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1   Johdanto 

 

Joonas Rinta-Kannon kirja Fok_It1: Elämä (2014) (viitteissä jatkossa F_I) on 

värikäs kokoelma Helsingin Sanomien Nyt-liitteen tunnetuksi tekemiä kolmen 

ruudun sarjakuvastrippejä. Fok_It:n hahmot puhelevat keskenään ja itsekseen 

tyhjää taustaa vasten absurdissa sarjakuvamaailmassa, joka puhuttelee lukijaa 

kärjistyksin ja omaleimaisen humoristisen tunnelman keinoin. 

Kandidaatintyöni on tutkielma tämän fiktiivisen maailman läpäisevästä 

mielenlaadusta ja sen rakentumisesta kuvan ja sanan välisessä 

vuorovaikutuksessa. 

 

Juha Herkman (1998, 14) käyttää sanaparia sarjakuvan mieli kuvaamaan 

eräänlaista ominaislaatua, joka syntyy, kun sarjakuvan muotokieli ja sisältö 

kytkeytyvät lukijan toimesta erilaisiin kulttuurisiin konteksteihin. Tämän 

tutkimuksen kohteena on sarjakuvan mielenlaatu, jonka miellän Herkmaniin 

nojaten sarjakuvan osien yhteisvaikutuksessa rakentuvaksi koko teoksen 

olemusta määritteleväksi vireeksi, tunnelmaksi tai ajatusmaailmaksi. 

 

En tarkoita tällä ajatusmaailmalla pelkästään stripeissä esiintyvien hahmojen 

asenteita, vaan laajemmin koko sarjakuvassa vallitsevaa tunnelmaa: sitä, 

miten Fok_It:n maailma makaa. Tällä tavoin määriteltynä sarjakuvan 

mielenlaatu on kullekin sarjakuvateokselle ainutlaatuinen ja saa oikean 

muotonsa vasta tulkinnassa, yhteistyössä sarjakuvan lukijan kanssa. 

 

Fok_It on kasvanut viimeksi kuluneen seitsemän vuoden aikana yhdestä 

sarjakuvablogista satojen joukossa suoranaiseksi suomalaiseksi 

sarjakuvailmiöksi. Suomalaiset lukijat tuntuvat ottaneen Rinta-Kannon 

strippien selkärangattomat hahmot, kärjistykset, kömpelyyden ja 

                                                 
1 Noudatan tässä tutkielmassa tekijän alkuperäisen blogin sekä Like Kustannuksen suosimaa 
kirjoitusasua Fok_It. Nyt-liite käyttää sarjakuvan julkaisukanavista ainoana poikkeuksena 
muotoa Fok_it. 



 4 

eriskummallisen huumorin omakseen. Nyt-liite profiloituu julkaisuna, joka 

haluaa keskustella lukijoidensa kanssa ja Fok_It palvelee tätä tarkoitusta 

erinomaisesti. Sarjakuvalla on esimerkiksi yli 27 000 Facebook-tykkääjää, 

strippejä jaetaan sosiaalisessa mediassa aforismien tavoin ja niihin viitataan 

omien havaintojeni mukaan siinä määrin, että Fok_It:n ympärille voidaan 

katsoa syntyneen oma vilkas fanikulttuurinsa2. 

 

Strippejä ei ole tähän mennessä tutkittu, ja Fok_It on jo valtavan 

lukijakuntansa vuoksi oivallinen tutkimuskohde tuoreella kotimaisen 

sarjakuvatutkimuksen kentällä. Sarjakuvan historia osoittaa, että sarjakuvat 

ovat parhaimmillaan kiusallisen tarkka aikakauden peili (Herkman 1998, 12). 

Fok_It piirtää jokseenkin erikoista kuvaa lukijoidensa mielenmaisemasta ja 

tästä ajasta – nykykulttuurin tuotteita tutkimalla päästään erityisellä 

epäsuoralla tavalla lähelle tuon kulttuurin kuluttajia, Fok_It: Elämä -

kokoelman ja Nyt-liitteen lukijoita nyt. 

 

Alkusysäyksen tälle tutkimukselle antoi häkellyttävä huomio, että tietyn 

suomalaisen yleisön tietoisuuteen ja osaksi jaettujen kulttuuristen tekstien 

joukkoa on tullut sarjakuva, joka "puhuu" sen minkä ehtii, mutta jolla ei 

tunnu olevaan juuri mitään sanottavaa, ei juonta, ei vitsiä eikä toiminnan 

häivääkään. Tämä Fok_It-niminen ilmiö on kiinnostava kokonaisuudessaan, 

mutta tämän tutkielman kohteeksi on käytännön syistä rajautunut Rinta-

Kannon uusin julkaistu strippikokoelma. 

