoisemmin, kun käytössä ei ole ollut kenenkään henkilökohtaista tarinaa 

tekemässä juttua moniulotteisemmaksi. Yksi tapaus edustaa niin sanottua 

konsernijournalismia eli juttu on tehty useammassa sanomalehdessä julkaistavaksi. Tällöin 

halutaan yleensä välttää jutun leimautumista tiettyyn maantieteelliseen alueeseen liittyväksi, 

vaikka paikallisuus muuten onkin alueellisen sanomalehden ykkösarvo. Kuvituksen 

toteutustavalla siis ohjaillaan sanomalehtiartikkelin kokonaisluonnetta ja vastaanottoa. 
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Kuvalla ei pelkästään kuviteta juttua tai houkutella lukijan kiinnostusta, vaikka ne 

lehtikuvan ilmeisimmät tehtävät ovatkin. 

 

Toimittajilla on usein jonkinlainen näkemys tai ainakin toive siitä, minkälainen kuvituksen 

olisi hyvä olla. Itse en ole yleensä kokenut tätä mitenkään rajoittavana, oikeastaan 

päinvastoin: toiveet tuovat tehtävään haastetta ja saattavat myös herättää ajatuksia, jotka 

eivät muuten olisi tulleet mieleeni. Toimittajan kanssa keskustelu yleensä syventää ja 

monipuolistaa mielikuvia kuvitettavasta aiheesta. Joskus kuitenkin käy niin kuin viimeisenä 

kertomassani tapauksessa (kuvitus, jota en tehnyt), jossa toimittajan käsitykset kuvituksen 

tekemisestä olivat melko epärealistisella tasolla, ja jossa päädyttiin piirroskuvituksen 

käyttämiseen. Tapaus on siinä mielessä harvinainen, etten muista omalta työuraltani Länsi-

Uusimaan palveluksessa toista vastaavaa tilannetta. Yleensä toimittajan epärealistisetkin 

kuvitustoiveet ovat olleet jollakin tavalla ratkaistavissa, tai keskustelemalla on pystytty 

keksimään jokin toinen valokuvan avulla toteutettavissa oleva idea. Valokuvan käyttäminen 

kuvituksena ei sinänsä ole mikään itseisarvo, vaan kuten aiemmin kerroin, lehden resurssit 

eivät useinkaan riitä kunnianhimoisemman grafiikan tai piirroskuvituksen tuottamiseen. 

Paikallislehtikuvituksen valokuvakeskeisyys ei siis aina ole mikään vapaaehtoinen valinta, 

vaan olosuhteiden sanelema asiantila, joka helposti muuttuu itsestäänselvyydeksi. Monasti 

piirroskuvitus sopisi jutun yhteyteen yhtä hyvin tai paremmin kuin valokuvan avulla 

toteutettu kuvituskuva. 

 

Yleisesti voi todeta, että kuvituksen, ja joskus koko lehtiartikkelinkin, suunnitteleminen 

yhdessä jutun kirjoittajan kanssa maksaa aina vaivan. Kuvituksesta tulee yksilöidympi ja se 

toimii paremmin yhteen tekstin kanssa. Ikävä kyllä tällainen lähes itsestäänselvältä 

vaikuttava asia ei läheskään aina käytännön toimitustyössä toteudu. Kertomani viisi 

tapausta edustavat melko ihanteellista lähtökohtaa kuvituskuvan tekemiselle 

paikallislehtitasolla: toimittaja on esittänyt kuvapyyntönsä suhteellisen ajoissa, sekä 

toimittajalla että kuvaajalla on ollut jonkin verran aikaa keskustella aiheesta, ja molemmat 

ovat suhtautuneet kuvituksen tekemiseen tietyllä kunnianhimolla. Pahimmassa tapauksessa 

mikään näistä kolmesta asiasta ei toteudu toimituksen ikuisen kiireen puristuksessa. 

 

Edellä kiinnitin huomiota toimittajan toiveisiin ja käsityksiin kuvituskuvan tekemisestä. 

Luonnollisesti itse kuvituksen tekijä ajatuksineen, elämänkokemuksineen ja taitoineen 

vaikuttaa eniten kuvalliseen lopputulokseen. Esiin tuomieni kuvitusprosessien perusteella 



	   53	  

voisi päätellä, että jonkinasteinen omaan elämään liittyvä yhteinen kosketuspinta 

kuvitettavaan aiheeseen ei ainakaan huononna lopputulosta. Toki vaarana voi olla aiheelle 

