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Tiivistelmä
Piirrän Hulluussarjakuvia-blogiini lukijoideni mielen ongelmista kertovia tositarinoita net-
tisarjakuviksi. Opinnäytteessäni tutkin, miten blogi kuvaa ja luo mahdollisuuksia purkaa
hulluusstigmaa, hulluihin ihmisiin kohdistuvaa häpeäleimaa. Haluan kehittää blogia ja 
työskentelyäni yhteiskunnalliseen ongelmaan puuttuen ja tabuaihetta eettisesti käsitellen.

Hulluus on osa omaa identiteettiäni ja tätä tutkielmaa, jossa tarkastelen blogityöskente-
lyäni taideperustaisesti. Haluan vaikuttaa tapaan jolla hullut –meidät – nähdään. Kuvaan 
hulluuden ihmisyyteen kuuluvaksi, yksilölliseksi kokemukseksi ja yhteisölliseksi, medikali-
soituneeksi ilmiöksi. Näkökulmalleni on tärkeää säilyttää hullun elämän kokemukselliset 
laadut, jotka joskus karsiutuvat mielenterveyttä korostavasta julkisesta keskustelusta. 

Aineisto koostuu blogimateriaalista (sarjakuvat, visuaalinen ilme, tekstit, keskustelut), 
jota tutkittiin lähilukemalla ja teemoittelemalla. Analyysi rinnastaa sarjakuvanäytteet ja 
aineistohavainnot.

Tuloksissa hulluusstigma representoituu blogissa haitallisena ilmiönä, joka vaientaa, sul-
kee ulos ja pilkkaa hulluiksi leimattuja. Stigmatisoiduimpien hulluuksien käsittely mahdol-
listaa tärkeiden ilmiöiden esilletuonnin, mutta vaatii vastuullista perehtymistä.
Blogialusta luo mahdollisuuksia stigmanpurkuun. Hulluun sarjakuvahahmoon ”tutustu-

minen” blogin ja sarjakuvakerronnan keinoin auttaa näkemään hullut yksilöinä, joilla on 
kasvot, sisäinen maailma ja oma ääni. Hahmo voi herättää stigmatisoinnille vastakkaisia, 
tunteita kuten kiintymystä, myötätuntoa ja toiveikkuutta. Sarjakuvin voi simuloida positii-
visia kohtaamisia hullujen ihmisten kanssa. 

Blogiyhteisö voi helpottaa itseään leimaavia lukijoiden oloa ja energisoida heitä arvosta-
maan ja puolustamaan kaltaisiaan. Lukijaa voi auttaa soveltamaan purkuperiaatteita ar-
keensa “toimintakäsikirjoituksin” eli sarjakuvin, jotka selkeästi kuvaavat stigmatisoivan ja 
stigmaa purkavan toiminnan eron.
Bloggaajan ja lukijoiden vuorovaikutuksella on merkitystä: dialogisuus, moniäänisyys, 

uteliaisuus ja pohdiskelevuus auttavat keskustelemaan esimerkiksi stigmakokemuksista.
Tutkielma voi auttaa lukijaa, joka on kiinnostunut hulluudesta ja sen stigmasta sekä edel-

listen eettisestä kuvaamisesta, yhteiskunnallisesta sarjakuvasta, sarjakuvabloggaamisesta
tai stigmatisoitujen ihmisryhmien puolustamisesta. 

Avainsanat sarjakuva, hulluus, mielenterveys, stigma, häpeäleima, blogi, representaatio
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Abstract
My “Comics about Madness”-blog depicts its readers’ true stories of their mental problems.
This study answers two questions: firstly, how does the blog represent the stigma of mad-
ness, the discrimination of the people who are labelled “crazy”? Secondly, what kind of op-
portunities for reducing that stigma does the blog offer? I wish to develop my ethics in rep-
resenting madness and its stigma and the blog’s pedagogical, social potential.

Madness is a part of my identity, art and an important element in this art-based study. I 
define madness as a human quality, a subjective experience and a social, medicalized con-
struction. It is crucial for this study to preserve the lived experiences of mad people that 
sometimes are left out from the discussion that focuses on mental health.

The research material consists of the comics, layout, text and comments published in the 
blog platform and was studied with close reading and thematic analysis. 

The research has shown that the stigma of madness is represented in the blog as a harmful 
phenomena that silences and discriminates people that are labeled “crazy”. In order to ed-
ucate the readers about the most stigmatized forms of madness, delicate taboo subjects such 
as suicide must be carefully examined before publishing each comic.

The second major finding was that the blog platform creates possibilities to reduce the 
stigma. The stigma or stigmatizing attitudes could be reduced when the reader “gets to 
know” the mad narrator, who is shown as an individual through comic narrative rather than 
a stigmatized stereotype. The narrator might evoke feelings of empathy, caring, hopefulness 
and other anti-stigmatizing affects in the reader. 

The blog community might be able to help the readers who have internalized the stigma 
and energize them to fight back the stigma personally and socially. The reader could be as-
sisted to apply the anti-stigma principles into their behavior through educational comics. 

It was also found that the web-based dialogue between the blogger and the readers plays 
a role in the blog’s anti-stigma goal: as an administrator, I have to encourage the conversa-
tions reciprocity, polyphony and reflectiveness.

This study might engage a reader that is interested in madness, the stigma of madness 
and the ethics of representing the aforementioned; issue-based, socially aware comics; 
comics blogging or defending a stigmatized group through art education. 

Keywords comics, madness, mental health, stigma, blog, representation, art education
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Alunperin halusin käyttää kertojana anonyymiä 
siivoojaa. Mutta se tarina ei ollut tosi eikä 
yhteiskunnallisesti yhtä merkittävä puheen-
vuoro. Omaelämäkerrallisuus oli eettisempi 
ja uskottavampi kerrontatapa. Olin kerto-
jana arvokas nimenomaan hulluna, joka näki 
hulluutta ja ymmärsi jotain näkemästään. 
Näkökulmani vahvuus oli taipumukseni eläytyä 
potilaiden asemaan.  

Mielisairaalan kesätyttö sai innostuneen 
vastaanoton ja minä paljon yhteydenottoja, 
joissa monet kertoivat hulluuskokemuksistaan.  
Hullun elämäntarinan jakaminen vaikutti aut-
tavan sekä kertojaa että kuuntelijaa: tarinan-
kertoja koki helpotusta, minä samastumista 
ja myötätuntoa. Päättelin, että ehkä 
tosipohjaisten nettisarjakuvien kautta muutkin 
mielipuolet voisivat vapautua häpeästä, salai-
lusta ja tuskasta sekä jakaa käyttökelpoista 
kokemustietoa mielen ongelmista. Siksi ideoin 
sarjakuvablogin, jonne kuka tahansa hulluutta 
kokenut voisi antaa tarinansa piirrettäväkseni. 
Perustin Hulluussarjakuvia-blogin loppuvuodesta 
2015 ja toukokuuhun 2018 mennessä siellä on 
julkaistu 19 sarjakuvapostausta. 

Haluan tietää, miten voisin kehittää sarja- 
kuvablogin kokonaisuutta, taiteellista ilmaisuani 
ja minua kasvattajana niin, että Hulluussarja- 
kuvat voisivat parhaiten purkaa ongelmallista 
häpeäleimaa. Opinnäytteeni voi auttaa lukijaa, 
joka on kiinnostunut yhteiskunnallisen sarja- 
kuvan tekemisestä, sarjakuvabloggaamisesta, 
hulluuden olemuksesta ja kuvaamisesta tai  
stigmatisoitujen ihmisryhmien puolustamisesta.

Aloittaessani opintoni työskentelin kesiä siivoo-
jana mielenterveysosastolla. Kokemus muutti 
käsitykseni ihmisyydestä, hulluudesta sekä itses-
täni, ja teki minusta sarjakuvapiirtäjän. 

Edeltävä sivu on peräisin omaelämäkerral-
lisesta Mielisairaalan kesätyttö (Suuri Kurpitsa 
2015) -esikoisalbumistani. Kohtauksessa sarja- 
kuvaminäni Vilma salakuuntelee empaattisen 
hoitajan ja ahdistuneen potilaan keskustelua. 
Oikeasti tapahtunut juttuhetki vavahdutti, 
koska samastuin potilaaseen: olin vuosia 
salaillut omaa mielenvikaisuuttani, syömishäi-
riöksikin kutsuttua tilaani. Tunsin oloni 13- 
vuotiaasta saakka voimattomaksi, ulkopuoli-
seksi, arvottomaksi ja aika hulluksi. 

Osastolla työskentely muutti kaiken: kun 
näin potilaiden ihmisarvon, kykenin pikku-
hiljaa suomaan sen itsellenikin. En ollut paha 
tai väärä, vain hieman mielenvikainen. Tuol-
loin omaksuin ihmiskäsityksen, jossa mielen 
järkkyminen tai hulluus ovat osa ihmiselämää, 
-kehoa ja -mieltä. 

Näin potilaiden kärsivän sekä hulluuksis-
taan että diagnoosiensa stigmasta eli häpeä-
leimasta. He kohtasivat sairauksiensa vuoksi 
ennakkoluuloja, tietämättömyyttä ja syrjintää. 
Koin, että yhteiskunnassamme mielen murtu-
misesta puhuttiin niin vähän ja etäältä, ettei 
kokemukseen perustuvaa, todenmukaisempaa 
kuvaa hulluudesta voinut syntyä. Minä taasen 
olin etuoikeutettu todistaessani hulluuden 
kirjoa siivoojan näkökulmasta: läheltä,  
mutta lähes näkymättömänä. Halusin puo-
lustaa osaston asukkeja piirtämällä Mieli- 
sairaalan kesätytön. 

Olen osaston ihmisille kiitollisuuden-
velassa: uskon kokemuksen ja siitä piirtämisen 
auttaneen minua niin, etten tullut itse hullum-
maksi. Sarjakuvanteolla oli minuun terapeut- 
tinen vaikutus mielestäni siksi, että valitsin 
kertoa rehellisesti elämäntarinastani.  

Prologi
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Kuva 1. Ruutu Blogin periaatteet-sarjakuvasta, jossa kuvailen blogin  
näkökulmaa hulluuteen myös näin: “Blogissa hulluus ei ole haukkuma-
sana tai takerru diagnooseihin. Toisin kuin arjessa, hoitoputkissa tai 

byrokratiassa, Hulluussarjakuvissa määrittelemme ’hullu’-sanan merkityksen itse.” 

Tämä opinnäyte on sidoksissa Hulluussarjakuvien arvoihin, jota hulluuden kirjon laaja, 
omaehtoinen (uudelleen-)määrittely sekä stigman purkaminen edustavat.  

Hulluussarjakuvia-blogin verkko-osoite: hulluussarjakuvia.sarjakuvablogit.com



9

1. Johdanto

 Tarvitsen taidekasvatuksen ulkopuolisia 
tieteenaloja tarkastellakseni stigmaa ja hul-
luutta. Lähteinäni käytän pääasiallisesti so- 
siaalipsykologista (mm. Aromaa, 2011; Cor-
rigan & Watson 2006; Räty 1987), sosiaali- 
historiallista (Pietikäinen, 2013) ja hieman  
taidekasvatuksen (Eisenhauer, 2008; Kallio- 
Tavin; 2008, 2010) tutkimusta. 

Yllätyksekseni juuri hulluuden ja sen 
stigman olemus tuotti minulle eniten pään-
vaivaa: käytin käsitemääritelmäpainiin paljon 
aikaa, koska pelkäsin toimivani hyvistä tar-
koitusperistäni huolimatta eettisesti väärin. 
Puolustamieni ihmisten kannalta se voisi olla 
vaarallista. Mitä jos tietämättäni vahvistan 
hulluusstigmaa? Siksi opinnäytteeni on myös 
perinpohjainen sukellus hulluuteen ja sen 
kuvaamisen etiikkaan. Käsitemääritelmien 
laajuus valottaa lukijalle hulluuden arkaluon-
toisuutta ja merkittävyyttä. Ja näyttää epä-
varmuuden, jota myös itseään koskevasta 
tabuaiheesta puhuva tuntee.

Perehdyn syvällisesti blogiin ja sen teko-
prosessiin laadullisin menetelmin (Varto 
1992). Merkittävin tutkimisen ja oppimisen 
menetelmäni on ollut blogin ja sarjakuvieni 
parissa työskentely. Siksi Hulluussarjakuvia- 
otteet ovat merkittävä osa tätä tutkielmaa ja 
ajatteluni kehitystä. Tutkimusasenteeni pohjaa 
taideperustaiseen tutkimusparadigmaan (Kallio- 
Tavin 2008 & 2010). 

Aineistoni koostuu erilaisista materiaalista: 
blogin periaatteista ja työskentelytavasta, sarja- 
kuvataiteesta, ulkoasusta, teksteistä ja kom-
mentoinnista. Analyysimenetelminäni käytän 
lähilukemista ja teemoittelua.

Haluan taidekasvattajana ja sarjakuvataiteilijana  
tehdä näkyviksi mielen ongelmia Hulluussarja-
kuvia-sarjakuvablogissani, johon piirrän minulle 
lähetettyjä tosia hulluuskertomuksia tarinanker-
tojieni toiveiden mukaan nettisarjakuviksi. 

Opinnäytteessäni kysyn, miten blogi kuvaa 
hulluusstigmaa, joka on vähän käytetty ja 
tutkittu näkökulma taidekasvatuksen konteks-
tissa Suomessa. Määritelmässäni hulluuden 
stigma tai hulluusstigma tarkoittaa hullujen 
joukon vähättelyä, välttelyä ja syrjintää. Stigma 
on häpeäleima, joka alentaa yksilön kokonai-
sesta ja arvokkaasta ihmisestä joksikin vajavai-
semmaksi, väheksyttäväksi ja ulossuljettavaksi 
muiden silmissä (Goffman 1963, 3).

Hulluuden stigman loppuminen tarkoittaisi 
tilannetta, jossa stigma ei vaikuttaisi negatiivi-
sesti hulluksi leimatun työelämään, terveyden- 
hoitoon, koulutukseen tai läheisiin ihmissuhtei-
siin. Hulluusstigman helpottaminen olisi kaikkien 
etu, koska sen vähittäinen purkaminen edistää 
hyvän elämän, oikeudenmukaisuuden ja tasa-
arvon toteutumista. Lisäksi stigma koskettaa 
monia meistä: hulluja, heidän läheisiään ja alalla 
työskenteleviä. 

Puhun hulluusstigman purkamisesta, sillä 
hulluusstigman välitön poispyyhkiminen lienee 
mahdotonta. Stigmanpurku on työtä: toden-
mukaisen tiedon välittämistä, myötätunnon 
herättämistä ja syrjiviin rakenteisiin puuttu-
mista. Teen blogissani stigmanpurkutyötä tai-
dekasvatuksen ja taiteen keinoin. 

Hulluusstigma on opinnäytteen ensisijai-
seksi käsitteeksi osuvin, sillä ‘hulluus’ on mielen- 
terveyden häiriötä laajempi, vanhempi sekä yksi-
lölliset hulluuskokemukset käsittävä sana  
(Pietikäinen 2013). Pidän hulluutta inhimillisenä 
ilmiönä, jota valtaapitävä medikalisoitunut vies-
tintä ei yksin tavoita.
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Tutkin kahta kysymystä: millä tavoin kuvaan 
hulluusstigmaa blogissani ja millaisia mah-
dollisuuksia hulluusstigman purkamiseen 
sarjakuvablogi tarjoaa? Lisäksi analyysin 
osassa C. tutkin vuorovaikutustani blogin 
lukijoiden kanssa.

Tutkiessani mieleeni nousi hulluusstig-
maan  ja sen purkamiseen liittyviä merkityk-
sellisiä aihepiirejä, teemoja. Siksi analyysiluku 
on jaettu viiteen teemaan, joista kukin on oma 
kokonaisuutensa. Teemoja yhdistää pohdinta 
siitä, miten blogissa olen toiminut, miten voisin 
toimia ja miten aion toimia vastaisuudessa 
purkaakseni hulluusstigmaa. 

Kuva 2. Omakuvani ajalta jolloin suunnittelin Hulluussarjakuvia (2015).

Toisaalta piirtyy kuva yhteiskunnallisen sarja-
kuvataiteesta, blogityöstä ja nettipohjaisesta 
taidekasvatuksesta. Lukija voi ammentaa 
oppimispolustani, joka mutkittelee epätietoi-
suudesta oivalluksiin ja lopulta perusteltuun 
näkemykseen, jonka pohjalta jatkan mielenter-
veystyötäni ja sarjakuvataidettani.
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2. Tutkielman lähtökohdat

2.1. Tutkimusmenetelmät, 
       -aineisto ja -asenne
Opinnäytteeni perustavin tutkimisen ja oppi-
misen menetelmä on ollut Hulluussarjakuvia-
blogin työstäminen. Yritän tutkielmassani 
käsitteellistää ilmiöitä ja kysymyksiä, jotka ovat 
osoittautuneet tabuaiheista blogia tehdessä 
merkityksellisiksi, vaikeiksi tai välttämättö-
miksi. Siksi aloitan perustelemalla hulluus- ja 
stigmakäsitykseni perinpohjaisesti luvussa 3. 
Tavassani tutkia on toimintatutkimuksen ja 
tapaustutkimuksen piirteitä.

Tehdessäni blogia aktiivisesti 2015 ja 2016 
en tiennyt kerryttäväni kokemustietoa opin-
näytteeseen. Pikkuhiljaa ajatus hulluusstigman 
tutkimisesta kehkeytyi. Tutkiessani en ole blo-
gannut, vaan olen pysähtynyt tarkastelemaan 
blogia kokonaisuutena . 

Tutkimusasennettani voisi kuvata taide- 
perustaiseksi (Kallio-Tavin 2008 & 2010), koska 
tutkimani blogi kytkeytyy yhteiskunnalliseen 
ongelmaan, hulluusstigmaan. Taideperustainen 
tutkimusparadigma sallii kaltaiseni “tutkivan 
taiteilijapedagogin” (Kallio-Tavin, 2008, 113), 
jossa tutkijana olen  osa tutkittavaa aineistoani 
sekä saman aineiston analysoija . 

Aineisto koostuu vuonna 2015 perustetun 
blogin kokonaisuudesta, kattaen muun muassa 
sarjakuvataiteen ja kommentoinnin. Tarkas- 
telen aineistoani laadullisesti. Ajattelulleni on 
ominaista käsitteellistää oppimistani ja sovel- 
taa työhöni erilaisia teorioita. Toisaalta hul-
luusstigman helpottaminen on minulle aidosti 
ja henkilökohtaisesti tärkeää. Opinnäytteel-
läni haluan vaikuttaa tapaan, jolla mielen 
ongelmista kärsivät ihmiset nähdään. Lisäksi 
haluan työskennellä arkaluontoisen aihepiirin 
parissa eettisesti oikein. 

Tutkin silminnähtävän blogiaineiston lisäksi 
kokemuksiani aineiston valmistamisesta. Tarkoi- 
tukseni on liikkua joustavasti kasvattaja- ja 
taiteilijaroolieni välillä, jotta tavoittaisin myös 
sellaista, mitä en havaitsisi vain jommasta kum-
masta roolista käsin (Kallio-Tavin 2008, 111). 
Näkökulmani aineistooni on ainut laatuaan, 
koska olen blogin kokonaisuuden ainut hallin-
noija. Olen blogityössäni erottamattomasti 
taiteilija ja kasvattaja, jolla on kiinteä sidos blo-
giaineistoon ja tutkielmani tavoitteeseen. Tai-
deperustaisessa tutkimuksessa on “luontevaa, 
että tutkimus nähdään -- kiinteänä osana tutkijan 
persoonaa” (Kallio-Tavin, 2008, 113). 

Eettinen ihmistutkimus ei ohenna tai 
esineellistä kohdettaan, vaan tuo esiin tutkit-
tavan  merkitysten kokonaisuuden, esimerkiksi 
kokemustiedon (Varto 1992, 14).  Aiemmin 
esimerkiksi Aromaa (2011) ja Räty (1987) ovat 
käyttäneet kokemuksellisia laatuja säilyttäviä 
mielenterveyden häiriön stigman tutkimus- 
menetelmiä. Samankaltaisesti Hulluussarja- 
kuvissa on tärkeää säilyttää tarinankertojieni 
kokemustiedon sisältö sellaisena, jonka he alle-
kirjoittavat. Tässä tutkielmassa haluan tuoda 
kirkkaasti esiin hulluusstigmaan liittyvän  
blogiaineksen.

2.2. Tutkielman tavoite 
        ja tutkimuskysymykset
Tutkin, miten esitän ja voisin helpottaa  
hulluuden stigmaa Hulluussarjakuvia-blogini 
avulla. Tarkoitukseni on kehittää sarjakuva- 
blogini kokonaisuutta, taiteellista ilmaisuani 
ja minua kasvattajana niin, että Hulluussarja-
kuvat voisivat purkaa häpeäleimaa mahdolli-
simman hyvin.
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nidottu, amerikkalainen supersankarisarjakuva 
voi olla yli satasivuinen tai itse tehty, euroop-
palainen kopiokone-zine alle 20 sivua pitkä.2.

Sarjakuvakirjoja kutsutaan usein albu-
meiksi, joiden perinteikäs 40, 46 tai 62 sivun 
mitta istui painotekniikkaan. Novelli- tai albu-
mimuotoista sarjakuvaa voidaan kutsutaan 
myös sarjakuva- romaaneiksi (engl. graphic 
novel, ransk. roman de bande dessinee), mikä 
viittaa pituuden lisäksi tietynlaiseen sisältöön.3.

2.32. Hulluussarjakuvien esikuvat:  
          Maus ja Meti

Sarjakuvaromaanit ovat vaikuttaneet eniten 
Hulluussarjakuvien syntyyn ja tyylilajiin. Niiden 
perinteisiä albumeja vapaampi, usein pidempi 
mitta sallii hulluuden kaltaisten tabuaiheiden 
huolellisen käsittelyn. Lisäksi osa sarjakuva-
romaaneista on tosipohjaisia ja teosten ker-
ronnassa tekijä näyttäytyy vuorovaikutuksessa 
tarinaansa kertovan päähenkilön kanssa.

Klassikoksi muodostunut Art Spiegelmanin 
Maus-sarja (alkuperäiskokoelma 1986 Pan-
theon Books, suomennokset 1990 & 1992, 
WSOY) kertoo Spiegelmanin juutalaisen isän 
selviytymistarinan natsien terrorisoimassa 
Euroopassa. Teos näyttää sekä isän keskitys-
leirikokemuksen että isän ja pojan - sarjakuvan 
päähenkilön ja tarinan sarjakuvaksi välittävän 
piirtäjän - jännitteisen suhteen. 

Aapo Rapin Meti (Arktinen banaani, 2008) 
on kerronnallisesti Mausin kaltainen: tekijän 
mummo Meti kertoo Rapille juttuja, joita 
pojanpoika piirtää sarjakuviksi. Hauskojen 
ja riipaisevien kertomusten lomassa kuva-
taan mummon ja lapsenlapsen ristiriitaista 
suhdetta. Maus ja Meti esittävät päähenkilöt 

2. Ks. viite 1.

3. Ks. viite 1.

Tutkimuskysymys A: Kuinka Hulluus- 
sarjakuvia-blogi kuvaa hulluusstigmaa?
Tutkin hulluusstigman representaatioita blo-
gissa. Miten häpeäleima kuvataan sarjakuvissa 
ja niiden tarinankerronnassa? 
Tutkimuskysymys B: Millaisia hulluus-
stigman purkumahdollisuuksia blogi 
tarjoaa?  
Pohdin käyttämiäni ja uusia, potentiaalisia 
mahdollisuuksia hulluusstigman purkamiseen 
blogiympäristössä. Sovellan mielenterveysin-
stituutioiden, hulluuden stigmaa tutkineiden 
(esim. Aromaa 2011; Corrigan & Watson 
2006; Räty 1987) ja kokeneiden ehdottamia 
purkukeinoja sekä työkokemustani bloginteosta. 

2.3. Hulluussarjakuvia-
        blogin kontekstointi

2.31. Sarjakuva

Sarjakuvan määritteleminen tyhjentävästi ja 
akateemisesti on haastavaa. Selvää on, että 
sarjakuvalla on ainutlaatuinen kielensä ja se 
muodostuu useimmiten ruuduittain etenevästä 
kuva- ja tekstikerronnasta. Moninaisen taide-
muodon voi ajatella syntyneen jo muinaisen 
Egyptin kuvakerronnassa. Sarjakuvan moderni 
aikakausi alkoi 1800-luvun lopussa Yhdysval-
loissa sanomalehtisarjakuvin.1. 

Sarjakuva on historiallisesti ollut paino-
tuote, jonka julkaisupaikka on määritellyt 
teoksen pituutta ja tyylilajia. Sanomalehdissä 
julkaistaan muutamien ruutujen pituisia strip-
pejä. Sarjakuvalehdet ja -kokoelmat sisältävät 
yhden tai useamman sivun pituisia sarjakuva- 
novelleja. Sarjakuvalehtien sisältö ja pituus  
vaihtelee genreittäin voimakkaasti: niitein 

1. Sarjakuva. Wikipedia, suomenkielinen artikkeli. 
 fi.wikipedia.org/wiki/Sarjakuva 
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ja autobiografiset sivuhahmonsa avoimessa, 
omaelämäkerrallisessa suhteessa toisiinsa. 
Vuorovaikutteinen, tosipohjaisena esitetty ker-
ronta antaa piirtäjän tulkinnalle uskottavuutta, 
koska hänellä on erityinen sidos kertojaansa. 

Mausin ja Metin voi tulkita myös teki-
jöidensä yrityksiksi ymmärtää itseään, taus-
taansa ja kokemuksiaan. Teokset kuvaavat 
päähenkilöitään ja autobiografisia sivuhah-
mojaan tabuaiheita - kuten kuolemaa, sotaa, 
väkivaltaa ja syrjintää - kaihtamatta. Arvostetut 
kirjat toimivat esikuvina Hulluussarjakuville, 
kun asetin tavoitteekseni piirtää muiden 
hulluutta kokeneiden kertomuksia. 

2.33. Kapinallinen ja yhteis- 
         kunnallinen sarjakuva

Sarjakuvailmaisua rajoitettiin Yhdysvalloissa 
1950-luvulla, jolloin suurten kustantajien 
perustama Comics Code Authority- liitto 
sensuroi sarjakuvien sisältöä. Sarjakuva näh-
tiin nuorisoa turmelevana roskakirjallisuu-
tena. Tiukka sääntely synnytti Underground 
Comix-liikkeen, jonka oma- tai pienkustanne-
julkaisut eivät räävittömyydessään tai poliit-
tisessa vastarinnassaan noudattaneet Comics 
Code-säännöstöä.4. 

4.  Comics Code Authority. Wikipedia, englanninkielinen  
       artikkeli. en.wikipedia.org/wiki/Comics_Code_Authority

Kuva 3. Tulkitsen Aapo Rapin Meti (Arktinen Banaani 2008)-sarjakuvateoksen tekoprosessin vuoro-
vaikutteiseksi. Teoksessa Rapin hahmo kuuntelee mummonsa Metin kertomukset, piirtää ne ja joskus 

näyttää sivuja Metille. Sitten Rapi-hahmo kuuntelee mummonsa kommentit piirretyistä 
sarjakuvista. Lähestymistapa tuntuu kunnioittavan sarjakuvaan tarinansa antanutta kertojaa. 
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Tapahtumaketju toi esiin sarjakuvan mahdolli-
suudet rikkoa taidemuotoon tai sen tekijöihin 
kohdistettuja odotuksia. Esimerkiksi holo-
kaustia käsitteleville Maus-albumeille oli vaikea 
löytää kirjakustantajaa. Kun teos viimein 
julkaistiin, tuli siitä kansainvälinen menestys.1. 

