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ILKEILYN AIHEET —
SAAKO KAIKESTA SANOA?
Pirkko Muikku-Werner
Joensuun yliopisto
Cooperation is often mentioned in the literature as an aim of harmonious interaction. In
real life, however, the situation is not so ideal because conflicts and misunderstandings
lurk in human communication on a daily basis. Language serves as a resource of both
malicious and teasing remarks which have been the object of our recent research. The
material has been acquired through inquiries in journals and collection by students of
cultural studies. This article deals with one particular problem of this larger whole,
namely, the topics mentioned by our informants as having been treated in more or less
malicious interaction. The following questions are discussed: what sort of areas can be
handled and are there any taboos when bullying or bantering other persons?
Keywords: malice, banter, taboo, interaction

1 ILKEILYN OLEMUS
Vuorovaikutuksesta annetaan usein ideaalistettu kuva: siihen osallistuvat rakentavat yhdessä keskustelun, ja heillä on selvä käsitys toistensa
tavoitteista ja jaetuista merkityksistä. Esimerkiksi Gricen (1975) ja
Leechin (1990) hahmottama interaktio sujuu harmonisessa yhteisymmärryksessä, jolloin jokainen edistää tilanteen myönteistä kehitystä
toisen huomioon ottavan kohteliaisuuden vallitessa. Suomalaistenkin on
havaittu pyrkivän välttelemään konflikteja, ainakin julkisissa keskusteluissa (Nuolijärvi & Tiittula 2000: 344–345). Toisaalta viime aikoina
erilaiset tosi-tv- ja Heikoin lenkki -ohjelmat ovat synnyttäneet arvioita
ilkeilyn lisääntymisestä ja sen hyväksymisestä yhteiskunnassamme.
Monien mielestä tällainen julkinen julmistelu mediassa on epätoivottavaa, koska pelätään sen vaikutusta asenteisiin: jos ilkeily esitetään
huvittavana tai harmittomana ilmiönä, voi olla vaikea todistaa kiusaamisenkaan kielteisyys. (Muikku-Werner 2004: 173–176.)
Tosielämässäkään diskurssit eivät aina etene ristiriidattomasti. Tässä
artikkelissa lähtökohtana on kuitenkin se, ettei ilkeily ole sama asia
kuin kiusaaminen (kiusaamisen määrittelyä ks. tarkemmin Salmivalli
1998). Aineiston perusteella näiden kahden ilmiön välisiä eroja voitaisiin luonnehtia seuraavasti:
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Ilkeily

Kiusaaminen

•
•
•
•

•
•
•
•

järjestelmällistä, toistuvaa
pitkäkestoista
johdonmukaista
johtaa ryhmittymiin,
osallistujien on valittava “puoli”

•
•

negatiivisesti eristävää
pahansuopaista syrjintää

•

usein myös fyysistä aggressiota

•

tuttujen välistä

•
•
•

satunnaista, ainutkertaista
lyhytaikaista
tilannesidonnaista
ei ryhmädynaamista, joskin
kiusoittelu voi synnyttää
myönteistä me-henkisyyttä
ei välttämättä (negatiivisesti)
eristävää kiusoitteluna
hyväntahtoisesti ryhmittävää
lähes aina vain verbaalista
piikittelyä
osalliset eivät välttämättä
toisilleen tuttuja

On selviö, etteivät ilkeily ja kiusaaminen aina selvästi poikkea
toisistaan. Eronteko on tarpeellinen jo siitäkin syystä, että kiusaamista
on paljon tutkittu, ilkeilyä ei. Satunnaisuus ja tilanteisuus ovat ehkä
selvimpiä ilkeilyn tuntomerkkejä:
(1) Ollessani jo aikuisena kosmetologilla kasvohoidossa hän kysyi, että millä
tavalla aamuisin puhdistan kasvoni. Vastasin, että huuhdon kylmällä
vedellä. Hän kysyi, että lähteekö voilautanen kylmällä vedellä puhtaaksi?
Ajattelin, että hänen palveluksiaan en tämän jälkeen tarvitse. Ki 12, N1

Esimerkissä 1 on ainutkertainen tilanne, jossa asiakas tulkitsee kosmetologin lausuman ilkeilyksi. Joku toinen saattaisi päätyä erilaiseen tulkintaan. Kun kosmetologille lienee tärkeää asiakkaan tyytyväisyys,
hänen intentionsa tuskin on ollut mielipahan tuottaminen, vaan hänen
hauskuuttamisyrityksensä vain epäonnistuu. Ilkeily on jatkumo, jonka
toisessa ääripäässä on pahansuopainen häijyys, toisessa hyväntahtoinen
kiusoittelu. Loukkaavaan kielennykseen naamioutuvalle leikkisälle kiusoittelullehan on tyypillistä aito positiivisuus; sen tavoitteena on lisätä
yhteisöllisyyttä, rakentaa meisyyttä. Kuitenkin jatkumoluonteen vuoksi
syntyy helposti väärinkäsityksiä, sillä toisen humoristiseksi tarkoittama
pilailu onkin toisen mielestä yksiselitteisesti loukkaavaa:

1
Aineistoon viitataan seuraavin lyhentein: Ki = kirjeet, S = sähköpostiviestit, O = opiskelijoiden
vastaukset, N = nainen, M = mies, E = sukupuoli ei ilmene. Informanttien yksityisyyden suojaamiseksi
nimen asemesta käytetään numeroita.
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(2) Toiset ovat toisia herkempiä. Viattomalta vaikuttavalla ilkeilyllä ihminen
saattaa loukata toista paljon pahemmin kuin olisi koskaan
tarkoittanutkaan. Uhri ei välttämättä paljasta sitä kuinka pahasti lievältä
vaikuttava ilkeily on häntä loppujenlopuksi satuttanut. O 6, N.

