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Tässä tutkielmassa tarkastelen yhdysvaltalaisen South Park -tv-sarjan tapaa esittää 
poliittisia aiheita ja politiikan toimijoita. Tulkitsen kahdeksaa sarjan jaksoa 
sisällönanalyyttisin ja kuvatutkimuksellisin keinoin. Muodostan yksittäisissä jaksoissa 
esitetyistä kuvista ja tekstisisällöstä induktiivisen päätelmän, johon kokoan yhtenäisen 
näkemyksen sarjan tavasta esittää ja kehystää politiikkoja, poliittista toimintaa sekä 
asiakysymyksiä jaksoissa. 
 
Tutkimuksen pääaineiston jaksoissa esiintyy useita erilaisia aiheita ja teemoja, joita on 
mahdoton asettaa yhden kokoavan temaattisen tulkinnan alle. Työni kannalta on 
johdonmukaisempaa analysoida ja tulkita kulloinkin käsiteltävänä olevan jakson 
sisällössä esitettävää kokonaisnäkemystä etenkin liberaali–konservatiiviasettelun ja 
toisaalta puoluepoliittisen demokraatti–republikaani-dikotomian kautta. 
 
Analyysistäni selvisi, että South Park kritisoi niin demokraatteja kuin republikaanejakin. 
Yleisesti sarjan sisällössä ei ole havaittavissa selkeää preferenssiä liberalismin ja 
konservatismin kannatuksen suhteen. Sen sijaan on ilmeistä, että sarja kritisoi 
useammin demokraattipuolueen poliitikkoja ja toisaalta äärikonservatiivisia ilmiöitä. 
Sarjan jaksot käsittelevät kulloinkin virassa olevia presidenttejä, George W. Bushia ja 
Barack Obamaa erittäin hyvässä valossa. Suurin kritiikki lankeaa selvästi 
demokraattipuolueen Al Gorelle ja Hillary Clintonille. 
 
Sarjassa arvokysymyksiä ja median painotuksia käsittelevät jaksot puolestaan tarjoavat 
hyviä syitä tulkita sarjan esittämä näkemys hyvin kaksinaisena: äärikonservatiivisia 
arvoja, kuten seksuaalitasa-arvon vastustamista kritisoidaan sarjassa lopulta varsin 
avoimesti. Toisaalta, sekä Obamaa ylistävä media että presidenttiä ylenpalttisesti 
kritisoiva Glenn Beck esitetään sarjassa hyvin järjenvastaisina toimijoina. 
 
South Parkin luoma yleiskuva on lopulta hyvin pitkälti keskitietä noudatteleva. Sarja 
esittää usein äärimmäisyyksiä ja muodostaa tarinansa lähes aina niiden ympärille. 
Sarjan yleisote on kuitenkin äärimmäisyyksiä kritisoiva. Se esittää ääri-ilmiöt 
tarkoituksenmukaisesti hyvin radikaaleina, jolloin rationaalisempi välimuoto on loppujen 
lopuksi tulkittavissa usein parempana vaihtoehtona. 
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1. JOHDANTO 

Yhdysvaltalaisen Comedy Central -tv-kanavan1 tuottama ja esittämä animaatiosarja South 

Park2 (1997-) on eräs nykypäivän poliittisesti kantaaottavimmista televisio-ohjelmista. 

Sarjan poliittisesta kantaaottavuudesta on kirjoitettu internetin keskustelupalstojen ohella 

muun muassa The New York Timesin3 ja Politics of Culturen4 sivuilla. Suomessa 

Ulkopolitiikka-lehti käsitteli South Parkin synnyttämää, niin kutsuttua South Park -

konservatismia Lyhyt oppimäärä Amerikan oikeistosta -artikkelissaan lehden julkaisussa 

2/20065. Tämän tutkimuksen aloitusajankohtaan (20.11.2010) mennessä sarjaa on esitetty 

Yhdysvalloissa 209 jakson verran. Suomessa sarjaa ovat esittäneet vuoron perään useat 

ilmaiskanavat. Tällä hetkellä sarjaa esittävät JIM ja MTV Finland. Maksullisista kanavista 

Canal+ on esittänyt sarjaa sen ensimmäisestä tuotantokaudesta lähtien. 

 

South Parkissa seurataan pääosin neljän ala-asteikäisen pojan elämää. Ohjelma on hyvin 

räävitön, ”poliittisesti epäkorrekti”, rasistinen, epäsiivoa kieltä sisältävä, stereotypisoiva, 

absurdi ja kaiken kaikkiaan hyvän maun vastainen. Sarjassa esitetystä kritiikistä ovat 

saaneet oman osansa muiden muassa vanhukset, lapset, köyhät, etniset vähemmistöt, eri 

uskontokunnat, yksittäiset poliitikot, Yhdysvallat, Kanada, seksuaaliset vähemmistöt ja 

katolisen kirkon papisto. 

 

Neljänteentoista tuotantokauteensa edennyt sarja pitää perin kaunistelemattomasta ja 

paikoittain äärimmäisen raadollisesta ja häpeilemättömästä otteestaan huolimatta 

sisällään huomattavasti merkityksellisempää sisältöä kuin sitä vain pintapuolisesti 

tarkasteleva katsoja voisi havaita; kaiken moraalittomuuden ja paikoittaisen asiattomuuden 

taustalta on helposti havaittavissa hyvin yhteiskuntakriittinen ote, joka on noussut entistä 

enemmän sarjaa olennaisesti määritteleväksi tekijäksi sen edetessä. 

 

Selvitän pro gradu -tutkielmassani South Park -tv-sarjan tekijöiden mahdolliset poliittiset 

näkemykset: pyrin todentamaan, onko sarjan sisällön perusteella mahdollista tulkita, että 

tekijöiden motiiveina toimivat muutkin syyt kuin vain halukkuus pilkata ja kritisoida kaikkea 

kritisoitavissa olevaa. Selvitän, toistuuko sarjan sisällössä jokin poliittinen teema tai jotkut 

                                                 

1 Comedy Central on mediakonglomeraatti Viacomin tytäryhtiön, MTV Networksin omistuksessa oleva 
yhdysvaltalainen kaapeli-tv-kanava  
2 IMDB: South Park. 
3 Rich 2005. 
4 Nestler 2009. 
5 Heikka 2006. 
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teemat, jotka voisivat mahdollisesti tarjota aihetta yrittää kategorisoida sarjan tekijät jonkin 

poliittisen näkemyksen kannattajiksi. 

 

Tutkimukseni primääriaineistona käytän South Parkin jaksoja. Kavennan spesifimmän 

tarkkailun kohteeksi, varsinaiseksi pääaineistoksi valikoituvien jaksojen määrän 

kahdeksaan, mutta viime kädessä kaikki sarjan 209 jaksoa toimivat tutkimusaineistona. 

 

Tutkimusmetodina käytän sekä sisällönanalyyttista että kuvatutkimuksellista 

lähestymistapaa. Sisällönanalyysin käytön perusteena toimii se, että kyseisen metodin 

avulla voidaan etsiä tekstien ja tässä tapauksessa televisio-ohjelman jaksojen 

käsikirjoituksien sisällöissä esiintyviä ja toistuvia elementtejä, joita voidaan niiden 

kokoamisen ja alustavan tarkastelun jälkeen analysoida laajemmassa mittakaavassa. 