Maus loi osaltaan sarjakuvaan yhteis- 
kunnallista virettä, jossa tabuaiheistakin sai 
piirtää. Vaietuista, yhteiskunnallisesti tai 
henkilökohtaisesti merkittävistä näkökulmista 
kertovat myös Marjane Satrapin Persepolis-sarja 
(suomennokset Persepolis - iranilainen lapsuu-
teni, Like 2004 ja Persepolis 2 - kotiinpaluu, Like 
2007), Ville Tietäväisen Näkymättömät kädet 
(WSOY 2011) sekä David B.:n Epilektikko 
(suomennos WSOY 2013). 

1. METAMAUS (Pantheon Graphic Novels,2011)-
    haastatteluteoksen arvio. Koisdec, Dan: Sunday Book  
    Review: The Making of ‘Maus’. 2.12.2011, 
    The New York Times. 

Kuva 4. Spiegelmanin hahmo pyytää isäänsä 
antamaan tarinansa kirjaan. Kuva: Art Spiegelman. 

2.34. Hulluussarjakuvien edeltäjä: 
         Mielisairaalan kesätyttö

Innostuin sarjakuvaromaaneista taidekasvat-
tajakoulutukseni alussa. Yhteiskunnallisuuden 
lisäksi minua kiehtoi sarjakuvanteon tasa-ar-
voisuus: aloittaminen vaati vain innostuksen, 
lukutaidon, kynän ja paperia. Edulliset ja yksin 
puurtamisen sallivat minimiresurssit ovat 
monien ulottuvilla, ja niiden mukana myös 
sarjakuvan kapinavoima. Olin vihainen, nuori 
nainen, kun ryhdyin sarjisten suurkuluttajasta 
niiden tekijäksi. Näin sarjakuvanteon tapana 
kanavoida ja kommunikoida kapinaani. 

Syvennyin taidemuotoon Sarjakuvailmaisun 
sivuaineessa, jonka lopputyönä piti toteuttaa 
20-sivuinen sarjakuva. Pikkuhiljaa kurssisuo-
ritus paisui yli 112-sivuiseksi esikoisteokseksi. 
Turhaumieni, koulutukseni, sarjisvaikutteiden 
sekä ainutlaatuisten kesätyökokemusten sum-
mana syntyi esikoissarjakuvani Mielisairaalan 
kesätyttö. Oli mielipuolista aloittaa sarjakuvan-
teko yli satasivuisella kirjalla, mutta minulla 
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oli pakottava tarve kertoa kokemuksestani.  
Vaikka päähenkilö perustuu minuun, kyse oli 
myös minua tietämättään auttaneiden osaston 
asukkaiden oikeudesta hyvään elämään. 

Käsikirjoittaessani löysin Petteri Pietikäi- 
sen vastajulkaistun Hulluuden historian (Gaude-
amus 2013). Tuolloin omaksuin tätäkin tutkiel- 
maa ohjaavan ihmiskäsityksen, jossa hulluus 
on ymmärrettävä osa ihmisyyttä ja sen stig-
matisoiminen haitallista. Kirjoittaessani ja 
piirtäessäni omaa tarinaani ymmärsin oma-

elämäkerrallisen sarjakuvatyöskentelyn tera-
peuttisen ja itsestigmaa purkavan potentiaalin. 

Kirja sai hyvän vastaanoton, mutta tunsin 
työni vielä keskeneräiseksi: halusin piirtää lisää 
tosipohjaisia tarinoita, jotka voisivat auttaa 
purkamaan hulluusstigmaa. Siksi ideoin Hulluus-
sarjakuvia-blogin, jonne kuka tahansa hulluutta 
kokenut voisi antaa tarinansa piirrettäväkseni.

Kuva 5. 
Mielisairaalan kesätyttö 

kertoo omaelämä-
kerrallisesti ajasta,

 jolloin työskentelin kolme 
kesää siivoojana 

mielenterveysosastolla. 



171616

Kuva 6. Julkaisutapa 
vaikuttaa nettisarjakuvien 

muotoon ja sisältöön. 
Esimerkiksi Hulluussarjakuvia on tyy-

pillinen sarjakuvablogi, 
jonka sarjakuvapostauksia luetaan 

selaamalla alaspäin. Siksi kunkin 
postauksen ruudut taitetaan 

vertikaalisesti eli ylhäältä alas luettaviksi 
painotuotteista tutun, horisontaalisen 

lukusuunnan sijaan. Käännän sarjakuvani 
englanniksi tekstityksin ruutujen alle.

Ote Kadoksissa / A Lost Mind-
Hulluussarjakuvasta, joka on tarinan-

kertoja SusuPetalin kanssa tehdyn 

Depressiotrilogian viimeinen osa.
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2.35. Blogisarjakuvat 

Nettisarjakuvat ovat sarjakuvaa, jota julkais-
taan erilaisilla internet-alustoilla, esimerkiksi 
blogeissa. Blogi on verkkosivusto, jonka tekijä 
julkaisee teksti-, kuva- tai muuta sisältöä  
postauksissa, käänteisessä kronologisessa  
järjestyksessä näkyvissä julkaisuissa. Blogeja on 
lukemattomia erilaisia, mutta useissa bloggaaja 
kertoo elämästään päiväkirjamaisesti. Useita 
blogeja voi luonnehtia julkisiksi päiväkirjoiksi.1. 

Sarjakuvablogien määrää ei tunneta, sillä 
niitä löytyy kaikilta julkaisualustoilta jotka 
tukevat kuvajulkaisuja, esimerkiksi Bloggerista, 
Tumblrista ja Facebookista. Suurin sarjakuvaan 
keskittynyt suomalainen blogiportaali on 
Suomen Sarjakuvaseuran omistama ilmainen 
Sarjakuvablogit.fi, jossa on varovaisen arvion 
mukaan noin 1700 blogia ja joista arviolta noin 
300 on aktiivisia.2.

Moni suomalaisista sarjakuvablogiesta on 
omaelämäkerrallinen. Tutkimme ilmiötä sarja-
kuvatutkija Katja Kontturin kanssa (ks. kuva 8 
seuraavalla sivulla).3.  

Samaan aikaan Tiia Salmelin tutki Pro 
gradu- työssään sarjakuvabloggaamisen merki-
tyksiä identiteettityössä bloggaajahaastatteluin 
(Salmelin, 2017), päätyen vastaaviin tuloksiin. 
Sarjakuvabloggaaminen voi olla keino rakentaa 
omaa minuutta, tutustua itseen tai päästä  
yhteyteen muiden kanssa.

Hulluussarjakuvia on sekä suomalaiselle 
blogikentälle tyypillinen että siinä poikkeuksel-
linen sarjakuvablogi. Kuten Hulluussarjakuvat, 
omaelämäkerralliset sarjakuvablogit eivät

1.  Blogs. Wikipedia, englanninkielinen artikkeli.
      en.wikipedia.org/wiki/Blog

2.  Lähde: Sarjakuvaseuran ylläpitämän Sarjakuvakeskuksen  
      tiedottaja ja Sarjainfo-lehden päätoimittaja Aino Sutinen 
      15.12.2017.

3.  Katja Kontturi & Viivi Rintanen: Sarjakuvabloggaaminen: 
      terapiaa & vertaistukea? Sarjakuvajohdanto suomalaiseen 
      kyselytutkimukseen 2017. KUTI #45 (2017), 10-13. 

Kuva 7. Ruutu Mitä nyt taas-blogin
Yksi puhelu tullut (2.6.2015)-sarjakuvasta. 

Nimimerkki Kuningatar Alkoholi 
kuvailee blogissaan taustaansa 

alkoholistiperheen lapsena 
koskettavasti ja informatiivisesti. 

 
kaihda arkoja tai henkilökohtaisia aiheita tai 
mielenterveysongelmien käsittelyä.  

Ammennan lukuisista 2000- ja 2010-luku- 
jen blogisarjakuvista, jotka voivat helpottaa 
sekä tekijän että lukijan mieltä. Hyviä esi-
merkkejä ovat Tea Tauriaisen Mad Tea Party, 
Milla Paloniemen En vaan osaa! ja Kuningatar 
Alkoholin Mitä nyt taas -blogit. 

Hulluussarjakuvat eroaa mainituista 
omaelämäkerrallisista sarjakuvablogeista, 
koska tarinankertoja ei itse kerro tarinaansa 
sarjakuvamuodossa, vaan minä olen heidän  
‘puolestapiirtäjänsä’. Seuraavassa kuvailen  
tarinankertoja-puolestapiirtäjä-yhteistyötä,  
sarjakuvantekoprosessia ja eettisiä huolia, 
joiden vuoksi tämä tutkielma syntyi.
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Kuva 7.  Toteutimme taiteilija-tutkija-parina ‘sarjakuva-artikkelin’, joka kuvaa omaelämäkerrallisen 

            sarjakuvabloggaamisen terapeuttisia ja vertaistuellisia ominaisuuksia.  Tutkija Katja Kontturi               

            analysoi suomalaisille sarjakuvabloggaajille laaditun nettikyselyn tulokset, jotka minä kuvitin.    

             Kyselytutkimuksen 45 vastaajasta 78% koki bloggaamisen lisänneen heidän henkistä hyvin-

       vointiaan ja 42% kommenttikentän antaneen heille vertaistukea (Kontturi & Rintanen, 2017).   

       Koko artikkeli myös osoitteessa kutikuti.com/kuti_pdf/ Kuti45_insert_spreads.pdf (sivut 10-13).

2.36. Tarinankertojat,  
          puolestapiirtäjä ja  
         hulluuden kuvaamisen etiikka

Kuka tahansa hulluutta kokenut tai läheltä 
nähnyt saa ottaa minuun yhteyttä sähkö- 
postitse ja toivoa tarinaansa Hulluussarja- 
kuvaksi. Vastaan kaikille ja osaa pyydän tarinan-
kertojiksi sarjakuviin. Vaikken voi piirtää kaikkia 
tarinoita, jokainen yhteydenotto rikastaa  
käsitystäni hulluudesta ja sen stigmasta. 

Yhteydenotto-ohjeistuksessa kuvailen 
yhteistyön periaatteita: omaehtoisen ker-
ronnan mahdollisuutta, luottamusta, vuoro- 
vaikutteisuutta, vapaaehtoisuutta ja Hulluus-
sarjakuvien rajallisia resursseja. Tekstissä 
pyydän kertojaa kuvaamaan itseään ‘vapaa-
muotoisesti’ materiaalein, jotka kuvaavat 
hänen kokemustaan parhaiten. 

Minun ja tarinankertojan välillä vallitsee 
vaitiolovelvollisuus, eli en jaa hänen minulle 
kertomiaan asioitaan tunnistettavin piirtein 
eteenpäin. En lupaa tarinankertojalle terapeut-
tista kokemusta, mutta osa on kokenut hyvin-
vointinsa tai itsetuntemuksensa lisääntyneen 
yhteistyön tuloksena. 

Työskentely vaatii luontevaa ja avointa 
yhteyttä tarinankertojaan. Se sujuu parhaiten 
kun minun ja tarinankertojan välillä on lämmin- 
henkinen vuorovaikutus. Silloin voin kokea 
samastumisen tunteita, mutta en oleta, että 

tiedän täsmälleen miltä kertojan kärsimys 
tuntuu. Yritän säilyttää uteliaisuuteni ja kykyni 
kuunnella, mitä tarinankertoja haluaa sarjaku-
valla viestiä. Minulla ei ole kokemusta esimer-
kiksi psykoosista, joten luotan tarinankertojan 
kokemustietoon. Yleensä esitän kertojalle 
paljon tarkentavia kysymyksiä: “Ymmärsinkö, 
mitä tarkoitit? Mitä en ymmärtänyt? Jos ymmär-
täisin vain muutaman asian oikein, mitä toivoisit 
niiden olevan?” Keskustelu on onnistunut,  jos 
tarinankertoja kokee minun kuulleen tai ymmär-
täneen olennaisen hänen kokemuksistaan.

Koen pääseväni lähemmäs kertojaa, mutta 
silti hänen ulkopuolelleen, erilliseksi henki-
löksi. Vaikka minulla on hulluuskokemukseni, 
tarinankertojan kokemus on aina yksilöllinen. 
Usein tapahtuu käännekohta, jossa kertoja 
oikaisee oletuksiani tai kertoo jotain, mitä en 
tavoittaisi ilman hänen apuaan. 

Huomaan pyrkiväni kohti dialogisen keskus-
telun periaatteita, joita Kauko Haarakangas 
kuvaa Parantava puhe (Magentum, 2008)-
teoksessaan: kuuntelemista, kuultuun vastaa-
mista, merkitysten jakamista ja reflektiivisyyttä 
(Haarakangas 2008, 28-30). 

Kasaamme keskustellen kertomuksen 
alustavan tarinankaaren. Laadin tekstikäsikirjoi-
tuksen, jota tarinankertoja kommentoi. Hänen 
toiveidensa mukaan jatkan työskentelyä luon-
nosteluun. Jälleen pyydän kertojan kommentit, 
joiden turvin etenen piirtotyöhön. Lopuksi 



2120

pyydän tarinankertojaa osallistumaan postaus-
tekstin tekoon vastaamalla muutamaan kysy-
mykseen: “Mitä haluaisit kertoa lukijoille tarinasi 
taustoista tai itsestäsi? Millaista työskentely oli? 
Mitä pidät lopputuloksesta?”

Vaikka teemme luottamuksellista yhteis-
työtä hyvässä hengessä, olen ilmiselvästi blogin 
suurin vallankäyttäjä. Olen tarinoiden valitsija, 
konseptin kehittäjä, sarjakuvantekijä ja julkai-
sija. Siksi on tärkeää, että teen työtäni eetti-
sesti oikein. 

Työskentelyäni on värittänyt blogin koko 
historian ajan suuri huolestuneisuus. En ole 
kyennyt piirtämään niin monia tarinoita kuin 
olisin halunnut, saati osannut mitoittaa työ-
määrää realistisesti. Stressaantuneena olen 
tuskaillut joitakin negatiivisia palautteita, 
kyseenalaistaen oikeutukseni piirtää hullujen 
puolesta tavallani. Tutkielmaani innoitti huoleni 
blogin etiikasta: mitä jos ymmärtämättömyyt-
täni huononnan hullujen asemaa ja vahvistan 
stigmaa? Mitä on hulluus tai stigma, joihin 
toivon blogin vaikuttavan? Millaisia seurauksia 
ja tulkintoja sarjakuvillani on? Mitä jos vääris-
telen tai olen väärässä? 

Kuva 10. Ote Tyhjäpää /
An Empty Mind-

       Hulluussarjakuvasta. 

Aloitin tutkimisen pohtimalla loputtomasti 
hulluuden ja stigman määritelmiä. Kuvittelin 
löytäväni eettisesti, teoreettisesti ja käytännöl-
lisesti eli yksiselitteisesti oikean vastauksen. Sen 
pohjalta perustelisin tapani puhua ja piirtää  
hulluudesta ja sen stigmasta - ja ratkaisisin 
koko ongelmallisen stigman! 

Tiedostamaton, epärealistinen toiveeni  
hulluusstigman patenttiratkaisusta paljastui  
tutkielman edetessä. Silloin nostin nenäni  
kirjasta ja aloin tutkailla esiinnousseita kysy-
myksiä arvokkaina itsessään: kun toivon 
teoksillani ja blogillani olevan yhteiskunnal-
lista merkitystä, onko merkitys sellainen mitä 
tarkoitin? Kertovatko teokseni jotain uutta 
siitä laajasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä, johon 
haluaisin vaikuttaa? 
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3. Keskeisiä käsitteitä
3.1. Hulluus
Seuraava käsitemääritelmä on muodostettu  
erityisesti aate- ja oppihistorian professori  
Petteri Pietikäisen Hulluuden historia (Gau-
deamus 2013) -teoksen sekä Lauri Rauhalan 
holistisen ihmiskäsityksen (Ihmiskäsitys ihmistyössä, 
Gaudeamus 2015) pohjalta. Hulluus on kaikkea 
sitä, mikä ei kulloisenakin aikana ole normaalia 
tai tervettä: “hulluksi todetaan ja luokitellaan 
ihminen, jonka käytös poikkeaa niin sanotusta 
keskivertokäyttäytymisestä enemmän kuin normaa-
liuden rajat sallivat (Pietikäinen 2013, 12).“ 

Käsitykset hulluuden syistä, poistamisesta 
ja merkityksistä vaihtelevat. Esimerkiksi minä 
ajattelen, että mielen järkkyminen, normaalista 
poikkeava käytös ja ihmisten tekemä hulluuden 
määrittely ovat osa ihmisyyttä. Kaikki eivät ole 
hulluuden olemuksesta samaa mieltä: hulluus on 
neutraalin, inhimillisen ominaisuuden sijaan  
kulttuurisesti tabu eli kielteinen, salattava tai  
vältelty asia, josta puhuminen on sopimatonta 
tai jopa kiellettyä.

Erittelen hulluuden kolmipuoliseksi:  
inhimilliseksi ilmiöksi, yksilölliseksi kokemuk-
seksi ja yhteisöllisesti syntyväksi. Olemuspuo-
lille on yhteistä hullun ihmisen poikkeaminen 
tarpeeksi paljon ajatuksiltaan ja käytöksellään 
normatiivisemmasta enemmistöstä. 

3.11. Hulluus inhimillisenä ilmiönä

7000 vuotta vanhat kivityökaluin poratut kallot 
voivat viitata hulluuden parannusyrityksiin jo 
kauan ennen kirjoitettua historiaa (Pietikäinen 
2013, 23). Ihmiskunnan historian aikana on saat-
tanut aina olla ihmisiä, jotka toiset ihmiset ovat 
käsittäneet, itse identifioituneet tai muut määri- 
telleet hulluiksi. “Tutkimalla hulluutta tutkimme 
samalla ihmisyyttä ja ihmisluontoa”, toteaa  
Pietikäinen (2013, 15). Maailmankuvassani 
hulluille kuuluu sama ihmisarvo kuin ei-hul-
luille. Historiallisesti näin ei ole koskaan

Kuva 11. Ote Tyhjäpää /An Empty Mind- Hulluussarjakuvasta. SusuPetal & Viivi Rintanen, Hulluussarjakuvia 2017. 
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täysin ollut, vaan hulluja on alistettu, hävetty, 
eristetty, syrjitty, pakkosteriloitu, vangittu ja 
jopa joukkomurhattu (Pietikäinen 2013, 307-
344). Tavoittelen kasvattajana tilannetta, jossa 
hullut nähtäisiin ei-hullujen kanssa saman-
arvoisina eikä kaltoinkohtelua tapahtuisi. 
Stigmatisoiminen voi nykyisin olla rivien- 
välistä ja arkista, mutta silti haitallista.

Hulluuteen suhtautuminen on eettinen  
kannanotto ja ihmisoikeuskysymys. Minulle 
hullut eivät ole hulluutensa vuoksi pahoja tai 
tuomittavia, vaikka hulluus liittyy ihmiselämän 
pimeisiin puoliin: tuskaan, sairauteen, kaaok-
seen ja kuolemaan. Hulluudesta kärsivät ovat 
syyttömiä poikkeavuuteensa, sillä hulluus ei ole 
valinta. Jos hulluus olisi valinta, tuskin kukaan 
sen kärsimystä ja negatiivisia seuraamuksia  
tietoisesti valitsisi. 

3.12. Hulluus osana  
          holistista ihmiskäsitystä

Suhtautumiseni hulluuteen kertoo ihmis- 
käsityksestäni. Ihmiskäsitys erottaa ihmisen 
muista ilmiöistä ja olioista ja erittelee “ihmiselle 
tyypilliset piirteet, joita ei voi ohittaa ihmisestä 
puhuttaessa” (Varto 1992, 43).  Pohjaan Lauri 
Rauhalan holistiseen ihmiskäsitykseen (Rauhala  
2015), jonka Vartokin esittää perusteltuna lähes-
tymistapana laadullisessa ihmistutkimuksessa 
(Varto 1992, 69-71). Rauhala kuvaa ihmisen 
olemassaoloa kolmen yhteenkietoutuneen ole-
muspuolen, tajunnallisuuden, kehollisuuden ja 
situationaalisuuden eli elämäntilanteen (Rauhala 
2015, 31-46), avulla. Rauhalalle ihmisen perusta-
vanlaatuinen ero muihin olentoihin on mielelli-
syys. Ihminen havaitsee, kokee ja ajattelee

luoden merkityssuhteita tajunnassaan (em. 
2015, 34-38).  

Holistisessa ihmiskäsityksessä tajunnalli-
suudella on erityisasema, sillä se toimii “‘ole-
massaolon laadun seismografina’ (em. 2015, 115)” 
ja vaikuttaa muihin olemuspuoliin. Tajunnalli-
suuden ja kahden muun olemuspuolen vuoro-
vaikutus voi olla suotuisaa, tai kuten monen 
hulluuden kohdalla, epäsuotuisaa.1. 

Vaikka nimeän tajunnalliset ongelmat 
Rauhalasta poiketen hulluudeksi, on näke-
myksissämme samoja piirteitä. Tulkitsen psy-
kologinakin toimineen Rauhalan ajatelleen, 
että mielen ongelmat ovat ymmärrettävä osa 
ihmisen elinkaarta.2. Jos ihminen on muita eliöitä 
tajunnallisempi olento, ovat psyykkiset häiriöt 
loogisia ihmiselämän pulmia. Holistisen ihmis- 
käsityksen kaksi muuta puolta, orgaaninen keho 
sekä elämäntilanne ovat vuorovaikutuksessa 
tajunnallisuuden kanssa. (Rauhala 2015.)

Eritellessään ihmisten parissa tehtävän 
työn etiikkaa ja vaikutuskanavia Rauhala näkee 
kasvatuksen ja taiteen vaikuttavan ensisijaisesti 
tajunnan kanavan kautta. Se on vuorovaiku-
tusta, jossa kasvattaja tai taitelija auttaa toista 
ihmistä käsittämään erilaisia merkityssuhteita 
(em. 2015, 160-161) - esimerkiksi tavalla, jolla 
minä johdannossa perustelin hulluusstigman 
haitallisuutta. Näen sarjakuvatuotantoni kas-
vattaja-taiteilijan yrityksenä esittää hulluus 
inhimillisenä ilmiönä, jonka stigmatisointi on 
haitallista.

1.  Rauhala ei puhu hulluudesta, vaan hänen käsityksessään psyykkiset
häiriöt ovat niiden kokijan tai muiden kannalta “epäsuotuisia merki-
tyssuhteita”, joissa kokijan maailmankuvassa ja käsityksessä itsestään 
on haitallisia piirteitä (Rauhala 2015, 36). 

2.  Backmann, Jussi: Lauri Rauhala (1914–2016), 1.6.2016.
      Artikkeli filosofia.fi-sivustolla. filosofia.fi/node/7195
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3.13. Hulluus yksilöllisenä  
          kokemuksena

“Hulluus” on akateemisesti määriteltä-
vissä oleva ilmiö. Sen sijaan “hullu”, on elävä 
ihminen. Hulluudesta puhuminen myös yksilöl-
lisenä kokemuksena on blogini ja tämän tut-
kielman yksi merkittävimmistä arvoista. 

Hulluus tuottaa paljon kärsimystä kan-
tajalleen ja tämän läheisille. Hullu voi potea 
ahdistusta, epätoivoa, pohjatonta surua, kyvyt-
tömyyttä, halvaannusta, itsemurhaimpulsseja, 
paniikkia, pakkomielteitä, seuraamuksiltaan 
tuhoisaa, hurmoksellista maniaa, somaattista 
tuskaa tai todellisuudentajun kadottamista. 

Moni hulluus on 1800-luvulta alkaen luettu 
länsimaissa lääketieteen diagnostiikkaan eli 
hoitoa vaativiksi sairauksiksi, myöhemmin 
häiriöiksi. Suuri osa nykyisestä hulluutta koske-
vasta puheesta on lääketieteellistynyttä. 
Blogityössäni vastaanotan luottamuksellisesti 
ihmisten hulluuskertomuksia, joissa valtaosa 
kirjoittaa tarinansa diagnoosien, häiriöiden, 
sairauksien ja oireiden kautta, vaikka annan 
tarinankertojille vapauden puhua itsestään 
toisin kuin heistä tavataan puhua (ks. kuva 1). 

Useimmat valitsevat sanoittaa kokemuksensa 
lääketieteen käsittein, jotka vaikuttavat olevan 
poliittisesti korrekti tapa tai resurssi puhua hul-
luudesta, jolle ei muutoin olisi sanoja tai josta ei 
muutoin saisi puhua. 

3.14. Potilas, mielenterveyden 
         häiriöt & medikalisaatio

Hulluna elämiseen kuuluu nykyisin määrit-
tyminen potilaaksi, joka on lääketieteellistä 
hoitoa saava ihminen. Lääketiede näkee 
useimmat modernin hulluuden muodot mielen-
terveyden häiriöinä, joka on yleisnimike erilaisille 
lääketieteen erikoisalan, psykiatrian luokittele-
mille häiriöille. 

Virallisessa määritelmässä mielenterveyden 
häiriöt “ovat oireyhtymiä, joissa on kliinisesti mer-
kitseviä psyykkisiä oireita” ja “joihin liittyy kärsi-
mystä tai haittaa”, vakavammissa myös  
toimintakyvyn ja elämänlaadun heikkenemistä. 

Seuraavat sarjakuvaotteet (kuvat 13.-14.). 
Kadoksissa / A Lost Mind-sarjakuva kertoo 

SusuPetalin kokemuksista suljetulla osastolla. 
SusuPetal & Viivi Rintanen, Hulluussarjakuvia 2017.

Kuva 12. Ote Tyhjäpää /An Empty Mind- Hulluussarjakuvasta. 
SusuPetal & Viivi Rintanen, Hulluussarjakuvia 2017. 
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Kuva 14. Mitä depressio, arkikielessä masennus, on?  Lääketiede laskee 
monenlaiset oireyhdistelmät depressioksi. Miltä depression oireet -

 “masentunut tai ärtynyt mieliala, unettomuus tai liikaunisuus, 
ruokahalun lasku tai nousu, motorinen hidastuminen tai kiihtyminen, 

mielihyvän kadottaminen, jatkuva väsymys, ahdistuneisuus ja/tai
 itsemurha-ajatukset” - tuntuvat? Lista kuvaa myös tarinankertoja-Susun 

kärsimystä, mutta ei kerro depressiosta kokemuksena  
kuten hänen bloginsa, kirjansa tai sarjakuvatrilogiamme.  

Huttunen, Matti (18.10.2016): Masennustilat eli depressiot. 
Lääkärikirja Duodecim, “tietokanta, joka perustuu lääkärien käyttämiin 

oppikirjoihin, hoitosuosituksiin ja tieteellisiin tutkimuksiin” 
terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00538#s3

 

SusuPetalin blogi: susupetalsanat.wordpress.com/  
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1.Hulluuden diagnostiikka on tärkeää avun-
saannin ja sen takaavan lainsäädännön kan-
nalta.2.