Kuten edellisestä esimerkistä ilmenee, osa aineiston vastaajista tiedostaa selvästi potentiaalisen riitasoinnun tarkoituksen ja vaikutuksen
välillä.
2 AINEISTO JA METODI
Jotta saataisiin2 selville, hahmottuuko ilkeily ihmisten mielissä
pahanilkiseksi letkautteluksi vai hyvänsuovaksi ilkikurisuudeksi,
kerättiin ihmisten kokemuksia heidän harjoittamastaan tai heihin
kohdistuneesta ilkeilystä. Artikkeli perustuu ensinnäkin Pirkka-lehden
(kyselyn saatekirje ks. liite I) ja Helsingin Sanomien lukijoiden lähettämään ja toiseksi kulttuurintutkimuksen opiskelijoiden kokoamaan
aineistoon.3 Taulukosta 1 on nähtävissä eri vastaajaryhmien sukupuolinen jakauma. Vastaajista valtaosa on naisia, mikä ei silti todista naisten
olevan miehiä ilkeämpiä. Vinouma on hyvin tavanomainen, sillä lähes
kaikkiin kyselyihin vastaavat naiset miehiä innokkaammin.
Taulukko 1. Erilaisen aineiston lähettäjien sukupuolinen jakauma
Aineiston laatu

Sukupuoli

Yhteensä

Nainen

Mies

Ei mainintaa

Kirjeet ja kortit

24

2

6

32

Sähköpostiviestit

25

7

1

33

Opiskelijoiden
vastaukset
Yhteensä

11

3

–

14

60

12

7

79

Käsityksiä ilkeilystä sekä ilkeilijöistä ja heidän kohteistaan olen
käsitellyt toisaalla (Muikku-Werner 2005). Tämän artikkelin tarkastelukohteeksi on rajattu ilkeilyn aiheet, joiden kategoriointi perustuu aineiston analyysiin. Informantit eivät välttämättä suoraan nimenneet ilkeilyn
2