Sisällönanalyysi mahdollistaa tutkimusaineiston tarkan erittelyn, tiivistämisen ja toisaalta 

aineiston muodostamien havaintoyksiköiden yhtäläisyyksien ja erojen tarkastelun.6 

 

Kuvatutkimus puolestaan tarjoaa mahdollisuuden analysoida sitä kuvaa/niitä kuvia, joilla 

tv-sarja esittää esimerkiksi poliittisia toimijoita, vähemmistöjä tai yleisemmin tiettyjä ihmis- 

ja eturyhmiä. Tässä olennaisimpina tutkittavina ovat luonnollisesti politiikan instituutiot ja 

poliittiset toimijat (yksilöt ja instanssit) ja kuva, jonka sarja niistä luo. Kuvatutkimuksen 

kohdalla olennaisinta on tarkastella tv-sarjan esittämiä representaatioita. Käsite 

”representaatio” tarjoaa mahdollisuuden tutkia, millä tavoin erilaiset mediat tuottavat 

todellisuutta, kenen näkökulmasta ja millaisin välinein.7 

 

South Parkista puhuttaessa on huomioitava sarjan aiheuttama laaja sensuurikeskustelu8 ja 

etenkin muslimien ja myös muiden uskontoyhteisöjen (sarjaa on syytetty myös 

antisemitismistä) joukossa syntynyt halu rajoittaa sarjaa tai kieltää se kokonaan. South 

Parkin luojat Matt Stone (s. 1971) ja Trey Parker (s. 1969) ovat tulleet tunnetuiksi South 

Parkin suosion ohella myös elokuvan Team America: World Police ansiosta. Kaksikko 

antaa äänensä valtaosalle South Parkin hahmoista, minkä lisäksi he vastaavat jaksojen 

ohjaamisesta ja niiden käsikirjoituksista.9 

 

                                                 
6 Tuomi & Sarajärvi 2009, 105. 
7 Seppänen 2005, 77. 
8 Ks. esimerkiksi Douthat 2010. 
9 IMDB: Biography for Trey Parker; IMDB: Biography for Matt Stone. 
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South Parkin luojakaksikko on ollut jatkuvan kritiikin kohteena, sillä he käsittelevät 

jaksoissaan jatkuvasti sekä tabuina että muutoinkin hyvin ristiriitaisina tai tulenarkoina 

yleisesti pidettyjä aiheita. Ensin mainitusta esimerkkeinä ovat pedofiliaa ja kannibalismia 

käsittelevät jaksot. Toisesta kohdasta esimerkkeinä käyvät sodan oikeutusta, 

salaliittoteorioita ja myös mediasensuuria käsittelevät episodit. 

 

Esittelen tämän työn toisessa pääluvussa tutkimuksessani käyttämäni teoreettisen 

viitekehyksen sekä politiikkakäsityksen, jonka valossa analysoin aineistoa. Lisäksi 

esittelen luvussa työni kannalta relevantit aiemmat tutkimukset sekä avaan tutkimaani 

aineistoa vahvimmin määrittelevät käsitteet, liberalismin ja konservatismin. Työn 

kolmannessa luvussa esittelen tutkimukseni primääriaineiston ja käyttämäni 

tutkimusmetodit.  

 

Neljännessä pääluvussa esittelen tarkemmin tutkimukseni pääaineiston ja analysoin sen 

sisältämät jaksot. Käsittelen ensin kunkin jakson tausta- ja sisältöluvuin (muutaman jakson 

kohdalla yhdistän nämä alaluvut, koska kaikki tutkimani jaksot eivät vaadi laajaa 

taustoitusta), ja näiden jälkeen suoritan varsinaisen jaksokohtaisen analyysin. 

 

Viidennessä pääluvussa kokoan tutkimieni jaksojen sisällöt yhteen ja muodostan 

yhtenäisen näkemyksen, jonka perusteella voin vastata johdannossa esittämiini 

kysymyksiin. Viidenteen päälukuun sisällytän myös yleistasoiset havaintoni pääaineiston 

ulkopuolelle jääneiden jaksojen tutkimukseni kannalta relevantista sisällöstä. Tarkastelen 

kokoavassa luvussa kuitenkin ensisijaisesti tutkimukseni primääriaineiston sisältöä ja 

etenkin sen kytkeytymistä teoreettiseen viitekehykseen. 
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

2.1. Politiikkakonseptio 

 

Politiikan tutkimuksessa ”politiikkaa” ei voida ottaa annettuna ja valmiiksi tunnettuna 

”peruskäsitteenä”, josta voidaan siirtyä spesialisoidumpiin alakäsitteisiin. Politiikka on 

pikemminkin sitä, mitä kulloinkin politiikaksi nimitetään. Tästä päästään kysymykseen 

politiikan määrittäjästä: on järkevää kysyä, kuka, missä, milloin ja miten on määritellyt 

kyseessä olevan asian politiikaksi tai poliittiseksi.10 Erilaisilla politiikkakäsityksillä on 

lähtökohtaisesti erilaiset rajat sille, mikä tietyssä kontekstissa käsitetään ”poliittiseksi”. 

Nämä rajat eivät ole toisiaan poissulkevia: sama poliittinen ratkaisu tai tulkinta saattaa 

hyvinkin sopia eri käsitysten politiikaksi määrittämän alueen sisään.11 

 

Käsiteltävän aiheen poliittisuus tai epäpoliittisuus on viime kädessä tutkijan määrittämää, 

tapauskohtaista arviointia. Ennalta määritelty, tiivis politiikan käsitteen rajaus on hankalasti 

saavutettavissa. Kapeammassa mielessä ”poliittinen” tarkoittaa tässä tutkimuksessa 

sellaista South Parkissa ilmenevää sisältöä, joka viittaa reaalimaailman poliittisiin 

toimijoihin, instansseihin ja poliittisiksi tulkitsemiini aiheisiin/asiakysymyksiin. Tällaista 

sisältöä South Parkista edustavat kolmannessa pääluvussa listaamani jaksot. Olen 

tutkittavan tv-sarjan kohdalla päätynyt asetteluun, jossa suuremmasta joukosta esitettyjä 

jaksoja valikoitui pääaineistoksi sellaiset, joissa ajankohtaiset, selkeästi poliittista 

päätöksentekoa ja poliitikkojen huomiota vaativat aiheet ovat vahvimmin esillä. Voidaan 

siis todeta, että tutkimuksessani käyttämäni politiikkakäsitys on institutionaalinen. 

Tarkastelen aineistoa, joka sisältönsä puolesta selvästi kytkeytyy poliittisiin 

päätöksentekijöihin ja hallintoon sekä asiakysymyksiin, jotka linkittyvät institutionaaliseen 

päätöksentekoon. 

 

2.2. Holbertin tutkimus 
 

Varsinaisen teoreettisen viitekehyksen työlleni muodostaa R. Lance Holbertin tv-viihteen 

poliittista sisältöä koskevaa tutkimus. Poliittiseen viestintään erikoistuneen Holbertin 

                                                 
10 Hänninen & Palonen 2004, 6–7. 
11 Palonen 1979, 42. 



 9 

mukaan 2000-luvulla tv-sarjojen sisällöissä on tapahtunut selvä muutos, joka on tuonut 

mukanaan aikaisempaa useampia poliittisesti sisällökkäitä tv-ohjelmia.12 

 

Tv-viihteen politisoituminen kytkeytyy laajemmassa mittakaavassa medialisaation 

käsitteeseen, joka puolestaan on jo pidemmän aikaa vaikuttanut trendi. Medialisaatiolla 

tarkoitetaan median vahvistunutta ja alati vahvistuvaa otetta, joka realisoituu globalisaation 

(ylikansallisuus), sosiaalistumisen ja myös yksityisyyden alueilla.13 

 

Holbert näkee, että poliittista mediasisältöä koskeva tutkimus on aiemmin rajoittunut 

uutisanalyyseihin. Hänen mukaansa tutkimuksen tasolla muutos pelkästään uutisohjelmien 

poliittisen sisällön analysoinnista kohti poliittista satiiria sisältäviä viihdeohjelmia on tullut 

viime vuosina entistä ajankohtaisemmaksi ja tarpeellisemmaksi. Lisäksi, aiemmin varsin 

selkeä jako uutis- ja viihdeohjelmiin on kokenut 2000-luvulla suuren muutoksen. Uutis- ja 

viihdeohjelmien erottaminen toisistaan pelkästään niiden perinteisten lajityyppien mukaan 

ei enää ole pätevä jaotteluperuste, kun keskitytään tarkastelemaan tv-ohjelmien sisällön 

poliittisia nyansseja.14 

 

Holbert on luonut typologisen asettelun, jonka mukaan nykyisiä, politiikkaa sisältäviä ja 

käsitteleviä tv-ohjelmia voidaan tarkastella: 