Minulle hulluus on muuttuvaa diagnos-
tiikkaa vanhempi, historiaansa mukanaan 
kantava ja suhteellinen ilmiö. Silkan mielen-
terveyden häiriön tutkiminen olisi riippuvaista 
kunkin aikakauden diagnostiikan soveltami-
sesta, mikä olisi lääketieteen tutkijalle sopi-
vampi tehtävä. 

Mielenterveyden häiriöistä kärsivä ihmis-
joukko on nykydiagnostiikan mukaan kas-
vanut. Petteri Pietikäinen kuvaa Helsingin 
Sanomien haastattelussa vuonna 2013 jul-
kaistun DSM-luokituksen masennuskriteerejä 
‘tolkuttomiksi’, koska kaksi viikkoa kestävä 
suru läheisen kuoltua voitaisiin diagnosoida.3. 
Masentuneen mielialan tuli aikaisemmin kestää 
yli vuoden, jotta masennus diagnosoitiin - sit-
temmin kaksi kuukautta, viimeisimmässä kaksi 
viikkoa (Pietikäinen 2013, 393). 

Yleisradion haastattelussa Pietikäinen 
kuvailee ’harmaan alueen häiriöiden’ lisäänty-
neen “valtavasti” viime vuosina, koska normaa-
liuden määritelmä on kaventunut. Harmaan 
alueen häiriöiksi Pietikäinen lukee esimerkiksi 
neuroosit, masentuneisuuden, fobiat, työuu-
pumuksen ja keskittymiskyvyn heikkenemisen, 

1.  Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) määritelmä 
       mielenterveyden häiriölle. 
       thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyshairiot

2.  Suomessa noudatetaan mielenterveyslakia, jonka 
      mukaan “[m]ielenterveystyöhön kuuluvat mielisairauksia         
      ja muita mielenterveydenhäiriöitä poteville henkilöille 
      heidän lääketieteellisin perustein arvioitavan sairautensa tai         
      häiriönsä vuoksi annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon 
      palvelut (mielenterveyspalvelut).” (Mielenterveyslaki 
      1990/1116 § 1), luettavissa osoitteessa 
      finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116#L1P1 

3.  Helsingin Sanomat 25.10.2017. Vasama, Tanja: 
      Surullinen, ujo tai liian vilkas – Ihmiset haluavat 
      nykyään kaikelle diagnoosin, ja se voi olla vaarallista, sanoo         
      professori. 

jotka on luettu omiksi häiriöikseen - eli nor-
maalin ulkopuolelle - tiukemmin nykyisin kuin 
esimerkiksi 1800-luvulla.4.

Ilmiöstä puhutaan medikalisoitumisena, jossa 
inhimillisen aiemmin normaalin piiriin laskettua 
käytöstä, tunteita ja ominaisuuksia esitetään 
hoitoa vaativina häiriötiloina (Pietikäinen 2013, 
18). Jos mielenterveyden häiriöiden diagnos-
tiikka edelleen laventuu, virallisesti yhä suu-
rempi ihmisjoukko kärsii ja tarvitsee hoitoa 
ongelmiinsa. Esimerkiksi aikaisemmin sosiaali-
sesti kömpelö tai todella ujo ihminen voitaisiin 
tulevaisuudessa tulkita erilaisista ahdistushäi-
riöistä kärsiväksi. Aiemmin normaalina nähty 
arkuus muuttuisi ei-normaaliksi, autettavaksi ja 
jopa poislääkittäväksi.

Onko ongelmallista, jos yhä useampi 
inhimillinen tunnetila tai ominaisuus nähdään 
sairautena ja normaaliuden kriteerit muuttuvat 
yhä vaikeammiksi täyttää? Pietikäisen mukaan 
inhimillisten “[E]rojen ja poikkeavuuksien 
muuttaminen sairauksiksi voi vähentää suvaitse-
vuuttamme ja arvostustamme ihmiselämän moni-
naisuutta kohtaan (2013, 395).” 

Hulluusstigman näkökulmasta medikali-
saatiota voi pohtia kriittisesti: jos mitä pienin 
psyykkinen poikkeavuus tai kärsimys nähdään 
mielenterveyden häiriönä, kuuluvatko yhä use-
ammat ihmiset hulluusstigman haitalliseen pii-
riin? Onko meneillään uusi mentaalihygieeninen 
aikakausi, jossa siedämme yhä vähemmän poik-
keavuutta ja tunne-elämän ylä- ja alamäkiä? 

Joskus kuulen mielenterveysongelmiin 
geneettis-aivoperäisesti suhtautuvien ammatti-
laisten puheessa kaikuja eugeniikasta eli ihmisiin 
sovelletusta rodunjalostusopista, jopa rotu- 
hygieenisestä suhtautumisesta hulluuteen. 
Epäluuloni johtuu hulluuden historian tunte-
muksesta sekä siitä, että olen itse syntynyt 
ja muovautunut vähän mielenvikaiseksi. Kuka 

4.  Rautio, Maria: Hulluuden käsitys myllerryksessä – 
       normaaliuden määritelmä kaventunut entisestään. 5.6.2013.

yle.fi, Uutiset. yle.fi/ylex/uutiset/hulluuden_kasitys_ myller-
ryksessa__normaaliuden_maaritelma_kaventunut_entises-
taan/3-7586323
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olisin, jos en olisi hullu? Olisinko yhteiskunnalle 
suotavampi ja onnellisempi yksilö? Eikö kaltai-
silleni ole enää tilaa yhteiskunnassa? 

Ja jos puutumme mahdollisiin mielenter-
veysongelmiin jo sikiövaiheessa, mihin kaik-
keen puutumme: mahdolliseen häiriöön vai 
myös persoonallisuuteen? Yritämmekö luoda 
ihmisen, joka ei voi lainkaan pahoin tai tule 
hulluksi? 

Kuten Rauhala holistisessa ihmiskäsityk-
sessään, uskon tajunnallisuuden, kehollisuuden 
ja elämäntilanteen olevan vuorovaikutuksessa 
keskenään myös hulluudessa (Rauhala 2015). 
En allekirjoita yksipuolisia selitysmalleja, joissa 
hulluuden eri muodot kuitataan vaikkapa vain 
“aivokemian epätasapainoksi”, masennuksen 
kohdalla jopa kehon tulehdustilasta tai epä- 
terveellisistä elämäntavoista johtuviksi. Hulluus 
on moninaisempi osa meitä.

Myös osa tutkijoista kritisoi mutkat- 
suoriksi selitysmalleja: suomalaisen tutkija-
ryhmän mielestä masennusta ei tulisi homoge-
nisoida yhdeksi, sillä depressiolla saattaa olla 
12 eri muotoa omine syineen. Syyt voivat vain 
kehosta mitattavien - esimerkiksi päihteiden-
käytön tai aivokasvaimen - sijaan liittyä myös 
hylätyksi tulemiseen, työelämässä uupumiseen, 
yksinäisyyteen tai nälkiintymiseen.1. 

Medikalisaation voi nähdä myös tarkoi-
tuksellisena, kapitalistisena voitontavoitteluna, 
jossa suurten lääkeyhtiöiden intressinä on 
myydä psyykenlääkkeitä yhä useammille (Pie-
tikäinen 2013, 396). Monien Hulluussarjakuviin 
kirjoittavan kokemuksissa lääkehoito on liian 
yksipuolista, toimimatonta ja jopa pakollista, 
jotta toivotumpaa keskusteluapua on mahdol-
lista saada. Seuraavan sivun ote Mielisairaalan 
kesätytöstä (Kuva 15.) näyttää osaston hoito- 
henkilökunnan kyseenalaistamassa hoidon lää-
kinnällistä painopistettä.

1.  Helsingin Sanomat 23.10.2017. Puttonen, Mikko: 
      Masennus ei ole yksi vaan 12 eri sairautta – kaikki ne
      vaativat myös erilaiset hoidot, sanovat suomalaistutkijat.

Medikalisaatiosta huolimatta lääketie-
teen saavutukset hullujen auttamisessa ovat 
todellisia. Diagnostiikka tunnistaa ja erittelee 
erilaisia hulluuksia kärsimyksineen tarkoituk-
senaan tarjota apua riittävän ajoissa ja laajalti. 
Lääketiede on resurssi, joka aidosti auttaa 
ihmisiä psyykkis-fyysisessä hädässä ja jonka 
kielellä vaietuista ongelmista on mahdollista 
puhua.

3.16. Hulluus yhteisöllisenä:  
         synti, sairaus ja mielen- 
         terveyden käsite

Hulluus on suhteellista, eli sen kriteerit vaih-
televat ajassa ja paikassa. Vasta ihmisyhteisö 
määrittelee, kuka on hullu ja mitä seuraa-
muksia hulluudella on. Kääntäen: kukaan ei 
olisi hullu ilman toisia ihmisiä, sillä hulluuden 
erottuminen ja määrittely vaatii normaalimpia 
verrokkeja. Hullu ei aina sovi näkemykseen 
siitä, miten yksilön pitäisi toimia tai ajatella. 
Hulluus ei siis useimmiten ole yhteisön silmissä 
normatiivista, “normien eli sääntöjen tai määräyk-
sien mukaista toimintaa tai ajattelua.”2. 

Myös siksi sitä ovat hallinnoineet vaikutus-
valtaiset instituutiot: historiallisesti uskonnolla 
ja lääketieteellä on ollut suurin määrittelyvalta 
hulluuden ilmiöihin yhteiskunnassa (Pietikäinen, 
2013). Karkeasti ilmaistuna hulluus muuttui 
pikkuhiljaa syntisestä sairaalloiseksi.Ennen 
valistuksen läpimurtoa 1700-luvulla, oli uskon-
nolla suurin hallinnointivalta hulluuteen (Pieti-
käinen 2013, 56). Katolinen kirkko määritteli 
hulluuden kirjoa esimerkiksi paholaisen riivauk-
seksi (em. 2013, 34, 43-46) tai noituudeksi 
(Pietikäinen 2013, 46-49). Muiden uskontojen 
pyhissä teksteissä hulluus näyttäytyy rangais-

2.  Tieteen termipankki 13.10.2017: Filosofia:normatiivisuus. 
      tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:normatiivisuus 
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Kuva 16 Ote Tyhjäpää /An Empty Mind -Hulluussarjakuvasta. 
SusuPetal & Viivi Rintanen, Hulluussarjakuvia 2017. 

30



3130

Hyväntahtoinen ja mielenterveysihanne on 
synnyttänyt 50 vuodessa retoriikan, jossa ter-
veysinstituutiot haluavat edistää mielenterveyttä 
ja ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia. 

Harva uskoo mielenterveysutopian - maa-
ilmaan ilman mielisairautta - mahdollisuuteen, 
mikä tuskin on mielenterveystyön tarkoitus-
kaan. Mielenterveysretoriikan aie on hälventää 
stigmaa keskittymällä yksilön voimavaroihin ja 
parantumisen mahdollisuuteen, siis positiivi-
seen ja ei-stigmaattiseen. 

Näkemyksessäni mielenterveyspuhe voi 
silti sulkea ulos heitä, joille hulluus on jo totta. 
Olen kohdannut asenteita, joiden mukaan 
hulluudesta puhuminen ei ole rakentavaa. 
Eräs järjestö ei halunnut tehdä Mielisairaalan 
kesätyttöä julkaistessani yhteistyötä kanssani, 
koska ”taas keskitytään terveyden edistämisen 
sijaan liikaa sairauksiin”. 

Silloin kismitti, ja olisin voinut siteerata 
Pietikäistä näin: “Jospa hulluus on ihmisyyttä ja 
täydellinen mielenterveys puolestaan toiseutta tai 
ainakin epärealistinen tavoite ja suvaitsematto-
muutta lietsova, kulttuurinen normi (2013, 388).”  

Yhteistyöehdotukseni torppaaminen 
vaikutti minuun, koska olin itse yksi niistä 
hulluista, jonka elämässä ennaltaehkäisy epä- 
onnistui ja jolle arkiset mielenterveystaidot 
olivat mahdottomuudessaan suorastaan vitsik-
käitä. Olin stigmatisoinut itseäni pitkään, mikä 
näkyi vaikenemisena, eristäytymisenä ja huo-
nonevana vointina. Torjunta vahvisti tunnetta 
siitä, että ongelmani eivät saisi näkyä, jotta 
kukaan ei joutuisi niitä kohtaamaan. Myöskään 
julkinen kuvani ei saisi tahriintua eikä tahria 
yhteistyötahojani. 

Pikkuhiljaa sisuunnuin. Aloin uskoa, että 
mielenterveyden edistäminen, ongelmien 
ennaltaehkäisy ja hulluudesta avoimesti puhu-
minen sarjakuvieni avulla edistäisivät kaikki 
osaltaan minulle liiankin tutun stigman purka-
mista enemmän kuin vaikeneminen. 

tuksena synneistä, jumalten mielivaltaisina  
oikkuina tai joskus pyhänä, siunattuna hulluu-
tena (Pietikäinen 2013, 23-54).

On yhteisöstä ja ajasta riippuvaista, mitä 
hulluuksia ilmenee ja miten niihin suhtau-
dutaan. Länsimaissa käsitykset muuttuivat 
1800-luvulta alkaen pääsääntöisesti patologiksi 
lääketieteen koulukuntien ja diagnostiikan laa-
jentuessa (em. 2013, 69). Hulluus pysyi, mutta 
sen selitys muuttui uskonnollisesta maalliseksi. 

“Hulluus sairautena”-käsitys on saanut  
rinnalleen uuden puhetavan ja terveyden mitta-
puun, mielenterveyden. Suhtautuminen hul-
luuteen muuttui länsimaissa Mielenterveyden 
vallankumoukseksi luonnehditulla ajanjaksolla. 
1950-luvulla mielenterveys alettiin esittää 
yhtenä kansalaisoikeutena. Mielenterveyden 
häiriöiden nähtiin johtuvan yksilöbiologian tai 
moraalisen rappion sijaan myös yhteiskunnalli-
sista syistä. (Räty 1987, 20-29.) 
Aikanaan edistyksellinen asennemuutos 
kohotti mielenterveyden merkittäväksi ter-
veyspoliittiseksi tavoitteeksi, jota saatettiin 
perustella samanaikaisesti humanismilla,  
tehokkuudella ja säästöillä. Vallankumoukseen 
vaikuttivat muun muassa vasemmistolainen 
ajattelu ja kulttuuriantropologinen tutkimus. 
(em. 1987, 20-29.) 

Mielenterveyden käsite muutti ihmisku-
vaamme ja terveyskäsitystämme. Maailman 
Terveysjärjestö WHO määrittelee terveyden 
täydeksi fyysiseksi, mielelliseksi ja sosiaaliseksi 
hyvinvoinniksi ja mielenterveyden välttämättö-
mäksi osaksi terveyttä.1. 

1.  Vapaasti suomennettu WHO:n laatimasta “What is mental 
       health?”-määritelmästä: “WHO famously defines health as:
        - -  a state of complete physical, mental and social well-
       being and not merely the absence of disease or infirmity.” 
       (WHO, 2004). 
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eristäytyminen tai ylisosiaalisuus). Myös häiriön 
koettu “inhottavuus” tai epäviehättävyys  
voimistavat stigmaa. (Aromaa 2011, 18.)

Aromaa kuvaa stigmamalleja tutkiessaan 
suomalaisväestön asenteita mielenterveyden 
häiriöstä kärsiviä kohtaan (Aromaa 2011, 
18-20). Malleissa stigma ilmenee negatiivisina 
stereotypioina, statuksen menetyksenä ja  
syrjintänä. Leimaaminen on vallankäyttöä, 
koska stigman äänenlausumaton päämäärä on 
pitää stigmatisoidut altavastaavat tarpeeksi 
kaukana normaalien ja valtaapitävien sisä- 
piiristä (Aromaa 2011, 19).

Mielenterveyshäiriöiden stigman voi 
jakaa julkiseen stigmaan ja itsestigmaan (public 
stigma & self-stigma). Patrick W. Corriganin 
sosiaalis-kongitiivisessa mallissa stereotypiat, 
ennakkoluulot ja syrjintä kohdistuvat mielen- 
terveysongelmsta kärsiviin sekä sosiaalisesti 
että sisältäpäin: mieleltään sairaaksi diag-
nosoitu oletetaan stereotypian perusteella 
vaaralliseksi, epäpäteväksi ja heikoksi yksilöksi, 
jonka katsotaan olevan itse syyllinen tilaansa 
eikä siten avun arvoinen. Stigmatisoitu voi 

3.2. Mielenterveys-
        häiriöiden stigma 

3.21. Stigma sosiaalitieteissä 

Stigman tunnetuin tutkija lienee sosiologi 
Erwing Goffman (1922-1982)1. Hän määritteli 
stigman (eng. social stigma) yksilön kokonais-
valtaisesti häpäiseväksi leimaksi, joka tekee 
kantajastaan “tahratun”, väheksyttävän ja 
vältettävän (Goffman 1963). Hän luokittelee 
mielisairauden stigman henkilön persoonaa 
koskevaksi, “blemishes of individual character” 
(Goffman 1963,4). 

Mielenterveyden häiriön stigmaan vai-
kuttaa häiriön havaittavuus, kesto, syyselitys 
ja negatiivinen vaikutus ihmissuhteisiin (esim. 

1.  Wikipedia-artikkeli “Erwing Goffman” 
       en.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman;
       Tampereen Avoimen Yliopiston verkko-oppimateriaali-
       artikkeli ”Erving Goffman - monipuolinen mikrososiologi.”

uta.fi/avoinyliopisto/arkisto/sosiaalipsykologia/goffman.htm 

Kuva 17. Ote KR(APU)L(A) / The worst hangover ever -tarinasta. Järjetön Vallila & Viivi Rintanen, Hulluussarjakuvia 2016.
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sisäistää häneen kohdistuvia ennakkoluuloja, 
jolloin hänen itsetuntonsa ja usko omiin kykyi-
hinsä heikkenevät. Itsestigmatisointi voi saada 
mielenterveysongelmaiseksi leimatun syrjimään 
itse itseään esimerkiksi jättäytymällä hoidon, 
työn tai ihmissuhteidensa piiristä. (Corrigan & 
Watson 2006.)

Corriganin malli auttaa hahmottamaan 
etenkin itsestigmaa, joka saattaa sekoittua hul-
luuden kärsimyksiin. Kuvan 17. sarjakuvaotteen 
päähenkilö tuskailee pahaa oloaan viittaamatta 
suoraan leimatuksi tulemiseen. Hän litistyy aja-
tusvyörynsä alle, joka saattaa saada lisäpainoa 
itsestigmatisaatiosta. Pidän stigmaa ja hulluutta 
niin yhteenkietoutuneina, että nuorenmiehen 
tuskan voi tulkita epätoivoksi, hulluudeksi, 
itsestigmaksi tai kaikiksi edellisiksi.

Kuva 18. One Flew Over Cuckoo’s Nest 
(suom. Yksi lensi yli käenpesän, 1975)-
elokuva on yksi populaarikulttuurin 
tunnetuimpia mielisairaalakuvauksia. 
Päähenkilön kokema mielivaltainen kohtelu
sisältää rangaistuksenomaisesti käytettyä sähkö- 
shokkihoitoa (kuvassa) ja päättyy lobotomiaan,  
hulluuden historian ehkä pahamaineisimpaan leikkaukseen. 

3.22. Stigmatutkimus   
           ja yhteiskunta

Erwing Goffmanin stigmateoria on vaikut-
tanut tapaan, joilla näemme mieleltään sairaiksi 
diagnosoitujen elämää säätelevät sosiaaliset 
ja viralliset rakenteet. Goffman työskenteli 
yhdysvaltalaisen jättimielisairaalan apulaisena 
ja kehitti havaintojensa pohjalta myös totaa-
lisen laitoksen käsitteen menestysteokseensa 
Asylums (1961, suom. Tarkka & Suominen: 
Minuuden riistäjät, Marraskuun liike 1969). 
Kirjassa pistäväsanainen Goffman kuvaa ja 
arvostelee vallan väärinkäyttöä ja potilaiden 
ihmisarvon puutetta vankilaa muistuttavassa 
laitoksessa (Goffman, 1969).

Goffmanin havainnot muistuttavat  
Michel Foucault’n Tarkkailla ja rangaista (1975)-  
merkkiteoksen vastaavia, joskin Foucault 
kehitti ajatuksen suuresta säilöönotosta, 
eurooppalaisesta jättiprojektista hallita  
hulluutta ja muuta kelvotonta kansalaisuutta 
laitoshoidolla ja vankiloilla. Osa teosten väit-
teistä on sairaalalaitoksen muututtua vanhen-
tunut tai Foucault’n tapauksessa historiallisesti 
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liian yleistäviä (Pietikäinen 2013, 139-141). Silti 
teorioilla on ansionsa mieleltään sairaiden koh-
telun inhimillistämisessä.

Stigman, totaalisen laitoksen ja suuren  
säilöönoton teoretisointi ovat vaikuttaneet 
stereotypiaan mielisairaalasta ja yhteiskun-
nasta, joka kohtelee hullujaan järkyttävin 
tavoin. Populaarikulttuurin representaatioissa 
sairaalayhteisö rinnastetaan yhteiskuntaan, 
joka väheksyy, ulossulkee ja pahoinpitelee mie-
leltään sairaiksi diagnosoituja ja jopa terveitä, 
syyttä hulluksi leimattuja ihmisiä. 

Tutkimuksilla ja kulttuurisilla representaa-
tioilla on yhteiskunnallista merkitystä. Esimer- 
kiksi elokuva ja kirjallisuus voivat tehdä 
stigman näkyväksi. Tiede ja taide voivat myös 
kuvitella uuden todellisuuden, joka ei kohtele 
hulluja yhtä armottomasti. 

3.23. Stigma- ja asenne  
                tutkimus Suomessa 

Vuoden 2017 Mielenterveysbarometrin1. 
mukaan häpeäleima on voimissaan, sillä “lähes 
viidennes suomalaisista pelkää mielenterveyskun-
toutujia: 19 % ei haluaisi kuntoutujia naapurikseen 
ja 18 %:n mielestä heitä on epämukavaa ja pelot-
tavaa kohdata.” Kuntoutujista 39 % kokee tul-
leensa leimatuksi (Mielenterveysbarometri 2017, 
Mielenterveyden keskusliitto 2017). 

 Mielenterveysbarometria voi kehystää 
myös positiivisella tuloksellla: suomalaiset suh- 
tautuivat 2005 muita eurooppalaisia suo-
peammin mielenterveyden ongelmiin. Mikä 
valitettavasti tarkoittaa, että 55% suomalais-

1.  Kuntoutujalähtöinen Mielenterveyden keskusliitto on  
      mitannut suomalaisten asenteita mielenterveyskuntoutujia 
      kohtaan Mielenterveysbarometrillään vuodesta 2005. 

Haastattelukyselyyn osallistui kuntoutujia ja omaisia,       
työnantajia, psykologeja ja psykiatreja sekä 15-74-vuotiaita      
suomalaisia. 

vastaajista piti psyykkisistä tai tunne-elämän 
ongelmista kärsiviä arvaamattomina, kun 
EU-maiden keskiarvo oli 63%. Mielestäni tulos 
kertoo eurooppalainen stigman vahvuudesta, 
jos suopeimmissakin maissa enemmistö on 
stigmaattisen väitteen kanssa yksimielinen. Ky- 
selyssä kolmasosa vastanneista suomalaisista 
näki myös em. kuvauksen mukaiset ihmiset 
vaarallisina ja 10% parantumattomina.2. 

Aromaa (2011) tutki länsisuomalaisen 
väestön asenteita mielenterveyden ongelmista 
kärsiviin ihmisiin. Tutkimus erottelee muu-
tamia haitallisia ydinuskomuksia, joihin stigman-
vastainen työ voisi puuttua.

 Ensimmäinen uskomuskokoelma koskee 
masennusta. Vaikka suurin osa (83%) piti ma- 
sentuneita syyttöminä sairauteensa, ajatteli 
58% heidän olevan vastuussa paranemisestaan 
(Aromaa 2011, 44), joskin masennuslääkkeet 
nähtiin potentiaalisesti vaarallisina. Mielenter-
veyden ongelmien paljastumisella nähtiin olevan 
negatiivisia seuraamuksia ja niitä saatettiin pitää 
parantumattomina. (Aromaa 2011, 47-50)

Löydökset ovat Hulluussarjakuvien  
kannalta tärkeitä: voin valita tarina-aiheita ja 
muunnella blogiviestintääni tietoisena haitalli-
sista, virheellisistä ja keskenään ristiriitaisista 
käsityksistä, joita keskimääräisellä lukijalla 
saattaa olla.

2.  Aromaa, Esa & Wahlbeck, Kristian (2011) 
      Mielenterveyden ongelmiin liittyvä stigmatutkimus
      Suomessa, 76-77. Irti häpeäleimasta-teoksessa 
     (toim. Korkeila, Joutsenniemi, Sailas & Oksanen, 
     2011, Helsinki: Duodecim).

Kuva 19. Ote Mielisairaalan kesätytöstä, joka 
kuvaa sarjakuvaminäni Vilman kiintymystä 
potilaisiin. Vilma suree osastolta toivotto-

mana tapauksena kotiin lähetettävää Venlan 
tilannetta. Henkilökunta palkitsee Vilman 

kesätyöurakasta kuohuviinillä potilaiden 
katsoessa tilannetta kanslian ikkunan takaa. 

Vilma on sidoksissa molempiin osaston 
yhteisöihin, mutta samastuu potilaisiin. 
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3.3. Hulluuden stigma: 
        vaihtoehtoinen 
        häpeäleimamalli 

Mielenterveyden häiriöiden stigma ja hulluus- 
stigma kuvaavat samaa ilmiötä eri näkö- 
kulmista. Esimerkiksi Suomen Mielenterveys- 
seuran mukaan häpeäleima “tarkoittaa asen-
teita ja arvoja, joiden mukaan mielenterveyden 
ongelmat ovat häpeällisiä” ja huomioi julkisen 
sekä itsestigman olemassaolon. Määritelmässä 
mainitaan myös rakenteellinen syrjintä, joka 
vaikuttaa mielenterveysongelmaisten asemaan 
terveys- ja oikeusjärjestelmässä sekä kuvaan, 
joka heistä luodaan mediassa.1. 

Stigmamallien sisältö on sama, mutta 
sanojen kaiku erilainen: mielenterveyshäiriöiden 
stigma on soinniltaan asiantuntijamainen ja 
lääketieteellinen, hulluusstigma kapinallinen 
ja omakohtainen. Kirjoitan hulluusstigmasta, 
koska puhun asiantuntijan sijaan kokijan ja 
kokemuksen välittäjän näkökulmasta.

Hulluusstigma-sanavalinnalla on ollut suuri 
merkitys ajattelulleni ja tälle tutkielmalle. Vali-
tessani puhua juuri näin, sitouduin kirjoitta-
maan sen hullun joukon puolesta, jota katson 
edustavani. Valinta on pakottanut minut vertai-
lemaan puhetapoja, hulluuskäsityksiä ja näkö-
kulmien näkemyseroja. Tutkiminen on tuntunut 
osastosiivouskokemuksen kaltaiselta, jolloin 
risteilin hoitohenkilökunnan ja potilaiden 
tiloissa. Koin olevani osa molempia ryhmiä, 
välitilaihminen, mutta näkökulmani ensijai-
semmin hulluksi (ks. kuva 19). Nyt olen tutkiva 
taidekasvattaja, mutta vähän hullu sellainen.

