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1 Johdanto 
 

SAAMMEKO ESITELLÄ: UUDEN, SUUREN TAIDEYLIOPISTON REHTORI, SUO-

MENRUOTSALAINEN FEMINISTILESBO KONTULASTA!  

 

Paitsi että tässä kuvassa hän ei ole Kontulassa vaan Tukholmassa, missä hän on asu-

nut melkein koko aikuisikänsä. Nyt Tiina Rosenberg muuttaa Helsinkiin ja aikoo osallis-

tua ahkerasti kulttuurikeskusteluun. Mutta osaako edes hän nimetä kolmea merkittävää 

naissäveltäjää? (Kuukausiliite 1.12.2012).   

 

Väittäisin lukeneeni orjallisesti Helsingin Sanomien jokaisen Kuukausiliitteen viimeisen 

kahden vuoden ajalta. En tosin kannesta kanteen, vaan selaamalla esiin mielestäni 

kiinnostavimmat artikkelit ja palaamalla myöhemmin muuhun sisältöön. Nämä kiinnos-

tavimmat artikkelit ovat olleet poikkeuksetta lehden henkilöjuttuja. Osaan etsiä henkilö-

jutut niiden tutulta paikalta lehden keskiosasta ja tiedän varata lukemiselle riittävästi 

aikaa pituuden takia. Luen jutut loppuun asti, vaikka päähenkilö tai jutun teema eivät 

lähtökohdiltaan kiinnostaisikaan.  

 

Luen henkilöjuttuja samalla sekä harmaata massaa edustavan lukijan että tekstin tuot-

tajan näkökulmasta. Opinnäytetyöni merkittävin alkuunpaneva voima lieneekin leipä-

työssäni tekstisuunnittelijana ja kirjoittajana. Työssäni teen jatkuvasti sellaisia valintoja, 

joiden taustalla on pyrkimys tuottaa sekä mielenkiintoista ja houkuttelevaa, mutta sa-

malla vastuulista, totuudenmukaista ja haastateltavaani kunnioittavaa luettavaa. Teke-

mäni valinnat toki kulkeutuvat lukijalle tekstin sisällöllisestä näkökulmasta, mutta myös 

tekstiin itseensä kirjoitetuista seikoista, kuten käyttämistäni sanavalinnoista, lausera-

kenteista tai artikkelin lopullisesta muodosta.   

 

Henkilöjuttuja lukiessamme muodostamme juttujen päähenkilöistä mielikuvia ja mielipi-

teitä. Näiden arkkitehtina toimii toimittaja ja rakentajana lukija: lopullinen päätelmä 

päähenkilöstä on siis subjektiivinen ja jokaisen lukijan henkilökohtainen näkemys. Us-

kon kuitenkin pystyväni erittelemään tekstistä sellaisia piirteitä, jotka toimivat ikään kuin 

mielikuvien rakentamisen peruselementteinä.   

 

Henkilöjuttuja ja erilaisia henkilöhaastatteluiden sisällöllisiä tekijöitä on tutkittu jonkin 

verran myös muissa tutkimuksissa, mutta pelkästään Kuukausiliitteen artikkeleihin pe-
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rehtyviä töitä on verraten vähän – jos ollenkaan. Koska julkaisu on henkilökohtaisella 

tasolla tärkeä ja julkaisuna Suomessa kiistattoman merkittävä, halusin rajata aineistoni 

siihen.   

 

Kuukausiliite elää lukijoistaan, ja siksi sen on kunnioitettava niitä aiheita, teemoja ja 

sisältöjä, jotka lukijoita kiinnostavat kuukaudesta toiseen. Siksi on myös oletettavaa, 

että henkilöjuttujen päähenkilöt ovat yleisöä kiinnostavia henkilöitä joko julkisuutensa 

tai jonkin henkilökohtaisen ominaisuutensa kautta. Opinnäytetyössäni esittelen henkilö-

juttujen päähenkilötyypit ja pyrin hahmottamaan niitä tekijöitä, joiden perustella pää-

henkilöstä on tehty nimenomaan henkilöjuttu.  

 

Kolmen vuoden Kuukausiliitteistä aineistooni otin 36 henkilöjuttua, joissa on yhteensä 

38 päähenkilöä. Miksi heistä luetaan ja miksi heistä kirjoitetaan? Millä tavoin päähenki-

löitä kuvataan ja miten heistä rakennetaan persoonaa? Päästäänkö teksteissä pintaa 

syvemmälle, ja jos päästään, millä tavoin? Ovatko henkilöjutut lukijalle tilaisuus kurkis-

taa julkisen henkilön kulissien taa, ja murretaanko henkilöjutuilla ennakkoluuloja?   

 

Hypoteesina on, että henkilöjutuista on löydettävissä sellaiset yleispätevät diskurssit, 

jotka eivät ole sidottuja henkilöiden yhteiskunnallisiin statuksiin, ammatteihin tai muihin 

ulkoisiin tekijöihin. Haluan osoittaa, että varioinnista huolimatta Kuukausiliitteen henki-

löjutut ovat oma tekstilajinsa ja siten niillä on myös omat piirteensä ja tyylinsä.       

  

Opinnäytetyössäni tutkin  

 

1) henkilöjuttujen rakenteellista anatomiaa ja niitä elementtejä, joista jutut  

rakentuvat 

2) elementtien muodostamia merkityksiä ja sitä, kuinka ne vaikuttavat päähenkilön 

persoonan muodostumiseen 

3) henkilöjutuista löytyviä päädiskursseja  

 

Tutkimuksen aluksi käyn lyhyesti läpi sekä suomalaisen aikakauslehden historiaa että 

Kuukausiliitettä osana tämän päivän aikakauslehtikenttää. Etenen tekstin rakenteellis-

ten elementtien tarkastelusta tekstien päädiskursseihin, jotka avaavat yleisellä tasolla 

henkilöjutuissa käsiteltyjä teemoja.  
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2 Aikakauslehti Suomessa 
 

Ensimmäiset aikakauslehdiksi nykytermein laskettavat julkaisut olivat ruotsinkielisiä. 

Ensimmäinen suomalainen aikakauslehti ilmestyi vuonna 1782, ja Om konsten att rätt 

behaga (suom. Oikean miellyttämisen taito) oli ajalleen tyypillinen, valistusluontoinen ja 

kristillisiin arvoihin nojaava julkaisu. (Parko & Rentola 2005, 7.) 

 

Suomen Tilastokeskuksen määritelmä aikakauslehdestä on yksinkertainen: Aikakaus-

lehtikriteerit täyttävän julkaisun tulee ilmestyä vähintään neljä kertaa vuodessa ja profi-

loitua sisällöltään joko yleisiin tai erikoistuneisiin elämänalueisiin (Tilastokeskus 2013). 

Sisältö ei saa pääosin koostua tiedotteista, hinnastoista tai mainonnasta, vaan sen on 

oltava monipuolista (Kivikuru 2003, 78). 

 

Kansallisessa Mediatutkimuksessa, kuten muissakin aikakauslehtikenttää käsittelevis-

sä tutkimuksissa, aikakauslehdet on usein jaettu kategorioihin sisällön tai lehden jonkin 

muun ominaispiirteen perusteella (Levikintarkistus 2013a). Aikakauslehdet voidaan 

yleistäen jakaa neljään perusryhmään: yleisölehtiin, ammatti- ja järjestölehtiin, mielipi-

delehtiin sekä asiakas- ja yrityslehtiin. Niiden alle voidaan sijoittaa tiukemman rajauk-

sen kategoriat, kuten miesten- ja naistenlehdet sekä erikois- ja harrastelehdet (Kivikuru 

2003, 78–79). 

 

2.1 Kuukausiliite aikakauslehtenä  
 

Helsingin Sanomien ensimmäinen Kuukausiliite julkaistiin keväällä vuonna 1983. Sa-

nomalehden liitelehtenä Kuukausiliite oli aikanaan ainutlaatuinen ja ilmestyi kaksi en-

simmäistä vuottaan kuukausittain, mutta 1983-1985 vastoin nimeään kahdesti kuukau-

dessa. Vuonna 1995 julkaisu siirtyi 12 lehden vuosijulkaisuvauhtiin (Helsingin Sano-

main säätiö 2012), jollainen se on nykyäänkin. Ensimmäistä Kuukausiliitettä mainostet-

tiin melko koruttomasti pienellä pystyilmoituksella:     

 
Viikoittain ilmestyvät sunnuntaisivut tulevat jatkuvasti olemaan ainemäärältään merkit-

tävin Helsingin Sanomien erikoissivusto. Kuukausiliite ei korvaa eikä vähennä niitä eikä 

muutakaan lehden tähänastista aineistoa. Kuukausiliitteeseen tulee valikoitumaan sel-

laista Helsingin Sanomien sisältöä, jolle tarvitaan sanomalehdestä poikkeava painoasu 

ja jolle ovat eduksi liitteen aikakauslehtimäisen sivukoon sallima selailtavuus ja säily-
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vyys. Kuukausiliitteessä julkaistaan sekä toimitusaineistoa että ilmoituksia. Liitteen toi-

mitus on osa Helsingin Sanomien toimitusta. (Helsingin Sanomat 1983, 3.)  

 

Lehden peruskonsepti on siis pysynyt alkuajoistaan miltei samana. Muille yleisaika-

kauslehdille tyypillisesti myös Kuukausiliitteellä on oma sisältörakenne, tunnistettava 

visuaalinen ilme ja vakitoimittajat – jotka osaltaan luovat, kehittävät ja ylläpitävät Kuu-

kausiliitteelle ominaista tyyliä.  

 

Kuukausiliite on nähtävästi aiemmin mainittujen aikakauslehtikategorioiden, yleis- ja 

erikoisaikakauslehdet, väliinputoaja. Sisällöllisesti sen voi mutkattomasti laskea yleisai-

kakauslehdeksi, mutta sanomalehden liitelehtenä Kuukausiliitettä harvoin luetaan mu-

kaan esimerkiksi levikkitutkimuksiin, vaan se on rajattu omaan ryhmäänsä:  Kansalli-

nen mediatutkimus 2012 esittelee lehtiliitteet omana kategorianaan (Levikintarkistus 

2013a). 

 

Kuukausiliite ilmestyy kaksitoista kertaa vuodessa, jokaisen kuukauden ensimmäisenä 

lauantaina (Helsingin Sanomien asiakaspalvelu 2013). Lehden jokaisella numerolla on 

Suomessa keskimäärin 1 160 000 lukijaa (Levikintarkistus 2013b), mikä itse asiassa on 

enemmän kuin varsinaisella Helsingin Sanomat -sanomalehdellä. Myös Kuukausiliit-

teen peitto – eli se, kuinka monta prosenttia suomalaisista yksi julkaisu keskimäärin 

tavoittaa – on laaja, varsinkin eteläisimmässä Suomessa: Suur-Helsingin alueella 67 

%, koko Suomessa 27 % (Helsingin Sanomien ilmoittajapalvelu 2013). 

 

2.2 Uusi aikakausmedia  

 

Media- ja viestintäkentällä tuntuu yleisesti puhuttavan, että printti on verkon pinteessä. 

Verkkomediat todella painostavat perinteistä painettua mediaa, syövät siltä mainostulo-

ja (esim. Mainostajien liitto 2013) ja haastavat myös perinteisten julkaisujen sisältöjä. 

Sähköiset mediat muuttavat muotoaan, ruokkivat tehokkaasti kuluttajien nopean tiedon 

nälkää, ja siksi monet painetutkin lehdet ovat muokanneet sisältöään ikään kuin 

enemmän sähköiseen sapluunaan: nopeaa, lyhyttä, helposti sulavaa sisältöä ja vä-

hemmän pitkiä ja ajan kanssa toimitettuja artikkeleita (Räty 1998, 150).  

 

Painettu aikakauslehti edustaa rakenteellisesti hyvin perinteistä mainosmediaa ilmoi-

tuksineen. Kuukausiliite on kaupallinen aikakauslehti, eli oletan sen toiminnan perustu-

van pääosin Helsingin Sanomien tilausmaksujen lisäksi mainostuloihin. Printtilehdillä ja 
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mainoksilla on verkkoon verrattuna erikoinen suhde, mikä saattaa selittää aikakausleh-

tien suhteellista elinvoimaa: toisin kuin verkossa, mainokset koetaan aikakauslehtien 

sivuille kuuluviksi ja jopa odotetuksi sisällöksi (Itävuo 2013, 1).   

 

Toinen merkittävä syy aikakauslehtien sinnittelylle saattaa olla se, että lukijoilla tuntuu 

olevan todellinen tarve nimenomaan aikakauslehtien tarjoamille sisällöille. Pidempi, niin 

sanottu hidas journalismi vaikuttaa eräänlaiselta vastaiskulta nopeammille verkkomedi-

oille. Tästä esimerkkinä on 2013 lanseerattu verkkojulkaisu Long Play, jonka sisältö 

perustuu pitkille toimitetuille artikkeleille mukaan lukien henkilö- ja featurejuttutyypit. 

Julkaisun päätoimittaja Johanna Vehkoo kokee muutoksen peilaavan yleistä murrosta 

hektisestä hitaampaan yleisemmälläkin tasolla:  

 
Slow food -liikkeen ja downshiftaamisen, eli elämäntyylin hidastamisen, jatkoksi on 
nousemassa uusi hitaan journalismin liike. Se vastustaa pikaruokajournalismia, joka 
kierrättää uutistoimistojuttuja ja PR-materiaalia. McDonald’s-journalismi lentää roskako-
riin bussimatkan jälkeen. Hidas journalismi saa kunniapaikan kirjahyllyssä. (Vehkoo 
2013.)   

 

Kuukausiliite edustanee tätä Vehkoon kuvailemaa lehtigenreä ja omalta osaltaan vas-

taa lukijoiden tarpeeseen vastaanottaa pidempiäkin sisältöjä – mutta myös kouluttaa 

lukijoita siihen. Verkosta on helppo löytää verkkokirjoittamisen oppaita, joissa koroste-

taan muun muassa sisällön tiiviyden tärkeyttä: tekstin tulisi olla lyhyttä, lauseiden ra-

kenteiltaan yksinkertaisia ja teksti jaksotettu selkeästi väliotsikoin (esim. Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu 2013). Vaikka verkkoa pidetään usein huonompana alustana pi-

demmille kirjoituksille, uskallan esittää, että lukijat todistavat tulevan vuosikymmenen 

aikana tähänastisista suurinta murroskautta painetun ja sähköisen median välillä. Uu-

sien sähköisten ja osin sähköisten ja osin painettujen hybridijulkaisumuotojen kautta 

lukutapamme ehdollistunee ottamaan vastaan myös pitkiä verkkotekstejä. 