Tutkimuksen alkuvaiheen jälkeen sitä on jatkettu yhdessä perinteentutkija fil. tri Sinikka Vakimon
kanssa.
3
Myöhempi SKS:n avulla toteutettu keräys tuotti yli 800 sivua tekstiä.
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teemoja, vaan luokitus on tehty tapauskuvausten pohjalta. Liitteessä II
nähtävä luokitus helpottaa hahmottamaan aiheiden kirjon. Esimerkkien
yhteydessä yksityiskohtia, kuten nimiä, on muutettu informanttien
yksityisyyden suojelemiseksi.
Väljänä tulkinnallisena viitekehyksenä on diskurssianalyysi, jolla
tarkoitetaan mm. kirjoitettujen tekstien tutkimusta. Tekstit syntyvät
niiden valintojen perusteella, jotka tehdään kielen tarjoamista vaihtoehdoista. Samanlaisten valintojen varaan rakentuvat tekstit kytkeytyvät
toisiinsa, muistuttavat toisiaan (Heikkinen 1999: 53–55; Pälli 2003: 22).
Myös ilkeilyä – ja sen teemoja – kuvaavilla teksteillä ja tekstijaksoilla
on omalajisia piirteitä.
Kielen merkityspotentiaalia voidaan lähestyä ideationaalisen,
interpersoonaisen ja tekstuaalisen metafunktion kautta (Halliday 1994:
53–56). Sisällön kannalta on kiinnostavaa, miten asiat ja ilmiöt esittyvät. Juuri kielen ideationaaliset resurssit tarjoavat kirjoittajalle keinot
nimetä, luokitella ja kuvata maailmaa sellaisena kuin hän sen kokee ja
havaitsee (Stillar 1998: 20). Interpersoonaiset resurssit mahdollistavat
paitsi sosiaalisten roolien rakentamisen myös sen, että kirjoittaja voi
ilmaista asenteitaan vastaanottajaan tai viestin sisältöön nähden. Tekstuaalinen metafunktio liittyy kielellisen esityksen rakenteeseen, jolloin
korostetaan toisaalta tekstin sisäistä organisoitumista tai linkkiytymistä
ulkoiseen kontekstiin intertekstuaalisuuden kautta (Fairclough 1994
[1989]: 144). Merkityksen synnyssä ovat tietysti yhtäaikaisesti läsnä
kaikki kolme metafunktiota, ja ne punoutuvat yhteen.
Tässä analyysissa tekstuaalinen metafunktio ei ole keskeisessä
merkityksessä. En tarkastele tekstejä kokonaisuuksina, vaan ilkeilyaiheita kuvaavat katkelmat on irrotettu kontekstistaan; siten fokusointi
tekstien kokonaisrakenteeseen ei ole relevanttia. Tärkeimmiksi nousevat ideationaalinen ja interpersoonainen metafunktio: miten representaatiota rakentava kuvaa, nimeää ja luokittelee hahmottamaansa ilkeilytilannetta, ja miten hän hyödyntää lingvistisiä valintoja merkitäkseen
tietyt ainekset tyypillisiksi, oikeiksi ja hyviksi. Yksi potentiaalinen
mahdollisuus kannanottoon aineksen laadusta on pitää aihetta tabuna.
Osa vastaajista tuomitseekin kuvaamassaan tilanteessa esille otetun teeman käsittelyn: siitä ei olisi saanut puhua. Arviot on voitu kielentää
suoraan, tai ne jätetään lukijan pääteltäviksi kerronnallisin keinoin: liian
tungetteleva, henkilökohtaisuuksiin menevä henkilö näyttäytyy ”pahana” ihmisenä.
Verbaalisina tabuinahan pidetään yleensä aihepiirejä ja sanoja, joiden käyttöä olisi kommunikaatiossa mieluummin vältettävä. Hienotunteisuuttaa vaativia teemoja pitäisi käsitellä vain tietyllä ennalta määrätyllä tavalla, ennalta määrätyissä sopivissa yhteyksissä. (Zöllner 1997:
25.) Riidanalainen aihe saattaa johtaa jopa konfliktiin (Nuolijärvi &
Tiittula 2000: 280).
Käsitykset tabuista ovat kiinteästi sidoksissa henkilön tapaan hahmottaa moraalia (Stagl 1989: 720). Tabuthan ovat hyvin ryhmä- ja
tilannesidonnaisia, joten on otettava huomioon, kuka puhuu kenen
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kanssa, milloin ja missä (Schröder 2003: 205). Tabujen rikkominen
uhkaa henkilön negatiivisia kasvoja: jos virheellisesti uskotaan kaikkien
privaattien aiheiden olevan “vapaita hyödynnettävissä”,4 loukataan
hänen yksityisyyttään. Arkaluontoinen, puhutellusta epäsuotuisia piirteitä mahdollisesti paljastava aihe uhkaa myös asianomaisen positiivisia
kasvoja, myönteistä minäkuvaa, joten tulkinnassa hyödynnetään
pragmatiikankin käsitteitä. Toimintatapoja suhteutetaan potentiaalisen
kasvouhkaan. (Brown & Levinson 1990 [1987]: 65–68.)
Informanttien tekstit ovat osana merkityssuhteiden systeemiä, joka
muotoutuu sosiaalisissa käytännöissä ja johon kulttuurissa vallitsevilla
arvojäsennyksillä on vaikutusta mutta joka samalla rakentaa sosiaalista
todellisuutta (ks. tarkemmin Jokinen & Juhila & Suoninen 2000: 27).
Hypoteesina on, että ilkeilytapausten kuvauksissa suorasti ja epäsuorasti otetaan kantaa puheena olevien aiheiden soveliaisuuteen. Näin vastauksissa ilmentyvät kirjoittajien ja yhteisön arvojärjestelmät, niihin
uskotaan rakentuvan tietyn maailmankuvan. Voidaan etsiä vastausta
kysymyksiin, millainen on kirjoittajien mielestä ihmisen oikeus yksityisyyteen ja millaisia ovat aiheet, joista ei saisi puhua. Lyhyesti käsitellään osallistujien sukupuolta.
3 ILKEILYN AIHEET
Vaikka kiinnostuksen osoittaminen toista kohtaan onkin yksi kohteliaisuuden piirre (Brown & Levinson 1990 [1987]: 102), terveydentila
(lihavointi viittaa liitteen II kategorioihin) on perinnäisesti kuulunut
yksilön henkilökohtaiseen alueeseen eikä sen käsittelyä pidetä suotavana, jollei asianomainen itse ota asiaa puheeksi. Tätä yksityisyyttä ei
välttämättä kuitenkaan kunnioiteta, ja informantit raportoivat hyvinkin
epähienosta sairauksiin kohdistuvasta ilkeilystä. Esimerkissä 3 näkyy
pyrkimys kategorioinnin hienosäätöön: ilmeisesti informantti pitää
ilkeyttä pysyvämpänä ominaisuutena kuin tilapäisesti törkeää käytöstä:
(3) Oliko ilkeyttä vai törkeää käytöstä [kursivointi artikkelin kirjoittajan]
hoitajan asiaan kuulumaton sanailu ja syyllistäminen jonka kohteeksi olen
joutunut. Olen 65 vuotias ja korkea verenpaine on ollut n. 9 vuoden ajan
riesana. Joudun siis mittauttamaan verenpainettani melko usein. Taas
kerran hiivin pitkin jalkalistan viertä terveyskeskukseen arka ja jännittäjä
kun olen ja melkein anteeksi pyytäen verenpaineeni korkeutta. Hoitajan
kommentti oli seuraava:” Minua ei kiinnosta miten tautiasi hoidat, tauti on
sulla ei mulla.” Muuta ei sillä kertaa puhuttukaan. Eräällä kerralla kysyin
jotain en enää muista mitä, vastaukseksi sain: ”Kylläpä kyselet tyhmiä,

