
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saara Holappa 

 

TUHANNEN SANAN VOIMA 

Kuinka satiirisella sarjakuvalla ja pilapiirroksella vaikutetaan? 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUHANNEN SANAN VOIMA 

Kuinka satiirisella sarjakuvalla ja pilapiirroksella vaikutetaan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saara Holappa 
Opinnäytetyö 
Syksy 2019 
Viestinnän tutkinto-ohjelma 
Oulun ammattikorkeakoulu



  

3 

TIIVISTELMÄ 

Oulun ammattikorkeakoulu 
Viestinnän tutkinto-ohjelma, visuaalinen suunnittelu 
 

 
Tekijä: Saara Holappa 
Opinnäytetyön nimi: Tuhannen sanan voima – kuinka satiirisella sarjakuvalla ja pilapiirroksella 
vaikutetaan? 
Työn ohjaaja: Tuukka Uusitalo 
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: Syksy 2019 Sivumäärä: 40 + 1 
 

 
Tutkielmassani esittelen aluksi sille keskeiset termit, jotka ovat satiiri, sarjakuva ja pilakuva. 
Tarkastelen sitten lyhyesti satiiristen sarjakuvien ja pilapiirrosten historiaa. Käyn läpi erilaisia 
kerrontatapoja ja teknistä toteuttamista piirroksissa. Tutkin satiiristen teosten vaikutusta ja pohdin, 
millaisia ovat vaikuttavat satiiriset sarjakuvat ja pilapiirrokset. Tutkin, millaisia reaktioita – niin 
myönteisiä kuin kielteisiäkin – satiiriset teokset saavat ihmisissä aikaan. Mietin, mikä on satiirissa 
positiivista vaikuttamista ja mikä haitallista. Käyn läpi sensuuritapauksia kotimaassa ja 
maailmanlaajuista kohua pilapiirroksista. Pohdin, milloin sensuuri on tarpeen ja hyvää tarkoittavaa 
ja milloin sillä rajoitetaan sananvapautta. 
 
Haastattelin Oulussa kahta taiteilijaa: sarjakuva- ja pilapiirtäjä Ville Rantaa sekä poliittisia kuvia 
piirtävää Sira Moksia. Esitin molemmille taiteilijoille suunnilleen samat kysymykset samassa 
järjestyksessä saadakseni vertailukelpoista materiaalia tutkielmaani varten. 
 
Ranta tekee pitkiä sarjakuva-albumeita sekä pilapiirroksia muun muassa Kirkko ja Kaupunki 
-lehteen. Hänen töitään on palkittu esimerkiksi Puupäähattu- ja Sarjakuva-Finlandia-palkinnoilla. 
Rannan tuotanto on hyvin suosittua Ranskassa ja lähes kaikki hänen sarjakuvansa on käännetty 
ranskaksi. Hänen teoksiaan ovat esimerkiksi historialliset sarjakuvaromaanit Kyllä eikä ei (2013) ja 
Kajaani (2008) sekä omaelämäkerralliset sarjakuvapäiväkirjat Köyhän miehen Jerusalem (2014) ja 
Isi on vähän väsynyt (2005). Ranta ottaa rohkeasti, toisinaan kuohuttavastikin kantaa polttaviin, 
ajankohtaisiin aiheisiin. Sarjakuvaromaaneissa hän on syventynyt muun muassa Suomen historian 
kuvaamiseen, ihmissuhteisiin ja valtarakenteisiin. 
 
Sira Moksi julkaisee aktiivisesti netissä ja sosiaalisessa mediassa ajankohtaisia piirroksia, joissa 
esiintyy usein poliitikkoja häikäilemättömän rujosti esitettynä. Piirroksissa ei ole säästelty 
ruumiineritteitä tai epämuodostuneita vartaloita. Moksin työt kritisoivat voimakkaasti hallituksen 
päätöksiä, jotka sortavat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Häneltä ilmestyi 
piirroskokoelma Köyhien sota vuonna 2019. 
 
Tutkin satiiristen sarjakuvien ja pilapiirrosten tilaa nykypäivänä Suomessa. Pohdin myös, millainen 
tilanne mahtaa olla tulevaisuudessa etenkin, kun digitaalinen materiaali kasvattaa suosiotaan. 
Sarjakuvan asema on Suomessa parantunut ja se saa tunnustusta maailmalla. Satiirin tilan 
katsotaan pysyneen muuttumattomana jo pitkään Suomessa. 
 
 

Asiasanat: satiiri, sarjakuvat, pilakuvat, vaikuttaminen, kerronta, taide 
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In my thesis I shortly go through the history behind satirical comics and cartoons. I will then go 
through various techniques when it comes to conveying a message and technical execution in 
satirical works. Most of all I reflect on what kind of satirical comics and cartoons have an impact in 
the audience, be them positive or negative. I will examine what kind of content has a positive effect, 
and what makes people really upset. I look at some censorship cases in Finland and in other 
countries, and global crises over satirical cartoons. I think about both positive and negative sides 
of censorship – when it is needed and has a good cause, and when it restricts freedom of speech. 
 
I interviewed two artists in Oulu. One of them is Ville Ranta, a comic artist and cartoonist, and the 
other is Sira Moksi, who makes political cartoons. I asked both artists similar questions in the same 
order regarding satire to get comparable material for my thesis. 
 
Ranta makes long comic albums as well as satirical cartoons for example for the newspaper Kirkko 
ja kaupunki. His work has been awarded with Puupäähattu Award for Finnish Comic Artists and 
Sarjakuva-Finlandia Award. His comics have gained popularity in France and almost all his albums 
have been translated in French. His well-known works are historical comics Kyllä eikä ei (2013), 
Kajaani (2008) and autobiographical comic books Köyhän miehen Jerusalem (2014) and Isi on 
vähän väsynyt (2005). In his longer comic albums, he illustrates historical Finnish environments 
and ponders human relationships and societal power structures, to name a few things. 
 
Sira Moksi actively posts political drawings online and on social media. Her works highly criticize 
politicians and they are often depicted in a humiliating manner. The drawings do not hold back with 
the usage of bodily fluids and distorted body parts. The drawings criticize the decisions of the 
Finnish government that cause harm for those in the weakest positions in society. Moksi published 
an album of her political drawings, Köyhien sota (The war of the poor) in 2019. 
 
I also look a bit into the state of satire in Finland and think of its possibilities in the future. Today, 
images are strong in social media and get immediate reactions. Memes and all sorts of cartoons 
depicting recent news all over the world are highly popular. While printed material on newspapers 
and comic books may be losing their popularity, it might be that the future is in the digital form. 
Finnish comics are more appreciated than before and is well received abroad. Satirical expression 
in Finland, on the other hand, seems to have remained similar for a long time. 
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1 JOHDANTO 

Syvennyn tutkielmassani erityisesti satiiristen sarjakuvien ja pilapiirrosten keinoihin ja niillä 

vaikuttamiseen. Tarkastelen aluksi lyhyesti satiirisen pilapiirroksen ja sarjakuvan historiaa 

globaalisti sekä niiden rantautumista Suomeen. Tutkielma-aiheeni on ajan hermoilla, kun otetaan 

huomioon vallitseva informaatiotulva ja kiire – kuinka saada kaaoksessa viesti perille? Tutkielmani 

on myös aiheeltaan sellainen, jonka koen kiinnostavaksi, ja näen sen kytkeytyvän henkilökohtaisiin 

tavoitteisiin taiteilijauraani ajatellen. Sarjakuvat ovat olleet minulle tärkeitä pienestä pitäen. 

Parhaassa tapauksessa tutkielmani myös valottaa lukijalle havainnollistavasti seuraavia 

läpikäymiäni kysymyksiä: Millainen asema satiirisella sarjakuvalla ja pilapiirroksella on Suomessa 

ja muualla? Miten niihin reagoidaan? Milloin ja miksi satiiria on sensuroitu, ja mitä se kertoo 

vaikuttavuudesta ja sananvapaudesta? Millaisia keinoja satiirissa on ja miten ne eroavat toisistaan? 

Miten satiirinen sarjakuva ja pilapiirros voi nykyään Suomessa? Miltä tulevaisuus niiden kannalta 

vaikuttaa? 

 

Satiiriset pilapiirrokset ja sarjakuvat ovat olleet kautta aikojen mielestäni tärkeä osa sananvapautta 

ja ne herättelevät kyseenalaistamaan ja keskustelemaan ajankohtaisista askarruttavista aiheista. 

Niillä voi ottaa kärkkäästi kantaa ihmisten käyttäytymismalleihin, oikeuskysymyksiin, 

ympäristöasioihin ja niin edelleen. 

 

Esittelen sarjakuvataiteilija-pilapiirtäjä Ville Rannan sekä poliittisen piirtäjä Sira Moksin kanssa 

yksilöllisesti käymäni puolistrukturoidut teemahaastattelut (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 

208). Kysyin molemmilta taiteilijoilta suurin piirtein samat, etukäteen mietityt kysymykset samassa 

järjestyksessä selkeyden vuoksi saadakseni tehokkaasti vertailukelpoisia vastauksia henkilöiltä. 