 

Printti siis pysyy kaikesta huolimatta pinnalla vielä pitkään, mikäli se löytää omat vah-

vuutensa ja osaa myös hyödyntää niitä. Painettua lehteä pidetään yleisesti verkkoa 

luotettavampana tiedonlähteenä, mikä todennäköisesti juontaa sen historiaan ja sta-

tukseen uutismedioiden kuninkaana. Lisäksi lukeminen painetusta mediasta on käy-

tännönläheistä ja vaatii omanlaistaan keskittymistä, minkä takia se mediana sopiikin 

mainiosti nopean uutisvirran taustoittamiseen (Pulkkinen 2011, 4). 

 

Henkilöjournalismista puhuttaessa törmää usein tunnejournalismin, emootiojournalis-

min tai hieman epämääräiseen ja ristiriitaiseen tarinajournalismin käsitteeseen. Sen 
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ristiriitaisuudella viittaan journalismin tarkoitukseen kuvata totuutta – ei niinkään tari-

naa. Henkilöjournalismissa välitetään tietoa päähenkilöiden elämästä tai päähenkilöistä 

osana elämäänsä. Tämä vaatii toimittajalta uutisjournalistisesta työstä poikkeavaa otet-

ta: henkilöitä, tilanteita, historiaa ja kokemuksia on kuvailtava tavalla, jonka voi rinnas-

taa tarinankerronnan keinoihin. Henkilöjuttujen tarinalliset ominaispiirteet näkyvät kie-

lessä kerronnan, kuvailun ja muun muassa ajan kuljettamisen keinoina.  

 

Henkilöjournalismille ja uutisjournalismille on molemmille omat tarpeensa.  Pidemmille, 

syväluotaavammille ja syvällisemmille jutuille on kysyntänsä:  

 
Ihmisillä on se tunne, että pelottavat tapahtumat ja typeryys ovat lisääntymässä. Jotta 
voisimme ymmärtää ja pitää tämän maailman koossa, me tarvitsemme tietoa, joka yh-
distyy sekä henkilökohtaiseen kokemukseemme että auttaa eläytymään toisten maail-
maan. Tähän me tarvitsemme kertovaa journalismia samoin kuin me tarvitsemme taitei-
ta tai kirjallisuutta. (Pulkkinen 2003, 4.)  

 

Vuonna 2011 yhteenlaskettu 4–11 kertaa vuodessa julkaistavien aikakauslehtien nimi-

kemäärä oli 2 452 ja viikkolehdet mukaan lukien miltei 3000 (Aikakausmedia 2012). Jo 

määrän perusteella voidaan olettaa, että suomalainen aikakauslehti selviytyy digitaali-

sessa paineessakin: Tästä kielivät sekä lukijamäärät että verraten suuri aikakausleh-

tinimikkeiden määrä Suomessa. Aikakauslehden keskimääräinen lukuaika on noin tun-

nin, ja saman lehden pariin palataan jopa kolme kertaa.  

 

Niin kauan kuin paperisia aikakauslehtiä ostetaan ja luetaan, niitä myös julkaistaan. 

Aikakauslehden voimaa kuvaillaan usein henkilökohtaiseksi suhteeksi lehden ja lukijan 

välillä, mikä viittaa aikakausjulkaisujen dramaturgiseen luonteeseen. Kaija Parko ja 

Marketta Rientola (2005, 8) painottavat, että aikakauslehden tulee olla kiinnostava jo-

kainen julkaisukerta ja että voima on nimenomaan lehti-lukijasuhteessa tiedon drama-

tisoinnissa:  

 
Asiat sinänsä eivät välttämättä herätä lukijan kiinnostusta, mutta niistä aikakauslehtien 
luoma asetelma kietoo. Esimerkiksi vesi aiheena muuttuu kiinnostavaksi vasta kun siitä 
on puutetta, se saastuu, se hyökyy tai sitä myydään arabeille pullossa. (Parko & Riento-
la 2005. 8.) 
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3 Uusi journalismi on tarinankerrontaa  
 

3.1 Tekstilajin määritelmä lyhyesti 
 

Ihmisillä on sisäsyntyinen tarve jäsentää maailmaa eri keinoin: kategorisoida ja järjes-

tää meitä ympäröiviä elämän osa-alueita. Erityisen tarkka taito meillä on järjestellä 

ryhmiin taiteenlajeja ja niiden alaluokkia: tunnistamme todennäköisesti hyvin varhai-

sessa vaiheessa rock-musiikin pop-musiikista, toimintaelokuvat romanttisista komedi-

oista ja kauhukirjallisuuden elämäkertaromaaneista. Kyse lienee eräänlaisesta pyrki-

myksestä ymmärtämiseen, selittämiseen ja jo valmiiksi hankitun käsityksen vahvista-

miseen ja muokkaamiseen.  

 

Genre, tekstilaji, viittaa tiettyyn tekstikäytäntöön. Norman Fairclough (1997, 112–113) 

nimeää genren skemaattiseksi struktuuriksi, joka koostuu pakollisista tai osin pakollisis-

ta ja osin valinnaisista vaiheista, jotka esiintyvät säännöllisessä tai osin säännöllisessä 

järjestyksessä. Kyseisen kaltainen genren määritelmä on ollut suosittu lingvistien kes-

kuudessa. Geneerinen rakenne muodostuu neljästä vaiheesta: otsikosta, ingressistä, 

satelliittikappaleista ja yhteenvedosta. Tarkastelemalla aineistoa kaavamaisesti voi-

daan siis erotella niistä sellaisia rakenteita, jotka muodostavat kokonaisuudesta genee-

risen.    

 

Kaavamaisuus tai normatiivisuus ei kuitenkaan viittaa pilkuntarkkaan muotojen toistoon 

tai tekstien identtisyyteen. Genreluokittelun perusteeksi riittävät tietyt samankaltaiset 

käytännöt (Lehtonen 1996, 183). Määrittelen työssäni henkilöjutut omaksi tekstilajik-

seen, vaikka yksittäisten juttujen sisällölliset ja rakenteelliset erot ovatkin paikoittain 

suuria. Nojaan Fairclough’n (1997, 112) ajatukseen siitä, että genren tiukka määrittely 

ei ole mielekästä, vaan sitä nimenomaan tulisi välttää, ja lisäksi Sihvosen (2005, 24) 

huomioon tekstilajiteorian yleisestä luonteesta: sen perusta on nimenomaan poikkeuk-

sien vahvistamissa säännöissä ja siinä, että tietyt genrepiirteiden rikkomiset peräti vah-

vistavat rajojen olemassa oloa.  

 

Kuukausiliitteen keskiosan pitkät henkilöjutut eivät ole varsinainen artikkelisarja – toisin 

kuin esimerkiksi Suomen Kuvalehden Hän-henkilöjutut – mutta yhtä lailla niistä raken-

tuu samankaltainen instituutio: Ne esittelevät päähenkilönsä joko tietyn aiheen kautta, 

aiheeseen liitettynä tai täysin irrallisena omasta ympäristöstään. Artikkelit ovat perusra-
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kenteiltaan yhteneväisiä, taitto on tunnistettava, ja jutut sijaitsevat aina lehden keski-

osassa. On siis todennäköistä, että säännöllisesti Kuukausiliitettä lukeva osaa odottaa 

henkilöjuttua ja tunnistaa sen nähdessään. 

 

3.2 Henkilöjuttu keskellä median murroskautta 
 

Henkilöjutun juuret ovat 1960-luvun Yhdysvaltojen kulttuurimurroksen, opiskelijaradika-

lismin ja sukupuolinäkökulmasta vapaammassa ilmapiirissä. Vallitseva muutoshenki-

syys hiipi myös aikakausmediaan: uusi journalismi pyrki pois objektiivisuuden rajoitta-

vista kahleista. Toimittajan asenne muuttui neutraalimmasta kantaaottavammaksi ja 

osallistuvammaksi, ja tämä alkoi näkyä myös teksteissä. Uuden journalismin tuli olla 

aiempaa emotionaalisempaa, viihdyttävämpää ja jännittävämpää. (Räty 1998, 137–

138.)   

 

On kiinnostavaa, että henkilöjuttu osana sekä aikakaus- että sanomalehtiä elää sa-

mankaltaista murroskautta uudestaan. Kun kenttä kaupallistuu jatkuvasti ja kilpailu me-

diatalojen välillä kiristyy, myös uutiskriteerit muuttuvat. Sähköisten uutismedioiden 

yleistyessä painetun lehden rooli ennen kaikkea tarinoiden kertojana on kasvanut – ja 

kasvaa. Painetun lehden tehtävä sähköisten medioiden rinnalla tuntuu olevan yhä 

enemmän kertoa tarinoita ja syventää päivittäisuutisointien esiin nostamia teemoja.  

 

3.3 Feature, henkilökuva vai henkilöjuttu?  
 

Henkilöjournalistisen jutun määritelmä tuntuu olevan häilyvä, ja erityisesti nimitys aihe-

uttanee päänvaivaa – sekä lukijoille että itse toimittajille. Kun toisaalla käytetään sa-

massa yhteydessä iloisesti rinnakkain sanoja feature-, henkilökuva- ja henkilöjuttu, 

toisaalla tehdään edellä mainittujen välille tiukka rajaus. Erityisesti monissa tutkielmissa 

(esim. Siljamäki 2009) monia samaa juttutyyppiä kuvailevia nimiä käytetään iloisesti 

rinnakkain, eikä niiden käytölle aseteta kovin jäykkiä rajoituksia, mikäli se työn luonteen 

kannalta ei ole täysin välttämätöntä.  

 

Feature-sanaa käytetään usein määrittelemään ajankohtaista, jo tuttua aihetta syven-

tävää tekstiä. Siinä feature täydentää ajankohtaista uutista tai juttua antamalla ilmiölle 

kasvot (Huovila 2005, 126). Toisaalta feature tuntuu olevan etenkin toimittajien arkikie-
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lessä luonteva sana kuvaamaan laajaa kirjoa erilaisia, henkilökeskeisiä juttutyyppejä –

 olivatpa ne ajankohtaisia tai eivät.  

 

Henkilökuva lienee yleisimmin käytetty nimi jutulle, jonka pääosassa on yksilö.  Parko 

ja Rentola (2005, 18) käyttävät jokseenkin laveaa määrittelyä kuvaillessaan henkilöku-

va-juttua ja esittävät, että henkilökuva voi olla oikeastaan mitä tahansa asiantuntija-

haastattelusta intiimiin muotokuvaan, merkkipäivähaastatteluun tai tuokioon tähden 

kanssa. Olennaista on, että  jutun päähenkilönä on sellainen henkilö, joka on ”lukijan 

vertaiskokija” eli sellainen ihminen, johon joko samastutaan tai ei haluta samastua.  

 

Henkilöhaastattelun ja henkilökuvan eroa korostaa Panu Räty (1998, 138–139): henki-

lökuva ei välitä tietoa vaan muokkaa sitä sekä avaa lukijalle tosiasioita ja tulkintoja uu-

sista näkökulmista. Tekstissään Räty kertoo avoimesti käyttävänsä proosallisia keinoja 

esimerkiksi lukijan houkuttelemiseen ja draaman rakentamiseen, tekstin elävöittämi-

seen.   

 

Toimittajan lähtökohtia tai lopullisen jutun formaattia tärkeämpää työssäni on hahmot-

taa henkilöjournalistisista jutusta tiettyjä tyypillisiä rakenteita ja piirteitä – eli niiden ana-

tomiaa. Tämän takia tärkeitä artikkeleita ovat ne, joiden teksteistä voin erottaa toimitta-

jan ja päähenkilön vuorovaikutussuhteen, jännitteen. Siksi muun muassa rajasin aineis-

tosta pois sellaiset jutut, joiden kokoamiseen toimittaja oli käyttänyt haastattelun sijaan 

arkistomateriaalia, vaikka ne tietyllä tavalla henkilökuvia ovatkin. Toisaalta laskin mu-

kaan ne jutut, joissa päähenkilö tuntui olevan hierarkialtaan samassa asemassa kuin 

jutun teema tai aihe.   

 

Käytän tässä työssä sanaa henkilöjuttu ensinnäkin siksi, että se on mielestäni vaihto-

ehdoista yleispätevin, toiseksi siksi, että sitä on käytetty tutkimustöissä samaan tapaan 

aiemminkin (ks. esim. Sihvonen, 2004) ja kolmanneksi siksi, että niin viestintätieteissä 

kuin yleisesti arkikielessäkin juttu-sanaa käytetään kuvaamaan nimenomaan useita 

erilaisia lehtikirjoituksia (Mäntynen 2003, 47).     

 

4 Aineiston keruu ja käsittely  
 

Kuukausiliitteen henkilöjutut valikoituivat aineistoksekseni muutamasta eri syystä. Ha-

lusin ensinnäkin tarkastella tekstejä, joita luetaan paljon. Kuukausiliite on yksi Suomen 
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luetuimpia aikakauslehdiksi laskettavia julkaisuja ja ne sisältävät runsaasti tarkastelun 

kohteeksi sopivia tekstejä – joista olisin saanut rajattua työhöni sopivat tekstit useimmil-

lakin eri kriteereillä. Sisällöllisesti halusin aineistoni esittelevän päähenkilöitä mahdolli-

simman vaihtelevasti.    

 

Aineistoni henkilöjuttuja valitessa en niinkään huomioinut sitä, mikä jutun teema tai 

aihe oli tai kuinka päähenkilö jutussa esitettiin. Kiinnitin huomiota sen sijaan kahteen 

tekijään: oliko jutussa yksi nimettävä päähenkilö, ja oliko jutun tekoon käytetty haastat-

telutekniikkaa. En väitä, etteivätkö myös arkistomateriaalin pohjalta toimitetut henkilöju-

tut olisi osa henkilöjuttugenreä, vaan kyseiset juttutyypit eivät yksinkertaisesti ole oleel-

lisia työssäni, jossa kartoitan muun muassa toimittajan ja päähenkilön välistä vuorovai-

kutussuhdetta.  

 

Muutaman jutun kohdalla taivuin kompromissiin. Kuukausiliitteen Sophia Janssonista 

kertovassa jutussa Lapsuuteni Klovharu (Kuukausiliite 4.8.2012) päähenkilöksi pystyin 

haastateltavan sijaan erottamaan Tove Janssonin, haastatellun tädin. Laskin jutun ai-

neistooni mukaan siksi, että päähenkilön statuksesta huolimatta juttu kuvaa henkilöä 

suhteessa historiaansa – tässä tapauksessa Tove Janssoniin.  

 

Läpiluin kaikki vuosina 2008–2012 julkaistut Kuukausiliitteet ja ennen kaikkea niihin 

kirjoitetut jutut, joista pystyin erottamaan selkeästi yhden päähenkilön. Lopulliseen työ-

höni otin loppujen lopuksi mukaan vain jutut vuosilta 2010–2012 (Taulukko 1; Liite 2). 