 

Fok_It: Elämä (2014) on tekijän tähän mennessä julkaistuista kirjoista laajin 

kokoelma nimikkoaihettaan elämää käsitteleviä strippejä sarjakuvan kaikilta 

vuosilta. Teos soveltuu tästä syystä hyvin tutkimuksen lähtökohdaksi, jonka 

pohjalta tavoittaa sitä, mikä Fok_It:ssa on olennaista. 

 

                                                 
2 Esimerkkinä tästä fanikulttuurista ks. Facebook-ryhmä Oma keksimät fok itit, jonka sivuilla 
lukijat julkaisevat itse piirtämiään tai kirjoittamiaan Fok_It:ia mukailevia strippejä. 
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Tutkimusmenetelmäni on sarjakuva-analyysi. Lähestyn sarjakuvaa 

sarjakuvatutkimuksen pioneeri Will Eisnerin perintöä arvostaen sarjallisena 

taiteena (sequential art), jota ei voida määritellä luettelemalla sen tähänastisia 

ilmenemismuotoja tai palauttamalla sitä kaunokirjallisuuden alalajiksi, 

kuvitetuksi tekstiksi värikkäiden satukirjojen rinnalle. Sarjakuva koostuu 

kuvallisista ja sanallisista elementeistä, jotka yhdistyessään muodostavat 

itsenäisen ilmaisuvälineen, jolla on oma muotonsa ja kielensä. (McCloud 1994, 

5–6, 17.) 

 

Tarkastelen tutkimuskohteena olevaa strippikokoelmaa sekä kuvana että 

sanana, mutta tutkielman pääpaino on sarjakuvan kielestä nousevassa 

Fok_It:n mielessä tai tunnelmassa. Minua kiinnostaa tässä tutkielmassa 

sarjakuvamuotoon olennaisesti liittyvä emergenssi eli kehkeytyminen: se, 

miten puute voi toimia ominaisuuden tavoin ja miten kokonaisuudesta voi 

tulla enemmän kuin osiensa summa. 

 

Pyrin selvittämään, millaisista osista Rinta-Kannon sarjakuvamaailma 

rakentuu ja mitä muuta se on kuin nämä osansa. Sommittelu, piirrostyyli ja 

kieli luovat Fok_It:n hahmogallerian, mutta nämä eivät vielä täydessä 

mielessä riitä kuvaamaan tyhjentävästi sarjakuvan omalakista fiktiivistä 

maailmaa. 

 

Fok_It:ia määrittelee eriskummallisella tavalla lukijaan vetoava vino 

mielenlaatu, joka nousee konkreettisesta analyysin kohteesta vasta 

vuorovaikutuksessa aktiivisen ja aavistavan lukijan kanssa. Tutkielma etenee 

tässä järjestyksessä tekstin yksityiskohdista tunnelman ominaislaatua 

tavoitellen kohti lukijaa sarjakuvamaailman täydentäjänä ja 

merkityksellistäjänä. 
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2   Underground-sarjakuvan kotimainen 

pikkuveli 

 

2.1 Tutkimuskohteesta lyhyesti 

 

Fok_It: Elämä koostuu kuudesta luvusta, tai ehkä paremminkin osastosta, 

joista kunkin aloittaa koko sivulle aukeava avausruutu. Nämä sivut erottuvat 

valkoisella taustallaan ja poikkeavalla piirrosjäljellään varsinaisista stripeistä 

voimakkaasti ja toimivat siten klassisen koko sivun ruudun (splash page) 

tavoin lukukokemuksen rytmittäjinä. Mustavalkoinen, luonnosmainen 

hahmo varjostuksineen ja lyijykynänjälkineen pysäyttää katseen hyväksi 

toviksi, ja hahmoa ympäröivä sarja pieniä, korkeintaan kahden sanan 

puhekuplia virittää seuraavan osaston tunnelman. 

 

Muualla kirjassa jokainen sivu on painettu eriväriselle taustalle. Stripit ovat 

itsenäisiä kolmen ruudun kokonaisuuksia, jotka eivät muodosta keskenään 

tämän pidempiä juonellisia jatkumoita. Sen sijaan koheesiota luovat toistuva 

muoto ja stripin sisäinen sommittelu, suurista yksivärisistä pinnoista 

rakentuva selkeä värimaailma, suosikkiaiheet, tunnistettava piirrostyyli ja 

hahmojen kirjoa yhdistävät mielentilat ja puhetapa. 

 

Samalla aukeamalla olevat stripit kommunikoivat välillä keskenään paitsi 

taustavärien vaihdoksilla myös varioimalla edellisen stripin aihetta. 