Olen valinnut minulle sopivimman tavan 
puhua hulluudesta, jonka en voi olettaa

1.  Suomen mielenterveysseuran Ajassa-osion artikkeli 
       22.6.2017. Toim. L’Ecuyer, Siiri: Miten vähentää 
      mielenterveysstigmaa?

mielenterveysseura.fi/fi/miten-v%C3%A4hent%C3%A4%C3%A4-
mielenterveysstigmaa 

puhuvan koko hullujen kirjon puolesta täydel-
lisesti - niinkuin en sarjakuvienikaan. En väitä 
hulluusstigmaa ainoaksi oikeaksi stigmanpurkua 
edistäväksi, aukottomaksi käsitteeksi. Hulluus 
eikä sen stigma ole kaikille juuri sellainen mil-
laisena sen itse ymmärrän, vaan suhteellinen, 
muuttuva ja henkilökohtainen, usein arka asia.

Hulluusstigma-sanan tarkoitus ei ole 
vähätellä mielenterveysongelmien stigmasta 
puhumisen arvoa ja tarpeellisuutta. Koen 
molemmat hyödyllisiksi käsitteiksi, jotka 
sopivat saman ideaalin tavoitteluun, eli häpeä-
leiman paikantamiseen ja hälventämiseen. 

3.31. Hulluuden leiman  
         ominaisuudet:  
         epäluottamuksen kolmio

Uhka vai uhri: tutkimus mielisairauteen asennoitu-
misesta (1987) -teoksessaan Räty haastattelee 
suomalaisopiskelijoita heidän asenteistaan 
mielen sairauksiin. Räty poimii haastateltaviensa 
käsityksistä kolme mielisairaisiin kohdistuvaa 
negatiivista käsitystä: tuntemattomuus, paranta-
mattomuus ja vaarallisuus. (Räty 1987, 94-96) 

Epäluottamuksen kolmio-mallissa kolme 
puolta liittyvät toisiinsa kehämäisesti. Jos mie-
lisairaus nähdään tuntemattomana ja jopa mys-
tisenä, näyttäytyy sen parantaminen vaikeana.
Jos aineeton mielisairaus on pohjimmiltaan 
parantumaton, on vaikea täysin luottaa mielel-
tään järkkyneisiin. Vaikka tutkitusti mielen sai-
raudet liittyvät väkivallantekoihin äärimmäisen 
harvoin,2. mielenterveyspotilaita pelätään.

Epäluottamuksen kolmio kuvastaa hul-
luusstigman ydinuskomuksia. Hulluusstigma 
on palautettavissa myös aiemmin mainittuun 

2.  Hyvin harva väkivallanteko liittyy mielenterveyden ongel
       miin, mutta ”mielenterveyden ongelmia kohtaavilla on 
       muuhun väestöön verrattuna kaksin- tai kolminkertainen 
       riski joutua väkivallan uhriksi.” Lähde: Mielenterveyden 
       keskusliitto, tiedote 16.6.2017.

mtkl.fi/vakivaltateoista- aarimmaisen-pieni-osa-liittyy-mielentervey-
den-ongelmiin/ 
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Corriganin malliin (Corrigan & Watson 2006), 
joka sisältää yhteenlinkittyneet stereotypiat, 
ennakkoluulot ja syrjivän käytöksen. 

3.32. Hulluuskäsitysten ja  
          hulluuden stigman  
          vuorovaikutus

Käsitys hulluudesta on yhteydessä hulluus- 
stigman voimakkuuteen. Edellä kirjoitin  
“mentaalihygienia-kritiikistä”, jonka mukaan 
medikalisoituva hulluus voi pahentaa stigmaa 
(ks. kohta 3.15). Ei ole merkityksetöntä, 
millaisia hulluuskäsityksiä blogini välittää. 

Blogini on yksi paikoista, jotka rakentavat 
kollektiivista hulluuskäsitystä. Kulttuuriset 
stereotypiat, yksilön maailmankuva sekä elä-
mänkokemukset vaikuttavat hulluuskäsityksiin 
(Aromaa 2011; Corrigan & Watson 2006; Räty 
1987). Corrigan & Watson (2006) tuovat esiin 
yksilön sosiopoliittisen ideologian merkityksen 
hullujen stigmatisoinnille. Työteliäisyyttä ja 
menestystä arvostavan protestanttisen työmo-
raalin omaava on herkemmin suvaitsematon 
stigmatisoituja ihmisryhmiä kohtaan: jos hullu 
ei kykene ihanteelliseen työpanokseen, hän ei 
ole yhtä hyväksyttävä ja arvokas yhteiskunnan 
jäsen kuin “normaalit”, jotka voivat työs-
kennellä enemmän. Yksilön protestanttinen 
työetiikka voi johtaa myös voimakkaampaan 
itsestigmaan, jos stigmatisoitu omaksuu hänen 
yhteiskuntapanokseensa kohdistuvan kritiikin 
ja vähättelyn. (Corrigan & Watson 2006.)

Stigman voimakkuuteen vaikuttavat myös 
syykäsitykset (mistä hulluus johtuu), vastuukäsi-
tykset (kuka voi ja kenen tulisi auttaa hullua) ja 
uskomukset hulluusdiagnoosien kirjosta (esim. 
“masennus on laiskuutta, persoonallisuushäiriö 
pahuutta”) (Aromaa 2011; Räty 1987). 

Mielenterveysjärjestöjen mielestä asianmu- 
kainen tieto, haitallisten myyttien tai  
loukkaavan kielenkäytön kyseenalaistaminen, 
kohtaaminen ja avoin keskustelu auttavat pur-
kamaan häpeäleimaa.3. Analyysissäni pyrin huo-
mioimaan stigmatutkimuksen tuloksia 
ja soveltamaan niitä blogityöskentelyni  
sekä sarjakuvailmaisuni kehittämiseksi.

3.  Suomen Mielenterveysseura:
L’Ecuyer, Siiri (toim.): Miten vähentää mielenterveys- 
stigmaa? 22.6.2017 
mielenterveysseura.fi/fi/miten-v%C3%A4hen-
t%C3%A4%C3%A4-mielenterveysstigmaa

Parkkonen, Johannes: Stigmaa vastaan tiedolla ja keskuste-
lulla –  
7 tapaa, joilla poistamme mielen ongelmiin liittyvän häpeän. 
mielenterveysseura.fi/fi/hanki-tietoa-ja-aloita-keskustelu

 Wahlbeck, Kristian: Kohtaaminen haastaa mielen- 
terveyden stigman. 
mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/mielenterveyden-h%C3%A
 4iri%C3%B6t/kohtaaminen-haastaa-mielenterveysongel-
mien-stigmaa  

Mielenterveyden keskusliitto: Käsitteitä mielenterveydestä. 
Artikkeli Mielenterveyden keskusliiton verkkosivulla.  
mtkl.fi/tietoa-mielenterveydesta/kasitteita-mielenterveydesta/



393838

4. Blogiaineiston rajaus  
ja teemoittelu

4.1. Aineiston kuvaus 

Tutkielmani aineisto koostuu keskenään eri-
laisesta materiaalista: blogin periaatteista ja 
työskentelytavasta, sarjakuvataiteesta, blogin 
ulkoasusta, teksteistä ja kommentoinnista. 
Blogiaineisto koostuu siis tekstistä, sarjaku-
vista, visuaalisesta ilmeestä ja tekstipohjaisista 
keskusteluista kommenttikentissä. 

Blogin tekstisisällöt on kirjoitettu eri 
tarkoituksiin. Esimerkiksi yläpalkin välilehdet 
auttavat sivulla suunnistamista ja blogin ideaan 
orientuitumista. Kunkin merkinnän eli pos-
tauksen teksti esittelee sarjakuvan kertojan ja 
avaa tarkemmin tarinan aihepiiriä. Myös sarja- 
kuvani itsessään sisältävät tekstikerrontaa, 
kuten dialogia ja päähenkilön sisäistä puhetta 
tekstibokseissa.

Blogin pääsisältö eli postaukset sarjaku-
vineen löytyvät alaspäin selatessa tai oikean 
laidan kuukausi- tai kategorialinkeistä (ks. kuva 
20). Sivu linkkaa myös itsensä ulkopuolelle, 
kuten Hulluussarjakuvien Facebook-seinälle1. ja 
Instagram-profiiliini (käyttäjä @viivi_rintanen) 
ja taiteilijaportfoliooni. Käytän sosiaalisen 
median tilejä markkinointiin ja muuhun viestin-
tään lukijoiden kanssa. Vuorovaikutus blogissa 
tapahtuu enimmäkseen kommenttikentissä.

Blogin kaikki sisältö rakentuu sarjakuva- 
novellien ympärille, jotka ovat blogin voimak-
kain viestinnän ja kertomisen väline. Lukja 
näkee myös blogin visuaalisen ilmeen, jonka 
teemana ovat kaapista ulos marssivat luu-
rangot. Blogin maskotti on Hulluuranko,  
sarjakuvaminäni mykkä, symbolinen seura-
lainen. 

1. facebook.com/hulluussarjakuvia/

Kuva 20. Kuvakaappaus vierailijalle 
avautuvasta näkymästä blogin etusivulla. 

4.2. Aineiston analyysi-
       menetelmänä 
       lähilukeminen & 
       teemoittelu

Lähilukeminen on huolellista tutustumista 
esimerkiksi teksti- ja kuva-aineistoon.2. Se 
koostuu useista lukukerroista, koska havainnot 
muuttuvat yksityiskohtaisemmiksi ja aineiston 
kokonaismerkityksen tavoittavaksi tutki-
muksen edetessä. Luin blogiaineistoni läpi noin 
kolmesti, osan materiaalista useammankin 
kerran. Kerrallaan lähiluin rajatun osan aineis-
tosta, esimerkiksi muutaman sarjakuvapos-
tauksen kommentteineen. Tein lukukerroilla 
muistiinpanoja jotta pystyin vertailemaan aikai-
sempia havaintojani myöhempiin. 

Merkitsin muistiin hulluusstigman repre-
sentaatiot (kuvallis-ja/tai sanalliset esitykset) 
ja suorasanaiset maininnat. Vertailin esiintymiä 
luonnostelemiini teemoihin ja totesin, että 
kullekin esiintymälle löytyisi yksi tai useampi 
teema, jossa sitä voisi tutkailla. 

Teemat muovautuivat lähilukemisen ja kir-
joittamisen aikana. Arvioin teemoittelun tutkiel-
maan sopivaksi: aineistoesiintymiä kuvaavaksi ja 
ratkaisujen esittämiselle sopivaksi. 

Halusin lukea läpi Hulluussarjakuvien 
sosiaalisen median feedit eli julkaisusyötteen 
Facebookissa ja Instagramissa. Ehkä johtuen 
Facebookin algoritmimuutoksista tai käyttäjien 

2.  Folkloristiikka: lähiluku. Tieteen termipankki. 
Creative commons-termipankki tieteellisille käsitteille 
verkossa. tieteentermipankki.fi/wiki/Folkloristiikka:lähiluku. 



3938



4140

Hulluusstigman purkumahdollisuuksia- 
teema sisältää ideoita hulluusstigman helpot-
tamiseen. Esittelen jo käyttämiäni stigman 
purkumahdollisuuksia ja pohdin uusia, poten-
tiaalisia keinoja. Millaiset tekijät lukijoiden 
asenteissa tai blogimateriaalissa ovat merkityk-
sellisiä stigman purkamiselle?

Neljäs teema, Koettu stigma etsii ratkai-
suja itsestigmatisaatioon. Millaista helpotusta 
yhteisöllinen blogi voi tarjota lukijalle, joka 
stigmatisoi itse itseään?

Viimeinen teema, Keskustelut hulluuden 
stigmasta, käsittää minun ja lukijoiden välisen 
vuorovaikutuksen. Millaisia päätöksiä teen 
julkisen keskustelun moderaattorina hulluuss-
tigman purkamista edistääkseni? Millaista olisi 
hedelmällinen, hulluusstigmaa purkava vuoro-
vaikutus blogissa ja sen sosiaalisissa medioissa?

Teemat ovat kokonaisuuksia, joissa  
käsittelen vain muutamaa sopivinta esimerkkiä. 
Suurin osa postauksista sisälsi useita, toisiinsa 
limittyviä teemoja ja purkukeinoja.

päätöksistä, suurin osa postausten kommen-
teista ei ole enää luettavissa. Facebook näytti 
maaliskuussa 2018 vain hyvin harvoja ja satun-
naisia kommentteja Hulluussarjakuvien seinällä 
ja julkaisutyökaluissa. Jouduin muistelemaan 
ulkoa erään mieleen jääneen tapauksen, enkä 
voinut muodostaa yleiskuvaa kaikista keskuste-
luista. Pidän sosiaalista mediaa blogille tärkeänä 
vuorovaikutuspaikkana, mutta epäluotettavasti 
analysoitavana jos kommentteja ei tallenna 
heti ne saadessaan screenshotteina. Keskityin 
analyysissäni blogipostausten kommentteihin ja 
postausten laadinnan vuorovaikutukseen. 

4.3. Teemat lyhyesti

Työskennellessäni aineistosta ja kirjallisuudesta 
nousi hulluusstigmaan liittyviä merkityksellisiä 
aihepiirejä, teemoja. Teemat sisältävät hulluus- 
stigman purkamiselle oleellisia aihepiirejä ja 
ilmenivät blogiaineistossa. Erittelen aineisto- 
havaintoni analyysiluvussa viiteen teemaan: 

Hulluusstigma sarjakuvissa-teemassa 
pohdin blogin sarjakuvailmaisua, tarinanker-
rontaa etenkin representaation (Hall 2002, 
139–222; Seppänen 2005, 95) käsitteen kautta. 
Miten esitän hulluusstigman sarjakuvissani? Mil-
laiset representaatiot sopivan hulluusstigman 
purkamiseen blogimuotoisessa sarjakuvailmai-
sussa, joka on yhteydessä myös postauksen 
tekstiin ja blogin kokonaisuuteen? Mitkä blogin 
representaatiosta voivat tahattomasti voi-
mistaa hulluusstigmaa?

Toinen teema, Hulluus vai mielen- 
terveyden häiriö, tutkii sarjakuvieni lääke-
tieteellisiä hulluusrepresentaatioita. Oman 
ennakkokäsitykseni mukaan mielenterveyshäiriön 
stigma-retoriikka voi ‘mielenterveyshygienial-
laan’ jopa vahvistaa leimaamista. Teema liittyy 
sanavalintoihin ja niiden seurauksiin: miten stig-
masta ja hulluudesta tulisi puhua, jotta stigmaa 
olisi mahdollista purkaa? 

Kuva 21. Ote Liikkeessä-sarjakuvasta. 
Julia & Viivi Rintanen, Hulluussarjakuvia 2016. 
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5. Blogiaineiston analyysi

Teema 1: Hulluusstigma sarjakuvissa

Tarkastelen blogisarjakuviani representaation käsitteen kautta. 
Representaatio tarkoittaa kulttuurista kuvausta tai esitystä 

(Seppänen 2005, 77-105). Sellaisena voidaan tarkastella esimerkiksi 
sarjakuvahahmoa, Hulluussarjakuvia-tarinaa tai sen kuvaamaa teemaa. 

Representaatio on ‘kulttuurinen’, koska se väistämättä liittyy moniin 
asioihin: aikaan, paikkaan, tekijään ja representoivan tahon tarkoitus- 
periin. Blogini sarjakuvarepresentaatiot eivät vain heijasta ympäröivää 
maailmaa tai käsitystäni siitä, vaan rakentavat tulkinnan edellisistä  

(Seppänen 2005, 95). Hulluussarjakuvien esittämien  
representaatioiden yhtenä tarkoituksena on kuvata hulluusstigmaa. 

TUTKIMUSKYSYMYS A. 
HULLUUSSTIGMAN REPRESENTAATIOT

5.1. Vaiettu hulluus

Hulluusstigma representoituu Hulluussarja- 
kuvissa monin tavoin haitallisena: hiljentävänä, 
ulossulkevana, etäännyttävänä ja jopa pilkallisena 
suhtautumisena, joka satuttaa myös leimatun 
läheisiä. Erityisen usein esitän hulluusstigman 
aiheuttavan vaikenemista, joka vaikuttaa voimak-
kaasti päähenkilön elämään. 

Esitän kaikki edellämainitut negatiiviset seu-
raamukset Liikeessä-sarjakuvassa,1. joka kertoo 
päähenkilö-Julian suhteesta tämän laitoshoi-
dettuun äitiin. Julia ei puhu äitinsä ongelmista 
edes isänsä kanssa (ks. kuva 21, edellinen sivu). 
Isänsä sijaan hän katsoo ulos auton ikkunasta ja 
palaa yksin onnelliseen lapsuusmuistoonsa, jossa 
äiti on mukana. Syntyy vaikutelma, että äiti on 
perheessä tabu ja hänen ongelmistaan suoraan 
puhuminen ei ole Julialle mahdollista. 
      Sarjakuvan ensimmäisen luvun lapsi-Julia 
tietää, ettei aikuisten lukuisiin paperikasoihin saa 

1. Julia & Viivi Rintanen: Liikkeessä. Hulluussarjakuvia 2016. 
     hulluussarjakuvia.sarjakuvablogit.com/2016/02/15/196/

kajota (ks. kuva 22). Huolestunut tyttö huhuilee 
äitiään tyhjässä asunnossa, jonka kaikilla tasoilla 
lepää paperipinkkoja. Asiakirjat symboloivat 
lapsen korville sopimatonta, ehkä haavoittavaa 
tietoa äidin hulluudesta. Vaikka tieto on Julialta 
kielletty, hän osaa papereita lukemattakin pelätä 
menettävänsä äitinsä. Eli tiesi Julia äitinsä poissa-
olon todellista syytä tai ei, hän aisti jonkin olleen 
vialla. Punaposkisen, avuttoman lapsihahmon tar-
koituksena on herättää lukijan suojeluvaisto. 

Sarjakuva esittää myös satuttavan, pilkal-
lisen asenteen hulluja kohtaan. Julia istuu abibus-
sissa, joka ajaa mielisairaalan ohi (ks. kuva 23). 
Hänen vieruskaverinsa osoittelevat rakennusta 
ja muistelevat vitsailleensa lapsina ‘Kellokosken 
hullujen’ vaarallisuudesta. Näyttää kuin kaverit 
osoittaisivat ikkunapaikalla istuvaa, säikähtävää ja 
surullista Juliaa. Vetoan lukijaa asettumaan Julian 
asemaan, joka tulee kuin yhdessä äitinsä kanssa 
osoitelluksi, pilkatuksi ja leimatuksi.  Syntyy 
tunne siitä, että totuuden paljastuessa Juliakin 
leimattaisiin. 
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Kuva 22. (yllä) ja 23. Ruutuja Liikkeessä-sarjakuvasta.
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tekstibokseissa rinnakkain kuvakerronnan 
kanssa, joka näyttää päähenkilön arkipuuhissa. 
Muistoihinsa vaipunut Eevi havahtuu lohdutta-
maan opiskelukaveriaan, joka on menettämässä 
isänsä syövälle. Vaisusti lohduttava Eevi toivoo, 
että hänenkin surunsa olisi yhtä hyväksyttävä 
kuin syöpään kuolleen läheisellä olisivat. 

Sitten Eevi näytetään myrskyisässä puis-
tossa, jossa käy dramaattinen tuuli (ks. kuva 
25). Hän katselee syksyn jäljiltä maassa mätiviä 
omenia ja kirjekerronnassa vihjaa harkitse-
vansa itsemurhaa. Kirje onkin ehkä itsemurha-
viesti. Eevi pelkää perineensä äidiltään jotain. 
Siksi hän pohtii teon oikeutusta: olisiko hänellä 
oikeus tai syytä valita kuolla kuten äitinsä?  

Postaustekstiosiossaan Eevi kertoo muiden 
ja itsensä vuoksi valitsemasta vaikenemises-
taan: ”Itsemurhan tehneen läheisenä on vaikea 
kunnolla kohdata ihmisiä. Olen jotenkin alati 
varautunut, etten puhu ohi suuni – aihe on monille 
vaikea, ihan vieras, vaivaannuttava, ja mitä erilai-
sempia hiljentymisiä ja yhteyksien katkeamisiakin 
on sen ilmettyä seurannut.” 

Valitsin tarinan, koska Eevin kokemus 
itsemurhan tehneen läheisenä kuulosti vaikut-
taneen hänen elämäänsä ja ihmissuhteisiinsa 

Julia näkee bussin ikkunasta (ks. kuva 24), 
kuinka pakoputken katku kiertyy hänen kul-
taisen lapsuusmuistonsa ympärille. Kavereiden 
ääneenlausuma stigmaattinen, mustamaalaava 
ja ivallinen asenne vaientaa Julian ja tuhrii 
hänelle rakasta muistoa. Tarinan nimi viittaa 
muistoihin palaamiseen ja niiden kyseenalaista-
miseen: jos ympäristö tuomitsee äidin, miten 
Julian tulisi häneen suhtautua?

5.2. Stigmatisoiduimmat 
        hulluudet
Haluan piirtää voimakkaimin stigmatisoiduista 
hulluusilmiöistä. Pureutumisen tarkoituksena 
on ollut aloittaa keskustelu vaietuimmista ja 
tarinankertojieni mukaan usein väärinkäsite-
tyistä aiheista. Omena kauas puusta-sarjakuva1. 
käsittelee itsemurhaa. Sen päähenkilö Eevi 
kirjoittaa kirjettä puolisolleen. Eevi kuvailee 
ymmärtävänsä äitinsä kuolemaan johtaneet 
itsemurhayritykset. Naisen ‘kirjeääni’ kulkee 

1. Eevi & Viivi Rintanen: Omena kauas puusta. 
Hulluussarjakuvia 2016. 
Osa 1: hulluussarjakuvia.sarjakuvablogit.com/2016/10/05/
omena-kauas-puusta-osa-12/
Osa 2: hulluussarjakuvia.sarjakuvablogit.com/2016/10/21/
omena-kauas-puusta-osa-22/

Kuva 24.
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Kuva 25. Ote Omena kauas puusta-tarinasta.
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Mielenterveysseuran viestintäohjeissa5.  
kehotetaan korostamaan teon monia tausta- 
tekijöitä ja ehkäistävyyttä sekä välttämään 
itsemurhan tekotavan kuvailua tai esittämistä 
ratkaisuna ongelmiin. Viestijän tulisi mainita 
kriisiaputahoja ja tuoda esiin vaihtoehtoisia 
ratkaisumalleja. 

Olisin ohjeistuksen kanssa yhtä mieltä, 
ellen olisi representoinut Eevin kokemusta. 
Eevi ymmärsi äitinsä valinnan. Omena kauas 
puusta ei läpäise itsemurhaviestinnän ihan-
teita, koska arvottaa Eevin kokemuksen 
ohjeistusta tärkeämmäksi. Postaustekstissäni 
kuvailen yhteiskuntamme “kuoliaaksivaikenevan 
itsemurhan” välttämällä sen kohtaamista ja 
salailemalla sen harkitsemista: “Miksei itsemur-
hasta saisi puhua suoraan sellaisen ihmisen suulla, 
joka ei ole vielä päättänyt, haluaako elää? Eikö 
juuri päättelyketju jossa pohditaan elääkö vai eikö, 
ole tärkeä niille, jotka miettivät samaa? Tai niille, 
joiden läheinen haluaa kuolla tai on tappanut 
itsensä?”, kysyn tekstissä. 

Onko representaatio hyvistä tarkoitus- 
peristään huolimatta vaarallinen? Missä menee 
arkaluontoisen hulluuden representoimisen 
hyötyjen ja haittojen välinen raja? Seuraavassa 
pohdin sarjakuvarepresentoimisen riskejä  
erityisen stigmatisoitujen hulluuksien  
kohdalla.

5.     Toim. L’Ecuyer, Siiri: Kuinka viestiä mielenterveydestä ja 
         sen häiriöistä? Työkalupakki toimittajille ja viestijöille.         
         Suomen mielenterveysseuran Medialle-osion artikkeli,  

mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveysseura/medialle/kuin-
ka-viesti%C3%A4-mielenterveydest%C3%A4-ja-sen-h%C3%A4i-
ri%C3%B6ist%C3%A4-ty%C3%B6kalupakki

merkittävän negatiivisesti. Representoimme 
hulluusstigman yhtä arimmista osa-alueista, 
mistä kertoja ei voi arjessaan puhua.

Hulluusstigmaan liittyvä vaikeneminen 
on erityisen vaarallista itsemurhien suhteen. 
Itsemurhan tehneiden läheisille vertaistukea 
tarjoavan Surunauha ry:n mukaan itsemurhan 
tehneiden läheisillä on “kohonnut riski itse-
murhaan ja mielenterveyden häiriöihin”.1. Tari-
nassa mainitaan myös äidin veli, joka kuoli 
itsemurhan kautta ennen äitiä. Omena kauas 
puusta representoi tilanteen, jossa lähipiirissä 
tapahtuneen itsemurhat ja ympäristön tahditon 
torjunta ehkä lisäävät Eevin itsemurha-alttiutta.

Liikkeessä ja Omena kauas puusta kuvaavat 
myös hulluusstigman haitallista tarttuvuutta. 
Hullun läheiset ja hoitohenkilökunta2. voidaan 
leimata osasyyllisiksi hullun tilaan tai sille altis-
tuneiksi, kuin tartunnan saaneiksi. Esimerkiksi 
itsemurhan tabuun liittyy käsitys, jonka mukaan 
läheiset ovat jotenkin osallisia tai syyllisiä tapah-
tuneeseen ja/tai heidän tulisi tuskailla, syyllistyä, 
hävetä tai tuntea vihaa tapahtuneesta.3. Käsitys 
on virheellinen ja Eevin tapauksessa leimaava, 
koska hän ymmärtää äitinsä motiivit olematta 
millään lailla syyllinen tapahtuneeseen. 

Itsemurhien tabuluonteelle on myös käy-
tännöllisiä syitä. Vääränlainen uutisointi voi 
lisätä itsemurhayrityksiä. THL:n4. ja Suomen

1.  Itsemurhan tehneiden läheisten vertaistukiyhdistys 
Surunauha ry:n verkkosivun “Tilastoja ja tietoa”-osio. 
surunauha.net/lukemista/tilastoja-ja-tietoja/

2.   Häpeäleima koskee hullujen lisäksi alalla työskenteleviä 
       ihmisiä. Psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri 

Eila Sailas kuvaa miten psykiatria on lääketieteen 
erikoisaloista vähiten arvostetuin. Sailas, Eila (2011). 
Häpeäleima terveydenhuollossa. Sivut 38-42 (Irti   
häpeäleimasta, Helsinki: Duodecim 2011).

3.   Ks. alaviite 1. yllä. 

4.  THL & Pia Solin: Tiedä ja toimi: Itsemurhien ehkäisy ja
uutisointi mediassa. 
julkari.fi/bitstream/handle/10024/130790/THL_TT_Itsemurhien_
ehkaisy_media_verkko.pdf?sequence=1 
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5.3. Vaarallisia 
        representaatioita?
Onko osa blogini sarjakuvista tahattomasti 
leimaavia? Hulluusstigma leimaa hullut potenti-
aalisesti väkivaltaisiksi ja ympäristölleen vaaral-
lisiksi. Vääristyneen käsityksen kaiun voi nähdä 
Puolimieli / Half-minded-sarjakuvassa6., jonka 
ahdistunut päähenkilö kokee väkivaltaisen mie-
likuvan (ks. kuva 26. yllä). Ahdistunut nainen 

6. SusuPetal & Viivi Rintanen: Puolimieli/Half-minded, 2017. 
hulluussarjakuvia.sarjakuvablogit.com/2017/01/10/puolimie-
li-half-minded-13/

 
  

herkistyy ruuhkajunan ärsykkeille ja näkee 
itsensä tulittamassa konekiväärillä ilmaan. 

