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PIRUILUN PALUU – PIILOPIIKITTELYSTÄ
JULKIJULMUUTEEN
Pirkko Muikku-Werner
Joensuun yliopisto

Positiveness has been a popular attitude promoted by various life guides for
decades and the media have been taken over by “nice” people. Lately,
however, room has also been made to admit the opposite view. We collide
with nastiness, for example, in TV programmes; a classic is The Weakest
Link, a quiz originating from Britain. The host Anne Robinson’s acid delivery
has given her a reputation as the rudest person on television. In Finland,
Heikoin lenkki adheres to the international format and the host Kirsi Salo is
also considered sharp-tongued. This article interprets the face-threatening
acts in the show on the basis of Halliday’s ideas where language resources
are organized along three general functions: ideational, interpersonal and
textual. The following questions are discussed: how does the host represent
persons and concepts, how does she shape the interaction, assign roles to the
addressees and express her attitudes, how is the discourse organized, and
what kind of intertextuality can be found?
Keywords: face-threatening acts, linguistic nastiness, metafunctions

1 ILKEILYN TOTEUTUMIA
Useiden tutkijoiden mielestä (esim. Grice 1975; Leech 1990) vuorovaikutukseen osallistuvat pyrkivät tavallisimmin harmoniaan,
jonka luomisen yhtenä keinona on sekä omien että toisen kasvojen
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suojelu. Arjen havainnot kuitenkin osoittavat, ettei interaktio käytännössä aina ole ristiriidatonta. Eri tavoin julkistuva pahansuopuus
voidaan luokittaa kasvoja uhkaavaksi toiminnaksi. Toisaalta vähemmän ilmeinen ilkeys voi edistää tilanteen rauhanomaista ratkaisua: esimerkiksi ironia ei laukaise ketjureaktiota, kun taas suora hyökkäys johtaa helpommin vastaiskuun (Brown & Levinson
1990 [1978]: 65–70; Leech 1990: 143–144).
Ilkeilyn toteutumia jäljittäessäni lähden liikkeelle erilaisten
lajien ja niiden luonteenomaisten esiintymistilanteiden luokittamisesta; käytetyt esimerkit tässä luvussa ovat keksimiäni tai
kuultuja, eivät varsinaisesta korpuksesta. Pahansuopuus voi olla
1) avointa ilmi-ilkeyttä, 2) hyvin tai huonosti salattua piiloilkeyttä
tai 3) epäaitoa valeilkeyttä. Ilmi-ilkeys on suoraa ja kaihtelematonta,
yleistä melko läheisten tuttujen kesken, kuten perheen, työyhteisön tai kaveripiirin sisällä. Piiloilkeys sen sijaan verhotaan näennäiseen kohteliaisuuteen, ja se ilmenee usein esimerkiksi ironiana,
jonka tehokeinoja ovat liioittelu ja vähättely: Tuo idea varmaan
johtaa maailmanrauhaan! Ironiaan turvautumista voidaan luonnehtia dysfunktionaaliseksi vuorovaikutukseksi sikäli, että sanotaan
muuta kuin tarkoitetaan, jolloin kuulija rasittuu päätellessään “oikeaa” merkitystä (Leech 1990: 142). Kätkeminen on julkistamista
hienovaraisempi tekniikka, ja siihen turvautuvat vähemmän tutut
keskenään. Valeilkeys puolestaan on näennäistä ja reaalistuu useimmiten kiusoitteluna, jonka perimmäisenä tavoitteena on – epäkohteliaasta ilmiasusta huolimatta – antaa esimerkiksi myönteistä
palautetta. Nopeusennätyksensä rikkonutta voidaan palkita toteamalla, että Jätkä on hidas ku eilinen etana. Naljailu valitaan
viestintästrategiaksi silloin, kun liian herkisteleviksi tulkittuja positiivisia affektiivisia sävyjä halutaan vältellä vaikkapa miesten
välisessä interaktiossa. Se on mahdollista vain toisensa hyvin tuntevien kesken. Kiusoitteluakin on mahdollista hyödyntää satunnaisten ristiriitojen lieventämiseen (Mills 2003: 234).
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Useimmiten ilkeillään pienessä joukossa tai kahdenkeskisesti, yksityisesti. ”Julkisilkeys” puolestaan paikantuu mediaan. Tällöin se
on legaalistettua yhteiskuntasatiiria (television Itse valtiaat, Spitting
Images jne.) tai sensaatiohakuista juoruilua (useiden lehtien “julkkis”-palstat). Sen kohteina ovat vallassa tai valokeilassa viihtyvät,
joiden oletetaan tottuneen kovakouraiseenkin käsittelyyn.
Harkittu ilkeily on tietysti tahallista, mutta jokin vähemmän
myönteinen ajatus saattaa kielentyä myös vahingossa lipsahdukseksi. Esimerkiksi maksasairaudesta kärsivää yritetään kannustaa huomiolla Sun silmänkeltuaiset on jo ihan ok, mutta valitettavasti epäonnistunut sanavalinta pilaa hyvän tarkoituksen. Joskus
puhuja ei varsinaisesti ole aikonut sanomaansa loukkaavaksi vaan
on yrittänyt seurata jotain kohteliaisuusperiaatteen ohjetta. Leech
(1990: 135) on jakanut kohteliaisuusperiaatteen useisiin alamaksiimeihin, joista esimerkiksi hyväksynnän ohjetta seuraava minimoi
toiseen kohdistuvan moitteen antamalla edes vähäistä positiivista
palautetta: Esitelmäsi on helppolukuinen. Vastaanottaja lukee kuitenkin rivien välistä kriittisen arvion: Esitelmäsi on pinnallinen.
Toisaalta on mahdollista, että lähettäjä on pirullinen, mutta vastaanottaja ei huomaa – tai ei ole huomaavinaan – piikittelyä. Tässä
artikkelissa käsitellään nimenomaan tahallista ja julkista ilmiilkeyttä.

