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1 . 0

J O H D A N T O

Opinnäytetyöni on kaksiosainen työ, jonka taiteellisena osana on käsikirjoittamani ja piirtämäni sarja-
kuvan kuvakäsikirjoitus. Teoriaosuudessa keskityn tarkastelemaan tarinan henkilöhahmoja. Käyn läpi 
teorioita, jotka käsittelevät henkilöhahmon merkitystä tarinassa ja esittelen niitä keinoja, joiden avulla 
olen rakentanut oman sarjakuvani hahmot. 

Sarjakuvani korostaa toiminnan sijaan henkilöhahmojen keskeistä roolia juonen eteenpäin viejinä. Ta-
voitteenani on löytää esittämisen keinoja, joilla pystyn kertomaan henkilöhahmon sisäisestä muutok-
sesta kertovan tarinani mahdollisimman kiinnostavasti. Pyrin käyttämään tarinankerronnassa mahdol-
lisimman suppeaa määrää henkilöhahmoja, joten on tärkeää, että jokaisella hahmolla on selkeä rooli 
juonen kuljettajana.

Käsittelen teoriaosuudessa oman sarjakuvani tekoprosessia esiteltyjen henkilöhahmoteorioiden pohjal-
ta. Keskityn tutkimaan tarinaa ja sen henkilöhahmojen roolia ja esittämistä. Rajaan esittämiskeinoista 
kuitenkin pois kirjoitetun tekstin ja hahmojen puheen, ettei aihe kasva liian laajaksi. Työni etenee teo-
rioiden yleisestä esittelystä kohti oman produktioni yksityiskohtaisempaa esittelyä, mitä kautta lukijalle 
selviää myös tapa, jolla etenin työskentelyssä. Produktio- ja teoriaosuus tukevat vahvasti toisiaan, antaen 
lukijalle kokonaiskuvan työstäni.
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1 . 1

T U T K I M U S K Y S Y M Y S

Tutkimalla laaja-alaisesti erilaisia henkilöhahmoon liittyviä teorioita, pyrin löytämään keinoja, jotka hel-
pottavat minua oman sarjakuvani hahmojen rakentamisessa. Koska tarinani pyrkii korostamaan henki-
löhahmojen merkitystä, tavoitteenani on poimia teorioista tapoja, joilla lukijan mielenkiinto ohjataan 
seuraamaan hahmojen sisäistä kehitystä.

Käytän työssäni pääasiassa kirjallisuus- ja elokuvateorioita, joita sovellan vastaamaan esittämiskeinoihin, 
joita sarjakuvalla on käytössä. Sarjakuva muokkaantuu työn edetessä, ideasta kohti valmista kuvakäsi-
kirjoitusta. 

Vaikka työni keskittyy pääasiassa kuvailemaan sarjakuvani syntyprosessia, pyrkii se myös vastaamaan 
kysymykseen: miten tarinan henkilöhahmojen sisäistä muutosta voidaan esittää sarjakuvan ilmai-
sukeinoin? Tavoitteena on saada sarjakuvani lukijat keskittymään erityisesti päähenkilössä tapahtuvaan  
muutokseen ja hänen sisäiseen maailmaan. Siten työni esittää vastauksia myös kysymykseen: kuinka 
lukijan mielenkiinto saadaan ohjattua päähenkilön sisäiseen muutokseen?
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1 . 2

M I K S I  S A R J A K U V A A 

K A N N A T T A A  T U T K I A ?

Halusin tutkia sarjakuvaa opinnäytetyössäni, koska se on itselleni melko tuntematon ilmaisumuoto. 
Sarjakuva on vähitellen kasvanut lapsille suunnatuista tarinoista vakavasti otettavaksi taiteenalaksi, jonka 
avulla voi käsitellä myös aikuisille suunnattuja aiheita aivan yhtä tehokkaasti kuin elokuvan tai kirjalli-
suudenkin kautta (mm. Sabin 1993:9). Sarjakuvaan ja sen keinoihin tutustuminen tukee vahvasti myös omaa 
haluani kehittyä kuvittamisen ja kuvallisen tarinankerronnan ammattilaisena. 

Kuvallisen tarinankerrontakulttuurin merkitys yhteiskunnassa tuntuu koko ajan vain lisääntyvän, joten 
sen keinojen ymmärtäminen on varmasti jokaiselle hyödyllistä. Sosiaaliset mediat (esim. Instagram) luo-
vat omien kuviemme kautta koko ajan kehittyvää tarinaa ja ihmisistä tulee sitä kautta näiden tarinoiden 
hahmoja. Sarjakuvan, ja erityisesti niissä olevien henkilöhahmojen tutkiminen, antaa pohjan laajem-
malle kuvallisen kerronnan ymmärtämiselle. Myös kovaa vauhtia kasvanut peliala ja pelit ovat täynnä 
kuvallista kerrontaa ja hahmoja. Sarjakuvissa, elokuvissa ja videopeleissä on paljon yhtäläisyyksiä ja siksi 
niissä voidaan hyödyntää varsin hyvin samoja hahmoteorioita ja kerronnan keinoja.

Uskon, että jokainen sarjakuvasta tehty työ ja tutkimus nostaa myös itse sarjakuvan arvostusta Suomessa, 
missä sarjakuvan julkaiseminen ja myynti on varsin pientä ja kehityssuunta on ollut viime vuosina las-
keva (Suomen kustannusyhdistys ry 2014). Tutkimustyö ja tieteellinen kirjoittaminen tuntuu olevan jonkinnäköinen 
edellytys alan arvostuksen nostamiselle. Sarjakuvalle on muodostunut vähitellen kirjoituksista koostuva 
suojamuuri, jonka avulla se pystyy osoittamaan arvonsa (Herkman 1996:48). Koen, että suomalaisessa sarjaku-
vassa piilee myös kansainvälistä potentiaalia, minkä esiinnostaminen ei vaatisi samanlaisia taloudellisia 
panostuksia kuin esimerkiksi suomalaisen elokuvan. 
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1 . 3

A I E M M A T 

T U T K I M U K S E T

Sarjakuvaa on tutkittu Aalto-yliopiston maisterin opinnäytetöissä jonkin verran. Työt ovat olleet pää-
asiassa produktiopainotteisia ja kuvailevat usein produktion luomisprosessia, keskittyen johonkin rajat-
tuun näkökulmaan tai produktion osaan. 

Koska halusin kokeilla myös tarinan käsikirjoittamista, minua kiinnostivat myös erilaiset kirjallisuus-
teoriat ja erityisesti sarjakuvan keinot välittää henkilökeskeistä tarinaa. Tarinan rakennetta koskevan 
tietoaukon on ainakin jossain määrin täyttänyt Lauri Ahosen Proosasta sarjakuvaksi – dramaturginen 
metodi opinnäytetyö. Työ keskittyi käymään läpi produktiona olleen Pikku närhi-sarjakuvan rakennetta 
Aristoteleen Runousopin kautta. Näin ollen päätin keskittyä tarinan rakenteen sijaan erityisesti tarinan 
toimijoihin eli hahmoihin.

Henkilöhahmoihin on paneuduttu opinnäytteissä pelien ja lastenkirjojen näkökulmasta, mutta sarja-
kuvien osalta työni kaltaista tutkimusta ei ole tehty. Tavoitteenani oli hyödyntää laaja-alaisesti erilaisia 
henkilöhahmoja käsitteleviä teorioita ja pystyä soveltamaan niitä miettiessäni oman sarjakuvani henki-
löhahmoja ja heidän esittämistä.
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1 . 4 

S Y V E N T Y M I N E N

H E N K I L Ö H A H M O I H I N

Kirjoita elokuvaksi- kirjassa Kjell Sundstedt (2009:187) sanoo, että kun käsikirjoituksessa on mukana ih-
misiä, on tärkeämpää se, ketkä ovat mukana, kuin se mitä tapahtuu. Elokuvissa ja sarjakuvissa, jotka 
itselleni ovat jääneet positiivisesti mieleen, tarina rakentuu lähes poikkeuksetta hyvin luotujen, mie-
lenkiintoisten hahmojen ympärille. Varsin usein valtavirran elokuvissa ja sarjakuvissa henkilöhahmot 
jäävät hyvin etäisiksi, ja sitä kautta tuntuu varsin yhdentekevältä, mitä heille tapahtuu. Tällaiset teokset 
kompensoivat hahmojen sisäistä tyhjyyttä usein lisäämällä kohtauksiin räjähdyksiä, rintoja ja rap-mu-
siikkia. Pidemmän päälle tämänkaltaiset toimintapainotteiset teokset alkavat tuntua puuduttavilta ja 
mielenkiinto koko tarinaa kohtaan herpaantuu.

Sarjakuva on tällä hetkellä samassa tilassa kuin romaanitaide 1800-luvulla jolloin yksinkertaisia hahmo-
ja alettiin syventää ja psykologisoida (Herkman 1996:131-132). Henkilöhahmot saattavat tässä mielessä näytel-
lä merkittävää roolia koko taiteenlajin arvostuksen nousun kannalta. Henkilöhahmojen syventäminen 
voisi avata ovia kokonaan uudelle, hieman varttuneemmalle lukijakunnalle. Sarjakuvan on vaikea enää 
2010-luvulla taistella niiden ihmisten huomiosta, jotka kaipaavat helppoa viihdettä ja toimintaa, mutta 
painetun kaunokirjallisuuden lukijakunta voisi vielä olla saavutettavissa. 

Monipuoliset ja hyvin rakennetut henkilöhahmotkaan eivät tee huonosta tarinasta kiinnostavaa, mutta 
mielestäni kiinnostavaa tarinaa on lähes mahdotonta rakentaa ilman mielenkiintoisia henkilöhahmoja.
Työssäni keskityn tarkastelemaan sarjakuvan henkilöhahmojen luomisprosessia ja heidän merkitystä ta-
rinan kuljettajina ja pääasiallisena huomionkohteena. Tavoitteenani oli saada aikaiseksi kuvakäsikirjoitus 
sarjakuvasta, jossa toiminta tapahtuu pääasiassa henkilöhahmojen sisällä ja sitä kautta heidän käytökses-
sään. Pyrin rakentamaan tarinan muutaman päähenkilön ympärille, jotka ovat valitun tyylilajin puitteis-
sa uskottavia ja joiden kohtalo kiinnostaisi myös lukijaa. 
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Pyrin kirjoittamaan ja toteuttamaan tarinan, jonka merkityksellinen toiminta olisi varsin arkipäiväistä. 
Sarjakuvani sisältää myös toimintaa painottavia kohtauksia, mutta esimerkiksi tarinan käännekohdat 
ovat arkisia ihmisten välisiä kohtaamisia. Tarinani tyyliin sopivia hahmoja esiintyy erityisesti eurooppa-
laisessa elokuvassa (Sundstedt 2009:205.). Itselleni tutuimpia eurooppalaisen elokuvan hahmoista ovat Aki Kau-
rismäen lakoniset henkilöt, jotka juoksemisen sijaan näyttävät keskittyvän ajattelemiseen ja tupakan polt-
tamiseen. Hyödynnän työssäni paljon elokuvaa käsitteleviä teorioita ja viittaan myös tekstissä elokuviin.
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2 . 0

M I K Ä  O N 

H A H M O ?

Voidaksemme keskittyä tutkimaan ja rakentamaan sarjakuvan hahmoja, on meidän syytä määritellä yk-
sinkertaiselta tuntuva kysymys: mikä on hahmo? Seymour Chatman on kirjassaan Story and discourse 
(1980:139-141) pyrkinyt erottamaan hahmon muista tarinan rakenteellisista osista. Hänen mukaansa hah-
mon määritelmä ei voi olla biologinen ominaisuus, sillä statistin roolissa olevia taustahenkilöitä ei voida 
kutsua hahmoiksi, mutta toisaalta esimerkiksi robotti voi hyvinkin olla hahmo. Myöskään se, että joku 
on nimetty, ei tarkoita, että sille voitaisiin antaa hahmon arvonimi. Monissa tarinoissa mainitaan hen-
kilöitä ilman, että he tarinan kannalta olisivat hahmoja. Esimerkiksi: presidentti Kekkosen vallan aikana 
syntyi Matti…. Ei voitane sanoa, että Kekkonen olisi tämän lauseen perusteella tarinan henkilöhahmo? 
Tärkeys tarinan kannaltakaan ei Chatmanin mukaan pysty määrittelemään hahmoa, sillä esimerkiksi  
jokin esine voi olla hyvinkin tärkeä tarinan kannalta. Olisi ehkä kuitenkin liioiteltua kutsua esimerkiksi 
sormusta Taru sormusten herrassa hahmoksi?

Kuitenkin edellä mainittuja kolmea määritelmää voidaan Chatmanin mukaan pitää ominaisuuksina, 
joista hahmo useimmiten koostuu: ihminen (tai ihmisen kaltainen), joka on nimetty, läsnäoleva ja 
tarinan kannalta merkittävä voidaan luokitella hahmoksi (Chatman 1980:141). Tässäkään tapauksessa ei voida 
puhua ehdottomasta totuudesta, mutta yleisesti ottaen tällä määritelmällä pääsee jo varsin pitkälle. 

Seuraavissa luvuissa käyn läpi hahmon erilaisia rooleja ja esittelen keinoja, joita sarjakuva tarjoaa hah-
mon esittämiselle. Esimerkkeinä käytän oman sarjakuvani henkilöhahmoja, joiden kautta avaan myös 
itse sarjakuvaa, sen teemaa ja tekoprosessia lukijalle. 
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3 . 0

N Ä K Ö K U L M I A  H A H M O N 

S U H T E E S T A  T A R I N A A N

Hahmon roolia ja merkitystä tarinan kokonaisuudelle on pyritty jo pitkään määrittelemään useista eri 
näkökulmista. Toiset koulukunnat haluavat korostaa tarinassa tapahtuvan toiminnan merkitystä ja näh-
dä hahmot ainoastaan fiktiivisten tapahtumien eteenpäin viejinä eli aktantteina. Näihin formalistisiin 
näkemyksiin kuuluu myös, että hahmoja tulkitaan ainoastaan oman kontekstinsa sisällä.

Toiset avoimemmat näkökulmat ovat puolestaan hahmokeskeisempiä ja pyrkivät analysoimaan tarinan 
hahmoja laajemmin, useista eri näkökulmista, ja myös inhimillistämään fiktiivisen tarinan henkilöt. 
Niissä huomioidaan usein myös katsojan ja lukijan merkitys tarkasteluprosessissa.

Perehdyn tässä kappaleessa niihin näkemyksiin ja malleihin, joiden kautta lähdin itse rakentamaan sar-
jakuvani hahmoja ja miettimään heidän roolejaan tarinassa.
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3 . 1

A R I S T O T E L E S  -  T O I M I N T A 

E N N E N  T O I M I J A A

Aristoteleen Runousoppi, joka vielä reilusti yli kaksituhatta vuotta julkaisemisensa jälkeen kummittelee 
edelleen poikkeuksetta lähes jokaisessa tarinankerrontaa koskevassa teoksessa, on länsimaisen kirjalli-
suuskritiikin perusteos, jota ei täysin voi sivuuttaa. Monet Hollywood-elokuvan ja siten myös kaupal-
lisen sarjakuvan tarinat perustuvat edelleen vahvasti Aristoteleen luomalle draaman rakenteelle. Myös 
hänen esittelemänsä näkemykset hahmon roolista tarinassa tuntuvat kelpaavan pääpiirteissään usealle 
käsikirjoittajalle.

Aristoteles esittää Runousoppi teoksessaan, että henkilöhahmot ovat ainoastaan toiminnan suorittajia, 
niin kutsuttuja aktantteja. Aristoteles painottaa tapahtumien tärkeyttä, sillä hänen mukaansa päämää-
rämme on tehdä jotakin, ei olla jonkinlaisia (Aristoteles 1982:24).  Hahmo on siten täysin alisteinen toiminnalle 
ja tarinan tapahtumille perustuvalle juonelle. On kuitenkin syytä huomioida, että Aristoteles käsittelee 
Runousopissa paljon tragedian eli murhenäytelmän luomista, eli siinä esiintyvä jyrkkyys henkilöhahmon 
roolia kohtaan ei välttämättä päde hänenkään mielestä kaikkiin lajityyppeihin? 