Kuvakerronnassa halusin visusti erottaa 
todellisen ja kuvitellun. Mielikuvassaan nainen 
istuu unenomaisesti käärmeläjässä räikeässä 
ja mustanpuhuvassa sumussa, todellisuudessa 
junassa ilman asetta. Kuvitelmaruutu erottuu 
muista väri- ja tekstuurileikittelyineen, mutta 
kokonaisuus voi silti olla harhaanjohtava.
Ruudun voisi ymmärtää mielikuvaksi, mieli- 
haluksi, uneksi tai harha-aistimukseksi. 

Kuva 26.
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Yritän postaustekstissä kiinnittää represen-
taation mielikuvamerkitykseen, mutta lop-
putulos pohdituttaa: onko kuvalla suurempi 
painoarvo kuin selittävällä tekstilläni? Miksi 
ruutu ei näyttäydy vain kuvitelmana, vaan sen 
voi ymmärtää myös toisin?

Representaatio antaa mahdollisuuden 
monille merkityksille, mutta sen tehtävänä on 
paradoksaalisesti tehdä yhdestä ensisijainen 
(Hall 2002, 143). Mielestäni kuvan 26. hulluus- 
representaatio epäonnistuu merkityksen 
kiinnittämisessä arkaluontoisella, stigmaat-
tisella hetkellä. Siksi saatan tulla vahingossa 
toistaneeksi stereotyyppisen, väkivaltaisen 
hullun representaation. Pitäisikö kuvan kal-
taisten esitysten tekemistä välttää kokonaan ja 
tabuimmat hulluusteemat jättää julkaisematta?

Vaistonvaraisesti koen, että vaikeista 
asioista on piirrettävä. Jos stigmaattisia hul-
luuksia ei kuvattaisi sarjakuvissani lainkaan, 
voisi jäädä voimaan jäsentymätön, virheellinen 
ja sellaisenaan omaksuttu mielikuva vaikkapa 
psykoosisairaista. Tällä hetkellä esimerkiksi 
harhainen hulluus loistaa blogissa poissa- 
olollaan ja Puolimieli saattaa ottaa niiden  
representaationaalisen paikan. 

Monien hulluuksien kohdalla tuntuu, että 
representaatioiden puute tai vähäisten esi-
tysten vääristyneisyys voimistaa hulluus- 
stigmaa. Äärimmäisen harvinainen väki- 
valtainen, harhainen sarjamurhaaja on suurelle 
yleisölle tutumpi hahmo kuin tilastollisesti 
tavanomaisempi, itseään ja ulkomaailmaa suun-
nattomasti pelkäävä psykoosisairas. En haluaisi 
toistaa ensimmäistä representaatiota, joka on 
stigmatisoiva kuvaus todellisuuden toisin koke-
vista, kärsivistä ihmisistä. 

Psykoosin kuvaaminen on haastavaa, koska 
pelkään lukijan löytävän representaatiosta 
itselleen tutut ’potentiaalisen väkivaltarikol-
lisen’ tunnusmerkit. Tähän saakka olen välttänyt 
psykoosiaihetta ettei niin kävisi, mutta samalla 
evänyt tarinankertojilta mahdollisuuden välittää 

todenmukaista kokemustietoaan aiheesta. 
Jos arkaluontoisesta aiheesta ei saa puhua tai 
piirtää, vääristynyt mielikuva ei muutu.

Blogissa olisi riskeistä huolimatta syytä 
kuvata stigmatisoiduimpia hulluuden muotoja 
harkiten. Minun tulisi tarkistaa visuaalinen 
ilmaisuni stigmaattisten sudenkuoppien varalta. 
Puolimielen kohdalla olisin voinut pohtia  
muita mahdollisia tulkintoja tarkoittamani  
merkityksen lisäksi. 

Myös blogin visuaalinen ilme kaapista esiin 
marssivine Hulluuranko-maskotteineen herättää 
ristiriitaisia mielleyhtymiä. Ulkoasun tarkoitus 
oli kuvastaa itsestigman loppumista ja herättää 
hirtehistä naurua (ks. kuva 27).

5.4. Itsestigman metafora
       Hulluuranko
Hulluussarjakuvien tehtävä on tuoda esiin hul-
luutta kokeneiden todenmukaisia kertomuksia. 
Siksi niissä näkyvät kokemukset itsestigmati-
soinnista eli itseleimaamisesta. Se on kokemus 
mielen sairaudesta johtuvasta itsen vähempi-
arvoisuudesta, ulkopuolisuudesta tai erilaisuu-
desta (Anttonen 2011, 108). 

Itsestigma on kuin sisäistetty julkinen 
stigma,1. jonka seurauksena itsetunto (eng. 
self-esteem) ja usko omaan kyvykkyyteen ja tule-
vaisuuteen voivat kärsiä (Corrigan & Watson 
2006). Itsestigman on myös ajateltu eristävän 
mielen ongelmista kärsiviä ja vaikeuttavan avun 
hakemista (Aromaa 2011; Anttonen 2011). 

1.  Corrigan & Watson (2006) erottavat public stigman ja 
      self-stigman, ks. kohta 3.21.

Kuva 27. 
Viivi Rintanen: Kaapistatulo (2015).

Hulluussarjakuvien visuaalisen ilmeen
perusta ja promokuva.
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Hulluuranko-sarjakuva (ks. kuva 28) rep-
resentoi stigman pelkoa ja itsestigmatisointia. 
Intentioni oli näyttää tilanne, jossa hullu joutuu 
kertomaan läheiselle ihmiselle ongelmistaan. 
Riskinä on ihmissuhteen menetys, jos kuulija ei 
hyväksy päähenkilön salaisuutta. 

Sarjakuvassa nähdään nainen, joka pesee 
yövaatteissa hampaitaan ja mies seisomassa 
vessan ovella. Yllättäen vessan peilikaappi 
avautuu toiseen huoneeseen, jossa maijailee 
kammottava luurankohahmo. Suomenkielistä 
kielikuvaa mukaillen päähenkilö pyytää huo-
miota tai hyväksyntää ‘luurangolle kaapissaan’.

Halusin sarjakuvalla kannustaa vastape-
rustetun blogin potentiaalisia tarinankertojia 
kertomaan kokemuksistaan. Representoin hul-
luustarinoiden jakamisen välttämättömyytenä 
tai aitoutena: naisen olisi vaikea piilotella luu-
rankoa mieheltä loputtomiin. Vessa symboloi 
paikkana tilaa, jonka vain kaksi läheistä ihmistä 
voivat jakaa kodissa. Jos nainen ei kerro luu-
rangosta, hänen on vaikeaa olla miehen kanssa 
intiimisti tai omana itsenään.

Blogin etusivulle pinnattu Kaapistatulo 
(kuva 27) viittaa julkiseen esiinastumiseen. 
Läpi blogin toistuvassa tausta- ja banneriku-
vituksessa sympaattis-karmivasti hymyilevät 
luurangot astuvat ulos kaapista värikkään savun 
verhoamina  Esitänkö vahingossa hullun vapaa-
ehtoisen ulostulon ratkaisuksi itsestigmati-
saatioon? Tutkimukset eivät tunnista kaapista 
astumisen helpottavan itsestigmatisaatiota 
(Corrigan & Watson 2006). Ulostulon vaa-
timus on tahaton, sillä luurankoteeman tar-
koitus oli leikitellä sanoilla. 

Postausteksti avaa sarjakuvan luuranko-
metaforaa ja esittelee blogin maskotin, Hul-
luurangon, logiikan. Perinteisesti luuranko 
on kuoleman ja salaisuuden symboli, joka 
“visusti piilotetaan kaappeihin tai haudataan 
maahan”.  Tuon uhkaavan symboliikan rinnalle 
luurangon orgaanisen tarkoituksen elämäs-
sämme: luuranko on kehon sisin rakenne, joka 
kannattelee, mutta voi vahingoittua. Esitän 

vertauksen: mielenterveys on kuin luuranko, 
sisäinen rakenne joka pitää meidät pystyssä 
ja liikeessä. Jos oman murtuneen luurangon 
piilottaa kaappiin, olo ei parane, vaan mieli 
luhistuu luurangon mukana. 

Luurankovisuaalit ovat saaneet myös 
ymmärrettävää kritiikkiä. Esimerkiksi nimi-
merkki sanat on mielestä “luurankokauhustoorit 
lisäävät vain ennakkoluuloja, häpeää ja häpeäise-
mistä ---” -eli maskottini idea kääntyy kommen-
toijan silmissä aivan päälaelleen! Vaikka selitän 
Hulluurangon merkityksen juurta jaksain, 
en voi poissulkea yleisiä luurankomielikuvia. 
Pitäisikö minun harkita luurankomaskotista 
luopumista, jotta en vahvistaisi hulluusstigman 
synkimpiä osa-alueita: hulluutta synkkänä  
salaisuutena, jota johtaa vääjäämättömään  
rappioon ja kuolemaan?

Kuva 28.
Viivi Rintanen: Hulluuranko 

Hulluussarjakuvia 2015.
hulluussarjakuvia.sarjakuvablogit.com 

/2015/10/30/hulluuranko/ 
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Kuva 29. 
Ote Varmuuden vuoksi-sarjakuvasta. 
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Teema 2: Hulluus vai mielenterveyden häiriö?

Itselleni tämän tutkielman vaikein pulma oli päätellä, millä tavoin 
edempänä kritisoimani hulluuden medikalisaatio vaikuttaa hulluusstigmaan ja 

sen purkuun. Omat, diagnooseja vierastavat asenteeni tulivat haastetuiksi, 
kun tarinankertojan kokemus hulluudestaan oli lääketieteellinen. 
Mitä etuja ja haittoja  lääketieteellisestä hulluusrepresentaatiosta  

on stigman purkamiselle? 

5.5. Lääketiede 
       uskottavuusresurssina

Varmuuden vuoksi -jatkotarina1. koostuu 
kahdesta postauksesta. Ensimmäinen kertoo 
päähenkilön, noin 30-vuotiaan naisen sairaus-
huolista. Nainen elää jatkuvassa kuoleman- 
pelossa ja haaveilee, että ehtisi naimisiin ja 
äidiksi. Äidiksi päästyään naisen katastrofi-
ajatukset eskaloituvat vuosien saatossa yhä 
hullummiksi: koittaa yö, jolloin nainen herää 
ahdistavaan painajaiseen omasta vähäpukei-
sesta tytöstään. 

Naisen myöhemmin pakkoajatuspainot-
teiseksi pakko-oireiseksi häiriöksi diagnosoidun 
sairauden vuoksi syntyy kierre, jossa kertoja 
alkaa pelätä olevansa salaa itseltään pedofiili. 

Valitsin piirtää Eevan tarinan, koska tietyt 
pakko-oireiset ajatukset ovat niin tabuja, ettei 
niistä ole saatavilla vertaistukea. Stressasin, 
että osaisinko kuvata tarinan varmasti niin, 
ettei lukija vahingossakaan tulkitsisi Eevaa 
pedofiiliksi. Väistin monitulkintaisuutta esit-
tämällä sarjakuvan toisessa osassa uskottavan  
ammattilaisen, varttuneen psykiatrin hahmon, 
joka diagnosoi Eevan (ks. kuva 30). Käytän vas-
taanottokohtauksessa poikkeuksellisen paljon 
dialogia, jotta kokenut psykiatrimies ehtii 
sanailla diagnoosille uskottavuutta. Poikkean 
itselleni läheisemmästä representaatiosta, jossa 
hulluus on ensisijaisesti inhimillinen ominaisuus 

1. Eeva & Viivi Rintanen: Varmuuden vuoksi.
Hulluussarjakuvia 2016. Osa 1: hulluussarjakuvia.sarjakuvablogit.
com/2016/07/18/varmuuden-vuoksi-osa-1/ Osa 2: hulluussarjakuvia.
sarjakuvablogit.com/2016/08/03/varmuuden-vuoksi-osa-2/

eikä sairaus. Siihen on kaksi syytä: ensimmäi-
seksi tarinankertoja Eevan kertoman mukaan 
psykiatria ja lääkkeet auttoivat häntä. Toi-
seksi tunsin, että tarvitsin tulenaralle aiheelle 
asiantuntijatukea, jotta Eevaa ei  leimattaisi 
pedofiiliksi. Lääketieteen kieli, valtaapitävä tie-
teellisyys ja asiantuntijuus selittää Eevan koke-
musta ja vapauttaa sen pedofiliaepäilystä. 

Eevan tarinan piirtäminen sai minut tarkis-
tamaan kriittisyyttäni lääketiedettä kohtaan, 
jonka tavoitteena on lähtökohtaisesti auttaa 
potilasta. Kuvaan lääketieteellisen avun ratkai-
suna hulluuteen: nainen on avuton sairautensa 
edessä, joka kirjaimellisesti istuu hänen olka-
päillään ja painaa häntä lysyyn (ks. kuva 30). 
Sarjakuvailmaisuni rinnastaa mielen sairauden 
fyysiseen sairauteen, koska naisen ahdistus 
kietoutuu päähenkilön kehoon mustin, kasvai-
menkaltaisin möykyin. Tarina saa onnellisen 
käänteen, nainen saa lääketieteellistä apua. 
Psykiatri  ehdottaa lääkitystä, ja lopputarinan 
ajaksi ajatuspilvet hellittävät hieman.

5.6. Hulluus sairautena, 
        janana tai kirjona
Hulluudella on analogioita, joilla on merkitystä 
hulluusstigmalle. Siksi on tärkeää tiedostaa, mitä 
analogioita representaatiot edustavat.      
       Tavallisimmin hulluus mielletään diagnosoi-
taviksi häiriöiksi. Mielenterveystahot toivovat, 
ettei hulluus- tai mielisairaus-sanoja käytettäisi 
harkitsemattomasti, koska häiriö on soinniltaan 
väliaikaisempi ja siten vähemmän leimaava. 
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Kuva 30. 
Pedofiliapelko on kelmeä, 

päähenkilön tyhjäsilmäinen ja 
perhospukuinen tytär, 

joka kapuaa naisen olkapäille 
väkisin kuten pakkoajatukset 

naisen mieleen. Ruudun taka-alalla
seisoo kehollinen kuolemanpelko. 

Ote Varmuuden vuoksi- sarjakuvasta. 
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Sanapolisointi ei ratkaise kaikkia ongelmia, 
joka vakavien mielen sairauksien hulluuss-
tigmaan liittyy. Kristian Wahlbeckin mukaan 
“yksinkertaistavan biolääketieteellinen tai geneet-
tinen näkökulma mielenterveyden häiriöihin voi 
pahentaa häpeäleimaa lisäämällä sosiaalisen etäi-
syyden ottoa.”1. 

Esimerkiksi skitsofrenia usein esitetään 
perinnöllisenä aivosairautena, vaikka sen moni-
muotoisuutta ja syntymekanismeja ei täysin 
tunneta.2. Suuri yleisö taas virheellisesti liittää 
aikaisemmin jakomielitaudiksi kutsuttuun diag-
noosiin pelottavan ’persoonan jakautumisen’. 
Vaikka diagnoosi on saanut uuden nimen ja 
perinnöllisen syyselityksen, se on edelleen yksi 
stigmatisoiduimmista diagnooseista.3. Miksei 
lääketieteellinen analogia helpota myös skitsof-
reniaa sairastavan hulluusstigmaa, niinkuin se 
teki Eevan tapauksessa?

Entisaikoina psykoosihulluus nähtiin 
Jumalan langettamana tuomiona. Nykyisin se 
on lääketieteellisessä puheessa kuin luonnon 
valmiiksi määrittämä, geneettinen arpa, jonka 
perinnöllisyyttä ei helposti paeta. Skitsofrenia 
näyttäytyy myös parantumattomana ja siten 
sitä sairastava pysyvästi arvaamattomana tai 
pelottavana. Psykoosihulluutta ei ole voitu 
salakuljettaa hulluusstigman tuolle puolen 
yksinkertaisesti kutsumalla sitä sairaudeksi.  
Sairausanalogia ei siis palvele kaikkien, laa-
dultaan erilaisten hulluuksien stigman täyttä 
purkamista. 

Perustaessani blogin näin hulluuden 
jana-analogian kautta: jos piirrettäisiin jana täy-
dellisestä mielen eheydestä absoluuttiseen hul-

1.  Suomen Mielenterveysseuran kehitysjohtaja Kristian  
      Wahlbeck: Kohtaaminen haastaa mielenterveyden  
      stigman. Mielenterveys-lehti (5/2014) 

2.  Huttunen, Matti (10.9.2017) Skitsofrenia. 
      Lääkärikirja Duodecim. 

 terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00148 

3.  Aromaa, Esa & Wahlbeck, Kristian (2011).  
     Mielenterveyden ongelmiin liittyvä stigmatutkimus  
     Suomessa, 78. Teoksessa Korkeila, Jyrki; Joutsenniemi, 
     Kaisla; Sailas, Eila & Oksanen, Jorma (toim.) (2011) 
     Irti häpeäleimasta, Helsinki: Duodecim.

luuteen, suurin osa asettuisi kahden ääripään 
välille (ks. kuva 31). Halusin luoda mielikuvaa 
normaalista hulluudesta, sillä lievä mielen järk-
kyminen kuuluu elämään. 

Pikkuhiljaa ymmärsin jana-ajattelun puut-
teet: analogia toimii vain henkilökohtaisen 
hulluuskokemuksen mittarina kuvastamatta 
kunkin hulluuden stigman vakavuutta. 

Kun tulin Mielisairaalan kesätytöllä ’hulluus-
kaapistani’, minua ei yllätyksekseni stigmati-
soitu. Sen sijaan minua kiitettiin rohkeudestani. 
Jos hulluuteni olisi toisenlaista, en ehkä olisi 
saanut samaa vastaanottoa: jos kirjani olisi 
julkaissut eri näköinen, akateemisesti koulutta-
maton ja yhteiskunnan ulkopuolelle jättäytynyt 
tai jätetty psykoosisairas, olisiko minut nostettu 
tai hyväksytty esille? Minun hulluuteni oli ehkä 
sopivan samaistuttavaa ja pelon sijaan myötä-
tuntoa herättävää - kuin salonkikelpoista.

Hulluussarjakuvia työstäessäni olen alkanut 
ajatella hulluutta kirjona. Hulluudet ovat eri 
tavoin vakavia, monenkestoisia ja hullulle itsel-
leen vaarallisia. Ympäristö suhtautuu toisiin 
hulluuksiin leimaavammin. Esimerkiksi minun 
syömishäiriöni on vähemmän stigmatisoitu kuin 
Eevan tabuaiheiset pakkoajatukset. 

Lisäksi moni diagnosoitu hulluus on väärin- 
ymmärretty omalla, erityisellä tavallaan: esi-
merkiksi anoreksia-syömishäiriö on yksi 
tappavimmista psyykkisistä sairauksista4. ja 
pakko-oireet muutakin kuin toistuvaa käsien-
pesua.5. Väärinymmärrykset voivat olla vähät-
televiä, romantisoivia tai muutoin vääristää 
diagnosoitua hulluutta tavalla, joka leimaa tai 
vaarantaa hullun elämän. 

4.  Huttunen, Matti & Jalanko, Hannu (2.12.2017)
Laihuushäiriö (anorexia nervosa). Lääkärikirja Duodecim.
terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00111#s2

5.  Huttunen, Matti (10.9.2017) Pakko-oireinen häiriö. 
Lääkärikirja Duodecim. 
terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00403 
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Kuva 31. Ruutu Blogin periaatteet- sarjakuvasta. Hulluuranko on kahlittu sarjakuvaminäni 
nilkkaan, jonka liikkumavara janalla on rajallinen. Toisen ihmisen ketju voi olla eri pituinen ja hän 
voi liikuskella eri pisteessä janaa. Olen käynyt oman “hulluusjanani” pimeällä puolella. Nykyään 

en koe olevani täysin normaali, mutta riittävän vähän hullu elääkseni hyvää elämää. 

Hulluussarjakuvien piirtäjänä tehtäväni  
on tulla tietoiseksi kunkin hulluuden histo-
riasta, diagnostiikasta, stigman vakavuudesta 
ja tarinankertojan suhteesta edellisiin. Vasta 
sitten voin suunnitella tarinaan sopivan sarja-
kuvarepresentaation. Esimerkiksi Varmuuden 
vuoksi- tarinassa lääketieteellinen hulluusa-
nalogia oli hyvä valinta. Mutta itsemurhasta 
piirtäessäni olisi minun pitänyt tutustua tar-
kemmin syihin, joiden vuoksi tekotapaa ei tule 
mainita. 

5.7. Hulluuskäsityksen
        pimeä puoli: sairaat, 
       rikolliset ja pahat

Varmuuden vuoksi  kuvaa hulluusstigman lisäksi 
myös pedofilian stigmaa. Tarinan dialogiin 
puuttui eräs lukija, jonka mielestä psykiatri rin-
nastaa pedofiilin ‘ihmishirviöksi’ (ks. kuva 32).

Lukija puuttui dialogiin kenties siksi, että 
myös pedofiiliset ajatukset luetaan psyykkisiin 
sairauksiin.1. Tulin siis itse stigmatisoineeksi 
mielenterveysongelmaa. Argumentoin lukijalle 
hulluuden ja rikollisen pedofilian välistä eroa: 
toteutettu pedofiilinen teko on rikos, hullut 
ajatukset ja avun hakeminen eivät ole. 

1.  Blomqvist, Sarita (12.12.2014) Kuka on pedofiili?
yle.fi/uutiset/3-7682238
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Kuva 32. Ote Varmuuden vuoksi- sarjakuvasta. 

Kommentti havahdutti minut huomaa-
maan, että varmasti itse stigmatisoin margi-
naalista, rikollista hulluutta. Jäin pohtimaan 
hulluuskäsitykseni ehdottomuutta: onko 
kaikki hulluus ihmisyyttä? Olenko virheellisesti 
viestinyt piirtäväni kaikkien hullujen puolesta, 
vaikka lasken rikolliset hullut hyväksymäni 
hulluuden ulkopuolelle? Huomaan yrittäneeni 
siirtää stigman hulluudesta toisaalle, eli rikolli-
seen pedofiliaan. 

Tilastollisen harvinaisuuden vuoksi en 
pelkää hullujen väkivaltaisuutta tai “pahuutta”. 
Sen sijaan kammoan hulluus-pahuus-rikollisuus- 
teemojen käsittelyä. Kombon kohdatessani 
koen ammattitaitoni loppuvan ja ennakkoluu-

lojen, tietämättömyyden ja torjunnan alkavan. 
Kriminaalit hullut eivät myöskään ole kirjoitta-
neet minulle kokemuksistaan.

 Jos en itse kohtaa vieroksumiani hul-
luuksia, en voi tarkistaa tietojani ja asenteel-
lisuuttani tai jätän itselleni vaikeat aihepiirit 
kokonaan pois blogin piiristä. Blogi lupaa 
arvostaa hullujen, heidän läheistensä ja hullujen 
parissa työskentelevien kokemuksia, joista 
viimeisin vielä puuttuu. Siksi aion lyödä kaksi 
kärpästä yhdellä iskulla perehtymällä rikolli-
seen hulluuteen sen parissa työskentelevien 
tarinankertojien avustuksella.
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5.8. “Mielenterveyden 
         häiriö”  VS. “hulluus” 
         puheresursseina

Hauskan Tyhjäpää / An Empty Mind-sarjakuvan1. 
tarkoitus oli nauraa hyvänpäiväntutun kyvyt-
tömyydelle kohdata masentunut. Kaikki eivät 
pitäneet postauksesta, vaan kolmen positiivisen 
kommentin perään sanat on-nimimerkki virkkoi: 

“Tulkaa ulos kaapista. On paljon helpompi olla, 

kun on avoin. En pidä kirjoittajaa erityisen rohkeana 

tai uskottavana, kun niin monet ihmiset kirjoittavat ja 

puhuvat omalla nimellään ja kasvoillaan näistä asioista 

toistensa kanssa.

1. SusuPetal & Viivi Rintanen: Tyhjäpää/An Empty Mind,
Hulluussarjakuvia 2017. hulluussarjakuvia.sarjakuvablogit.
com/2017/05/31/tyhjapaa-an-empty-mind-23/

Huomasin, et joku oli tuolla jo aiemmin huomaut-

tanut asiallisesta tiedosta mt-ongelmista puhuttaessa. 

Mt-ongelmat ovat monitahoisia ja hirveän yksilöllisiä. 

- - - Sepustus depressioon liittyvästä häpeästä yms.on 

kerrottu jo tuhansia kertoja, netistäkin löytyy sama jorina 

satoina tuhansina toistoina. Siihen ei kannata samaistua. 

Uusia näkökulmia ja tervehdyttävää asennetta tekijöille, 

niitäkin on nimittäin olemassa. Oikeassa elämässä.” 2.

Tulkinnassani sanat on kritisoi tarinankertojien 
uskottavuutta ja anonymiteettiä. Hän arvos-
telee blogiani asiattomaksi tai tietämättömäksi, 
mikä hänen mielestään lisää hulluusstigmaa. 
Miksi hän näkee blogini toimivan päinvastoin 
kuin tarkoitan? 

2.  Kommentti  Tyhjäpää/An Empty Mind- sarjakuvaan
       7.8.2017 klo 02:04, nimimerkki sanat on. 

Kuva 33. 
Tyhjäpää/An Empty Mind-

sarjakuvan päähenkilö 
on kaupassa. Tarinassa huomio 

kiinnittyy hyvänpäivän-
tuttuun, joka kauhistuu Susun 

olemusta. Tuttava reagoi
 masennukseen panikoiden, 

häveten ja hyssytellen. 
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Näkemyksemme eriävät vähintäänkin 
kielellisesti. Minä puhun ja piirrän blogissa  
hulluudesta, sanat on ilmaisee itseään lääke- 
tieteen kielellä puhuessaan “mt-” eli mielen- 
terveysongelmista. 

Kahden puhetavan välillä on jännite. Esi-
merkiksi minä olen kasvanut ajattelemaan 
hulluutta parhaaksi stigmanpurkukäsitteeksi 
ja kokenut lääketieteellisen puheen joskus 
leimaavana. Koen hulluuspuheen vähemmän 
stigmatisoivana, koska hulluuteni omaehtoinen 
määrittely antaa minulle kaipaamaani hal-
linnan tunnetta. Osalle itsemääräämisoikeuden 
toteuttaminen on tärkeää ja diagnostinen 
kapulakieli voi tuntua etäännyttävältä ja epä- 
inhimilliseltä. 

Joitakin puhetapani loukkaa, koska he 
päinvastaisesti pitävät lääketieteen sanastoa 
oikeana tapana puhua psyykkisestä kärsimyk-
sestä ja hulluuspuhetta halventavana. Kahden 
puhetavan vastakkainasettelu voi johtaa kieli- 
polisointiin, jossa puhekumppani yritetään jat-
kuvasti käräyttää vääristä ilmaisuista.