4

Free goods -käsite tarkoittaa materiaalisella tasolla hyödykkeitä, jotka ovat korvauksetta
käytettävissä (esim. ravintolan pöydällä lojuvat tulitikut). Henkisellä tasolla vapausrajoitukset
koskevat muun muassa keskustelun aiheiden valintaa. (Goffman 1971.)
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sinä olet kysellyt tyhmiä ennenkin.” Tämä tapahtui jo lähes parikymmentä
vuotta sitten mutta muistan sen koko ikäni. Ki 16, N

Hyvin monet kyselyyn vastaajista korostavat sitä, että ilmiön
luokittaminen pahansuopuudeksi on tilanteista ja henkilösidonnaista
(aviomies <-> kollega) (esim. 4). Myös raskaus on yksityisasia, josta
tiedottamisen ajankohdasta päättäminen kuuluu tuleville vanhemmille.
Toisaalta yksi positiivisia kasvoja loukkaava toimintamalli on olla
osoittamatta kiinnostusta toiselle tärkeistä asioista sen jälkeen, kun
esimerkiksi raskaudesta on tullut sallittu puheenaihe (kukaan ei
kommentoinut):
(4) Esim. sama kommentti aviomieheni suusta tuntuu vitsiltä, jolle voimme
yhdessä nauraa. mutta koska tiedän kollegani muutenkin vetävän mattoa
jalkojeni alta, asia muuttuu ilkeilyksi. En esimerkiksi ollut kovin ilahtunut,
kun kollega kyseli, olenko raskaana. Vaikken vastannut myöntävästi, hänen
mielestään oli oikeutettua levittää perätöntä juttua. Kaikki tulivat
onnittelemaan. (Koska edelliset raskaudet olin pystynyt pitämään salassa.)
Kun sitten oikeasti olin raskaana ja aloin puhua siitä, kukaan ei
kommentoinut. S 7, N

Läheisen menetyksen kohdanneen sensitiivisyyden ymmärtämisen
luulisi olevan itsestään selvää; vastaajan kannanotto on yksiselitteinen:
kuolema kategorioidaan yksiselitteisesti tabuaiheeksi (esim. 5):
(5)

Kuolemantapauksista ei ainakaan pitäisi ilkeillä. Kun toinen
vanhemmistani kuoli ja työtoverini ensin selvitti, että olin asunut
”samassa” taloudessa hänen kanssaan ja sen jälkeen tokaisi: ”Siinä sinulla
onkin totuttelemista” (mielestäni vielä ilkeällä äänenpainolla), oli se
mielestäni melko loukkaavaa. (Entä jos hänen aviopuolisonsa joskus
kuolee ja leskelle sanotaan: ”siinä sinulla onkin totuttelemista kun olet
naimisiin mennyt tms.). Ki 32, E

Yhtä aralla alueella liikutaan, kun puututaan henkilön ulkonäköön tai
ominaisuuksiin. Positiivisia kasvoja suojelevaan käytökseen liittyy
hyväksynnän osoittaminen, ja niitä uhkaavat kritisointi ja loukkaukset,
toisen niin sisäisten kuin ulkoistenkin persoonallisten ominaisuuksien,
väheksyminen (Brown & Levinson 1990 [1987]: 66, 102 ). Yllättävästi
jopa perheenjäsenet kirjoittuvat ilkeilijöiksi – ehkä läheisten suhteiden
uskotaan sallivan käyttäytymistä, jonka kaltainen vieraiden välillä
miellettäisiin mahdottomaksi. Kun tämäntapainen ehkä kiusoitteluksi
tarkoitettu sanailu kohtaa vieraan yleisön, se saattaa reagoida hämmentyneenä: Keskustelussa syntyi kiusallinen tauko – – (esim. 6). Kuitenkin läheisen ilkeys voi tuntua erityisen haavoittavalta (esim 7: äidin
selvä halu loukata), koska perheen olettaisi tarjoavan perusturvan ja
tukevan silloinkin, kun muusta ympäristöstä saatu palaute on kielteistä.
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Perheen, suvun ja ystävien määrittely on aloitettava alusta, jos taattuina
pidetyt myönteiset ominaisuudet eivät toteudu:
(6) Olin äitini, poikani ja poikani vaimon kanssa kyläilemässä ja tutustumassa
uusiin ihmisiin. Poikani on hauskan näköinen. Siinä kahvikupposen
ääressä kaikenlaisia pölistessämme äitini sanoi yhtäkkiä: ”Tapio on tainnut tulla vähän minuun. Sinä olet sitten taas tullut enemmän isäsi sukuun.”
Lyhyt tauko. ”Se isoisäsi oli sitten ruma mies.” Keskustelussa syntyi
kiusallinen tauko, ja kaikki katsoivat hiljaisina minuun. Olin siis tullut
isäni sukuun, joka oli tavattoman rumaa. Ki 4, N
(7) Olin 17-vuotias ja äidin kanssa etelässä lomalla. Jumppasin hotellihuoneessa ja äiti sanoi, että: ”Minä olin kyllä sinun iässäsi paljon hoikempi.”
– – Loukkaannuin, koska, edelleen, äiti ei saisi sanoa noin, ja vertaaminen itseensä samanikäisenä on nöyryyttävää. Lisäksi hän todennäköisesti oli väärässäkin. Pahinta oli äidin selvä halu loukata tai aiheuttaa
pahaa mieltä. Paha mieli tulikin ja päivä oli pilalla. O 3, N