 

Ranta on tehnyt runsaasti pilapiirroksia esimerkiksi Kirkko ja Kaupunki -lehteen ja tehnyt useita 

pitkiä sarjakuva-albumeita. Hänen satiirinsa on häikäilemätöntä ja se jakaa vahvasti suomalaisten 

mielipiteitä. Sira Moksi julkaisee sosiaalisessa mediassa poliittisia piirroksia, jotka kritisoivat 

erityisesti hallituksen päätöksiä ja muita sosiaalisia ilmiöitä. Piirrokset ovat usein makaabereja, ja 

niitä on sensuroitu sosiaalisessa mediassa useaan otteeseen. 

 

Satiiri on välittämistä ja toiveikkuutta ihmiskuntaa kohtaan. Jos satiirikko ei välittäisi ihmisistä, ei 

hän myöskään tekisi satiiria; sillä pyritään muutokseen, joka tuntuu tekijästä moraalisesti oikealta. 
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”Pilapiirrosta tarvitaan esimerkiksi, kun joku yrittää käyttää yhteiskunnallista tai uskonnollista 

asemaansa väärin ja alistaa muut valtaansa. Satiirinen kuvitus on yhdellä kertaa ilmaisunvapauden 

osoitus ja sen väkivallaton puolustuskeino.” (Hänninen 2018, 52.) 
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2 SATIIRIN, SARJAKUVAN JA PILAPIIRROKSEN MÄÄRITTELYÄ 

Tässä luvussa käyn lyhyesti läpi tutkielman kannalta keskeiset käsitteet eli satiirin, sarjakuvan ja 

pilapiirroksen.  

2.1 Satiiri 

Satiiri voidaan kuvailla kirjallisuuden tyylilajiksi, jossa jotain kohdetta väheksytään tai halvennetaan 

herättämällä sitä kohtaan huvittuneisuutta, halveksuntaa tai suuttumusta. Toisin kuin puhtaassa 

viihteessä, jossa huumoria käytetään itsessään lopputulemana, satiiri käyttää sitä aseenaan. 

Kohde voi olla joku tietty henkilö, stereotyyppinen hahmo, ryhmä, instituutio, kansa tai koko 

ihmiskunta. (Paskin 2015.) 

 

Satiirin määrittely on toisinaan haastavaa, sillä se ei ole välttämättä aina tarkoituksenmukaista. 

Satiirin lukutaito on oma lajinsa, jonka toiset omaksuvat tehokkaammin kuin toiset. 

 

Ville Ranta mieltää satiirin yhdeksi ominaiseksi tyylilajikseen sen paljastavuuden tähden. Hänen 

mukaansa se on yhtä aikaa kriittistä ja yhtä aikaa esittää kysymyksen antamatta vastausta. ”Satiiri 

pakottaa tavallaan lukijan ymmärtämään mistä on kysymys, ja tekemään tulkinnan, koska satiiri 

kääntää asioita vinoon.” (Ranta 2019.) 

2.2 Sarjakuva 

Sarjakuvan tarkka määrittely on monimutkaista. Sarjakuva kehittyy jatkuvasti ja siinä kenties piilee 

syviä ulottuvuuksia, joita ei ole vielä kokeiltu. Scott McCloud kiteyttää sarjakuvan seuraavalla 

tavalla kirjassaan Näkymätön taide: ”harkitussa järjestyksessä olevia rinnakkaisia kuvallisia tai 

muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on välittää informaatiota tai saada lukijasssa aikaan 

esteettinen vaikutelma.” Sarjakuvalle ominaista on onomatopoeettiset, äänteenmukaiset ilmaukset 

kuten vaikka ”räks” tai ”slurp”. (Nummelin 2018, 11) Noin reilussa sadassa vuodessa sarjakuviin 

on vakiintunut yhdistäviä esitystapoja, jotka helpottavat lukukokemusta ja jotka toisaalta antavat 

herkullisia aineksia kokeilulle ja rajojen rikkomiselle. 
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Sarjakuvalukutaito on opeteltavissa lukemalla monipuolisesti sarjakuvia. Siinä voi harjaantua 

kenties loputtomiin. Sarjakuvan lukutaitoon kuuluu esimerkiksi se, että ymmärtää puhekuplien eri 

ilmentymät ja sen, miten niitä tulkitaan. Esimerkiksi ajattelua merkitsevillä kuplilla voi olla pilvimäiset 

reunat. Viisisakarainen tähtisymboli voi kuvastaa esimerkiksi kipua. Sarjakuvia julkaistaan lyhyinä 

strippeinä sekä laajempina kokonaisuuksina ja albumeina. Pitkässä albumissa onkin mainio 

tilaisuus pureutua syvälle johonkin polttavaan epäkohtaan satiirin keinoin. 

2.3 Pilapiirros 

Sarjakuvista yleisesti poiketen pilapiirroksessa kuvataan yleensä yksi tietty hetki, kuten jokin ilmiö 

tai tapahtuma. Pilapiirros voi olla poliittinen tai ei-poliittinen ja se on enemmän tai vähemmän 

sidoksissa aikaan kiinni. Se käyttää yleensä aseenaan huumoria ja ivaa. Pilapiirroksella voidaan 

herättää suuria tunteita naurusta vihanpurkauksiin ja lisäksi tuoda uutta näkökulmaa johonkin 

polttavaan ajankohtaisuuteen, ajattomaan tai tulevaisuuden aiheeseen. ”Pilapiirroksen 

olemukseen kuuluu vapaus pilailla. Ilkeys ja kohtuuttomuus ovat ihmisissä halveksittavia 

ominaisuuksia, mutta satiirissa ne ovat sallittuja, jopa välttämättömiä.” (Hänninen 2012, 8) 
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3 HISTORIA 

Satiirisilla teoksilla on pitkä historia. Tarkastelen lyhyesti pilapiirroksen ja modernin satiirisen 

sarjakuvan historiaa maailmalla sekä niiden rantautumista Suomeen.  

3.1 Ulkomaat 

Länsimaissa pilapiirrosten ja sarjakuvien voidaan katsoa alkaneen kukoistaa 1700-luvulta lähtien. 

Jari Nummelin kirjoittaa Sarjakuvan lyhyt historia -kirjassaan seuraavaa:  

 

1700- ja 1800-lukujen esisarjakuvia olivat broadsheet-nimellä kulkeneet suuret 
painoarkit, joiden toiselle puolelle painettiin usein satiirisia kuvia erilaisista aiheista. 
Broadsheeteissä julkaistuissa kuvissa nähtiin jo puhekuplia, kuvien ympärille piirrettyjä 
paneeleita ja selittäviä kuvatekstejä, joita kaikkia on pidetty modernin sarjakuvan 
peruspiirteinä. - - Neljän 1700- ja 1800-lukujen englantilaisen taiteilijan on usein nähty 
edeltäneen sarjakuvaa: William Hogarth, Thomas Rowlandson, James Gillray ja George 
Cruikshank. Hogarth kuvasi kuvissaan aikansa köyhyyttä ja moraalista rappiota ja 
samalla hän hioi tekniikkaa, jolla tarina pystyttiin kertomaan kuvien avulla. Rowlandson 
taas toi omiin kuviinsa nykyaikaista pilapiirrostekniikkaa aikansa julkisista henkilöistä. - - 
James Gillray käytti jo luontevasti puhekuplia omissa satiirisissa kuvissaan, ja George 
Cruikshank kehitteli vielä eteenpäin kuvien avulla etenevää tarinankerrontaa, jossa 
kuvien välille muodostuu ajallinen jännite. (Nummelin 2018, 18) 

 

Kuvassa 1 on James Gillrayn kuuluisimpia pilapiirroksia, The Plumb-pudding in danger vuodelta 

1805. Se on jo varsin moderni karikatyyriä keinonaan käyttävä poliittinen pilapiirros. 
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KUVA 1. The Plumb-pudding in danger. James Gillray, 1805. (Wikipedia 2019.) 

 

Amerikkalaisen Benjamin Franklinin tekemä ja julkaisema pilapiirros (kuva 2) Pennsylvania 

Gazette -lehdessä vuonna 1754 on kaiketi ensimmäisiä pilapiirroksia amerikkalaisessa 

sanomalehdessä. Se syntyi Ranskan ja Iso-Britannian käymän seitsenvuotisen sodan aikana. 

Kuva sai suuren suosion ja sitä painettiin uudelleen useasti. Siitä kehittyi yksi Yhdysvaltojen 

kansallinen symboli. (Stone 2018.) 
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KUVA 2. Join, or die. Benjamin Franklin, 1754. (Stone 2018.) 