2 TUTKIMUSKOHTEENA HEIKOIN LENKKI
Englantilaisten tapakasvattajien mukaan (Gregory 2001: 2; Daley
2001: 3) kohteliaisuuden puute on viime aikoina lisääntynyt. Toista – tai itseä – nöyryyttävät vuorovaikutuksen muodot ovat ilmestyneet mediaan, elämäntapakirjojen positiivisuutta korostavan asenteen juurruttamispyrkimyksistä huolimatta. Suomi on yksi niistä
maista, joissa esitetään kansainvälistä formaattia noudattava ohjelma Heikoin lenkki. Sen esikuvana on BBC:n tuottama The
Weakest Link. Juontaja esiintyy ilkeilijänä, joka tietokysymysten
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lomassa herjaa osallistujia. Nämä pyrkivät säilyttämään kasvonsa
piikittelystä huolimatta ja peittämään pettymystään tullessaan
äänestetyksi ulos visailusta. Tämäntyyppinen “julkijulmuus” tarjoaa uuden tutkimuskohteen sikäli, että erityisesti pragmatiikan
tutkijat ovat aikaisemmin keskittyneet kohteliaisuuden, eivät niinkään epäkohteliaisuuden ilmentymiin vuorovaikutusta analysoidessaan.
Kiinnostava lähtökohta on se, että juontaja on nainen, Kirsi
Salo. Naisten on katsottu rakentavan sopuisaa vuorovaikutusta,
välttelevän konflikteja, lausuvan kohteliaisuuksia ja olevan valmiita
anteeksipyyntöihin (Brown 1980; Holmes 1995). Tätä näkemystä
ovat kritisoineet kolmannen aallon feministilingvistit, muun muassa Mills (2003), joka on osoittanut, ettei sanotun kohteliaisuusastetta voi ennalta määrätä eivätkä sitä voi ratkaista vain puhujan
intentiot, vaan se riippuu kontekstista. Yhteistuumin keskusteluun
osallistujat konstruoivat toisen tarpeet huomioon ottavien ilmaisujen
käyttöä ja neuvottelevat lausumien funktiosta ja kohteliaisuudesta ylipäänsä (Mills 2003: 231, 245–246). Todennäköisesti kuitenkin useimpien katsojien käsitykset naiselle luonteenomaisesta kielenkäytöstä ovat melko perinteisiä. Näin ollen stereotypiat muokannevat mielikuvia, ja Kirsi Salon tuottamien repliikkien olettaisi
olevan monien mielestä odotuksenvastaisia ja sopimattomia.
Salon mukaan henkilökohtainen palaute on kuitenkin ollut
ihastunutta. Ohjelman teko on hauskaa, ja yleensä kilpailijoillakin
on mukavaa (Heinisuo 2004: 4). Katsojaluvut ovat korkeita, lähes
joka viikko yli 900 000 katselijaa. Silti Salo valittiin TV-maailmalehden äänestyksessä Hyvät ja huonot 2003 (2004: 4–5) huonoimmaksi kotimaiseksi tv-kasvoksi ja Heikoin lenkki huonoimmaksi
(inhotuimmaksi) ohjelmaksi. Myös The Weakest Link -ohjelman
juontajan, Anne Robinsonin, jämäkkyyttä on pidetty julmuutena ja
häntä on nimitelty nartuksi (bitch) ja parhaan katseluajan Miss
Piiskaniskuksi (Miss Whiplash of prime-time TV) (Braid 2001: 5).
Heikoin lenkki on herättänyt vilkasta keskustelua. Näre (2003)
epäilee, että ihmisten häpäiseminen julkisesti viihteen nimissä saat-
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taa johtaa siihen, että fyysisen väkivallan käyttäjät hakevat suurempaa julkisuutta ja Myyrmäen kaltaiset tapahtumat yleistyvät.
Kiinnostava kysymys on se, olisiko miesjuontaja parempi vaihtoehto vai herättäisikö naista loukkaava mies vielä suurempaa vastustusta. Miesjuontajan mahdollisuutta punnittaessa on muistettava, että tosielämän toimintatavat ovat perinteisesti sukupuolittuneet:
kiusoittelijat ovat olleet useimmiten miehiä, ja naisten on pitänyt
suhtautua naljailuun naureskelemalla välttääkseen tosikon maineen
(Tainio 2001: 239).
Vaikka ohjelman moraalin pohtiminen onkin antoisaa, lingvistin on syytä keskittyä ensisijaisesti Heikoimman lenkin diskursiivisiin käytänteisiin. Osa tekstistä on ennalta laadittua, mikä näkyy esimerkiksi hiotuissa metaforissa. Tiedossa ei ole, onko yksityishenkilöön kohdistettu kiusaaminen spontaania vai rakentuuko
sekin etukäteissuunnitelman mukaan. Juontaja on joka tapauksessa yhteydessä taustatoimittajiin. Nämä tukevat häntä repliikkien
muotoilussa, ja joskus avun odottaminen aiheuttaa juontoon
pitkähköjä taukoja. Nonverbaalisen viestinnän keinoina juontaja
hyödyntää useita vallallisen positiossa (Andersen 1999: 305–331)
olevalle tyypillisiä tunnusmerkkejä. Hän pukeutuu mustaan. Asu
on joko peittävä (pitkät housut ja korkeakauluksinen jakku) tai
paljastava (lyhyt hame ja avara pääntie). Hiukset on sidottu tiukasti taakse, naisellisena pidettyä avointa kampausta on vältetty. Stereotyyppistä opettajamaisuutta ja älyllisyyden vaikutelmaa – tai
miehisyyttä – lisäävät silmälasit. Yleensä korkeamman statuksen
ihmisen asento kertoo rentoutumisesta, mutta Salo seisoo hyvin
suoraryhtisenä, usein kädet puuskassa, ja on varsin niukkaeleinen.
Toisaalta pystypäisyys viestii dominanssista. Korkokengät lisäävät Salon pituutta, ja etäisyyttä muista korostaa alueen erillisyys:
hän seisoo korokkeella kaiken keskipisteessä. Jonkinlaista
emotiivisen jähmeyden vaikutelmaa tehostaa ilmeiden vähyys.
Mikäli Salo hymyilee, hymy on enimmäkseen pilkallinen. Universaali dominanssin osoitin on myös tavallista kiinteämpi katsekontakti puhuteltuun. Salon ääni on melko matala, mikä sekin viit-
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taa vallallisuuteen. Toisaalta naisen hallitseva käytös helposti tulkitaan pikemminkin seksuaaliseksi domina-positioksi kuin todelliseksi dominanttiudeksi. Nämä kaksi ulottuvuutta tuntuvat
sekoittuvan Salon roolihahmossa. Tässä artikkelissa on nonverbaalisen viestinnän tarkka erittely kiinnostavuudestaan huolimatta rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.
Heikoimman lenkin vuorovaikutuksen erittelyä varten olen
nauhoittanut kymmenen syksyllä 2003 esitettyä ohjelmaa, joista
jokainen kestää lähes tunnin. Analyyttinen lähtökohtani on diskurssianalyysi, jolla kielitieteessä tarkoitetaan kielenkäytön, kirjoitettujen tekstien, keskustelujen ja kokonaisten viestintätapahtumien tutkimusta. Diskurssianalyysia voidaan pitää väljänä
teoreettisena viitekehyksenä, ei niinkään mallina tai analyysimenetelmänä. “Diskurssianalyyttinen fuusiokeittiö” voi yhdistää
aineksia keskusteluntutkimuksesta ja tekstintutkimuksesta, jopa
vanhasta 1970-luvun diskurssianalyysistä, lingvistisestä pragmatiikasta sekä semantiikasta, mutta lisämausteita saadaan myös kriittisestä tekstianalyysistä ja sen taustalle liitetystä systeemis-funktionaalisesta kielioppiteoriasta. (Pälli 2003: 27–29.) Myös omalle
käsittelylleni on ominaista metodinen eklektisyys, jotta ilkeilystä
saataisiin mahdollisimman monipuolinen kuva. Tulkinnoissa hyödynnetään pragmatiikan käsitteitä, joten toimintatapoja suhteutetaan
yhteistyön (Grice 1975: 45–46) ja kohteliaisuuden periaatteisiin
(Leech 1990: 132).
Ensisijaisesti visailua tarkastellaan kuitenkin sisällön, vuorovaikutuksen ja rakenteen kannalta. Tällöin taustalla on Hallidayn
(1994: 53–56) näkemys, jonka mukaan kielen resurssit organisoituvat kolmen yleisen funktion mukaan. Sisällön representaation
näkökulmasta (ideationaalinen funktio) on keskeistä se, miten puhuja, tässä tapauksessa useimmiten juontaja, kuvaa, nimeää ja luokittelee tilanteessa toimijoita ja asioita. Kieli palvelee myös sosiaalisten suhteiden luomisessa, roolien ja identiteettien ylläpitämisessä (interpersoonainen metafunktio). Interpersoonaiset resurssit
mahdollistavat juontajalle myös sen, että hän voi ilmaista asen-
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teitaan vastaanottajaan tai viestin sisältöön nähden. Kielellisen esityksen rakenteen näkökulmasta (tekstuaalinen funktio) tekstit yleensä osoittavat sisäistä organisoitumista ja konstruoivat sekä tilannesidonnaista että ulkoista kontekstuaalista relevanssia. Ulkoiseen
kontekstiin linkkiydytään intertekstuaalisuuden kautta: mitä oletuksia ja kokemuksia erityyppisistä teksteistä voidaan tulkinnassa
käyttää hyväksi (Fairclough 1994 [1989]: 144)? Intertekstuaalisuuspohdintojen perusteella voidaan myös esittää arvailuja siitä,
mitä perinteitä on hyödynnetty ohjelmaa luotaessa. Nämä kolme
funktiotyyppiä eivät ole toisistaan irrallisia, sillä jokainen ilmaus
on samanaikaisesti ideationaalisen, interpersoonaisen ja tekstuaalisen merkityksen realisoituma. Kieli ja kielioppi tarjoavat omat
resurssinsa kaikkien metafunktioiden toteuttamiseen.
Samalla kun kieli on mahdollistava resurssi, se on myös rajoittava resurssi. Systeemi asettaa rajat valinnoille ja vaikuttaa siihen, mitä voidaan merkitä, miten ilmaistua voidaan ymmärtää ja
millaisena maailma voidaan hahmottaa. Yksi ulottuvuus tulkita
Heikoin lenkki -ohjelmia onkin katsoa niitä tekstilajisuuden näkökulmasta: ovatko ne jonkin genren edustajia kaavamaisen muodon
mutta myös niiden tyypillisten tilanteisten ja kommunikatiivisfunktionaalisten tuntomerkkien vuoksi? Tunnistavatko kieliyhteisön
jäsenet ne, ja kykenevätkö he orientoitumaan niihin vakioisesti?
(Tekstilajin tunnusmerkeistä ja määritelmistä ks. Brinker 1988: 124
ja Saukkonen 2001: 142–145.)
Tämä artikkeli on eräänlainen pilottitutkimus. On otettava huomioon, että monet juontajan repliikeistä Heikoin lenkki -ohjelmassa
on sepitetty etukäteen, joten kyse ei ole täysin spontaanista keskustelusta mutta ei myöskään varsinaisesta fiktiivisestä tekstistä.
Tarkoituksena onkin myöhemmin keskittyä aidon kiusaamisen analyysiin. Tällöin aineistona ovat informanteilta saadut kirjeet, joissa kuvataan eri yhteyksissä koettua pahansuopuutta. Tämän artikkelin yksi tavoite on arvioida, mitkä valituista lähestymistavoista
soveltuvat tulkinnan välineiksi jatkossa. Tämän artikkelin “lähitavoitteena” on selvittää, 1) miten juontaja manifestoi tarkoitteita,
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2) miten juontaja orientoituu osallistujiin, 3) mihin asioihin
ilkeiltäessä puututaan, 4) miten ohjelma rakentuu tekstinä ja 5)
millaisia tekstejä visailu muistuttaa. Keskeisimmässä asemassa on
interpersoonaisen funktion analysointi ja ennen kaikkea juontajan
vuorovaikutuksellinen osuus.