Palveluammateissa toimivilta odotetaan hienotunteisuutta. Esimerkissä
8 informantti pohtii sanavalinnan (läskiä) merkitystä. Hän puuttuu
tärkeään seikkaan: vaikka hän itse ei suuremmin loukkaantunutkaan,
jollekulle toiselle kokemus olisi voinut olla kamala paikka. Neutraalin
ilmauksen käyttö ei tunnu kohtuuttomalta vaatimukselta, kun kyse on
muutenkin epätasa-arvoisesta potilas–lääkäri-suhteesta.
(8) – – Sitten tuli mieleeni eräs tapaus, kun olin selästäni lääkärillä. Odotin
toista lastani ja olin lihonut hirmuisesti. Lääkärinainen tokaisi, ettei hän
löydä edes kohtuani, kun päällä on niin paljon läskiä! Nii-in, LÄSKIÄ!
Toisaalta en loukkaantunut, koska se oli aivan totta, olin paisunut kuin
pullataikina. Toisaalta olin loukkaantunut tuosta sanasta: LÄSKIÄ. Olisi
sen voinut hienovaraisemminkin sanoa. Onneksi en ollut itkuherkkä
odotusaikanani(-kaan). Jollekin toiselle se olisi ollut kamala paikka. Ki
18, N

Nyky-yhteisössä identiteetti rakentuu usein suoriutumisen ja
saavutusten ulottuvuudella, ja esimerkiksi työelämästä syrjäytyminen
on useimmille turhauttava kokemus. Informantit pitävät vihjailua
työhaluttomuudesta tai suoraan ilmaistua mielipidettä työttömän
vähäarvoisuudesta erittäin loukkaavina.
Esimerkissä 9 vastaaja
kategorioi kälynsä toiminnan huonoksi käytökseksi, joka saattaa siirtyä
mallina muillekin; hän käyttää myös hyvin asenteellista sanastoa
arvioidessaan tämän tapaa ilmaista mielipiteensä (tyrmistyttävä;
törkeästi ). Esimerkin 10 vastaaja puolestaan käyttää meronyymiä (osa
edustaa kokonaisuutta)
kieli tuttavansa satuttavaa toimintaa
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kuvatessaan; teräväkielisyys onkin
pahansuopuudesta puhuttaessa:

hyvin

yleinen

synonyymi

(9) Näinä vuosina olen ollut usein työttömänä ja siitä sukulaisille riemua riittää. Heillä ei tunnu olevan muuta huolta kuin se, olenko sillä hetkellä töissä vai en. Tyrmistyttävintä on kälyn käytös, hän kuvittelee että toisille voi
sanoa törkeästi päin naamaa mitä vain ja vieläpä hänen omien lastensa
läsnä ollessa. Näin lapsetkin kasvatetaan kohtelemaan toisia ihmisiä
rumasti. – – Kälyn ensimmäisen vierailun alkuhetket kotiini sujuivat
jotenkin tähän tyyliin. Hän ei ehtinyt vielä sohvalle istahtaa kun hän jo
lausahti: ”Miksi sinulle ei järjestetä töitä työvoimatoimistosta kun sieltä
muillekin töitä löytyy?” Ki 6, N
(10) Tämä tapahtui jo lähes parikymmentä vuotta sitten mutta muistan sen
koko ikäni. Mieheni työpaikka lopetettaisiin ja työttömyys uhkasi. Tuttavaperheen rouvan ilkeän terävä kieli satutti pahasti: ”Te olette sitten liian
mitättömiä meidän seuraan, me emme halua olla työttömien kanssa missään tekemisissä.” Mieheni työttömyys kesti kolme päivää. Ki 16, N

Työelämä on monesti kilpailua samoista ylennyksistä tai palkanlisistä,
tai työyhteisössä vallitsee hierarkia. Tällöin vasta taloon tullut on usein
heikoissa asemissa, jos ymmärtäväisen työtehtäviin ohjaajan paikalla
onkin vähemmän empaattinen työtoveri. Toveri-kategoriointiin liitetään
kielteisyyttä odotuksenmukaisen myönteisyyden asemesta (esim.11):
(11) Työtoveri-ilkeily taas näkyy esim. orientointitilanteessa, missä uusi työntekijä ei saa kysymyksiinsä minkäänlaista vastausta. Sen sijaan sitäkin
enemmän jälkikäteen työsuorituksen arvostelua, hymähtelyä ja
ylimielisyyttä. Super-työtoveri saattaa esim. kahvitunnilla tai muuten epävirall. illanvietossa ”viihdyttää” toisia nuoremman työtoverin edesottamuksilla ja mahd. epäonnistumisilla. Hän jättää tahallisesti tiedottamatta
nuoremmalle ja käyttää eli ”kerää” itselleen valtaa sillä tavalla. Ilkeilevä
työtoveri ”savustaa” ei-toivotut kilpailijansa ulos. ”Kateus vie kalatkin
vedestä” johtaa siihen, että vanhempi työtoveri järjestää ovelasti nuoremman naurunalaiseksi tai juonii mahdottomia tehtäviä ratkaistavaksi. Ki
17, N