Kuukausiliitteen ilme ja rakenne uudistettiin vuonna 2009, ja ensimmäinen nykyisen 

taiton mukainen Kuukausiliite ilmestyi tammikuussa 2010. Rajaukseni perusteena on 

johdonmukaisuus: kun juttujen hierarkkinen asema, juttujen yleinen rakenne ja genee-

riset piirteet lehdessä  ovat samat, on vertailu ja johtopäätösten tekeminen loogisem-

paa – ja mielestäni siksi myös perustellumpaa. Aineistooni valikoitui lopulta yhteensä 

36 henkilöjuttua.  

 

Kahdessa jutussa jouduin nöyrtymään yksi päähenkilö -ajattelussani. Kuukausiliitteen 

kansijuttunakin oleva juttu Suuri paljastus (Kuukausiliite 2.6.2012) kertoo samanaikai-

sesti sekä kirjailija Jari Tervosta että parturi-kampaaja Leyla Modarresista. Lukija voi 

havaita heidät molemmat jutun päähenkilöksi. Modarresin kautta juttu on historiallinen 

henkilökuva, kun taas Tervoa kuvatessaan jutun profiili on otanta ammatillisesta elä-

mänvaiheesta ja siihen liittyvästä, mission kaltaisesta pyrkimyksestä. Samankaltainen 

asetelma toistui Joel Pohjanpalosta ja Mikael Forssellista kertovassa jutussa Maali!  
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(Kuukausiliite 2.7.2012), vaikkakin haastateltavista toinen korostui toista selvästi 

enemmän. Tätä pidin jutun sisäsyntyisenä piirteenä, enemmänkin toimittajan itsensä 

tekemänä ratkaisuna kuin juttutyyppiä määrittelevänä piirteenä.  

 

Kaikki aineistoni jutut on luettavissa näköislehtiversioina Helsingin Sanomien verkko-

palvelussa, mikäli on hankkinut maksulliset käyttöoikeudet. Maksutta julkaisuja voi lu-

kea Päivälehden arkistossa Helsingin Korkeavuorenkadulla.  

 

4.1 Päähenkilöt 
 

Aineistoni on suhteellisen tiivis, ja mielekkäimmältä ratkaisulta työni lopullisen tarkoi-

tuksen vuoksi tuntui sen lähestyminen useammasta eri kulmasta. Määrällinen tutkimus 

teki aineiston käsittelystä helpompaa ja selkeytti merkittävästi työni lopullista näkökul-

maa. Lisäksi oli mielenkiintoista tarkastella lukijan silmin toimittajien ja haastateltavien 

ominaisuuksia ja niiden suhdetta toisiinsa.  

 

Kolmen vuoden aikana, vuosina 2010–2012, Kuukausiliitteitä julkaistiin yhteensä 35 

kappaletta, numerot 453–488. Neljä lehteä, numerot 459, 461, 472 ja 479, jätin aineis-

toni ulkopuolelle, sillä niissä ei ollut joko lainkaan henkilöjuttuja tai vertailukelpoisia, 

aineistooni sopivia tai muuten kriteerini täyttäviä henkilöjuttuja. (Liite 1; Liite 2). 

 

4.2 Aihekategoriat 
 

Millaisista ihmisistä Kuukausiliitteistä luetaan? Keitä ovat he, joista toimittajat kirjoitta-

vat? Tämä selvisi tarkastelemalla henkilöjuttujen päähenkilöitä lukijan näkökulmasta ja 

jakamalla päähenkilöt kategorioihin. Ensin kävin läpi päähenkilöt artikkeli  kerrallaan ja 

merkitsin sitten ylös näiden ammatit, statukset tai roolit omassa yhteisössään. Katego-

rioita syntyi viisi: politiikka ja yhteiskunta, kulttuuri- ja viihdeala, urheilu, asiantuntijuus 

sekä tavalliset kansalaiset.  

 

Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat poliitikot ja muut poliittista valtaa ylläpitävät henki-

löt – tässä tapauksessa poliitikkojen lisäksi yksi suurlähettiläs. Kulttuuri- ja viihdealan 

kategoriaan siirsin kirjailijat, muusikot, kuvataiteilijat, näyttelijät sekä yhden aikuisviih-

detähden, televisiojuontajan ja yhden sarjakuvapiirtäjän. Kuusi urheilijaa saivat oman 

kategoriansa, kuten myös muutama asiantuntijahahmo: yksi työoikeuden professori, 
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yksi yritysjohtaja ja kaksi kirurgia. Niin sanottua tavallista kansaa edustavia päähenki-

löitä aineistossani oli neljä. (Taulukko 1.) 

 
Taulukko 1. Vuoden 2010-2012 Kuukausiliitteiden henkilöjuttujen päähenkilöt, aihekategoriat 

ja diskurssit.  

 

Lehden 
numero  

Päähenkilö  Aihekategoria Diskurssi  

453 Paavo Väyrynen Politiikka Sankaruuden 

354 Astrid Thors Politiikka Selviytymisen  

455 Juha Mieto Politiikka  

456 Jyrki Katainen Politiikka Sankaruuden 

457 Silja Lehtinen Urheilu  Sankaruuden 

458 Bruce Oreck Politiikka Poikkeavuuden 

459 - - - 

460 Erkki Pirtola Kulttuuri ja viihde Poikkeavuuden 

461 - - - 

462 Ilkka Taipale Politiikka Poikkeavuuden 

463 Heikki Kansalainen  Sankaruuden 

463 Chisu Kulttuuri ja viihde Sankaruuden 

464 Henry Saari Kulttuuri ja viihde Selviytymisen 

465 Teemu Selänne Urheilu Sankaruuden 

466 Pipsa Hurmerinta Kulttuuri ja viihde Poikkeavuuden 

467 Pertti Jarla Kulttuuri ja viihde Sankaruuden 

467 Outi Nyytäjä Kulttuuri ja viihde Poikkeavuuden 

468 Christer Lybäck Asiantuntijuus Sankaruuden 

469 Arto Paasilinna Kulttuuri ja viihde Selviytymisen  

470 Miitta Sorvali Kulttuuri ja viihde Sankaruuden 

471 Juha Hernesniemi Asiantuntijuus Sankaruuden 

472 -  - - 

473 Päivi Kansalainen Selviytymisen 
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Päähenkilöiden 53 vuoden (keskimääräinen syntymävuosi 1960) keski-ikä on henkilö-

jutuissa suhteellisen korkea. Kolmen vuoden aikavälillä selvästi suurin aihekategoria, 

18 päähenkilöä, on kulttuuri- ja viihdeala. 8 jutussa päähenkilönä on poliittinen tai yh-

teiskunnallinen vaikuttaja, 6:ssa urheilija. Neljä päähenkilöä sijoittuvat asiantuntijuutta 

edellyttäneeseen aihekategoriaan, ja kolme henkilöä muodostavat niin sanottujen ta-

vallisten kansalaisten aihekategorian.  

 

Mies- ja naispäähenkilöiden suhde on merkittävä: 69 prosentissa kaikista artikkeleista 

päähenkilönä on mies. 36 jutusta 10:ssä on päähenkilönä vain nainen – joskin luku 

kasvaa 11:ksi, mikäli Jari Tervon ja Leyla Modarresin yhteishaastattelu (Kuukausiliite 

no: 482) lasketaan mukaan. Lopuissa 25 artikkelissa päähenkilönä on mies tai kaksi.  

 

474 Pirkka-Pekka Petelius Kulttuuri ja viihde Poikkeavuuden 

475 Robert Helenius Urheilu Sankaruuden 

475 Pirkko K. Koskinen Kulttuuri ja viihde Poikkeavuuden 

475 Sampo Terho Politiikka Sankaruuden 

476 Pauli Järvenpää Politiikka Sankaruuden 

477 Rosa Liksom Kulttuuri ja viihde Poikkeavuuden 

478 Vexi Salmi Kulttuuri ja viihde Sankaruuden 

479 - - - 

480 Markus Selin  Kulttuuri ja viihde Selviytymisen 

481 Jorma Ollila Asiantuntijuus Sankaruuden 

482 Jari Tervo  Kulttuuri ja viihde Sankaruuden  

482 Leyla Modarresi  Kansalainen Selviytymisen 

483 Mikael Forssell Urheilu Selviytymisen 

483 Joel Pohjanpalo Urheilu Sankaruuden 

484 Sophia Jansson Kulttuuri ja viihde Sankaruuden 

485 Jani Leinonen Kulttuuri ja viihde Poikkeavuuden 

486 Danny Williams Urheilu Selviytymisen  

487 Lauri Johansson Kansalainen Selviytymisen  

488 Tiina Rosenberg Asiantuntijuus  Sankaruuden   
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Vuosina 2010–2012 Kuukausiliitteen henkilöjutut on toimittanut 17 eri toimittajaa: 7 

naista ja 10 miestä. 20 jutussa, joka on 55 prosenttia kaikista jutuista, mies haastatte-

lee miestä. 11 % jutuista on miestoimittajan töitä, joissa on naispäähenkilö (4 kpl). 

Naistoimittajalla on naispäähenkilö 19 %:ssa henkilöjuttuja (7 kpl), mies 3 jutussa. Li-

säksi kahdessa jutussa toimittaja haastattelee samanaikaisesti kahta henkilöä: toisessa 

kahta miestä, toisessa naista ja miestä. 

5 Henkilöjuttujen anatomia 
 

Käyttämäni genremääritelmän mukaan henkilöjutut noudattavat rakenteellista kaavaa, 

jonka osilla on omat tehtävänsä kokonaisuuden muodostumisessa. Tähän ajatukseen 

perustan olettamani henkilöjuttujen omasta tekstilajista ja geneerisistä piirteistä myös 

Kuukausiliitteessä. Sihvonen toteaa tutkimuksessaan Suomen kuvalehden Hän-jutuista 

ja niiden tekstilajin piirteistä, että kieliyhteisöissä voidaan nähdä tietynlainen käsitys 

hyvästä kielenkäytöstä, jota pyritään vahvistamaan vakiintuneiden tapojen mukaisesti. 

Paitsi Sihvosen työn Hän-jutuissa myös Kuukausiliitteen henkilöjutuissa olisi siis oma 

kielellinen ohjeistonsa, vaikkei sitä olekaan kirjoitettu tai sitä pyrittäisi konkreettisin kri-

teerein ylläpitämään (Sihvonen 2005, 30–31).  

 

Omassa kontekstissaan – jolla tässä tarkoitan tekstin konkreettista ympäristöä – aineis-

toni henkilöjutut sijoittuvat poikkeuksetta Kuukausiliitteen keskiosioon. Itse henkilöjutuil-

la ei ole omaa erisnimellistä kattonimeä, mutta silti jokainen jutuista täyttää paikan, joka 

lehdessä on sille varattu.  

 

Henkilöjutut rakentuvat useista elementeistä. Jutuissa on käytetty näyttäviä otsikoita, 

ingressitekstejä sekä nosto- ja kuvatekstejä.  

 

5.1 Otsikot ja ingressit 

 

Henkilöjuttujen otsikot ovat pääosin lyhyitä ja yksinkertaisia, muutaman sanan pitusia 

pääotsikoita. Vuonna 2012 kahta juttua (syyskuu 2012 ja joulukuu 2012) lukuun otta-

matta otsikot on kirjoitettu kapitaaleilla eli isoilla kirjaimilla. Tyypillisiä lyhyitä otsikoita 

ovat esimerkiksi LEIKKI VOI ALKAA (Kuukausiliite 7.1.2012), SELIN (Kuukausiliite 

31.3.2012), KIITOS JEESUS (20.1.2012) ja ENTINEN SUURUUS (Kuukausiliite 

5.5.2012). Pidemmät otsikot ovat joko lauseen tai useamman pituisia, kuten Mies, joka 
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teloitti Ronald McDonaldin (Kuukausiliite 1.9.2012) ja SAAMMEKO ESITELLÄ: UUDEN 

SUUREN TAIDEYLIOPISTON REHTORI, SUOMENRUOTSALAINEN FEMINISTI-

LESBO KONTULASTA! (Kuukausiliite 1.12.2012.) 

 

Ingressien pituuksissa on otsikoita enemmän vaihtelua: ne vaihtelevat muutaman sa-

nan virkkeistä kokonaisiksi tekstikappaleiksi. Jutun päähenkilö nimetään tyypillisesti 

ingressissä, ja etu- ja sukunimi kirjoitetaan useimmiten lihavoidulla kirjasintyypillä. Mi-

käli päähenkilö on lempinimensä kautta tunnetumpi, mainitaan se heti ingressitekstis-

sä.  

 

Useimmissa henkilöjutuissa otsikko ja ingressi toimivat itsenäisinä tekstikokonaisuuksi-

na ja pysyvät toisistaan erotettuinakin ymmärrettävinä, mutta muutamissa jutuissa ing-

ressi kommentoi suoraan otsikkoa: 

 
(1)  

SAAMMEKO ESITELLÄ: UUDEN SUUREN TAIDEYLIOPISTON REHTORI, SUO-
MENRUOTSALAINEN FEMINISTILESBO KONTULASTA!  
 
Paitsi että tässä kuvassa hän ei ole Kontulassa vaan Tukholmassa, missä hän on asu-
nut melkein koko aikuisikänsä. Nyt Tiina Rosenberg muuttaa Helsinkiin ja aikoo osallis-
tua ahkerasti kulttuurikeskusteluun. Mutta osaako hän edes nimetä kolmea merkittävää 
naissäveltäjää? (Kuukausiliite 1.12.2012.)  
 

 

Poikkeus sekä tekstin (1) pituudessa lisää jutun huomioarvoa. Liioitellun pitkä ja epä-

tyypillinen otsikko imitoi karikatyyrimäisesti viihde- ja kohulehtien lööppityyliä. Poik-

keavuudesta huolimatta tekstipari on tyypillinen: sillä tässäkin tapauksessa otsikon ja 

ingressitekstin pari muodostaa lukijalle lupauksen henkilöjutun sisällöstä. Se houkutte-

lee lukijaa, luo jutun alkuvireen ja useimmiten esittelee henkilöjutun päähenkilön siinä 

ympäristössä, jossa häntä jutussa kuvataan. Esimerkin 1 otsikko- ja ingressiparissa 

esitetään ensin väittämä (otsikko), sitten ristiriita (ingressin alkulause) ja lupaus sisäl-

löstä (ingressin toinen lause). Lopuksi esitetään täydentävä lupaus (viimeinen, kysyvä 

lause ingressissä). Viimeisestä lauseesta voidaan olettaa, että toimittaja haastaa pää-

henkilöään jutussa.   

 

Teemahaastattelumaisissa henkilöjutuissa on tyypillistä, että myös otsikko ja ingressi 

liittyvät suoraan sisältöön. Näin lukija osaa odottaa sisällöltä tiettyjä ominaisuuksia. 