  
      Kuvio 1: Typologia tv-viihteen ja politiikan tutkimista varten15 

                                                 
12 Holbert 2005, 435–436. 
13 Strömbäck 2011, 367–368. 
14 Holbert 2005, 437–438. 
15 Emt., 445. 
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Kuviossa 1. kuvataan tv-ohjelmien jakautumista niiden politiikkaa käsittelevän sisällön 

perusteella. Jaon pääperusteina toimivat politiikan ensi- tai toissijaisuus ohjelman 

sisällössä ja toisaalta sen esiintymisen ilmentyminen joko eksplisiittisesti eli suoraan tai 

implisiittisesti eli epäsuorasti ilmaistuna. Kuvio osoittaa, kuinka politiikkaa ensi- tai 

toissijaisena esittävät tv-ohjelmat yleensä ilmentävät poliittista sisältöä. Esimerkiksi talk 

show -tyyppisissä ohjelmissa haastateltavat poliitikot edustavat yleensä huomattavasti 

ensisijaisemmin ja vääjäämättömästi suoremmin esitettyä politiikkaa kuin Holbertin 

otsikoimaa ”arkielämän sisältöä” edustavat tv-sarjat, joissa poliittinen viesti tai kannanotto 

on selvemmin toissijaista ja useammin epäsuoralla tavalla ilmaistua. On kuitenkin 

muistettava, että kuvion esittämä jaottelu on suuntaa-antava, ei absoluuttinen.16 

 

Holbert näkee, että nykyiselle tv-viihteelle ominainen monimuotoisuus ei enää salli 

ohjelmien kategorisoimista pelkästään yhteen lokeroon: tv-viihteen ja uutisohjelmien 

linkittyneisyys ei mahdollista tiukkoja rajanvetoja17. Myös suomalaisen elokuva- ja 

televisiotutkimuksen pioneeri Veijo Hietala näkee tv-realismin kokeneen muutoksen, joka 

on väistämättä johtanut genrerajojen hälventymiseen ja perinteisen fakta/fiktio -jaottelun 

murenemiseen18. Esimerkkinä rajoja rikkovasta ohjelmasta Holbert mainitsee South 

Parkiakin esittävän Comedy Central -kanavan ohjelman The Daily Show With Jon Stewart, 

joka on eräänlaisena ”pehmeänä uutisohjelmana” näennäisen uutisellinen, mutta 

pohjimmiltaan fiktiivinen satiiri.19 

 

Holbert näkee, että ”suosittujen tilannekomedioiden” (joiksi hän luokittelee King of the Hill -

sarjan, Simpsonit ja South Parkin) tekijät ovat huomanneet, että poliittinen satiiri kykenee 

harvoin muodostamaan varsinaista pääjuonta kulloinkin kyseessä olevalle jaksolle. Hän 

tulkitsee mainittuja sarjoja niin, että niissä poliittinen satiiri on usein lisätty20 kuhunkin 

jaksoon vain komediallista vaikutusta varten. Holbert tekee tiukkojen rajanvetojen 

välttelystä huolimatta eron perinteisen satiirin ja tilannekomedioille ominaisen satiirin 

edustajien välille. Hän luokittelee ensimmäiseen kategoriaan The Daily Show-, Saturday 

Night Live- ja The Daily Show With Jon Stewart -ohjelmat. Nämä ovat studioyleisön 

edessä nauhoitettuja keskusteluohjelmia, joissa juontajan monologi tai koko ohjelman 

perusrakenne sisältävät usein ajankohtaisia poliittisia aiheita käsittelevää satiiria, 
                                                 
16 Holbert 2005, 444–445. 
17 Emt. 
18 Hietala 1996, 141. 
19 Holbert 2005, 445. 
20 Holbert käyttää verbiä ”inject”, joka tarkoittaa sananmukaisesti käännettynä ”piikitystä” tai ”ruiskutusta”. 
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komediaa tai jopa kannanottoja. Tilannekomedioiksi hän puolestaan luokittelee edellä 

mainituista King of the Hill -sarjan ja Simpsonit. 21 

 

On mielenkiintoista havaita, että vaikka Holbert mainitsee South Parkin 

tilannekomedioiden yhteydessä, jättää hän sarjan oheisen kategorisoinnin ulkopuolelle. 

South Park on oheisessa typologiassa yleisesti sijoitettavissa ainakin implisiittisen puolen 

lokeroihin, sillä sarja sisältää Holbertin esittelemää ”arkielämän sisältöä”, joka voi 

määritelmänsä mukaan käsittää monimuotoisia asioita työpaikan menettämisestä 

sairastumiseen22. South Park on satiirinen tilannekomedia, jossa asiat esitetään kriittisesti, 

välillä myös parodian keinoin. South Park on myös erittäin intertekstuaalinen sarja: useissa 

jaksoissa viitataan kirjallisiin teoksiin, mediateksteihin (intermediaalisuus23) ja/tai 

ideologioihin. 

 

On myös huomattava, että vaikka South Park ei suoranaisesti asetukaan Holbertin 

kategorisoinnissa kaavion eksplisiittiselle puolelle, on sarjan sisällössä havaittavissa myös 

eksplisiittisellä tasolla ilmaistuja poliittisia asioita ja/tai toimijoita. On selvää, että 

viihdeohjelmassa ”politiikka toissijaisena” -kohta on useimmissa kohtaa relevantti 

määritelmä, mutta tiettyä sisältöä edustavien jaksojen kohdalla voidaan tulkita poliittisen 

asian esittelyn olevan ensisijaisen tarkoituksellista, riippumatta siitä, onko se implisiittisesti 

vai eksplisiittisesti ilmaistua. 

 

Paul Cantor puolestaan on tutkinut viihdeohjelmien politisoitumista käsitellen Simpsonit-tv-

sarjaa24 artikkelissaan Atomistic Politics and the Nuclear Family. Cantor näkee, että 

piirrossarjan poliittinen luonne ilmenee kahdella tasolla: ensiksi on olemassa taso, jolla 

yleisestä juonikuviosta irralliset, poliittista satiiria edustavat osaset on sisällytetty jaksoihin. 

Toiseksi, Cantor erittelee tason, jolla politiikka ja sen kysymykset muotoutuvat 

perheinstituution kautta – jo tämä itsessään on poliittinen kannanotto.25 

 

South Parkin kohdalla kokonaan poliittisiin asioihin liittyvät juonikuviot eivät useimmiten 

muodostu Simpsoneille ominaisesti perheinstituution kautta. Huomattavaa on, että 

Cantorin artikkelissaan mainitsemat, pääjuonesta irralliset poliittiset viittaukset ovat South 

                                                 
21 Holbert 2005, 444. 
22 Emt., 445. 
23 Ks. esim. Lehtonen 2001. 
24 IMDB: The Simpsons. 
25 Cantor 1999, 735. 
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Parkissa alati läsnä. Cantorin näkemys irrallisista viittauksista sopii yhteen Holbertin 

”juoneen lisättyjen satiiristen elementtien” teorian kanssa. 

 

Bruce Williams ja Michael Delli Carpini menevät television poliittisen sisällön suhteen 

huomattavasti pidemmälle: heidän mukaansa piirretyn tv-hahmon poliittinen relevanssi on 

yhtä tärkeää kuin ammattimaisuuden normeja heijastavan uutistenlukijan relevanssi. 

Williamsin ja Delli Carpinin tekemä tutkimus paljastaa, että televisioviihteen ja julkisten 

suhteiden26 sisältöjen välillä tehtävä ero ei ole selkeä. Heidän mukaansa on olemassa 

vahvoja todisteita siitä, että ”fiktionalisella medialla” on oma poliittinen relevanssinsa27. 