Esimerkiksi seuraavan sivun kaksi strippiä viittaavat toisiinsa identtisellä 

aloituksella "joo no tota noin"3 (F_I, 1:14) ja lähes täydellisellä 

sommittelullisella peilikuvalla. 

 

                                                 
3 Käytän suorissa tekstilainauksissa luettavuuden vuoksi alkuperäisestä poiketen pieniä 
kirjaimia. 
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(F_I, 1:14.) © Joonas Rinta-Kanto 2014 

 

 

2.2 Fok_It:n kytkökset underground-sarjakuvaan 

 

Rinta-Kannon harkitun karu piirrostyyli muistuttaa Yhdysvalloissa 

vastakulttuuriliikkeen osana 1960-luvulla syntynyttä underground-

sarjakuvaa. Genrelle on tunnusomaista hahmojen tahallinen rumuus, tietty 

siistimätön piirrosjälki sekä Comics Code -sarjakuvasensuurin kieltämät 

sisällöt, kuten räävitön kieli, päihteet, seksuaalisuus ja kyyninen 

maailmankuva (ks. Arffman 2004, 52–54). 

 

Suomeen underground-genre tuli 1970-luvulla aikuisille tarkoitettujen 

huumori- ja sarjakuvalehtien Pahkasika, Jymy ja Huuli muodossa. Esimerkiksi 

Jymy julkaisi pääasiassa amerikkalaisten piirtäjien (mm. Robert Crumb) 
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sarjakuvia suomeksi, mutta myös joidenkin suomalaisten tekijöiden 

tuotantoa. 

 

Fok_It ei 2010-luvulla edusta vanhan underground-sarjakuvan rajuinta 

osastoa, mutta pelaa pitkälti sen keskeisillä piirteillä. Inhorealistinen tai ehkä 

pikemmin inhokarikatyristinen tyyli, ajankohtaisten aiheiden sivuaminen, 

vino huumorinlaatu sekä lohduttoman pessimistinen elämänkatsomus 

tekevät strippien maailmasta selvästi aikuisten maailman. Lasten hauskoihin 

eläinsarjakuviin tai perinteisiin supersankariseikkailuihin eivät kuulu 

myöskään kiroilu, suorat ja epäsuorat viittaukset seksiin eivätkä jatkuva puhe 

alkoholin aiheuttamista olotiloista. (Arffman 2004, 45, 165.) 

 

Underground-sarjakuvasta väitellyt Päivi Arffman (2004, 11–12) näkee genren 

kenties merkittävimpänä piirteenä sen kriittisen ja kapinallisen luonteen, 

toisin sanoen sarjakuvan vastakulttuuriset merkitykset. 2010-luvulle tultaessa 

koko valtakulttuuri-vastakulttuuriasetelma on muuttanut muotoaan ja 

hajaantunut ratkaisevasti alkuperäisen underground-sarjakuvan kultakauden 

jälkeen. Fok_it:ia ei ole siten syytä lukea ensisijaisesti nimenomaan 

vastakulttuurisen liikehdinnän ilmenemismuotona, vaikka yhtymäkohdat 

underground-sarjakuvan perinteeseen ovatkin selvät. 

 

Oma merkityksensä genren kannalta voidaan nähdä siinä, että Fok_It on 

saanut alkunsa tekijän ylläpitämästä itsenäisestä blogista. Tätä 

julkaisukanavaa voitaneen pitää vielä jossain määrin valtavirtakulttuuria 

ulkoa päin kommentoivana, mutta strippien nykyisenä laajimman yleisön 

tavoittavana julkaisijana Helsingin Sanomat ei juuri voisi olla keskemmällä 

kotimaisia valtavirtamedioita. Fok_It kuvaa tämän päivän suomalaisuuden 

nurjaa puolta lähinnä lempeän huvittuneesti, olkoonkin että strippien ironia 

näyttää tämän kaikkea muuta kuin imartelevassa valossa. 
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3   Fok_It sarjakuvaan kohdistuvia 

odotuksia vasten 

 

3.1 Sarjakuvamaailma rakentuu osistaan 

 

Kuten johdannossa jo sivuttiin, ymmärrän tässä tutkimuksessa kuvan ja 

sanan suhteen McCloudia (1994, 17) mukaillen siten, että nämä kaksi usein 

irrallisiksi miellettyä muotoa sulautuvat sarjakuvassa toisiinsa ja 

muodostavat aivan oman kielensä, joka on yhtä aikaa sekä kuvaa että sanaa ja 

ei kumpaakaan. Rinta-Kannon Fok_It-strippien maailma koostuu näistä 

molemmista, mutta ei palaudu täysin mihinkään kuvallisista tai sanallisista 

osistaan. 