"sokeutuminen", analyyttisen ajattelun sumentuminen, mutta ainakaan näiden viiden 

esimerkkitapauksen joukossa en sellaista tunnista. Vahvimmin huomasin oman 

ennakkokäsitykseni vaikuttaneen kuvitustyöhöni ensimmäisen tapauksen kohdalla, 

työttömyyttä käsittelevän artikkelin yhteydessä. Kerroin ajatelleeni, että jutun 

psykologiapainotteinen näkökulma vetoaisi luultavasti enemmän naisiin kuin miehiin. Näin 

saattoi tietysti ollakin, mutta silti kyseessä oli melko vahva sukupuoleen liittyvä yleistys ja 

ennakkoluulo. Se, että pidin hyvänä ratkaisuna miespuolisen työntekijän saamista malliksi 

kuvituskuvaani, ei tosin loukannut ketään, mutta kuvittajan on hyvä olla tietoinen omista 

ennakkoasenteistaan – erityyppisen aiheen ollessa kyseessä olisi mallin valinnalla saattanut 

olla erilainen vaikutus lopputulokseen. 

 

Vaikka stereotyypit ovat usein ilmaisullisesti rikkaita, ei niiden käyttäminen kuvituskuvan 

materiaalina ole useinkaan kovin suotavaa tai mutkatonta. Tyypittelyn ja 

stereotyyppistämisen välinen ero saattaa olla hiuksenhieno. Kuvituskuvan tekeminen on 

tasapainoilua näiden välillä – joskus on valittava ymmärretyksi tuleminen sen 

kustannuksella, että joutuu toistamaan vanhoja ajattelukaavoja, vaikka haluaisikin 

mieluummin edistää raikkaampaa näkökulmaa. Viittaan tällä nyt kuitenkin vain melko 

lieviin tapauksiin, esimerkiksi juuri siihen, valitsenko työttömyyttä kuvittamaan haalareihin 

pukeutuneen miehen vai naisen. Tietenkään minkäänlainen ihmisryhmiä suoraan loukkaava 

tai eriarvoistava kuvittaminen ei milloinkaan tule kysymykseen. 

 

Kuvien syntyprosesseista lukiessa tulee selvästi esille, kuinka erilaiset sanonnat tai yleiseen 

käyttöön siirtyneet metaforat toimivat todella usein kuvitusten lähtökohtina. Myös sadut, 

tutut symbolit, arkkityyppiset hahmot ja muu kulttuurimme kollektiiviseen tietoisuuteen 

kuuluva tarinallinen ja visuaalinen materiaali on kuvituskuvaan sopivaa raaka-ainetta. 

Mielenkiintoista on, kuinka selvästi myös mainosten maailmasta peräisin olevat kuvat tai 

kohtaukset vaikuttavat kuvituskuvien syntyyn. Viittaan tällä lähinnä naisen rooleja 

käsittelevään kuvitukseen, jonka pohjana on mielikuvani astianpesuainemainoksen 

kimaltelevista saippuakuplista ja hohtavan puhtaista lautasista. En edes muista, minkä 

ikäisenä olen mainoksen televisiosta nähnyt. Melko nuorena, luulen. Tämä kertoo siitä, 

kuinka kuvat täyttävät mielemme ja hallitsevat meitä. Elämme ja ajattelemme kuvien kanssa 

ja niiden kautta. 
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Barthes väitti, että myytti varastaa kielen luonnollistaakseen hallitsevan yhteiskuntaluokan 

edustamat arvot (1994, 192). Kuvituskuva taas vaikuttaa käyttävän hyväkseen myyttistä 

kuvastoa, merkityksenannon kolmannen tason tuotoksia, joihin on latautunut merkitysten 

paljous. Peiliin katsominen, äiti ja lapsi -kuvaelma, uranainen, sankarihahmon tapaan 

taivaalla lentävä mies, solmioon ja pukuun pukeutunut mies, pelikortit, sydän, piikkilanka, 

omena – kaikki nämä kantavat kulttuurisia merkityksiä ja konnotaatioita enemmän kuin 

yhdellä vilkaisulla voi hahmottaa. 

 

Olen tarkastellut kaikkia viittä tekemääni kuvituskuvaa eli representaatiota lähinnä 

konstruktivistisesta lähtökohdasta käsin eli mieltäen ne rakennelmiksi, jotka ovat osa 

todellisuutta, ja jotka myös luovat tietynlaista todellisuutta. Paikoitellen olen kuitenkin 

kiinnittänyt huomiota kuvituskuvaan refleksiivisestä näkökulmasta eli pohtien sen 

todellisuusvastaavuutta. Journalistiselle kuvalle tämä uskottavuusnäkökulma on lähes aina 

jollakin lailla relevantti, jopa kuvituskuvalle, jolla on kuvajournalismin lajityypeistä kaikkein 

etäisin todellisuussuhde. Käytin työttömyyskuvituksen kohdalla tästä esimerkkinä sitä, ettei 

kuvaan olisi kannattanut valita lääkäriä ja stetoskooppia työntekijää ja työvälinettä 

kuvaamaan, koska todellisuudessa lääkärit harvemmin joutuvat työttömiksi. Useimmiten 

kuvituskuva kuitenkin luo oman todellisuutensa, valitsee näkökulmansa, kärjistää ja väittää 

jotakin. Toisinaan ajatusleikkinä, kuten samppanjaomenakuvituksen kohdalla, toisinaan taas 

juttuaiheesta oman lähtökohtansa valiten. 