Aristoteles määrittelee hyvin tarkasti myös minkälainen hyvän henkilöhahmon tulee tarinassa olla (esi-
merkiksi jalo ja sovelias) ja minkälaisia piirteitä hahmoon tulee sisällyttää (Aristoteles 1982:43). Aristoteleen 
näkemys henkilöhahmoista ja niiden roolista on varsin päinvastainen, kuin oman tarinani lähtökohdat, 
jossa hahmon monimuotoisuutta ja sisäisen maailman omaleimaisuutta halutaan korostaa. Tarinani pää-
määrä on nimenomaan siinä, että hänestä tulee jonkinlainen, ei tehdä jotakin. Aristoteleen määrittele-
mistä hahmon ominaisuuksista johdonmukaisuus on kuitenkin hyvä nostaa esille. Johdonmukaisuuden 
voi helposti liittää hahmon kehittymiseen. Vaikka hahmo olisi yllättävä ja vaikeasti ennakoitavissa, on 
kehittymisen oltava jossain määrin johdonmukaista, ollakseen uskottavaa. Käsittelen hahmon kehitty-
mistä tarkemmin luvussa 7.2.
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3 . 2 

F O R M A L I S T I T  – 

A R I S T O T E L E E N  J A L A N J Ä L J I L L Ä

Formalistisen koulukunnan näkemys hahmojen roolista ja niiden tulkinnasta on johdannainen Aristo-
teleen ajatuksista. Formalistinen koulukunta syntyi symbolismin vastapainoksi 1900-luvun alussa. Sym-
bolistit näkivät taiteen kommentoivan suoraan reaalimaailmaa, jossa elämme ja siten sen kuvamaailman 
ymmärtäminen oli heidän mukaansa avain saavuttaa reaalimaailmaa korkeampi todellisuus (Barker 1989:119). 

Formalistien mukaan hahmoja pitää arvioida vain sen mukaan, mitä he tekevät tarinan sisällä, ei sen 
mukaan mitä he ovat. Henkilöhahmot ovat juonen tuotteita ja heidän tehtävänsä on käytännöllinen. 
He ovat osanottajia, joita olisi virheellistä arvioida elävinä henkilöinä. Moderneissa tarinoissa henkilö-
hahmot ovat kuitenkin huomattavasti moniulotteisempia ominaisuuksineen ja piirteineen. Hahmon 
piirteitä ja yksilöllisyyttä arvostetaan erillään juonesta. (Chatman 1980:111-112.)

Siinä missä symbolistien näkemykset kuulostavat jossain määrin korkealentoisilta, on formalistinen tul-
kintatapa erittäin jyrkkä. On aivan mahdotonta kuvitella tutkivansa ja tulkitsevansa taiteiden fiktiiivisiä 
maailmoja ja henkilöhahmoja ilman, että niitä peilaa todelliseen maailmaan. Tietysti hahmoja voi ja 
ehkä osittain pitääkin tarkastella kontekstissaan, jotta voi ymmärtää heitä paremmin, mutta loppujen 
lopuksi tuntuu ylivoimaiselta olla tulkitsematta heitä reaalimaailman kautta ja siten ainakin osittain 
oikeina henkilöinä.

Vaikka formalistien näkökulma hahmojen merkitykseen tuntui varsin kahlitulta, huomasin, että tarinan 
rakennetta ja hahmogalleriaa luodessa, yksinkertaistetuista lähtökohdista ja lokeroinnista oli hyötyä. 
Kun tarinan rakenteille ja hahmoille antoi tietyt raamit, sai hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä oli teke-
mässä. Tämän jälkeen oli helpompaa lähteä laajentamaan näitä raameja vastaamaan omia tarinalleni 
asettamia tavoitteita.
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3 . 3

A V O I N / R E A L I S T I N E N 

H A H M O T E O R I A

Siinä missä formalistinen koulukunta keskittyy rajaamaan ja luokittelemaan hahmot tiettyihin lokeroihin, 
pyrkii avoimet hahmoteoriat tulkitsemaan henkilöhahmoja enemmän inhimillisinä, sekä monelta eri kan-
tilta. Näkökulma voi löytyä esimerkiksi katsojasta ja hänen kulttuurisista lähtökohdista. 

Esimerkiksi semiootikko Roland Barthesin mukaan hahmo on koko ajan muuttuva yhdistelmien tuo-
tos, jonka tulkitseminen riippuu täysin näkökulmasta ja tulkitsijasta. Myös kirjallisuudentutkija Mihail 
Bahtinin mukaan hahmo on moniulotteinen ja muuttuva. Hän korostaa myös sitä, kuinka romaani tyy-
lilajina mahdollistaa monipuolisen hahmokuvauksen, mikä auttaa irrottautumaan Aristoteleen draaman 
mallin ajattelusta. (Horton 1994:25-27.) Hahmot voidaan nähdä hyvinkin moniulotteisina rakenteina, joita ei 
voi oppia läpikotaisin tuntemaan, vaan heissä on aina uusia, muuttuvia ja salaisia piirteitä tarkastelun 
lähtökohdasta riippuen.

Teoksen henkilöhahmoja voidaan tarkastella avoimien hahmoteorioiden mukaan sekä teoksen koko-
naisuuden osana että myös siitä irrallisina. Jotta henkilöhahmoja voitaisiin tutkia lähemmin, on tärkeää 
unohtaa ajattelumalli, jossa henkilöt ovat alisteisia juonelle, tai toisin päin. Yhteys näiden välillä on 
kiistaton, mutta on osattava nähdä tarina ja henkilöhahmot myös toisistaan erillään (Kantokorpi, Lyytikäinen & 

Viikari 2009:120). 

Avoimet hahmoteoriat jättävät hahmon kokoamisen yleisölle, tarinassa esitettyjen vihjeiden perusteella, 
tiettyjen rajojen puitteissa (Chatman 1980:119).  Hahmojen tutkiminen on aina enemmän tai vähemmän tulkin-
taa, mikä on huomioitu teorioissa, joissa korostetaan tulkitsijan roolia. Hahmon ominaisuudet eivät voi 
olla täysin staattisia, vaan ne muuttuvat aina, kun tulkitsija vaihtuu. Tämä antaa mahdollisuuden tulkita 
samaa hahmoa uudestaan ja uudestaan eri näkökulmista. Hahmojen semioottista tutkimusta ei tulisi mie-
lestäni aliarvioida siksi, että tulokset saattavat olla liukuvia. Olisi mielenkiintoista tutkia saman hahmon 
tulkintoja eri lähtökohdista katsoen. Tuloksena ei olisi ehdoton totuus hahmon luonteesta tai lokerointi 
tiettyyn ryhmään, vaan ehkä ennemminkin kuvaus tulkitsijoista, kulttuureista ja ajasta missä eletään.
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Toisin kuin fiktiivisyyden ja reaalimaailman tiukasti erillään pitävät formalistit, realistinen kanta hen-
kilöhahmojen analysointiin tarkastelee fiktiivisiä hahmoja jossain määrin elävinä henkilöinä, yhtenä 
meistä (Kantokorpi, Lyytikäinen & Viikari 2009:118). Runousopin perusteet kirjassa (2009:119) esitetään hyvin, kuinka Tun-
temattoman sotilaan Antti Rokka irroitetaan usein täysin kontekstistaan ja hänestä puhutaan oikeana 
henkilönä. Mielestäni Rokka on hyvä esimerkki vahvasta henkilöhahmosta, josta on pystytty luomaan 
niin mieleenpainuva, että hän muuttuu lähes todelliseksi. 

Osittain tämä oikeaksi, eläväksi henkilöksi muuttuminen johtuu varmasti myös siitä, että Tuntemat-
toman sotilaan tapahtumat ja henkilöt pohjautuvat pitkälti todellisuuteen ja todellisiin henkilöihin, 
jolloin osittainenkin totuus saatetaan ottaa täytenä totena. Hyödynsin myös Rokka-nimen sisältämiä 
latauksia omassa työssäni nimeämällä tarinan anti-sankarin Ari Rokaksi. Sarjakuvassani viitataan myös 
oikeisiin henkilöihin ja tapahtumiin, minkä tarkoitus on vahvistaa hahmojen todentuntuisuutta. Sekä 
Tuntemattomassa sotilaassa että osittain myös sarjakuvassani voi nähdä piirteitä realismista, joka syntyi 
1830-luvulla Venäjällä. Realismin tavoitteena oli kuvata todellisuutta taiteen keinoja hyödyntäen ja 
ottaa sitä kautta kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin (http://www.helsinki.fi/venaja/e-materiaali/mosaiikki/fi2/pp2.htm#Realismi). 

Sekä formalistiselle jäykemmälle luokittelulle, että vapaammalle hahmoteorialle on oma paikkansa 
tutkimuksessa. Kysymys on siitä, minkä näkökulman asiaan haluaa ottaa. Vaikka toimintaelokuvan li-
haksikkaan asesankarin mielen ja luonteen analysointi saattaa jättää paljon epävarmoja ja aukinaisia 
kysymyksiä, se ei mielestäni tee analysoinnista missään nimessä turhaa tai epäkiinnostavaa. Tarinoiden 
ja hahmojen analysointi on kuitenkin aina jonkun tekemä tulkinta, jolloin yhtä oikeaa totuutta on 
mahdotonta saavuttaa. 

Työni kannalta avoin hahmoteoria ja sen tulkintatavat eivät ole merkittävässä roolissa, koska avaan omaa 
työtäni tekoprosessin kautta. En lähde analysoimaan työtäni kenenkään muun lukijan kuin itseni kautta. 
Avaamalla henkilöhahmojen taustalla olevia ajatuksia, avaan semiootikoille oven minun lähtökohtien ja 
motiivien tutkimiseen. Yleiseen teosten tulkintaan avoin hahmoteoria ja semiotiikan keinot ovat erittäin 
kiinnostavia kaikessa monipuolisuudessaan.
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4 . 0

M I L L A I N E N  T A R I N A , 

S E L L A I S E T  H A H M O T

Lähdin työssäni  liikkelle määrittelemällä itselleni minkä tyyppistä tarinaa olen kertomassa ja mitä siinä 
halutaan painottaa. Tätä kautta aloin kasaamaan tarinalleni hahmogalleriaa ja etsimään keinoja, millä 
pystyn esittämään hahmot haluamallani tavalla. On varsin vaikeaa luokitella omaa työtänsä johonkin lo-
keroon, mutta henkilöhahmojen merkityksen kautta onnistuin jossain määrin rajaamaan työni luonteen. 

Varsin monet käsikirjoittamisen yleisoppaat perustuvat pitkälti Aristoteleen Runousopin esittelemään 
malliin, jossa henkilöhahmot ovat tarinassa alisteisia tapahtumille ja toiminnalle. Monet viihdemaail-
man tuotokset perustuvatkin tälle toimintaa korostavalle mallille, jolloin henkilöhahmot jäävät usein 
varsin pinnallisiksi.

Oman sarjakuvani jännite syntyy kuitenkin muutoksesta, joka tapahtuu päähenkilön pään sisällä, 
joten ei ollut tarkoituksenmukaista lähteä kovinkaan tarkoin seuraamaan Aristoteleen klassisen draa-
man mukaista rakennetta henkilöhahmoja luodessa. Se antaa kuitenkin varsin hyvän kehyksen tarinan 
rakenteelle, oli painotus hahmoissa tai toiminnassa. Toiminta sarjakuvassani on myös varsin vähäeleis-
tä ja aina liitoksissa hahmojen välisiin kanssakäymisiin, jolloin ulkoisten tapahtumien merkitys pie-
nenee entisestään. 

Päähenkilö Jarkko 
toiminnan keskellä.
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4 . 1

P S Y K O L O G I N E N  J A

 E I - P S Y K O L O G I N E N  T A R I N A

Tarinoita on luonnollisesti eri tyyppisiä. Strukturalistiseen koulukuntaan kuuluva Tzvetan Todorov (1939–) 
on erottanut tutkimuksissaan juonilähtöiset ei-psykologiset ja henkilöhahmoon keskittyneet psykologiset 
tarinat toisistaan (Chatman 1980:113-114). Psykologisien tarinoiden keskiössä on kuvauksen kohteena olevat ihmi-
set. Ei-psykologisissa tarinoissa korostus on toiminnassa ja juonessa, henkilöhahmojen jäädessä taka-alalle.  
(mm. Kantokorpi, Lyytikäinen & Viikari 2009:120.) Psykologisessa tarinassa X näkee Y:n, jolloin korostuu hahmon merkitys 
näkemisessä. Toiminta johtuu hahmon luonteesta ja on sen ilmaisukeino. Ei-psykologisessa tarinassa vas-
taavasti Y tulee nähdyksi, jolloin painotus on kohteessa ja näkemisen toiminnassa, ei näkijässä. (Chatman 1980:114.)

On varsin loogista, että juuri henkilöhahmon ja toiminnan tasapaino määrittää samalla tarinan tyy-
lilajin. Esimerkiksi toimintaelokuva genren nimenä kuvaa varsin suoraan, mitä osaa tarina painottaa 
ja vastaavasti psykologinen trilleri lupaa katsojalleen ainakin jossain määrin myös paneutumista henki-
löhahmoihin. Todorovin luokittelu on kaikessa yksinkertaisuudessaan pätevä määrittelemään tarinoita 
kahteen väljään kategoriaan. 

Henkilökohtaisesti tykkään tarinoista, jotka avaavat hahmon luonnetta pienien vihjeiden avulla, jotka 
jätetään kytemään taka-alalle, kunnes ne jossain vaiheessa vedetään taas yllättäen esille. Psykologisessa 
tarinassa X on kateellinen Y:lle. Henkilöllä X on monia vaihtoehtoja kuinka toimia, kun taas ei-psykolo-
gisessa tarinassa X:llä on vain yksi vaihtoehto niiden vihjeiden mukaan, mitä hänen piirteistään on aiem-
min paljastettu. Kun johonkin luonteenpiirteeseen viitataan ei-psykologisessa tarinassa, sen seuraukset 
pitää tulla heti näkyville. Piirre on toiminnan provokaattori. (Chatman 1980:114.)

Toiminnan ja henkilöhahmon painotuksia voidaan luonnollisesti myös muuttaa tarinan sisällä. Kun 
toiminta on etusijalla, henkilöhahmon voi alistaa sille, mutta vastaavasti toiminta voidaan alistaa hen-
kilöhahmolle painotuksen vaihtuessa (Rimmon-Kenan 1991:48-49). On osittain turhaa lähteä arvioimaan pitääkö 
henkilöhahmo alistaa toiminnalle tai päinvastoin. Loppujen lopuksi hyvä tarina vaatii aina molemmat 
osapuolet. Se kumpaa kerronnassa lähtee painottamaan, riippuu pitkälti siitä, millaisen tarinan haluaa 
kertoa ja miten. Tarinoita on erilaisia, sen sisällä voi olla eri tyyppisiä kohtauksia ja analysointia voi tehdä 
monelta kantilta. Sekä formalistiselle että avoimelle hahmotulkinnalle on tilansa sekä psykologista että 
ei-psykologista tarinaa tarkastaltaessa. 
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Tarinassani seurataan päähenkilön ajat-
telutavan muutosta erilaisten tapahtu-
mien ja ihmisten välisten kohtaamisien 
kautta. Sarjakuvani kääntyy psykologi-
sen tarinan puolelle, vaikkakin se sisältää 
myös vahvasti toiminnallisia kohtauksia. 
Niillä kuitenkin pyritään selittämään en-
sisijaisesti hahmojen päänsisäistä maail-
maa ja motiiveja, joiden kautta tuetaan 
ja viedään eteenpäin tarinan juonta.

Esimerkiksi toiminnallisessa kohtaukses-
sa, jossa Avanto-Ari kertoo avantokisois-
ta, painotus on nimenomaan haastatel-
tavassa hahmossa ja hänen tunteissaan, 
vaikka kisatapahtumat ovat varsin toi-
minnallisesti esitettyjä.

Ari kertoo avantokisoista. Kohtaus esitetään 
Ari Rokan muistelun kautta, jolloin hahmon 

henkilökohtainen merkitys prosessissa korostuu.
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5 . 0

 S A R J A K U V A N  T A R I N A 

L Y H Y E S T I

Produktioni on henkilöhahmokeskeisen sarjakuvan kuvakäsikirjoitus. Tarina kertoo tv-toimittaja Jarkon 
minäkuvan murtumisesta ja ajattelumaailman muuttumisesta. Tarinan dokumentti osuuksissa on vaikut-
teita Timo Kaukonen - Saunatragedia- dokumentista (https://www.youtube.com/watch?v=8642tag4o8I). 

Tarinassa on kaksi päälinjaa: toinen selittää auki Vaaran kunnassa vallinnutta avantourheiluhuumaa ja 
urheilija Ari Rokan tarinaa. Toinen puoli tarinasta keskittyy tarinan varsinaisen päähenkilön Jarkon 
muutokseen itsekeskeisestä ja itsevarmasta kaupunkilaisesta, totaalisen murtumisen kautta, ymmärtäväi-
semmäksi ja nöyremmäksi ihmiseksi.

Tarina lyhyesti:

Suosittu, narsistisia piirteitä omaava tv-toimittaja Jarkko lähetetään tekemään dokumenttia Vaara-nimi-
selle paikkakunnalle Ari Rokasta, joka on voittanut avannossa olemisen maailmanmestaruuden sillä hin-
nalla, että on joutunut pitkäksi aikaa sairaalahoitoon. Pääkaupungissa ollaan huvittuneita lajin suuresta 
mediahuomiosta ja voittajasta on tehty median toimesta narri, jolle naureskellaan ivallisesti. Dokumen-
tin on tarkoitus nostaa vaikeuksissa oleva tuotantoyhtiö ulos taloudellisista vaikeuksista. 