Holbert lisää, että tilanteesta, jossa televisiossa poliittisia asioita käsittelivät vain 

uutisohjelmat, on tultu toisenlaiseen, jossa journalistit eivät enää olekaan asioiden ainoita 

kehystäjiä. Hän näkee viihdeohjelmien sisältämät poliittiset viestit ”laadullisesti 

toisentyyppisinä”, mutta jättää erittelemättä laatuerot tarkemmin.28 

 

”Väitteen, jonka mukaan viihdemediasta tuli pysyvä osatekijä 
amerikkalaisessa poliittisessa kentässä vuonna 2004 puolesta voidaan esittää 
oikeutettuja argumentteja riippumatta siitä, kuinka kukin tulkitsee ei-perinteisiä 
poliittisia käsityksiä.”29 

 

2.3. Liberalismi ja konservatismi – Yhdysvaltain poliittisen keskustelun 

määrittäjät 

 

Yhdysvaltain poliittista järjestelmää, jota South Park yhdysvaltalaisena sarjana käsittelee, 

havainnoitaessa on huomattava muutama olennainen seikka. Ensiksikin, maassa 

olennaisimpia politiikan kiistakysymyksiä hallitsee jako liberaalin ja konservatiivin sekä 

yksityisen ja julkisen välillä. Yleisesti järjestelmää määrittää se, että valtion perustuslaki 

nojaa vankasti sananvapauteen ja poliittisen toiminnan vapauteen.30 Koska South 

Parkissa etenkin konservatiivien ja liberaalien vastakkainasettelut ovat jatkuvia, kyseisten 

termien nykyisin kantamia merkitysulottuvuuksia, yhtäläisyyksiä ja eroja on tärkeä avata, 

jotta näkökulma aineiston analysointiin selkiytyy. 

 

South Parkin poliittisuutta etenkin niin kutsutun x-sukupolven osalta tutkinut Matt Becker 

esittää Jeffrey Weinstockin toimittamassa Taking South Park Seriously -teoksessa 

                                                 
26 Vaikeasti käännettävä “public affairs”, termi viittaa tässä politiikan toimijoihin ja instituutioihin. 
27 Williams & Delli Carpini 2002. Holbert 2005, 438-439 mukaan. 
28 Holbert 2005, 438. 
29 Emt., 436. 
30 Vile 1999, 58–59. 



 13 

esimerkkejä sarjan esittämistä vastakkainasetteluista. Becker näkee, että sarjan 

päähahmoihin lukeutuvan Eric Cartmanin usein toistuvat, konservatiivisia näkemyksiä 

sisältävät liberaalivastaisuudet ilmenevät useissa jaksoissa.31 Äärikonservatiivisen 

Cartmanin ja etenkin hippien väliset vastakkaisuudet ovat esillä erityisen selvästi jaksossa 

Kuole, hippi, kuole32. 

 

Liberaalin ja konservatiivin sekä liberalismin ja konservatismin väliset erot ovat häilyviä ja 

etenkin Yhdysvaltain kohdalla aina pitkälti määrittäjästään kiinni. Historian professorin ja 

poliittisen ajattelijan Peter Viereckin mukaan konservatiivisuus on yhdysvaltalaiselle 

politiikalle ominaista lopulta hyvin harvojen asioiden kohdalla. Viereck näkee, että eräs 

vanhoillisimmista (konservatiivisimmista) seikoista Yhdysvalloissa on se, että pyrkimys 

vapauteen (liberaalius) on jatkuvaa. Tämä osoittaa käsitteiden käytön monisäikeisyyden: 

on olennaista nähdä, että järjestelmässä suurin vanhoillisuus kohdistuu perustuslakiin 

kirjattuun liberaaliuteen, joka puolestaan on lopulta hyvinkin vanhoillista ja juuri 

perustuslain muuttamattomuuteen nojaavaa.33 

 

Termiä ”liberaali” käytetään Yhdysvalloissa nykyisellään lähinnä niistä ihmisistä ja 

ihmisjoukoista, jotka ovat kiinnittäneet huomiota vähemmistöjen, kuten etnisten 

ryhmittymien ja seksuaalisten vähemmistöjen aseman parantamiseen ja ylipäätään 

kansalaisoikeuksien tasa-arvoistumiseen. Liberaalien ja eurooppalaiseen terminologiaan 

kuuluvan vasemmiston välillä on useita yhtymäkohtia, mutta myös lukuisia 

järjestelmäspesifejä eroavaisuuksia. Näistä selvimpänä esimerkkinä se, että 

amerikkalaiseen kulttuuriin kuuluu olennaisesti se, että liberaalius nojaa lopulta laajaan 

individualismin käsitteeseen, toisin kuin solidaarisuudesta enemmän käyntivoimaa saava 

eurooppalainen vasemmistoajattelu.34 Yleisellä tasolla voidaan havaita, että 

yksilökeskeisyys ja eurooppalaisen käsityksen mukainen liberalismi ovat Yhdysvalloissa 

yhä hallitsevia käsitteitä. 

 

Samaan aikaan poliittisen kentän äärioikealla syntyneitä ryhmittymiä on kutsuttu 

”konservatiiveiksi” tai ”uuskonservatiiveiksi” ilman, että ryhmien ajamilla asioilla välttämättä 

on mitään tekemistä alkuperäisen konservatismin käsitteen kanssa. On huomattavaa, että 

                                                 
31 Becker 2008, 154–155. 
32 Die Hippie, Die. South Park Stuff. 
33 Vile 1999, 58–59. 
34 Emt., 58. 
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1800- ja 1900-lukujen poliittista terminologiaa hallinnut konservatiivisen individualistinen 

näkökanta nähdään nykyisellään liberaalina.35 

 

Amerikkalainen konservatismi on huomattavan erilaista perinteiseen eurooppalaiseen 

konservatismiin nähden: siinä on aina ollut liberaalimpia piirteitä ja jopa radikaali suuntaus 

kohti muutosta ja kehitystä. Tällainen, pienempää hallintojärjestelmää suosiva filosofia on 

todellisuudessa jotain hyvin erilaista kuin millaisena traditionaalinen ”konservatismi” on 

yleensä nähty. Konkreettisimmin konservatismin käsite näkyy Yhdysvalloissa nykyisellään 

patrioottisuutta ja paikoittain kristinuskoa korostavana näkemyksenä.36 

 

South Parkia tutkiessani tulkitsen termejä liberaali ja konservatiivi tavalla, jolla M.J.C. Vile 

ne esittelee Yhdysvaltain poliittista järjestelmää käsittelevässä teoksessaan Politics in the 

USA. Käsittelen termiä liberaali siten, että tarkoitan sillä tässä 1) aktiivista 

kansalaisyhteiskuntaa, 2) vähemmistöjen tasa-arvoistumispyrkimyksiä ja 3) 

muutoshaluisuutta korostavaa näkemystä. Konservatiivi-sanaa tulkitsen Vilen määrittelyn 

mukaisesti siten, että se tarkoittaa 1) ”periamerikkalaisia” arvoja, etenkin patrioottisuutta, 

2) esimerkiksi seksuaalitasa-arvokysymyksessä vanhoillisempaa asennoitumista ja 3) 

yleisesti muutosvastaista, stagnaattisuutta korostavaa näkemystä.37 

 

Yhdysvaltain kohdalla on itsestään selvää, että sekä liberalismi että konservatismi 

painottavat yksilönvapautta.  Näiden kahden välillä on useiden vastakkaisuuksien ohella 

monia yhtäläisyyksiä, jotka liittyvät kansakunnalle ominaiseen ajattelumalliin: vahva 

kunnioitus perustuslakia kohtaan, korostettu yksilönvapaus ja eurooppalaisiin järjestelmiin 

verrattuna tehtäviltään hyvin rajoitettu sosiaalipoliittinen sektori ovat eräitä ominaisuuksia, 

jotka ovat molemmille edellä mainituille aatesuunnille ominaisia.38 

 

Eurooppalaisittain tyypilliset jaot keskustan ja periferian sekä vasemmiston ja oikeiston 

välillä eivät ole Yhdysvalloissa samalla tavalla relevantteja, mitä heijastelee jo 

yhdysvaltalaisten puolueiden rakenne ja organisoitumisdynamiikka. Yhdysvaltain 

poliittiselle järjestelmälle on ominaista se, että puolueiden välinen kamppailu näyttäytyy 

kaksipuoluejärjestelmänä. Tämä on kuitenkin vain osa totuutta, sillä piirikunta- ja 

                                                 
35 Vile 1999, 59. 
36 Emt., 60. 
37 Emt., 58–60. 
38 Emt., 20; 34–36. 
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osavaltiotasolla käytävä poliittinen keskustelu ja päätöksenteko muistuttavat enemmän 

mannereurooppalaista monipuoluejärjestelmää.39 

 

Huomionarvoista kuitenkin on se, että osa politiikasta kirjoittavista henkilöistä tarkoittaa 

”oikeistolla” perinteisesti republikaaneja ja ”vasemmistolla” demokraatteja, tarkemmin 

arvoliberaaleja40. On muistettava, että nämä jakolinjat ovat joka tapauksessa erilaisia kuin 

esimerkiksi Suomessa. 