 

Representaation tarkastelemisen kolmas lähestymistapa on intentionaalinen eli tekijän 

tarkoitusperiin keskittyvä. Kuvitusten syntyprosesseista kertoessani tämä näkökulma on 

luonnollisesti tullut hyvin vahvasti esiin. Koska kuvitukset ovat minun itseni tekemiä, olen 

halunnut semioottisen analyysin kautta etäännyttää itseäni niistä, eritellä niitä ikään kuin 

ulkopuolisen katsojan silmin. Tämä ei tietenkään ole ainut syy siihen, miksi olen valinnut 

lähestymistavakseni juuri semiotiikan. Keskeisin syy on oikeastaan myyttikritiikki – olen 

halunnut tutkia, minkälaista maailmankuvaa olen tullut rakentaneeksi samalla, kun olen 

pyrkinyt tiivistämään juttuaiheen visuaaliseen muotoon, yhteen kuvaan. Myyttihän toimii 

juuri niin, että se livahtaa huomaamatta mukaan ja elää itsestäänselvänä. Vaikka kuvituskuva 

saattaa purkaa joitakin myyttejä tekemällä ne näkyviksi ja käyttämällä niitä hyväkseen, silti se 

voi samaan aikaan ylläpitää joitain toisia. Olen pyrkinyt hahmottamaan, kuinka kuvan 

rakentaminen on aina suuri vyyhti, jossa merkitykset kerrostuvat ja seuraavat toisiaan. 
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Vaikka onnistuisinkin kuvituskuvan avulla välittämään jonkin haluamani ajatusmaailman ja 

näkökulman, mukana seuraa aina myös muita merkityksiä. 

 

Semioottisen analyysini tekee hieman erilaiseksi se, että tiedän, miten kuvat ovat syntyneet 

ja mitä niillä on haluttu sanoa. Tiedän esimerkiksi, että naisen rooleista kertovan kuvituksen 

taustalla on mainoksesta peräisin oleva mielikuva. Tiedän, että työsyrjintäkuvituksen 

tekijällä on omakohtainen työhaastattelukokemus, joka on lähes vastaava jutussa kerrotun 

tapauksen kanssa. Tiedän, että omenan laatuluokitusjutun kuvittajalla on taustaa 

ranskanopiskelijana. Tiedän, että työttömyyskuvituksen tekijä on joskus ollut viehättynyt 

Marc Chagallin kuviin kaupungin yllä leijuvista ihmisistä. Tällaista tietoa ei kellään toisella 

ole. Se ei ehkä ratkaisevasti muuta analyysiani, semioottinen tulkintani tuskin olisi täysin 

toisenlainen, vaikken edellä mainittuja seikkoja tietäisikään. Tiettyjä "virhetulkintoja" tai 

katsomisen tapoja se kuitenkin sulkee pois. Esimerkiksi omenan pinnassa olevan 

ranskankielisen tekstin tuoma lievä ironia on minulle itsestäänselvää, tiedän, että se on tehty 

pilke silmäkulmassa eikä esimerkiksi niin, että kuvittaja olisi suhtautunut asiaan kovin 

ihailevasti. En myöskään olisi taipuvainen hakemaan työsyrjintäkuvituksesta tekijän 

heteronormatiivista asennetta, vaikka sellaisenkin joku voisi kuvassa nähdä. 

 

Olen yrittänyt katsoa kuvia ulkopuolisen silmin keskittymällä niissä oleviin merkkeihin ja 

merkitystasoihin, paradigmaattisiin valintoihin, symboleihin ja metaforiin, ja näin pyrkinyt 

näkemään niitä myyttejä, joita en välttämättä kuvan tekovaiheessa ole tullut ajatelleeksi. 