3 NYHVERÖT – OSALLISTUJIEN
KATEGORIOINTI
Jotta erilaiset kielennykset tuntuisivat ylipäänsä mielekkäiltä, on
hyvä tietää jotain tutkitun toiminnan laadusta. Visailun osallistujat
työskentelevät joukkueena siten, että he keräävät yhdessä rahapottia,
joka kasvaa oikeista vastauksista. Sopivassa kohdassa on osattava
sanoa pankki, jolloin siihen mennessä ansaittu summa tallentuu.
Tämän jälkeen rahamäärän kasvattaminen alkaa uudestaan alimmalta tasolta – myös väärä vastaus vei tilanteen lähtöasemiin. Vastausaika vähenee kierros kierrokselta, ja jokaisen kysymyskierroksen jälkeen kilpailijat äänestävät heikoimman lenkin ulos
joukkueesta. Juuri äänestyksen jälkeen juontaja arvostelee joukkuetta ja kyselee osallistujilta äänestyskäyttäytymisen perusteluja
samalla kiinnittäen huomiota heidän henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa.
Juontajan osallistujiin suuntaama nimeäminen ja nimittely ovat
merkityksen antoa. Heikkisen (1999: 127) mukaan “nimeämisen
avulla kirjoittaja kategorioi asioita omasta näkökulmastaan, joten
nimeäminen on yksi keino vahvistaa omien mielipiteiden välittymistä”. Representaatiota rakentava hyödyntää lingvistisiä valintoja, joiden avulla hän voi merkitä tietyt ainekset tyypillisiksi, oikeiksi ja hyviksi ja niiden vastakohdat huonoiksi (Fairclough 1994
[1989]: 91–93).
Seuraavista esimerkeistä on havaittavissa, että luokittelu rakentuu pääosin negatiivisten ominaisuuksien varaan. Implisiittisesti
merkitään hyviksi tiedokkaat ja taktikoimattomat henkilöt, jonka
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kaltaisia osallistujat eivät ole. Osansa tietämättömiksi leimaamisesta saa koko joukkue, joka ei kerää riittävästi euroja (esim. 1).
Moitinnan tekopyhyys paljastuu, kun tiedetään yhtiölle olevan edullisinta, jos palkintosumma jää mahdollisimman pieneksi. Viimeisille kierroksille selvinneet joutuvat yleensä erityishuomion kohteeksi (esim. 2 ja 3). Väärin vastaaminen yhdistetään kaihtelematta
tietyntyyppiseen koulutukseen, joka joutuu selvästi stigmatisoiduksi
(esim. 4):
(1) Kirsi:

aika päättyy. tämä uskomattomimmista uskomattomin
PÖLvästien1 joukko ei saanut tällä kierroksella kuin kolme oikein. eikä pankkiin YHTÄän euroa. kenen komposti löyhkää, kenen kukkamulta on vanhentunut. yksi teistä
lähtee studiosta tyhjin käsin. on aika äänestää heikoin
lenkki.