Blogityöskentely ja tämä tutkielma havain-
nollistivat, ettei ole yhtä oikeaa tapaa puhua 
hulluuden monimutkaisesta ilmiöstä. On yksilöl-
listä, millainen kieli näyttäytyy oikeana, helpot-
tavana ja hulluusstigmaa purkavana. Toisaalta 
toisen kielenkäytön loukkaavana kokeminen on 
yhtä subjektiivista, kuten sanat on:in kommentti 
osoittaa. Voisiko eri puhetavoissa olla leimaa-
misen lopettamiselle edullisia aineksia?

Olen työskennellessä kohdannut puhe- ja 
käsitystapoja, jotka ovat erilaisia kuin omani. 
Tarinankertojien kanssa olen löytänyt heidän 
kertomastaan aineksia, jotka voin niiden erilai-
suudesta huolimatta käsittää ja hyväksyä. 

Työskentely on vaatinut oman hulluuskäsi-
tykseni tiedostamista (hulluus osana ihmisyyttä), 
tietomääräni kasvattamista (hulluuden 
ja stigman historia ja tutkimus) ja herkkyyttä 
kuunnella, mitä tarinankertoja tarkoittaa.

 Pikkuhiljaa olen pystynyt joustavammin 
virittäytymään tarinankertojien hulluus- ja  
stigmakäsitystaajuuksille. Usein minun on 
palattava taaksepäin tarkistamaan ja rikas-
tuttamaan käsityksiäni. Minun tehtäväni on 
kuulostella, mitkä ainekset esittämällä Hulluus-
sarjakuva palvelisi sekä tarinankertojan koke-
muksen esiintuontia että stigman purkamista.
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Kuvat 34 ja 35: Kaksi otetta Persoonallisuushäiriösoppa- sarjakuvasta. 
Vasemmalla Loppu A ja oikella Loppu B.
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TUTKIMUSKYSYMYS B. 
HULLUUSSTIGMAN 

PURKAMINEN

Teema 3: Hulluusstigman
 purkumahdollisuuksia

Kaikki lukemani stigmatutkimukset (Aromaa 2011, Corrigan & Watson 
2006; Räty 1987) ja instituutioiden ohjeistukset (esim. Suomen Mielen- 

terveysseura ja Mielenterveyden keskusliitto) pitävät sitkeiden, väärien käsi-
tysten oikaisemista tärkeänä häpeäleiman purkamiselle. Tuttuuden, positii-
visten tunteiden ja ennenkuulemattoman kokemusnäkökulman esiintuonti 
auttavat stigmanpurkutyössä, joihin sarjakuvablogilla on omat keinonsa. 

Ensin valotan yksilöllisen asenteen merkitystä. Asenne on kuin perusta, 
jonka päälle voidaan pystyttää yhä jykevämpi hulluusstigman linnake tai 

avoin, leimaamaton ja inhimillinen hulluuskäsitys. 

5.9. Kaksi asennetta 
       hulluuteen: 
       myönteinen ja 
       kielteinen

Räty tutkii opiskelijoiden asenteita mieli- 
sairautta kohtaan Uhka vai uhri: tutkimus mieli- 
sairauteen asennoitumisesta (1987)-teok- 
sessaan. Tulokset erottavat kaksi suhtautu-
mistyyppiä: optimistisen eli myönteisen ja pes-
simistisen eli kielteisen. Pessimistisen asenteen 
voisi tiivistää em. epäluottamuksen kolmioon 
(ks. kohta 3.31), jossa oletukset hulluuden 
tuntemattomuudesta, parantumattomuudesta 
ja vaarallisuudesta ruokkivat toisiaan saaden 
aikaan torjuntaa ja syrjintää. Myönteisesti 
mielisairauteen asennoituva suhtautuu yhteis-
kuntaan ja hulluusstigmaan kriittisesti, mutta 
hulluuteen ymmärtäväisesti. 

Rädyn tutkimuksen otsikko viittaa kärjis-
tetysti ajattelutapojen eroihin: hullut nähdään 
joko uhkina (kielteinen asenne) tai uhreina 
(myönteinen asenne). Tulkitsen myönteisen 
asennoitumisen hulluusstigmaa lieventäväksi 

ja kielteisen sitä ylläpitäväksi. Persoonallisuus-
häiriösoppa-tarina1. tulee poikkeuksellisella 
rakenteellaan kuvanneeksi vastaavaa kahti-
ajakoa: sarjakuvalla on kaksi vaihtoehtoista 
loppua, joista toinen representoi ymmärtävää 
(Loppu B) ja toinen torjuvaa asennetta hulluu-
teen (Loppu A) (ks. kuvat 34 ja 35). Koen itse 
edustavani optimistista asennetta, jonka kan-
nalle yritän lukijaa postaustekstissä taivutella.

Tarinan päähenkilö on nainen, joka valmis-
tautuu treffeihin. Nainen muuntaa hippihen-
kisen habituksensa päälaelleen, sellaiseksi kuin 
tulkitsee treffikumppanin haluavan: siloitelluksi 
blondiksi, joka puhuu ranskaa. Naisen kerto-
jaääni kuulostaa kokeneelta deittailijalta, joka 
tietää miten toimia. Metaforana parinetsin-
nälle toimii kertojaäänen kuvailema kokkaami-
nen,”ihmissuhdesopan keittäminen”. Miehen 

1. Janika & Viivi Rintanen: Persoonallisuushäiriösoppa.
Hulluussarjakuvia 2016.
Alku: hulluussarjakuvia.sarjakuvablogit.com/2016/08/31/per-
soonallisuushairiosoppa/
Vaihtoehtoiset loput, loppu A: hulluussarjakuvia.sarjakuvab-
logit.com/2016/08/31/pershairioloppua/
Loppu B: hulluussarjakuvia.sarjakuvablogit.com/2016/08/31/
persoonallisuushairiosoppa_loppub/
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lähdettyä onnistuneilta deiteiltä ker-
tojaääni musertuu (ks. kuva 36). Sitten 
nähdään naisen yksipuolinen teksti-
viestipommitus miehen puhelimeen, 
joka eskaloituu 20 minuutissa hyvän 
illanjatkon toivotuksesta itsemurha- 
uhkaukseen. Postausteksti selittää 
tarinan naisen kärsivän epävakaasta 
persoonallisuushäiriöstä.

Mies palaa naisen luo, ja vaihto- 
ehtoiset loput risteävät: ensimmäi-
sessä mies torjuu naisen (loppu A, 
ks. kuva 34). Sen viimeisessä ruu-
dussa nainen on muuntunut jälleen 
kameleonttimaisesti uuden deittinsä 
mieleiseksi. Toisessa lopussa mies 
ei pakene, vaan lohduttaa naista 
(loppu B, kuva 35). B:ssä deittailu 
sekä naisen roolileikki hienostuneena 
ranskantaitajana jatkuu. 

Yksilön ajattelussa on tyypilli- 
sesti aineksia sekä optimistisesta että  
pessimistisestä asenteesta. Räty  
kirjoittaa asenteen moniaineksisuu-
desta ja tavoista, joilla haastateltavat 
kykenivät lieventämään, ehdollista-
maan ja joustamaan asenteillaan  
kielteisen ja myönteisen rajamaas-
toissa (Räty 1987, 51-52). Kuten  
asenteet, representaatiot ovat myön-
teisiltä ja kielteisiltä vivahteiltaan 
monitulkintaista. Vaihtoehtoiset 
loputkaan eivät ole tulkinnallisesti 
stigmavapaita: vaihtoehto B on ehkä 
myönteisempi, mutta näyttää naisen 
jatkavan miehelle mieleisen puolison 
esittämistä.

B on toki suhteen välitöntä kat-
kaisemista esittävää A:ta parempi, 
mutta saattaa herättää mielikuvan 
naisen parantamattomuudesta. Per-
soonallisuushäiriöistä ei nykykäsi-
tyksen mukaan parannuta, mutta niitä 
voi helpottaa. Sarjakuva voisi esittää 
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(Räty 1987, 55). Aktiivisesti myönteinen lukija 
olisi hulluusstigman purkamiselle erityisen 
kallisarvoinen, sillä hän voisi monistaa blogin 
motivoimaa stigmanpurkutyötä omassa ajat-
telussaan ja arjessaan. 

Myönteinen, aktiivinen asenne on osa 
työtäni: tunnen blogin arvomaailman (hul-
luus osana ihmisyyttä) ja tarkastelen sen 
toteutumista blogissa ja omassa elämässäni. 
’Hulluusmyönteisyys’ vaatii epävarmuuden 
sietokykyä, oman tietomäärän rajallisuuden 
myöntämistä ja kiinnostunutta päivittämistä. 

Miten voisin kannustaa kaltaisiani hul-
luusmyönteisiä lukijoitani stigmaattisten 
asenteiden tarkkailuun itsessään ja ympäris-
tössään? Rädyn haastatteluissa ilmeni epä- 
tietoisuutta omaksutun positiivisen asen-
teen täytäntöönpanosta. “Tiedän, että 
haluaisin toimia oikein mutten osaa”-ongel-
maan voisivat auttaa sarjakuvamuotoiset 
’toimintakäsikirjoitukset’, joita Persoonalli-
suushäiriösopan voi katsoa edustavan. Valis-
tuksellisuudessaan postaus erottaa selkeästi 
kaksi mieshahmon valintaa toisistaan: 
nainen ei voi valita käyttäytyä toisin, mutta 
mies voi valita auttaa häntä ja toistaiseksi 
pysäyttää toistuvan kaavan.

Epäröivämmin tai ehdollisemmin hulluihin 
suhtautuvalle voisin viestiä eri tavoittein.  
Tiedossa on, että henkilökohtaiset koke-
mukset värittävät ihmisten asennoitumista 
mielisairauteen (Räty 1987, 87, 97-98).  
Sarjakuvin voisi olla mahdollista simuloida 
positiivisia ’sarjakuvakohtaamisia’ hullujen 
ihmisten kanssa. 

Yksilön perinpohjaiset arvot ja maailman- 
kuva vaikuttavat yksilöllisiin, myönteisiin tai 
stigmaattisiin asenteisiin (esim. Corrigan 
& Watson 2006). Lukijoideni arvopohjan 
suora manipuloiminen tuskin on mahdollista 
tai eettistä. Silti voin taivutella passiivisesti 
myönteistä lukijaani rinnastamalla sarjakuvail-
maisussani oikeudenmukaisuuden ja tasa-
arvon ideaalit hulluusstigman purkamisen 

naiselle toiveikkaampaa tulevaisuutta, mikäli se 
sopisi tarinankertojalle.

Rädyn tutkimuksen ajankohtana (1987) 
ennakkoluuloisuus ja torjuvuus oli “perinteinen” 
tai tottumuksellinen tapa suhtautua hulluihin. 
Tuolloin optimistinen ja toiveikas asenne oli 
edistyksellisyyttä. Se saattoi syntyä esimerkiksi 
tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta arvostavan 
maailmankuvan, koulutuksen ja pääpiirteittäin 
myönteisten mielenterveysongelmista kärsivien 
kohtaamisten myötä. (Räty 1987.) 

Optimistisen asenteen tavoittaminen on 
mahdollista lukijan kokiessa hulluusstigmat-
toman maailman tavoittelemisen arvoiseksi. 
Häpeäleimaa pitkäjänteisesti purkava sarja-
kuva tekisi lukijan tietoiseksi hulluusstig- 
man olemassaolosta ja haitallisuudesta, ja 
voisi herättää lukijan halun vastustaa stigmaa 
omassa arjessaan.

Räty kuvaa kahdenlaista myönteisyyttä. 
Passiivisesti myönteinen on herkempi omaksu-
maan stigmaattisen asenteen tai representaa-
tion kuin aktiivisesti myönteinen. Aktiivisesti 
myönteinen henkilö on sitoutunut ajattelemaan 
mielisairauksista optimistisesti ja on herkkä 
havaitsemaan niihin liittyviä kielteisiä asenteita. 

Kuva 36. 
Blogini lukija voisi olla tietoinen blogialustani 
sosiaalisesta normista, jonka mukaan hulluus on  
inhimillinen asia. Silti hän voi yhtä aikaa ei-tietoisesti 
rajata itseään pelottavat hulluudet kuten persoonalli-
suushäiriöt, hyväksyntänsä ulkopuolelle. 
Persoonallisuushäiriöt ovat yksi leimatuimmista 
hulluusilmiöistä ehkä diagnoosikategorian suuren 
kirjon vuoksi: ihmiset eivät tunne eroja narsistisen, 
epäsosiaalisen eli psykopaattisen ja tarinan epävakaan 
persoonallisuushäiriöiden välillä. Kaksi ensimmäistä 
liitetään empatiakyvyttömyyteen ja rikollisuuteen, 
mikä eroaa paljon tunne-elämään ja itsemurha-
alttiuteen liittyvästä epävakaudesta.  
Huttunen, Matti (10.9.2017) Persoonallisuushäiriöt.  
Lääkärikirja Duodecim. terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/
tk.koti?p_artikkeli=dlk00407#s2 
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kanssa. Jos lukija jo valmiiksi arvostaa oikeu-
denmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, hän 
voi lukea hulluusstigman purkamisen edellisiin 
kuuluviksi ja siksi tärkeäksi. Näin ristiriitaisia 
aineksiakin sisältävä passiivisesti myönteinen 
asenne voi pikkuhiljaa muuntua tietoisemmaksi 
ja ehkä aktiivisemmaksi.

5.10. Tutustuminen: 
          hullun ääni, kasvot ja
          sisäinen maailma 

Uusiin, stigmatisoitua ihmisryhmää edusta-
viin ihmisiin tutustuminen ja heidän kanssaan 
sarjakuvan työstäminen ovat purkaneet hul-
luusstigmaa omalla kohdallani. Persoonalli-
suushäiriösopan tarinankertoja-Janikan kanssa 
työskenneltyäni oma asenteeni persoonalli-
suushäiriöisiksi luokiteltuja ihmisiä kohtaan 
muuttui myönteisemmäksi ja monipuolistui. 
Suomen Mielenterveysseuran kehitysjoh-
taja, tutkija ja psykiatri Kristian Wahlbeckin 
mukaan tasa-arvoinen, keskusteleva kohtaa-
minen ja yhdessä tekeminen auttavat häpeä-

leiman purkamisessa (Wahlbeck, Kristian: 
Kohtaaminen haastaa mielenterveyden stigman. 
Mielenterveys-lehti 5/2014).

Mitä enemmän lukija ’tutustuu henkilökoh-
taisesti’ hahmoon, sen varmemmin hän suh-
tautuu myönteisesti tämän elämää häiritsevän 
stigman purkamiseen. On erityisen tärkeää, 
että tarinankertoja vaikuttaa todelliselta hen-
kilöltä, jolla on oma ääni, ihmiskasvot ja sisäinen 
maailma. Hulluussarjakuvien tehtävä on välittää 
edelliset lukijalle uskottavasti ja eettisesti.

Hulluussarjakuvien tekstiretoriikassa 
korostan tarinankertojien omaehtoisten 
äänten kuulemista. On silti huomioitava eräs 
ero: sarjakuvassa ei esiinny täsmälleen tarinan-
kertoja, vaan hänen toiveidensa mukaan luotu 
sarjakuvahahmo. Siksi postaukset sisältävät 
myös tarinankertojan omaa tekstiä. Usein  
tarinankertojan kirjoitustyyli poikkeaa omas-
tani, mikä korostaa tekstin autenttisuutta. 
Lukijalle ei kuitenkaan selkeästi tähden-
netä minun editoivan postaustekstin koko-
naisuuden, jonka julkaisen tarinankertojan 
hyväksymässä muodossa. Minut voi nähdä 
kokonaisuuden toimittajana, joka tuottaa 
sisällön blogiin sopivaan muotoon.

 Kuva 37. “Kun kuulin diagnoosini olevan epävakaa persoonallisuushäiriö, säikähdin. Luulin persoonallisuus- 
häiriöitä olevan vain pahoilla ihmisillä, jotka tekevät pahoja asioita. Ottaessani häiriöstä selvää tunsin suurta  

helpotusta, kun niin moni asia loksahteli paikoilleen. Tajusin, etten ollut yksin, en edes paha.“, 
kirjoittaa Janika postaustekstissä. Peiliin katselee Janikan kertomuksen pohjalta suunniteltu 

sarjakuvahahmo, joka tekee muodonmuutoksen. 
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Piirretyt ihmiskasvot mahdollistavat sarjakuva-
hahmon tunnistamisen. Lukija kiinnostuu her-
kemmin ilmeikkäistä ja piirteiltään erottuvista 
hahmoista - huomasin ilmiön suurentaessani 
hahmojeni kasvonpiirteitä animoitua kuvitusta 
varten. Olen Hulluussarjakuvissa liioitellut 
erityisesti hahmojen silmiä. Lasse Lindqvistin 
kanssa toteutettu Suuruudenhulluus/The Bridge 
(2016)1. kuvaa paniikkikohtausta, jonka eskaloi-
tuessa piirrän päähenkilön hikoilevat ja tus-
kaiset kasvot mahdollisimman suurina sivun 
alalaitaan (ks. kuva 38 edellisellä sivulla).

1. hulluussarjakuvia.sarjakuvablogit.com/2017/04/01/
suuruudenhulluus-the-bridge/

Kuva 39.
Tarinankertojat saavat 
itse valita, kuinka paljon 
päähenkilö muistuttaa 
heitä. Useimpien kasvoja 
en ole koskaan nähnyt, 
vaan ehdotan heille 
tarinaan sopivia kasvoja. 
Eevan tarinaan piirsin 
lempeän mutta alati 
huolestuneen näköisen 
päähenkilön. Myös 
sivuhenkilöiden tunnis-
tettavien piirteiden 
muuntelu (kasvot, 
sukupuolen ilmaisu, 
ikä, hiukset…) 
tehdään yhdessä. 
Eeva & Viivi Rintanen: 
Varmuuden vuoksi, 
Hulluussarjakuvia 2016. 

Moni pelkää paniikkikohtauksen aikana oikeasti 
kuolevansa. Siksi hahmon silmät ammotta- 
vat auki suhteettoman suurina, kuin nähden 
loppunsa koittaneen. Jokaisessa Hulluussarjaku-
vassa on vähintään yksi lähikuva hullun päähen-
kilön kasvoista, joilla hänen tunteensa näkyvät. 

Hullujen kasvojen representoiminen vaatii 
eettistä tarkkaavaisuutta. Mielisairauden visu- 
alisointi taiteessa, lääketieteessä ja populaa-
rikulttuurissa on historiallisesti juontunut  
halusta kontrolloida ja tunnistaa mielisairaus 
(Jennifer Eisenhauer 2008, 14). 1800-luvulla 
keksitty valokuvaus mullisti potilaiden  
visuaalisen diagnostiikan - ja mahdollisti  
hullujen kasvojen dokumentoinnin, tirkistelyn 
ja hulluusstigman visuaalisen toiston.
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oleva puuseppä, vastaanotettiin laitokseen 
hänen ollessaan 28-vuotias. 

Syyksi hoidolle ilmoitettiin Wilkinsonin 
“tyhjä ilme ja käsittämättömät puheet” sekä 
työkyvyttömyys. Hänen olonsa vuoroin koheni 
ja heikkeni, ja asiakirjat mainitsevat esimer-
kiksi työkokeilun ja huolestuttavat hengitys-
vaikeudet. Yhdeksän vuoden hoidon jälkeen 
Wilkinson uloskirjattiin ystäviensä pyynnöstä. 2.

2.  Scrimgeour, David: Wellcome Library’s “Anonymous 
Patients” Become Proper People. 22.6.2016.
davidscrimgeour.co.uk/2016/09/wellcome-librarys-anony-
mous-patients.html

 

Kuva 40. Potilasvalokuva yorkshireläisestä  
West Riding Lunatic Asylum-sairaalasta 1870- 
luvulta, jonka johtaja Sir James Crichton-
Browne otti tai otatti potilaistaan dokumen-
toivia valokuvia.1. Kuvaan on kirjattu nimen 
sijaan miehen melancholia-diagnoosi. Nyky- 
mielleyhtymiä ohjaa kuvatyypin samankaltai-
suus mugshot- eli pidätyskuvien kanssa.
Kuva muuttuu, kun tutustutaan potilasasiakir-
joihin: William Wilkinson (1838-), naimisissa

1.  Crichton-Browne, James (n. 1872). 
Lähde: Wellcome Library. 
wellcomecollection.org/works/x5f47wap

67
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Kuva 41. Kuuluisa neurologi Jean-Martin Charcot 
järjesti 1800-luvulla hysterianäytöksiä, joissa hänen 
naispotilaansa hypnotisoitiin kokemaan hyste-
ria-sairautensa oireita. Nykysilmin epäeettisten 
näytösten lisäksi sairaala julkaisi valokuvia hystee-
rikoista Iconographis Photographique de la Salpêt-
rière-kirjasarjassa. Tuolloin valokuvien ottaminen 
oli hidasta, joten mallien on täytynyt poseerata 
kuvissa pitkään ja joidenkin tutkijoiden mukaan 
hypnoosin alaisina.

Kuvan naisen nimeä ei kerrota eikä hän ehkä 
ole voinut päättää, miten valokuvassa esiintyy.  
Representaatio hyväksikäyttää naisen asemaa  
potilaana ja vahvistaa mielikuvaa pitelemättömästä 
ja käsittämättömästä hullusta, joka nauraa ja elehtii 
vähäpukeisena sairaalasängyssään. 

  
Lähteet: The Paris Review 22.4.2015. Scull, Andrew: Madness 

and Meaning - Depictions of insanity through history.

Kuva teoksessa Regnard & Bourneville (1878) Iconographis 

Photographique de la Salpêtrière, sivu 294. 

Valokuvatuilla hulluilla kasvoilla on eri-
tyinen merkitys stigmalle, koska valokuvan  
oletetaan kuvaavan todellisuutta sellaisenaan, 
vaikka se oikeastaan esittää sitä rajaten ja 
pysäyttäen kohteensa (Seppänen 2005, 125-
126).  Valokuvilla on erityinen represen-
tationaalinen vastuu, koska ne mielletään 
todenmukaisemmiksi kuin esimerkiksi piirretyt 
sarjakuvat. Mutta koska väitän sarjakuviani 
tositarinoiksi, nekin ovat vastuussa hulluus- 
representaatioistaan enemmän kuin sarjakuva, 
jota väittäisin täysin fiktiiviseksi. Siksi haluan 
välttyä potilasmuotokuvien silmiinpistävimmiltä 
ongelmilta: nimettömyydeltä, pidätyskuvamai-
suudelta, taustatiedon vähäisyydeltä ja kuvan 
syntytilanteen epäeettisyydeltä. 

 
Esitän sarjakuvani päähenkilön sisäisen maa-
ilman ja ajatukset tyypillisesti ruutujen teks-
tilaatikoissa. Ratkaisu muistuttaa elokuvan 

kerrontaraitaa, jossa päähenkilön ajatukset tai 
puhe kuljettavat tarinaa visuaalisen kerronnan 
kanssa yhtä aikaa. 

Esimerkiksi Suuruudenhulluus/The Bridge- 
tarinan päähenkilö Oton ajatusraita kuvaa 
ahdistuksen ja paniikin nousua: aluksi hän 
tunnistaa kuntosalin peilistä miehekkään ole-
muksensa (ks. kuva 42). Ahdistuksen yltyessä 
päähenkilö äityy sättimään ja häpeämään 
itseään (ks. kuva 43). Visualisoin päähenkilön 
sisäisiä kokemuksia. Oton olon huonontuessa 
hänen ulkoinen olemuksensa vääristyy: suih-
kussa hän kuihtuu niinkuin hänen kehonsa 
maskuliiniset piirteet valuisivat viemäriin. Otto 
tarraa tyhjin silmin löysäksi pussiksi muuttu-
neeseen ihoonsa. 

Suihkun kohina ja höyry sekoittuvat vihreä- 
mustaan ahdistuspilveen, jonka värimaailma 
jatkuu kuvan 38 siltakohtaukseen saakka. 
Ympäristön elementit ja päähenkilön kokemus 
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sekoittuvat yhä hur-
jemmin: maiseman 
vesimassat mustuvat ja 
katoavat kirkkaanval-
keaan lumeen ohueksi 
viivaksi. Painajaismainen 
sekoittuminen kuvaa 
paniikkikohtauksen 
kokonaisvaltaisuutta. 
Sarjakuva näyttää 
paniikin vakavuuden, 
ja siten yrittää purkaa 
hulluusstigmaa välittäen 
todenmukaista  
kokemustietoa.

Kuvat 42 (yllä)

 ja 43. 
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itse näen. Tässä myönteinen hulluusasenteeni 
(ks. kohta 5.9.) on eduksi, sillä minun ei tarvitse 
ponnistella nähdäkseni kertojani kokemuksineen 
arvokkaana.

Toiseksi hyvä tarina petaa lukijalleen mah-
dollisuuksia tempautua vietäväkseen. Erilaiset 
tunteet ylläpitävät lukijan kiinnostusta. Lukijan 
samastumista (“olen kuin hän”), kiintymystä 
(“hän on kuin läheiseni”, “kunpa tuntisin hänet”, 
“olisinpa hänen kanssaan”), ihailua (“olisinpa  
kuten hän”), auttamisenhalua (“kunpa voisin 
auttaa häntä”) tai naurua herättelemällä voi 
samanaikaisesti purkaa hulluusstigmaa.

5.11. Positiiviset tunteet: 
välittäminen, empatia
 & toiveikkuus

Yritän aina herättää lukijassa kiintymystä, 
empatiaa ja muita positiivisia tunteita pää-
henkilöä kohtaan. Empatian herättämiselle 
on kaksi syytä: ensinnäkin välitän kertojista 
aidosti. Löydän heistä asioita, joista itse pidän, 
jotka tuntuvat tutulta tai saavat minut toivo-
maan heille hyvää. Tehtäväni on välittää luki-
jalle se arvokas aines, jonka tarinankertojassa 

Kuva 44. 
Liikkeessä-tarinassa yritän purkaa 
stigmaa vetoamalla lukijan kykyyn 
tunnistaa ja tuntea kiintymystä. 
Päähenkilö-Julian äiti on kuollut. 
Viimeisessä ruudussa Julia on kie-
toutunut sikiöasentoon äitinsä nuh-
juiseen kylpytakkiin. Hän makaa 
tämän sängyllä silmät kiinni, äidin 
mielikuvan valvoessa lohduttavasti 
hänen yllään. Houkuttelen lukijaa 
tuntemaan Julian kaipuun ja äidin 
muiston merkityksellisyyden. 

Sarjakuva representoi myötä-
tuntoisen ja ehdoitta rakastavan  
tavan suhtautua stigmatisoituun 
henkilöön mahdollisena. Julian 
myönteiset tunteet vertau-
tuvat bussissa nähtyyn ennak-
koluuloiseen pilkkaan, haastaen 
hulluusstigman tunnevoimaisella 
välittämisellä (ks. kuva 23).
     Postaustekstissä taivuttelen 
lukijaa uskomaan stigmatisoidun 
ihmisen korvaamattomuuteen ja 
ihmisarvoon:  “Lapselle vanhempi 
ei ole diagnoosinsa, pelkästään rakas.” 
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Uskomus hulluuden tuntemattomuudesta 
on osa hulluusstigmaa (ks. kohta 3.31). Siksi  
yritän sanoittaa hulluja ajatuskulkuja, jotta ne 
tulisivat tutummiksi - tai jotta niitä voisi kokea 
sarjakuvan välityksellä. Erittelen sarjakuvissani 
päähenkilön ajatuksia ajatuskuplin, tekstiboksein 
ja ajatuspilvin. 