 

Fok_It-strippejä luonnehtii olennaisella tavalla se, mitä niissä ei ole: 

taustaelementit, kuvakulmien vaihtelu sekä kaikenlainen liike ja aktiivinen 

toiminta puuttuvat sarjakuvasta kokonaan. Strippien sisällä sommittelu 

toistuu lähes poikkeuksetta samanlaisena stripistä ja ruudusta toiseen. Ruutu 

on lähikuva yhden tai harvemmin kahden hahmon kasvoista, puhekuplat 

täyttävät suuren osan yksivärisestä, tyhjästä taustasta ja niiden lisäksi 

ruudussa näkyy vain satunnaisesti hahmon käsi tai kädessä oleva esine, kuten 

matkapuhelin tai lihapulla. 

 

Kaksiulotteinen, realistisista piirteistä riisuttu kuvakerronta liittää Fok_It:n 

karikatyyrin kuvallisen ilmaisun perinteeseen. Strippien painoarvo on 

uskottavan taustan ja juonellisen kertomuksen sijaan puhekuplien tekstissä ja 

hahmoissa, jotka on piirretty pilakuvamaisiksi tiettyjä kasvojen kiintopisteitä 

korostaen. McCloud pohtii yksinkertaistavan piirrostyylin viehätystä 

esittävyyden ja katsojan huomion kohdistamisen näkökulmista. 

Pilapiirroksen pelkistetyn todellisuuden voima on hänen mukaansa sen 

kyvyssä tiivistää ja voimistaa haluttuja merkityksiä. (McCloud 1994, 29–31.) 
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Pilapiirros on McCloudin mukaan paitsi piirtämisen tapa myös näkemisen 

tapa. Yksinkertaistettu muoto on lähellä sitä, miten ihminen käsittää itsensä, 

kun taas perinteinen realismi muistuttaa tapaa, jolla ihminen hahmottaa 

ympäröivää maailmaa. Realistisessa piirrostyylissä ympäröivän todellisuuden 

värit, muodot ja pinnat kuvataan enemmän tai vähemmän tarkasti sellaisina 

kuin ne ovat – eli sellaisina kuin ne ilmenevät ihmisen aistihavaintoina 

ulkomaailmasta. (McCloud 1994, 31, 39–41.) 

 

Itseään ei voi havaita samalla tavoin kuin ympäristöään, havaitsija kuuluu 

pysyvästi omaan sisäiseen maailmaansa eikä pysty näin ollen näkemään 

itseään ulkopuolelta käsin. Omaa olemusta koskevat mielikuvat ovat 

luonteeltaan pilakuvamaisia, sillä ne keskittyvät fyysisen ilmiasun sijaan 

muodon ideaan, ajatukseen minusta. Tämä seikka selittää  McCloudin 

mukaan yksinkertaistavan piirrostyylin ilmaisuvoiman nimenomaan 

sarjakuvan sisäisen maailman kuvauksessa. (McCloud 1994, 39–41.) 

 

Samalla periaatteella karikatyyreiksi piirretyt Fok_It:n hahmot kutsuvat 

lukijaa samastumaan. Yksinkertaistaminen merkitsee Rinta-Kannon luomien 

hahmojen kohdalla kasvonpiirteiden ja ilmeiden vahvistamista. Liioitellun 

suuret silmät, nenä ja huulet sekä ihon juonteita korostava viivankäyttö 

ohjaavatkin sarjakuvan lukijan huomion juuri hahmojen sisäiseen maailmaan: 

kokemukseen, tunteisiin ja mielenliikkeisiin. 

 

Karkea piirrosjälki ja rujon groteski tyyli kytkee Fok_It:n underground-

sarjakuvien omintakeiseen visuaaliseen ilmeeseen (ks. Arffman 2004, 179). 

Tätä tyyliä edustavat esimerkiksi  genren tunnetuimman tekijän Robert 

Crumbin piirtämät ihmishahmot4, joiden kasvojen ilmeet rakentuvat 

samankaltaisesta viivojen runsaudesta kuin Rinta-Kannollakin. 

 

                                                 
4 Esimerkkinä Crumbin tyylistä ks. sarjakuvakertomus Whiteman Meets Bigfoot, julkaistu 
lehdessä Home Grown Funnies no. 1 (1971). 
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Fok_It:n hahmogalleriaa yhdistää puhki kulunut, väsynyt ulkonäkö, joka 

syntyy kasvoja peittävistä paksuudeltaan vaihtelevista viivoista. Kaikille 

hahmoille on piirretty silmäpussit, jokainen otsaryppy ja kaksoisleuka 

tuodaan esiin kuin rujoudesta riemuiten, iho kuvataan huokoisena – siten, 

että lukijalle tarjoillaan kuvitelma sen uurteisesta, uupuneesta tekstuurista. 