(2) Kirsi:

aika päättyi, ja tämä miehinen sukkahikiporukka sai
kerättyä pankkiin vain 250 euroa.

(3) Kirsi:

kahden tällaisen nyhverön kanssa minä joudun jäämään
finaaliin. pitääkö miesten aina näytellä tyhmiä päästäkseen naisten suosioon.

(4) Kirsi:

ja minkäslaisesta kokkikoulusta on valmistunut mies joka
ei tiedä suomen presidenttejä.
Marco: ihan normaalikoulut on käyty, kauppaopistosta.

Osallistujien ei kuitenkaan tarvitse alistua osoitettuun kategoriajäsenyyteen (esim. 5) tai hyväksyä ketkun, roiston ja automyyjän
synonyymisyyttä (esim. 6), joten periaatteessa merkityksistä voidaan neuvotella. Silti tasa-arvon puute on ilmeinen: osallistujat eivät voi esimerkiksi luokittaa juontajaa, vaan hänen positionsa on
stabiilisti “hyvien ja oikeiden” ryhmässä:
(5) Kirsi:
Sanni:

1

myönnät siis olevasi täysi pelkuri.
ennemminkin taktikko.

Äänen voimistuminen on osoitettu kapiteelilla.
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(6) Kirsi:
Juha:
Kirsi:
Juha:
Kirsi:
Juha:

juha, minkäslaisen KETkun ne tänään meille lähettivät,
automyyjän.
joo, aivan.
päästääkö ne keskusvankilasta nykyään kaikennäköisiä
roistoja vapaalle, visailuihin osallistumaan.
olet erehtynyt, automyyjät on maan rehellistä kansanosaa.
TODELla. tulet jopa TÄNne valehtelemaan miljoonan
katsojan eteen.
ei, päinvastoin se on, se on totuus.

Juontaja valitsee vahvasti arvottavia sanoja. Tämäntapainen negatiivisuus on ollut tyypillistä perinteisille kölleille, lisänimille, mutta niitä ei juuri käytetty puhuteltaessa henkilöä vaan vain takana
päin. Heikoimmassa lenkissä ei kaihdeta uhata osallistujan positiivisia kasvoja, hänen myönteistä minäkuvaansa, vaan arvostuksen
puute julkistetaan siekailematta.

4 KYSYJÄ JA VASTAAJAT – VISAILUN
IHMISSUHTEET
Tekstit hyödyntävät kielisysteemin resursseja paitsi nimeämiseen
myös konstruoimaan puhujan ja kuulijoiden välisen vuorovaikutuksen muotoja. Erityinen subjektipositio osoitetaan puhujalle valitsemalla resursseja, jotka voivat ilmaista hänen mahdolliset tavoitteensa ja muita konstruoituja positioita koskevat asenteensa.
Teksti viestittää osallistujien välisen suhteen esimerkiksi esittämistavan kautta; vastaanottaja on eri rooleissa sen mukaan, suuntaammeko hänelle kysymyksiä, kommentteja, pyyntöjä vai vain väitteitä (Stillar 1998: 19). Heikoin lenkki -ohjelmaan kirjoittuvat toimijat
ovat kysymyksiä esittävä Kirsi Salo ja kahdeksan kilpailijaa, jotka
joukkueena tai yksilöinä asemoituvat vastaajaksi tai puhutelluksi.
Kysymykset voivat olla luonteeltaan hyvinkin tungettelevia,
impositiivisia (Muikku-Werner 1993: 125), erityisesti silloin kun
aihe on vastaajalle mahdollisesti tabu. Juontaja ei kuitenkaan
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kaihtele, vaan udeltaviksi soveltuvat niin avioero (esim. 7) kuin
ihmissuhteiden laatukin (esim. 8). Kuulijan itsemääräämisoikeutta
rajoittaa eniten käskeminen. Juontajan ei tarvitse varoa edes imperatiivia (esim. 9), jota pidetään useimmissa konteksteissa epäkohteliaana puhefunktiona. Hänen opettajamaisuutensa korostuu
hävetkää-verbin käytössä, pantiinhan entisajan kouluissa kurittomat
nurkkaan nimenomaan häpeämään:
(7) Kirsi:

onko noilla lanteenliikkeillä koskaan vaimoketta lähtenyt mukaan vai oletko sinkku?
Marco: olin kolme vuotta naimisissa, nyt olen eronnut.

Kirsi:
mihis se vaimo jäi?
Marco: vaimo muutti venäjälle koska ei sopi-, sopeutunut elämään suomeen.
(8) Kirsi:
Karin:
Kirsi:
Karin:
Kirsi:
Karin:

mitä sinä harrastat?
palokuntaa, ja musiikki lähinnä.
oletko sinä päässyt heiluttelemaan letkua?
sitäkin. [nauraa]
mitä letkua heiluttelit, palomestarin vai palopäällikön.
en kumpaakaan.

(9) Kirsi:

– – antilla on ollut koko pelin aikana kolme väärin ja
21 oikein. [ankara katsenaispuolisiinfinalisteihin] ja te
haluatte päästä hänestä eroon. HÄVETKÄÄ. antti, ei
ollut onnea naisasioissa täälläkään. sinä olet heikoin
lenkki. hyvästi.

Relationaalisia interpersoonaisia resursseja ovat Stillarin (1998: 37)
mukaan muun muassa modaalius, jonka avulla ilmaistaan esimerkiksi puhutellun velvoitteita, sekä vokatiivit, esimerkiksi niiden
muodollisuusaste. Osallistujalta odotetaan visailussa paitsi virheettömiä vastauksia myös oikeamielisiä äänestyksiä, joten juontaja
katsoo voivansa perustellusti moittia omasta mielestään epäonnistuneita heikoimman lenkin valintoja (esim. 10). Vastentahtoinenkin
osallistuja saatetaan lisäksi taivutella esiintymään: suostuttelussa
on käytössä epäsuoria (esimerkin 11 väitelause toissijaisena pyyn-
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tönä) ja suoria, lievennettyjä (esimerkin 12 -päs) mutta myös lieventämättömiä, jopa elliptisiä direktiivejä (lannetta esimerkissä 11):
(10) Kirsi:
Sirpa:
(11) Kirsi:
Marco:
Kirsi:
Marco:
Kirsi:
Marco:
Kirsi:
Marco:
(12) Kirsi:
Karin:
Kirsi:
Karin:

kannattaisi ehkä keskittyä seuraamaan peliä, hänellä
oli yksi oikein, ja kaksi väärin, kuten myös sinullakin.
varmaan näin sitten.
jos vähän tuota fyysistä puolta katsottaisiin. oletko yhtä
hyvä tanssimaan kuin kaimasi bjurström?
parempi tietenkin.
no siitä tietysti esimerkin haluat meille antaa.
jos ei kuitenkaan tässä.
lannetta [näyttää käsillä lanteen liikkeen mallia]
[heiluttaa lannettaan]
JUStiinsa.
[nauraa]
tunnetko laulun, mulla on kylän suurin kypärä ja letku
letkeä?
tunnen.
näytäppäs meille vähän miten se menee.
[laulaa alkusäkeet]