Sanoittaja Vexi Salmen haastattelun otsikko-ingressipari on vinkki jutun toiminnallisesta 

luonteesta: 
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(2)  

NUO SANAT SATTUVAT  
Vexi Salmi sai tehtäväkseen kirjoittaa uudet laulunsanat. Siinä ohessa hänellä oli hyvä 
tilaisuus pohtia, miksi iskelmien sanoitukset ovat usein niin karmeita. (Kuukausiliite 
4.2.2012.)  

 

Otsikot ja ingressit voivat kuvata päähenkilön elämästä sitä hetkeä, johon henkilöjuttu 

tai jutun kärkiteema sijoittuu. Myös tällaisille otsikoinneille on tyypillistä korostettu lööp-

pimäisyys ja jopa sarkastisuus. Jutun otsikon ja ingressin yhteispelistä rakentuu tarinal-

linen vire. Esimerkin 2 otsikossa on jo viittaus suomalaisten iskelmälyriikkojen melan-

koliaan, vaikka yksittäisenä lausahduksena se voisi tarkoittaa aivan kirjaimellisesti kivu-

liaita sanoja. Otsikon voi ymmärtää myös viittauksena ingressissä kerrottuun tehtä-

vänantoon, uusien laulunsanojen kirjoittamiseen. Nopea tai Vexi Salmen ammattihisto-

rian tunteva saattaa hoksata monimerkityksen välittömästi, ja kaikki todennäköisesti 

huomaavat sanaleikittelyn viimeistään ingressin luettuaan. 

 
(3)  

SUURI OTTELU VAASASSA  
Danny Williams on tyrmännyt Mike Tysonin, mutta nyt hän ottelee pikkukaupungin baa-
rin peränurkassa paikallista nyrkkisankaria vastaan. (Kuukausiliite 6.10.2012.) 

 
(4)  
KIITOS JEESUS 
Lauri "Late" Johansson on murhannut kolme miestä, johtanut vaarallista rikollisjärjestöä 
ja tehnyt lukemattomia rikoksia. Silti Jumala on antanut hänelle hänen syntinsä anteek-
si. (Kuukausiliite 10.12.2912.) 

 

Danny Williamsin esittelemässä otsikko-ingressiparissa (3) otsikossa esitetään väittä-

mä, jonka ingressi kääntää päälaelleen, ikään kuin korjaa. Teksti on kokonaisuutena 

monitulkintainen. Kumpaan otsikolla viitataan: jutun päähenkilöön, nyrkkeilijä Danny 

Willams'iin, vai tämän kohtaamaan "nyrkkisankariin"? Toiselle henkilölle ottelun voi-

daan olettaa olevan "suurempi" kuin toiselle. Ingressi itsessään on jo lyhyt tarina me-

nestyneen miehen ammatillisesta alamäestä. Tarinallisissakin ingressiteksteissä tem-

pus on useimmiten perfekti. Menneen ajan tapahtumia ei sijoiteta tarkalle aikajanalle. 

Perfekti-ingressi rakentaa kehykset jutun oikealle tapahtumahetkelle – ja jutun pää-

aiheelle tai teemalle. Nyrkkeilijästä kertovassa jutussa mennyt aika on menestystä ja 

kunniaa vailla tarkkaa aikaa – ja jutun nykyhetki otsikossa mainittu "suuri ottelu Vaa-

sassa". Tapansa parantaneesta rikollisesta "Late" Jonhanssonista kertovan jutun otsik-

ko-ingressiparin mennyt aika on murhia ja rikoksia, nykyhetki taas uskonnollista elä-

mää.   
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Visuaalisuudella on toki suuri rooli henkilöjutuissa, mutta poikkeavaa on niin suora  

tekstin ja kuvan kommunikointi kuin elokuvatuottaja Markus Selinin henkilöjutussa SE-

LIN (Kuukausiliite 31.3.2012) on. Jutun koko ensiaukeama on omistettu vain kuvalle, 

otsikolle ja ingressitekstille. Varsinainen juttu alkaa vasta jutun neljännellä sivulla. Jutun 

ensimmäisellä aukeamalla on koko sivun kuva tuottajasta, joka seisoo selin päin kään-

tyneenä kameraan. Viereinen sivu on varattu otsikolle ja ingressille, joka on väritetty 

selin-Selin -sanaleikillä:  

 

(5)  
SELIN  
Elokuvatuotteja Markus Selinistä puhutaan selän takana kaikenlaista pahaa. Mutta on 
hänessä toinenkin puoli. (Kuukausiliite 31.3.2012.) 

 

Tekstin ja kuvien yhteyttä ei välttämättä huomaa, mikäli lukija siirtyy suoraan tekstin 

kimppuun. En pidä kuvaa jutun sisällön kannalta välttämättömänä, vaan teksti toimii – 

ja leikkii – yhtä lailla ilmankin. Kuvat ovat ikään kuin alleviivaamassa niitä päähenkilön 

ulkoisia piirteitä, jotka tekstissäkin mainitaan.  

 

Myös Jari Tervon ja Layla Modarresin yhteishaastatteluun perustuvassa jutussa (Kuu-

kausiliite 2.6.2012) on otsikon ja ingressin ja jutun pääkuvien vuoropuhelua: 

 
(6) 
SUURI PALJASTUS  
Viime syksynä kirjailija Jari Tervo julkaisi kirjan, joka kertoi erään kurdinaisen karmean 
tarinan. Kirjan nimi oli Layla. Tänä keväänä Tervo päätti ajaa päänsä paljaaksi. Hänen 
parturinsa on kurdi, ja hänen nimensä on Leyla. (Kuukausiliite 2.6.2012.) 

 

Otsikossa, kuvassa ja ingressissä leikitään sanalla "paljastus". Se viittaa samalla haas-

tattelun aikana tapahtuvaan kirjailijan hiuksien poisleikkaamiseen, mutta myös jutun 

sisältöön upotettuun paljastukseen. Ingressi itse on sikäli epätyypillinen, ettei sen kaut-

ta rakennu jutulle varsinaista sisältölupausta, vaan lähtöasetelma, jolle sisältö raken-

tuu.  

 

5.2 Tekstinostot  
 

Tekstinostot ovat tekstikappaleiden väliin syvättyjä, suurella fontilla taitettuja otteita 

henkilöjutusta. Tyypillisesti nostoja on jokaisessa henkilöjutussa 2-4 kappaletta, riip-

pumatta artikkelin pituudesta tai sivumäärästä. Nostot ovat usein pituudeltaan lyhyitä: 
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muutamasta sanasta lyhyen lauseen mittaisia tekstejä. Nostoissa päähenkilöä kuvail-

laan lempi- tai etunimellä, sukunimellä tai koko nimellä.  

 

Nostoilla on tapauskohtaisesti eri rooleja. Ne voivat toimia mielenkiinnon herättäjinä 

lehteä summittaisesti selaillessa tai olla otsikkomaisempia, tekstiä jakavia otteita. Ne 

voivat peilata jutun tyylillisiä piirteitä, olla suoria sitaatteja, toimittajan havaintoja tai 

tekstikappaleita täysin ulkopuolisesta lähteistä. Nostot eivät välttämättä ole viestiltään 

riippuvaisia artikkelin kuvista, mutta niillä on selkeä oma visuaalinen linja ja erottuvat 

muusta tekstimassasta helposti.  

 

5.2.1 Suorat tekstinostot  
 

Toimittajan havainnot ja hän-nostot ovat usein samankaltaisia, joskin jälkimmäiset tun-

tuvat noudattavan mitaltaan tiiviimpää kaavaa. Rosa Liksomin henkilöjutussa Leikki voi 

alkaa! (Kuukausiliite 7.1.2012) nostot ovat tyypillisiä hän-muotoisia otteita jutun sisäl-

löstä ja todennäköisesti toimittajan tekemää suoraa referointia haastattelustaan: Hän 

syntyi keskelle korpea ja Hän vihasi julkisuutta. Kun nostotekstit irrotetaan kontekstis-

taan – eli sisällöstä, johon lauseet alun perin on kirjoitettu – voi ne tulkita jopa manifes-

tinomaisiksi väittämiksi ja sitä kautta tehokkaiksi huomionherättäjiksi.  

 

Samaa tyylikeinoa käytetään kuvataiteilija Jani Leinosesta kertovassa henkilöjutussa 

Mies, joka teloitti Ronald McDonaldin (Kuukausiliite 1.9.2012): Leinonen ei jaksa seura-

ta nykytaidetta ja Leinonen tuntee itsensä välillä b-luokan taiteilijaksi ovat nostoja, joi-

den merkitys muuttunee lukijakohtaisesti. Sellaisen lukijan, joka tunnistaa Leinosen 

ennalta taiteilijaksi, voi olettaa huomioivan nimenomaan nostojen väittämänäkökulman. 

Samalla sellainen lukija, joka ei Leinosta tai tämän ammattiympäristöä tunne, voisi hy-

vinkin kokea nostot vain summittaisiksi otannoiksi tietyn ihmisen historiasta ja koke-

muksista.  

 

Jo pelkät nostotekstit saattavat rakentaa päähenkilöstä hyvinkin tarkasti virittynyttä 

mielikuvaa. Tällaiset ovat Markus Selinistä kertovassa henkilöjutussa Selin (Kuukausi-

liite 31.3.2012), jonka pelkkien nostotekstien kautta lukija voi tehdä päätelmiä päähen-

kilöstä ja tämän luonteesta. Ensimmäinen nosto Markus on superreilu, ystävä sanoo ja 

toinen nosto Naisohjaaja näkee hänessä älyä ja rohkeutta ovat ikään kuin testimoniaa-

leja päähenkilön luonteesta. Kolmas nosto Hän soittaa ystävilleen joka päivä on suo-
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rempi viittaus Selinin luonteen pehmeämpään puoleen, ja neljäntenä nostona koroste-

taan tätä lisää: Välirikko Rennyn kanssa on raskas asia jatkaa samaa linjaa.  

 

Jorma Ollilan henkilöjutussa Entinen suuruus (Kuukausiliite 5.5.2012) nostot ovat esi-

merkki sisällön kärkikohtien esiintuomisesta. Ensimmäinen nosto Ollila oli töissä seit-

semältä kuvaa päähenkilöä työn raskaan puurtajana. Toinen nosto Alapietilä soitti: 

Olemme suurin kertoo merkittävästä ammatillisesta taitekohdasta päähenkilön elämäs-

sä, ja viimeinen nosto Kallasvuo ei ollut Ollilan ehdokas toimitusjohtajaksi on lööppi-

tyyppinen paljastus. 

 

Poikkeuksellinen nostotyyli on Tiina Rosenberg- jutussa (Kuukausiliite 1.12.2012), joka 

on vuoden 2012 viimeinen henkilöjuttu. Siinä on käytetty kysymys- ja vastausparia, eli 

sekä toimittaja että haastateltava esiintyvät nostoissa. Ensimmäinen nosto paljastaa 

palan haastateltavan elämää: Voisiko tappouhkauksiin tottua? "Totta kai se on vaike-

aa" . Toisen noston viesti selventyy vasta juttua lukiessa: Voisiko vastaus liittyä Man-

nerheimiin? "Ei todellakaan!"  Vuoropuhelunomaiset nostot peilaavat jutun sisältöä, 

johon toimittaja on kirjoittanut auki ainakin osan haastattelukysymyksistään. 

 

5.2.2 Lainatut tekstinostot  

 

Suorien tekstinostojen lisäksi useissa henkilöjutuissa käytetään tekstinostoja, jotka ovat 

peräisin jostain muusta aineistosta kuin toimittajan haastattelumateriaalista. Ne voivat 

olla sellaisia otteita, jotka ovat jutun pääsisällöstä erillisiä, mutta silti päähenkilön sa-

nomia tai tekemiä. Nostoille ei välttämättä löydy vastinetta artikkelin muusta sisällöstä, 

vaan jostain toisesta teoksesta. Kyseisten nostojen rooli on kuljettaa jutun sisältöä ja 

jakaa sitä osiin.  

 

Tällainen nostotyyli on Lauri "Late" Johansson -jutussa (Kuukausiliite 10.11.2012). Sii-

nä nostot ovat muusta sisällöstä täysin irrallisia ja autenttisia tekstinostoja. Tekstinos-

toina on tässä tapauksessa lauseita Isä meidän -rukouksesta: Jotka ovat meitä vastaan 

rikkoneet, Äläkä saata meitä kiusaukseen ja Vaan päästä meidät pahasta. Lauseet 

liittyvät jutun tarinaan, mutta eivät vie sitä varsinaisesti eteenpäin. Nostojen saama rooli 

on näin enemmänkin tyylikeinollinen kuin rakenteeseen vaikuttava.  

 

Ulkoisia tekstinostoja on myös Vexi Salmi -henkilöjutussa (Kuukausiliite 4.2.2012), jos-

sa nostot ovat teemanmukaisesti otteita suomalaisten iskelmäkappaleiden lyriikoista. 
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Nostoihin on poikkeuksellisesti liitetty myös viitteiksi sanoittajien tai säveltäjien nimet. 

Jutun nostot peilaavat henkilöjutun teemaa kuvaamassa suomalaisten iskelmien me-

lankolisuutta. Ensimmäiset nostot jutussa ovat Eikö helpompaa se oisi jos me joskus 

juteltais / Sua ymmärtää mä voisin jos se suoraan sanottais – Ilkka Vainio, Risto Asi-

kainen sekä On hiekkalinna elämämme, hiekkalinna / Kun valmiiksi sen saa, sen tuuli 

murentaa – Joel Hallikainen.  

 

5.3 Aloitukset 
 

Nykyaikaista draamantajua, tarinankerrontaa ja juonirakennetta peilataan usein Aristo-

teleen yli 2000 vuotta vanhaan Runousoppiin. Aristoteleen mukaan juoni on loppuun 

asti suorittunut tapahtumien ketju, johon tulisi sisältyä tietyt elementit. Juoni sisältää 

alun, keskikohdan ja lopun. Onnistuva juoni rakentuu toimivasta draaman kaaresta. 

Siinä tulisi olla tunnistaminen (anagnorisis), äkkikäänne (peripeteia) ja kärsimys (pat-

hos). (Aristoteles, 35–36.) Uutisteksteissä painotetaan usein jutun alkua ja nimen-

omaan pyramidimallia, jossa tärkein ja kiinnostavin asia on alussa ja yksityiskohdat 

sijoitetaan loppuun. Kiinnostavuuden näkökulmasta alulla on tärkeä osa lukijan houkut-

telemisessa ja sitouttamisessa. On oletettavaa, että ingressissä tehty lupaus sisällöstä 

tulisi lunastaa heti jutun alussa.  