Rinta-Kannon itseironiset eksistentialistit ovat tämän näköisiä: 

 

(F_I, 2:10.) © Joonas Rinta-Kanto 2014 

 

Fok_It määrittyy valaisevasti erilaisten negaatioiden kautta vastakohtana 

monille sarjakuvaan tai ylipäätään lyhyisiin kertomuksiin kohdistuville 

odotuksille myös sikäli, ettei stripeissä ole ruuduissa vierailevia nk. 

toteemieläimiä lukuun ottamatta vakiohahmoja, saati sitten persoonallista 

päähenkilöä, jonka hahmo syvenisi jollain tavalla stripistä toiseen 

siirryttäessä. Vaikka sarjakuva rakentuu juuri hahmojen ympärille, yksittäisen 

hahmon kehityskaarta olennaisempaa on koko hahmogallerian läpäisevä 

mielenlaatu ja ennalta-arvattava suhtautumistapa kirjan nimikkoaiheeseen, 

elämään. 

 

Fok_It:sta puuttuu myös huumoristripille tyypillinen rakenne, jota esimerkiksi 

Pertti Jarlan Fingerpori noudattaa. Sen sijaan, että ensimmäisissä ruuduissa 

luotu jännite ratkeaisi sievästi viimeisen ruudun loppuvitsissä, Rinta-Kannon 

stripeissä vastaavat sanalliset kehittelyt päättyvät pikemminkin erinäisiin 

juonellisiin mahalaskuihin, kuten seuraavassa kolmessa ruudussa: 
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(F_I, 6:9.) © Joonas Rinta-Kanto 2014 

 

Usein ruudussa näkyvän hahmon puhetta kommentoidaan ruudun 

ulkopuolelta tulevilla kriittisillä puhekuplilla, joiden sävy on tyypillisesti 

kysyvä, huomautteleva tai lakonisen toteava. Fok_It:n hahmot puhuvat 

kaupunkilaista puhekieltä, jota maustavat kirjoitetussa muodossa koomisilta 

vaikuttavat puhutun kielen ominaispiirteet. Saman sanan toistaminen ja 

variointi kokonaisen kolmen ruudun stripin ajan sekä runsas interjektioiden 

ja kirosanojen käyttö saa hahmojen kirjoitetun dialogin näyttämään 

erikoiselta ja tuntumaan tavalliselta puhekieliseltä hokemiselta. 

 

(F_I, 4:22.) © Joonas Rinta-Kanto 2014 

 

Kokoelmassa esiintyvien hahmojen ikoninen puhetapa rakentuu toistosta, 

kömpelöistä vertauskuvista, poukkoilevasta sanailusta, omille vitseille 

naureskelusta ja paikallaan vellovasta tekosyvällisestä mukapohdiskelusta. 

Hahmoilla on suuret ontot luulot itsestään, joukko pieniä suuria huolia ja 

hyvin vähän sellaisenaan painavaa sanottavaa. He ovat jatkuvassa irvailun 
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sävyttämässä kriisissä itsensä ja olemassaolonsa suhteen: elämä on yhtä aikaa 

"ihan hirveetä" (F_I, 2:2) ja "hiton nättiä [––] / tsa tsa tsa. hunajaista" (F_I, 

6:14). 

 

 

3.2 "Pakko olla joku mieletön meininki!" – hahmojen mielentilat 

 

Fok_It:n hahmokaartilla on kaksi selvästi erottuvaa vallitsevaa mielentilaa: 

innostunut kiihkomielisyys ja lannistunut alakulo. Intoilijat on piirretty yhtä 

väsyneiksi kuin lannistuneetkin, runsas viivankäyttö saa puhetavoiltaan 

suhteellisen nuorilta vaikuttavat hahmot näyttämään rappion kokeneilta 

kyllästyneiltä elämän konkareilta. Rinta-Kannon nuoret aikuiset ovat kaukana 

kansallisromanttisista siloposkisista reippaista suomalaisnuorukaisista. 