Vokatiivin käyttö on osittain tilanteesta motivoitunutta; vuoro saadaan suunnattua tarkoitetulle vastaajalle. Toisen puhuttelu nimeltä
mainiten vetoaa suomessa voimakkaasti (Seppänen 1989: 213).
Osittain Salon käyttämät puhuttelut uusintavat monesti opettajamaisuuteen, kontrollointiin liitettyjä, stereotypioita (esim. 13 ja 14):
(13) Kirsi:
(14) Kirsi:

milla, miksi antti. eikä tarvitse häpeillä siellä kyltin takana.
ja minkäs se kissa on tänne raahannut, markku?

Juontaja tuo selvästi esille asennoitumistaan osallistujiin. Hän
konstruoi heistä eksplisiittisesti sellaisen ulkoryhmän, johon itse
ei kuulu. Palautteen antaminen tai arvioiminen on kehottamisen tai
käskemisen lisäksi tavallisimpia toisille suunnattuja toiminnallisia
puhetekoja (Pälli 2003: 128–130). Välttämättä oikein tai väärin
toimivien kontrastia ei rakennetta juontajan ja osallistujien väliseksi, vaan pikemmin kulloisenkin kerran joukkuetta verrataan
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implisiittisesti paremmin menestyneisiin ryhmiin. Huonouden osoittamiseen liittyy yleensä ennakolta valmisteltuja metaforisia letkautuksia (esim. 15–16):
(15) Kirsi:

KUINka paljon teille pitää antaa aikaa että saatte maksimipotin 2000. vai eikö hermot kestä. kenen vinyylilevy rahisee. kenen laulu soi kohta nollissa. yksi teistä
––

(16) Kirsi:

aika päättyi. jäitte jälleen SURKEasti 2000 euron tavoitteestanne. saitte kokoon ainoastaan, 120 euroa. kuka
kilistelee tyhjiä laseja. kenen samppanjassa ei ole
poreita. yksi teistä – –

Kun suora moittiminen toistuessaan on yksioikoista, turvautuu juontaja joskus ironiaan. Sen perillemenoa edistänee hyvin liioitteleva
kielenkäyttö (esim. 17–19):
(17) Kirsi:

suorastaan ylititte itsenne kun pankkiin KERtyi jopa
jokunen euro.

(18) Kirsi:

johan taas huimasitte meidät HUIKEalla esityksellä.
saitte pankkiin 40 euroa ja kokonaista NELJÄ kysymys
tä oikein

(19) Kirsi:

saitte pankkiin kolmannella kierroksella 50 euroa.
ERITtäin tasokasta peliä.

Niin miehet kuin naiset joutuvat ryhmänä Salon kritiikin kohteiksi
lähinnä äänestyskäyttäytymisensä vuoksi. Juontaja asemoi itsensä
kärsijäksi, joka joutuu häpeämään miehiin tai naisiin kohdistuvaa
syrjintää (esim. 20–21):
(20) Kirsi:

jahas, tällainen HERRAporukka täällä tänään, äänestätte yksitellen naiset POIS. TYMPÄIsevää käytöstä.

(21) Kirsi:
Sanni:

täällä haisee PUHdas PELKURUUS. sanni, miksi antti?
taktiikan takia.
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Kirsi:
Sanni:
Kirsi:
Sanni:

kerro nyt vielä mikä se taktiikka on vaikka se haiseekin
tänne asti.
antti olisi ollut aika vaikea vastustaja lopussa.
siis ylivoimainen.
joo.

Vaikka Heikoimmassa lenkissä toimitaan joukkueena, yksilö saa
osansa piikittelystä. Huomio kiinnitetään muun muassa vastausten
laatuun (esim. 22 ja 24) ja ulkonäköön (esim. 23 ja 24):
(22) Kirsi:
Pirkko:
Kirsi:
Pirkko:

pirkko, shakespearen etunimi, olisiko se mahdollisesti
erkki, lasse?
vois olla vaikka john.
no vois olla vaikka john mutta on kuitenkin william
[erittäin ylenkatseellinen ilme ja äänensävy].
niinpä.

(23) Kirsi:

viikset ei ole tämän vuosikymmenen muotia enää, ihan
tiedoksi.
Markku: [nyökkää] on ollu jo 30 vuotta, et tuskin sitä nyt kannattaa tämän ohjelman takia muotia muuttaa.
Kirsi:
no ei varmaan, kannattas kuitenkin ne aivot ottaa mukaan jos nyt sitte viikset jäikin päälle.

(24) Kirsi:
Sirpa:
Kirsi:
Sirpa:

sirpa, oletko sinä vienyt minun tukkatyylini?
een.
luuletko että noilla eväillä täällä pärjää.
luulen.

Hieman erilainen näkökulma keskinäisiin suhteisiin syntyy silloin,
kun juontaja kuvailee omaa asemaansa muiden joukossa. Minä ottaa läsnä olevana kantaa toisryhmäisten menestymisen mahdollisuuksiin (esim. 25) ja jopa eksplikoi, tosin turvautuen fraasiin,
emotiivisen asenteensa toiminnan sisältöön (esim. 26):
(25) Kirsi:

aika päättyi. en voi lukea kysymystä loppuun vaikka tuskin olisin siihen oikeaa vastausta saanutkaan.

(26) Kirsi:

saitte talletettua pankkiin avauskierroksellanne 150
euroa, en tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa.
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Vaikka juontaja ei yleensä säästele sanojaan ja hyökkäykset on
kielennetty suoraan, joitakin lieventelyjä saattaa sisältyä hänenkin
repliikkeihinsä. Esimerkissä 27 suoraa syytöstä ei kohdisteta puhutellulle, vaan toiminnan agentti epämääräistetään passiivin avulla.
Myös asian esittäminen oletuksena tekee siitä vähemmän velvoittavan, mutta jotain sentään väheksyy osallistujan tietämisen määrää varsin rajusti. Esimerkissä 28 juontaja vierittää heikoimmaksi
lenkiksi nimittämisen vastuun asianomaiselle itselleen ja tyytyy itse
vain kuittaamaan Sirpan oikean vastauksen:
(27) Kirsi:

oletetaan että nyt jotain sentään katsotaan ennen kuin
tänne tullaan. ja matti yrjänä joensuu kirjoitti mielestäsi columbo-tv-sarjan?
Pirkko: noo ei oikeesti mutta, en kuulu matti yrjänä joensuun
lukijakuntaan että, sen takia en sitä tiennyt.