 

Yhdysvaltalaisen järjestelmän luonteeseen vaikuttavat olennaisesti presidentinvaalit, joita 

myös tämän tutkimuksen aineisto käsittelee. Presidentin perinteinen vahva asema ja 

presidenttiyden saavuttamisen tärkeys takaavat sen, että kyseisestä asemasta käydään 

aina ensisijaisen tärkeänä nähtävä kamppailu. Perustuslaissa määritetty vaalitapa, jonka 

mukaan kunkin osavaltion kohdalla kamppaillaan valitsijamiesten enemmistöstä, vahvistaa 

voimakkaasti presidentinvaalien polarisoivaa vaikutusta. Tämä korostaa sitä, että 

ehdokkaiden tulee olla hyvin vahvoja, sillä äänien jakautuminen oman ja toisen 

samantyyppisen vaihtoehdon välillä olisi kyseiselle koalitiolle katastrofi ja johtaisi 

todennäköisesti vastakkaisen, laajemman koalition luoneen ehdokkaan voittoon. 

Perinteisesti onnistunein tapa voittaa presidentinvaalit on siis muodostaa vahva koalitio, 

joka puolestaan synnyttää tarpeen toiselle vahvalle liittoumalle. Tämä luo vaaleihin selvän 

polarisaation ja korostaa näin vastakkainasettelun dynamiikkaa.41 

 

South Parkin kohdalla ratkaisevaa on huomata, että useat poliittista päätöksentekoa, 

poliittisia mielipiteitä ja poliittista satiiria sisältävät ja käsittelevät jaksot luovat vahvoja 

vastakkainasetteluja. Nämä ovat usein selvästi demokraatti–republikaaniasetteluja, tai 

mikä vielä yleisempää, liberaali–konservatiivi-dikotomioita. South Park käsittelee usein 

poliittisia kysymyksiä arvojen kautta: tämän tutkimuksen pääaineiston ensimmäinen 

käsiteltävä jakso Pidän hieman country-musiikista on malliesimerkki mainitunlaisesta 

kehystyksestä: jaksossa luodaan amerikkalaiseen tapaan jyrkkä vastakkainasettelu, joka 

nojaa vankasti mielipide-eroihin ja erilaisiin arvomaailmoihin. 

 

 

 

 

                                                 
39 Vile 1999, 41–43. 
40 Becker 2008, 153–157; DeLashmutt & Hancock 2008, 174–177. 
41 Vile 1999, 44–45. 
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2.4. Aiempi tutkimus ja South Park -konservatismi 

 

South Parkin tavasta kehystää poliittisia asioita on keskusteltu ja kirjoitettu 

yhdysvaltalaismediassa animaatiosarjan liki viisitoistavuotisen historian ajan. Suosittua 

internet-blogia pitävä Andrew Sullivan on nähnyt South Parkin sarjana, joka nojaa 

sisältönsä perusteella poliittiseen oikeistoon. Sullivan lanseerasi termin ”South Park -

republikanismi” määritelmäkseen sarjan sisällöstä ja sen esiin nostamasta yleisestä 

lähestymistavasta yhteiskunnallisiin asioihin.42 

 

Sullivanin avauksen jälkeen keskustelu on viime vuosina keskittynyt vahvasti eritoten Brian 

C. Andersonin teoksessaan South Park Conservatives: The Revolt Against Liberal Media 

Bias (2005) esittelemän, Sullivanin tulkintaa tukevan näkemyksen ympärille. Anderson 

näkee South Parkissa käytetyn tavan käsitellä poliittisia asioita viittaavan usein siihen, että 

sarjan tekijöiden oma suhtautuminen politiikkaan olisi republikaaninen tai ainakin 

konservatiivinen.43 

 

Tiivistettynä South Park -konservatismia tukevat näkemykset pohjautuvat Sullivanin 

havaintoihin siitä, että South Park -jaksoihin muotoillut poliittiset asiat sisältävät yleisesti 

republikaanisina pidettyjä arvoja eritoten nuorille kehystettyinä. Näistä Sullivan mainitsee 

vankasti vapaisiin markkinoihin nojaavan ajattelun, joka yhdistyy sosiaali-liberaaleihin 

arvoihin joidenkin asioiden, kuten homoseksuaalisuuden (hyväksymisen) kohdalla.44 

 

En pidä Andersonin teoksessaan esittämää, Sullivanin ajatuksiin nojaavaa, hyvin 

kärjistävää näkemystä kovinkaan validina lähtökohtana omalle analyysilleni. Syynä tähän 

on se, että Anderson oikoo ja kärjistää näkemyksiään selvän tarkoituksenmukaisesti, jotta 

saisi koottua eräänlaisen yhtenevän, sensaatiohakuisen kokonaismielipiteen. Andersonin 

yleisnäkemyksen kyseenalaistava Matt Becker toteaa artikkelissaan: 

 

”Anderson […] vain lyhyesti mainitsee, että konservatiivit eivät pääse pakoon 
ohjelman satiirin miekalta, ja hän esittää juonitiivistyksiä ja dialogia ainoastaan 
jaksoista, joilla on antiliberaalinen sävy. Tämän hän tekee tukeakseen 
väitettään, jonka mukaan South Park on liberalismia kohtaan vihamielisin 
ohjelma television historiassa.”45 

 

                                                 
42 Becker 2008, 145–148. 
43 Anderson 2005, 75. 
44 Sullivan 2006. 
45 Becker 2008, 146. 
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Huomattavia ovat niin Sullivanin kuin Andersoninkin teorioissa helposti havaittavat aukot: 

Sullivan yhdistää markkina-ajattelun republikaanisuuden ja sosiaaliasioiden 

liberaalisuuden niin, että lopputuloksena on republikanismi tai konservatismi46. Samoin 

Anderson vaikuttaa käyttävän oikoteitä sekä erittäin yksinkertaistavia ja 

epäjohdonmukaisia yleistyksiä useissa yhteyksissä. Tästä esimerkkinä on juuri vain hyvin 

lyhyesti mainittu havainto siitä, kuinka South Park Andersonin mukaan kritisoi välillä myös 

konservatiiveja, vaikka sarjan poliittisen sisällön huomattava pääpaino on liberaalien 

arvostelussa.47 

 

Tässä on toki pidettävä mielessä edellisessä luvussa määrittelemäni erottelu liberaalin ja 

konservatiivin välillä. On tietysti mahdotonta tulkita kummankaan termin sisältö täsmälleen 

sillä tavalla kuin Sullivan tai Anderson yksilöinä ja tutkijoina ne ymmärtävät, mutta kuten 

mainittua, tulkitsen termejä tavalla, joka on Vilen teoksen käyttämän määrittelyn kanssa 

yhtenevä. 

 

Vaikka Andersonin ja Sullivanin näkemykset vaikuttaisivat olevan edellä mainitulla tavoin 

kovin jyrkkiä ja paikoitellen epäjohdonmukaisia, on luonnollisesti hyvä pitää aiemmin 

samaa asiaa tutkineiden henkilöiden näkemykset muistissa. Vertaan jaksokohtaisia 

analyysejani Andersonin ja Sullivanin näkemyksiin, ja peilaan omia tutkimustuloksiani 

heidän esittämiinsä näkemyksiin myös työn lopullisia tuloksia tarkastellessani. On täysin 

selvää, että edellä mainittujen henkilöiden näkemykset voivat erota omistani suuresti 

siitäkin syystä, että heidän tutkimuksensa on koskenut enemmän sarjan alkuvuosia (1997–

2004), kun taas omani käsittelee suurelta osin juuri vuoden 2004 jälkeistä aikaa. 