Molempia asenteita saattaa esiintyä rinnakkain saman stripin sisällä ja niiden 

vastakkainasettelu saattaa herättää hahmoissa voimakkaitakin reaktioita 

kuten tässä stripissä: 

 

 

(F_I, 1:25) © Joonas Rinta-Kanto 2014 

 

Kiihkoilijat hehkuttavat silmät selällään elämäntapaansa tai muhkeita 

viiksiään seuraavaan tapaan "mitäs viikonloppuna? / no ei varmaan 

kummempaa. joogaa, zumbaa, sambaa, lambadaa, bailandoo, shiatsuu... [––] 

blunttii, uintii, naintii [––] sudokuu, sumppii..." (F_I, 1:25) ja "perjantai-pete 
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täs moi. höhö! joo sama ku maanantai-pete mut ilman housuja. haha! ei oo. ei 

oo oikeesti! lupaan!" (F_I, 4:24). 

 

Lannistuneet katsovat elämäänsä kulmiensa ja toivottoman itsetunnon alta 

päitään pudistaen. He päivittelevät kuin yhdestä suusta pohjoiseen 

hyvinvointiyhteiskuntaan syntyvän ihmisen kovaa kohtaloa: 

maanantaiaamuja, kaamosta, loskasäätä, lihapiirakoita, rasittavia 

kanssaihmisiä, kamalaa "duunia", kamalaa krapulaa. Hahmot tuntuvat 

tiedostavan oman alennustilansa ja julistavatkin sitä sanojaan säästämättä: 

"hirveetä! ihan hirveetä: ja siis kattokaa mitä porukkaa mä oon kerännyt mun 

ympärille! siis ei jumalauta! mistä näin hirveetä jengiä edes löytyy? hyi että 

tätä mun hirveetä elämää! yök! yök!" (F_I, 2:2). 

 

Hahmojen ilon ja huolenaiheet liittyvät lähes kaikki tavalla tai toisella 

sosiaaliseen statukseen. Sekä aktiivisempi kiihko että tylsistynyt alakulo 

tulevat näkyviin luonteeltaan pinnallisina, keskinkertaisina hokemina tyhjistä 

aiheista. Silti isosilmäisten tyhjänpuhujien melodramaattinen 

selkärangattomuus vetoaa eriskummallisella tavalla lukijaan. 

 

Rinta-Kanto piirtää Fok_It:n hahmot lukijan eteen fiktiiviseen 

sarjakuvamaailmaan heitettyinä passiivisina lattean nautinnon tavoittelijoina, 

jotka kokevat olevansa vastuussa vain itselleen ja ainoastaan omista 

"fiiliksistään". Siinä missä 1900-luvun puolivälin ranskalaiset eksistentialistit 

olivat yksin maailmassa, nämä hahmot ovat yksin fiktiossa, avoimen 

keinotekoisissa tyhjissä ruuduissa ilman minkäänlaista miljöötä tai juonellista 

taustaa. Sarjakuvamaailman asukkaat kokevat olevansa paremminkin 

sarjakuvamaailman asiakkaita: he odottavat asianmukaista palvelua 

hunajaisen merkityksellisen elämän muodossa, pettyvät karvaasti kerta 

toisensa jälkeen ja nauravat hysteerisesti päälle. 
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Rinta-Kannon hahmot ovat olemassa yksi tai kaksi kerrallaan kolmen ruudun 

rajaamassa erikoisessa fiktiivisessä maailmassa, jossa ei tehdä aktiivisesti 

mitään ja kaikki tapahtuminen on lähinnä puhetta, sen tuottamia reaktioita, 

katsomista ja tuijotuksen kohteena olemista. Katsomisen ja nähdyksi 

tulemisen teema liittyy hahmojen itsetietoisuuteen ja itsearviointiin. Nämä 

itseironiset sanailijat tietävät hyvin, keitä ovat, kuten käy ilmi seuraavassa 

lainauksessa: "se tunne kun tajuaa miltä me kuulostetaan" (F_I, 1:10). 

 

Stripit leikkivät hetkittäin asetelmalla, jossa paperille piirretyt hahmot 

tuntuvat ymmärtävän olevansa sarjakuvassa, jota luetaan. Lukeminen 

ymmärretään yleensä yksisuuntaiseksi tapahtumaksi, mutta tämä strippi 

antaa ymmärtää katsovansa takaisin: 

 

(F_I, 1:4.) © Joonas Rinta-Kanto 2014 

 

Tästä ilmiöstä, jossa fiktiiviset hahmot ylittävät oman tekstuaalisen 

maailmansa kynnyksen edellä kuvatun kaltaisilla kommenteilla, käytetään 

laajaa nimitystä metafiktio5. Kun hahmot ovat tietoisia omasta 

fiktiivisyydestään, lukijakin tulee tietoiseksi omasta lukijuudestaan sekä 

edessään olevasta tekstistä ja sen fiktiivisestä luonteesta. 