(28) Kirsi:
Sirpa:
Kirsi:

kenen arvelet olleen viime kierroksen heikoin pelaaja?
minä varmaan sitten.
sirpa oli tilastollisesti huonoin pelaaja, mutta äänestys
ratkaisee, toni. kuudella äänellä, sinä olet heikoin lenkki, hyvästi.

Tietokontrollin kohteeksi pakotettu ja paikotettu osallistuja voi tahallisesti antaa täysin kelvottoman vastauksen (esimerkit 29 ja 30),
mikä yleensä herättää muiden osallistujien keskuudessa hilpeyttä.
Tällainen strategiointi saattaa tuoda hetkittäistä tasavertaisuutta
epätasa-arvoiseen perusasetelmaan. Ei-kirjaimellisesti ymmärrettäväksi tarkoitetut merkitykset voivat kuitenkin jäädä jopa huomaamatta ja johtavat väärinkäsityksiin (Bazzanella & Damiano 1999:
819), jolloin vastaaja tulkitaan todella tietämättömäksi.
(29) Kirsi:
Erno:

erno, kuka oli miss suomi 2003?
sirpa pietikäinen.

(30) Kirsi:

kuka nainen kirjoitti myös tv:ssä mainetta saaneen näytelmän huojuva talo.
paavo nurmi.

Jukka:
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Kaiken kaikkiaan Heikoimman lenkin ilkeily on epäsymmetristä:
sen kohteella ei juuri ole mahdollisuutta antaa samalla mitalla takaisin. Juontajalle kirjoittuu vallallisen rooli, ja hänellä on käytössään mitä erilaisimpia lingvistisiä keinoja osallistujien asemointiin
ja arviointiin.

5 HEIKOIN LENKKI TEKSTINÄ
LÄHI- JA ETÄSUKULAISINEEN
Tekstuaalinen funktio liittyy lingvistisiin resursseihin, joita käytetään viestien organisoimiseen. Tärkeimpiä tarkkailun kohteita ovat
tällöin muun muassa temaattisuus ja kohesiivisuus (Stillar 1998:
45–49). Tässä artikkelissa ei kajota Heikoin lenkki -ohjelman
temaattisuuteen lainkaan. Kohesiivisuudesta mainittakoon, että
ohjelma noudattaa toistuvaa kaavaa, mikä edistää ohjelman hahmottumista tutuksi ja tunnistettavaksi kokonaisuudeksi. Tietyt
sekvenssit, jopa tietyt fraasit, joista on edellä nähty esimerkkejä,
kertautuvat suunnilleen samassa järjestyksessä joka ohjelmassa. Jo
pelkästään kysymysten ja vastausten vuoroparisuus strukturoi ohjelmaa hyvin koossa pysyväksi diskurssiksi.
Tekstuaalinen funktio ilmaisee myös tekstille tilanteisesti määrätyn erityisen statuksen ja kertoo sen funktiosta suhteessa sosiaaliseen toimintaan. Kielihän on olemassa vain jossain toimintaympäristössä. Pelkkää viestin sisäistä rakentumista kiinnostavampi
tulkinnallinen päämäärä onkin tarkastella tekstin sidostumista
kontekstiin. Fairclough (1994 [1989]: 144) esittää tulkinnan
taustoiksi toisaalta tilannekontekstia, jolloin käytetään hyväksi aikaisempia kokemuksia eri tilanteista ja sosiaalisia suhteita, sekä
toisaalta intertekstuaalista kontekstia, jolloin hyödynnetään oletuksia ja kokemuksia erityyppisistä teksteistä. Kiinteimmin Heikoin lenkki kytkeytyy kansainväliseen formaattiin, ennen kaikkea
“emo-ohjelmaan” The Weakest Link. Sisältö ja ulkoinen ympäristö, lavasteet, toimijoiden paikantaminen tilaan, ovat identtisiä. Pie-
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niä erojakin on: BBC:n Anne Robinson on keski-ikäinen eikä pukeudu yhtä domina- tai opettajatyylisesti. Hän konstruoi ylivertaisuuttaan älykkyyden, nopeatempoisen sukkeluuden, varaan. Kirsi
Salo on häntä huomattavasti nuorempi mutta silti hyvin uskottavasti ilkeä, mikä osittain johtuu hänen nonverbaalisen viestintänsä
vahvuudesta. Vertailun vuoksi katsomassani kahdessa The Weakest
Link -jaksossa naljailuosuudet olivat lyhyitä, ehkä yhden repliikin
mittaisia heittoja, jotka koskivat tietämättömyyttä ja ulkonäköä.
Osallistujat onnistuivat paremmin pitämään puoliaan Englannissa
kuin Suomessa, mutta niukan vertailuaineiston perusteella en voi
väittää tämän havainnon pitävän paikkaansa yleisesti.
Heikoin lenkki on periaatteessa tietokilpailu. Varhaisissa tietokilpailuissa 1960- ja 1970-luvulla kysyttiin järkeviä asioita – ei
päässälaskutehtäviä eikä toistuvasti Suomen presidenttejä, horoskooppimerkkejä ja muuta pikkutietoa. Visailut ovat kuitenkin kautta
linjan viihteellistyneet, eikä todellisia monitietäjiä osallistujista enää
löydy. Heikoimmassa lenkissä pääasiaksi kohoaa osallistujille annettu negatiivinen palaute ja heidän “kiusaamisensa”. Toisten ulkonäön, puhetavan tai pukeutumisen kritisointi ei suinkaan ole
uusi ilmiö. Aikaisemmin esimerkiksi rivon pilailun, rituaalisen
häpäisyn, tarkoituksena oli vahvistaa sosiaalisia normeja niitä hallitusti rikkomalla (Knuuttila 1992: 167). Jo kalevalaisiin häälauluihin sisältyivät morsiamen ja sulhasen moitinnat. Entisaikoina
taloon tullutta naispuolista palkollista testailtiin kyselemällä häneltä hävyttömiä arvoituksia. Reagoimattomuutta pidettiin parhaana
selviytymisstrategiana (Kaivola-Bregenhøj 1998: 201–202). Kiusoittelulla on saattanut olla positiivisia vaikutuksia: naapureita
herjaamalla ja häpäisemällä purettiin Keski-Afrikassa osapuolten
välistä kytevää vihamielisyyttä, puhdistettiin ilmaa ja pidettiin yllä
ystävällisiä suhteita (Knuuttila 1992: 169–171).
Kiusaamisen kohteiksi ovat joutuneet suomalaisessakin yhteisössä esimerkiksi uudet työntekijät. Tulokastavat testaavat heidän
selviytymistään; heille järjestetään hilavitkuttimien, vetolaastarin
ja pihtirasvan hakua yms. Yleensä sanotaan, että työpaikoilla uu-
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delta tulokkaalta menee keskimäärin kolme viikkoa pilailusuhteiden
ja -tapojen opiskeluun ja suunnilleen sama aika ennen kuin hän
saattaa ottaa aktiivisesti osaa pilailuun. Pilailu ei aina välttämättä
ole humoristisesti virittynyttä. Esim. kiusaaminen voi olla täysin
ilotonta pilailua, kylmää komiikkaa. (Knuuttila 1992: 165–166,
177.)
Toki nykykulttuuristakin löytyy Heikoimman lenkin sukulaisia. Televisio tulvii todellisuus- (tosi-tv, realityshow) ja selviytymisohjelmia, joissa julkisuuden henkilöt tai tavalliset ihmiset alistetaan tarkkailtavaksi tai he ottelevat erilaisissa ympäristöissä. Olennaista on kyky menestyä tietoja tai taitoja vaativissa tehtävissä, ja
huonosti suoriutuvat joutuvat keskeyttämään kilpailun. Sama kaava toistuu siten erilaisin variaatioin. Heikoimmassa lenkissä juontaja on tärkeässä roolissa, kun taas muissa ohjelmissa korostuu
mukanaolijoiden välinen vuorovaikutus: kaikki osallistuvat kisailuun ja visailuun melko tasavertaisina ryhmän jäseninä.