 

Lontoolainen, kevyen satiirinen Punch-lehti ilmestyi ensimmäistä kertaa vuonna 1841. Siinä 

ilmestyi hauskoja pilapiirroksia ja strippisarjakuvan edeltäjiä, joissa teksti sijoittui yleensä kuvien 

alapuolelle eikä puhekupliin. Lehti oli pitkään suosittu ja innoitti useita kopioivia lehtiä. (Nummelin 

2018, 19) 

 

Ensin 1894 yhdysvaltalaisessa Truth-lehdessä ja vuosina 1895–1898 New York World -lehdessä 

julkaistu Yellow Kid (alkuperäiseltä nimeltään Hogan’s Alley) on tunnetuimpia varhaisia satiirisia 

sanomalehtisarjakuvia. Richard F. Outcaltin luomassa sarjassa kalju lapsipäähenkilö Mickey 

Dugan seikkailee slummikadulla muiden eriskummallisten hahmojen kanssa. ”Sarja kuvasi 

huumorilla siirtolaisten täyttämiä slummeja, ja se tarjosi lukemista monenlaisille yleisöille: 

keskiluokka sai tirkistellä huono-osaisten elämää, ja samalla alaluokka sai lukea omasta 

elämästään. Yellow Kidissä nähtiin myös huonoihin yhteiskunnallisiin oloihin kohdistuvaa satiiria.” 

(Nummelin 2018, 23) 
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KUVA 3. The Yellow Kid inspects the streets of New York. Richard Outcault, 1897. (The Yellow Kid 

2019.) 

 

1900-luvulla maailmalla julkaistiin paljon pilapiirroksia liittyen toiseen maailmansotaan. Esimerkiksi 

Philip Zecin tuotanto sai suosiota osuvilla piirroksillaan taistelun tiimoilta. Hän sai nimityksen ”The 

people’s cartoonist”. Hänen tunnetuimpia piirroksiaan on brittiläisen The Daily Mirror -lehdessä 

julkaistu sodan jälkeinen työ ”Here you are! Don’t lose it again” (kuva 4) vuodelta 1945. (Simkin 

1997.) 
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KUVA 4. Here you are! Don’t lose it again. Philip Zec, 1945. (Simkin 2019.) 

3.2 Suomi 

Pilakuvan lisääntyminen Suomessa alkoi 1880-luvulla, kun muun muassa painotekniikka kehittyi, 

lehtitilaukset kasvoivat ja vauraus lisääntyi. Eric Vasström (kuva 5) oli ensimmäisiä suomalaisia 

ammattimaisia pilapiirtäjiä. (Tuominen 2006.) 
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KUVA 5. Venäjän hovi tanssii Paatiossa. Eric Vasström, 1913. (Tuominen 2006.) 

 

Sota-aiheet ovat olleet todella suosittuja satiirisissa teoksissa. Suomen ja Neuvostoliiton välinen 

jännite on näkynyt tuon ajan pilapiirroksissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Esimerkiksi Kari 

Suomalainen otti aiheeseen kantaa sarjakuvallaan (kuva 6). 

 

KUVA 6. Satu porkkanasta. Kari Suomalainen, 1966. (Uusi Suomi 2013.) 

 

Kari Suomalainen oli menestyksekäs taiteilija, ja hän ehti piirtää pilakuvia 40 vuoden ajan Helsingin 

Sanomiin vuoteen 1991 saakka. Hänen tyyliään on jäljitelty paljon ja häntä pidetäänkin 
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edelläkävijänä suomalaisessa pilapiirroskulttuurissa. Hänen aiheensa olivat ajankohtaisia ja usein 

poliittisia, mutta piirsi hän eri kansanryhmien edustajistakin. (Visavuori 2019.)  

 

Fogeli-signeerauksella tunnetun sarjakuvataiteilijan, Ola Fogelbergin kuvittamaa Janne Ankkanen 

-sarjaa (kuva 7) julkaistiin vuosina 1917–1918 Suomen Kuvalehdessä. Se on ensimmäinen ja 

uraauurtavan taidokkaasti piirretty suomalainen jatkosarjakuva, jota käsikirjoitti kirjailija Jalmari 

Finne (Mäkelä 2011). ”Poliittisia ajankohtaistapahtumia käsitelleen sarjakuvan päähenkilö oli 

omahyväinen ankka, joka joutuu erinäisiin kommelluksiin, kuten sisällissotaan.” (Nummelin 2018, 

158) 

 

Janne Ankkasen merkilliset vaiheet nykyajan ristiaallokossa – kuten sarjan virallinen nimi 
kuului – oli sarjakuva, joka satirisoi Suomen tuonaikaista elämää terävästi ja todella 
reaaliaikaisesti. Sarjakuvan sivallukset osuivat jakautuneen kansakunnan joka puolelle, 
vaikka kritiikin terävin kärki kohdistui ennen muuta ”epäjärjestystä” eli vasemmistoa 
vastaan, missä näkyy selvästi Finnen porvarillinen maailmankatsomus. Ehti Janne tosin 
arvostella myös oikeiston monarkiapyrkimyksiä. (Tolvanen 2017.) 

 

 

 

KUVA 7. Kruunu. Ola Fogelberg, 1917. (Kävelyllä 2007.) 

 

Myöhemmin Fogeli loi yhden kuuluisimmista suomalaisen sarjakuvan hahmoista, Pekka Puupään. 

Sarjakuvassa kritisoitiin äärioikeiston nousua Suomessa 1920–1930-luvuilla. (Nummelin 2018, 

159) 

 

1940–1950-luvuilla ulkomaalaisten sarjakuvien tehdessä maihinnousua Suomeen Tove Janssonin 
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Muumi-sarjakuvaa oli ilmestynyt ensin ulkomaisissa lehdissä, kuten englantilaisessa The Evening 

Newsissä. Suomessa Muumipeikko nähtiin Ilta-Sanomissa 1955. Toven Lars-veli ryhtyi sarjakuvan 

toiseksi tekijäksi. ”Toven ja Larsin tekemät sarjakuvat eroavat toisistaan joissain kohdin, mutta 

muutoin kyse on melko yhtenäisestä teossarjasta, jossa naivismi ja satiiri lyövät kättä 

lapsenhenkisen seikkailun kanssa.” (Nummelin 2018, 163) 
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4 SATIIRIN KEINOJA 

Satiiri tyylilajina mielletään yleensä humoristiseksi erilaisten ilmiöiden ja henkilöiden 

pilkkaamiseksi. Satiirisessa sarjakuvassa ja pilakuvassa on kuitenkin erilaisia mahdollisuuksia 

tuoda haluttu viesti perille. Satiirin perimmäinen tarkoitus on mielestäni osoittaa epäkohtia ja 

herätellä yleisö pohtimaan niitä. Sen ei siis välttämättä tarvitse olla hykerryttävän hauskaa. Satiiri 

voi olla jopa hätkähdyttävän hyökkäävää ja se voi viiltää kritiikillään. Kuvitustyylejä on laidasta 

laitaan ronskista ja nopeasta piirroksesta realistiseen ja harkittuun maalaukseen. Satiiri voi olla 

myös hienovaraista ja suorastaan kaunista katseltavaa. Pohdin vaikuttamisen kannalta oleellisia 

aihe- ja tyylivalintoja. 

4.1 Satiirin sävy 

Huumori on varsin keskeinen osa satiiria. Nauru ja huvittuneisuus tuottavat mielihyvää ja saavat 

sitä kautta asiat vaikuttamaan kevyemmiltä kuin ne ovat sekä muistamaan ne paremmin. Huumorin 

tyylilajeja on useita niin kutsutusta mustasta huumorista sanaleikkeihin. Huumori voi kohdistua 

muihin, itseen tai vaikka koko ihmiskuntaan. 

 

Joskus satiiri on kuitenkin vakavampaa ja pohdiskelevampaa. Esimerkiksi puolalaisen Pawel 

Kuczynskin teokset ovat monesti suorastaan herkkiä ja myötätuntoa nostattavia satiirisia kuvia. 

Niiden äärellä voi pohtia vakavasti sosiaalisia epäoikeudenmukaisuuksia. 

 

Iva, sarkasmi ja ironia ovat tapoja ilmaista asioita alleviivaamatta niitä niin kuin ne ovat. Iva voi olla 

suoraa tai epäsuoraa. Termit ovat välillä hankala erottaa toisistaan, sillä ne lomittuvat keskenään 

ja niiden määritelmistä on lukuisia näkemyksiä. Ne eivät avaudu kaikille yhtä helposti ja voivat olla 

tilannesidonnaisia, jolloin tulee ymmärtää asiayhteys. Onnistuessaan ne ovat tehokkaita keinoja. 

 

Sira Moksin tyyli on suora eikä hän säästele ivassa ja kritiikissä. Hänen poliittiset piirroksensa ovat 

usein rivoja ja sisältävät sukuelimiä ja kehon eritteitä. Poliitikot hän piirtää surutta muun muassa 

alasti vauvan vaipoissa ja muutoinkin häpäisevästi, mikäli se tukee piirrosta. 
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Liioittelu ja kärjistäminen ovat tavanomaisia keinoja satiirissa. Liioittelulla selkeytetään asia 

kuitenkaan selkeästi pitämättä sitä totuudenmukaisena. Hyvä kuvittaja osaa kärjistää, mutta pyrkii 

jonkinlaiseen totuuteen. 