TV-toimittajan asenne muita kohtaan on ylimielinen. Hän haluaa dokumentissaan esittää avantourheilun 
maailmanmestarin ja Vaaran-kunnan naurettavana ja säälittävänä. Vähitellen hän kuitenkin huomaa, että 
hänen toiminnallaan on täysin samat motiivit kuin avantourheilija Arilla vaikka keinot ovat hyvin erilaiset. 

Jarkon itsekeskeisyys murtuu hänen huomatessaan, että Vaaran asukkaat eivät tunnista häntä, puhumat-
takaan siitä, että katsoisivat häntä ihaillen. Hän huomaa, että Vaaran kuntalaiset näkevät hänet samalla 
tavalla kuin hän katsoo heitä: aliarvioiden ja naureskellen erilaisuudelle. Hän alkaa vähitellen vetäytyä 
yhä enemmän omiin oloihinsa miettimään suhtaumista itseensä.

Haastatellessaan dokumenttia varten asiaankuuluvia ihmisiä, hän huomaa syvemmän ymmärryksen 
kunnasta ja sen ihmisistä muuttavan häntä itseään. Tajutessaan, että kuntalaiset tekevät asioita hyvin sa-
mojen tarkoitusperien takia (huomio, ihmisten hyväksyntä ja ihailu) kuin hän itse, hän alkaa pohtimaan 
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ja kyseenalaistamaan ajattelumaailmansa. Vähitellen Jarkko alkaa muuttua sekä sisäisesti että ulkoiselta 
olemukseltaan. Hän huomaa, että mitä enemmän hän viettää aikaa paikallisten kanssa, sitä enemmän 
hän alkaa myös ymmärtämään heitä.

Järjettömille teoille ja ilmiöille haetaan ja löydetään syitä ja selityksiä. Vaaran-kunnassa taistellaan huo-
miosta pienemmillä resursseilla ja yritetään saada talous kuntoon keinolla millä hyvänsä. Tässä tulee 
esille yhtäläisyys kunnan ja Jarkon työnantajan välillä. 

Molemmat keskushenkilöistä, Jarkko ja Ari, ovat johdateltavissa ylempien tahojen toimesta, mikä lisää 
heidän yhtäläisyyttään. Molemmat ovat (tai ovat olleet) siinä uskossa, että he ovat ihailtuja sankareita. 
Arin hölmöydelle naureskellaan pääkaupungissa, kun vastaavasti Vaaran kunnassa naureskellaan riikin-
kukkomaisesti käyttäytyvälle Jarkolle. Vähitellen Jarkko samaistuu kuntalaisiin ja erityisesti Ariin ja ym-
märtää itsekin olevansa vain tavallinen ihminen, joka hakee huomiota ja hyväksyntää.

Sarjakuvan alussa hahmot ovat varsin stereotyyppisiä ryhmiensä edustajia, mutta vähitellen keskushen-
kilöistä muodostuu moniulotteisempia ja sitä kautta myös mielenkiintoisempia. Tarina pyrkii päähen-
kilöidensä kautta kertomaan, että asioilla on aina monta puolta. Se myös osoittaa, että loppujen lopuksi 
ihmisten tavoittelemat asiat ovat keinoista huolimatta hyvin samankaltaiset.

Seuraavissa luvuissa esittelen sarjakuvani keskeisiä henkilöhahmoja ja kohtauksia, joilla olen pyrkinyt 
rakentamaan hahmokeskeistä psykologista tarinaa, jossa kaikki tapahtumat tukevat päähenkilö Jarkon 
sisäistä muutosta. 

Tv-toimittaja Jarkko 
dokumentin teossa
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6 . 0 

H A H M O G A L L E R I A  - 

K E T K Ä  O V A T  M U K A N A ?

Oli tarina minkä tyylinen tahansa, tarvitsee se lähes poikkeuksetta hahmoja ja myös hahmot tarvitsevat 
tarinan minkä kertoa. Mutta kuinka paljon hahmoja tarvitaan tarinan kertomiseen, ja miten heidän 
välisten hierarkisten suhteiden tulisi rakentua? Oma tavoitteeni oli kertoa päähenkilön tarina varsin 
kapealla henkilövalikoimalla ja keskittyä mahdollisimman tiukasti hänen sisäiseen muutokseen. 

Tarinan henkilögalleria syntyy pää- ja keskushenkilöistä ja sivu- ja taustahenkilöistä. Tarinan henkilöiden 
välinen hierarkia syntyy henkilöhahmojen aktiivisuudesta juonen kulkuun. (mm. Sundstedt 2009:209) Tarinan 
keskeisiä henkilöitä on harvoin enemmän kuin kuusi (mm.Vacklin, Rosenval &Nikkinen 2007:49). Sama määrä toimijoi-
ta eli aktantteja on Greimas´n mallissa, jonka esittelen tässä luvussa. Tarinassani on vain kaksi selkeästi 
merkittävämpää hahmoa, joista toisenkin tehtävä on tukea tarinan päähenkilö Jarkon muutosta. 

Hahmon merkitystä ja tehtävää tarinassa voidaan arvioida erilaisten luokittelumallien kautta. Hahmojen 
persoonallinen rikkaus katoaa jossain määrin, kun henkilöt supistetaan mallin rakenteiden osiksi (Kanto-

korpi, Lyytikäinen & Viikari 2009:117). Lähdin kasaamaan hahmojani muutaman varsin lavean formalistisen mallin 
pohjalta ja mallit osoittautuivatkin varsin hyödyllisiksi kokonaisuuden hahmottamisen kannalta. Niiden 
avulla pystyin luomaan tavoitteideni mukaisen suppean henkilögallerian, jossa keskitytään muutaman 
keskeisen hahmon muutokseen.
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6 . 1 

P Ä Ä H E N K I L Ö

 J A  K E S K U S H E N K I L Ö T

Päähenkilö eli protagonisti on luonnollisesti tarinan keskeisin seurattava hahmo. Päähenkilöitä voi olla 
useita ja ne voivat vaihtua tarinan eri kohdissa. Psykologisen tarinan päähenkilöstä on syytä tehdä aina-
kin jossain määrin kompleksinen ja kehittyvä ja avata myös hänen sisäistä maailmaa tarinan seuraajalle. 
Seuraaja on tätä kautta saatava välittämään siitä, mitä päähenkilölle tapahtuu.

 Päähenkilöllä on oltava tarinassa jokin tavoiteltava päämäärä eli 
objekti. Objekti voi olla hyvinkin konkreettinen kohde, mutta 
myös abstraktimpi asia. Usein objektin saavuttamiseksi päähen-
kilön on kehityttyvä. Päähenkilö on usein lähtökohtaisesti ala-
kynnessä, jolloin hänen on helppo voittaa yleisön sympatiat puo-
lelleen. Kehityksensä kautta hän saavuttaa jotain parempaa. (mm. 

Sundstedt 2009:210.) Ristiriita tai ongelma on sekä tarinaa eteenpäin vievä 
voima, että päähenkilön muutoksen edellytys (mm. Axelrod 2004:4).

Sarjakuvassani on periaatteessa kaksi päähenkilöä Jarkko ja Ari, 
mutta käytännössä tarinan pääpaino ja tarkoitus on kuvata ai-
noastaan Jarkon sisäistä muutosta. Arin kohtaloa käsitellään myös 
varsin paljon, mutta hänenkin tarkoitus tarinassa on edesauttaa 
Jarkon muutosta. Henkilöhahmojen merkitystä tarinalle voidaan 
tarkastella ja sitä kautta tasapainottaa hyödyntämällä niinkutsut-
tua Ewenin mallia (kts. luku 7.0.).

Käsittelen tarinani päähenkilöä eli subjektia ja hänen tietämättään 
tavoittelemaansa päämäärää eli objektia tarkemmin myös niin 
kutsutun Greimas´n mallin kautta tämän luvun loppupuolella.

Päähenkilö 
Jarkko

Pää-sivuhenkilö 
Ari Rokka
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6 . 2 

S I V U H E N K I L Ö T

Sivuhenkilöt vaikuttavat juoneen, mutta eivät yhtä usein tai yhtä merkittävästi kuin keskushenki-
löt. Sivuhenkilöiden pääasiallinen tehtävä on tuoda esiin päähenkilön eri puolia, tai viedä tarinaa 
eteenpäin. (mm.Sundstedt 2009:219.) Päähenkilön eri puolten esiintuomista sivuhenkilöiden kautta kutsutaan 
valaisuteoriaksi. Päähenkilön ei siis tarvitse selittää itseään, vaan uusi puoli hänestä tulee esiin muiden 
kautta. ( Vacklin, Rosenvall & Nikkinen 2007:49.)

Kaikkien sarjakuvassani esiintyvien sivuhahmojen tehtävä on valaista tarinan päähenkilöä ja ajaa hänet 
ajattelemaan suhtautumistaan ihmisiin, itseensä ja toimintaansa. Tällä pyrin vahvistamaan sarjakuvani 
psykologisia piirteitä. Sivuhenkilöiden tehtävä on muuttaa päähenkilöä ja tapahtumat ovat toissijaisia.

Sivuhenkilöitä luodessa haasteena on tehdä heistä riittävän kiinnostavia siten, että he ovat kuitenkin yk-
siulotteisempia kuin päähenkilö, ettei seuraajan huomio kiinnity pois päähenkilöstä. Heistä tulee tehdä 
litteämpiä (kts. luku 7.1.1.) kuin päähenkilöstä. On kuitenkin huomioitava, että myös sivuhenkilöt ovat 
tarpeeksi persoonallisia ja kiinnostavia, ja erottuvat selkeästi toisistaan myös yksilöinä. 

Avantourheilija Ari Rokka kehittyy tarinan edetessä siten, että Jarkko alkaa keskustelujen kautta ymmär-
tämään häntä ja myös toisinpäin. Heistä tulee enemmän toistensa kaltaisia. Ari toimii näin sivuhenkilön 
roolissa, Jarkon varjona. Varjo on henkilöhahmo tai joukko hahmoja, joiden tehtävä on peilata pää-
henkilöä. Varjon kehityskaari tarinassa on samansuuntainen kuin päähenkilöllä. Varjo vahvistaa kuvaa 
päähenkilön kehityksestä, mutta sen kehityskaarta ei tarvitse seurata koko tarinan ajan. (Sundstedt 2009:223.) 

Tarinassani varjona voidaan sanoa toimivan myös koko Vaaran kuntalaisten. Vähitellen he alkavat tottua 
Jarkkoon ja myös hyväksyä hänet keskuuteensa. Kehityssuunta kohti suvaitsevaisempaa ajattelua on sama.

Kontrasti on hahmo, joka kehittyy puolestaan vastakkaiseen suuntaan kuin päähenkilö, jolloin se koros-
taa päähenkilön kehityksen esittämistä (Sundstedt 2009:223). Tarinan kontrastina toimivat esim. Jarkon haastat-
telemat henkilöt. Näiden sivuhahmojen kohdalla ei ehkä kuitenkaan voida puhua merkittävästä kehitty-
misestä tarinan aikana. Kontrastina toimivat henkilöt korostavat Jarkon ja vaaralaisten ajatusmaailmojen 
erilaisuutta ja siten estävät tai hidastavat Jarkon muutosta. Esimerkiksi lääkäri, joka ihailee suuresti Ari 
Rokan sisukkuutta ja rohkeutta vaarantaa henkensä, toimii hetkellisesti kontrastina.
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Yleisön edustaja edustaa tarinassa yhtä meistä. Hän edustaa piirteiltään hyvin tavallista keskiluokkaista 
henkilöä. Yleisön edustajan kautta voidaan antaa vastauksia kysymyksiin, jotka mietityttävät tarinan seu-
raajaa jolle jokin tarinan osa-alue on tuntematon. (Sundstedt 2009:225.) Jokainen Jarkon haastattelema henkilö 
kuuluu pitkälti myös tähän ryhmään. Heidän avulla selitetään sekä avantourheilua että sitä, mikä on 
ajanut Arin riskeeraamaan henkensä voittaakseen kilpailun. 

Statistit eli taustahenkilöt ovat juonen kannalta merkityksettömiä ja toimivat ennemminkin taustan 
luojana. Statistit ovat kuitenkin varsin merkittävässä roolissa, kun aletaan miettimään tarinan ympä-
ristöä ja siihen kuuluvia ihmisiä. Statisteilla voi hyvin vahvistaa tai esittää hahmon tuntemuksia. Esim. 
Jarkon erilaisuuden korostaminen tulee hyvin esille statistien kautta. Koen myös ympäristön toimivan 
tarinassa statistin roolissa, vaikka sen luokitteleminen hahmoksi olisikin liioiteltua. Käsittelen ympäris-
tön ja maiseman merkitystä työssäni luvussa 9.4.

Statistit yleisössä, 
Ari avannossa.
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6 . 3

 A . J .  G R E I M A S  –  R E D U K T I I V I N E N 

H A H M O L U O K I T T E L U

Semiootikko Algirdes Julien Greimas (1917–1992) kehitteli reduktiivisen, eli yksinkertaistetun henkilö-
hahmojen luokittelumallin*, joka redusoi monisärmäiset eläväiset hahmot yksinkertaisiksi aktanteiksi, 
toiminnan suorittajiksi (Herkman 1998:130). Greimas´n esittelemässä myyttisen aktantin- mallissa henkilö-
hahmot ovat toiminnalle alisteisia, niin kutsuttuja aktantteja. Hän erottaa kaikissa tarinoissa esiintyvät 
ja aina toistuvat roolit eli aktantit ja tiettyyn tarinaan rajatut toimijat (hahmot ja hahmon kaltaiset), 
aktorit toisistaan. 

Aktoreita voi olla tarinassa rajaton määrä, mutta aktantit on mallissa rajattu kuuteen. Mallin aktantit ja 
aktorit eivät välttämättä ole hahmoja, vaan voivat olla myös abstrakteja asioita. Myös useampi kuin yksi 
aktori voi ilmentää samaa aktanttia ja toisaalta yksi aktori voi toimia monena aktanttina jolloin henkilö-
määrä pysyy suppeampana. (Rimmon-Kenan 1991:46-47.)

Mallissa lähtökohta on subjekti, joka haluaa jotakin objekti. Näihin kahteen tiivistyy koko tarinan 
keskeinen teema. Jotta tarinaan saadaan lisää mielenkiintoa lisätään siihen vastaanottaja, jolla tarkoi-
tetaan subjektin toiminnasta hyötyvää tahoa. Tämä voi olla esimerkiksi yhteisö, joka pelastuu subjektin 
purettua pommin viime hetkellä ennen totaalista tuhoa. Lähettäjällä puolestaan tarkoitetaan subjektin 
toiminnan motivoijaa. Auttaja ja vastustaja toimivat nimiensä mukaisesti subjektia auttaen tai toimin-
taa hankaloittaen. (Herkman 1998:130.)

Monet jatkuvana sarjana julkaistuista sarjakuvalehdistä toimivat varsin tarkasti tämän mallin mukaisesti, 
jolloin tarina uudistuu lähinnä vain ympäristön ja sivuhenkilöiden kautta (Herkman 1998:131). Vaikka oma ta-
rinani on luonteeltaan varsin erilainen, kuin monet pitkäikäiset sarjakuvat, saa senkin hahmot lokeroitua 
Greimas´n mallin mukaisiin aktantteihin. 

Greimas´n mallin etu on se, että se on varsin joustava yhden hahmon voidessa edustaa useampaa aktant-
tia. Vaikka aktantteja on vain kuusi, voi mallia kuitenkin soveltaa antamaan tietyt puitteet omalle työlle. 
Viittaan Greimas´n malliin myös tuonnempana tehdessäni tarinan hahmojen tarkempaa luokittelua ja 
analysointia. 

*Vladimir Proppin morfologisen mallin pohjalta
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Sarjakuvani hahmot Greimas´n mallin mukaisesti luokiteltuna:

Keskeiset hahmot: Jarkko, Jarkon esimies, Ari Rokka, kuvaaja, kunnanjohtaja, kaupunginjohto, Bob 
Rykov, kaupan kassa, nainen kaupan edessä, baarityöntekijä, lääkäri, Vesa

Subjekti: Jarkko 

Objekti: Henkilökohtainen muutos (ei tiedosta itse havittelevansa objektia)

Vastaanottaja (toiminnasta hyötyvä taho): Jarkko päähenkilönä saa suurimman hyödyn objektin saa-
vuttamisesta, sillä siten hän pääsee yli omasta masennuksestaan. Jossain määrin myös Ari ja Vaaran kun-
talaiset, jotka alkavat ymmärtää, ja jotkut jopa pitää Jarkosta, ovat tarinan vastaanottajia.

Lähettäjä (toiminnan motivoija): Jarkon toimintaa kohti objektin saavuttamista motivoi hänen oma 
ahdinkonsa, jota lievittää ne hyvänolon tunteet joita hän saa ymmärtäessään kohtaamiaan ihmisiä. Näin 
myös hahmot, jotka edesauttavat muutosta, ovat motivoijia.

Vastustaja: Jarkko itse, Jarkon esimies, lääkäri, kunnan johtaja, Jarkolle tarkoituksella ilkeät ihmiset. 
Negatiivisia tunteita aiheuttavat hahmot, jotka estävät Jarkon muutoksen.