Perheen ja ystävien merkitys on ihmiselle suuri. Suhteen loppumista
tuskin kukaan haluaa käsiteltävän julkisesti, sillä avioero on useimmille
kivulias prosessi. Asiasta “tiedottava”, luottamuksen pettävä toimii
oletusten vastaisesti eikä sovi ystävä-kategoriaan (esim. 12). Toisaalta
ystävän ominaisuudet määrittää jokainen itse, eikä niiden kritisoiminen
ole muiden asia. Esimerkissä 13 informantti pohdiskelee arvostelijoiden
hänen ystäväänsä liittämän määrittelyn (alkoholiongelma; juoppo)
potentiaalista ulottumista häneen itseensä kiinnostavalla tavalla:
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(12) Ystävyyssuhteissa minun oli vaikea havaita ilkeyttä, kunnes hoksasin erää
ystävättäreni kohdalla että hän iloitsi epäonnistumisestani. Avioeroni
kipujen keskellä hän otti tehtäväkseen ”tiedottaa” juhlissa ja
tavatessamme muita ystäviäni tilanteestani. Hänen kommenttinsa olivat
vihjailevia, syyttäviä ja tuomitsevia. Kaiken hän osasi pukea näennäisesti
kauniiseen pakettiin ja kertoi asioistani aina hymyssä suin. Ki 7, N
(13) Murrosiässä ystävystyin minua huomattavasti vanhempaan mieheen, jolla
oli alkoholiongelmia – –. Ystävyyden alkaminen perustui kalastusintooni
ja siihen ettei meillä ollut siihen aikaan omaa soutuvenettä ja hänellä oli.
Tästä ystävyyssuhteesta minulle ilkeiltiin, vaikka todennäköisesti minua
itseäni ei juoppona pidetty. Kalastelimme yhdessä silloin tällöin aina
aikuisikään saakka. Ki 25, M

Edellä oleviin esimerkkeihin on osunut vain murto-osa liitteessä II
näkyvistä ilkeilyn aiheista. Kaikki ilkeilyteemat eivät välttämättä ole
tabuja, ja tabuksi luokittaminen on yksilöllistä, kuten luvussa 2 mainittiin. Tässä yhteydessä kiinnostavimpia ovat olleet tabuaiheet, koska niiden käsittelyyn usein liittyy yksilön näkemyksiä oikean ja väärän ulottuvuuksista. Schröderin (1995: 9, 26) keräämässä aineistossa saksalaiset
opiskelijat listasivat seuraavan kaltaisia tabuina pitämiään aiheita: 1)
seksuaalisuus, 2) rahat ja tulot, 3) menneisyys, 4) homoseksuaalisuus,
5) kuolema, sairaus ja vammaisuus, 6) insesti, 7) kontrolloimattomat
kehon äänet, 8) AIDS ja 9) kirkon ja uskonnon kritisointi. Omassa
aineistossani ei kaikkia näitä teemoja toki käsitellä, mutta selvästi on
nähtävissä yleiseurooppalaista yksimielisyyttä tiettyjen asioiden vältettävyydestä, toive, joka ei arjen vuorovaikutuksessa kuitenkaan toteudu.
4 ILKEILYN TULKINNAT JA OSAPUOLET
Kyselyyn vastanneet ovat joutuneet ilkeilyn kohteeksi mitä moninaisimmista syistä. Aina tutkija ei ole samaa mieltä kuin informantti, vaan
hänestä tuntuu, ettei kuvatun tilanteen puhuja välttämättä ole ollut pahantahtoinen. Analysoijan on kuitenkin edettävä tulkinnassaan lähtökohtanaan informantin kategoriointi, hyvän ja pahan luonnehdinta
(ideationaalinen metafunktio). Joskus ilkeilyn kohde on todellakin ymmärtänyt sanotun väärin ja huomaa erehdyksensä vasta paljon myöhemmin:
(14) Olin ehkä kymmenvuotias, kun menin koulun jälkeen naapuriin leikkimään. Oikaisin pellon poikki, koska matka oli näin paljon lyhyempi. Pellolla oli naapurin perunakuoppa, jonka luona talon emäntä oli töissä. Koulun jälkeen olin vaihtanut ylleni kotivaatteet, ja silloin oli jalassani ruskeat
teryleenihousut, joissa oli polvien kohdalla isot paikat lähes samanvärises-
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tä kankaasta. Tavatessani emännän siinä pellolla hän sanoi minulle: ”Kun
on paikka paikan päällä, niin on markka markan päällä.” Tämä lausahdus
tuntui minusta tosi pahalta, koska koin sen ilkeänä huomautuksena paikatuista housuistani. Kun naapurissa olosuhteet olivat vielä vaatimattomammat kuin kotonani loukkaus tuntui entistä hätkähdyttävämmältä. Asia on
säilynyt mielessäni liki neljäkymmentä vuotta. Iän myöten kyllä sitten
ymmärsin, mitä naapuri tuolla sanonnalla tarkoitti. O 1, N