 

”Kärjistetty kuva korostaa olennaisinta, herättää huomion ja nostattaa ajatuksia. 
Selkeäkärkinen kuva toimii varsinkin, kun hienovaraisuus ei ole tarpeen. Kärjistys pohjaa 
usein ääripäihin sekä vastakkainasetteluihin. Suuret kontrastit (iso-pieni, musta-valkoinen, 
hyvä-paha…) toimivat visuaalisesti ja tukevat tekstiä. Äärimmäisyydet kiinnostavat, oli 
kyseessä sitten pyramidien suuruuden konkretisointi tai hammastikun päähän veistetty 
Beckhamin pariskunta.” (Hänninen 2018, 52) 

 
Satiirin sävyjä on moneen lähtöön. On tärkeä ottaa huomioon satiirisen teoksen julkaisualusta ja 

kohdeyleisö. Sitä kautta teoksen sävy valikoituu helpommin. 

4.2 Ajan merkitys 

Satiiriset teokset ovat enemmän tai vähemmän sidoksissa aikaan. Ajankohtaisia aiheita näkee 

paljon sanomalehdissä pilapiirroksina. Yhteiskunnallisista ”kuumimmista” epäkohdista voi saada 

varsin kattavan käsityksen seuraamalla päivittäin pilapiirroksia. Ajankohtaisuudessa on vahvat ja 

heikot puolensa. Satiiri toimii mainiosti, kun jotain vasta kuultua uutista käsitellään terävästi ja se 

herättää riemastusta vastaanottajassa, jolla aihe on tuoreessa muistissa. Ajankohtaisten aiheiden 

käsittely synnyttää tärkeää ja laajaa keskustelua pian tapahtuneen jälkeen. Jos taas aihe on 

mennyt vastaanottajalta ohi tai satiirista teosta tarkastellaan vuosien päästä tapahtuman jälkeen, 

voi sen idea jäädä osittain tai täysin hämäräksi. 

 

Ajattomammat aiheet ovat laajoja. Ne mietityttävät ihmisiä vuosikymmenistä, -sadoista ja  

-tuhansista toiseen. Esimerkiksi käsittelyyn voidaan ottaa joitain tiettyjä ajansaatossa 

kehkeytyneitä käyttäytymismalleja ihmiskunnassa, ympäristöasioita, uskonnollisia aiheita, vallan 

käyttöä tai sotimista. Tove Janssonin pilapiirros (kuva 10) toimii esimerkkinä ajattomasta 

pilapiirroksesta. Se puhuttelee katsojaa vuosikymmentenkin päästä: sota ja ihmisen 

välinpitämättömyys luontoa ja muita lajeja kohtaan herättää voimakkaita tunteita tänäkin päivänä 

riippumatta siitä, tietääkö vastaanottaja välttämättä sen yksityiskohtaisemmin menneisyydestä. 

Puolalaisen Pavel Kuczynskin teos (kuva 13) kestää myös aikaa hyvin. Vuosikymmenten aikana 

muodostunut eläinlajien räikeä eriarvoinen kohtelu herättää keskustelua yhä vain enemmän. 
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Tulevaisuuden kuvista voidaan myös tehdä satiiria. Tulevaisuus antaa herkullisia mahdollisuuksia 

ottaa kantaa muun muassa ihmiskunnan ja teknologian kehitykseen. Esimerkiksi kuvassa 8 

pilaillaan varsin futuristisessa maailmassa sillä, kuinka hitaasti verouudistus etenee hallituksessa. 

2010-luvulla tarkasteltaessa vuosi 1999 tuo vain lisää viihdearvoa kuvaan. 

 

KUVA 8. Hallituksen esitys kokonaisverouudistuksesta odotettavissa. Nimimerkki Vix, 1972. 

(Veronmaksajat 2019.)  

4.3 Muita keinoja 

Symboliikka, metaforat ja muut epäsuorat ilmaisukeinot haastavat lukijaa ja ne herättävät 

kiinnostusta ja pohdintaa. Mitä satiirikko oikein ajaa takaa? Se tarjoaa vastaanottajalle parhaassa 

tapauksessa oivaltamisen riemun ja viestin tehokkaan ymmärtämisen. James Gillrayn kuuluisassa 

pilapiirroksessa The Plumb-pudding in danger vuodelta 1805 (kuva 1) kaksi vaikutusvaltaista 

hahmoa – Ranskan keisari Napoleon Bonaparte ja brittiläinen pääministeri William Pitt the Younger 

– jakavat tohkeissaan maapalloa ruokapöydässä kuin mitäkin herkkua, Napoleon miekkaa apuna 

käyttäen. Kun tuo omituinen, tyydyttävän siististi lohkeava ruskea pallo selkiytyy mielessä 

maapalloksi ja sen yhdistää hahmojen pyrkimyksiin, on lukukokemus onnistunut. 

 

Satiirisissa teoksissa voidaan tilaisuuden tullen käyttää erilaisia viittauksia esimerkiksi historiallisiin 

tapahtumiin tai tunnettuihin ilmiöihin. Näitä voidaan kutsua kollektiiviseksi tiedoksi. ”Maailmamme 

on kulttuurillisesti koodattu. Kuvittaja tukeutuu jatkuvasti kollektiiviseen muistiin. 

Selkärangassamme on kuvainnoillisia viestinnän lihaksia, joita pitää käyttää ja harjoittaa kuten 

ruumistakin. Osin tietoiseen, osin tiedostamattomaan kulttuuritajuntaan kuuluu niin symboliikkaa, 
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mytologiaa, historiaa, taidehistoriaa, populaarikulttuuria kuin hahmopsykologiaakin.” (Hänninen 

2018, 190) Ville Ranta tekee Kirkko ja kaupunki -lehteen satiirisia sarjakuvia, joissa seikkailee 

Jeesus, Jumala, enkelit ja muut kristinuskolle keskeiset olennot. Sarjassa satirisoidaan 

ajankohtaisia aiheita ja kristinuskon oppeja, tai ajankohtaisuuksia näitä oppeja mukaillen (kuva 11).  

 

Mukaelma on yleinen keino satiirissa. ”Tunnettu taideteos voi olla lähtökohtana kuvan 

muokkaukselle, jolloin sen alkuperäinen olemus ja tarkoitus muuttuvat kuvittajan haluamalla 

tavalla. Syntyy oma itsenäinen teos. - - Kuvitus voi esimerkiksi olla tietoisen picassomainen, jos se 

sopii kuvituksen ideaan, tai tyyli ja tekniikka voivat poiketa paljon alkuperäisestä, jos aihe ja 

sommitelma tunnetaan. - - Tyylin ja piirteiden siirtäminen toiseen kontekstiin edellyttää perusteluja. 

Pelkkä estetiikka huutaa onttouttaan.” (Hänninen 2018, 148) Sira Moksi käyttää silloin tällöin 

piirroksissaan viittauksia elokuviin ja sarjoihin, kuten Käytöskukka-piirrettyyn kuvassa 9. Hän myös 

kertoo pitävänsä taidehistorian käyttämistä poliittisissa kuvissaan silloin, kun se sopii tilanteeseen 

luontevasti. Tällainen yhteyksien luominen rikastuttaa kuvaa tai sarjakuvaa tuoden siihen 

moniulotteisuutta. 

 

 

KUVA 9. Suursyömäri-Soini. Sira Moksi, 2019. (Sira Moksi 2019.) 
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Satiirisen teoksen ei välttämättä tarvitse sisältää vain yhtä viestiä, vaan se voi sisältää useampia 

ulottuvuuksia. ”Kuvallisen kerronnan on hyvä olla selkeää. Se ei kuitenkaan tarkoita, että sen tulisi 

olla yksinkertaistavaa. Ainakaan aina. - - Monimielisyys sopii erityisen hyvin käsitekuvitukseen. 

Asioiden olemusta voi luonnehtia, kommentoida ja kritisoida muotoa muokkaamalla. - - Kun ensin 

nähdään tuttu asia ja sitten yllätytään, syntyy lähtemätön muistikuva.” Ihmisellä on synnynnäinen 

tarve luoda mielleyhtymiä ja tulkintoja. ”Silloinkin kun mielleyhtymiä ja tulkinnanvaraisuutta ei edes 

ole, aivot luovat niitä. Ihmisellä on esimerkiksi sisäsyntyinen tarve löytää lajitoveriensa kasvoja 

symmetrisistä asioista. Pareidoliaksi kutsuttua piirrettä ja muita vastaavia keinoja voi hyödyntää 

kuvituksissa.” (Hänninen 2018, 170) 

 

Konkretisointi tuo lähestyttävyyttä. ”Kuvituksella voi konkretisoida monimutkaisia asioita 

yksinkertaisiksi kuviksi. Abstrakteille asoille voi antaa hahmon. - - Yksinkertaisuus ei ole sama asia 

kuin yksinkertaistus. Mitä yllättävämpi konkretisointi, sen palkitsevampi lukukokemus. Mitä 

osuvampi kitetytys, sen voimakkaammalta kuvan ja tekstin välinen yhteys tuntuu.” (Hänninen 2018, 

62) 

 

KUVA 10. Sotakoneetkin munivat. Tove Jansson, 1938. (Muumittajan Muumi-blogi 2014.) 
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Tove Jansson lukeutuu Ville Rannan suosikkipilapiirtäjiin. Ranta kuvailee Tove Janssonin 

pilapiirrosten sisältäneen viiltävää älyä ja huumoria. Janssonin pilapiirros kotkaperheestä 

sotalentokoneiden ohessa (kuva 10) toden totta pistää syvälle (ihmis)luontoon kuvaamatta suoraan 

ihmisiä. Lentokoneet kertovat ihmisen läsnäolosta ja vaikutuksesta. Pilapiirros on hämmästyttävän 

vakava, tai sen voi kenties kokea mustaksi huumoriksi. Viaton kotkaperhe pienine poikasineen 

ihmettelee moista ilmestystä. Pommin toimintaperiaatteen sisäistänyt lukija kuitenkin ymmärtää 

traagisen seuraamuksen. 