 

                                                 
5 Tieteen termipankki määrittelee metafiktion seuraavasti: 1) omaa 
sepitteellisyyttään korostava fiktio; 2) kaunokirjallinen teos, jossa kerronnallisin keinoin 
kiinnitetään lukijan huomio fiktiivisen esityksen laatimiseen, lukemiseen tai teoksen 
rakenteeseen (Tieteen termipankki). 
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Itseensä viittaamista pidetään postmodernin taiteen keskeisenä piirteenä (ks. 

Hallilla 2006, 37—38). Samoin tämän ajan kulttuurin tuotteille on tyypillistä 

parodinen ote ja tietynlainen kriittinen etäisyys kuvattavaan asiaan (Kontturi 

2014, 98, 100—101). Fok_It saattaa nykykulttuurimme naurunalaiseksi 

monissa sen ilmenemismuodoissa puheenparresta ja maailman asiakkuudesta 

lähtien ja tulee samalla tuottaneeksi itsekin ironisoimaansa nykykulttuuria. 

Tämä suhtautuminen kiinnittää Fok_It:n kontekstiinsa: tähän aikaan, 

yhteiskuntaan ja strippien lukijoihin. 

 

 

 

 

4   Lukija sarjakuvamaailman 

täydentäjänä 

 

Fok_It:n sarjakuvamaailman perusta rakentuu sanallisista ja kuvallisista 

osistaan: sommittelusta, piirrostyylistä, hahmojen käyttämästä kielestä sekä 

niiden suhtautumisesta elämään ja riisuttuun fiktiiviseen ympäristöönsä. 

Tässä luvussa kiinnostuksen kohteena on tuon maailman konkretiasta 

puuttuva osa, aktiivinen ja aavistava lukija. Lukijan paikka on 

strippikokoelman ulkopuolella, mutta sarjakuvan ruudut heräävät eloon 

vasta vuorovaikutuksessa lukijan kanssa (ks. Herkman 1998, 71; McCloud 

1994, 59.) 

 

Lukijan rooli luetun täydentäjänä ja merkityksellistäjänä on ratkaiseva silloin, 

kun luettava teksti koostuu sarjakuvaruuduista.6 McCloud (1994, 64–69) 

käyttää täydentämisen käsitettä (closure) selittäessään lukijan kykyä yhdistää 

mielessään kaksi erillistä kuvaa yhdeksi ajatukseksi. Tämän takia lukija 

                                                 
6 Aktiivisen lukijan täydentämistehtävä tekstimuotoisen kaunokirjallisuuden kohdalla on 
kokonaan toisten tutkimusten aihe. 
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pystyy arvaamaan oikein, mitä ruutuja erottavan välipalkin "aikana" 

tapahtuu. 

 

Sarjakuva on taidemuotona ja ilmaisuvälineenä tämän ilmiön varassa, ilman 

lukijan aktiivista täydentämistä erilliset ruudut jäisivät erillisiksi ruuduiksi 

muodostamatta minkäänlaista merkityksellistä ketjua (McCloud 1994, 64–69). 

Sama pätee pilapiirrosmaisten hahmojen ilmaisuvoimaan (ks. luku 3.1): 

pelkistetty sommitelma viivoja ei itsessään ole vielä ihmiskasvot, saati sitten 

samastumiseen kutsuva kuva lukijasta itsestään. 

 

Jotta muutoksen, ajan, liikkeen ja kausaalisuuden tuntu on mahdollista saada 

aikaan, lukijan on tunnettava joitakin sarjakuvan keskeisimpiä konventioita. 

Sarjakuvalla on oma kielensä ja kielioppinsa, joka koostuu 

yksinkertaisimmillaan lukemistapahtuman järjestyksestä ja ymmärryksestä 

siitä, että peräkkäiset ruudut rakentavat oikein luettuna jatkuvan, yhtenäisen 

todellisuuden (McCloud 1994, 67). Sarjakuvan lukija on vapaa poikkeamaan 

halutessaan oletetusta järjestyksestä tai keskeyttämään lukemisen kokonaan. 

Olennaista kuitenkin on, että hän tunnistaa sarjakuvan tekijän tarkoittaman 

lukusuunnan: ruudusta toiseen, länsimaisessa sarjakuvassa lisäksi 

vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. (Herkman 1998, 68, 70–72.) 

 

McCloud kirjoittaa täydentämisestä kahdella tasolla. Ensinnäkin 

täydentämistä tapahtuu ruutujen sisällä, kun sarjakuvan tekijä haluaa näyttää 

lukijalle vain osan kuvasta7 (McCloud 1994, 86–87). Fok_It-strippien jokainen 

ruutu edellyttää lukijalta ymmärrystä siitä, että henkilöhahmot ovat 

sarjakuvan maailmassa kokonaisia, vaikka strippi näyttää heistä vain kasvot 

eikä usein niitäkään kokonaisina. 