Auttajat: Ari Rokka, baarityöntekijä, nainen kaupan edessä, kaupan kassa, kameramies. Myös Jarkolle 
tarkoituksella ilkeät ihmiset toimivat auttajina ajaen hänet kohti muutosta.

Määrittelyn kautta voidaan helposti nähdä, että tarina pyörii pitkälti yhden henkilöhahmon ympärillä.
Hän on sekä pääasiallinen toimija että toiminnasta hyötyvä taho. Objektin ja vastaanottajan perusteella 
voimme puolestaan nähdä tarinan luonteen. Sen sijaan, että objektina olisi pelastaa koko maapallo ja 
siten vastaanottajina olisi maailman ihmiset, objektina on pelastaa yhden hahmon mielenterveys. Vas-
tustajan ja auttajan vaikeasti määriteltäviä ja vaihtuvia rooleja käsittelen tarkemmin vielä luvussa 9.0. 
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7 . 0 . 

E W E N I N  M A L L I

Rimmon-Kenan esittelee kirjassaan Kertomuksen poetiikka Joseph Ewenin kehittelemän tavan luokitella 
ja määritellä henkilöhahmojen merkitystä ja roolia tarinassa. Hän esittää, että hahmot ovat niin sanotulla 
jatkumolla, jolla on kolme eri akselia: kompleksisuus, kehittyvyys ja sisäisen elämän kuvaus (Rimmon-Kenan 

1991:55). Mitä pidemmällä hahmo on akselilla, sitä merkittävämpi on hänen roolinsa tarinassa. Tiedämme 
hänestä silloin muita enemmän ja sitä kautta hän nousee samaistumisen ja seuraamisen pääkohteeksi. 

Ewenin malli osoittautui hyödylliseksi miettiessäni hahmojen merkitystä ja hierarkisia suhteita tarinassa. 
Pää- ja keskushenkilöt erottuvat muista hahmoista luonnollisesti olemalla akseleilla (tai ainakin jollain 
niistä) selvästi muita pidemmällä. Hahmojen ominaisuuksien säätelyyn jatkumon käyttö oli myös toi-
miva apuväline. Akseleilta pystyy helposti lukemaan hahmojen painotuksia ja muokkaamaan niitä. Sama 
hahmo saatetaan esittää esimerkiksi erittäin kompleksisena, mutta hänen ei välttämättä tarvitse kehittyä 
tarinan aikana yhtä paljon. Toinen hahmo voi puolestaan kehittyä paljonkin, mutta olla varsin yllätykse-
tön. Näin voi luoda hahmoja joiden erilaiset ominaisuudet tasapainottavat tarinassa toisiaan.

Seuraavissa kappaleissa olen esittänyt työni keskeisten hahmojen painotukset Ewenin mallin mukaisilla 
akseleilla, käyttäen sarjakuvani henkilöitä kuvaavia ikoneita:

Jarkko   Ari       Kunnanjohtaja  Baarin työntekijä      Kuvaaja     Lääkäri

Nimikirjoituksen pyytäjä      Kaupan kassa     Kiusaaja/fani       Jarkon esimies  Bob Rykov               Kunnanjohto
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7 . 1 . 

K O M P L E K S I S U U S 

Kompleksisuus-akselin toisessa päässä ovat hahmot, jotka rakentuvat pitkälti yhden piirteen, tai yhden 
hallitsevan ja muutaman toissijaisen piirteen varaan. Tällaisia ovat allegoriset henkilöhahmot, karikatyy-
rit ja tyypit. Allegorisen (vertauskuvallisen) hahmon erisnimi edustaa luonteenpiirrettä, jolle hän raken-
tuu (esim. Ylpeys, Synti). Karikatyyrisessa hahmossa, jokin luonteenpiirre on liioiteltu ja siten hallitseva. 
Tyypillä tarkoitetaan piirrettä, joka edustaa kokonaista ihmisryhmää esim. juutalainen. (Rimmon-Kenan 1991:55.) 

Akselin toisessa päässä henkilöhahmot ovat luonnollisesti kompleksisia ja yllättäviä, mikä voi luoda tari-
nan jännittävyyden ja ennalta-arvaamattomuuden mullistavien tapahtumien sijaan. Tarinani päähenki-
löt Jarkko ja Ari ovat aluksi hyvinkin karikatyyrisiä ja stereotyyppisiä ryhmiensä edustajia, mutta heistä 
kehittyy tarinan edetessä kompleksisia, yllättäviä ja sitä kautta myös mielenkiintoisia hahmoja. Muut 
hahmot perustuvat muutamiin piirteisiin, eikä heitä opita tuntemaan samalla tapaa kuin päähenkilöitä. 
Useat hahmoista edustavat myös tyyppiä, korostaen stereotyyppistä kuvaa pienen kunnan asukkaista.

Sarjakuvani hahmoista Ari Rokka ja hänen vastustajansa kohtalokkaassa avantokisassa, Bob Rykov ovat 
erisnimiltään vertauskuvallisia. Heidän ominaisuudet eivät tule suoraan esille erisnimistä, mutta Rokka 
on Tuntemattomasta sotilaasta tuttu suomalaisen sankaruuden symboli. Sarjakuvassani Rokka kertoo 
nimensä velvoittavan häntä toimimaan rohkeasti vaikka se ei aina olisikaan järkevää. Näin osoitetaan, 
kuinka muiden asettamat odotukset ohjaavat Aria. Kun Rokan vastustajaksi asettuu venäläiseksi väitetty 
Bob Rykov, jolla viitataan epäsuorasti venäläiseen kenraali Nikolai Bobrikoviin, vahvistuu vuosikausia 
kestänyt vastakkainasettelu Suomen ja Venäjän välillä. Tarinassa tämän vastakkainasettelun keinotekoi-
nen luominen kunnanjohdon toimesta, kertoo puolestaan Vaaran kuntalaisten suljetusta ajatusmaail-
masta, johon ei ulkopuoliset kuulu. Bob Rykov on myös esimerkki henkilöhahmosta, joka rakentuu 
lähes ainoastaan hänen edustamalleen nimelleen. Kuitenkin se, että hänen epäillään olleen kunnanjoh-
tajan suomalainen sukulainen, luo tälle yksipuoliselle hahmolle hetkellisen yllättävyyden.
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7 . 1 . 1 

L I T T E Ä T  J A  T Ä Y T E L Ä I S E T 

H E N K I L Ö H A H M O T 

Hahmojen kompleksisuutta ja sen eri asteisuuden ominaisuuksia voidaan tarkastella myös litteiden ja 
täyteläisten (elokuvateorioissa puhutaan joskus avoimista tai pyöreistä ja suljetuista hahmoista) hen-
kilöhahmojen käsitteen kautta. Litteä hahmo on päämäärään pyrkivä, kun taas täyteläinen hahmo on 
vähitellen kasautuva ja vaikeammin ennalta-arvattava (Chatman 1980:132). 

Litteillä henkilöhahmoilla tarkoitetaan hahmoja, jotka rakentuvat yhden idean tai ominaisuuden varaan 
ja ne voidaan luonnehtia yhdellä lauseella. Nämä hahmot eivät myöskään kehity toiminnan edetessä. 
Litteät henkilöhahmot on helppo muistaa ja tunnistaa, koska ominaisuuksia on vähän eikä kehitystä 
tapahdu. Henkilöhahmot, jotka eivät kehity ovat useimmiten sivuhahmoja ja heillä on jokin yleinen 
funktio. (Rimmon-Kenan 1991:54-55.) 

Litteä henkilöhahmo on karikatyyrinomainen, äärimmäisen pysähtynyt ja kuollut henkilöhahmo. Kui-
tenkin litteänäkin esitetty hahmo voi kontekstinsa kautta saada syvyyttä. (Kantokorpi, Lyytikäinen & Viikari 2009:123.) 
Omassa työssäni pyrin tekemään litteistäkin hahmoista kiinnostavia esittämällä heidät jossain määrin 
muuttuvina. He eivät välttämättä muutu perusluonteeltaan, mutta heidän roolinsa suhteessa päähen-
kilöön heittelevät tarinan eri kohdissa. Näitä rooleja on käsitelty luvussa 9.1.1. Heidän yleinen funktio 
työssäni on kuitenkin edesauttaa tai vaikeuttaa päähenkilön kehitystä.

Toimintaelokuvat ovat hyvä esimerkki litteistä hahmoista, jotka saadaan jossain määrin elämään toimin-
nan ja tapahtumien kautta. Kuitenkin vain harvoin toiminnalla voidaan pelastaa tarina, jonka hahmojen 
ainoa funktio on saada asiat räjähtämään ja auton renkaat vinkumaan. Toisaalta kontekstia tarkkailemalla 
voitaisiin väittää, että juuri kaikki toimintasankarin ympärillä tapahtuva mielettömyys on tehnyt hänestä 
sisäänpäin kääntyneen, mitä halutaan vielä korostaa kuvaamalla hänet vain pinnallisesti ulkoapäin.

Täyteläisellä, pyöreällä ja avoimella henkilöhahmolla tarkoitetaan puolestaan päinvastaista hahmoa. 
Täyteläisellä henkilöhahmolla on monia ominaisuuksia, eli piirteitä ja hän kehittyy toiminnan edetessä 
(mm. Kantokorpi, Lyytikäinen & Viikari 2009:122-123). Päähenkilön kasvu on yksi klassisen draaman peruselementeistä, jo-
ten ainakin päähenkilön olisi syytä olla täyteläinen. 
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Täyteläiseen hahmoon liitetään termi henkilöhahmon kaksoisvalaistus, millä tarkoitetaan, että hahmo 
esitetään niin sisäisen kuin myös ulkoisen elämän kautta (mm.Kantokorpi, Lyytikäinen & Viikari 2009:122). Jarkon sisäinen 
muutos on koko tarinani tavoite ja siten sitä myös käsitellään työssäni runsaasti. Myös Avanto-Arin 
sisäistä maailmaa kuvataan sanallisesti varsin suorasti työssäni.

Pyöreällä hahmolla piirteitä on monta ja siten hän pystyy muuttumaan, olemaan yllättävä ja vaikeasti enna-
koitavissa. Piirteet voivat olla ristiriitaisia ja vastakkaisia. Pyöreät hahmot tuntuvat läheisimmiltä, eikä heitä 
voi oppia täysin tuntemaan, aivan kuten ketään ei voi oikeassakaan elämässä tulkita tyhjäksi. He ovat sulke-
mattomia ja voivat kehittyä mielissämme uudenlaisiksi omien kokemuksiemme perusteella. (Chatman 1980:132.)  

Sarjakuvassani on kaksi pyöreää hahmoa, Jarkko ja Ari. Vaikka Arin kohtaloa seurataan varsin paljon, 
on Jarkko tarinan ehdoton päähenkilö. Kuten aiemmin on jo mainittu, Jarkon muutos on koko tarinan 
kantava voima. Jarkosta on siten luotu vaikeasti ennakoitava ja vahvasti kehittyvä hahmo, Arin ollessa 
varsin staattinen ja helposti ennalta-arvattava. Muut tarinassa esiintyvät hahmot ovat varsin litteitä, mutta 
esimerkiksi kunnanjohtajan ja baarin työntekijän piirteistä saamme tarinan edetessä jonkinlaisen kuvan.

Kompleksisuus

Kompleksisuus-akseli osoittaa, että sar-
jakuvassani on vain yksi todella yllättävä 
ja kompleksinen hahmo.
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7 . 2 

K E H I T T Y V Y Y S

Päähenkilön kehitys on asia, mitä tarinoissa usein henkilöhahmojen osalta tarkkaillaan. Toimintaan pe-
rustuvissa tarinoissa päähenkilö kehittyy usein ollakseen valmiina murskaamaan ylivoimaiselta tuntuvan 
loppuvastustajansa. Psykologisissa tarinoissa kehitys voi olla huomaamattomampaa, sisäistä muuttumis-
ta ja loppuvastustajakin jotain maailmanvalloitusta suunnittelevaa psykopaattia näkymättömämpää.

Yleisesti ottaen litteät hahmot ovat yksipuolisia ja siten myös varsin staattisia. Siksi ne sijoittuvat kehit-
tyvyys-akselillakin usein sen alkupuolelle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hahmon pitäisi olla täysin 
yksiulotteinen, vaan se voi sisältää monia piirteitä. Akselin toisessa ääripäässä ovat täyteläiset, pyöreät 
henkilöhahmot, jotka kehittyvät tarinan edetessä. (Rimmon-Kenan 1991:55.) Täytyy kuitenkin huomioida, että 
litteäkin hahmo voi kehittyä tarinan aikana paljonkin ja toisaalta moniulotteisen hahmon kehitys voi 
olla hyvin vähäistä, eli mistään tiukasta totuudesta ei voida tässäkään kohtaa puhua. Hahmon uskotta-
vuuden kannalta on kuitenkin usein luonnollisempaa että täyteläiset hahmot myös kehittyvät enemmän, 
eikä litteän hahmon kehitykseen tule yllättäviä hyppäyksiä.

Sitcom-sarjojen hahmot ovat usein perusluonteeltaan varsin staattisia esim. Frendit-sarjassa (Vacklin, Rosenvall 

& Nikkinen 2007:35). Vastaavanlaiselle hahmon kehittymättömyydelle perustuvat usein myös strippi-sarjakuvan 
hahmot. Lukija tietää päivästä toiseen, mitä sen hahmoilta voi odottaa ja millaisia he ovat. Myös useim-
mat pitkään julkaistut sarjakuvat ja elokuvasarjat näyttävät hahmonsa varsin staattisina. 

James Bond-elokuvien sarjassa Casino Royale muutti päähenkilön kuvaustapaa haavoittuvaisemmaksi 
ja huomattavasti synkemmäksi. Elokuvaa pidetäänkin yleisesti sekä katsojien, että elokuvakriitikoiden 
mielestä yhtenä parhaana Bond-elokuvana (http://www.imdb.com/title/tt0381061/?ref_=nv_sr_1). Mielestäni Casino Royale 
on hyvä esimerkki siitä kuinka pienikin määrä ajattelua toiminnan taustalle voi tuoda paljon lisää mie-
lenkiintoa varsin keskinkertaiseenkin tarinaan. 
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Myös kehittyvyys-jatkumolla tarinan päähenkilö Jarkko on yksinään sen toisessa päässä. Tarinan toinen 
päähenkilö (tai merkittävin sivuhenkilö) Ari, on hänkin varsin paljon Jarkkoa jäljessä. Ari kehittyy ta-
rinan aikana tasaisesti eteenpäin ja hänen kehityksensä on myös ehtona sille, että Jarkko kehittyy. Arin 
kehityksen tasaisuuden ja ennalta-arvattavuuden pystyy näkemään myös kompleksisuus akselilla, hänen 
ollessa varsin lähellä keskikohtaa. Yllättävänä kehittyjänä tarinassa on kiusaajahahmo Vesa. Hänen Arille 
lähettämä viesti tarinan loppupuolella muuttaa käsityksen hänestä päälaelleen. Muutosta on kuitenkin 
pohjustettu Baarin työntekijän kautta, joka sanoo Vesan olevan selvinpäin ihan mukava mies. 

Kehittyvyys

Ari Rokka kehittyy tarinan edetessä, 
lukijan saadessa hänestä varsin paljon 
informaatiota. Jarkko kehittyy kuitenkin 
vielä huomattavasti enemmän ja yllätä-
vämpään suuntaan.
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7 . 2 . 1 

H E N K I L Ö H A H M O N 

K A A R I

Henkilöhahmon kehittyvyyttä ja sen tapaa voi tarkastella myös henkilöhahmon kaaren kautta (Vacklin, Ro-

senvall & Nikkinen 2007:35). Henkilöhahmo paljastaa jotain uutta itsestään kaaren eri kohdissa. Henkilöhahmo 
kehittyy usein tarinan käännekohtien ohjaamana. Omassa työssäni tarinan käännekohdat saavat aikaan 
muutoksen päähenkilössä ja toisaalta henkilön muutokset voidaan nähdä tarinan käännekohtina.

Tarinan tyylistä riippuen kehittyvyyden tavat voivat vaihdella, tai olla yhdistelmä erilaisia keinoja. Muo-
donmuutos tarinoissa (joihin myös oma tarinani kuuluu) henkilöhahmon rooli on korostunut muu-
toksen eteenpäin viejänä. Henkilöhahmo kasvaa ja muuttuu usein kuten oikeat ihmiset. Hän oppii 
näkemään maailman uudella tavalla. Tarinan seuraaja näkee tämän kehityksen eri vaiheet. (mm.Vacklin, Rosenvall 

& Nikkinen 2007:35.)