4.4 Tekninen toteutus 

Tekninen toteutustapa on hyvä harkita sen mukaan, miten se tukee toivottua viestiä. Valitako 

pelkistetty vai viimeisen päälle yksityiskohtainen ilme? Värillinen vai mustavalkoinen? 

Luonnosmainen vai hiottu? Vaihtoehtoja löytyy. 

 

 

KUVA 11. Jeesus politisoituu. Ville Ranta, 2019. (Kirkko ja kaupunki 2019.) 

 

Usein pilapiirrokset toteutetaan luonnosmaisina ja väljinä. Se tukee hyvin tietyntyyppistä aihetta. 

Huumoriin sopii hyvin luonnosmaisuus, karikatyyrit ja ilmavuus. Ville Rannan tuotanto esimerkiksi 

tuskin toimisi samalla lennokkaalla tavalla, kuin jos se olisi toteutettu äärimmäisen tarkoin vedoin 

(kuva 11). Joonas Rinta-Kannon suosittu strippisarjakuva Fok_Itin yksi viehättävimmistä piirteistä 

on mielestäni sen uniikki, häikäilemättömän rouheinen piirrostyyli (kuva 12). 
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KUVA 12. Metsämeditaatio. Joonas Rinta-Kanto, 2018. (Helsingin Sanomat Nyt 2018.) 

 

Karrikointi – tiettyjen kehon piirteiden harkittu liioittelu – on oivallinen viihdyttämiskeino satiirisissa 

teoksissa. Henkilöiden karrikointi mahdollistaa heissä tunnistettavien piirteiden korostamisen, 

kuten vaikka ison nenän, ja näin heidät on helppo tunnistaa välittömästi. 

 

Satiirisen teoksen ulkoasu voi olla myös viimeisen päälle harkittu ja kaunis kokonaisuus. 

Kuczynskin teos (kuva 13) on teknisesti hyvin taidokkaasti ja viimeistellysti toteutettu satiirinen 

maalaus. Sillä ei mielestäni varsinaisesti pilailla eikä se kohdistu yksittäiseen henkilöön tai tahoon, 

vaan ihmiskuntaan. Realistinen ote eläimissä toimii sykähdyttävästi hiukan absurdin asetelman ja 

taustan värimaailman kanssa. Herkästä ulkoasusta huolimatta se on todella puhutteleva. Realismi 

ei jätä juuri tilaa ylimääräiselle tulkinnalle kuvan elementeistä, vaan kaikki on annettu valmiina. 

Katsoja voi siis puhtaasti keskittyä tulkitsemaan tarjottua viestiä, joka ilmenee nopeasti. Tämän 

teoksen näkisi todennäköisemmin kehystettynä seinällä kuin ohuelle sanomalehtipaperille 

printattuna. Teoksessa on hyvin arvokas vaikutelma, mikä itsessään tekee vaikutuksen. 

 



  

25 

 

KUVA 13. Päivällinen. Pawel Kuczynski, 2007. (Dolm 2017.) 

 

”Väri on osa kuvan viestiä. Siksi kuvantekijä voi rajata palettiinsa vain sitä vahvistavia värejä. - - 

Värien yhteys tunteisiin, mielleyhtymiin ja symboleihin on voimakas. Värien poliittiset ja 

uskonnolliset yhteydet kannattaa muistaa.” (Hänninen 2018, 136) Jos värillä ei ole merkitystä kuvan 

tavoitteleman viestin kannalta, on syytä harkita sen karsimista. Mustavalkoisuus toimii usein hyvin, 

kun viesti piilee muotojen yhteisvaikutuksessa. 
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5 SATIIRISEN SARJAKUVAN JA PILAPIIRROKSEN VAIKUTUS 

Tarkastelen satiiristen teosten myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia ihmisiin. Eri puolilla maailmaa ne 

vaikuttavat eri tavalla. 

5.1 Myönteinen vaikutus 

Satiirisella sarjakuvalla ja pilapiirroksella on paljon myönteisiä vaikutuksia. Satiirinen sarjakuva ja 

pilapiirros vinoilullaan tuo uutta näkökulmaa valikoituun aiheeseen. Sira Moksi kertoo satiirin 

tärkeimmäksi tehtäväksi tiedonvälityksen ja sen, että asioita tarkastellaan eri puolilta. Satiiri 

automaattisesti pakottaa yleisön pohtimaan itsenäisesti kantaansa. Jos teoksen aihealue on 

tuntematon, voi teos kenties luoda mielenkiinnon tutkia aihetta laajemmin. Pohdinnan herättäminen 

on myönteistä. (Moksi, haastattelu 11.1.2019.) 

 

Kuczynskin teos (kuva 13) teki allekirjoittaneeseen vaikutuksen aikanaan. Siitä välittömästi syntyi 

syvää ristiriitaa: ymmärsin, mitä pilapiirroksella ajetaan takaa, mutta se tuntui todella vaikealta 

kohdata. Tällainen tiedostamiseen herättäminen onkin ollut paikallaan käynnistämään pitkällistä 

henkilökohtaisen arvomaailmani pohdiskeluprosessia. 

 

Sananvapauden ylläpitäminen on mielestäni satiiristen sarjakuvien ja pilapiirrosten tärkeä tehtävä. 

Se luo avoimemman ilmapiirin. Jokainen voi halutessaan kommentoida vaikkapa valtion 

päätöksentekoa. 

 

Hyvä satiiri opettaa ajattelemaan kriittisesti. Se on myös puolustusmekanismi, joka auttaa 

pääsemään yli pelosta käsiteltävää aihetta kohtaan. ”Jos ihmiset näkevät johtajia pilakuvissa, se 

helpottaa heitä ymmärtämään, etteivät he ole jumalia. Pilakuvat rikkovat ihmisten pelon”, toteaa 

egyptiläinen satiirikko Sherif Arafa. (Cavna 2015.) Arafan mukaan huumoripitoiset pilakuvat voivat 

olla keino myös ekstremismin vähentämiseen: 

 
Huumori esiintyy eri tarkoituksia palvelevissa muodoissa. Jotkut muodoista voivat olla 
vahingoittavia, esimerkiksi itsetuhoinen huumori. -- Kypsä huumori voi olla merkki kypsästä 
persoonallisuudesta, sillä se viestii kyvystä ymmärtää maailmaa eri näkökulmista ja 
huomata elämän paradokseja. -- Ekstremistit kykenevät arvostamaan vain toisiin 
kohdistuvaa huumoria tunteakseen itsensä hyväksi. Kypsempi henkilö pystyy 
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arvostamaan huumoria, joka kohdistuu heidän omaan elämäänsä ja pystyvät jopa 
nauramaan virheilleen. Riippumatta kehen huumori kohdistuu, kun ihmiset osaavat 
arvostaa sitä, tämä voi turruttaa ärtymystä, joka johtuu yksipuolisesta, jäykästä 
maailmankuvasta ja toimia perspektiivin laajentamisharjoituksena. Kehittyneet 
huumorityylit ovat kypsyysindikaattoreita ja kielivät vähemmän autotarismista ja 
antroposentrismistä, ja sitä kautta vähemmän ekstremismistä. (Arafa 2017.) 

 

Satiirilla kritisoidaan henkilöitä, joiden toimintaa tai sanomisia voidaan katsoa moraalisesti 

kyseenalaiseksi. Ville Ranta kertoo olevansa otettu saamastaan reaktiosta TV:ssä poliitikolta, jota 

hänen pilapiirroksensa käsitteli. Timo Soini suuttui pilapiirroksesta (kuva 14), jossa hän on 

pukeutuneena joulupukiksi ja jossa hän toivottaa hyvää joulua ”kaikille suomalaisille valkoihoisille 

heteroseksuaaleille konservatiiveille”. ”Mun mielestä tämmöinen jonkinlaisen syyllisyyden ja 

itsetutkiskelun herättäminen on satiirin tärkein tehtävä”, Ranta toteaa. Ville Hänninen kertoo 

mielipiteensä: ”Minusta mielipaha on pieni hinta demokratiasta.” (Hänninen 2012, 8) 

 

 

KUVA 14. Kansanedustajien joulutervehdys. Ville Ranta, 2011. (Ijäs 2011.) 
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5.2 Kielteinen vaikutus 

Satiirilla voidaan saada aikaan kielteistä vaikutusta joko tiedostetusti tai tahattomasti. Jokainen 

vastaanottaa satiirin kuitenkin omalla tavallaan, joten on hankala määritellä tarkkoja rajoja 

moraalisiin seikkoihin. 