Ajatuskupla esittää hahmon välittömiä, 
arkisia ajatuksia, esimerkiksi Varmuuden vuok-
si-tarinan Eevan terveyshuolia (ks. kuva 45).  

Hulluutta avaavin ajatuskerronnan muoto 
ovat sanapilvet. Esimerkin vihreä-keltaiset 
ahdistussumut litistävät naista fyysisesti hänen 
huoltensa alle ja voivat paisuessaan täyttää 
koko ruudun, päähenkilön kokemusmaailman. 
Pilvet pusertavat, tukahduttavat ja musertavat 
päähenkilön tai tyrskähtävät ruuturajan ulko-
puolelle. 

Pilvet kuvaavat äärimmäisiä, hetkellisiä  
tunnetiloja. Niiden kolmiulotteisesti taipuva 
tekstitäyte kertoo päähenkilöä vaivaavien 
ajatusten ja tunteiden avainsanoja. Vyörytän 
näkymättömän hulluuden lukijan nähtäväksi, 
jotta hänkin kokisi murto-osan siitä äärimmäi-
sestä kokemuksesta jonka tarinankertoja on 
minulle kuvannut. 

Moni kiittelee sarjakuvieni tunnekuvausta. 
Ruuturajan ylittävien, voimakkaiden värikent-
tien ja muun visuaalisen liioitteluni tarkoitus 
on herättää lukijassa tunteita ja mahdollisesti 
ymmärrystä hulluutta kokeneita kohtaan.

Joskus käy päinvastoin: osa kokee eks-
pressionistisen tyylini käsittämättömänä ja 
luotaantyöntävänä, “liian hulluna”. Eräs palaute 
ehdotti, että voisin kuvata voimakkaan hulluus-
kohtauksen ulkopuolisen tarkkailijan näkökul-
masta. Palaute herätti minut ymmärtämään, 
että hullu näkökulma on osalle käsittämätön, 
vaikka jokaisella on kokemusta voimakkaista 
negatiivisista tunteista. Hulluus on voimakas 
sisäinen kokemus joka ei välttämättä näy 
ulospäin. Liian voimakas ilmaisu voi karkottaa 
kokemattoman, aran tai pelokkaan lukijan.

Ehkä Hulluussarjakuvat voisivat toimia  
siltana, joka johdattaa myös ei-hullun hieno- 
varaisemmin visuaalisin vihjein hulluun koke-
mukseen. Herkempi lähestymistapa voisi 
auttaa kuromaan etäisyyttä hullujen, läheisten 
ja hoitohenkilökunnan kokemusten välillä,  
kenties tavoittaa paremmin pessimistisesti tai 
passiivisen myönteisesti hulluuteen suhtau-
tuvat.

Kuva 45. Ote Varmuuden vuoksi-sarjakuvasta.
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Kuva 46. Depressiotrilogian viimeisessä 

ruudussa pilkistää varovainen toivo: 

tupakkahetki värikästä auringonlaskua 

katsellen vihjaa, että päähenkilö on saanut 

takaisin vuosia kadoksissa olleen kykynsä 

tuntea mielihyvää. SusuPetal & Viivi Rintanen, 

Hulluussarjakuvia 2017.

Vastustan leimaava käsitystä, jonka mukaan 
hulluudesta ei voi parantua. Silti en kerro vain 
täysin parantuneiden tarinoita, koska en halua 
rakentaa mielikuvaa “sankarikuntoutujista”, 
joiden tarina nähdään ja kuullaan vasta heidän 
toivuttuaan täysin. 

Keskeneräisyys ja toivo paremmasta kuu-
luvat elämään ja hulluuteen. Siksi haluan rep-
resentoida hullun ihmisen paremman voinnin 
mahdollisena, mutten täyttä normaaliutta 
hyvän elämän vaatimuksena. 
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Voisivatko hauskat Hulluussarjakuvat olla keino 
tuoda hulluutta stigmatisoivat lähemmäs hulluja 
kokemuksia? Kuin vaivihkaa, naurattaessaan 
avartaen lukijoiden maailmankuvaa?

Esimerkiksi Persoonallisuushäiriösopan pää-
henkilön suoltama vainoharhainen viestivirta ja 
miestä varten pakkeloitu, mutta lopulta pos-
kille itketty meikki voi naurattaa. Mutta myös 
käydä sääliksi tai olla samastuttavaa.

Hulluussarjakuvien huumori on aina arka-
luontoista, koska yhteiskunnan altavastaaville 
ryhmille nauraminen on eettisesti arveluttavaa. 
Sarjakuvani eivät saisi luoda mahdollisuuksia 
nauraa esimerkiksi hulluusstereotypioille. 

5.12. Hulluusstigma ja
          huumori

Byrokratian rattaisiin joutuneiden kuntoutu-
jien kokemuksista koostettu Viimeinen vuoro 
numero/ Last One in the Queue1. oli hauska ja 
suosittu postaus. Siinä hulluusstigma esitetään 
kiusallisen komiikan kautta (ks. kuva 47 yllä). 
Tahdittomuuden lisäksi sarjakuvassa nähdään 
turhauttavuudessaan tragikoominen, vuosien 
virasto- ja kuntoutuskerhosuo.

Pohdin, mieltyvätkö lukijat hauskoihin Hul-
luussarjakuviin turvallisemmin ja etäämmältä: 
sarjakuvasta voi pitää koska se on hauska, tai 
siksi että se koskettaa itseä ja on hauska. 

Usein törmään käsitykseen, että sarjakuvat 
ovat lähtökohtaisesti hauskoja. Suuri osa Hul-
luussarjakuvista ei ole tarkoitettu sellaisiksi, ja 
naurattaviin sanomalehtistrippeihin tottuneet  
saattavat säikähtää blogini ‘synkkää’ sisältöä. 

1. Kasvajat ry & Katja Lemberg; sarjakuva Viivi Rintanen: 
Viimeinen vuoronumero/ Last One in the Queue, 
Hulluussarjakuvia 2017. hulluussarjakuvia.sarjakuvablogit.
com/2017/01/25/viimeinen-vuoronumero/

Kuva 47. Ote Viimeinen vuoronumero/ Last One in the Queue-sarjakuvasta. 
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Osa stigmatisoituihin ryhmiin kuuluvista 
ihmisistä kokee stigman yhdentekevänä eikä 
identifioidu ryhmäänsä oikeutetusta suuttu-
muksesta voimautuen (em. 2006). Olen ehkä 
kohdannut tällaisia ihmisiä: he voivat pitää sar-
jakuvistani, mutta kritisoivat me hullut-retoriik-
kaani. He vierastavat hullu-sanaa eivätkä halua 
kuulua osaksi hulluuden kirjoa. Tällaiset lukijat 
ovat yleensä suopeita blogini stigmanpurku-
tavoitteelle, mutta eivät koe sitä tai hullua 
identiteettiä heille henkilökohtaisesti välttä-
mättömiksi. 

Oikeutettua suuttumusta (“Meitä ei saa 
kohdella näin, vaikka olemme hulluja!”) tai koke-
musta stigman yhdentekevyydestä (“Minä en 
ole sellainen, joksi minut leimaatte.”) yhdistää 
leimatun tunne hulluusstigman epäoikeuden-
mukaisuudesta. Itseään stigmatisoiva taas pitää 
leimatuksi tulemistaan oikeutettuna (“Olen 
hullu, joten ansaitsen tulla syrjityksi”), jolloin  
leimatun itsetuntonsa kärsii. (em. 2006.)

5.13. “Hei hulluus-
sarjakuvalaiset” - 
ryhmäidentifikaatio 
vaikuttaa
itseleimaamiseen

Puhuttelen “hulluussarjakuvalaisia” tarkoituk-
sella postausteksteissä ja sosiaalisessa medi-
assa me-muodossa. Haluan luoda lukijoiden, 
tarinankertojan ja itseni välille tuntemuksen 
yhteisöllisyydestä ja alustan, jossa voimme 
puhua itse puolestamme. Tietämättäni tavoit-
teeni on ollut itsestigman purkamiseen oikea, 
sillä identifioituminen tai samastuminen omaan, 
stigmatisoituun ryhmään suojelee itsestigmati-
saatiolta. (Corrigan & Watson 2006.)

Positiivinen samastuminen “hullujen” tai 
mielenterveysongelmaisten ryhmään johtaa 
oikeutettuun närkästykseen, joka kohdistuu 
hulluusstigmaan tai sitä toteuttavaan epäoikeu-
denmukaiseen ympäristöön. Blogin retoriikassa 
pyrin vahvistamaan lukijoiden yhteenkuulu-
vuutta ja suuntaamaan heidän vihantunnettaan 
sinne, minne sen itse sijoitan: ennakkoluuloi-
seen yhteiskuntaan sen sijaan, että että edel-
leen inhoaisin ja häpeäisin itseäni. 

Olen tyyppiesimerkki stigmatisoidun 
ryhmän, ’hullujen’ edustajasta, joka identi-
fioituu stigmatisoituun ryhmään ja vastustaa 
sen leimaamista. (em. 2006.) Suuttumus on 
ollut polttoainetta myös tälle tutkielmalle. 

Hulluusstigman olemassaolo ei välttämättä johda itsestigmatisaatioon eli 
hulluusstigman sisäistämiseen. Osa hulluiksi leimatuista ei kärsi madaltuneesta 

itsetunnosta, vaan tuntee oikeutettua närkästystä (eng. righteous anger) tai välin- 
pitämättömyyttä stigmatisointia kohtaan. Oikeutettu närkästys ja tunne stigman yhden- 

tekevyydestä ovat itsestigmatisaatiota parempia vaihtoehtoja hullun ihmisen hyvinvoinnille.  
Seuraavassa sovellan Corriganin & Watsonin (2006) kokoamia sosiaalipsykologisia tekijöitä, 
jotka suojelevat hullua itsestigmatisaatiolta. Erittelen keinoja, joilla blogissani voisin helpottaa 

itseään stigmatisoivien lukijoiden oloa.

Teema 4: Koettu stigma

Kuva 48. Tunnistan ajanjakson, jolloin siirryin itse- 
inhosta kohti positiivista ryhmäidentifikaatiota. 

Mielisairaalan kesätytössä kuvaan tilannetta,
 jolloin sarjakuvaminäni suuttuu 

ymmärtämättömille ja stigmatisoiville hoitajille. 
Tunnistan vihan sisälläni edelleen: kun hulluja solvataan, 

tuntuu kuin minua loukattaisiin. Itsestigmatisaatio voi 
muuttua energisoivaksi itsen ja oman ryhmän puolus-

tamiseksi ja yhteisen identiteetin rakentamisen poltto-
aineeksi. Oikeutettu suuttumus mahdollisti esikoiseni 

piirtämisen ja Hulluussarjakuvien perustamisen. 
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Usea tarinankertoja viittaa häpeämättö-
myyteen tai oikeuteen olla oma, hullu itsensä 
postausteksteissään. Silti sarjakuvissa vain 
lyhyesti vihjataan oikeutettuun suuttumukseen. 
Blogi tarvitsee sarjakuvamuotoisen toimin-
takäsikirjoituksen, joka näyttää oikeutetun 
suuttumuksen käytännössä ja kutsuu hulluus-
sarjakuvalaiset puolustautumaan stigmalta.

Persoonallisuushäiriösopan vaihtoehtoisessa 
lopussa A mies kehottaa päähenkilöä hakeu-
tumaan hoitoon loukkaavaan sävyyn (ks. kuva 
34). Dialogi voisi päättyä naisen häpeilevään 
hiljentymiseen, mutta nainen haistattaakin 
miehelle rohkeasti takaisin. Päähenkilö ilmaisee 
toimivansa ongelmiensa ratkaisemiseksi ilman 
solvaustakin. Representaatio haastaa tutun 
heiton takaa pilkistävän, hulluutta stigmati-
soivan asenteen. 

Kolmesta reaktiosta - itsestigmatisaatiosta, 
oikeutetusta suuttumuksesta ja yhdenteke-
vyyden kokemuksesta - pidän närkästystä Hul-
luussarjakuville hedelmällisimpänä. Suuttumus 
synnyttää toimintaenergiaa ja ryhmäidenti-
teetin, joka vahvistaa lukijoiden itsetuntoa ja 
suojaa heitä hulluusstigmalta. Leimatun itse-
tunto kärsii leimaamisesta vähemmän, jos hän 
vertaa itseään ja toimintakykyään oman ryh-
mänsä jäseniin, esimerkiksi hullu lukija hullun 
tarinankertojan kokemuksiin; jos hän vertaa 
tuntemuksiaan ei-hulluihin, hänen itsetuntonsa 
voi huonontua (Corrigan & Watson 2006). 

Kannattamani positiivinen samastuminen 
“meihin hulluihin” on tärkeää, jotta leimattu 
ihminen voi nähdä itsensä myönteisemmin.1. 

Hulluusarjakuvat voi auttaa lukijoitaan  
löytämään positiivissävyisen hullun identiteetin 
ja energisoida heitä puolustamaan itseään ja 
toisiaan. Tästä tietoisena pidän yhä tiukemmin 
kiinni blogin hullusta näkökulmasta.

1.  “---the evidence suggests that high group identification helps 
individuals shield themselves from the deleterious effects of stigma 
and maintain their self-esteem. ---we would expect that persons 
with psychiatric stigma who identify with peers would show a 
greater sense of empowerment.”  Corrigan & Watson, 2006.
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5.14. Blogityön dialogisuus

Yksi eettisyyden ehto kasvattajan ja taiteilijan 
työssä on “dialogi eli kokemuksellinen vastavuo-
roisuus” (Rauhala 2015, 164), joka kutsuu blogin 
lukijan mukaan muttei pakota häntä ajattele-
maan tietyllä tavalla. Blogini lukijalla tulisi olla 
oikeus kieltäytyä omaksumasta väitteitäni, 
vaikkapa käsitystäni hulluudesta ja sen haital-
lisesta stigmasta. Eettinen vuorovaikutus sallii 
kysymykset, kyseenalaistamisen ja keskustelun. 

Dialogisesti tarkimmiksi tehtävikseni 
lasken postaustekstin laatimisen yhteistyössä  
tarinankertojan kanssa sekä blogin useiden  
alustojen moniäänisyyden säilyttämisen ja  
monologisuuden sudenkuoppien väistämisen.

Tässä analyysiluvun viimeisessä osassa pohdin 
stigmanpurkutyöni eettisyyttä mielenterveystyötä 

tekevänä pedagogina. Pohdin, millaista stigmanpurku-
tavoitteitani edistävä vuorovaikutus lukijoiden kanssa olisi. 

Teema 5: Keskustelut hulluusstigmasta
  

Blogipostaaminen on keskustelunaloitus vuorovaikutukselle,
joka tapahtuu kommentoimalla, tykkäämällä ja jakamalla. Blogi

 linkittyy sosiaalisiin medioihin (Facebook ja Instagram), 
joiden kautta postaukset tavoittavat lukijansa. Tämän teeman aineistot 

koostuvat suurimmaksi osaksi blogikommenteista (87 kpl). 
Keskityn erityisesti kommentteihin, jotka liittyvät hulluusstigmaan.

 Tutkielmani käsittää vain julkisen kanssakäymisen, sillä muut blogiin 
liittyvät keskustelut ovat luottamuksellisia tai kadonneet bittiavaruuteen.

Puran keskusteluja Kauko Haarakankaan Parantava puhe: 
Dialogisuus ihmissuhteissa, mielenterveystyössä ja psykiatrisessa hoidossa 

(2008, Helsinki: Magentum)-teoksen innoittamana.

C. HULLUUSBLOGGAAJAN 
VALTA  JA VASTUU  

5.15. Postausteksti 
         sarjakuvatulkinnan 
         kiinnittäjänä
Julkaisen sarjakuvan yhteyteen aina postaus-
tekstin, joka esittelee tarinankertojan ja oman 
suhtautumiseni aihepiiriin. Yleensä kuvailen 
sarjakuvan teemoja, esitän väitteitä tiettyihin 
hulluuksiin kohdistuvista ennakkoluuloista ja 
kerron omasta suhteestani aiheeseen. Pyydän 
alustavan tekstin laadittuani tarinankertojalta 
vapaan tekstinpätkän, jossa hän kuvailisi aja-
tuksiaan liittyen valmiiseen sarjakuvaamme. 
Hän saa vaikuttaa myös minun tekstiaihiooni. 
Editoin tekstit sarjakuvapötkön perään ja tar-
kistan kokonaisuuden tarinankertojalla. 
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Taiteilijana vaikeuteni on haluni tehdä 
jotain täsmällistä, vaikka sarjakuvakerronta sallii 
useamman kuin yhden tulkinnan. Postaustekstiä 
kirjoittaessani tunnen epätoivoisesti yrittäväni 
lukita teoksen merkityksen itselleni ristiriidat-
tomimpaan sopukkaan, yrittäen samalla mukailla 
tarinankertojan maailmankuvaa. Valmis postaus-
teksti kohtaa jossain tarinankertojan ja minun 
toiveideni välimaastossa niin, että molemmat 
hyväksymme lopputuloksen.

Joskus minun on vaikea tuntea mielen-
rauhaa tekstin suhteen: käytinkö valtaani oi- 
kein? Hulluusstigman purkaminen on minulle 
tärkeää. Asetanko vahingossa tarinankertojan 
hyväksymään tekstin, joka nostaa stigman pur-
kamisen hänen tarinansa kertomisen edelle?

Hapuileva, kysyvä ja kuunteleva ote voisi 
auttaa minua editoimaan postaustekstin ialo-
gisemmin. Onko minun pakko suunnata luki-
joiden sarjakuvatulkintaa stigmanpurkuun 
valistaen? Puhuvatko sarjakuvat jo puolestaan 
tavalla, joka purkaa stigmaa? Jättäisinkö silloin 
enemmän tilaa tarinankertojalle ja vastavuo-
roiselle keskustelulle? Edellisiin kysymyksiin 
minulla ei vielä ole vastausta, mutta pystyn nyt 
havainnoimaan postaustekstin laatimisen pro-
sessia kriittisemmin. 

5.16. Nettikeskustelun 
         hallinnointi
Blogintekijä moderoi eli hallinnoi alustansa 
kommentteja. Bloggaaja on luonut keskuste-
lutilan, joka on hänen vallassaan ja vastuullaan. 
Vastaan kaikkiin postausten kommentteihin ja 
tarkistan niiden sisällön ennen julkaisua. 
Blogi on saanut historiansa aikana maltillisen 
määrän kommentteja: 87 kappaletta, joista 39 
oli minun vastauksiani lukijakommentteihin.1.

Myönteisiä (19) tai neutraaleja (12, usein 
omasta elämästä kertovia tai pohdiskelevia) 
lukijakommentteja enemmän päänvaivaa on 
tuottanut kriittinen kommentointi. Negatii-
vissävyisiä kommentteja blogi on saanut 17. 
Olen joutunut poistamaan yhden kommentin 
katkaistakseni 12 peräkkäistä negatiivista 
kommenttia lähettäneen nimimerkki marjin 
viestittelyn. 

Kriittiseen kommentointiin vastaaminen 
on vaikea, mutta oman arvoperustan tarkistava 
tehtävä. Esimerkiksi nimimerkki sanat on (ks. 
kohta 5.8) vähätteli minun ja tarinankertoja 

1. Keskityn analyysissäni kommentointiin, koska se on  
     esimerkiksi “tykkää”- ja “jaa”-toimia merkityksellisempi ja 
     vivahteikkaampi vuorovaikutuskeino.

Kuva 49. Varmuuden vuoksi-sarjakuvaa 
piirtäessäni pelkäsin että tarina tulisi 
tulkituksi väärin. Siksi yritän postaus-
tekstin avulla kiinnittää lukijan huo-
mion asioihin, jotka tukevat minun 
tulkintaani tarinankertoja-Eevasta: 
“Eeva itse oli kaikkea muuta kuin 
kauhistuttava tai epäilyttävä - - 
Moni  Eevan tunteva on pedofilia-
pelosta kuullessaan tyrskähtänyt 
tahattomaan nauruun. Vakavat pakko-
oireet eivät ole naurun asia, mutta 
reaktio kertonee pelon absurdiudesta. 
- - Onko todennäköistä, että pakko-
oireileva perheenäiti on kehittänyt itselleen 
uuden, sairaalloisen pelon pedofiliasta? 
Vai että sama nainen – vailla minkään- 
laisia pedofilian merkkejä historiassaan – 
olisi sekä pakko-oireinen että 
salaa itseltään pedofiili?”
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SusuPetalin masennussarjakuvaa turhaksi ja har-
haanjohtavaksi. Vastasin kommenttiin vedoten 
Hulluussarjakuvien arvoihin: SusuPetalin tarina 
on arvokas ja kertomisen arvoinen. En voinut 
sallia kommentoijan kyseenalaistavan tari-
nankertojani kokemusta, vaan pyysin häntä 
kritisoimaan ennemmin minua sarjakuvanteki-
jänä.2. Kommentti pakotti minut punnitsemaan 
toimintaani: totesin toimineeni blogin periaat-
teiden mukaan, joiden takana edelleen seisoin. 

Hulluussarjakuvien viestinnällinen vah-
vuus on ollut sitoutuminen ennaltamietittyihin 
periaatteisiin. Oli helppo puolustaa tarinanker-
tojaani ja itseäni kohtuuttomalta kritiikiltä kun 
arvopohja argumenteilleni oli olemassa. Roh-
kaisisin nettikommentoinnille itsensä altistavia 
taidekasvattajia päättämään alustansa arvot 
etukäteen, jotta erilaisiin kommentteihin rea-
goiminen on helpompaa ja perusteltua. Peri-
aatteiden muuntuminen työskentelyn kuluessa 
on myös mahdollista.

Kuten kohdassa 4.3. kuvasin, Hulluus- 
sarjakuvien Facebook-seinän historian katoa-
minen mutkisti tavoitettani huomioida  
viestintäni sosiaalisen median kanavissa  
tässä tutkielmassa. Siksi testasin yhdellä  
postauksella (ks. kuva 50), olisiko keskustelun 
herättäminen hulluusstigmasta hedelmällistä 
sosiaalisissa medioissani.

2.  Viestiketju luettavissa osoitteessa 
hulluussarjakuvia.sarjakuvablogit.com/2017/05/31/tyhja-
paa-an-empty-mind-23/#comment-1143

Lisäksi lähiluin alustojen postaus- ja  
kommenttihistorian. Olen postannut kulu-
neena vuonna harvoin. Säännöllisyys ylläpitäisi 
seuraajieni (Facebookissa 1134, Instagramissa 
371 ihmistä 30.4.2018) mielenkiintoa ja poikisi 
uusia tykkääjiä. Mitä useamman silmäparin ja 
sydämen tavoitan, sitä enemmän blogilla on 
mahdollisuuksia auttaa ja herättää ajatuksia. 

Asetan itselleni kolme stigmanpurkua  
edistävää sosiaalisen median tavoitetta:  
postaan useammin, yllytän lukijoitani osallis-
tumaan keskusteluun ja helpotan seuraajieni 
mahdollista itsestigmaa jatkamalla yhteisöllistä 
retoriikkaani.  

Kuva 50. 
Tavoitettu henkilömäärä jäi vähäiseksi 

(Facebookissa tavoitti 529 & sai 13 tykkääjää, 
Instagramissa tavoitti 367 & sai 60 tykkääjää), 

mutta keskustelunavaus toimi. 
Muutama kirjoitti minulle luottamuksellisesti 

ja tavanomaista useampi kommentoi 
julkaisua Instagramissa.
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5.17. Moniäänisyys 
          ja hulluusstigman 
         purkaminen 

Dialogisen keskustelun yksi tunnuspiirre on moni- 
äänisyys, joka tarkoittaa erilaisten näkökulmien ja 
kokemusten sallimista keskustelussa. Moniäänisyys 
sopii dialogiseen keskusteluun, jonka tavoitteina ovat 
toisen huomioiminen ja keskinäisen ymmärryksen  
syntyminen (Haarakangas 2008, 26). 

Moniäänisyyden vastakohtana voisi pitää 
monologista keskustelua. Vaikka monologiset 
yksinpuheluhetket kuuluvat normaaliin dialogiin,  
on ‘viimeisen sanan sanominen’, epäkunnioitusta 
muita keskustelijoita kohtaan. Oman tietä-
myksen ylivertaisuuden korostaminen myrkkyä 
dialogille (Haarakangas 2008, 31-33). 

Uskon monologisuuden olevan hulluuden 
stigmalle haitallista myös yhteiskunnallisesti, sillä 
yhden henkilön tai keskenään samankaltaisen 
joukon jäsenten ajatukset eivät voi kattaa hul-
luuden laajan ilmiön kaikkia sävyjä. Hullut, heidän 
läheisensä, hoitohenkilökunta, lainsäätäjät,  
kasvattajat tai mikään muukaan yksittäinen ryhmä 
ei tiedä täsmälleen, mitä hulluus tai sen stigma on, 
sillä ne ovat myös yhteisöllisiä ilmiöitä. 

Tutkielmani käsitemääritelmäpainin myötä 
muodostin perustellun käsityksen jonka mukaan 
yhtä absoluuttisen oikeassa olevaa näkökulmaa 
hulluuteen tai sen stigmaan ei ole (ks. luku 3). 
Silti korostan tarvetta näkökulmien painopisteen 
muutokselle: kannatan hullun kokemustiedon 
esiinmarssia lääketieteellisen asiantuntijakielen 
rinnalle. 

Haluan välttyä ylilyönniltä, eli hulluutta 
kokeneiden kertomusten nostamista ainoiksi 
tosiksi ja tärkeiksi näkökulmiksi. Vaikka hulluus- 
stigman vuoksi hullut on hiljennetty tai he ovat 
vaienneet, ei itse koettu hulluus ole ainut perus-
teltu, tärkeä näkökulma. Blogin perustaessani 
päätin kuunnella hullujen ja heitä lähellä olevien 
ihmisten kokemuksia. Siksi minun tulee piirtää 
hoitohenkilökunnan näkökulmasta, joka blogista 
vielä puuttuu.

 

5.18. Monologisuus 
blogimaailmassa

Vaikka pyrin blogiviestinnässä dialogisuuteen, 
tunnistan vedon kohti ylimielistä ja nopeaa 
monologista tietämistä. Uskon halun syntyvän 
peloista: haluan suojella itseäni ja tarinan-

Kuva 51. Potilas ja psykiatri Varmuuden vuoksi-sarjakuvassa.
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kertojiani. Pelkään olla väärässä, koska silloin 
voisin tehdä hallaa jo valmiiksi stigmatisoiduille 
hulluille ja ihmisille, jotka luottivat tarinansa 
piirrettäväkseni. 

Kommenttikenttäkeskustelun sudenkuopat 
ovat päteminen, tylyttäminen ja inttäminen. 
Minäkin haluaisin vastata negatiivisiin ja ymmär-
tämättömiin kommentteihin samalla mitalla. 
Tunnemylläkässä mieleni tekisi vastata kirjoitta-
jalle impulsiivisesti, vähätellen, kuuntelematta ja 
omaa totuuttani puolustellen. Varsikin ärtyneenä 
voisin jatkaa keskustelua kunnes ‘voitan’, vaikka 
sitten auringonnousuun.

Valtaosa viestinnästäni on ollut harkittua 
ja asiallista. Omaan silmääni olen lähtenyt sana-
sotaan yhden kerran. Keskustelu alkoi erään 
haastattelulinkkini kommentoinnista Hulluussar-
jakuvien Facebook-seinällä ja jatkui blogin kom-
menttikenttiin. En kertakaikkiaan ymmärtänyt, 
mistä kirjoittaja suuttui. 