6 PETTÄÄKÖ HEIKOIN LENKKI ?
Valitsemani monitahoinen lähestymistapa tuntuu soveltuvan Heikoimman lenkin analyysiin, vaikkei kyse olekaan kaikilta osin spontaanista keskustelusta. Resurssien käytön erittelyssä on lähdettävissä
liikkeelle Hallidayn metafunktioista, joiden kautta konkreetit puheteot voidaan kuvata kielen systeemin tasolla: miten kieli on jäsentynyt erityyppisten merkitysten ilmaisutehtäviä ja toimintoja varten? Ideationaaliset resursseja juontaja hyödyntää nimitellessään
osallistujia. Interpersoonainen funktio ilmenee paitsi puhetekoina,
esimerkiksi kysymyksinä ja kehotuksina, jotka samalla asemoivat
osallistujat tietynlaisiin rooleihin, myös mielipiteinä ja arviointeina, jotka konstruoivat vuorovaikutussuhteita. Tekstuaalinen
metafunktio suhteuttaa viestinnän laajempaan kontekstiin: Heikoin
lenkki vertautuu monenlaisiin kielellisiin käytänteisiin.
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Ohjelman yksi tavoite on ilkeily, osallistujan nolaaminen, minkä vuoksi käyty keskustelu hahmottuu yhteistoiminnallisen vuorovaikutuksen vastakohdaksi. Siten (epä)kohteliaisuuden aspekti
(Brown & Levinson 1990 [1978]) on olennainen osa tulkintaa. Kielitieteellisestä näkökulmasta arvioiden ohjelmassa rikotaan hyvin
monia pragmaattisia periaatteita. Kaikkein yleisimmällä tasolla jätetään noudattamatta yhteistyön periaatetta (Grice 1975): juontaja
ei edistä keskustelun myönteistä etenemistä yhteisten tavoitteiden
suunnassa. Relevanttiuden maksiimia ei myöskään seurata, sillä
läheskään kaikella toiminnalla, vaikkapa ihmisten laulattamisella,
ei ole mitään suoranaista tekemistä varsinaisessa (tieto)kilpailussa.
Myös tavan, ilmaisun selkeysvaatimuksen, maksiimia loukataan
esimerkiksi antamalla, usein seksuaalisväritteisiä, vihjeitä. Osallistujan elämään presupponoidaan merkityksiä sellaisinaan, jättämättä hänelle mahdollisuutta korjata syntyneitä väärinkäsityksiä,
joten aina ei toimita kvaliteetin, totuudellisuuden, maksiiminkaan
mukaisesti. Kohteliaisuutta ohjelmasta ei löydy: poissa on niin
positiivinen kohteliaisuus, jonka mukaan toisen myönteistä minäkuvaa pitäisi tukea, kuin negatiivinenkin kohteliaisuus, jonka periaatteisiin kuuluu toisen yksityisyyden suojelu. Ohjelmassa ei tabuja kunnioiteta, vaan keskustelunaiheiksi nostetaan teemoja, joihin
ei yleensä puututa (ihmissuhteet, ulkonäkö, vaatteiden laatu,
rahattomuus).
Heikoin lenkki herättää monia kysymyksiä. Onko yhteiskuntamme väitetty arvotyhjiö mahdollistanut tällaisen diskurssin?
Muovaako se puolestaan sosiaalisia käytänteitä? Onko syklissä siirrytty yleistä positiivisuutta seuraavaan vaiheeseen? Onko myönteisyys koettu kyllästyttävän mitäänsanomattomaksi hymistelyksi?
Eivätkö ihmiset enää jaksa olla empaattisia? Uupuuko yhteisöstämme kriittisyys, jonka puutetta korvataan julkisilla arvostelutilaisuuksilla? Edustaako Heikoimman lenkin juontaja – samoin kuin
Idols-ohjelman tuomarit – kaivattua tiukkaa kurinpitäjää, joka ei
suvaitse tietämättömyyttä ja osaamattomuutta? Vai onko kaiken
takana vain kaupallisuus: tuottajat ovat huomanneet lajityypin
rahakkuuden, ja tarjonnan uskotaan synnyttävän lisäkysyntää?
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Koska Heikoimman lenkin kansainvälinen formaatti toimii
muuallakin Euroopassa, sen suosio ei välttämättä kerro mitään juuri
suomalaisesta yhteiskunnasta. Ei siis sovi väittää, että olisimme
erityisen nurjamielisiä tai iloitsisimme muita enemmän toisten julkisesta häpäisystä. Liian yksioikoista olisi myös päätellä, että
käyttäytymisnormit ovat muuttuneet. Kuten edellisessä luvussa
osoitettiin, häpäisy ja ilkeily ovat aina olleet osa kulttuuria. Lisäksi on muistettava, että kiusattavat Heikoimpaan lenkkiin tulevat
vapaaehtoisesti. Ihmiset kestävät rahan tai hetken julkisuuden vuoksi “solvaukset”. Vaikka haukkumat normaalissa kielenkäytössä
purkavat vihan affektia, ihmetyttää silti, miksi juontajan on näyteltävä perin aggressiivista? Onko lopullinen tarkoitus kääntää roolihahmon ilkeys itseään vastaan? Juontaja tyypitetään lähes julmaksi,
ja katselijoiden kohtuuttomaksi arvioima pahansuopuus kerää sympatiat osallistujien puolelle. Tietysti monet osallistujista suhtautuvat naljailuun huvittuneesti, ja osa antaa Salolle takaisin samalla
mitalla. Ohjelman hauskuus lienee “katsojan silmissä”: käydystä
palautekeskustelusta päätellen se joko viihdyttää tai herättää vastenmielisyyttä.
Monet ohjelmaa kritisoivista keskittyvät sen mahdollisiin seuraamuksiin. Heidän mielestään on ristiriitaista toisaalta yrittää päästä eroon koulu- ja työpaikkakiusaamisesta, toisaalta viihteellistää
piinaaminen mediassa. Keskustelua on käyty ohjelman mahdollisesta vaikutuksesta asenteisiin: jos ilkeily on osallistujien naureskelusta päätellen rattoisaa, voi olla vähemmän uskottavaa väittää
kiusaamisen olevan tuomittavaa, varsinkaan jos perheessä ei ole
käsitelty julkista häpäisyä ja sen merkitystä kohteelle. Positiivisesti asiaan suhtautuvien mukaan ohjelmasta saa vinkkejä kiusaamisesta selviämiseen. Eri asia on se, toimivatko ohjelmassa suositut selviytymisstrategiat esimerkiksi koulukiusaamisen yhteydessä vai taittaisivatko myönnyttely ja luovuttaminen kärkeä kiistelyltä
ja ehkäisisivät konfliktin kehittymistä. Voi myös kuvitella jonkun
helpottuvan siitä, että muutkin joutuvat nöyryytetyiksi. Nolatuksi
tulemisen jaettu kokemus antaisi voimia kestää kiusaamista: se ei
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merkitse maailmanloppua. Oma muisteltu epäonnistuminen tuntuu
vähäiseltä, eihän sen todistajana kuitenkaan ollut monta tuhatta
katselijaa.
Heikoimman lenkin tekstit osoittavat tietynkaltaista yhtenäisyyttä, ja ne ovat nykyisin tunnistettavissa kokonaisuutena. Ohjelmassa ilmenee viihteellistyneen tietokilpailun piirteitä, mutta tietty koulumaisuus – kiusaamisineen – korostuu juontajan habituksessa
ja keskustelun yleisessä rakenteessa. Jos kiusaamisohjelmia voi
pitää diskurssityyppinä, genrena, niiden voi nähdä noudattavan tiettyjä konventioita. Osallistujat kategorioidaan negatiivisen nimeämisen kautta ryhmäksi, johon juontaja ei kuulu. Vuorovaikutus ei
ole tasavertaista, sillä juontaja asemoi itsensä kysyjän rooliin, mikä
mahdollistaa tilanteen kontrolloinnin ja väärin vastanneiden moittimisen. Vähäisinkin meisyys on hävitetty, sillä loppujen lopuksi
osallistujiakin kilpailutetaan toisiaan vastaan. Kaikella kielenkäytöllä on sosiaalisia seuraamuksia, ja varsinkin tavalla, jolla
yhteiskunnallisia identiteettejä ja niiden välisiä suhteita tiedotusvälineissä konstruoidaan, on merkitystä. Yhteisö päättää, onko aika
äänestää ulos Heikoin lenkki.