 

Lauri Sihvonen (2005, 102) toteaa, ettei aloituksia tarkastellessa voida poikkeuksetta 

tarkastella vain tekstin ensimmäistä virkettä. Tietyissä tapauksissa jo tekstin rakenne 

tai tyylivalinnat ohjaavat aloituksen mitan pidemmäksi, ja tekstiä lukiessa on edettävä 

virkettä pidemmälle, jotta aloitustavan hahmottaminen olisi mahdollista. 

 

Sen sijaan että olisin jaotellut aloituksia eri aloitusluokkiin, pystyy helpommin aineistos-

ta erittelemään sellaisia pienempiä elementtejä, joista aloitukset rakentuvat. Nämä osat 

ovat – joskin eri järjestyksissä – toistuvia ja siten säilyttävät aloitusten skemaattisen 

luonteen. 

 

5.3.1 Kuvailu 
 

Kuvailualoituksen voisi laskea ympäristö ja kuvailu -kategorian alaryhmäksi. Henkilöju-

tun kuvaileva aloitus keskittyy poikkeuksetta päähenkilöön, ulkonäköön ja tämän suorit-

tamaan toimintaan. Kaikille kuvailualoituksille on yhteistä, että niissä toimittaja on pai-
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kalla, ikään kuin tekemässä päätelmiä ja muodostamassa mielikuvia lukijoiden puoles-

ta.  

 

Kun ympäristö ja aika, kellonaikoineen ja päivämäärineen, jätetään pois, korostuu pää-

henkilön rooli ja status.  
 

(7)  
Purjehduksen kaksinkertaisella maailmanmestarilla Silja Lehtisellä on yllään valkoinen 
lääkärintakki. Pitkät hiukset ovat tehokkaalla poninhännällä, korvissa asialliset helmi-
korvakorut ja jaloissa on punaiset tennarit. (Kuukausiliite 8.5.2010.)  
 
(8)  
Romaaneissa on hänen kaltaisiaan hahmoja. Suuressa kivitalossa Helsingin Töölössä 
asuu kirjojensa keskellä pikkuruinen, vanha, jalkapuoli nainen, joka polttaa sikareita, juo 
silloin tällöin pienen lasin konjakkia ja nauraa niin käheästi, että jos rappukäytävän lap-
set vakoilisivat häntä, he saattaisivat säikähtää. (Kuukausiliite 29.10.2011.)  

 
(9) 
Danny Williamsin tunnistaa jo kaukaa. Raskaan sarjan nyrkkeilijän ylipäätään tunnistaa 
väkijoukosta, sillä he ovat erilaisia kuin me muut. Williams muistuttaa vanhan ajan por-
tieeria. Hän on pukeutunut harmaaseen popliinitakkiin, ja nyt tämä tummaihoinen her-
rasmies lähestyy puolihölkkää Helsinki-Vantaan lentoaseman lähtöportti 20A:ta. (Kuu-
kausiliite 6.10.2012.) 

 

Yleistykset ja erilaiset väittämät ovat tyypillisiä kuvaileville aloituksille. Aloituksen 8 en-

sisanat, ”Romaaneissa on hänen kaltaisiaan hahmoja”, muodostavat selkeän yleistyk-

sen, ja aloituksessa 9 kuvaillaan stereotyyppiä edustavaa päähenkilöä väittämällä: 

”Raskaan sarjan nyrkkeilijän ylipäätään tunnistaa väkijoukosta, sillä he ovat erilaisia 

kuin me muut.” Ensimmäisessä esimerkissä, aloituksessa 7, on olettama lukijan mieli-

kuvamaailmasta romaanien vanhoista naishahmoista, ja aloituksen 9 väittämän ”me”-

sanalla viitataan sekä toimittajaan itseensä että lukijaan. Väittämiä ja yleistyksiä käyt-

tämällä toimittaja siis sitoo myös lukijan osaksi omaa näkemystään.  

 

Ulkonäön kuvailun määrässä ja tarkkuudessa on paljon vaihtelua henkilöjuttujen välillä. 

Naispäähenkilön ulkonäön ja vaatetuksen kuvailu on yleisempää kuin mieshenkilöiden: 

esimerkiksi miespuolisten poliittisten vaikuttajien ulkonäköön ei aloituksissa puututa. 

Poikkeus löytyy toki tästäkin kaavasta: Sampo Terho -henkilöjutun (Kuukausiliite 

29.10.2011) alku etenee suorasta lainauksesta toimittajan esittämään huomioon ja 

pikkutarkkaan vaatetuksen kuvailuun:   

 
(10)  
Vihdoinkin me tapaamme, nuori mies sanoo, hymyilee ystävällisesti ja ojentaa kätensä. 
Onpa epäsuomalainen alku ventovieraitten ihmisten tapaamiselle. Kättelyn jälkeen hän 
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vetää tumman poplarin yltään. Alta paljastuu musta liituraitapuku. Kengät ovat kapeaa 
mustaa mallia, paidassa on raitoja ja solmio silkkiä. (Kuukausiliite 29.10.2011.) 

 

Päähenkilön ulkonäön, vaatetuksen tai elekielen kuvailu voi olla pyrkimys dokumentoi-

da haastateltavaa mahdollisimman tarkasti lukijalle. Se voi myös olla tapa myötäillä 

vallitsevaa käsitystä yleisesti tunnetun haastateltavan olemuksesta – tai haastaa sitä. 

Sampo Terho -jutussa (10) voisi olla selvä ihaileva näkökulma, mikäli perussuomalaiset 

olisivat ensisijaisen tunnettuja vaatetukselle koreilusta. Jos lukija tätä mieltä ei ole, 

vaihtuu teksti ihailevasta stereotypiaa rikkovaksi.  

 

Kuvailun pikkutarkkuus ja runsaus saattavat myös  kääntyä tarkoitustaan vastaan tai 

jopa kieliä tahattomasti toimittajan näkökulmasta, tuntemuksista tai mielikuvista haasta-

teltavaan.  

 

5.3.2 Ympäristö ja kuvailu  
 

Ympäristö ja kuvailu -kategorian aloitukset ovat tunnelmallisia ja jopa romanttisen maa-

lailevia aloituksia. Ne johdattavat ja houkuttelevat lukijan tiettyyn tilaan ja hetkeen. Aloi-

tustyyppiin liittyy tyypillisesti luonnon ja sään kuvailua, tietyissä jutuissa hyvinkin yksi-

tyiskohtaisesti. Luontoaspektien kuvailun korvaa tietyissä jutuissa sisustuksen tai ra-

kennuksen sisätilojen kuvailu.  

 

Ympäristö ja kuvailu -kategorian aloitukset tuntuvat noudattavan jokseenkin kaava-

maista rakennetta. Alku etenee kolmessa vaiheessa: ensiksi esitellään tapahtumapaik-

ka, sitten kuvaan asetetaan jutun päähenkilö, jonka jälkeen päähenkilöä kuvaillaan.  

 

Päähenkilön kuvailu on joko tämän ulkonäön tai vaatetuksen kuvailua – tai molempia. 

Henkilön kuvailu saattaa sisältää myös maneerien kuvailua tai tämän ulkoiseen yleis-

vaikutelmaan liittyvien piirteitten nimeämistä.  

 
(11)  
Meri Helsingin edustalla velloo sameana. Vihmoo vettä ja tulee ilkeästi. Maisemassa on 
vain yksi väriläiskä: ruokakaupan edessä seisoo pienikokoinen nainen, jolla on yllään 
vaaleanpunainen tikkitakki ja samasta kankaasta ommellut kintaat. Sääriä peittävissä 
tummissa neulesukkahousuissa on punaisia palloja. Jalkansa hän on työntänyt punai-
siin pitkävartisiin Nokian kumisaappaisiin. Päässä on musta fleece-pipo. (Kuukausiliite 
7.1.2012.) 
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(12)  
Kivijalkaputiikkien ja trendikuppiloiden Punavuori on niin kaukana Suomi-iskelmän suur-
kuluttajista kuin tässä maassa pääsee. Tai toisaalta ei ole, sillä täällä asuu Vexi Salmi, 
joka on sanoittanut yli 3000 laulua. 69-vuotias Salmi kantaa olohuoneen pöydälle Suu-
ren toivelaulukirjan osat 7, 8 ja 10. (Kuukausiliite 4.2.2012.)  

 
(13)  
Sora rahisee pronssinvärisen Mersun renkaiden alla. Ollaan kesäisellä Punkaharjulla, 
kumpuilevalla metsätiellä. Mersun takapenkillä istuu nykytaiteilija. Se, joka kidnappasi 
Ronald McDonald -pellepatsaan Ruoholahden McDonald'sista. (Kuukausiliite 1.9.2012.) 

 

Aloituksissa 11 ja 13 on käytetty peräti kaunokirjallista otetta ympäristön kuvaamiseen. 

Virkkeissä on suhteellisen paljon adjektiiveja, ja verbien käyttö on silmiinpistävän len-

nokasta: esimerkin 13 aloituksessa sora rahisee, Mersu on pronssinvärinen, ja aloituk-

sessa 11 käytetään saduista tuttua Oli synkkä ja myrskyinen yö -tyylistä kieltä merestä 

puhuttaessa. Tekstin äänneasu peilaa hyvin sitä, millaista tapahtumaa teksti kuvailee. 

Esimerkissä 13 s- ja r-kirjaimet toistuvat korostuvasti, ja ensimmäisissä lauseissa voi 

havaita sisäsoinnillisuutta.  

 

5.3.3 Suora referointi 
 

Haastateltavan suora referointi on nopea tapa polkaista henkilöjuttu käyntiin. Sitaatin 

avulla voi nostaa heti alkusanoiksi jutun kärkiasian – tai yllättää lukijan jutun kontekstis-

ta irrallisella kommentilla. Sitaatit ovat pisimmällään muutaman virkkeen mittaisia to-

teamia.  

 

Referointi henkilöjutun alussa tuo jutun päähenkilön välittömästi lukijaa lähelle, ajalla ja 

paikalla ei ole sitaatti-aloituksissa painoarvoa. Käyty keskustelu eli lukijalle kantautuva 

päähenkilön puhe korostuu, ja jutun tyylilaji on siten esimerkiksi kuvailevaa aloitusta 

huomattavasti epälyyrisempi. Referoinnilla voidaan korostaa päähenkilön puhetapaa, -

tyyliä tai paikkakuntaidentiteettiä.  
 

(14)  
"Naisia ja miehiä on olemassa", Tiina Rosenberg sanoo, kun haastattelua on kulunut 
melkein tunti. (Kuukausiliite1.12.2012.)  
 
(15)  
"Kun mun elämää kattoo, se koostuu aivan sattumanvaraisista kohtaamisista, joista on 
sitten tullu jotain. En mä oo koskaan yrittäny mitään", Erkki Pirtola sanoo. Se on kyllä 
valhe. (Joku Pirtola, Kuukausiliite 7.8.2010.) 

 

Aloitukset 14 ja 15 ovat haastateltavan suoria lainauksia. Molemmissa esimerkeissä  

päähenkilön lainattu puhe on enemmän ikään kuin pohtivaa kuin vastaus tiettyyn haas-
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tattelukysymykseen. Aloituksessa 15 haastateltavan puhe on kirjoitettu juttuun puhekie-

liseksi, eli sitä on todennäköisesti editoitu melko vähän. Aloituksista 6 ja 7 ei voi pää-

telmää tehdä kuulematta itse haastateltavien puhetta.  

 

Suorissa referointialoituksissa toimittaja ei esitä väittämiä tai selkeää ristiriitaa, vaan 

jutun jännite saadaan suoraan päähenkilön suusta. Puhekielisyys esimerkissä 15 ja 

toisaalta päähenkilön lausahduksen näennäinen absurdius esimerkissä 14 ovat mo-

lemmat kiinnostusta herättäviä piirteitä aloituksissa. 

 

5.3.4 Menneisyys 
 

Kuvailevassa aloituksessa ja menneisyys-aloituksessa on runsaasti yhteisiä piirteitä. 

Molemmat maalaavat aikaa ja paikkaa, rakentavat kertomusta tai kertovat jopa koko-

naisen, mutta lyhyen, tarinan alkuineen, keskikohtineen ja loppuineen.  

 

Aineistostani kuuden henkilöjutun aloitus vie lukijan ensin menneisyyteen. Tilanteessa 

päähenkilö on joko itse läsnä tai sitten tilanne liittyy olennaisesti päähenkilöön – ja sii-

hen, miksi juttu on tehty tai mitä se käsittelee.  

 
(16)  
Vuoden 2009 viimeisenä päivänä nimimerkki eiislm kirjoittaa suomi24.fi-
keskustelupalstalle kommentin: Nyt on aika puolustautua. Thors ja vihreet olleet koko 
ajan näiden arabiterrorien kelkassa ja rahoittaneet niiden katalaa toimintaa. Kello on 
13.27. Päivän aikana verkkoon kirjoitetaan lukemattomia samanlaisia tölväisyjä. Useim-
pien kohde on Astrid Thors. (Kukkahattutäti kohtaa kriitikkonsa, Kuukausiliite 6.2.2010.)  
 
 
 
(17)  
Kesäkuun 30. päivän vastaisena yönä Päivi hiipi kaksikerroksisen rivitalokotinsa ulko-
ovelle Espoon Juvanmalmilla. Lapset, 13-vuotias Piia ja 11-votias Mikko, sekä avomies 
Timo olivat jo nukkumassa.. (Dullantuoksuinen äiti, Kuukausiliite 3.9.2011.)  
 
(18)  
Ensimmäinen tunne on kauhu. Kun Christer Lybäckin kännykkä soi, on tammikuun 26. 
päivä 2011. Päivä on keskiviikoksi harvinainen, sillä Lybäckillä ei ole tänään leikkauk-
sia. (LÄÄKÄRI SV 15268, Kuukausiliite 2.4.2011.)  

 

Aloituksen 9 aikamuoto on pluskvamperfekti, ja siksi kenties aloituksessa on selvä ta-

rinallinen Olipa kerran -tyyppinen sävy. Dullantuoksuinen äiti -henkilöjutun (17) lisäksi 

vain yhdessä toisessa henkilöjutussa aloitusaikamuoto on pluskvamperfekti.  Aineistoni 

rajallisen laajuuden takia on vaikea tehdä kyseisen aloitusaikamuodon vähyydestä pi-

täviä johtopäätöksiä, mutta muun muassa Sihvonen (2005, 107) toteaa, että pluskvam-
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perfekti aikamuotona saattaa korostaa henkilöjutussa kertojan – eli toimittajan – kaikki-

tietävyyttä ja näin olla kerronnan kannalta epämieluinen aikamuoto.  