Muuttuminen voi tapahtua myös henkilöhahmojen ajautuessa uudenlaisiin olosuhteisiin ja tilanteisiin, 
minkä takia heillä on mahdollisuus tai pakko muuttua (Vacklin, Rosenvall & Nikkinen 2007:35). Näin korostetaan 
sattumaa ja henkilön ulkopuolisen maailman muutosta, henkilön sisäisen maailman sijaan. Varsinkin 
toimintaa korostavat tarinat perustuvat usein tämänkaltaiseen muutokseen. Myös omassa tarinassani 
korostuu päähenkilön uuteen ympäristöön joutuminen, mikä käynnistää hänen muodonmuutoksensa. 
Sarjakuvani on muodonmuutos tarina, jossa muutos tapahtuu henkilön ajautuessa uusiin, hänelle yllät-
täviin tilanteisiin. Tilanteet ovat kuitenkin varsin arkipäiväisiä tapahtumia, mikä saattaa osaltaan viedä 
huomiota pois toiminnasta ja auttaa keskittymään hahmoihin. Tapahtumat ovat myös ihmisten välisiä 
kohtaamisia, millä halutaan painottaa hahmokeskeisyyttä. Ympäristö päähenkilön ympärillä ei varsinai-
sesti muutu, vaan hän oppii näkemään sen uudella tavalla.

Jarkon ongelma kehittyy vähitellen hänen tajutessaan erilaisten ihmisten kautta, että hänen käsityksensä 
itsestään on täysin pielessä. Loppuvastustaja on häneen ladatut odotukset ja siten hän itse. Uskaltaako 
hän olla sellainen, kun hän vähitellen huomaa olevansa, vai pitääkö kiinni omaksutusta roolistaan? Sa-
malla sarjakuvan toista päähenkilöä Aria ja hänen motiivejaan paljastetaan lukijalle siten, että hänestä 
kehittyy loppujen lopuksi varsin syvällinen hahmo. Kuten aiemmin on jo mainittu, myös Ariin kohdis-
tui nimensä kautta ulkopuolisia odotuksia, jotka ovat motivoineet hänen toimintaansa.
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Jarkon kehityskaaren voi nähdä seuraavalla tavalla:

1. Jarkko lähtee itsevarmana Vaaraan tekemään dokumenttia. Hän kuvittelee ihmisten ihailevan häntä.

2. Hän huomaa, että vastoin omia käsityksiään ihmiset nauravat hänelle eivätkä edes tiedä kuka hän on.

3. Jarkko eristäytyy hotellihuoneeseensa, mutta jatkaa kuitenkin dokumentin tekemistä. 

    Hänestä on tullut arempi ja nöyrempi. Jarkko on henkisesti aivan lopussa. 

4. Jarkko alkaa ymmärtämään Vaaran ihmisiä ja huomaa ympärillään myös ystävällisyyttä.

5. Jarkon ajatusmaailma on muuttunut ja hän päättää jättää aikaisemman elämän taakseen.

1.

2.

3. 4.

5.

Jarkon kehityskaari: Olen kääntänyt kehityskaaren ylösalaisin, 
jolloin se kuvaa samalla myös Jarkon mielentilaa. Huipulta 
päädytään pohjalle, josta alkaa tasainen nouseminen takaisin 
kohti mielen hyvinvointia.
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7 . 3

S I S Ä I S E N 

E L Ä M Ä N  K U V A U S

Tällä akselilla edetään läpinäkyvistä hahmoista, joita tarkastellaan heidän sisältäpäin, läpinäkymättö-
miin hahmoihin, joita tarkastellaan täysin ulkopuolisesti heidän tietoisuuden jäädessä läpinäkymättö-
mäksi. Henkilökohtaisesti pidän läpinäkyvistä henkilöhahmoista, joita tarkastellaan hyvinkin läheltä. 
Tarinan pääasiallinen idea voi rakentua ulkoisen toiminnan sijaan myös henkilöhahmon pään sisälle. 
Haasteellista on tehdä tarinan hahmoista sopivan läpinäkyviä, kuitenkaan esittämättä liian selkeästi jo-
kaista hahmon ajatusta. 

Kirjallisuuden klassikoista Dostoyevskyn Rikos ja rangaistuksesta ja Hermann Hessen Arosudesta löytyy 
mielestäni varsin hyvät esimerkit läpinäkyvistä hahmoista. Päähenkilöt, Rikos ja rangaistuksen Raskolni-
kov ja Arosuden Harry Haller, on esitetty moniulotteisesti läpinäkyvinä ja toiminnallisetkin kohtaukset 
ovat hyviä pään sisäisen maailman tunnelman vahvistajia. 

Läpinäkymätöntä eli ulkoapäin kuvattua kuvaustapaa kutsutaan behavioristiseksi. Siinä tarinan lukijal-
le annetaan viitteitä vain hänen ulkoisesta olemuksestaan ja toiminnastaan, mutta sisäinen toiminta jää 
lukijan tulkinnan varaan. (Kantokorpi, Lyytikäinen & Viikari 2009:125.) Sarjakuva antaa läpinäkyvyyden säätelemiseen 
erittäin otolliset puitteet. Hahmoja voidaan esittää hyvin tarkasti sekä ulkoisesti (ilmeiden, vaatetuksen 
ja toiminnan kautta), mutta myös sisäisesti, esimerkiksi tekstin kautta. On mielenkiintoista miten kir-
joitettuna voi kertoa tarinaa, jota kuvat tarkentavat tai vievät kokonaan uusille raiteille.

Jarkon sisäistä maailmaa 
valotetaan epäsuorasti 
hyödyntäen erikoislähikuvia.
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Sarjakuvani päähenkilöt ovat erittäin läpinäkyviä. Päähenkilöiden sisäistä maailmaa valotetaan kuiten-
kin käyttäen eri keinoja. Arin sisäistä maailmaa avataan paljon Jarkon tekemien haastatteluiden kautta. 
Ari kertoo sanallisesti hyvin suorasti omista tunteistaan. Myös kehonkielestä voi lukea varsin selvästi 
hänen piirteitään. Jarkon sisäistä maailmaa kuvataan puolestaan käyttäen enemmän kuvallisia keino-
ja esimerkiksi erikoislähikuvia, joissa näkyy erilaisia piirteitä ahdistuksesta. Sanallisesti Jarkon sisäistä 
maailmaa kuvataan huomattavasti vähemmän kuin Arin tapauksessa. Arin sisäinen maailma on kuvattu 
suoremmin, Jarkon epäsuoremmin. Molempien hahmojen tuntemuksia on kuvattu myös esimerkiksi 
hyödyntäen ympäristön kuvausta (kts. luku 9.4).

Sivuhahmoista kunnanjohtajan ja lääkärin ajatuksista, luonteesta ja tunteista saa pintapuolisen kuvan, 
mutta kovin syvällisistä hahmoista ei voida puhua. Muut sarjakuvan hahmot esitellään melko läpinäky-
mättömästi ulkoapäin ja näin ollen heidän sisäisen maailman analysointi jää pitkälti lukijan vastuulle.

Sisäisen elämän kuvaus
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8 . 0

S U O R A  M Ä Ä R I T T E L Y  J A

 E P Ä S U O R A  E S I T T Ä M I N E N

 
Fiktiivistä henkilöhahmoa rakentaessamme pyrimme koheesioon, eli osien yhteensovittamiseen. Kerääm-
me tarinasta erilaisia vihjeitä siitä, millainen hahmo on ja pyrimme kokoamaan osista kokonaisen hah-
mon. (Kantokorpi, Lyytikäinen & Viikari 2009:120.) Lukija koostaa erilaisten henkilöindikaattorien perusteella kokonais-
kuvan hahmosta. Tarinan kertoja päättää miten suorasti tai epäsuorasti hän haluaa lukijalle antaa vihjeitä 
henkilöhahmosta. 

Tekstissä henkilöhahmoa voi ilmentää kahden perustyypin: suoran määrittelyn ja epäsuoran esittämi-
sen kautta. Suora määrittely nimeää luonteenpiirteen suoraan adjektiivilla: Hän on paha tai siten, että 
piirre tulee muuten selväksi: Hän on varsinainen riiviö. Epäsuora esittäminen jättää itse piirteen nimeä-
mättä, mutta havainnollistaa sitä eri keinoin. (Rimmon-Kenan 1991:77-78.) 

Henkilöhahmon ominaisuuksien nimeäminen tapahtuu vain, jos sen kertoo tekstin arvovaltaisin ääni esim. 
kertoja. Suora määrittely on jäänyt 1800-luvun jälkeen kirjallisuudessa varsin vähäiseksi (Rimmon-Kenan 1991:79). 
Saman voidaan todeta tapahtuneen kaikenlaisessa tarinankerronnassa elokuvista sarjakuvaan. Suora 
määrittely koetaan helposti liialliseksi yksinkertaistamiseksi ja lukija tai katsojan aliarvioimiseksi. Jopa 
lasten saduissa suora määrittely on jäänyt taka-alalle ja henkilöhahmojen luonnehdinta jää enemmän 
lukijan tehtäväksi. Tehokeinona suoraa määrittelyä voi kuitenkin mielestäni käyttää varsin tehokkaasti  
antamaan esim. komediallisia tai sadunomaisia piirteitä. Esimerkiksi Wes Andersonin elokuvassa Moon-
rise Kingdom on käytetty kertojaa mielestäni varsin onnistuneesti.

Tarinassani on piirteitä suorasta kerronnasta. Päähenkilö Jarkko on samalla Avanto Arin tarinan kertoja 
tehdessään tästä dokumenttia. Haastatteluissa Ari ja muut haastatellut henkilöt kertovat varsin suorasti 
adjektiiveja käyttäen millainen henkilö Ari heidän mielestään on. Samoin joidenkin sivuhenkilöiden 
luonteita kuvataan varsin suorasti heidän puheensa kautta (esim. baarin työntekijä kuvailee Vesaa). Suo-
rankin tuntuiset kuvailut ovat kuitenkin aina jonkun hahmon subjektiivisia näkemyksiä aiheesta, eli 
niissäkin jätetään lukijalle vielä paljon tulkinnanvaraa.

Epäsuoran esittämisen kautta annetaan lukijalle erilaisia vihjeitä henkilöhahmon luonteenpiirteistä tai 
vahvistetaan niitä. Joissain tapauksissa vihjeet voivat olla hyvinkin hienovaraisia, toisissa varsin suoria. 
Seuraavassa luvussa käyn läpi erilaisia epäsuoran esittämisen keinoja, joiden avulla ilmennän hahmojani.
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Hahmojen kehonkieli on tehokas epäsuo-
ran esittämisen keino. Kuvista voidaan 
ilman tekstiäkin suoraan päätellä hahmojen 
asema ja heidän asenteensa.

Työssäni käytetään varsin paljon myös 
suoraa kuvailua:
Kuva 1: lääkäri kertoo Arin olevan hieno 
ja rohkea mies. 
Kuva 2: Jarkko puolestaan toteaa Arin 
olevan sekaisin päästään. 
Kuva 3: Ari itse kertoo huomionkipeyden 
olleen yksi syy traagisiin tapahtumiin.

1. 2.

3.
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9 . 0

M I S T Ä  S A R J A K U V A N I 

H E N K I L Ö H A H M O T  K O O S T U V A T ?

Kuten aiemmin on mainittu, päähenkilöt ja sivuhenkilöt rakentuvat erilaisista vihjeistä, joita tarinan kä-
sikirjoittaja hahmosta haluaa antaa. Käsittelen näitä esittämisen keinoja pitkälti elokuvakäsikirjoituksen 
teosten pohjalta, sillä sarjakuvalla on käytössä sekä kaunokirjallisuuden keinot että visuaalinen puoli. 
Siten se on mielestäni lähempänä elokuvakerrontaa kuin kirjallisuutta. 

Vaikka olin jo saanut annettua hahmoille tietyt puitteet ja mietittyä erilaisten mallien pohjalta heidän 
roolia ja painotusta tarinassa, pyrin vielä tarkemmin määrittelemään ominaisuuksia, joista hahmoni 
lopulta muodostuvat. Sarjakuvani hahmot koostuvat seuraavista (tai osasta niistä) ominaisuuksista, joita 
käsittelen tässä luvussa oman produktioni kautta:  

1. Suhde itseensä ja muihin tarinan hahmoihin
2. Reagointi toimintaan 
3. Ulkoinen olemus ja sen esittäminen 
4. Ympäristö ja maisema 

Luonnollisesti kaikki kohdat eivät ilmene kaikkien hahmojen kohdalla. Esimerkiksi ympäristön esittä-
minen hahmon kautta koskee vain päähenkilöitä Jarkkoa ja Aria. Suhde toisiin hahmoihin ja ulkoinen 
olemus sen sijaan ilmenevät ainakin jossain määrin kaikissa sarjakuvan hahmoissa. 
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9 . 1 

S U H D E  I T S E E N S Ä  J A 

M U I H I N  T A R I N A N  H A H M O I H I N 

Draaman kannalta on tärkeää luoda emotionaalisia suhteita tarinan henkilöiden välille. Jo pienestä mää-
rästä henkilöitä muodostuu monimutkainen ihmissuhdeverkosto. Jo kolmesta henkilöstä muodostuu 
kuusi ihmissuhdetta. (Vacklin, Rosenval & Nikkinen 2007:49.) Jos tähän lisää vielä suhteen itseensä, on niitä jo yhdek-
sän. Henkilökohtaisesti pidän erityisesti tarinoista joiden hahmogalleria on hyvin pieni. Hyödyntämällä 
hahmoja eri rooleissa, sain supistettua hahmojen määrää, sekä myös korostettua tapahtumakunta Vaaran 
pienuutta. Esimerkiksi statisteina on samoja henkilöitä, jotka ovat myös sivuhenkilöinä baarissa. Näin 
ollen hahmojen välisiä suhteitakin on vähemmän ja niistäkin keskitytään tarkemmin vain muutamiin.

Vaikka sivuhenkilöiden tehtävä olisi vahvistaa yhden päähenkilön luonnetta, on mielestäni mielenkiin-
toisempaa havaita asiat muiden käytössä olevien keinojen kuin ylimääräisiltä tuntuvien sivuhenkilöiden 
avulla. Sivuhenkilöiden avulla pystyy kuitenkin hyvin näyttämään päähenkilöiden suhtautumisen mui-
hin ihmisiin ja myös korostamaan suhdetta itseensä.

Tarinani henkilöiden kehittyvyys keskittyy hyvin pitkälti kahteen hahmoon, vaikka tarinassa on myös 
juonta kuljettavia sivuhenkilöitä. Sarjakuvan sivuhenkilöt toimivat näiden kahden henkilöhahmon aja-
tusten ja tunteiden vahvistajina ja ovat siten jätetty hyvinkin yksipuolisiksi ja litteiksi. Henkilöhahmojen 
samankaltaisuus ja erilaisuus täsmentävät ja korostavat toistensa luonteenpiirteitä. Puhutaan henkilöiden 
välisistä analogioista (Rimmon-Kenan 1991:90).  Jarkon ja Arin välillä on vahva analoginen suhde, joka muuttuu 
alkutarinan erilaisuuden korostamisesta siten, että loppupuolella hahmot ovat hyvin toistensa kaltaisia. 
Jarkon ja Arin välinen suhde on tarinassani ehdottomasti merkittävin.

Hahmon suhdetta tarinaan voi tarkastella erilaisten roolien ja ominaisuuksien kautta, kuten esittele-
mässäni Greimas´n mallissa. Rooleja voidaan tarkentaa vielä uhrin, vainoajan ja pelastajan luonneh-
dinnoilla. Näin voimme vielä tarkemmin määritellä hahmojen välisiä suhteita ja myös suhtautumista 
itseensä. Vainoaja ja pelastaja vastaavat pitkälti Greimas´n mallin vastustajaa ja auttajaa.
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9 . 1 . 1

R O O L E J A :  U H R I , 

V A I N O A J A  J A  P E L A S T A J A

Horton määrittelee kirjassaan (Writing the character centered screenplay 1994)  kolme erilaista luonteen tyyppiä, jotka ovat 
läsnä hahmoissa. Näitä ovat uhri, vainoaja ja pelastaja. Nämä tyypit eivät ole välttämättä pysyviä, vaan 
hahmo voi esimerkiksi kehittyä toisesta tyypistä toiseksi, tai vaihtaa rooliaan tyyppien välillä. (Horton 1994:50.) 
Roolien välinen vaihtelu ja kehittyminen toiseksi on työni kannalta kiinnostavaa tarkasteltavaa. 

Seuraavassa luokittelussa tarkastelen rooleja objektin saavuttamisen kannalta, eli miettimällä, mikä vai-
kutus roolin edustamalla hahmolla on Jarkon kehitykselle. Jo nopealla luokittelulla voidaan huomata, 
että tarinassani useat henkilöt ilmentävät samoja rooleja (Greimas´n aktantti), kyse on pitkälti siitä, miltä 
kantilta asiaa katsoo. Tämä tukee hyvin myös tarinani teemaa asioiden ja ihmisten moniulotteisuudesta.