 

                                                 
7 Ajatus muistuttaa runouden analyysin käsitettä metonymia. Metonymia on kielikuva, jossa 
kokonaisuus korvataan jollakin sen osalla. Tämä vaatii lukijalta kykyä ymmärtää yhteyksiä 
asioiden välille - siis täydentämistä, aktiivista osallistumista lukemistapahtumaan. 
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Toisella tasolla täydentämistä tapahtuu ruutujen välissä, kun lukija yhdistää 

irralliset pysähtyneet kuvat jatkumoksi, jota kutsumme sarjakuvaksi. 

Ruutujen välissä tapahtuvia siirtymiä voidaan luokitella sen mukaan, 

millaisia asioita kahden ruudun välipalkissa annetaan tapahtua tai sen 

mukaan, minkä verran ne vaativat lukijan osallistumista liittyäkseen 

mielekkäällä tavalla toisiinsa. (McCloud 1994, 66–72.) 

 

Rinta-Kanto hylkää suuren osan perinteisen sarjakuvan merkkikielestä ja 

nojaa ilmaisussaan sen sijaan ilmeisiin, onomatopoeettisiin äännähdyksiin, 

hahmojen puheisiin ja olemukseen. Stripeissä ei esiinny liikettä vaativaa 

toimintaa, suuria näkökulman vaihdoksia tai selkeitä siirtymiä ajassa, mikä 

käy nopeasti ilmi staattisena itseään toistavasta sommittelusta. Fok_It: Elämä -

kokoelman stripit koostuvat säännönmukaisesti ruuduista, joissa kaikissa on 

tyhjä tausta, (ihmis)kasvot ja yksi tai useampia puhekuplia. Niinpä 

ylivoimaisesti suurin osa Fok_It-strippien siirtymistä ruutujen välillä ovat niin 

kutsuttuja hetkestä hetkeen -siirtymiä, jotka vaativat lukijalta hyvin vähän 

täydentämistä (McCloud 1994, 70–72). 

 

Sen sijaan Fok_It:lle ominainen mielenlaatu vaatii täydentämistä vastaavaa 

lukemisen tapaa tullakseen ymmärretyksi. Tässä yhteydessä täydentäminen 

tapahtuu kolmannella tasolla, strippien välissä. Hahmojen, puhekuplien 

tekstin sekä kestoaiheiden huumori ja tunnistettava vire tai tunnelma 

perustuu toistolle, tyypillisyydelle ja aavistettavuudelle. 

 

Strippien absurdi luonne muuttuu käsitettäväksi vasta kaltaisiaan strippejä 

vasten, kun lukijan muodostamat odotukset siitä, mistä juuri tässä 

sarjakuvassa on kyse, lunastetaan tyydyttävällä varmuudella strippi toisensa 

jälkeen. Lukijan ja lukukokemuksen rooli on tässäkin kohtaa ratkaiseva: 

Fok_It-stripit on tarkoitettu luettavaksi sarjana, jossa jokaisen osan tunnelma 

ja koko sarjakuvan vino mielenlaatu rakennetaan muiden osien avulla. 
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5   Päätäntö 

 

Olen kandidaatintutkielmassani tutkinut Joonas Rinta-Kannon Fok_It-

strippien sarjakuvamaailman rakentumista kuvan ja sanan erottamattomassa 

vuorovaikutuksessa. Strippien hahmot syntyvät underground-sarjakuvaa 

muistuttavasta tyylistä, karkeasta kielestä ja puheenaiheista sekä 

kahtiajakautuneesta suhtautumisesta ympäröivään fiktiiviseen tyhjyyteen. 

Sarjakuvan mielenlaatu on tuon Fok_It:lle ainutlaatuisen erikoisen tyhjyyden, 

tyhmyyden ja tyhjänpäiväisyyden tuote. 

 

Rinta-Kannon stripit luovat juonellisen kertomuksen, toiminnan ja 

loppuvitsin puuttuessa omat odotuksensa, jota vasten niiden maailma saa 

sävynsä ja merkityksensä. Alussa on pelkkä strippi. Seuraavaksi sen kanssa 

asettuu dialogiin utelias lukija ja viimeisenä toisto, kun strippejä on luettu 

riittävän monta. 

 

Fok_it on sarjakuvana täysin riippuvainen aktiivisesta ja aavistavasta lukijasta 

ja tuttuudesta, joka syntyy lukemisen jatkuessa. Täten olennaista on 

nimenomaan se, mikä aluksi puuttuu: Fok_It:n maailman merkityksellistäjä, 

lukija. 
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