 

Aloituksissa 16 ja 18 aikamuoto on preesens, ja tarinan mennyt aika paljastuu vasta 

juttua pidemmälle lukiessa. Ominaista preesens-muotoisille, menneen ajan aloituksille 

tuntuvat olevan tarkat viittaukset päivämääriin ja kellonaikoihin, mitkä saattavat toimia 

lukijalle vinkkeinä siitä, että tarina tosiasiassa kulkee menneisyydessä, aikamuodosta 

huolimatta. Ajan kertomisen tarkkuus voi toisaalta olla myös keino viedä lukija koroste-

tusti tiettyyn, jutun kannalta tärkeään hetkeen päähenkilön elämässä.  

 

Preesensin käyttöä menneen ajan kuvaamiseen kutsutaan dramaattiseksi preesensik-

si. Tällöin kertoja on tekstissä silminnäkijä, ja näkökulma siirtyy menneeseen aikaan – 

vaikka aikamuodon tasolla teksti on nykyhetkessä. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

2008.) 

 

5.3.5 Toiminta 
 

Toiminta-aloitus kuvaa päähenkilön suoraan tai epäsuorasti jossain tilanteessa. Suo-

raan silloin, kun jutun päähenkilö asetetaan selkeästi osaksi tapahtumaa tai tekemään 

jotain. Epäsuorasti silloin, kun jutun alussa kuvaillaan tapahtumaa, mihin lukija ei var-

muudella voi sijoittaa päähenkilöä, mutta voi olettaa tämän olevan tilanteessa mukana.  

 
 

 

(19)  
Panssaroitu Toyota-maasturi kurvaa Kabulissa hotelli Serenan pääoven eteen. Tämä 
Serena ei ole vesipuisto kuten kaimansa Suomessa, vaan ehkä maailman tiukimmin 
vartioitu hotelli. (Suomen suojelluin mies, Kuukausiliite 3.12.2011.) 

 

Yllä oleva esimerkki (19) on epäsuora toiminta-aloitus. Lukija voi olettaa, että jutun 

päähenkilö joko istuu liikkuvassa autossa tai odottaa sitä. Totuus paljastuu vasta 

eteenpäin lukiessa.  

 
(20)  
Tohtori Ilkka Taipale harppoo portaita alas elokuvateatteri Rexin katsomon eteen, kään-
tyy yleisöön päin ja riisuu harmaan pikkutakkinsa. (Menninkäinen ja päivänsäde, Kuu-
kausiliite 2.10.2010.) 
 
(21)  
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Mikael Forssell harppoo kadun yli urheiluhenkisen Mersunsa luokse ja kauhaisee tava-
ratilasta syliinsä jalkapallon. (Maali!, Kuukausiliite 7.7.2012.)   

 

Aloitukset (20) ja (21) ovat suoria toiminta-aloituksia. Niissä juttujen päähenkilöt tekevät 

jotain, suorittavat jutun kannalta oleellista toimintaa: Mikael Forssell hakee jalkapallon-

sa ja Ilkka Taipale saapuu yleisönsä eteen valmiina keskusteluun. 

 

Tapahtuma-aloitukset paitsi määräävät jutulle toiminnallisen tyylin ne vievät lukijan no-

peasti osaksi yhtä hetkeä päähenkilön elämästä.  Preesens, nykyhetken aikamuoto 

paitsi vauhdittaa kerrontaa myös tekee siitä lukijan näkökulmasta ehkä helpommin luet-

tavaa.   

 

5.3.6 Toimittaja  
 

Seitsemässä henkilöjutussa toimittaja alustaa kirjoittamaansa henkilöjuttua. Aloitus on 

erittäin minä-muotoinen ja samalla hyvin subjektiivista journalistista otetta henkilöjutun 

kirjoittamiseen.  

 

Toimittaja-aloitukset voi karkeasti jakaa kahteen. Toisissa aloituksissa toimittaja käyt-

tää itseään ikään kuin haastateltavan roolissa, ja toisissa aloituksissa toimittaja pitää 

eräänlaisen esipuheen kirjoittamalleen henkilöjutulle.  
 

(22) 
On pelottavaa tulla katsomaan Heikkiä ensimmäistä kertaa. Aivan kuin astuisi painajai-
seen. (Kuukausiliite 30.10.2010.)  

 

Aloituksessa (22) ei voi havaita minä-muotoa, ja siksi teksti on hyvin samastuttavaa. 

Lukija voi vain olettaa, että toimittaja kuvailee tilannetta ja sen aiheuttamia tunteita sub-

jektiivisesta näkökulmasta. Tällöin toimittaja kuvailee omia tuntemuksiaan ja itseään 

osana sitä tilannetta, johon juttu sijoittuu. Tyyli on hyvin reportaasimainen ja johdattele-

va. Lukija virittynee odottamaan tapahtumaketjua, josta toimittaja hänelle kertoo. Tämä 

kerronnan tapa ja subjektiivinen yksityiskohtaisuus muokkaavat aloituksesta hyvin re-

portaasimaisen (Huovila 2005, 126.) Toimittajan tarkoitus saattaisi olla kokea tilanne 

ikään kuin lukijan puolesta ja referoida se hänelle. Voi toki myös olla, että toimittaja 

nostaa itsensä ja oman persoonansa  juttuun tietoisesti. 

 
(23) 
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Tässä tarinassa on opetus, melko lailla perinteinen moraalinen opetus, mutta myös 
seksiä, päihteitä, yllättäviä käänteitä, luiden rutinaa, vauhtia ja kuolemanvaarallisia tilan-
teita. Alku on kuitenkin rauhallinen. (Eläkeläinen muistelee, Kuukausiliite 4. 12.2010.)   

 
(24) 
Varoituksen sana on ehkä paikallaan. Tämä kirjoitus sisältää aineistoa, joka saattaa 
herkässä lukijassa herättää voimakkaita kateuden tuntemuksia. Nimittäin: seuraavilla 
sivuilla kerrotaan naisesta, joka on kaunis ja menestynyt. (Hyvää ja kaunista, kuukausi-
liite 5.2.2011.) 

 

Esimerkit 23 ja 24 edustavat kenties aineiston vähiten kaunokirjallista aloitustyyliä. En-

nen varsinaisen henkilöjutun alkamista toimittaja pitää oman puheenvuoronsa. Toimit-

taja tekee selväksi, että jutun alustus ja siinä esitetyt asiat ovat hänen omiaan. Tarinal-

lisuuden illuusio rikotaan välittömästi. Aloitukset ovat tyyliltään kepeitä ja lukijalle tutta-

vallisia, mutta syvällistä otetta lähestyttävään aiheeseen ne eivät varsinaisesti tarjoa. 

Ehkä on tarkoitus, että lukijan odotukset henkilöjutusta pysyvät kevyemmän ja viihteel-

lisemmän lukukokemuksen tasolla. Rankempia aiheita voidaan keventää – ja liian ke-

peitä aiheita ikään kuin perustella etäännyttämällä.  

 

6 Diskurssianalyysi aineiston analyysimenetelmänä  
 

Diskurssianalyysi on tekstin tutkimuksen yleisimpiä metodeita, ja sen perusteella pyri-

tään erittelemään tekstin, diskurssikäytäntöjen ja sosiokulttuuristen käytäntöjen välisiä 

johdonmukaisuuksia. (Fairclough 1997, 29.) Analyysimetodina diskurssianalyysi on 

laaja, joustava ja todennäköisesti juuri siksi hyvin yleisesti käytetty tekstin ja puheen 

tutkimuksen työkalu. 

 

Diskurssin käsitteelle tuskin on mahdollista löytää yksioikoista määritelmää, mutta täs-

sä työssä viittaan diskurssilla ennen kaikkea ajatukseen, että kieltä järjestelemällä pys-

tymme jäsentämään paitsi omaa maailmankuvaamme, myös luodaksemme omaa kult-

tuuriamme ja identiteettiämme. Näin ollen kaikki käyttämämme kieli – mukaan lukien 

kirjoitetun, puhutun ja nauhoitetun tekstin – perustuisi diskursseihin. (Jokinen A & Juhi-

la K. & Suoninen, 1993, 17.)   

 

Norman Fairclough (1997, 53) kirjoittaa joukkoviestinnän olevan joukko toisiinsa vuoro-

vaikutussuhteessa olevia diskurssijärjestyksiä. Kuluttamallemme medialle, kuten tv-

dokumenteille, sanomalehdille, aikakauslehdille ja vaikkapa radiouutisille, on tyypillistä 

ajallinen ja paikallinen epäyhteys, mikä tarkoittaa tuotannon tekohetken ja sen vas-
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taanottamisen ajankohtien eroja. Esimerkiksi henkilöjutun kirjoittamiseen on saatettu 

hyvinkin käyttää kuukausitolkulla aikaa, ennen kuin se painetaan ja joku sen lukee. 

Toimittaja on todennäköisesti juttua tehdessään ollut osa useita eri viestintätilanteita eri 

aikoina. Ajallis-paikallisten erityispiirteiden vuoksi Fairclough (em. 53) nimittää joukko-

viestintää viestintätilanteiden sarjaksi:  

 
Esimerkiksi tv-dokumentti ei koostu vain aktuaalisesta lähetystapahtumasta, 
vaan siihen sisältyvät myös ne viestintätilanteet, joille koko dokumentti perustuu 
– itsekin monimutkainen tilanteiden sarja – ja lisäksi dokumentin katsomistilanne. 

 

6.1 Kriittinen diskurssianalyysi 
 

Diskurssianalyysin lähtökohtana on kielenkäytön ja viestinnän tuottamiin merkityksiin 

paneutuminen. Norman Fairclough (1997, 74-76) edustaa ajattelua, jossa kielen käyt-

täminen on toimintaa, joka vaihtelee historiallisesti ja sosiaalisesti. Fairclough’n esitte-

lemä teoria kriittisestä diskurssianalyysista perustuu nimenomaan sosiaalisten käytän-

töjen ja kielenkäyttötapojen vaikutukseen sellaisiin syy- ja seuraussuhteisiin, joita muo-

dostamme tiedostamattammekin. Faulclough’n kriittinen diskurssianalyysi siis tutkii 

”kieltä yhteiskunnallisena tuotoksena ja kieltä yhteiskunnallisena vaikuttajana” ja erityi-

sesti näiden kahden näkökulman välistä suhdetta.  

 

Kriittisen diskurssianalyysin määritelmässä on työni kannalta yksi erityisen tärkeä vies-

ti: kaiken kielen käyttäminen rakentaa ”sosiaalisia identiteettejä, sosiaalisia suhteita, 

sekä tieto- ja uskomusjärjestelmiä” (em. 76). Tekstit muokkaavat ymmärrystämme, 

luovat mielikuvia ja sekä vahvistavat että muokkaavat vakiintuneita käsityksiämme asi-

oista. Kielen käyttäminen ja tekstin tuottaminen tässä valossa on siis aina vallankäyttöä 

– joko tiedostettua tai tiedostamatonta.  

 

Pyrin työssäni tutkimaan, millaisista elementeistä Kuukausiliitteen henkilöjutut muodos-

tuvat. Sisällöllisten rakenteiden kartoittamiseksi koin tarpeelliseksi riittävän huolellisen 

tutustumisen ensin aineiston kontekstiin ja yleiskuvaan. Kenestä saamme lukea, miksi 

mielestäni saamme heistä lukea ja millä tavalla heistä meille kerrotaan? Määrällisen 

tutkimuksen, lajityyppien rakenteellisten piirteiden ja sisällön teemojen kautta pääsin 

käsiksi aineiston diskursseihin eli sisällöllisiin rakenteisiin. 
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7 Aineiston diskurssit 
 

Tässä kappaleessa tarkastelen aineistoa diskurssianalyysin avulla. Nimesin diskurssit 

sen mukaan, millaiseksi päähenkilö tekstissä muodostuu eli mitä hän lukijalle tulkin-

nanvaraisesti edustaa. Asemoinnissa edustan lukijaa, joten näkökulmani diskurssien 

erittelyyn on konnotatiivinen.  

 

7.1 Selviytyjän diskurssi 
 

Aineiston henkilöjutuissa käsitellään haasteita monelta eri kantilta. Päähenkilön hyvin-

vointia on haastanut joko itse aiheutettu tai päähenkilöstä itsestään riippumaton tilanne. 

Lauri "Late" Johansson (Kiitos Jeesus, Kuukausiliite 10.11.2012) on kulkenut matkan 

murhamiehestä syntinsä anteeksisaaneeksi uskovaiseksi. Sen sijaan esimerkiksi Leyla 

Modarresi (Suuri paljastus, Kuukausiliite 2.6.2012) iranilainen kurdi, joka on saapunut 

pakolaisena Suomeen ja aloittanut uuden, paremman elämän. Molempien päähenkilöi-

den tarina kuvaa selviytymistä, haasteiden ylittämistä.  

 

Selviytyjiä kuvataan suhteessa haasteisiin tai tiettyyn haasteeseen elämässään. Tyypil-

listä on, että haaste on nimenomaan ratkaistavissa tai selvittävissä eikä esimerkiksi 

lohdutonta tilannetta käsittelevä ongelma. Lisäksi haaste kuvataan usein jo päättynee-

nä tilanteena tai asiana. Siksi jutun tarinallisen kaavan viitekehys on usein jonkinlainen 

matka, kuten matka pahasta hyvään tai kurjasta loisteliaaseen – tai päin vastoin. Sel-

viytyjyyttä kuvataan myös selviämisenä menetyksen, epäonnistumisen tai luopumisen 

kautta.  

 

 

Lauri "Late" Johansson -henkilöjutussa (Kuukausiliite 10.11.2012) on silmiinpistävä 

ryysyistä rikkauksiin -kerronnan kulma, joka paljastuu lukijalle jo ingressissä. Siinä ker-

rotaan suoraan päähenkilön rujo historia ja paljastetaan sitten nykyhetken onnellinen 

tilanne: "Lauri "Late" Johansson on murhannut kolme miestä, johtanut vaarallista rikol-

lisjärjestöä ja tehnyt lukemattomia rikoksia. Silti Jumala on antanut hänelle hänen syn-

tinsä anteeksi."  

 

Sen sijaan että ingressi olisi tiivistetyn informatiivinen – esimerkiksi "Entinen rikollinen 

Lauri Johansson on nykyään kristitty" – on tekstissä korostettu ensin heikkouksien 
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määrää ja sitten tehty ristiriitaa ja yllätyksellisyyttä kuvaava toteama, silti hän on saanut 

anteeksi. Vastakkainasettelujen kautta dramatisoinnin, tässä tapauksessa hyvän ja 

pahan, tehtävä on paitsi herättää lukijan kiinnostus myös lisätä tekstin koskettavuutta 

(Sipola 1998, 90–91). Hyvyyden (uskonto) ja pahuuden (rikollisuus) vastakkainasettelu 

on vahvasti kirjoitettu jutun sisään.  