LÄHTEET
Andersen, P. 1999. Nonverbal communication. Mayfield Publishing
Company: California.
Bazzanella, C. & R. Damiano 1999. The interactional handling of
misunderstanding in everyday conversations. Journal of Pragmatics
31, 817–836.
Braid, M. 2001. Cruella of prime time. Independent 10.3.2001, 5.
Brinker, K. 1988. Linguistische Textanalyse. 2. Aufl. Berlin: Schmidt.
Brown, P. 1980. How and why are women more polite: Some evidence
from a Mayan community. Teoksessa S. McConnell-Ginet, R. Borker
& N. Furman (toim.) Women and language in literature and society.
New York: Praeger, 111–136.
Brown, P. & S. C. Levinson 1990 [1978]. Politeness: Some universals in
language usage. Cambridge University Press.
Daley, J. 2001. Rude Britannia, a nation transformed. Courtesy Call: The
Magazine of the Campaign for Courtesy. Newcastle: Polite Society, 2.

177

Fairclough, N. 1994 [1989]. Language and power. London: Longman.
Gregory, I. 2001. Nation on a short fuse. Courtesy Call: The Magazine of
the Campaign for Courtesy. Newcastle: Polite Society, 4.
Grice, P. H. 1975. Logic and conversation. Teoksessa P. Cole & J. L.
Morgan (toim.) Syntax and semantics. Vol 3. New York: Academic
Press, 41–58.
Halliday, M. A. K. 1994. An introduction to functional grammar. Second
edition. London: Edward Arnold.
Heikkinen, V. 1999. Ideologinen merkitys kriittisen tekstintutkimuksen
teoriassa ja käytännössä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura.
Heinisuo, J. Neidit narttu ja blondi. TV-maailma, nro 1, 4–5.
Holmes, J. 1995. Women, men and politeness. London: Longman.
Hyvät & huonot 2003. Koonnut O. Keskevaari. TV-maailma, nro 1, 4–7.
Kaivola-Bregenhøj, A. 1998. Pilako vai eroottinen viesti? –
seksuaaliarvoitus on testi kuulijalle. Teoksessa J. Pöysä & A.-L.
Siikala (toim.) Amor, genus familia. Kirjoituksia kansanperinteestä.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 165–192.
Knuuttila, S. 1992. Kansanhuumorin mieli: kaskut maailmankuvan
aineksena. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Leech, G. 1990. Principles of pragmatics. Seventh impression. London:
Longman.
Mills, S. 2003. Gender and politeness. Cambridge University Press.
Muikku-Werner, P. 1993. Impositiivisuus ja kielellinen variaatio –
julkisten keskustelujen käskyt ja kysymykset kielenopetuksen
näkökulmasta. Joensuun yliopisto.
Näre, S. 2003. Väkivallalla julkisuuteen. Helsingin Sanomat 25.10.03.
Pälli, P. 2003. Ihmisryhmä diskurssissa ja diskurssina. Acta Universitatis
Tamperensis 910. Tampereen yliopistopaino.
Saukkonen, P. 2001. Maailman hahmottaminen teksteinä. Helsinki:
Yliopistopaino.
Seppänen, E.-L. 1989. Henkilöön viittaaminen puhetilanteessa. Teoksessa
A. Hakulinen (toim.) Suomalaisen keskustelun keinoja I. Kieli 4.
Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 195–222.
Stillar, G. F. 1998. Analyzing everyday texts: Discourse, rhetoric, and
social perspectives. Thousand Oaks: SAGE Publications.
Tainio, L. 2001. Puhuvan naisen paikka – sukupuoli kulttuurisena
kategoriana kielenkäytössä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura.

178