Vainoaja (Greimas´n vastustaja) tietää, tai luulee tietävänsä, mitä haluaa ja erilaisista syistä häiritsee tai vaikeut-
taa muiden olemista ja toimintaa. Usein nämä hahmot eivät luota muihin kuin itseensä (tai edes itseensä). 
Vainoaja on epäilevä muita kohtaan. Vainoaja on aktiivinen hahmo, joka tekee paljon. Hän ottaa mieluum-
min kuin antaa (Horton 1994:51). Aktiivisena hahmona vainoaja on usein tarinassa toiminnan ja tarinan eteen-
päin viejä. Hän pakottaa päähenkilön toimimaan laittamalla tapahtumaketjun käyntiin (Sundstedt 2009:  215). 

Tarinassani aktiivisena vainoajana toimii usea eri taho. Ensimmäinen liikkeellepaneva vainoaja on Jar-
kon esimies, joka lähettää Jarkon tekemään dokumenttia. Sivuhenkilöt, jotka naureskelevat Jarkolle ja 
hänen ulkoiselle olemukselle, voidaan nähdä aluksi vastustajina, mutta he ovat itseasiassa myös pelasta-
jia. He liikkeellepanevat muutoksen, joka auttaa Jarkkoa saavuttamaan objektin (muutos, mitä hän ei 
välttämättä tiedosta edes haluavansa). Siten ainoat selkeät vastustajat ovat ne hahmot, jotka vahvistavat 
Jarkon alkuperäisiä ennakkoluuloja ja siten hidastavat Jarkon muutosta. Jarkon esimies on selkein esi-
merkki vastustajasta. Hän yrittää vahvistaa vastakkainasettelua Jarkon ja Vaaran kuntalaisten välillä ja 
meinaa myös estää Jarkon muutoksen kutsumalla tämän takaisin kotiin. 

Uhri on nimensä mukaisesti henkilö, joka antaa muiden ohjata itseään. Hän on arka ja pelokas (it-
seään, muita ja maailmaa kohtaan) ja hänellä on huono itsetunto. Tämä saattaa ilmetä passiivisuutena 
tai kytevänä passiivis-aggressiivisuutena. Passiivisuuden määrittelee, se tekeekö hahmo itse jotain, vai 
tapahtuuko asiat hänelle. (Horton 1994:50-51.) 
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Tarinani molemmat päähenkilöt Jarkko ja Ari ovat molemmat uhrin asemassa.  Jarkko ei kuitenkaan tarinan 
alkupuolella koe olevansa uhri, vaan ennemminkin vainoaja, joka lähtee piinaamaan Aria. Tarinan edetessä 
Jarkko alkaa muodostua uhriksi järkkyneen itsetunnon kautta. Hänen kehityksensä on välttämätöntä, jotta 
hän nousisi ahdingostaan, joka syvenee koko ajan. Avanto-Ari pysyy tietyllä tapaa koko tarinan ajan uhrina, 
eikä kehity tästä roolistaan ulos, vaikka tuleekin ymmärretyksi. Tämä tukee ajatusta siitä, että vaikka hahmo 
olisi varsin pyöreä ja moniulotteinen, voi hänen kehityksensä olla vähäisempää.

Pelastaja (Greimas´n auttaja) on sinut itsensä kanssa ja eräänlainen järjestyksen ja tasapainon säilyttäjä. 
Pelastaja on usein yksinäinen hahmo (ei välttämättä). Pelastaja ei kuitenkaan ole välttämättä sama kuin 
sankari, vaan enemmänkin hoivaaja ja rauhan suojelija. (Horton 1994:51.) Jarkon merkittävin pelastaja on 
luonnollisesti hänen haastattelemansa Ari ja ne ihmiset, jotka osoittautuvat tarinan edetessä ajatteleviksi 
ja osittain jopa myötätuntoisiksi ihmisiksi. Heidät halutaan pääkaupungissa ymmärtää tahallaan väärin, 
eikä heille anneta mahdollisuutta selittää toimiensa motiiveja. Pelastajan roolissa oleva Avanto-Ari on 
anti-sankari, joka on alistunut rooliinsa ja sitä kautta rauhallinen ja sinut itsensä ja ajatustensa kanssa. 
Ari kehittyy kuitenkin jossain määrin avoimemmaksi ja itsevarmemmaksi tarinan edetessä.

Jarkko kirjoittaa nimikirjoituksen innokkaan ihailijan selkään. 
Selviää kuitenkin, että hänet on sekoitettu toiseen juontajaan. 

Ihailija ilmoittaa leppoisasti naureskellen tykkäävänsä kyllä 
Jarkostakin. Vainoaja vai pelastaja?
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Vaikka roolit erilaisissa malleissa tuntuvat luokitustensa kautta varsin rajatuilta, ei sen pidä antaa ra-
joittaa itseään. Mielestäni mielenkiintoista on se, että roolit eivät ole selkeästi määriteltävissä ja hahmot 
toimivat useissa rooleissa. He voivat hetkellisesi olla vainoajia, mutta jo heti seuraavaksi pelastajia. Myös 
ajatus siitä, että hahmot itse eivät koe kuuluvansa mihinkään tiettyyn lokeroon, on kiehtova. He ovat 
tavallisia ihmisiä, jotka saavat toimillaan aikaan suuren muutoksen päähenkilössä. Havainto siitä, että 
päähenkilö Jarkko edustaa osittain sekä vainoajaa, uhria että myös itsensä pelastajaa, tukee ajatusta täy-
teläisestä hahmosta, joka pystyy olemaan ennalta-arvaamaton, monipuolinen ja koko ajan muuttuva. 

Humalainen mies kehuu Jarkon takkia ja toivottaa Jarkon 
tervetulleeksi kuntaan. 

Uhri, vainoaja ja pelastaja

Keskustelun edetessä käy ilmi, 
että hän tulikin haastamaan 
riitaa tuntemattoman keikarin 
kanssa.

Baarin työntekijä lähettää vakio-
asiakkansa rauhallisesti kotiin ja 
sanoo tämän olevan normaalisti 
ihan mukava mies.
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9 . 2 

T A V A T  J A  R E A G O I N T I 

M U U T T U V I I N  T I L A N T E I S I I N

Toiminta luonteenpiirteiden ilmentäjänä perustuu kausaaliseen syy ja seuraus yhteyteen, jossa lukija tul-
kitsee viestin kääntäen: X tappoi lohikäärmeen, hän on tästä syystä rohkea  (Rimmon-Kenan 1991:84). Henkilöhah-
mon luonteenpiirteitä voidaan esittää myös toiminnan kautta. Näitä jokseenkin pysyviä ominaisuuksia 
voidaan tuoda esille rutiinien ja tavanomaisten toimintojen, eli tapojen kautta. Piirteet voivat kuitenkin 
muuttua ja korvaantua tarinan aikana (Chatman 1980:121-126).  

Oman tarinani kannalta nimenomaan päähenkilön piirteiden muuttuminen on merkittävää. Varsin py-
syvinä ominaisuuksina nähdyt piirteet alkavat murenemaan ja korvaantumaan uusilla. Ainutkertaiset ja 
yllättävät tilanteet ja teot paljastavat henkilöhahmoista uusia puolia. Usein nämä yllättävät tilanteet ja teot 
sijoittuvat tarinan käännekohtiin. Suurimmat käännekohdat tari-
nassani ovat, kun Jarkko huomaa, joko olevansa samankaltainen 
halveksumiensa ihmisten kanssa, tai olevansa muiden silmissä 
täysin eri ihminen kuin omissa mielikuvissaan. 

Merkittäviä luonteenpiirteiden ja tapojen muutoksia tarinassa on 
esimerkiksi, kun Jarkko huomaa liikkuttuvansa kuunnellessaan 
haastateltujen tarinoita, vaikka lähtökohtaisesti hän ei arvosta hei-
tä. Hän alkaa ymmärtää ihmisiä ja samalla hänen ylimielinen ja 
leuhka luonteensa alkaa pehmetä. Myös tavaksi tullut nimikirjoi-
tusten innokas jakaminen jää pois siinä vaiheessa, kun muutama 
henkilö sekoittaa hänet toiseen tv-toimittajaan. 

Toiminta voi olla myös hyvin symbolista ja epäsuoraa (Rimmon-Ke-

nan  1991:80). Jarkon tavaksi muodostunut juominen töiden jälkeen 
muuttaa luonnettaan.  Yökerhot ja Jarkon kaverit muuttuvat yk-
sinäisyydeksi ja hotellihuoneeksi. Hänestä tulee sulkeutunut. 
Samalla samppanja muuttuu halvaksi olueksi ja viinaksi. Myös 
korostettu slangisanojen käyttö muuttuu aremmaksi, aivan kuten 
koko mies.

Jarkko reagoi muuttuviin 
tilanteisiin.
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9 . 3

U L K O I N E N  O L E M U S 

J A  S E N  E S I T T Ä M I N E N

Ulkoisella olemuksella on esitetty henkilöiden luonteenpiirteitä niin kauan kuin kertomakirjallisuutta 
on ollut (Rimmon-Kenan 1991:84). Ulkoisen olemuksen perusteella seuraaja tekee heti ensi kohtaamisesta asti 
erilaisia johtopäätöksiä hahmosta ja sen luonteesta. Ulkoisen olemuksen koetaan olevan seuraus jostakin. 
Esimerkiksi henkilön epäsiisteys ei vain viittaa masennukseen, vaan on myös sen tulos (Rimmon Kenan 1991:84).
Päätelmät hahmon ulkoisen olemuksen perusteella vaihtelevat varmasti paljonkin katsojasta riippuen, 
mutta se on erittäin vahva epäsuora esittämisen keino. 

Joskus kertoja selittää ulkoisen piirteen yhteyden luonteenpiirteeseen, tällöin puhutaan piilomääritte-
lystä esim. hänen pehmeä alahuulensa viesti iloisuudesta. Piilomäärittelyksi voidaan luokitella myös esim. 
älykkäät silmät. (Rimmon Kenan 1991:85-86.)  Aki Kaurismäen Laitakaupungin valot-elokuvassa päähenkilö joutuu 
vankilaan luottaessaan petolliseen naiseen, eli oltuaan sinisilmäinen. Kun päähenkilölle luetaan tuomio, 
varsin kauan kestävä lähikuva paljastaa, että hänen silmänsä ovat kirkkaan siniset.

Työssäni Jarkon ulkoinen olemus on keskeisessä roolissa päähenkilön muutosta kuvattaessa. Tarinan 
alussa Jarkko on keikarimainen ja hyvin huolitellun näköinen. Hänen punainen pikkutakkinsa erot-
taa hänet Vaaran maalaisista, korostaen hänen itsevarmuuttaan ja omaleimaisuuttaan. Pikkutakki on  

Jarkon sisäinen muutos näkyy myös hänen ulkoisen olemuksen muutoksessa.
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kuitenkin ensimmäinen asia, jolle hän huomaa 
paikallisten nauravan. Sen takia hänet myös se-
koitetaan muihin henkilöihin. Jarkon huoliteltu 
tukka muuttaa tyyliään koko ajan sekaisemmaksi, 
seurauksena itsetunnon murenemisesta. Toisaalta 
se myös korostaa Jarkon turhamaisuuden karise-
mista. Myös hiusten kiilto katoaa, mitä pidem-
mälle tarina etenee. 

Loppukohtauksessa Jarkko jättää tavaramerkki-
nään olleen pikkutakkinsa (ja entisen elämänsä 
julkisuuden hahmona) huoltoasemalle. Samalla 
Avanto-Ari kuoriutuu sairaalassa kääreistään ja 
hänen huvittava ulkoasu ja itsetunto muuttuu as-
teittain parempaan suuntaan. Näin hahmot lähe-
nevät toisiaan myös ulkoisilta olemuksiltaan.

Kuva1: Krapulainen Ari ennen 
kuin kunnan päättäjät houkut-
televat hänet avantokisaan.

Kuva2: Avanto-Ari 
suosionsa huipulla

Kuva 3: Kilpailun jälkeinen Ari 
sairaalassa 

Kuva 4: Iloinen Ari, joka saa 
kääreet pois tarinan lopussa.

1.

2.

3. 4.
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9 . 3 . 1

H A H M O N

 E S I T T Ä M I N E N  T E K N I S E S T I

Sarjakuvaa käsiteltäessä on syytä luvun verran käsitellä myös itse ilmaisutekniikkaa. Sarjakuvaa tutkinut 
sarjakuvateoreetikko Scott McCloud esittää varsin mielenkiintoisia näkemyksiä siitä, kuinka hahmon ja 
taustan ikonisuudella voidaan ohjata myös seuraajan samaistumista ja huomiota. Sarjakuvassa vahviste-
taan ja ohjataan katsojan keskittymistä olennaiseen karsimalla, yksinkertaistamalla ja tekemällä kuvasta 
abstraktimpi (McCloud 1994:30).

Scott McCloudin mukaan lukija samaistuu hahmoon sitä herkemmin, mitä yksinkertaistetumpi ja iko-
nisempi se on. Hän selittää tämän mm. yleispätevyydellä. Kun hahmo on esitetty yksinkertaisella tavalla 
(tikku-ukon pää), se kuvaa useampia ihmisiä, jolloin samaistuminenkin on helpompaa. (McCloud 1994:31.)  Sa-
maistuminen on varmasti määrällisesti useammalle ihmiselle helpompaa, mutta entä yhden lukijan sa-
maistuminen? Onko tikku-ukkoon aina helpompi samaistua kuin realistisesti esitettyyn hahmoon? 

Mielestäni esitystavan realistisuus ei välttämättä vaikeuta hahmoon samaistumista. Ehkä väite liittyy Mc-
Cloudin näkemykseen, että vahvasti ikoninen hahmo kuvaa paremmin hahmon sisäistä maailmaa. Iko-
ninen kuva kiinnittää katsojan huomion ennemmin muodon ideaan kuin fyysisen maailman ilmiasuun, 
asettaen sen siten käsitteiden maailmaan (McCloud 1994:41). Hahmoon samaistuminen voi olla paljon kiinni 
hahmon sisäisen maailman kuvaamisesta, ei ulkoisista piirteistä, mutta McCloudin ikonisuus vastaan 
realismi- asetelman olen työssäni osittain kääntänyt päälaelleen.

Taustan realistisen esittämisen kautta voidaan McCloudin mukaan saada katsoja keskittymään tarkemmin 
sarjakuvan hahmoon. Ikonisesti esitetty henkilöhahmo ja realistisesti piirretty tausta samaistuttaa lukijan 
vahvasti henkilöhahmoon ja heittää hänet sisään sarjakuvan omaan maailmaan. Samoin jos piirtäjä haluaa 
korostaa jonkun hahmon toiseutta tai ulkopuolisuutta hänet voidaan piirtää realistisemmaksi. (McCloud 1994:43-44).

Käytän työssäni varsin paljon taustaa realistisemmin esitettyjä lähikuvia hahmoista, joissa pyrin näyttä-
mään näiden tuntemukset mahdollisimman läheltä, ja sitä kautta vahvistamaan lukijan samaistumista 
hahmoon. Lähikuvissa ja erikoislähikuvissa on enemmän yksityiskohtia ja sitä kautta ne näyttävät rea-
listisemmilta, kuin muu kuvamaailma. Erikoislähikuvien käyttö liittyy työssäni usein tilanteisiin, joissa 
hahmo kärsii. Silloin kun tarinassa mennään syvemmälle hahmojen mietteisiin ja tunteisiin, myös lähi-
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kuvien määrä kasvaa. Ulkoisen olemuksen muutok-
set, kuten naaman rypyt, näkyvät selkeästi tiukasti 
rajatuissa kuvissa. Näin olen toiminut varsin vastak-
kaisella tavalla, kuin McCloud esittää hahmon sisäi-
sen kuvauksen vahvistamisesta.

Sarjakuva pystyy visuaalisesti esittämään hyvin hah-
mon kasvonilmeitä ja sitä kautta tunteita. Sarjakuva-
hahmot ovat aina ihmisen peruspiirteiden ikoneita. 
Usein ne koostuvat yksinkertaistetuista, voimakkaasti 
erottuvista piirteistä, jolloin niiden tunnetilojen tul-
kinta on vaivatonta ja nopeaa. (Herkman 1998:127.) Usein 
sarjakuvissa erityisesti kasvojen piirteet on kuvattu 
liioitellusti, jolloin jo ilme kertoo paljon tunnetilas-
ta. Mielestäni tämä koskee pääasiassa valtavirran sar-
jakuvaa ja myös sarjakuvista löytyy esimerkkejä hil-
lityistä, ja siten vaikeammin tulkittavista hahmoista. 
Joissain tapauksissa saattaa olla turhaakin liioitella 
tunnetiloja kasvojen ilmeillä. Katsoja osaa varmasti 
tulkita tunnetiloja myös hillitymmistä merkeistä. 
Elokuvissa liiallinen ilveily leimataan varsin pikai-
sesti ylinäyttelemiseksi, ja ainakin itse koen sen 
helposti ärsyttävänä. Miksi sarjakuvassa tunnetilat 
pitäisi esittää rankasti liioiteltuina? Voisi olla varsin 
mielenkiintoista lukea esimerkiksi Aku Ankkaa, jos-
sa tunteiden esittäminen olisi hillittyä.