Olen mielestäni onnistunut tässä melko hyvin. En esimerkiksi ollut tarkoittanut 

työttömyyskuvitusta suomalaisen miehen yksin pärjäämisen eetosta kuvaamaan, mutta 

analyysin jälkeen se näyttäytyy minulle melko selkeästi juuri niin. En myöskään ollut 

ajatellut kaikkia naisen rooleihin liittyvän kuvituksen kantamia merkityksiä, muun muassa 

juuri sitä, kuinka se oikeastaan liittyy juuri nykypäivänä usein mediassa vastaan tuleviin 

omien mielikuvien hallintaan liittyviin psykologisiin neuvoihin. Myös työsyrjintäjutun 

kuvituksesta luettavissa oleva jako miesten ja naisten maailmaan selkeni minulle. En 

välttämättä ollut ajatellut, että näytän naispuolisen työnhakijan oikeastaan aika passiivisessa 

roolissa. Jollakin tasolla olin sen kuvaa tehdessäni kyllä tiedostanut, mutta esimerkiksi ajatus 

siitä, että kuvitus voisi myös avoimesti vastustaa heteronormatiivisia arvoja, ei ollut tullut 

mieleeni. 
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Tämä tutkimus on opettanut minua katsomaan itseäni entistä tarkemmin kuvantekijänä, 

tunnistamaan tekemistäni kuvista välittyviä arvomaailmoja ja sivumerkityksiä. 

Kirjoittamiseni alkoi autoetnografisella otteella, ja tavallaan se myös päättyy siihen, ympyrä 

sulkeutuu. Toivon, että tämä tutkimus antaa mielenkiintoisia näkökulmia myös 

ulkopuoliselle lukijalle, avaa ikkunaa kuvien tekemisen ja katsomisen rikkaaseen maailmaan. 

 

 

4.3 Kuvituskuvan rooli muutosten keskellä 

 

Tätä kirjoittaessani olen juuri palannut kuvaajan työhöni Länsi-Uusimaa-lehteen 

puolentoista vuoden tauon jälkeen. Poissa ollessani lehti on muuttunut tabloidiksi. Lehden 

taloudellinen tilanne on entistä tukalampi. Eläkkeelle jäävän toimittajan tilalle ei enää 

palkata uutta työntekijää. Vajaan kuukauden työssäolon jälkeen vaikuttaa siltä, että työn ja 

kiireen määrä on kasvanut, varsinkin toimittajilla, mutta myös kuvatoimituksessa. 

Kuvankäyttö on entistä tiukemmissa raameissa johtuen lähinnä tabloidiformaatista ja 

ennakoivasta taitosta. Lehdessä käytetään entistä enemmän pienikokoisia, kahden tai yhden 

palstan kuvia. Nettisivuille juttujen yhteyteen voidaan toki ladata lisäkuvia, pieniä 

videopätkiäkin. Katsoessani nyt vanhoja, broadsheet-lehteen tekemiäni kuvituskuvia, oloni 

on lähinnä haikean nostalginen. Kuville on annettu todella hyvin tilaa – tuntuu, että niitä on 

toimituksessa arvostettu. Vanhaan ei ole paluuta, eikä tarvitsekaan olla, mutta takaraivossani 

kytee silti pieni huoli: pääsenkö enää tekemään vastaavanlaisia kuvituksia? Annetaanko 

aikaa, annetaanko tilaa? Pyydetäänkö edes? Pahoin pelkään, että huolellisesti suunnitellun ja 

toteutetun kuvituskuvan aika on lehdessämme nyt ohi. Sitä enemmän vaikuttaa olevan 

kysyntää pienille "postimerkeille", jotka ovat lähinnä taiton vaatimia kuvapalasia. 

 

Pahimmalla tahdollakaan ei voi kuitenkaan sanoa, etteikö hyvälle aihekuvitukselle ja 

kuvituskuvalle olisi paikallisessa sanomalehdessä tarvetta. Päinvastoin. Tarve on mielestäni 

enemmänkin kasvamaan päin, varsinkin kun lehti kilpailee lukijoista ja hakee synergiaetua 

tuottamalla esimerkiksi terveyteen ja vapaa-aikaan keskittyviä juttuja. Näitä juttuja 

julkaistaan konsernin sisällä useammassa lehdessä, jolloin kuvituskuvan yleisluontoisuus on 

etu. Tämä tosin on ristiriidassa lehden vaaliman paikallisuuden kanssa, mutta toisaalta 

paikallistamista voi tehdä muilla keinoin, tai voi vain luottaa siihen, että se toteutuu 

tarpeeksi vahvana lehden uutissivuilla. Kuvajournalistina haluaisin nähdä, että ainakin 

lehtemme feature-tyyppisiä juttuja kuvitettaisiin mahdollisuuksien mukaan laadukkailla, 
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juttua varten tehdyillä kuvituskuvilla – toivottavasti ei milloinkaan ainakaan sieluttomilla, 

epäyksilöllisillä, stereotypioita toistavilla kuvapankkikuvilla eikä nolostuttavan kömpelöllä 

dokudraamalla. Onneksi pystyn lehtikuvaajana tähän asiaan ainakin jonkin verran itse 

vaikuttamaan. 
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