 

2.5. Tutkimusasetelman ja -kysymysten täsmennys 

 

Selvitän tutkimuksessani, miten South Park esittää eri poliittiset toimijat ja sen, miten sarja 

käsittelee ja painottaa erilaisia poliittisiksi kategorisoitavissa olevia asioita. Tarkastelen 

laajemmin sarjan poliittisen kantaaottavuuden kehittymistä vuosien ja tuotantokausien 

varrella. Tätä tarkoitusta palvelee laaja ja monen vuoden ja tuotantokauden ajalle 

jakautuva tutkimusaineistoni. Tarkoitukseni ei ole niinkään pyrkiä kronologian tasolla 

havainnoimaan sarjan poliittisen sisällön ja yhteiskuntakriittisyyden kehitystä, vaan kyetä 

tulkitsemaan sarjassa esitettyjä kuvia ja sisältöjä ja tehdä niistä pidemmälle käyviä 

                                                 
46 Sullivan 2006. 
47 Anderson 2005, 88. 
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johtopäätöksiä sisällön merkityksistä. Esitän kuitenkin tutkimustuloksissa lyhyesti myös 

näkemykseni sarjan poliittisen sisällön kehityksestä (sen lisääntyminen/vähentyminen, 

kannanottojen tyyli) aikajanalla viidentoista vuoden tuotannon ajalta, mutta kuten 

mainittua, tämä on sekundäärinen pyrkimys. 

 

Tutkimuskysymykseni voidaan rajata seuraaviin: Miten South Park kritisoi olemassa olevia 

poliittisia rakenteita ja toimijoita? Miten sarjan esittämä kritiikki jakaantuu ja onko tästä 

jakaantumisesta tulkittavissa tiettyjä poliittisia painotuksia ja preferenssejä? Mitä toimijoita 

sarja esittää negatiivisessa ja mitä toisaalta positiivisessa valossa? Onko tulkittavista 

painotuksista havaittavissa seikkoja, joiden perusteella tv-sarjan luojien omaa poliittista 

kantaa tai näkemystä voidaan määritellä? 

 

3. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ 

 

3.1. Aineisto 

 

Käytän tutkimukseni aineistona viime kädessä kaikkia South Parkin jaksoja, mutta 

luonnollisesti liki sata tuntia olisi aivan liian suuri määrä materiaalia. Otan tarkemman 

analyysin kohteeksi sisältönsä puolesta sarjan kokonaistuotannosta luvussa 2.2. 

määrittämäni politiikkakonseption valossa poliittisen latauksensa johdosta esiin nousseet 

jaksot, jotka ovat seuraavat (suomennokset omiani): 
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Kuvio 2: Primääriaineiston käsittämät jaksot. Ensimmäisissä sulkeissa on jakson ensiesitysajankohta, 

toisissa sen alkuperäinen nimi. 

 

Nämä kahdeksan jaksoa muodostavat tutkimuksen pääaineiston: nostan niiden sisällöstä 

esille sarjan poliittista sisältöä kuvaavia teemoja ja selvitän sitä tapaa, millä sarja asiat 

esittelee ja kuinka se niitä käsittelee. Muita kahtasataayhtä jaksoa käytän tarvittaessa 

tukemaan pääaineistoa ja erityisesti tulkitsen niiden sisältöä luvussa, jossa kokoan ja 

käsittelen tutkimukseni tulokset ja esittelen vastaukseni esittämiini tutkimuskysymyksiin. 

 

Nämä kahdeksan jaksoa on valittu analysoimalla koko South Parkin tuotannon sisältö 

(20.11.2010 saakka). Näissä jaksoissa poliittinen sisältö (toimijat, instituutiot ja tiettyjen 

asiakysymysten kohdalla eri osapuolten vastakkainasettelu) on vankimmin läsnä ja niissä 

käsitellään useita esityshetkellään ajankohtaisia poliittisia kiistakysymyksiä. Tässä varsin 

huomattava seikka on Holbertin näkemys poliittisen viihteen aikakauden alkamisesta 

Yhdysvaltain vuoden 2004 presidentinvaalien yhteydessä.48 

 

Tutkimuksen pääaineistoon valitsemieni jaksojen sisällöt käsittelevät sekä Yhdysvaltain 

ulko- että sisäpolitiikkaa. Ensin mainittuihin kategorisoituvat jaksot ”Pidän hieman country-

musiikista”, ”Pisuaarin kakkosmysteeri” ja ”Mielikuvitusmaa”. Näistä ”Pidän hieman 

                                                 
48 Holbert 2005, 436. 

1. Seitsemännen kauden neljäs jakso (9.4.2003): ”Pidän hieman country-musiikista” 

(I’m a Little Bit Country). 

2. Kahdeksannen kauden kahdeksas jakso (27.10.2004): ”Ruisku ja pökäle” 

(Douche and Turd). 

3. Yhdeksännen kauden kymmenes jakso (2.11.2005): ”Seuraa kananmunaa” 

(Follow That Egg). 

4. Kymmenennen kauden yhdeksäs jakso (11.10.2006): ”Pisuaarin kakkosmysteeri” 

(Mystery of the Urinal Deuce). 

5. Yhdennentoista kauden kolmiosainen jakso 10.–12. (17.10.2007, 24.10.2007 ja 

31.10.2007): ”Mielikuvitusmaa”. (Imaginationland I-III). 

6. Kahdennentoista kauden kahdestoista jakso (5.11.2008): ”Eilisillasta” (About 

Last Night…) 

7. Kolmannentoista kauden kolmas jakso (25.3.2009): ”Margaritaville”. 

8. Kolmannentoista kauden kolmastoista jakso (11.11.2009): ”Tanssii smurffien 

kanssa” (Dances With Smurfs). 
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country-musiikista” käsittelee kansalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä hyökkäyssodan 

oikeutuksesta. Jakson pääajatuksena on esittää, miksi toisaalta pasifismi ja 

rauhanomaisuus ja toisaalta militarismi ja ekspansiivinen ulkopolitiikka ovat molemmat 

puolustettavissa. Jakso ”Pisuaarin kakkosmysteeri” käsittelee syyskuun yhdennentoista 

päivän terrori-iskujen salaliittoteorioita ja aiheen ympärillä tapahtunutta poliittista peittelyä. 

Kolmiosainen jakso ”Mielikuvitusmaa” kertoo terrorismista, puolustuspolitiikasta ja viime 

kädessä ulkopuolisesta uhasta ja sen torjumisesta. 

 

Sisäpoliittisia jaksoja aineistossa edustavat seuraavat. ”Ruisku ja pökäle” -jakso maalaa 

kuvan kaksipuoluejärjestelmän vaalikamppailusta, jonka polarisoituneisuudesta voidaan 

olla kahta mieltä. Samalla käsittelyssä on äänestäminen ja koko äänestysinstituution 

vaaliminen. Jakso ”Seuraa kananmunaa” nostaa esille aiheen samaa sukupuolta olevien 

pariskuntien adoptio- ja avio-oikeudesta; se käsittelee perheinstituution olemusta nyky-

yhteiskunnassa. Jakso ”Eilisillasta” esittelee Yhdysvaltain politiikan senhetkiset näkyvät 

toimijat vaalien ratkettua. Jaksossa ”Margaritaville” käsitellään hallinnon ja viranomaisten 

talouspoliittista toimintaa talouskriisin ollessa vahvimmillaan. Jakso ”Tanssii smurffien 

kanssa” ruotii poliittista lokakampanjointia ja poliittisia tv-ohjelmia. 

 

Valitsemieni jaksojen sisällöt eivät ole yleislinjaltaan yhtenäisiä, mutta ne kaikki linkittyvät 

kulloinkin Yhdysvalloissa ajankohtaisiin sisä- ja ulkopoliittisiin kysymyksiin. Laajan 

tarkasteluperspektiivin saavuttamiseksi on johdonmukaista käsitellä ja tulkita 

nimenomaisesti jaksoja, jotka käsittelevät politiikkasisällöltään erityyppisiä asioita. 