 

Ranta mainitsee kielteisiksi vaikutuksiksi sen, että teos loukkaa jotakuta henkilökohtaisesti tai jotain 

ihmisryhmää. Eric Vasströmin vuonna 1913 pilalehti Fyrenissä julkaistu pilapiirros ”Venäjän hovi 

tanssii Paatiossa” (kuva 5) johti lopulta Vasströmin sekä lehden toimittaja Rafael Lindqvistin kolmen 

kuukauden vankeustuomioon. Piirros kuvasi venäläisen hovinaisen tanssimassa kookkaan 

suomalaisrengin kanssa, minkä katsottiin loukkaavan keisariperheen jäseniä. (Tuominen, 2006)  

 

Satiirisella sarjakuvalla ja pilapiirroksella saattaa myös lietsoa vahingollisesti vihaa tai mielipahaa. 

Moksi kertoo omasta kokemuksestaan, ettei kannata liikaa jankuttaa vastakkainasettelusta. Ihmiset 

kokevat parhaillaan todella paljon epäreiluutta elämässään. Valtion leikkaukset kohdistuvat 

Suomessa kaikkein köyhimpiin, jolloin luokkajaon kuilu kasvaa. Monet ovat jo valmiiksi 

närkästyneitä tilanteeseensa ilman provosoivia poliittisia piirroksiakin, jotka liittyvät aiheeseen. 

 

Joskus musta huumori on suurelle yleisölle liiankin mustaa. Pertti Jarlan Fingerpori-strippi, jossa 

natsi-Saksan sotilas ihastelee kaupassa vapaan juutalaisen saippuaa, on aiheuttanut kohua 

vuonna 2010. Vitsiä pidettiin laajasti mauttomana kansanmurhalla leikkimisen takia. Jarla kertoo, 

ettei kuvalla ollut tarkoitus pilailla natsien uhrien kustannuksella, vaan pilkata Hitlerin aikaista 

Saksaa itsessään. Jarla on pahoitellut strippiään sen aiheutettua tahatonta ahdistusta ja myöntänyt 

sen epäonnistuneeksi. (Seppänen, 2010) 

 

On ymmärrettävää, että tarkoitettu viesti ei aina mene perille. Toisinaan taas lukija saattaa 

tahallaan ”väärinymmärtää” satiirisen työn ja vetää herneen nenäänsä jopa ennen kuin teosta on 

luettu kunnolla, toteaa Ranta. 

5.3 Kansainväliset kohut pilapiirroksista 

Vuonna 2006 suosittu tanskalainen sanomalehti Morgenavisen Jyllands-Posten julkaisi 12 kuvaa 

islamin uskonnon profeetta Muhammedista. Erityisesti tanskalaisen Kurt Westergaardin piirros, 
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jossa Muhammedin turbaani on kuin sytytetty pommi, oli kuohuttava (kuva 15). Siitä seurasi 

monivuotinen kansainvälinen kriisi. Useissa islaminuskoisissa maissa käytiin Tanskan vastaisia 

väkivaltaisia mielenosoituksia, jotka vaativat satoja kuolonuhreja. Tanskalaiset tuotteet ja merkit, 

kuten Carlsberg ja Legot, joutuivat muslimimaissa boikottiin. ”Suomessa Muhammed-kuvat 

osoittautuivat myös poliittisesti arkaluontoisiksi. Suomessa Jyllands Postenin alkuperäiset kuvat 

julkaistiin kansallismielisen Suomen Sisu -järjestön verkkosivuilla. Pääministeri Matti Vanhanen 

pyysi julkisesti kuvien julkaisemista anteeksi.” (Karhula 2016.) Westergaard on pilapiirroksensa 

julkaisemisesta lähtien saanut useita tappouhkauksia, ja hänen kotiinsa on jopa hyökätty aseiden 

kera. Haastattelussa vuodelta 2009 Westergaard sanoo yrittäneensä pilapiirroksella kertoa, että 

terroristit saavat henkisen ammuksensa islamin osasista, ja tällä henkisellä ammuksella ja muilla 

räjähteillä he tappavat ihmisiä. (Girap 2018.) 

 

KUVA 15. Pilapiirros Muhammedista. Kurt Westergaard. 2006. (Karhula 2019.) 

 

Ville Ranta tuolloin vuonna 2006 herätti myös kohua tapahtunutta kommentoivilla sarjakuvallaan. 

Hän piirsi sarjakuvan, jossa kuvasi itsensä väittelemässä naamiopäisen profeetta Muhammedin 

kanssa. Rannan sarjakuvan julkaiseminen Kaltio-lehdessä johti lopulta lehden päätoimittaja Jussi 

Vilkunan erottamiseen samana vuonna. Vilkuna ei suostunut poistamaan sarjakuvia lehdestä 

sananvapauteen vedoten. (Karhula 2016.) 

 

Vuonna 2015 Pariisissa tapahtui joukkoammunta satiirisen Charlie Hebdo -lehden toimituksessa. 

Iskussa kuoli 12 henkeä. Islaminuskoisten hyökkääjien syynä iskuun oli lehden loukkaaviksi koetut 

kuvat profeetta Muhammedista. Tapaus järkytti kaikkialla maailmalla. Iskun myötä syntyi 

maailmanlaajuinen myötätuntoa osoittava lause ”Je suis Charlie” eli ”Minä olen Charlie”. 
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Pilapiirtäjät eivät antaneet iskun vaimentaa heidän taiteensa ääntä, vaan piirsivät hanakasti 

hyökkäystä kritisoivia kuvia. (Karhula 2016.) 

 

Satiiri on erityisen herkkä ala ja sillä voidaan yllättävän herkästi sohaista liian syvälle tunteisiin ja 

aiheuttaa totaalinen kaaos. Ryhmiä, joita yhdistää luja usko jotain asiaa kohtaan ja jotka ovat 

kasvaneet samanhenkisten ihmisten ympäröiminä lienee syytä lähestyä varovaisemmin ja 

lempeämmin. Kynä on helposti asetta voimakkaampi. Mielipaha voi olla pientä sananvapauden 

rinnalla, mutta kuolonuhreja vaativat mellakat ovat merkki siitä, että on syytä harkita jatkossa, mitä 

julkaisee ja kenelle. 
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6 SENSUURI 

Satiirisella sarjakuvalla ja pilapiirroksella on valtavasti potentiaalia vaikuttaa tunteisiin. Ne ovat 

kuohuttaneet ihmisiä läpi historian eri puolin maapalloa. Siinäkin määrin, että ne ovat jopa olleet 

toisinaan yleisölle liikaa ja joutuneet sensuurin hampaisiin. Sensuuri on vahva tapa ilmaista, että 

jokin asia menee jonkun mielestä liian pitkälle, ja se tulee näin ollen piilottaa katseilta. 

6.1 Tarpeellisuus 

On toki erittäin tarpeellista, että ulkopuolinen taho tarkistaa satiirisen sarjakuvan tai pilapiirroksen 

sisällön ennen sen julkaisemista. Taiteilijalta saattaa jäädä huomioimatta teoksensa voima ja tarkka 

viesti. Rannan mukaan vastuu tunteista on lähtökohtaisesti vastaanottajilla itsellään, mutta vastuu 

yleisön reaktioista ja sen seurauksista on myös tiettyyn pisteeseen asti taiteilijalla. On moraalitonta 

lietsoa vihaa tai loukata ihmisiä tai ihmisryhmiä tarkoituksella. 

 

Pertti Jarla, joka piirtää Fingerpori-sarjakuvaa, ei ole pistänyt hanttiin, kun hänen 

sarjakuvastrippinsä otettiin pois Helsingin Sanomien nettisivuilta loukkaavaksi koetun vitsin 

seurauksena. Jarla on todennut: ”Jokaisella lehdellä on oma linja ja lehti valitsee, mitä julkaisee. 

Jos itse omistaisin lehden, en itsekään julkaisisi mitä tahansa.” (Kärnä 2018.) 

 

Kari Suomalaisen pilapiirtäjäuran loppuvaiheessa häneltä alkoi ilmestyä suorastaan rasistisia 

kannanottoja Suomeen tulleista pakolaisista. Helsingin Sanomien silloinen uusi päätoimittaja 

Janne Virkkunen ei suostunut julkaisemaan enempää rasistisia vitsejä ja myönsi piirtäjälle eron. 

(Ziemann 2013.) Tuohon asti Suomalaiselle oli annettu vapaat kädet tuotannossaan 

vuosikymmenten ajan, mikä ehkä kannusti häntä provosoimaan estotta. 

 

Loukkaava sisältö syntyy siis tahattomasti ja toisinaan tahallisesti. Oli tarkoitus tekijällä mikä 

hyvänsä, sisällön tarkistuksella vältytään mahdolliselta mielipahalta. Kuten edellä on osoitettu, 

kannanotot saattavat aiheuttaa valtaisaa mekkalaa ja siksi sensuuriakin lienee hyvä kehittää siten, 

että tiettyihin aiheisiin paneudutaan entistä syvemmin ennen julkaisua. 
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6.2 Sananvapauden rajoittuminen 

Toisinaan sensuurin voidaan katsoa rajoittavan sananvapautta. On mielestäni täysin oikeutettua 

puuttua epäkohtiin. Kotimaisesta sensuuriyrityksestä esimerkkinä toimii vuonna 2003 Limingan 

taidekoulun sarjakuvalinjan julkaisemassa Lisko-lehdessä ollut Suomen Puolustusvoimiin 

kohdistuvaa kritiikkiä ilmentänyt sarjakuva. (Vilkuna 2003.) Johannes Rojolan sarjakuva koostuu 

karuista valokuvista, joissa on pahoin katkenneita ja verisiä ihmisruumiita ilmeisesti sodan jäljiltä. 