 

Selviytymistä korostetaan myös vertailemalla päähenkilön henkilökohtaista maailmaa 

normaalin yhteiskunnan elämään. Lauri Johansson -jutun (em. 2012) alussa päähenki-

lön vuosikausien rikollista ja terveestä yhteiskunnasta erkaantunutta historiaa koroste-

taan vertaamalla päähenkilön rikollisia vuosia ajallisesti suomalaisten presidenttien 

valtakausiin Kekkosesta Haloseen: samalla kun päähenkilö rötösteli, vaihtuivat vuodet 

ja yhteiskunnan selkärankaa edustavat presidentit aina edellisestä seuraavaan.  

 

Samankaltaista dramaattisuutta, mutta päälaelleen heitettynä, on Danny Williams -

jutussa (Kuukausiliite 6.10.2012). Williams on jopa legendaarisen Mike Tysonin tyr-

männyt entinen huippunyrkkeilijä, joka uransa viimeisillä metreillä on saapunut ottele-

maan vaasalaiseen baariin suomalaista puoliamatööri-nyrkkeilijää vastaan ylläpitääk-

seen uraansa edes jollain tavalla. Jutussa käytetään dramatisoinnin tehokeinona vas-

takkainasettelua vertailemalla nykyhetkeä menneisiin hetkiin. Pääasiassa preesens-

muotoisesta, nykyhetkessä etenevästä kerronnasta hypätään kesken kaiken käymään 

menneessä ajassa, niissä vuosissa, kun päähenkilö vielä loisti ja oli alallaan menestyk-

sekäs. Nyt on näin, joskus oli toisin -kerronta korostaa päähenkilön menestyksen syök-

sykierrettä ja kannustaa lukijaa tuntemaan myötätuntoa.   

 

7.2 Sankarin diskurssi 
 

Osa aineistoni päähenkilöistä esitetään silmiinpistävän taitavina, tehokkaina, osaavina 

tai jollain muulla tavalla tavallisen kansalaisen näkökulmasta ihailtavina hahmoja. Piir-

teet ovat jopa ylimaallisia, ja tekstistä voisi halutessaan erotella myös ihailun sijaan 

ironiaa tai kantaaottavuutta. Päähenkilö on tekstissä niin priima, että se kääntyy jopa jo 

itseään vastaan. Tässä alaluvussa tarkastelen sankarin diskurssia muutaman aineisto-

ni selkeimmän esimerkin kautta. 

 

Sankaruus korostuu tekstissä tyypillisesti kuvailun runsautena. Huomio kohdistuu hen-

kilön ympäristöön, omaisuuteen, ominaisuuksiin ja saavutuksiin enemmän kuin henki-
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lökohtaisiin luonteenpiirteisiin. Teemu Selänteestä tehdyssä Kultainen poika -jutussa 

päähenkilöstä piirtyy lukijalle lähes kaunokirjallisen sankarillinen hahmo: 

 
Selänne levittää kätensä ja katsoo ylös. "Hey! There is a God somewhere." Ehkä jossa-
kin on tosiaan jumala, mutta ainakin hallin ovella on kolme viisikymppistä naista, jotka 
haluavat sankariltaan nimikirjoituksen. (Kuukausiliite 9.1.2011) 

 

Päähenkilöä tarkastellaan kauempaa, ja siksi haastattelijan ja haastateltavan asemointi 

korostuu. Päähenkilö on jalustalla, jonka juuresta toimittaja haastateltavaansa tarkaste-

lee. Selänteen omaisuutta kuvataan pieteetillä, merkit ja arvot mainitaan tarkasti: yk-

kösauto on keltainen Lamborghini Murcielago (jossa on 1030-hevosvoimaa), kak-

kosauto on Porche 911, kotitalo espanjalaistyyppinen kartano ja olohuoneen nah-

kasohva on tehty Cadillacin peräosasta. Ikään kuin todistamaan päähenkilön ylimaalli-

suutta on tekstiin nostettu myös Selänteen joukkuetovereiden testimoniaalityyppisiä 

kommentteja. Heidän mukaansa Teemu on pelaajana "täydellinen herrasmies ja koko 

liigan hienoin mies, jollaista ei ehkä enää tule" ja ulkoisilta ominaisuuksiltaankin yli-

luonnollinen: "Teemu, hän on juonut nuoruuden lähteestä." Silti jutussa muistutetaan, 

että Selänteen menestys on ansaittua glooriaa. Silmä poimiikin jutun ensiaukeamalta 

nostotekstin: "Teemua ei voi kadehtia, sillä hän on ansainnut kaiken tämän". 

 

Sankarillisessakin diskurssissa Selänne esitetään myös tavanomaisuuden valossa.  Se 

on kontrasti ylistyksen sanoille ja tekee päähenkilöstä oikeastaan vieläkin ihailtavam-

man. Toimittaja referoi Selänteen puhetta jutun alussa puolipuhekielisesti siten, että 

lausahdukseen on jätetty erityisesti amerikkalaistuneiden urheilijoiden tyypillisesti käyt-

tämä sä-passiivi: "Nauttia elämästä ja olla onnellinen. Tehdä niitä asioita, jotka tekee 

sut onnelliseksi. Se on se juttu". Tämä toisaalta vahvistaa lukijan todennäköistä odot-

tamaa urheilijoiden tavasta puhua ja toisaalta korostaa jääkiekkosankarin rentoa ja 

kansanomaista tapaa puhua. Tekstissä annetaan ymmärtää, että rikkauksista huolimat-

ta Teemu Selänne on kuitenkin kuin yksi meistä, hyvä jätkä: "Teemu on upporikas, 

mutta päällä on sama t-paita kuin edellisenä päivänä."  

 

Myös purjehtija Silja Lehtisestä tehdyssä jutussa sankarillisuuden diskurssi nousee 

ulkoisten asioiden kuvailun kautta. Kaksinkertaista maailmanmestaripurjehtijasta maa-

lataan menestyvä ihailun kohde sekä ulkoisten piirteiden tarkalla kuvailulla että amma-

tillisten saavutustensa kautta:  

 
Hän on 24-vuotias ja kilpaa hän on purjehtinut 16 vuotta. Hän on olympiaurheilija. Luki-
ossa hän valitsi pitkän matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian tulevan ammatin 
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vuoksi. Lääketiedettä hän pyrki opiskelemaan ruotsiksi ja pääsi heti sisään. Samaan ai-
kaan hän valmistautui 29er-luokan MM-kilpailuun. (Kuukausiliite 8.5.2010.) 

 

Yksikään asia tekstissä tuskin on liioiteltu, mutta listamainen esitystapa ja tyyli korosta-

vat saavutuksia – ne selvästi halutaan nostaa esiin kunnioittavassa valossa. Päähenki-

löä kuvataan saavutuksistaan huolimatta maanläheiseksi ja ahkeraksi henkilöksi. Eri-

tyisesti tekstissä huomioidaan päähenkilön suhde muihin ihmisiin: Hän ei tykkää tyttö-

jen jutuista joten viihtyy rempseämmin poikien kanssa. Myös luisteluharrastus jäi, sillä 

se oli liian ulkonäkökeskeistä, ja lapsena "Siljasta tuli hurja likka, jota ei turhista varoi-

teltu."  Poikatyttömäisyys on samankaltainen kontrasti päähenkilön menestykselle kuin 

Teemu Selänteen (em. 2011) nöyryys ja tavanomaista. Yhteistä jutuissa on lisäksi 

työnteon määrän painottaminen: kunnia on siis ansaittua. 

 

7.3 Poikkeavuuden diskurssi 
 

Selviytyjän ja sankarillisuuden diskurssin lisäksi aineistosta nousi esiin boheemisuutta, 

leikittelevyyttä ja konventioita rikkovuuden diskurssi, jonka nimesin poikkeavuuden dis-

kurssiksi. Se määrittelee päähenkilön joko ristiriidassa tai sopusoinnussa suhteessa 

ympäristöönsä. Taiteilija saattaa edustaa jopa kliseisiä boheemisuuden piirteitä tai olla 

niistä poikkeava. Diskurssi siis samalla sekä ylläpitää ja vahvistaa että rikkoo vakiintu-

neita käsityksiä.  

 

Uutisjournalismin kaupallistuessa on oletettavaa, että myös henkilöjuttuja tehdään yhä 

enemmän lukijoita kiinnostavista kulmista. Normipoikkeamat kiehtovat ja niistä halu-

taan lukea. (Suhola ym. 2005, 86.) Ehkä siksi päähenkilön poikkeavaa persoonallisuut-

ta korostetaan Kuukausiliitteen useammassakin henkilöjutussa.   

 

Outo ja erilainen on kiehtovaa, eikä päähenkilöihin aina välittämättä ole tarvetta samas-

tua, vaan kiinnostuksen kantava voima saattaakin piillä nimenomaan lukijan tarpeesta 

erottautua: peilata omaa maailmankuvaansa vasten jotain täysin erilaista edustavaa. 

Lehdestä lukemalla sen tekee turvassa itsekseen, sillä omaa kantaa, mielipiteitä ei 

tarvitse ilmaista vaan ne voi muodostaa ilman esimerkiksi sosiaalista painetta.  

  

Persoonallisuutta korostetaan kuvailemalla erityisen tarkasti päähenkilön toimintaa, 

eleitä ja suhtautumista muihin ihmisiin - jopa toimittajaan. Tällöin henkilön saavutukset 
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– sellaisetkin, joiden ansiosta henkilöjuttu mahdollisesti on tehty – jäävät painoarvol-

taan pienemmiksi.  

 

Rosa Liksomista kirjoitettu henkilöjuttu (Kuukausiliite 7.1.2012) maalaa kuvan hyvin 

omintakeisesta henkilöstä. Jutussa käydään hyvin tarkasti läpi Liksomin asu. Kuvailun 

tarkkuuden tarkoitus on ehkä korostaa enemmänkin päähenkilön luonnetta vaatteilla 

hassuttelevasta taiteilijasta kuin kertoa tai korostaa sitä, miltä haastateltava näyttää.  

 

Tekstissä kuvaillaan laveasti toimintaa ja ollaan varsin tarkkasanaisia kuvaillessaan 

erityisesti sitä, miltä taiteilija näyttää tehdessään jotain. Kun Liksom aloittaa työt, hän 

on vielä yöpaidassa, ja puhuessaan hän rypistelee kulmiaan ja käyttää runsaasti ele-

kieltä. Myös päähenkilön työympäristöä kuvataan eksentrisyyttä korostaen: "Työhuone 

on kuin holtittoman keräilijän jäljiltä, kuin mykistävä aikamatka itään: Katosta roikkuu 

nukkeja ja ties mitä roinaa".   

 

Liksomia referoidaan suoraan jutussa runsaasti, ja kun Liksomia kuvataan toiminnassa, 

häntä referoidaan puhekielellä, kirosanoineen kaikkineen: ”Vittu. Mis tääkin puhelu on 

nytten? Eihän tää nyt vastaa tää täti. Halloota. Ei löydy. Se on kadonnut.”  Sen sijaan 

työstään ja uransa historiasta puhuessaan referointi on editoitu kirjakielelle: ”Totta kai 

haluan, että kirjaa myydään. Olen älyttömän iloinen tästä palkinnosta. Olen täysin puo-

lueettomasti sitä mieltä, että kirja on hyvä.  

 

Suorien lainausten tyyli rakentaa kuvaa Liksomista boheemina taiteilijana, mutta sa-

malla myös varteenotettavana kirjailijana. Näin säilyy arvostava sävy Liksomin työhön 

ja menestykseen. Erilaiset lainaustyylit eivät häiritse lukukokemusta, vaan juttu säilyy 

helppolukuisena. On kuitenkin oletettavaa, että Liksomista välittynyt mielikuva olisi 

huomattavan erilainen, jos kaikki suorat lainaukset olisivat joko puhekielisiä tai koko-

naan yleiskielisiä. Korpela (2013) painottaa puhekielisten lainausten vaaroja ja sitä, 

että pyrkiminen tarkan puhekielisyyden toistamiseen saattaa asettaa haastateltavan 

jopa naurettavaan valoon. 

8 Johtopäätökset 
 

Aikakauslehtiä luetaan omaehtoisesti: kiinnostavat jutut luetaan hyvinkin tarkkaan ja 

vähemmän mielenkiintoiset saatetaan selata nopeasti tai hypätä yli kokonaan. Henkilö-

jutut Kuukausiliitteessä kilpailevat lukijan huomiosta reportaasien, ajankohtaisjuttujen ja 
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vakipalstojen, kuten Sielu & Ruumis ja Perhesiteitä, kanssa. Henkilöjuttujen valtteja 

ovat toki tunnetut päähenkilöt, mutta myös sellaiset ajattomasti kiinnostavat teemat, 

joiden kautta päähenkilöt artikkeleissa esitellään tai joita he edustavat.  

 

Henkilöjutut ovat Kuukausiliitteessä arvokkaassa asemassa. Viimeisten vuosien aikana 

on moni päähenkilö nostettu lehden kansikuvaan, ja artikkelit ovat visuaalisesti näyttä-

viä kokosivun kuvineen ja nostoteksteineen. Houkuttelevuus syntyy myös ohjausteks-

tien, nostojen ja ingressien, vetävyydestä. Niissä paljastetaan jotain jutun teemasta ja 

tyylistä, mutta lisätietoa saadakseen on luettava eteenpäin. Jutun alku on usein nope-

asti eteenpäin soljuva, tempaa tilanteeseen tai siirtyy suoraan asiaan – ja lukija saattaa 

huomaamattaan lukea jutun jo puoliksi läpi ennen kuin varsinaista lukupäätöstä ehti 

tehdäkään.  

 

Elämäntarinat ja ihmisten kohtalot kiinnostavat lukijoita, ja niitähän maailmassa riittää. 

Kuukausiliitteessä kolmen vuoden aikana, yhteensä 36 henkilöjutussa ei kertaakaan 

esiinny sama päähenkilö kahdesti. Kun tarkastelee päähenkilöitä tilastollisessa valos-

sa, esiin nousee kuitenkin muutamia selkeitä jakautumia. Päähenkilöistä – kaikista 38 

henkilöstä – naisia on vain 10, ja alle 30-vuotiaita vain yksi. Ulkomaalaisia tai ulkomaa-

laistaustaisia päähenkilöitä aineistossa on kaksi: toinen maahanmuuttaja, toinen vierai-

leva nyrkkeilysankari. Kulttuuri- ja viihdeala on vahvasti edustettu 18 päähenkilön voi-

min, ja seuraavaksi suurimman aihekategorian muodostavat poliittiset ja yhteiskunnalli-

set vaikuttajat. Tavallisia kansalaisia koko aineistossa on kaksi: toinen halvaantunut ja 

toinen huumerikollinen perheenäiti.  