Kulloinkin ajankohtaiset poliittiset keskustelun- ja kiistelynaiheet ovat sarjan käsiteltävissä 

keskustelun käydessä kuumimmillaan. Tämän varmistaa se, että lähes jokainen South 

Park -jakso tehdään tai ainakin viimeistellään vain vuorokausia tai tunteja ennen itse 

jakson ensiesitystä televisiossa49. 

 

Perusteluna selektiiviselle pääaineistorajaukselle on tarjolla olevan aineiston valtava 

määrä. Jo rajaamani aineisto kävisi tässä vastauksena kysymykseen ”Mitkä South Parkin 

jaksot sisältävät selvimmin poliittisia asioita ja nyansseja?”. Koen olennaiseksi tutkia 

tekemäni valinnan ja aineistorajauksen perusteella jaksoja, jotka olen aiempien 

katselukertojen perusteella havainnut olevan tutkimukseni kannalta relevantteja. Tuomen 

ja Sarajärven mukaan tutkimusaineiston tiedonantajien (tässä: jaksojen) valinnan pitää olla 

harkittua ja tarkoitukseen sopivaa: tutkittavasta ilmiöstä pyritään muodostamaan 

                                                 
49 Tapper & Morris 2006. 
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teoreettisesti mielekäs tulkinta käyttämällä sopivaa aineistoa. Käyttämäni otanta 

noudattelee jossain määrin määrällisestä tutkimusperinteestä tutumpaa eliittiotannan 

käsitettä, jonka mukaan tutkimusaineistoksi valikoidaan tässä yhteydessä sellaiset jaksot, 

joiden uskotaan tarjoavan parhaiten tietoa tutkittavasta ilmiöstä.50 Tutkimukseni 

primääriaineisto täyttää tässä paikkansa sellaisenaan: käytettävä rajaus tarjoaa riittävän, 

muttei missään nimessä liian kattavaa aineistoa, jonka sisällön perusteella esittämäni 

tutkimuskysymykset ovat vastattavissa. 

 

Litteroin primääriaineiston jaksojen käsikirjoitukset siltä osin, kun kyseessä olevan jakson 

juonen esittelyn kannalta on tarpeellista. Tarkoitukseni on muuntaa tekstimuotoon ja 

kääntää suomeksi ne kohdat jaksoista, jotka ovat tutkimuksen kannalta oleellisia. 

Luonnollisesti litteroitavat osat täytyy sijoittaa laajempaan kontekstiin eli itse kulloinkin 

kyseessä olevan episodin laajempaan juonikuvioon, jolloin käytettävästä tekstiosuudesta 

tulee pidempi. 

 

Tekstin käännöksestä vastaan itse, sillä se on paras tapa varmistaa tekstin olevan täysin 

ulkopuolisista arvotuksista vapaata. Tulkitsen jaksoja alkuperäiskielisen South Park 

Studios -internet-sivuston51 tekstittämättömän materiaalin perusteella. Lisäksi minun on 

varattava itselleni tietty oikeus muokata sarjassa käytettyä kieltä varmistaakseni, että 

tutkimustyöni saa asianmukaisen kieliasun, mikä ei muutoin sarjan sisällön perusteella 

olisi välttämättä taattua. Tekemäni muokkaukset koskevat tässä siis pelkästään sarjassa 

käytettyä kieltä, ei sisältöä. 

 

3.2. Tutkimusmetodit 

 

Koska tutkimukseni aineisto on sekä teksti- että kuvamuodossa, käy välttämättömäksi 

käyttää kahta rinnakkaista tutkimusmetodia. Sisällönanalyyttinen puoli työssäni keskittyy 

lähinnä aineiston tekstuaalisen sisällön tulkintaan, kun taas kuvatutkimuksen välineet 

tarjoavat keinoja tulkita itse konkreettista kuvaa. Tekstipuolta työssäni edustavat 

pääaineistoon kuuluvien South Park -jaksojen käsikirjoitukset. Kuvatutkimusta edustavat 

                                                 
50 Tuomi & Sarajärvi 2009, 85–87. 
51 South Park Studios (http://www.southparkstudios.fi/) on MTV Networks -yhtiön ylläpitämä sivusto, jonka 
vierailijat saavat katsoa sivustolla listattuja South Parkin jaksoja ilmaiseksi, ilman rekisteröintiä. Suomessa 
on tällä hetkellä (11.4.2011) mahdollista katsoa sarjaa ensimmäisen tuotantokauden ensimmäisestä jaksosta 
kahdennentoista tuotantokauden kolmanteen jaksoon saakka muutamin poikkeuksin. Näistä esimerkkinä 
viidennen kauden neljäs jakso ”Super Best Friends”, jonka katsominen on estetty oletettavasti jakson 
islaminuskoisia loukkaavasta sisällöstä johtuen. 



 22 

puolestaan jaksojen animoinnit, joista käytän kuvatutkimukselliseen havainnollistamiseen 

kuvapoimintoja jaksojen poliittisen tematiikan kannalta oleellisista kohdista. 

 

3.2.1. Sisällönanalyysi 

 

Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi jakavat Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi -

teoksessaan laadullisen (sisällön)analyysin sen käsittämien erilaisten 

tutkimuksentekotapojen välisten erojen perusteella useaan eri alakategoriaan. 

Ensimmäinen jakoperuste koskee tutkimuksessa käytettävän päättelyn logiikkaa, eli jakoa 

induktiiviseen tai deduktiiviseen tulkintaan. Induktiossa tehdään päätelmiä 

tutkimusaineistosta niin, että pyrkimyksenä on tehdä yleistyksiä yksittäisten tapausten 

perusteella. Deduktio puolestaan toimii vastakkaisella tavalla: sen keinoin pyritään 

pääsemään yleisestä yksittäiseen.52 Tässä tutkimuksessa käyttämäni päättelyn logiikka on 

induktiivista – teen aineistosta yksittäisistä jaksoista ja tapauksista yleistettäviä päätelmiä. 

 

Toinen jaotteluperuste koskee laadullisen tutkimuksen teorian tai teoreettisuuden 

merkitystä. Aineistolähtöisessä analyysissa on tarkoituksena luoda tutkittavasta aineistosta 

teoreettinen kokonaisuus: aineistosta valitaan tutkimuksen ja tehtävänasettelun kannalta 

olennaiset yksiköt, joita sitten analysoidaan.53 Teoriaohjaavassa analyysissa puolestaan 

pyritään teoreettisia kytkentöjä hyväksikäyttäen analysoimaan aineistoa. Analysointitavan 

taustalta on tunnistettavissa teorian merkitys, mutta aikaisemman tiedon tarkoituksena ei 

ole testata teoriaa, vaan pikemminkin luoda uusia ajatusmalleja. Tällöin tutkija yhdistää 

ajatusprosessissaan valmiit teoreettiset mallit ja aineistolähtöisyyden.54 Teorialähtöinen 

analyysi sen sijaan on luonnontieteissä perinteisesti käytetty analysoinnin malli. Siinä 

nojataan vankasti aiempaan teoriaan, aiempaan ajattelun tai yksittäiseen teoreetikkoon. 

Teorialähtöisessä analyysissa on kyse siitä, että aikaisempi tieto luo kehyksen aineiston 

analyysille ja koko tutkimukselle.55  

 

Rajaamani tutkimusaineisto noudattelee etenkin julkaisuajankohtansa puolesta hyvin 

pitkälti R. Lance Holbertin teoriaa poliittisesta mediasisällöstä ja sen kehityksestä 2000-

luvulla56. Tämän johdosta tutkimuksessani on oleellista analysoida aineistoa Holbertin 

viitekehystä tarkasti silmällä pitäen. Olisi kuitenkin liiallista väittää Holbetin tutkimuksen 
                                                 
52 Tuomi & Sarajärvi 2009, 95. 
53 Eskola 2001, 181–184. 
54 Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–97. 
55 Emt., 97. 
56 Holbert 2005, 436. 
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luovan kehystä koko tutkimukselle, kuten Tuomen ja Sarajärven määrityksen mukaisesti 

olisi teorialähtöiselle tavalle ominaista. Edellisessä kappaleessa esitellyn kolmijaon 

analyysintekotavoista nojaan tutkimuksessani ensimmäiseen ja toiseen: etenen 

aineistolähtöisesti analysoiden, soveltaen myös Holbertin teoriaa.57 

 

Aineistolähtöisessä laadullisessa analyysissa puolestaan päästään seuraavalle tasolle, 

kun puhutaan tavoista tulkita aineistoa. Tuomi ja Sarajärvi erottelevat toisistaan kolme 

eriävää tapaa aineiston tulkinnalle: 

 

a) aineiston pelkistäminen, ryhmittely, alakategorioiden, yläkategorioiden ja 

yhdistävien kategorioiden luominen58 

b) aineiston kuvaus, analyysi – eli merkityskokonaisuuksien jäsentyminen, niiden 

esittäminen ja tulkinta – sekä synteesi eli merkityskokonaisuuksien arviointi59 

c) ”valmisteleva” teksti-immanentti (tekstin sisältöä koskeva) ja koordinoiva tulkinta60 

 

Näistä tulkintatavoista oma lähestymistapani on b-vaihtoehdon mukainen. Oleellisinta työni 

kannalta on juuri merkityskokonaisuuksien jäsentyminen aineiston analysoinnin ja 

tulkinnan perusteella. 