Kun hahmo kärsii, 
se esitetään realistisemmin ja 
ahdistavan läheltä.
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9 . 4 

Y M P Ä R I S T Ö  J A 

M A I S E M A

Vastaavalla tavalla kuin ulkoista olemusta, myös ympäristöä (huone, talo, katu, perhe, yhteiskuntaluokka) ja ta-
pahtumapaikkoja käytetään ilmaisemaan henkilöhahmojen luonteenpiirteitä. Henkilön ja ympäristön 
läheisyyden jatkuvuussuhdetta täydentää usein myös kausaalinen suhde: siivoton ympäristö kuvaa hen-
kilöhahmon mielentilaa. (Rimmon-Kenan 1991:86.)  

Maisemalla tunnutaan tarkoittavan usein samaa asiaa kuin ympäristöllä ja sen määritelmä vaihtelee läh-
teestä riippuen. Mielestäni maisema on osa ympäristöä, jonka tulkinta on subjektiivista ja aina liitoksissa 
maiseman katsojaan. Työssäni maisemat esiintyvät sekä henkilöiden taustoilla että yksittäisinä kuvauksi-
na. Erityisesti hahmoista irrallaan esitettyinä kuvina, ne ovat erityisen voimakkaasti sidoksissa hahmojen 
sisäisiin tunnetiloihin ja asenteisiin. 

Aki Kaurismäki hyödyntää ympäristöä ja maisemaa hyvin elokuvissaan. Tapahtumapaikat ovat usein 
selkeitä, tyhjiä ja vaatimattomia. Samaa vaatimattomuutta on hänen hahmoissaan. Henkilöhahmot ja 
ympäristö yhdessä luovat hyvin epätodellisen tunnelman, jossa kaikki osaset toimivat harmonisesti kes-
kenään, toisiaan tukien. 

Vaaran kunnan esittelyä 
sarjakuvan alkupuolella.
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9 . 4 . 1 

A N A L O G I N E N 

M A I S E M A

Analogiat ovat metaforia, joilla vahvistetaan luonteenpiirteitä, jotka on aikaisemmin pohjustettu muita 
keinoja käyttäen. Se on on sidos, jolla ei ole tarinallista syysuhdetta eikä jatkuvuutta, vaan se toimii luon-
nehdinnan vahvistajana. (Rimmon-Kenan 1991:87.) Henkilöhahmojen välisten analogioiden lisäksi myös maise-
mat voivat olla analogioita. Maisemat toimivat siten mielestäni statistin roolissa, vahvistamassa tarinan 
yksityiskohtia ja tunnelmia. 

Tyhjä katu, jossa hahmo on yksin, korostaa tehokkaasti yksinäisyyttä. Pimeä katu epämääräisessä ym-
päristössä voi tuoda esille hahmon pelokkuuden, tai vastaavasti rohkeuden. Tarinan maisema on henki-
löhahmoista riippumaton, vaikka näiden välillä voidaan joissain tapauksissa nähdä syy-seuraus suhde. 
Suora, eli kaltaisuuteen perustuva analoginen suhde maisemaan voi olla esimerkiksi karu ja villi ympä-
ristö ja sen kaltaiset henkilöhahmot. Myös käänteisellä, eli kontrastisella maisemalla voidaan korostaa 
jotain henkilöhahmon luonteenpiirrettä.(mm. Rimmon-Kenan 1991:90.) Esimerkiksi Kill Bill: Vol. 2 elokuvassa 
vihkimisen aikana kirkossa tapahtuva joukkosur-
ma korostaa hyvin äärimmäistä julmuutta. Kirkon 
sijainti keskellä ei-mitään viestii päähenkilön ve-
täytymisestä omiin oloihinsa.

Maisemakuvauksilla pystytään korostamaan ja 
myös tuomaan esille henkilön piirteitä ja tunneti-
loja erittäin tehokkaasti. Maisemakuvat näyttävät 
kuitenkin irrallisilta, mikäli niitä ei näytetä jon-
kun henkilön tunteiden kautta (Vacklin, Rosenval & Nik-

kinen 2007:34).  Kun Jarkko on haastattelemassa Avan-
to-Aria, joka katsoo ulos ikkunasta, katsoo lukija 
maisemaa Arin näkökulmasta. Tällöin sairaalan ik-
kunan näkymä on aina miellyttävä. Tällä tavalla on 
korostettu Arin tasapainoista olotilaa ja lämmintä 
sidettä Vaaran kuntaan. 
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Tarinani alkupuolella Vaara esitetään rumana kun-
tana, jonka loisto on rapistunut koko kunnan työl-
listävän tehtaan jouduttua sulkemaan ovensa ympä-
ristörikkomusten takia. Vaaran kunnan taloudessa, 
ja sitä kautta ympäristössä tapahtuneet muutokset, 
ovat muuttaneet myös kuntalaisia. Kontrasti Jar-
kon näennäisen loistokkuuden ja kunnan välillä 
on suuri, mutta Jarkko alkaa muuttumaan kunnan 
kaltaiseksi. Samalla kun Jarkon ulkoinen olemus ra-
pistuu, maisemat ympärillä alkavat kaunistumaan. 
Jarkko alkaa ymmärtämään ihmisiä ja samalla nä-
kemään myös Vaaran hyvät puolet. Näin ympäristö 
tukee päähenkilön tarinaa alusta loppuun. Sisäisen 
muutoksen alkaessa sää muuttuu myrskyisäksi. 
Jarkon yksinäisyyden ja ahdistuksen ollessa pahim-
millaan, säätila ja näkymä ulkona ovat masentavia, 
mutta Jarkon paranemisprosessin aikana ne muut-
tuvat parempaan suuntaan. Loppukohtauksessa 
linnut lentävät ja pilvien takaa voi nähdä auringon.

Kun Jarkon mieli kirkastuu,
sade lakkaa ja aurinko pilkistää 
pilvien takaa.
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1 0 . 0 .

 Y H T E E N V E T O

Pyrin opinnäytetyössäni löytämään teorian kautta keinoja, joiden avulla pystyn luomaan sarjakuvan, 
jonka jokaisella toimijalla olisi selkeä tehtävä korostaa toiminnan sijaan hahmon sisäistä muutosta. Ta-
voitteenani oli ohjata lukijan mielenkiinto päähenkilöön ja hänen muutokseen. Onnistuin rakentamaan 
melko kapean hahmogallerian, vaikkakin sivuhahmojen määrä kasvoi työn edetessä. Jokaisella heistä 
on kuitenkin selkeä tavoite edistää tai hidastaa päähenkilö Jarkon muutosta. Myös sarjakuvan toiminta 
tukee tätä tavoitetta.

Hahmojen lokerointi erilaisten teorioiden ja mallien pohjalta tuntui aluksi liian jäykältä. Hahmojen roo-
lin pystyy kuitenkin näkemään monelta eri kantilta ja se voi vaihdella. Jälkeenpäin ajatellen juuri siinä 
ilmenee yksi tarinani päätavoitteista: esittää ihmiset ja maailma moniulotteisena ja muuttuvana. Ajatus 
siitä, että hahmot eivät itse tiedosta rooliaan liian selkeästi, auttoi heidän ominaisuuksien miettimisessä. 
En halunnut luoda tarinaa, jossa niin kutsuttu hyvä on totaalisen hyvä ja vastustaja totaalisen paha. 
Luokittelu rajattuihin rooleihin auttoi kuitenkin ymmärtämään tarkasti hahmojen hetkittäisiä rooleja ja 
niissä tapahtuvia muutoksia.

Laajemman tutkimustyön tekeminen hahmojen ympärillä kehitti alkuperäistä, hyvin suuripiirteistä aja-
tusta tarinasta merkittävästi eteenpäin ja siihen suuntaan, kuin itse olin toivonutkin: henkilökeskeiseksi. 
Tarinan merkittävät juonenkäänteet muuttuivat arkisiksi kohtaamisiksi ja toiminnan osuus (avantokiso-
jen kuvaaminen) väheni. Teoriaa hyödyntäen sain hahmoteltua tarinalleni kuvakäsikirjoituksen, jossa on 
kuvattu merkittävimmät kohtaukset. Opinnäytetyö antaa minulle hyvän rungon, jonka pohjalta pystyn 
toteuttamaan lopullisen sarjakuvan.
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Kuvakäsikirjoitus

A V A N N O S S A



opinnäytetyön produktio, joka tar-
kentaa työssä käsiteltyä tarinaa ja sen 
henkilöhahmoja. Teoria ja produktio 
täydentävät toinen toisiaan.

Kuvakäsikirjoitus havainnollistaa 
konkreettisesti teoriaosuudessa kä-
siteltyjä henkilöhahmojen ilmaisu-
keinoja ja antaa lukijalle sitä kautta 
paremman käsityksen koko työstä.

A V A N N O S S A

P Ä Ä N S I S Ä I S I Ä

R Ä J Ä H D Y K S I Ä

on
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Kohtaus 1: Tehtävänanto
Tuotantoyhtiön pääkonttori, Pääkaupunki

•  Tuotantoyhtiön johtaja katselee ko-
neelta lukuja ja toteaa itsekseen yhtiön 
olevan vaikeuksissa. 

•  Jarkko tulee sisään huoneeseen.

•  Johtaja kertoo, että hänellä on suu-
renmoinen idea. Hilpeyttä herättänei-
den avantokisojen maailmanmestari 
Ari Rokka on suostunut ehdotukseen, 
että hänestä tehdään henkilökuva 
dokumentti.

•  Miehet naureskelevat yhdessä Vaa-
ran-kunnassa järjestetyille kisoille ja 
Arille, joka on joutunut hypotermian 
seurauksena pitkäksi aikaa sairaalaan. 

•  Jarkko lähtee matkaan itsevarmana 
ja lupaa, että dokumentti tulee ole-
maan hillitöntä katseltavaa.
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Kohtaus 2: Väärä liittymä
Tasoliittymä lähellä Vaaraa

•  Jarkko lähtee liikkeelle luottokame-
ramiehensä kanssa. 

•  Kameramies sanoo, että Jarkon 
pitäisi vaihtaa kaistaa päästäkseen liit-
tymään, joka vie määränpäänä olevaan 
Vaaran-kuntaan. 

•  Jarkko ei kuuntele neuvoa, vaan 
ilmoittaa kyllä osaavansa ajaa autoa. 

•  Jarkko ajaa liittymän ohi. 

•  Alkaa satamaan.

•  Jarkko syyttää virheestä juntteja, 
jotka eivät osaa laittaa edes opasteita 
oikein.

•  Kameramies toteaa opasteiden ole-
van kaikkialla Suomessa ihan samalla 
tavalla laitettu.
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Kohtaus 3: Dokumentin johdanto
Avantourheiluhallin edusta, Vaara

•  Jarkko seisoo Vaaran puretun avan-
tourheiluhallin edessä. 

•  Hän kertoo olevansa Vaaran-kun-
nassa, joka muistetaan traagisista 
avantokisoista ja Avanto-Arista.

•  Jarkko esittelee takanaan olevan pu-
retun urheiluhallin ja mainitsee siihen 
laitetun rahasumman ja työpanoksen.

•  Kuvituskuva hallin sisältä ja sen 
päällä avantokisojen taistelupari, 
suomalainen Ari Rokka ja venäläiseksi 
väitetty Bob Rykov. 

•  Jarkon (kertoja) ääni kertoo kuinka 
maailmanmestaruus vaati Arin ter-
veyden ja venäläiskilpailija Rykovin 
hengen. 

•  Jarkko toivottaa katsojat tervetul-
leeksi seuraamaan ohjelmaansa, joka 
aikoo selvittää, mikä johti tähän kaik-
keen ja mitä maailmanmestari Arille 
kuuluu nykyään. 
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Kohtaus 3: Johdanto jatkuu

•  Jarkko tarkentaa, että Ari on ollut 
sairaalahoidossa kisojen päättymisestä 
lähtien.

•  Hän myös esittää katsojille kysy-
myksen: mitä kävi Rykoville ja miksi 
hänen hautansa on Vaaran hautaus-
maalla?

•  Jarkko ilmoittaa johdannon olevan 
purkissa ja sanoo kuulevansa oluen 
huutavan hänen nimeään.

•  Jarkko epäilee, että on tulossa 
myrsky.

•  Kameramies sanoo, että lähtee 
oluelle, mutta Jarkko maksaa. Jarkko 
ilmoittaa, että raha ei ole ongelma ja 
iskee silmää kameramiehelle. 

Kohtaus 4: Baarissa
Jarkon ja kameramiehen hotellin baari

•  Hotellin baarissa, jossa myös 
paikalliset nauttivat oluensa, rahasta 
muodostuu kuitenkin ongelma, sillä 
Jarkon Visa-Electron ei toimi. 

•  Kameramies maksaa juomat. 
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Kohtaus 5: Ari Rokan I. haastattelu
Vaaran sairaala

•  Jarkko kertoo olevansa sairaalas-
sa, missä maailmanmestari Ari Rokka 
antaa ensimmäistä kertaa julkisuuteen 
haastattelun.

•  Hän koputtaa huoneen oveen ja nä-
kee sängyllä apaattisena istuvan Arin. 

•  Ulkona näyttää satavan. 

•  Ari kutsuu vierailijan sisään ja kään-
tää päätään, niin, että Jarkko näkee 
hänen kasvonsa. Jarkko säpsähtää ja 
reagoi sanomalla: no oho.
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Kohtaus 5: Ari Rokka muistelee 
Vaaran sairaala, Ari muistelee

•  Jarkko on edelleen häkeltynyt Arin 
ulkoisesta olemuksesta. 

•  Hän kysyy Arilta, mikä saa miehen 
olevan avannossa niin kauan, että hän 
melkein menettää henkensä.

•  Ari kertoo huomanneensa jo var-
haisessa nuoruudessaan, kestävänsä 
keskimääräistä ihmistä paremmin 
kylmyyttä. 

•  Keskimmäinen kuva on Arin 
mielikuva. Hän makaa sammuneena 
hankeen 

•  Viimeisessä kuvassa kuvataan Arin 
käsiä, jotka ovat rauhallisesti ristissä.

• Hän kertoo olevansa jossain määrin 
yllytettävissä tämän kaltaisiin tempa-
uksiin. 

•  Hän puhuu myös suomalaisesta 
sisukkuudesta ja siitä, että hänellä ei 
tuohon aikaan ollut juuri muutakaan, 
kun työtkin tehtaalla oli mennyt alta.
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Kohtaus 5: Avanto-Arin syntymä
Arin koti, Ari muistelee

•  Ari muistelee olleensa kotona 
hieman kipeänä ja herkällä päällä, kun 
Rauno ja muu kunnanjohto tulivat 
koputtamaan ovelle. 

•  He ovat kertoneet ideastaan järjestää 
avantokisat. Maailman kärkinimi 
venäläinen Bob Rykov on varmistanut 
tulevansa kisoihin ja Vaaraan rakenne-
taan maailman suurin avantohalli. 

•  Yksi henkilöistä mainitsee avantour-
heilun olevan vaarallista ja ymmärtä-
vänsä, jos ajatus arveluttaa ja pelottaa.

•  Ari kertoo Jarkolle, että pelkäämi-
sen mainitseminen on aina toiminut 
hänelle ärsykkeenä, joka saa hänen 
tunteensa valloileen. 

•  Hän kuvailee tunteitaan ja kertoo, 
että järjellä ei siinä vaiheessa ole enää 
mitään tehtävissä, vaikka usein ym-
märtääkin olevansa yllytyksen uhrina.

•  Ari kuvailee myös luonnettaan 
siten, että jos jotain luvataan, niin se 
pidetään ja jos vastaan tulee venä-
läinen, niin jo nimikin velvoittaa 
hänet laittamaan itsensä peliin, oli se 
järkevää tai ei.
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Kohtaus 6: Jarkko kaupassa

Ruokakauppa

•  Jarkko kuulee työpäivän päätteeksi 
jälleen oluen kutsuvan hänen ni-
meään. 

•  Hän pyytää kuvaajaa ajamaan kau-
pan kautta, jotta hän saa helpotusta 
pahimpaan janoon.

•  Jarkko kokee kaupan kassatyönteki-
jän katsovan häntä oudosti ja sanoo, 
että tyttö on aivan oikeassa; hän todella 
on televisiosta tuttu. 

• Jarkko kirjoittaa omasta ehdotuk-
sestaan kassaneidille nimikirjoituksen 
käyttäen omaa vihkoaan, joka on 
sattumalta mukana. 

•  Kassaneiti naurahtaa saadessaan 
nimikirjoituksen ja sanoo luulleensa 
Jarkkoa jääkiekkoselostajaksi takin 
perusteella.

•  Jarkko alkaa hikoilemaan ja tuntee 
vahvaa huimausta päässään.

•  Kassatyöntekijä ilmoittaa lisäksi, 
että Jarkon on mentävä automaatille, 
koska Jarkon Visa-Electron ei toimi. 

•  Jarkko palaa autolle hätääntyneenä 
ja käskee kameramiehen ajaa hotellille. 

•  Kameramies ihmettelee miksi Jar-
kolla ei ole oluita. 