 

Edellä mainitut tilastolliset jakaumat eivät varsinaisesti liity tai vaikuta opinnäytetyöni 

hypoteesiin tai päätelmiin mutta ovat tärkeitä ja huomioitavia piirteitä ainakin lukijan 

näkökulmasta. Muun painetun journalistisen lehtimateriaalin ohella myös Kuukausiliit-

teen sisällöt ohjaavat ja muokkaavat ihmisten kuvaa tästä elämästä. Koska henkilöjut-

tuja tehdään todennäköisesti sisältö etusijalla, voisi hyvin kysyä, eivätkö naiset ole yhtä 

mielenkiintoisia kuin miehet? Eikö nuorilla ole yhtä kiinnostavia elämäntarinoita kuin 

keski-ikäisillä? Ovatko kulttuuri-ihmiset ja vallankäyttäjät houkuttelevampia päähenkilöi-

tä kuin muita ammattiryhmiä edustavat? Vai voisiko olla, että niin toimittajat kuin lukijat 

ovat tottuneet preferoimaan mieshahmoja automaattisesti, mikäli valinta tulee tehdä 

miehen ja naisen välillä? Tätä tukisi se huomio, että naistoimittajat haastattelivat nais-

päähenkilöitä suhteellisesti vain vähän useammassa tapauksessa kuin miestoimittajat. 

Kysymys on kiinnostava, ja siitä riittää aihetta useampaankin tutkimukseen.   
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Johdannossa esittelin tutkimukseni alkuhypoteesin, joka käsitteli Kuukausiliitteen hen-

kilöjuttuja omana tekstilajinaan. Ymmärsin nopeasti aihealueen ongelmallisuuden ja 

sen, että valittu linja saattoi osoittautua liian haastavaksi ja pohjaksi paljon laajemmalle 

työlle. Vaikka henkilöhaastatteluja, henkilöjuttuja ja henkilökuvia on käsitelty varmasti 

useissakin töissä samasta näkökulmasta, en pitänyt hypoteesin paikkansapitävyyttä 

itsestäänselvyytenä. Kuukausiliitteen henkilöjutuille ei ole samankaltaisia selkeitä ra-

kenteellisia raameja kuin esimerkiksi saman julkaisun niin sanotuilla formaattiartikkeleil-

la on, mikä haastaa perustelua. Hypoteesini piti paikkansa siinä mielessä, että pystyin 

osoittamaan juttujen teksteissä ilmenevät yhtenevät piirteet ja kaavamaisuudet.   

 

Kuukausiliitteen henkilöjuttuja muodostamassa ovat tutkimukseni mukaan seuraavat 

tärkeät elementit: otsikkoteksti, ingressi, aloitusmalli sekä nostotekstit. Kerronnallisesti 

tärkeä määrittävä tekijä on selkeä haastateltavan läsnäolo: niitä henkilöön keskittyviä 

artikkeleita, jotka perustuvat pelkästään arkistomateriaaliin, en laskenut aineistooni 

mukaan. Kiinnostavaa on toisaalta se, kuinka jo olemassa olevat rajoitukset määrittävät 

toimittajien työtä, kun henkilöjuttua rakennetaan. Voin olettaa, ettei esimerkiksi nosto-

tekstejä tehdä pelkästään toimittajan sanelemana, vaan toimittajan useimmiten on 

kunnioitettava taiton ja muun visuaalisuuden määräämiä rajoitteita. Monet henkilöju-

tuista noudattavat paitsi rakenteeltaan myös visuaalisesti samankaltaista rakennetta.    

 

Aineiston käsittelyä helpottaakseni jaoin henkilöjuttujen päähenkilöt statuskategorioihin, 

mikä osoittautui monella tavalla hyödylliseksi lähestymistavaksi. Huomasin, että pää-

henkilöiden ammatillinen ympäristö on suhteellisen suppea: he ovat poliittisesti tai yh-

teiskunnallisesti merkittäviä vaikuttajia, taiteilijoita tai urheilijoita. Kaksi mainittujen ka-

tegorioiden ulkopuolelle jäänyttä päähenkilöä muodostavat kansalaisen aihekategorian. 

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta mainituista aihekategorioista poikkeavat am-

mattikunnat eivät ole henkilöjutuissa edustettuina, ja suurin osa päähenkilöistä edustaa 

vähintään ylempää keskiluokkaa. 

 

Tutkielmani ei ole täydellinen kuvaus Kuukausiliitteen henkilöjuttujen päähenkilöistä –

 tai aikakauslehtien henkilöjutuista. Jo statuskategorioiden perusteella voisi kuitenkin 

tehdä johtopäätöksen, että poliittiset vaikuttajat ja asiantuntijat sekä kulttuurialan ihmi-

set ovat jollain tavalla mediaseksikkäämpiä päähenkilöitä kuin tavallista arkityötä teke-

vät, vaikutusvallattomat päähenkilöt. Kuukausiliite on valtakunnallinen, Suomen levikil-

tään suurimman sanomalehden liitelehti, joten voidaan olettaa, että päähenkilöiden 
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tulee esitellä henkilöjuttujen kautta erilaisia henkilöprofiileja kuin esimerkiksi ammatillis-

ten aikakauslehtien vastaavissa artikkeleissa.   

 

Aihekategorioiden yksipuolisuutta yllättävämpää oli teemojen yksipuolisuus. Esittele-

mäni sankaruuden, selviytymisen ja poikkeavuuden diskurssit ovat helposti hahmotet-

tavissa. Sankarillisuutta ja heroismia esiintuovassa diskurssissa päähenkilö näyttäytyy 

haastavammatkin vaikeudet voittavana hahmona, priimuksena. He ovat niitä, jotka nä-

ennäisesti selviävät kaikesta ja ovat siinä mielessä ylivertaisia lukijaan nähden. Selviy-

tymisen diskurssi sen sijaan näyttää haasteiden kanssa painivien henkilöiden toisen 

puolen; sen, joka osoittaa samastuttavaa inhimillisyyttä pyrkiessään voittamaan elämän 

asettamat haasteet. Poikkeavuuden diskurssi esittelee henkilöt tyystin eri valossa. 

Kuukausiliitteiden henkilöjuttujen päähenkilöitä siis voidaan siis joko kadehtia, ihailla, 

tai heihin voidaan samastua.  Laajentamalla tutkimusta voisi päädiskursseista eritellä 

aladiskursseja ja paneutua enemmän siihen, miksi juuri kyseiset diskurssit teksteissä 

esiintyvät.  

 

Sanavalinnat ja tekstin muotoilun tyylilliset keinot määrittelevät ja muokkaavat rakentu-

via mielikuvia päähenkilöistä. Sen pystyin osoittamaan vertailemalla artikkelien raken-

ne-elementtejä, kuten ingressitekstejä ja aloitusmalleja. Uskoisin harvan toimittajan 

miettivän artikkelia toimittaessaan tekstin, lukijan ja toimittajan itsensä välisten suhtei-

den muodostumista, ainakaan kovin syvällisesti. Toimittaja tekee valintoja, jotka kui-

tenkin vaikuttavat merkittävästi siihen millä tavalla päähenkilö tekstissä esitetään – ja 

millaisia mielikuvia lukija saattaa lukiessaan hänestä muodostaa. Se on vallankäyttöä, 

ja vastuuasetelma olisi ehkä hyvä ainakin tiedostaa. Jos henkilöjuttujen kaltaisissa 

teksteissä pyrittäisiin täydelliseen objektiivisuuteen, uutistuotannon kaltaiseen to-

teavuuteen, voisi lopputulos olla melko eloton ja tylsä.   

 

Henkilöjutut ovat tärkeä osa yleisaikakauslehtiä. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä 

niitä voidaan lukea myös Kuukausiliitteistä vastaisuudessa. Ne rakentavat kuvaa –

 useimmiten – suomalaisista merkittävistä henkilöistä, mutta myös vahvistavat ja raken-

tavat niitä konventioita, joita noudattamalla ja rikkomalla henkilöjuttuja toimitetaan. 
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Liite 1 

  1 (1) 

 

  

Aineisto: henkilöjuttujen päähenkilöt Kuukausiliitteissä 2010–2012 
 
Lehden nro. Päähenkilö Syntymävuosi Ammatti Statuskategoria 

 
453 Paavo Väyrynen 1946 poliitikko politiikka ja yhteiskunta 

454 Astrid Thors 1957 poliitikko politiikka ja yhteiskunta 

455 Juha Mieto 1949 poliitikko politiikka ja yhteiskunta 

456 Jyrki Katainen 1971 poliitikko politiikka ja yhteiskunta 

457 Silja Lehtinen 1985 purjehtija urheilu  

458 Bruce Oreck 1953 suurlähettiläs politiikka ja yhteiskunta 

460 Erkki Pirtola 1950 taiteilija kulttuuri- ja viihdeala 

462 Ilkka Taipale 1942 poliitikko politiikka ja yhteiskunta 

463 Heikki - halvaantunut tavallinen kansa 

463 Chisu 1982 muusikko kulttuuri- ja viihdeala 

464 Henry Saari 1964 aikuisviihdetähti kulttuuri- ja viihdeala 

465 Teemu Selänne 1970 jääkiekkoilija urheilu 

466 Pipsa hurmerinta 1978 julkkiskokki kulttuuri- ja viihdeala 

467 Pertti Jarla 1971 sarjakuvapiirtäjä kulttuuri- ja viihdeala 

467 Outi Nyytäjä 1935 dramaturgi kulttuuri- ja viihdeala 

468 Christer Lybäck 1952 kirurgi asiantuntija 

469 Arto Paasilinna 1942 kirjailija kulttuuri- ja viihdeala 

470 Miitta Sorvali 1947 näyttelijä kulttuuri- ja viihdeala 

471 Juha Hernesniemi 1947 kirurgi asiantuntija 

473 Päivi - kotiäiti tavallinen kansa 

474 Pirkka-Pekka Petelius 1953 näyttelijä kulttuuri- ja viihdeala 

475 Robert Helenius 1984 nyrkkeilijä urheilu 

475 Pirkko K. Koskinen 1932 Työoikeuden 
professori 

asiantuntijuus 

475 Sampo Terho 1977 europarlamentaarikko politiikka ja yhteiskunta 

476 Pauli Järvenpää 1948 Suurlähettiläs  politiikka ja yhteiskunta 

477 Rosa Liksom 1958 taiteilija kulttuuri- ja viihdeala 

478 Vexi Salmi 1942 sanoittaja kulttuuri- ja viihdeala 

480 Markus Selin 1960 elokuvatuottaja kulttuuri- ja viihdeala 

481 Jorma Ollila 1950 yritysjohtaja asiantuntijuus 

482 Jari Tervo, Leyla Modarresi 1958 ja 1973 kirjailija ja kampaaja kulttuuri- ja viihdeala  

483 Mikael Forssell, Joel Poh-
janpalo 

1981 ja 1994 urheilija urheilu ja urheilu  

484 Sophia Jansson 1962 luova johtaja kulttuuri- ja viihdeala 

485 Jani Leinonen 1978 taiteilija kulttuuri- ja viihdeala 

486 Danny Williams 1958 urheilija urheilu 

487 Lauri Johansson 1958 rikollinen tavallinen kansa 

488 Tiina Rosenberg 1958 rehtori (kulttuuriala) kulttuuri- ja viihdeala 



Liite 2 

  1 (1) 

 

  

Aineisto: henkilöjuttujen toimittajat ja kuvittajat  
 
Nro. Julkaisupäivä Juttu Toimittaja Kuvat, kuvittaja 

453 9.1.2010 Paavo Väyrynen Unto Hämäläinen Emil Petrell 

454 6.2.2010 Astrid Thors Anu Nousiainen Tuomas Marttila 

455 2.3.2010 Juha Mieto Ilkka Malmberg Perttu Saksa 

456 10.4.2010 Jyrki Katainen Unto Hämäläinen Perttu Saksa 

457 8.5.2010 Silja Lehtinen Outi Kaartamo Samuli Karala 

458 5.6.2010 Bruce Oreck Anu Nousiainen Pertti Nisonen 

460 7.8.2010 Erkki Pirtola Jouni Tikkanen Perttu Saksa 

462 2.10.2010 Ilkka Taipale Unto Hämäläinen Juha Törmälä 

463 30.10.2010 Heikki Ilkka Malmberg Kimmo Väisänen 

463 30.10.2010 Chisu Mikko-Pekka Heikkinen Tuomas Marttila 

464 4.12.2010 Henry Saari Jouni K. Kemppainen Perttu Saksa 

465 9.1.2011 Teemu Selänne Petteri Ala-Kivimäki Vesa Koivunen 

466 5.2.2011 Pipsa hurmerinta Jouni K. Kemppainen Tuuomas Marttila 

467 5.3.2011 Pertti Jarla Jouni K. Kemppainen Perttu Saksa 

467 5.3.2011 Outi Nyytäjä Suna Vuori Ida Pimenoff 

468 2.4.2011 Christer Lybäck Veera Luoma-aho Juha Törmälä 

469 7.5.2011 Arto Paasilinna Jouni K. Kemppainen Mika Ranta 

470 4.6.2011 Miitta Sorvali Veera Luoma-aho Vertti Teräsvuori 

471 2.7.2011 Juha Hernesniemi Tommi Nieminen Prashanh Vishwanathan 

473 3.9.2011 Päivi Maria Mustaranta Mikko Lehtimäki 

474 1.10.2011 Pirkka-Pekka 
Petelius 

Jouni K. Kemppainen Tuomas Marttila 

475 29.10.2011 Robert Helenius Jouni K. Kemppainen Kalle Koponen 

475 29.10.2011 Pirkko K. Koskinen VeeraLuoma-aho Kimmo Räisänen 

475 29.10.2011 Sampo Terho Unto Hämäläinen Outi Pyhäranta 

476 3.12.2011 Pauli Järvenpää Kari Huhta Sami Kero 

477 7.1.2012 Rosa Liksom Anu Nousiainen Markus Jokela  

478 4.2.2012 Vexi Salmi Tommi Nieminen Sami Kero 

480 31.3.2012 Markus Selin Tommi Nieminen Pekka Elomaa 

481 5.5.2012 Jorma Ollila Pekka Sajari Teemu Kuusimurto 

482 2.6.2013 Jari Tervo,  
Leyla Modarresi 

Jouni K. Kemppainen Miikka Pirinen 

483 7.7.2012 Mikael Forssell, 
Joel Pohjanpalo 

Jouni K. Kemppainen Pekka Elomaa 

484 4.8.2012 Sophia Jansson Noora Mattila Christian Westerback   

485 1.9.2012 Jani Leinonen Veera Jukkila Miikka Pirinen 

486 6.10.2012 Danny Williams Tommi Nieminen Outi Pyhäranta 

487 10.11.2012 Lauri Johansson Tommi Nieminen Juhani Niiranen 

488 1.12.2012 Tiina Rosenberg Saska Saarikoski Juhani Niiranen 
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