Jotkut vastaajista raportoivat kokemuksistaan hyvinkin neutraalisti,
jolloin interpersoonaiseen metafunktioon sisältyvää asioiden arviointia
ei juuri ilmene. Toisten kärkevissäkin kannanotoissa näkyvät
loukkauksen pitkäkestoisen vaikutukset: sanottua ei ole unohdettu
vuosikymmentenkään aikana.
Luvussa 3 informanttien vastauksia tulkittaessa ei ole puututtu
heidän sukupuoleensa, mutta taulukoista on nähtävissä puhujien ja
puhuteltujen sukupuoli. Teräväkielisyys yhdistetään usein naiseen
(NS: teräväkielinen juoruämmä): “Haavan lehdet ja naisen kieli eivät
pysy paikoillaan”. Tätä yleistä uskomusta vahvistavat esimerkiksi
monet sarjakuvat (mm. Harald Hirmuinen). Naisten stereotyyppisestä
pisteliäisyydestä kaikki eivät ole kuitenkaan yhtä vakuuttuneita.
Esimerkiksi Brown (1980) ja Holmes (1995) esittävät naisten rakentavan sopuisaa vuorovaikutusta, välttelevän konflikteja ja olevan
valmiita anteeksipyyntöihin. Toisaalta Mills, joka edustaa kolmannen
aallon feministilingvistejä, suhtautuu kriittisesti uskomukseen naisen
myötäsyntyisestä miellyttävyydestä. Hän on osoittanut, ettei sanotun
kohteliaisuusastetta voi ennalta määrätä. Sitä ei voi ratkaista puhuja
yksinään, vaikka hänen tarkoituksensa olisikin hyvä, vaan se riippuu
kontekstista (Mills 2003: 231, 245–246). Se, että ilkeilyn tuottajista
näyttää suuri osa olevan naisia, on tyypillinen kyselyihin liittyvä ongelma, kuten aiemmin mainitsin
Liitteinä olevista taulukoista (2, 3 ja 4) on huomattavissa kiinnostava piirre: nainen kohdistaa kärjekkään huomautuksensa voittopuolisesti
toiselle naiselle, kun taas mies suuntaa ilkeilyn naiselle. Näin pienen
aineiston perusteella ei syytä tämäntapaiseen sukupuolittumiseen
uskalla edes arvailla. Myöskään tietyt aiheet eivät tunnu olevan
sidoksissa ilkeilijän sukupuoleen; ehkä hiukan yllättävästi miehetkin
huomauttelevat esimerkiksi ulkonäöstä. Ainoastaan varusmiespalvelu ja
naismaisuus ovat selkeästi sulupuolittuneita teemoja.
5 LOPUKSI
Usein privaatille alueelle tungetteluun suhtaudutaan kielteisesti – eikä
syyttä: tutkitut tekstit osoittavat, että yksityisyyden rajoja loukataan joskus hyvinkin röyhkeästi. Aiheita (sairaudet, ihmissuhteet tms.), joiden
käsittely on ollut informantille kiusallista, on nostettu esille, tai hänen
kasvojaan on uhattu kritisoimalla avoimesti ulkonäköä, pukeutumista
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tai muita ominaisuuksia. Tällainen olettamieni suomalaisen puheyhteisön tabujen rikkominen on odottamatonta, ovathan sosiaalistumisen
myötä saavutettuihin taitoihin ainakin aiemmin kuuluneet tahdikkuus ja
varovaisuus. Onko tarpeen päivittää hyvän käytöksen määritelmä, vai
onko esimerkin 15 informantti edelleen oikeassa:
(15) Pahimpana pidän henkilön fyysisiin ja/tai henkisiin ominaisuuksiin
kohdistuvaa ilkeilyä, samoin vaatetukseen, asumiseen, jne. Muuten
väittelykin joskus on paikallaan, vaikka siinäkin voi toki loukata toisen
poliittista tai uskonnollista vakaumusta. Hienotunteisuus on toki hyvän
käytöksen perusta. Ki 25, M