Kuvien alapuolella on tekstit ”Olitko koulussa se joka piti preparoinnista? Katso avoimet työpaikat 

sekä koulutus- ja uramahdollisuudet www.mil.fi.” Tekstien oikealla puolella on muunneltu 

Puolustusvoimien logo, jossa poikkeavasti leijona hymyilee ja jossa miekka on poistettu jalkojen 

alta. Puolustusvoimat tekivät sarjakuvasta rikosilmoituksen vetoamalla sen rikkoneen 

tekijänoikeuksia. Jutussa on kirjoitettu: 

 

Jounalistiliiton lakimies Mauri Kerosuo kertoo, että Rojola ei ole rikkonut lakia tekìjänoikeudesta 
sarjakuvallaan. Puolustusvoimain aihetta on käytetty osana itsenäistä taideteosta, mikä on 
kansalaismielipiteen ilmaisuna ehdottomasti sallittua. Kerosuon mukaan puolustusvoimat on 
yrittänyt käyttää syytettä tеkijänоikеusrikkomuksesta sananvapauden rajoittamiseksi. (Vilkuna 
2003.) 
 
 

Poliitikkoja varsin runsaasti kommentoiva Moksi ei ole säästynyt sensuurilta. ”Sira Moksin poliittiset 

pilapiirrokset näyttävät, missä menevät suomalaisen julkaisukulttuurin ja sensuurin rajat. Moksin 

piirroksia ei luultavasti uskaltaisi julkaista mikään lehti.” (Sisättö 2019.) Hänen piirroksensa eivät 

pelkästään ole toimittajille liian rohkeita, vaan hänen Facebookinsa on sulkeutunut useasti. Hänen 

piirroksissaan on usein muun muassa alastomuutta, vääristyneitä kehoja ja vahvaa kielenkäyttöä. 

 

Näyttää siltä, että erityisesti politiikka-, sota- ja väkivalta-aiheet sensuroidaan herkästi ja ne 

synnyttävät suuresti vastakkainasettelua. Myös uskonnon loukkaamiseen suhtaudutaan vakavasti. 

Sensuurissa ollaan myös tavallaan vaikuttamisen ytimessä: käsiteltävä aihe tuntuu vaaralliselta 

joutua suuren yleisön tietoon, että siitä hankkiudutaan kaikin voimin eroon. 

 

Suomessa sensuuri on kuitenkin pientä verrattuna joihinkin toisiin kulttuureihin. Naapurimaassa, 

Venäjällä, asiat ovat toisin. Feministinen, palkittu sarjakuvataiteilija Tiitu Takalo osallistui vuonna 

2011 kansainväliseen Respect-sarjakuvaprojektiin, jonka tarkoituksena oli tuottaa sarjakuvia 

erilaisuudesta: eri kulttuurien, uskontojen ja ihmisten hyväksymisestä. Venäjän matkallaan Takalo 

kuitenkin kohtasi ihmisoikeusrikkomuksia ja sensuuria. Hän hämmästyi, miten rajoittunut 
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sananvapaus maassa vallitsee. Jotkut venäläiset taiteilijat olivat sitä mieltä, että sarjakuvassa voi 

käsitellä kaikkea, mutta yksi projektin kuraattori oli todennut, että tietysti on kolme asiaa, joita 

sarjakuvassa ei voi olla: uskontoa, politiikkaa ja seksiä. ”Suomessa pidämme sanavapautta 

itsestäänselvyytenä, venäläisille sen rajoittaminen on itsestään selvää.” Jotain edistystä entisiin 

aikoihin nähden on silti tapahtunut. ”Sarjakuvapiirtäjä Aleksei Iorsh kertoi neuvostoajoista, jolloin 

sarjakuvaa ei ollut saatavilla oikeastaan lainkaan, koska sitä pidettiin kapitalistisena.” (Takalo 

2012.) 
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7 SATIIRISEN SARJAKUVAN JA PILAPIIRROKSEN NYKYTILA JA TULEVA 

SUOMESSA 

Tarkastelen sarjakuvan ja pilapiirroksen asemaa 2010-luvulla ja mikä tilanne mahtaa olla jatkossa. 

7.1 Sarjakuvan arvostus on kasvanut  

Suomalaisen sarjakuvan arvostus on kasvanut yleisesti, ja se löytää ihailua ulkomailta. Ville Ranta, 

jonka lähes koko sarjakuvatuotanto on käännetty ranskaksi, on saanut Ranskasta jopa kansallisen 

ansioritarikunnan (Ordre national du Mérite) ritarimerkin. ”Yhä useammat suomalaiset sarjakuvat 

varustetaan alusta asti sivujen alareunaan lisätyillä englanninkielisillä tekstityksillä. Esimerkiksi 

Kaisa Lekan teokset ovat ulkomailla niin kysyttyjä, että hän tekee teoksensa suoraan englanniksi.” 

(Sundqvist 2010.) Tilanne näyttää pysyneen samana jo kymmenen vuoden ajan. ”Suomalaisella 

sarjakuvalla on ollut tosi hyvä maine jo pitkään. Tom of Finland ja Muumit tunnetaan parhaiten, 

mutta esimerkiksi Finnish Nightmares on aina vuoden myydyimpien joukossa. Sitä myydään 

älyttömästi ulkomaille.” (Kangasniemi 2019.) 

 

Sarjakuvien myynti on toisaalta ollut viime vuosina laskussa. Ville Ranta pohtii seuraavaa: 

 

Kasvua toisivat verkkomyynnin lisääntyminen, uudet hyvät verkkokaupat ja kirjakauppojen 
panostus sarjakuvien järjestämiseen eri alalajeihin. Jossakin vaiheessa sarjakuvien myynti 
e-sarjakuvina lisääntyy varmasti. Uskon, että sarjakuva toimii hyvin sähköisenä 
materiaalina, mutta toistaiseksi markkinat ovat Suomessa vieläkin pienemmät kuin 
perinteisillä albumeilla. Sarjakuvan myynti on suorastaan romahtanut, mutta jossakin 
vaiheessa se asettuu jonkinlaiselle hyvälle tasolle jälleen. (Brunou 2014.) 

 

Sarjakuvan arvostuksesta ja kiinnostuksesta sitä kohtaan kertovat myös kasvavaa suosiota 

kerryttävät sarjakuvatapahtumat, kuten Helsingin Sarjakuvafestivaalit ja Tampere Kuplii. 

Sarjakuvaa voi opiskella eri paikkakunnilla ympäri Suomea. Esimerkiksi Limingan Taidekoulussa 

voi opiskella sarjakuvaa vuoden ja jatkaa toisen vuoden tehden omaa sarjakuva-albumia. 

 

Sarjakuvablogit ovat ainakin lähivuosina olleet Suomessa suosittuja alustoja ja niissä näkyy myös 

satiirista kantaaottavaa sisältöä, kuten Pii Anttosen transsukupuolisuuteen liittyviä ennakkoluuloja 

ja yhteiskunnallisia ongelmia käsittelevässä blogissa Piin Seikkailut Cismaailmassa. Jiipu Uusitalon 
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palkittu Tajukankaan kutoja -blogi käsittelee anarkismia, politiikkaa, veganismia, sukupuolirooleja 

ja niin edelleen. 

7.2 Satiirin tila Suomessa 

Rannan pilapiirroskokoelmassa Joku raja esipuheen kirjoittanut ja kirjan toimittanut Ville Hänninen 

esittää seuraavaa: 

Pilapiirros on voinut Suomessa huonosti vuosikymmenten ajan. Puoluepoliittisten lehtien 
hidas kuolema näivetti pilapiirrokset. Toisaalta Kari Suomalaisen (1920-99) jättämä varjo 
oli pitkä ja syvä. Hän oli Helsingin Sanomien pilapiirtäjänä niin hyvä, että kuihdutti kunnon 
kilpailun ympäriltään. Samalla Karin tuore tapa piirtää hahmoja ja kuvata politiikkaa muuttui 
matkituksi kliseeksi. Jotkut maakuntalehtien pilapiirtäjät ehtivät tehdä kokonaisen uran 
jäljittelemällä miehen maneereja. 

 
Pilapiirrosrintamalla on ollut havaittavissa siis paikalleen jumittumista. Piirtäjät ovat olleet ja ovat 

vielä enimmäkseen myös miehiä ja keski-iän ylittäneitä. Sira Moksi kokee sarjakuvan ja etenkin 

poliittisen piirroksen miesten hiekkalaatikkona. Sellaiset teokset, jotka miehen tekemänä olisivat 

rohkeita, olisivat naisen tekemänä epäilyttäviä ja sairaita. 