•  Jarkko sanoo, alkaneensa äkillisesti 
voimaan huonosti.
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Kohtaus 7: Raunon haastattelu
Vaaran kunnantalo

•  Jarkko on haastattelemassa kunnan-
johtaja Raunoa. 

•  Jarkko on selvästi väsynyt ja hän ei 
ole yhtä huoliteltu kuin yleensä.

•  Jarkko alustaa haastattelun ker-
tomalla menevänsä tapaamaan yhtä 
kisan pääjärjestäjää, Vaaran-kunnan 
johtajaa.

•  Jarkko kertoo Raunolle kuulleensa, 
että avantokisat ja hallin rakentaminen 
ovat olleet pitkälti kunnanjohdon idea. 

•  Rauno sanoo, että hän oli yksi kisan 
järjestäjistä, mutta kisat olivat osa 
hallituksen Tasuri-kampanjaa, jossa 
laskusuhdanteessa olevia kuntia aute-
taan uuteen nousuun.

•  Hän myöntää, että kaikki ei mennyt 
ihan suunnitelmien mukaan, mutta 
samalla hän kysyy hieman hermostuen 
että mitä heidän olisi herra toimittajan 
mielestä pitänyt tehdä, kun kunta on 
rapistumassa, kellään ei ole töitä ja 
viina virtaa kuin Kiutaköngäs.
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Kohtaus 7: Kunnan esittely 
Kunnanjohtaja muistelee

•  Kunnanjohtaja kertoo Vaaran olleen 
loistelias kehittyvä kunta, jonka talous 
oli harvinaisen hyvällä mallilla ja ihmi-
set äärettömän onnellisia.

•  Sitten tulivat etelän viherpiiperöt, 
jotka näkivät, että tehtaan jätehuollos-
sa oli joltain osin parannettavaa. 

•  Lopulta valtio ilmoitti, että tehtaan 
jätevedet pitää ohjata muualle kuin 
vesistöön, vaikka kuntalaiset sanoi-
vat kaiken olevan kunnossa, kunhan 
muistaa pitää uidessa suunsa kiinni.

•  Tehdas suljettiin, koska muutoksia 
ei toteutettu.

•  Kunnassa vallinnut hyvinvointi lop-
pui kuin seinään ja keskikaljasta tuli 
monen kuntalaisen ainoa lohtu.
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Kohtaus 7: Kisojen ideointi
Kunnantalo, kunnanjohtaja muistelee

•   Kunnanjohto sai tiedotteen 
Tasuri-hankkeesta.
 
•  Johto, eli kunnan brändityöryhmä, 
mietti kuinka kuntalaisten itsetunto 
saataisiin takaisin ja samalla nostettai-
siin kunta entiseen loistokkuuteensa. 

•  Tuli idea jokaisen suomalaisen 
intohimosta: urheilusta. Mietinnän 
tuloksena haluttiin kehittää laji, jossa 
korostuisi suomalainen sisukkuus ja 
kestävyys. 

•  Kun lisättiin ideaan Suomen kylmät 
olosuhteet ja kirkkaat vedet, saatiin 
ajatus avantourheilusta.

•  Brändityöryhmässä nousi esiin, 
että kunnan oma poika Ari Rokka 
oli intohimoinen ja monipuolinen 
kestävyysurheilija, jolla voisi olla hyvät 
saumat päästä huipulle lajissa, jossa 
vaaditaan mielen ja kehon täydellistä 
hallintaa. 

•  Ryhmä lähti tapaamaan Aria.
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Kohtaus 7: Halli hanke
Kunnanjohtaja muistelee

•  Jarkko kysyy johtajalta hallista ja 
siihen uponneesta rahasta. 

•  Kunnanjohtaja kertoo kuinka 
ajatuksesta innostuttiin heti valtion 
tasolla. Pääministeri ja valtiovarainmi-
nisteri nimettiin hankkeen kummeiksi 
ja pyörät lähtivät pyörimään.

•  Rahoitus hankkeeseen löytyi hel-
posti ja Suomen valtio aikoi nostaa 
avantourheilun suosion kasvattamisen 
yhdeksi kärkkihankkeekseen. 

•  Vaaran sloganiksi muodostui mo-
nien muistama: City of Ice Holes. 

•  Liput maailmanmestaruuskisoihin 
myytiin hetkessä loppuun ja uuden 
lajin suosio nousi tasaisesti.
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Kohtaus 7: Bob Rykov
Vaaran kunnantalo

•  Johtaja sanoo, että jälkeenpäin on 
helppo tulla syyttelemään, mutta aina-
kin hetkellisesti koko Suomen kansa 
on saanut olla ylpeä oman poikansa 
sisukkuudesta.

•  Jarkko sanoo tietolähteidensä kerto-
neen, että menehtynyt Bob Rykov oli 
kunnanjohtajan sukulainen, joka vain 
esitettiin venäläisenä. 

•  Kunnanjohtaja ei suostu kom-
mentoimaan ja lopettaa haastattelun 
selvästi ahdistuneena.

•  Viimeisessä kuvassa kunnanjohtajan 
näyttää olevan ristiinnaulittuna.
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Kohtaus 8: Riidan haastaminen
Hotellin baari

•  Jarkko ja Ari menevät hotellin 
baariin

•  Jarkko maksaa käteisellä, jota hän 
on nostanut, koska kortti ei ole toi-
minut.

•  Baarin työntekijä tunnistaa Jarkon 
ja kysyy mihin aiheeseen Jarkko tällä 
kertaa paneutuu ohjelmassaan.

•  Työntekijä mainitsee itse pitävänsä 
luontodokumenteista, koska eläimet 
eivät ole niin julmia toisilleen kuin 
ihmiset.

•  Kameramies löytää seuraa ravinto-
lasta ja Jarkko jää yksin.

•  Jarkko on lähdössä huoneeseensa, 
kun tuntematon mies lähestyy häntä. 

•  Mies kehuu Jarkon takkia. 

•  Paljastuu kuitenkin, että mies oli 
tullut ärsyttämään etelän Hidalgoa ja 
katsomaan, josko tälle pitäisi opettaa 
paikallisia tapoja. 

•  Jarkko hätääntyy. 

•  Baarin työntekijä käskee rauhalli-
sesti miehen kotiin ja tilanne raukeaa 
hetkessä.

•  Työntekijä sanoo Vesan olevan 
selvinpäin ihan mukava mies

•  Jarkko lähtee hämmentyneenä 
huoneeseensa.
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Kohtaus 9: I. ahdistuminen
Jarkon hotellihuone

•  Jarkko pohtii yksin ääneen kohta-
loaan hotellihuoneen sängyllä olutta 
juoden.

•  Hänen päänsä päällä näyttää pörrää-
vän hyönteisiä

•  Jarkko kokee uransa ja elämänsä 
olevan loppu. 

•  Viimeisessä ruudussa hän sanoo: 
jääkiekkoselostaja.
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Kohtaus 10: Arin II. haastattelu
Vaaran sairaala

•  Jarkko ja kameramies menevät haas-
tattelemaan Aria sairaalaan. 

•  Jarkko on väärällä kaistalla. Kame-
ramies huomauttaa asiasta. Jarkko 
kiroilee ajaneensa väärin.

•  Ensimmäinen kuva näyttää sään 
olevan sateinen. 

•  Kameramies kysyy mihin Jarkko oli 
kadonnut baarista. 

•  Jarkko sanoo väsähtäneensä.

•  Kameramies alkaa kuvaamaan, 
mutta kysyy sitten, eikö Jarkko halua 
laittaa takkiaan ensin päälle. 

•  Jarkko on selvästi väsynyt. 

•  Jarkko pyytää Aria kertomaan omin 
sanoin, mitä kisoissa kävi.

•  Ari mainitsee ensimmäisenä, kuinka 
kaunista ulkona on sateen jälkeen ja on 
hyvillään kun linnutkin lentävät.

•  Aurinko näyttää alkavan paistaa.
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Kohtaus 10: Kisojen muistelu
Avantourheiluhalli, Ari muistelee

•  Ari kertoo kaiken tapahtuneen 
erittäin nopeasti ja yht´äkkiä hän vain 
huomasi olevansa lähes 0-asteisessa 
vedessä kannustavan yleisön edessä.

•  Hän kertoo muistavansa kisojen 
alusta kovan metelin ja sen kuinka ih-
misten suosionosoitukset saivat hänet 
unohtamaan täysin veden kylmyyden.

•  Ari sanoo, että hän koki aluksi 
katsovansa tilannetta ulkopuolisena, 
kehosta irtaantuneena. 
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Kohtaus 10: Ari vs. Bob
Ari muistelee

•  Ari kertoo Astraali-Arin tulleen 
jossain vaiheessa takaisin yläilmoista 
altaaseen.

•  Hän kertoo alkaneensa kokea erilai-
sia vaikeasti määriteltäviä tunnetiloja 
ja fyysisiä oireita kehossaan. 

•  Hän muistaa ymmärtäneensä, että 
kilpakumppaneita raahataan paareilla 
hänen avantonsa edestä. 

•  Ari tajuaa, että jäljellä on enää hän 
ja venäläinen.
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Kohtaus 10: Yleisö rakastaa Aria
Ari muistelee

•  Vaikeudet jatkuvat, mutta yleisö 
huutaa rakastavansa Aria.

•  Ari kertoo, että ihminen muut-
tuu voittamattomaksi, kun tuntee ja 
kuulee ensimmäistä kertaa elämässään 
olevansa rakastettu.

•  Ari analysoi sanaa rakkaus ja epäilee 
yleisön käyttäneen sanaa liian kevein 
perustein. 

•  Kuitenkin hän sanoo fyysisen 
tunteen olleen niin aito, että hän tekisi 
kaiken uudestaan kokeakseen tuon 
tunteen vielä kerran.



43

Kohtaus 10: Vaikeudet jatkuvat
Ari muistelee

•  Loppukisa on vaikea ja Ari meinaa 
vajota avantoon. 

•  Yleisössä kannustetaan Aria ja kun 
hän on uppoamassa hän sanoo kuul-
leensa kuinka yleisö alkaa hyräilemään 
Sibeliuksen Finlandian alkusäveliä.

•  tiiiii DI tiiiiiii DI

•  Ari sanoo, ettei tiedä lauloiko yleisö, 
vai kuvitteliko hän. Eikä hän halua 
tietää, koska mieluummin elää sen 
tiedon osalta omissa kuvitelmissaan. 

•  Hän sanoo huomanneensa totuuden 
olevan joskus liian julma. 
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Kohtaus 10: Jumalan ääni
Ari muistelee

•  Laulusta, tai kuvitellusta laulusta, 
hän saa voimia ja kurottaa kätensä 
kohti jumalaista valoa. 

•  Jumala ei tarjoa auttavaa kättään, 
vaan päänsisäinen ääni käskee Arin 
laittamaan käden nyrkkiin ja peukun 
pystyyn. 

•  Kisa jatkuu.

•  Loppukisasta Ari ei muista mitään.
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Kohtaus 10: Kisa päättyy
Ari muistelee

•  Ari kertoo kuulleensa, että pian 
tämän jälkeen hänet on viety pois 
tajunnan menettämisen vuoksi. 

•  Kisajärjestäjien tarkastaessa Rykovin 
tilaa, hänen todetaan jäätyneen avan-
toon peukalo pystyssä. Kukaan ei tiedä 
missä vaiheessa hän on menehtynyt.

•  Ari sanoo, ettei tuntenut Rykovia, 
mutta antaa kaiken kunnian kovalle 
kilpailijalle. 

•  Hän myös säälii Rykovin kohtaloa ja 
arvostelee yleisöä: ”mies heitti henken-
sä ryssä-huudot korvissaan”. 

•  Jarkko sanoo kuulleensa, että Rykov 
oli suomalainen.

•  Ari toteaa yllättymättä, että hänen 
tai montussa makaavan miehen kan-
nalta passin osoittamalla kansalaisuu-
della ei ole mitään merkitystä.
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Kohtaus 11: Lääkärin haastattelu
Vaaran sairaala, lääkärin huone

•  Sairaalan lääkäri kertoo, kuinka 
keho reagoi kylmään veteen ja, mitä 
hypotermiassa tapahtuu. 

•  Kylmä veri menee raajoihin ja jokai-
nen liike tuo sitä lähemmäs sydäntä, 
mikä johtaa lopulta kuolemaan. Kuvi-
tuskuva sydämestä tarkentaa puhetta.

•  Lääkäri sanoo, että Rokka oli altaas-
sa kuin Lehto pommituksessa ja siksi 
luultavasti selvisi.

•  Lääkäri liikuttuu kyyneliin hänen 
kertoessaan miten paljon hän arvostaa 
miestä, joka on valmis menettämään 
henkensä yhteisön puolesta. 

•  Hän myös kertoo, että Arista on tul-
lut hänen tutkimuskohde. Hän haluaa 
löytää geenin, jolla voidaan osoittaa 
suomalaisten omalaatuinen sisukkuus.

•  Jarkko liikuttuu kuunnellessaan 
lääkärin isänmaallista puhetta.

•  Kameramiehen kysyessä asiasta 
Jarkko poistuu huoneesta. 
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Kohtaus 12: Väärä henkilö
Ruokakaupan piha

•  Jarkko menee ostamaan olutta. 

•  Kaupan pihalla naishenkilö pyytää 
nimikirjoitusta paitansa selkään. Nai-
nen sanoo katsovansa Jarkon ohjelmia 
usein.

•  Jarkko kirjoittaa nimikirjoituksen 
naisen selkään. Nainen sanoo pitävän-
sä Lahden doping-skandaalia käsittele-
västä kirjasta.

•  Jarkko tajuaa naisen sekoittaneen 
hänet toiseen. Jarkkoa alkaa huimaa-
maan.

•  Jarkko sanoo olevansa Jarkko, ei 
Jari.

•  Nainen naurahtaa ja sanoo: no niin-
hän se onkin.

•  Hän tunnistaa nyt Jarkon ja sanoo, 
että Jarkkokin on kyllä varsin karis-
maattinen juontaja. 
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Kohtaus 13 ja 14: II. ahdistuminen
Auto, hotellihuone

•  Jarkko syöksyy kaupan pihalta no-
peasti autoon ja puristaa olutlaatikkoa. 

•  Kameramies kysyy onko kaikki 
hyvin. 

•  Jarkko käskee tämän ajaa ja sanoo, 
että nyt mennään hänen huoneeseen 
oluelle. 

•  Kameramies sanoo, että hän näkee 
baarissa tapaamansa naisen eikä siksi 
lähde Jarkon kanssa kaljalle.

•  Jarkko menee yksin huoneeseensa. 

•  Hän on aivan murtunut. Ulkona sää 
on muuttunut tuuliseksi ja sateiseksi.
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Kohtaus 15: Heti kotiin Jarkko!

Hotellihuone

•  Jarkon esimies soittaa myöhään 
illalla Jarkolle ja käskee tämän takaisin 
konttorille. 

•  Avanto-Ari dokumentti laitetaan 
jäihin, koska yhtiön tosi-tv-formaat-
ti humalassa huomennakin on saatu 
myytyä mainoskanavan prime-time 
paikalle.

•  Esimies kertoo Jarkolle myös hyviä 
uutisia. Jarkon ura tulee lähtemään 
huimaan nousuun, sillä hänet lähete-
tään ohjelmaan kilpailijaksi.
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Kohtaus 16: Kotiinlähtö
Hotellin vastaanotto
 
•  Jarkko ilmoittaa lähtevänsä kotiin.

•  Baari/vastaanotto työntekijä har-
mistuu.

•  Arille ollaan puuhailtu torille 
yllätysjuhlia, joihin kaivattiin vielä 
juontajaa. Monet kuntalaiset olivat 
puhuneet, että Jarkkoa pitäisi kysyä 
tehtävään.

•  Jarkko maksaa kortilla. Visa-Elect-
ron toimii jälleen. 

•  Työntekijä sanoo Jarkolle tulleen 
aamulla viestin. 

•  Jarkko lähtee poissaolevana ulos 
hotellista.

•  Viesti on Vesalta, joka haastoi riitaa 
baarissa Jarkon kanssa. Vesa pahoitte-
lee aiheuttamaansa mielipahaa.
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Kohtaus 17: Missä Jarkko?
Huoltoasema Vaaran lähellä

•  Jarkko haluaa varsin pian pysähtyä 
huoltoasemalle kahville.

•  Jarkko ja kameramies istuvat pöy-
tään, jossa Jarkko lukee mietteissään 
paikallislehteä.

•  Kameramies lähtee käymään ves-
sassa.

•  Tullessaan takaisin, Jarkon paikalla 
on hänen takkinsa, tyhjä kahvimuki ja 
auton avaimet. 

•  Kameramies ihmettelee mihin Jark-
ko on mennyt ehkä aavistaen jotain.
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Kohtaus 18: Täyskäännös
bussipysäkki

•  Jarkko pysäyttää bussin, joka on me-
nossa Vaaraan. 

•  Ympäristö on vehreä, sää on aurin-
koinen ja linnut lentävät taivaalla.

• Bussipysäkillä odottava henkilö tote-
aa kesän taitavan olla tulossa.
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