Ilkikurinen kiusoittelu on kuulunut aina kulttuuriimme, mutta aineisto,
josta artikkelin esimerkit ovat peräisin, osoittaa, etteivät kyseessä aina
ole hyväntahtoiset letkautukset vaan tavoitteelliselta vaikuttava toisen
loukkaaminen. Kielentutkijan koulutuksella ei pysty sanomaan, mistä
tällainen kehitys johtuu, onko ilkeys juurtunut entistä syvemmälle. Ainakaan ilmiö ei ole pelkästään tämän hetken suuntaus, koska monet
vastaajista kertovat vuosikymmeniä sitten sattuneista tapahtumista.
Lingvistin kannalta aihe on kiinnostava jo pelkästään sen vuoksi, että
käsitys harmoniseksi kuvitellusta arjen vuorovaikutuksesta kyseenalaistuu. Asioiden, esimerkiksi toisilleen vastakkaisten tulkintojen olemassaolon, tiedostaminen toivottavasti lisää sopuisamman interaktion
edellytyksiä.
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LIITE I SAATEKIRJE PIRKKA-LEHDEN KYSELYÄ VARTEN
Yleensähän ihmisillä on tapa muistaa vuosikymmeniä jopa sanatarkasti
itseemme kohdistuneet häijyydet. Mitä me sitten ylipäänsä pidämme
ilkeilynä? Ovatko sitä solvaukset, vähättely, kiusoittelu? Milloin
ihmiset loukkaavat toisiaan: onko se joskus sallittua, joskus ei? Kuka
voi kellekin letkautella, kuka ei? Millaisista asioista voi ilkeillä?
Tutkijaa kiinnostaa kaikki mahdollinen aito materiaali, jonka ihmiset
ovat tulkinneet ilkeilyksi. Samantekevää, oletteko olleet itse teossa vai
kohteena. Toivottavaa olisi, jos vastaisitte edellä olevien kysymysten
lisäksi seuraaviin tiedusteluihin: Mitä sanottiin? Millaisesta tilanteesta
oli kyse (tietoa taustasta)? Millaisessa asemassa toisiinsa nähden
osapuolet olivat (mies/vaimo; oppilas/opettaja; työntekijä/työnantaja
jne.)? Minkä ikäisiä – suunnilleen – henkilöt olivat ja mitä sukupuolta?
Oliko kyse suullisesta vai kirjallisesta pahansuopuudesta? Olitteko itse
puhujana/kirjoittajana vai kuulijana/lukijana? Mikä oli ilkeilyn tulos?
Tällaisista seikoista tarvittaisiin tietoa tutkimuskäyttöön. Keskeisenä
tavoitteena on ennen kaikkea selvittää se, miten ilkeys ilmenee
kielellisesti ja millaisissa tilanteissa. Kaikkea saatua tietoa käsitellään
luottamuksellisena, eikä vastaajan nimi tule esille missään yhteydessä.
Voit vastata myös nimimerkillä tai nimettömänä.
Voitte lähettää tietoja sähköpostiosoitteeseen pirkko.muikkuwerner@joensuu.fi tai asianomaiselle postiosoitteeseen Joensuun
yliopisto PL 111, 80101 Joensuu.
Kiittäen yhteistyöstä Pirkko Muikku-Werner
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LIITE II
Taulukko 2. Ilkeilyn aiheita kirjeissä
Aihe

♀ > ♀5

Terveydentila
yms.

sairaus, mielenterveys

Yksilön
ominaisuudet
yms.

persoonallisuus, hiljainen
luonne, ulkonäkö, vaatetus,
hiukset, ilme
valokuvattaessa

Taloudellinen
tila

♀>♂

ulkonäkö,

urheilusuoritukset,
ulkomuoto

sukulaisen
mielisairaus,
mielenterveys,
diabetes,
sairaudet
ihonhoito,
silmälasit,
taittovirhe, pituus,
laihuus, kengät
omaisuus,
asunnon haku

haaveammatti,
vanhempien
ammatit

(miehen) työttömyys

Sekalaista

♂>♀

raha

Työelämä yms.
Perhe,
ihmissuhteet

♂>♂

työsuunnitelma
-tehtävät, -tavat

tausta, romani-nimi,
aviomies, perhe,
huoneistossa olevan tavaran
määrä, avioero,
lapsettomuus

lukemaan opettelu

epäonnistuminen,
laulun sanat, naapurin
seinäänlyönnit nyrkillä

lapsen toiminta,
lapsen/vanhemman kuolema,
vanhempien
puoluekanta

Taulukko 3. Ilkeilyn aiheita sähköpostiviesteissä
Aihe

♀ >♀

♀>♂

♂>♂
raskaus

Terveydentila yms.

5

♂>♀

Yksilön ominaisuudet yms.

henkilökohtaiset
asiat,
luonteenpiirteet

Työelämä yms.

oppilaan käytös,
koulutus

Perhe, ihmissuhteet

sisarukset,
aviopuoliso

Sekalaista

saapuminen
kutsuille

yksityiselämä, omasta
elämästä kerrotut asiat,
hajuveden tuoksu, ulkonäkö, mielipiteet, heikkoudet
maataloustyöt

oppilaiden “huonous”,
toimiminen työpaikalla

epäily varkaaksi

Ilkeilijän sukupuoli on mainittu ennen kohteen sukupuolta.
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Taulukko 4. Ilkeilyn aiheita opiskelijavastauksissa
Aihe

♀ >♀

♀>♂
toiminta
harrastusten parissa,
arvelut seksuaalisesta suuntautuneisuudesta, ulkomuoto, alkoholinkäyttö,
lihavuus

Yksilön ominaisuudet yms.

älykkyys, vaatetus,
murre, ulkomuoto,
urheilusuoritus

Taloudellinen
tila

status

Työelämä yms.

työtehtävistä
suoriutuminen,
työssä toimiminen,
töistä saatu loma

Perhe,
ihmissuhteet

parisuhde

päiväunille laitto,
ajankäyttö lasten
kanssa

Sekalaista

käytös oppitunnilla,
eväiden syönti
luokassa

puhelimen sointi
oppitunnilla,
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♂>♂

♂>♀

hiihtoharrastus,
urheilusuoritus,
naismaisuus

kasvonpiirteet,
seksuaalisuus,
älykkyys,
ulkonäkö,
silmälasit,
tanssiminen,
keskustelun
aihe

toiminta ja
tehtävät varusmiespalveluksessa

ruuanlaitto,
opiskelun aihe,
kutsujen asemesta maataloustöihin
parisuhde,
lasten
lukumäärä

kysymysten
esittäminen,
“käytännön pilat”

kastuneet
vaatteet,
möröllä
pelottelu,
poisjäänti
tapahtumasta