Viimein tajusin nimimerkki marj:n tulistu-
misen syyn: olin vitsaillut mauttomasti. “Voi 
pojat!”-muunnokseksi tarkoitettu “voihan leposi-
teet!”-heitto sarjakuvafestivaaliraportissa1. suu-
tutti marj:n, koska hän oli sellaisissa itse kärsinyt. 
Pyysin anteeksi ja editoin tekstin avoimesti: mai-
nitsin julkisesti postauksen muovaamisen syyn, 
pahoittelin ja kiitin huomauttajaa. Anteeksi-
pyyntö ei auttanut, vaan keskustelu hellitti vasta 
päivien kuluttua. Kommentointi loppui vasta 
poistettuani yhden asiattoman kommentin.

Uskon nettikommentoinnin luovan toispuo-
lisesti anonyymin tilan, jossa bloggaajalle voidaan 
sanoa satuttaviakin asioita. marj laukoi pitkän 
väittelyn tuoksinnassa näin: “Sinä vaan vitutat 
minua jotenkin erittäin paljon ja sitä yritän tässä 
purkaa. : ) - -”.2. 

1. hulluussarjakuvia.sarjakuvablogit.com/2017/03/24/sar
jisbloggaaminen-terapioi-tampere-kupli/

2. Kommentti Suuruudenhulluus/The Bridge-sarjakuvaan 
4.4.2017. hulluussarjakuvia.sarjakuvablogit.com/2017/04/01/
suuruudenhulluus-the-bridge/#comment-487

Omakohtaisen sarjakuvan tekijä voi joutua 
julkisesti nolatuksi. Kommentoija esitti jo poiste-
tuissa Facebook-kommenteissaan Mielisairaalan 
kesätyttöä hulluja tirkisteleväksi sosiaalipornoksi 
ja sarjakuvan syömishäiriökuvaukseni itsesääliksi 
tai teeskentelyksi. 

Oma kokemukseni on lievä verrattuna muu-
tamien sarjisbloggaajien kokemaan systemaatti-
seen nettikiusaamiseen, mutta jätti silti jäljen. Olin 
valinnut blogata ja piirtää minulle merkitykselli-
sestä aiheesta tilanteessa, jossa lukija tiesi minusta 
enemmän kuin hänestä. Hän käänsi informaation 
minua vastaan tavalla, jota en voinut hallita. 

Tein virheen, mutta rangaistus tuntui koh-
tuuttomalta. Useat bloggaajat ovat kokeneet 
saman ahdingon: mokasin, en ymmärtänyt kom-
mentoijan näkökulmaa, melkein menetin kärttyi-
sissä vastauksissani malttini ja häpesin käytöstäni. 
Koska halusin olla oikeudenmukainen ja läpi-
näkyvä moderaattori, en voinut poistaa kom-
menttejani. En uskaltanut haudata virheitäni 
bittiavaruuteen, minkä vuoksi eräs toimittaja kysyi 
minulta riidasta. Mokani on edelleen julkinen.

Kyseenalaistin tapahtumien seurauksena 
tarkoitusperäni ja ammattitaitoni: olenko aivan 
hakoteillä, huonontamassa hulluutensa vuoksi 
hyvin stigmatisoituja psykoosisairaita? Onko 
tapani puhua ja piirtää eettisesti väärä, vaikka 
tarkoitukseni on purkaa stigmaa?

Tämä tutkielma on auttanut ymmärtämään, 
että on sallittua tarkentaa näkemyksiään. On 
inhimillistä joskus erehtyä ja toimia tunteiden 
vallassa. On loogista, ettei hulluuden kaltaisen 
monimutkaisen ilmiön kuvaamisen stigmaattisia 
vaikutuksia osaa aina ennustaa. 

Tutkielmani edetessä kykenin antamaan 
itselleni anteeksi keskeneräiset käsitykseni. 
Helpotus on tehnyt blogityöskentelylleni hyvää: 
koen selittämisen tarpeen sijaan uteliaisuutta ja 
valmiutta vastata kommentteihin. Alan  
nähdä Hulluussarjakuvat uudella tavalla:  
kysymisen ja pohdinnan paikkana.
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6. Yhteenveto ja
   pohdintaa

6.1. Ennakko-oletukseni 

Kipinä tähän opinnäytteeseen syntyi epävar-
muudesta. Someriita marj:n kanssa kasvoi lumi-
pallon lailla peloksi siitä, että en tee työtäni 
hulluusbloggaajana eettisesti. Päätin selvittää, 
mitä hulluusstigma on ja miten voin osaltani 
sitä purkaa. “Jos onnistuisin, saisin piirtää Hul-
luussarjakuvia puhtaalla omallatunnolla”, ajattelin. 

Tiedostamattani kuvittelin löytäväni sel-
keitä määritelmiä, vastauksia, keinoja ja jopa 
ratkaisun hulluusstigmaan. Kirjatolkulla haes-
kelin totuutta. Pyörittelin mitä monimut-
kaisempia, teoreettisia perusteluja tavallleni 
puhua ja piirtää stigmasta. 

Väsyttyäni olisin tyytynyt edes siihen, että 
todistaisin toimivani hulluusstigmaa purkavana 
taidekasvattajana absoluuttisen eettisesti. Tein 
tutkimustani siis yhtä mielenvikaisesti kuin 
kaikkea, mikä on minulle tärkeää: omistautuen, 
mustavalkoisesti ja mahdottomaan täydellisyy-
teen tähdäten. Näistä syistä tutkielmani kolmas 
luku on pamflettimainen ja perinpohjainen.

Pikkuhiljaa hahmotin tavoitteeni mielettö-
miksi. Hulluus ja sen stigma on lukemattomia 
ihmisiä koskeva, yhteiskunnallinen ilmiö. Hul-
luusstigma on historiallinen, rakenteellinen 
ja henkilökohtainen. En voi olettaa, että sen 
ratkaisuun on olemassa täsmällisiä keinoja. 
Saati että juuri minä ne raudanlujasta moti-
vaatiostani huolimatta löytäisin ja moitteetta 
soveltaisin. Onneksi teoreettinen pohdiskelu 
auttoi minua löytämään blogiaineistosta monia 
hulluusstigman kannalta oleellisia seikkoja.

6.2. Tulokset ja 
        johtopäätökset 

Päätulokseni mukaan hulluusstigma represen-
toituu monin tavoin sarjakuvablogissani, joka 
tarjoaa mahdollisuuksia vaikuttaa lukijoiden 
asenteisiin ja kokemaan itsestigmatisaatioon. 
Toisaalta aineiston analyysiluku on tutkimus-
tulos jo itsessään, koska jäsennän stigmailmiötä 
totutusta sosiaalitieteen näkökulmasta poi-
keten taidekasvatuksen perspektiivistä. Avasin 
hulluuden ja sen stigman olemusta käsitteiksi, 
kirjoitetuksi tekstiksi ja rinnastin sen puhutte-
levien sarjakuvaesimerkkien kanssa. 

Tutkimuskysymys A: 
Miten kuvaan 
hulluusstigmaa blogissa?

 
Hulluusstigma esitetään Hulluussarja-
kuvia-blogissa haitallisena ilmiönä, joka 
vaientaa, sulkee ulos ja pilkkaa hulluiksi 
leimattuja ja heille läheisiä ihmisiä. Sar-
jakuvat representoivat hulluusstigman nega-
tiiviset seuraamukset perhesalaisuuksina, 
syrjintänä, voimistuneina itsemurhatoiveina ja 
itseleimaamisena. Visuaalisesti hulluusstigma
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näyttäytyy uhkaavin tai räikein sävyin ja 
etenkin itsestigma negatiivisena, sisäisenä 
puheena tai pelkona oman hulluuden  
paljastumisesta. 

Hulluussarjakuvat kuvaavat aitoja koke-
muksia, joten tarinankertojien hulluuskä-
sitykset ja stigmakokemukset vaikuttavat 
hulluusstigman representaatiohin. Hul-
luuden medikalisoitumista aikaisemmin kri-
tisoineena pohdin Varmuuden vuoksi-tarinaa, 
jossa hulluusstigmaa väistetään vetoamalla 
lääketieteelliseen diagnoosiin (kohta 5.5). 
Totesin medikalisoidun hulluuden tarinan-
kertojilleni tärkeäksi uskottavuus- ja puhe-
resurssiksi, joka aidosti helpottaa heihin 
kohdistuvaa hulluusstigmaa. Vaikka ajatte-
lisin itse hulluudesta toisin, pystyn vast’edes 
paremmin tunnistamaan ja kuvaamaan tarinan-
kertojieni ajatuksia niin, että autan purkamaan 
juuri heidän kokemaansa stigmaa. 

Pohdin, voiko osan sarjakuvistani tulkita 
hulluutta leimaavaksi (ks. kohta 5.3). Väreillä ja 
tekstuureilla leikittelevän visuaalisen ilmaisuni 
vuoksi esimerkiksi painajaismainen, väkival-
tainen mielikuva saattaa näyttää väkivalta- 
fantasialta tai -toiveelta. Kyseenalaistin myös 

tätäkin tutkielmaa koristavan, rakkaan mas-
kottini Hulluurangon. Sarjakuvissani tulin 
tarkoittamattani pariin otteeseen ehkä 
vahvistaneeksi hulluusstigmaattisia käsi-
tyksiä hulluuden parantamattomuudesta, 
arvaamattomuudesta ja vaarallisuudesta. 
Tarkoitusperäni ovat hyvät, mutta harva rep-
resentaatio on eri tulkitsijoiden silmin täysin 
stigmavapaa.

Vaikka kaikki sarjakuvailmaisussani ei 
läpäissyt omaa “stigmaattisuusseulaani”, näen 
tabuaiheiset Hulluussarjakuvat tärkeinä.  
Stigmatisoiduimpien hulluuksien (esim. psy-
koosisairauksien) kuvaaminen on tärkeää, 
koska representaatioiden puuttuminen 
jättää voimaan aikaisempien, toistuvien 
representaatioiden virheellisiä käsityksiä 
(esim. psykopaattisen persoonallisuuden ja 
psykoosin sekoittaminen keskenään). Yhdellä 
todenmukaisella representaatiolla voi olla suuri 
merkitys (pelokas, eristäytynyt psykoosissa 
oleva ihminen joka ei ole “persoonaltaan jakau-
tunut” psykopaatti-sarjamurhaaja). Totesin, 
että myös minä suhtaudun hulluuden kirjon 
pimeään, marginaaliseen rikolliseen puoleen 
torjuvasti esimerkiksi tietämättömyyttäni. 

Kuva 52. Ote Kadoksissa / A Lost Mind-Hulluussarjakuvasta. 
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Stigmarepresentaatioiden analyysi tuotti 
myös muita johtopäätöksiä. Minun tulee 
tutustua huolellisesti hulluuksiin joita 
kuvaan: niiden historiaan, diagnostiikkaan, 
yksilöllisen stigman laatuun ja tarinankertojan 
suhtautumisesta edellisiin. Lisäksi itsetuhoi-
suutta triggeröivä sisältö pitää huomioida 
erityisesti silloin, kun puhutaan itsemurhasta 
tai -tuhoisuudesta. 

Tutkimuskysymys B: 
Millaisia hulluusstigman 
purkumahdollisuuksia 
sarjakuvablogi tarjoaa? 

Sarjakuvablogi voi purkaa hulluusstigmaa 
herättämällä lukijassa positiivisia tun-
teita hullua (pää- tai sivu-)henkilöä kohtaan. 
Etenkin sarjakuvahahmosta välittäminen, hänen 
ymmärtämisensä tai toiveikkuus hänen tulevai-
suudestaan iskevät hulluusstigman ydinoletuk-
siin, jotka leimaavat hullun käsittämättömäksi 
tai parantumattomaksi ja jättävät hänet yhtei-
sönsä ulkopuolelle.

Hulluusstigmaakin kuvastava epäluotta-
muksen kolmio (Räty 1987, ks. kohta 3.31) 
kuvaa myös käsityksiä, joissa hulluuden pohjim-
mainen tuntemattomuus tekee siitä kärsivistä 
potentiaalisesti vaarallisia. Ennakkoluuloja 
voidaan purkaa ’tutustumalla’ hulluun 
ihmiseen sarjakuvan keinoin. On tärkeää 
säilyttää hullun hahmon ihmisyys, eli 
hänen kasvonsa, nimensä ja sisäinen  
maailmansa. 

Piirretyt ihmiskasvot suojelevat tarinan-
kertojan henkilöllisyyttä, mutta tarjoavat 
ilmeikkään, tunnevoimaisen ja kiinnostavan 
samastumiskohteen. Blogimuoto mahdollistaa 
tarinankertojille mahdollisuuden anonymiteet-
tiin, mutta antaa heille mahdollisuuden puhua 
puolestaan autenttisessa postaustekstissä. 

Yritän esittää lukijalle vilauksen siitä, 
miltä hulluus voi tuntua visualisoimalla pää-
henkilön sisäisiä tuntemuksia ja johdattamalla 
lukijan hänen ajatuksiinsa esimerkiksi teksti-
boksin kerrontaraidalla ja ajatuspilvin. Ker-
rontakeinot saattavat purkaa hulluusstigmaa 
välittämällä tarinankertojien toden- 
mukaista kokemustietoa ja ajatuskulkuja.

Sarjakuvani kuvaavat hulluutta useimmiten 
sisältäpäin, mitä hulluutta kokeneet kiittelevät. 
Ilmaisuni ei kuitenkaan avaudu kaikille heistä, 
joilla ei ole kokemusta hulluudesta. He voivat 
vierastaa tai pelätä sanallis-visuaalista tyki-
tystä, joissa hahmo jää avuttomana tunnevyö-
rynsä ja ajatustensa alle. Heitä puhutellakseni 
suunnittelen tarinaa, joka johdattaa lukijan 
lempeämmin ja visuaalisesti minimalisti-
semmin hulluun kokemukseen.

Käytän sarjakuvissani silloin tällöin teho-
keinona huumoria. Silloin on tärkeää, että 
sarjakuvassa nauretaan myötätuntoisesti tra-
gikoomisille tilanteille tai olosuhteille, eli hullun 
kanssa eikä hullulle. 

Hauska Hulluussarjakuva kerää enemmän 
lukukertoja ehkä siksi, että siitä voi pitää sekä 
omakohtaisuuden että huumorin vuoksi. Hul-
luus voi olla yksityinen, arka asia.

Sarjakuvat voivat toimia myös ver-
taistukena tai helpottaa kertojansa oloa. 
Vertaistuki on tärkeä itsestigman helpottamisen 
keino: identifioituminen “hulluussarjakuva-
laisiin” tai “hulluihin” voi luoda positiivista 
ryhmäidentiteettiä, joka suojelee leimattua 
itsestigmatisaatiolta. Positiivinen ryhmäiden-
tifikaatio auttaa kohdistamaan oikeutetun när-
kästyksen stigmatisoivaan yhteiskuntaan oman 
itsen sijaan ja helpottaa oloa. (Corrigan & 
Watson 2006.) Siksi ryhmähengen nostatuksen 
systemaattinen jatkaminen ja oikeutettua 
suuttumusta kuvaavan sarjakuvan julkaisu ovat 
työlistallani. 

Myös myönteisen, erityisesti aktiivisesti 
optimistisen hulluusasenteen nostattaminen  
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lukijakunnassani auttaa stigman purkamisessa. 
Optimistiseen asenteeseen sitoutuneet voivat 
monistaa blogin stigmanpurkuyritykset esi-
merkiksi vastustamalla hulluusstigmaa omassa 
arjessaan. 

Epävarmemmat optimistit voisivat myöntyä 
stigman purkamiseen, jos he tietäisivät mistä 
arvomaailmasta johtuen ja millä tavalla heidän 
tulisi toimia osallistuakseen. Hulluusstigmaton 
maailma pitää representoida sarjaku-
vissa osana humaaneja ideaaleja, kuten 
oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Sil-
loin edellisiin valmiiksi sitoutunut optimisti voi 
kokea häpeäleiman päättämisen henkilökoh-
taisesti tärkeäksi. Blogi kaipaa “toimintakäsi-
kirjoituksia” eli sarjakuvia, jotka selkeästi 
kuvaavat stigmaattisen ja stigmaa pur-
kavan toiminnan eron kuten Persoonallisuus-
häiriösoppa-tarina tekee.

  

Analyysin osio C: 
Hulluusbloggaajan 
valta & vastuu 

Häpeäleiman lieventäminen on ihmisoikeus- 
kysymys, jota purkaessa on huomioitava eet-
tisiä, pedagogisia ja viestinnällisiä voimavaroja 
sekä sudenkuoppia:

Dialogisuus edistää blogin eettisyyttä ja 
vastavuoroista keskustelukulttuuria, joka sallii 
erilaisten näkökulmien esiintuonnin. Vaikka 
haluan kiihkeästi purkaa hulluusstigmaa, 
minun on muistettava kunnioittaa juttu-
kumppaneiden moniäänisyyttä ja  
vältettävä monologista yksinpuhelua, 
pätemistä, inttämistä ja kasvotonta netti-
riitelyä kommenttikentissä. Hulluusstigman 
helpottaminen voi tapahtua vain yhteisöllisesti 
keskustellen ilmiön laajuuden, arkaluontoi-
suuden ja yksilöllisyyden vuoksi. 
    

Postaustekstin laadinnan ja nettikeskustelun 
hallinnoinnin kriittisen tarkastelun jälkeen olen 
valmiimpi kohtaamaan ongelmia, joita vuorovai-
kutuksessa syntyy. Merkittävimmän someriidan 
analyysi helpotti oloani ja työtäni. 

Hulluusstigmaa purkava, uusi viestintä-
asenteeni on yksinomaan tietävän ja valistavan 
lisäksi kuunteleva, kysyvä ja pohdiskeleva, 
uteliaampi ja nöyrempi. Minun ei tarvitse (enkä 
varsinkaan voi) olla aina oikeassa tai esittää 
yhtä totuutta esimerkiksi hulluusstigmasta. 
Ennemmin olen luonut alustan, jossa  
tapahtuva keskustelu ja oma osallistumi-
seni moniääniseen kanssakäymiseen on 
arvokasta itsessään. 

Uusi keskustelukulttuuri mahdollistaisi 
myös itsestigmaa todistetusti purkavan, voi-
makkaamman yhteisöllisyyden. Haluan antaa 
hulluussarjislaisten ajatusten kuulua voimak-
kaammin blogiteksteissä, somekeskusteluissa  
ja tavassa, jolla työstän sarjakuvia yhdessä tari-
nankertojien kanssa.

Tulokset ohjaavat Hulluussarjakuvien tule-
vaisuuden valintoja. Tiedän, mitä seuraavaksi 
teen ja miksi. Uskon kehittäneeni yhteisöllistä 
taidealustaa ja -muotoa, jolla on potentiaalia 
vaikuttaa häpeäleimaan. 

Tuloksia voinee soveltaa myös toisiin, 
yhteiskunnalliseen muutokseen tähtääviin  
sarjakuva- tai blogiprojekteihin. 
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6.3. Minä taidekasvattajana

Edellä esitettyjen seikkojen lisäksi opin paljon 
itsestäni. Kasvattajana pelkään olla väärässä tai 
toimivani eettisesti väärin. Siksi etsin kuumei-
sesti oikeaa vastausta. Huomasin myös tempe-
ramenttini merkityksen työssäni: energisoidun 
oikeutetusta närkästyksestä, jota osaan 
käyttää kasvattaja-taiteilija-roolini polttoai-
neena. Toisaalta voin harmistua niin, että  
blogihuolet vievät yöuneni. 

Hulluussarjakuvia tehdessäni tunnen teke-
väni jotain arvokasta - ja olevani siten itse 
merkityksellinen. Työni arvo on pikkuhiljaa 
sekoittunut omanarvontuntooni. Siksi ajatus 
blogini menettämisestä tai kyseenalaistumi-
sesta on liian suuri riski minuudelleni. 

Olen alkanut ajatella, ettei blogin ole 
pakko olla sydänverestä ja unettomista öistä 
tehty, jotta se voi tehdä hyvää. Yhteiskunnalli-
seen epäkohtaan voi puuttua teeskentelemättä 
olevansa aina oikeassa. Epätäydellisyyteni 
myöntäminen ei ole välinpitämättömyyttä, 
vaan vastuunottoa siitä, että olen vain yksi, alle 
kolmikymppinen ja vähän hullu taidekasvattaja, 
joka haluaa auttaa. Asenteeni työhöni on avoi-
mempi, pohdiskelevampi ja kysyvämpi. 

Lisäksi tutkielma auttoi minua pääsemään 
yli joistakin ennakkoluuloista, joita tunsin lää-
ketiedettä ja muita hulluutta hallinnoivia raken-
teita kohtaan. Näkökulmani oli aluksi kärkäs 
ja vihainen, nyt tyynempi ja utelias. Saavutin 
tutkimalla hieman mielenrauhaa.

 

6.4. Tutkielman arviointia

Työtäni ajoi oikeutettu närkästys stigmatisointia 
kohtaan ja tahto puolustaa heitä - meitä - joiden 
puolesta piirrän. Katson tutkielmani välittävän 
autenttista, hullua kokemustietoa hulluusstig-
masta ja tekevän ehdotuksia sen purkamiseksi.  

Olin työskennellessäni kiinnostuneempi 
stigman purkumahdollisuuksista kuin tutkimus-
menetelmistä. Rehellisesti sanottuna ne jäivät 
minulle etäisiksi. Silti uskon tutkielmani säilyt-
täneen huolellisesti sitä laadullista, hullua koke-
mustietoa, mitä arvostan. 

Minulla ei ole selvää tutkijaidentiteettiä, 
minkä huomasin osallistuessani akateemiseen 
sarjakuvaseminaariin maaliskuussa 2018.1. Esit-
telin tutkielman alustavat havainnot ja kuuntelin 
sarjakuvatutkijoiden puheenvuoroja kahden 
päivän ajan. He vaativat sarjakuvantekijöitä kan-
tamaan vastuuta esittämistään representaati-
oista.2. Samaa vaadin minäkin itseltäni, mutta en 
katso sarjakuviani kuten tutkijat. Heidän näkö-
kulmansa olivat omiani visuaalisempia, kirjalli-
suuskeskeisempiä ja useimmiten ei-omakohtaisia. 

1.  Comics and Society Symposium 16.-17.3.2018, Turku.
Osallistuin seminaariin tätä opinnäytettä koskevalla esityk-
sellä otsikolla Comics  about  Madness  - how  to  reduce  stigma  
of  madness  with  a  comics  blog  (Viivi Rintanen, 17.3.2018).  
Lisätietoa verkkosivulla: comicsandsociety.wordpress.com/

2. Rebecca Sherr arvioi kriittisesti ja koskettavasti toisen ihmisen
kokeman tuskan ja ihmisoikeusrikkomusten sarjakuvaamista 
keynote-esitelmässään Graphic scenes from Juarez: Repre-
senting sexual violence in Phoebe Gloeckner’s La Tristezza 
(16.3.2018, 90 min) 
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En erota sarjakuvailmaisussani ja visuaali-
sessa tyylissäni niitä vivahteita, joita sarjakuva-
tutkijat muiden sarjakuvissa kuvasivat. Tuntuu, 
että en tutki, kyseenalaista ja perustele eten-
kään visuaalisia valintojani tässä tutkielmassa, 
koska olen niille sokea. Osa visuaalisesta lop-
putuloksesta on rehellistä sattumaa ja sarja-
kuvasivun esteettisyyden eduksi käännettyjä, 
kokemattoman piirtäjän virheitä. 

Visuaalisuuden sijaan olen tutkinut hana-
kammin eettisiä ja kielellisiä representaatioita, 
jotka työskentelystä muistan ongelmalli-
sina ja mietityttäneinä. Arvioin Hulluussar-
jakuvia-blogin kokonaisuuden erinomaiseksi 
paikaksi tarkastella hulluusstigman yhteiskun-
nallista ongelmaa. 

Mielestäni lähiluin aineistoni rehellisesti, 
huolellisesti ja tarttuen rohkeasti omiin erhei-
siini. Aineistoni ja Mielisairaalan kesätytön sarja-
kuvanäytteeni sopivat tutkielmaan hyvin, usein 
esiintyen itsenäisinä argumentteina tekstin rin-
nalla. Valitettavasti osa somekommenttiaineis-
tostani katosi minusta riippumattomista syistä.

Lähdeluettelo osoittaa minun perehty-
neeni aiheeseeni huolellisesti. Suuntasin kat-
seeni reippaasti taidekasvatuksen ulkopuolelle 
perehtyäkseni stigmatutkimukseen. 

Valmis opinnäyte on mielestäni tervetullut 
sukellus hulluuteen ja sen stigmaan taidekasva-
tuksen tutkimuksessa. Ehkä se on pieni avaus 
hullulle kokemusnäkökulmalle alalla, joka sitä 
tarvitsee. Stigman ja mielisairauden visuaa-
lista historiaa tutkineen Jennifer Eisenhauerin 
mielestä taidekasvattajilla on oiva mahdollisuus 
haastaa stigmaattiset representaatiot, kieli ja 
historiallinen toisto (Eisenhauer 2008, 17-18). 

Opinnäytteeni voi auttaa sarjakuva- 
bloggaamisesta, mielenterveystyöstä tai yhteis-
kunnallisista nettiprojekteista kiinnostuneita 
taidekasvattajia. Heitä ohjeistaisin selvittämään  
teksti- tai sarjakuvamuodossa itselleen ja seu-
raajilleen, miksi projekti on yhteiskunnallisesti ja 
tekijälle henkilökohtaisesti tärkeä. Silloin on hel-
pompi perustella valintansa ja aika-ajoin palata 
alkuun tarkistamaan omia käsityksiään. 

Neuvoisin taidekasvattajia osoittamaan 
itselleen armollisuutta ja seuraajilleen nöy-
ryyttä: omia näkemyksiä saa tarkentaa, peda-
gogian eettisyyttä kohentaa ja virheitä pyytää 
anteeksi. On ymmärrettävää sössiä silloin täl-
löin, jos uskaltautuu puhumaan tai piirtämään 
siitä, mikä on itselle merkityksellistä, mutta 
yhteiskunnallisesti arkaluontoista.

Tutkielmastani ei tullut kaikilta osin sel-
lainen kuin tarkoitin. Mutta vaikken osannut 
odottaa tätä lopputulosta, olen itsestäni ylpeä. 
Jatkan Hulluussarjakuvien parissa innostunee-
naja tunnen oloni kevyeksi: tiedostan hulluus- 
käsitykseni ja blogini mahdollisuuksia auttaa 
hulluusstigmasta kärsiviä. 

Hulluusstigman käsitettä ja hullua näkö-
kulmaa voi soveltaa tuleviin tutkielmiin. Jos  
tutkisin aihetta lisää, tekisin ehkä opetus-
kokeilun. Perustaisin yhteisöllisen sarjaku-
vakerhon, jonka tavoite olisi lisätä hullujen 
ihmisten hyvinvointia ja lieventää itseleimaa-
misen tuhoja itsetunnolle. Minulla on vahva 
kutina sarjakuvan, tosien tarinoiden ja myötä-
elämisen terapeuttisesta ja voimaannuttavasta 
potentiaalista. Sarjakuvalla voi tehdä hyvää.
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