 

Suomessa ollaan yleisesti kenties varovaisia pilapiirrosten suhteen. ”Pilkkakuva on Suomessa 

usein vain pilakuva eli sen pitää olla hauska, graafikko Ville Tietäväinen harmittelee täkäläistä 

satiirin asemaa.” (Natri 2015.) Moksi arvelee, että suomalaiset ovat ehdollistettuja sille, että 

sarjakuvat ja varsinkin poliittiset ja yhteiskuntakriittiset kuvat ovat aika kilttejä. Niiden äärellä on 

mukava juoda aamukahvia ja nauraa. Myös Ranta kuvailee lempeän ironian olevan Suomen 

kansalle eniten mieleen: kohde, jota satiirissa kuvataan, tulee yleisölle tutuksi ja samaistuttavaksi. 

Ranska, Englanti ja Tanska ovat sen sijaan Rannan mukaan vahvan satiirin maita. Niissä 

pilapiirroksissa korostuu usein hyökkäävän kriittinen ja hyvin älyllinen satiiri, ja niissä kohteen 

osoitetaan olevan väärässä. Ville Hännisen mukaan elämme Suomessa omituisessa 

närkästysyhteiskunnassa, jossa mitä pienimmästä asiasta saatetaan nostattaa suoranainen 

moraalinen paniikki. Hänestä ajankohtaisia kohuja päästetään kommentoimaan ihmiset, joilla on 

äärimmäisimmät mielipiteet ja kyky tulkita teoksia lukematta niitä kokonaisuudessaan tai 

tuntematta julkaisukontekstia. (Hänninen 2012, 8) Tämä aiheuttaa helposti sen, ettei varsinkaan 

nuoremmat taiteilijat noin vain tohdi ottaa kantaa. Yleisön reaktio satiiriseen pilapiirrokseen ja 

sarjakuvaan ei saata olla pelkästään hurja ja hyökkäävä, vaan suorastaan tahallista vinoutunutta 

tulkintaa lietsova. 
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Toisaalta Suomessa Moksin kokemuksen perusteella kaikesta varovaisuudesta huolimatta satiiria 

voi tehdä periaatteessa mistä vain, kunhan asioita ei vääristellä. Ranta on samoilla linjalla tämän 

suhteen, mutta lisää, että tietyissä tapauksissa tilannetta ei sovi käsitellä, jos se on väärällä tavalla 

tulehtunut. Esimerkiksi jokin kuohuttava, tuore rikos on tällainen tilanne.  

 

Elämme sosiaalisen median räjähdysmäistä kasvuaikaa. Informaatiota on saatavilla paljon, ellei 

liikaa, ja nopeasti, kun vain avaa minkä tahansa sosiaalisen median tai uutissivun. Ranta sanoo, 

että kaikista ajankohtaisista tapahtumista keretään vuodattaa nettiin välittömästi tapahtuneen 

jälkeen niin paljon kaikenlaisia meemejä ja muita kuvia, että ne tavallaan kilpailevat lehdissä 

ilmestyvien pilapiirrosten kanssa. Toisaalta lehtiin tehdään sisältöä hieman erilaisella 

lähestymistavalla: kuvan täytyy olla tuore muutaman päivän, jotta lehti keretään painaa ja julkaista. 

Tällöin pilapiirros on mietittävä huolellisesti siten, ettei piirretä kaikkein ilmeisimpiä vitsejä, jotka 

useat muut todennäköisesti keksisivät heti. 

 

Moksin kokemus on, että sarjakuva on tullut perinteisestä viitekehyksestä toisenlaiseen. Se on 

ennemmin jopa informatiivista kuin viihdyttävää. Hän uskoo piirroskuvan, sarjakuvan ja poliittisen 

kuvan tiedottavan ihmisiä kaiken aikaa. Niillä muutetaan maailmaa niin positiivisessa kuin 

negatiivisessakin mielessä. Kuva välittää viestin kielestä riippumatta. 

7.3 Tulevaisuus 

Pilapiirrosten tulevaisuus Suomessa riippuu Rannan mukaan pitkälti sanomalehtien 

tulevaisuudesta ja niiden linjoista. Kuten Rantakin uumoili, mielestäni myös satiiriset sarjakuvat ja 

pilapiirrokset todennäköisesti siirtyvät vähitellen sähköiseen muotoon perinteisten kirjojen ja lehtien 

menettäessä nyt suosiotaan.  

 

Näen, että jatkossa informaatioähkyn mahdollisesti jatkettua kasvuaan satiirinen kuva ja sarjakuvat 

tulevat yhä tärkeämmiksi viestimisen välineiksi, kun ihmiset eivät enää kiireiltään pysähdy 

lukemaan pitkiä artikkeleita ja muita kirjoituksia kokonaan.  
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8 YHTEENVETO 

Näyttäisi siltä, että satiiriset sarjakuvat ja pilakuvat ovat syntyneet jäädäkseen. Ne elävät 

voimakkaasti sekä painetuissa lehdissä että digitaalisesti sosiaalisessa mediassa. Vuosisatojen 

aikana satiiri on ollut melko samantyyppistä auktoriteettien ja ihmiskunnan tapojen 

kyseenalaistamista. Satiirilla on ollut merkittäviä tehtävä kautta aikain; herätellä ja tiedottaa, sekä 

tuoda vaikeita aiheita helpommin lähestyttäviksi. Satiirilla on suuret mahdollisuudet kehittää 

ihmiskuntaa, kun sitä tehdessä ollaan rohkeita, avoimia ja tarkkaavaisia – pilkettä silmäkulmassa 

unohtamatta. Satiirin tyylilajeja ja keinoja on pilvin pimein, ja kenties niitä syntyy lisää. 

 

Eri kulttuureissa on erilainen satiirikulttuuri – se voi olla lempeää tai pistävää ja siihen suhtaudutaan 

varoen tai keveämmin. Suomessa satiiri on yleisesti ottaen ollut melko kevyttä ja varovaista, kun 

taas esimerkiksi Ranskassa sallitaan viiltävämpi kritiikki. 

 

Satiiri ylläpitää sananvapautta. Se on sekä huvittava että pöyristyttävä vaikuttamisen muoto. Satiiri 

saattaa kuitenkin myös satuttaa ja pahimmillaan aiheuttaa suurta kaaosta. Harkinta on aina 

tarpeen, kun levitetään voimakkaita viestejä. Satiirinen teos voi epäonnistua tavoitteessaan ja 

aiheuttaa enemmän mielipahaa, kuin mielihyvää. Lähtökohtaisesti satiirin soisi muuttaa maailmaa 

paremmaksi paikaksi. 

 

Monet pilapiirtäjät sanovat, että he pyrkivät ennen kaikkea viihdyttämään töidensä kautta. 

Viihteellinen kritiikki voikin olla hyvä ratkaisu, sillä se tuo vaikeita aiheita helpommin lähestyttäväksi. 

Huumori ja nauru ovat ihmisille elintärkeitä ja tehokkaita selviytymiskeinoja. Elämä tuntuu 

kevyemmältä, kun myös sen alamäkiin voi suhtautua pilke silmäkulmassa. 

 

Pilakuva ja sarjakuva voivat olla nopeasti silmäiltäviä ja luettavia, mutta tehtävässään 

onnistuessaan ne tarjoavat sopivan haasteen lukijallensa. Kun lukija yhdistää annetut elementit 

tulkitsemakseen viestiksi, parhaillaan siitä saa irti aivan erityisen oivaltamisen riemun ja 

kokemuksen. Kun oivaltamiseen liitetään nauru, on viesti vielä helpompi muistaa. Tämä 

tutkielmakin toimisi luultavasti paremmin sarjakuvana. Kuvalla on tuhannen sanan voima. 
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LIITTEET 

LIITE 1. HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

1. Millainen on vaikuttavin sarjakuva, jonka olet lukenut? Miksi se teki 
sinuun vaikutuksen? 

2. Onko jokin satiirinen sarjakuva tai pilapiirros saanut sinut ajattelemaan 
toisin? 

3. Oletko kokenut, että sarjakuvat ja/tai pilapiirrokset olisivat aikaansaaneet 
muissa ihmissä muutoksia elinaikanasi? 

4. Millaisesta satiirista suomalaiset pitävät? 
5. Mikä on päämääräsi satiiria tehdessäsi? 
6. Onko jotain aiheita, joita ei voi käsitellä pilakuvissa tai satiirisissa 

sarjakuvissa käsitellä? Miksi? 
7. Satiirilla voi pyrkiä tuomaan esille epäkohtia yhteiskunnassa ja näin voisi 

ajatella, että pyrkimys on hyvä ja rakentava. Voiko mielestäsi satiirinen 
sarjakuva ja pilakuva olla kuitenkin vaikutuksiltaan epäsuotuisia? 
Voivatko ne aiheuttaa ei-toivotun reaktion henkilöiltä tai tahoilta, joihin 
pilkka kohdistuu, hidastaa kehitystä? 

8. Koetko, että lukijat ymmärtävät usein pilakuvia tai sarjakuvia sellaisella 
tavalla, mistä et pidä? Esimerkiksi, että sarkastinen heitto ymmärrettäisiin 
kirjaimellisesti? 

9. Onko mielestäsi satiirilla ehdoton paikka ihmisyydessä? 
10. Satiirisen sarjakuvan ja pilapiirroksen tulevaisuus? 