 

Tuomi ja Sarajärvi esittävät aineistolähtöisen sisällönanalyysin etenemisen kaaviona, jota 

sovellan siltä osin, että oman tutkimukseni kohdalla ei ole kyse haastattelu-, vaan 

animaatioaineistosta. Kuvio 3. esittää tutkimuksen etenemistä hyvin. Tutkimuksessani on 

siis erilaisen aineistomuodon johdosta kyse erityyppisestä sisällöstä, mutta työvaiheiden 

osalta kuvio on relevantti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Tuomi & Sarajärvi 2009, 97. 
58 Miles & Huberman 1984, 215–248. 
59 Laine 2001, 41–43. 
60 Siljander 1988, 122–124. 
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Kuvio 3: Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen, muokattu Tuomen ja Sarajärven taulukon 
pohjalta.61 
 

Tämän tutkimuksen kohdalla on siis asianmukaista puhua jaksojen katsomisesta ja 

sisältöön perehtymisestä62, jota seuraa pelkistettyjen ilmausten etsiminen, alleviivaaminen 

ja listaaminen. Näiden kokoaminen yhteen ja niiden analysointi ovat seuraavat vaiheet, 

joiden jälkeen induktiiviset, kokoavat päätelmät ovat tässä luonnollinen etenemissuunta ja 

-järjestys. 

 

                                                 
61 Tuomi & Sarajärvi 2009, 109. 
62 Vrt. Tuomi & Sarajärvi 2009, 109. 

      Jaksojen katsominen 

 

 

Käsikirjoitusten lukeminen ja sisältöön perehtyminen 

   

 

 

Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen 

   

 

 

Pelkistettyjen ilmausten listaaminen 

   

 

 

Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista 

 

 

Pelkistettyjen ilmausten yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen 

 

 

Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä 

 

 

Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen 
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Tuomi ja Sarajärvi erottavat joskus synonyymisiksi käsitetyn sisällön erittelyn ja 

sisällönanalyysin siten, että ensin mainittu nähdään esimerkiksi tekstin sisältöä 

kvantitatiivisesti analysoivana keinona, lähestymistapana, jossa dokumenttiaineiston 

sisältöä pyritään tulkitsemaan numeraalisella tasolla. Sisällönanalyysin he sen sijaan 

näkevät pyrkimyksenä kuvata analysoitavien dokumenttien sisältöä pelkästään 

sanallisesti.63  

 

Tulkitsen tutkimusaineistoni sisältöä Sarajärven ja Tuomen terminologian mukaisesti 

ensisijaisesti sisällönanalyysin keinoin, mutta jos käyttämästäni aineistosta nousee jotain 

oleellisia ja useita kertoja toistuvia elementtejä esiin, on mahdollista, että tutkimustulosten 

ja johtopäätöksien esittämisen kannalta muodostuu tarkoituksenmukaiseksi kvantifioida 

ne. Tämä voi osoittautua merkitykselliseksi tehdessäni pidemmälle käyviä johtopäätöksiä 

koko aineistosta havaitsemistani toistuvista teemoista ja South Parkissa käytetyistä 

tavoista esitellä ja käsitellä asioita. Tällöin päädyn soveltamaan Sarajärven ja Tuomen 

käyttämän terminologian mukaan myös sisällön erittelyä.64 On huomattava, että sisällön 

erittelyn ja sisällönanalyysin väliset eroavaisuudet ovat paikoin hyvin häilyviä65, ja ne ovat 

viime kädessä aina määrittäjästään kiinni. Tulkitsen menetelmien terminologisia 

ulottuvuuksia niin, että käytän käsitteitä yhtenevästi Tuomen ja Sarajärven kanssa. 

 

Tampereen yliopiston tiedotusopin professori, visuaaliseen journalismiin erikoistunut 

Janne Seppänen mainitsee, että mediatutkijoiden käyttämänä sisällönanalyysi on yleensä 

keskittynyt kirjoitettuun tekstiin. Hänen mukaansa visuaalisen aineiston sisällönanalyysi on 

vasta viime aikoina alkanut kehittyä osaksi tutkijoiden metodista välineistöä.66 

 

Tutkimustavan kartoittamaton luonne ja se, että tutkimastani kuva-aineistosta on vaikea 

löytää yhteneviä, vertailtavia elementtejä ovat syyt siihen, miksi tutkimuksessani 

käytettävät metodit jakautuvat tässä pääluvussa esitellyllä tavalla. Jäsennys on siis selkeä: 

sisällönanalyysi tulee tutkimuksessani kyseeseen tekstisisällön (mutta myös 

kuvatutkimuksen kokonaiskuvan eli synteesin luomisen) suhteen, kuvatutkimukselle 

ominaista metodologiaa sovellan pelkästään aineiston visuaalisen sisällön analysointiin. 

Sisällönanalyysi toimii työssäni siis koko aineistoa koskevana, kokoavana metodina ja 

tutkimuksen runkoa määrittävänä väljänä kehyksenä, jollaiseksi Tuomi ja Sarajärvi sen 

                                                 
63 Tuomi & Sarajärvi 2009, 107–108. 
64 Emt. 
65 Ks. esim. Kyngäs & Vanhanen 1999 ja Latvala & Vanhala-Nuutinen 2001. 
66 Seppänen 2005, 146–147. 
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määrittelevät67. Kuva-analyysin keinot sen sijaan tarjoavat tutkimukselleni välineitä 

tarkastella yksittäisten kuvien muodostamaa osaa aineistosta sen erillisinä osina. 

 

3.2.2. Kuvatutkimus 

 

Kuvatutkimus on tässä tutkimuksessa käytettävistä kahdesta menetelmästä puhtaasti 

laadullisempi. Siinä, missä hyödynnän sisällönanalyysin välineistöä laadullisen 

tulkitsemisen ohella mahdollisuuksien rajoissa sen kvantifioimiseenkin, ovat kuva-

analyysin työvälineet selvemmin pelkästään laadulliselle tutkimusperinteelle ominaisia. 

 

Kuva, olkoon se varustettu prefiksillä ”valo-”, tai olkoon se piirretty, maalattu tai animoitu, 

voi olla esitys, eli representaatio. Representaatio on käsite, jonka avulla voidaan tulkita sitä 

välineistöä ja tarkasteluperspektiiviä, jolla eri mediat tuottavat ja esittävät todellisuutta. 

Tutkimukseni kannalta on erityisen tärkeää tarkastella juuri sitä, kenen näkökulmasta ja 

millaisin välinein South Park esittää ja tuottaa todellisuutta.68 

 

”Representaatiota on […] hyvä käyttää silloin, kun pyrimme tieteellisesti 
analysoimaan erilaisia mediaesityksiä. Se on vakiintunut osaksi visuaalisen 
kulttuurin tutkimuksen käsitteistöä, ja sen avulla tutkimus voidaan kytkeä 
osaksi laajempia teoreettisia pohdintoja esimerkiksi subjektiudesta, 
sukupuolesta ja ideologiasta.”69 

 

Representaation ymmärtämisen kannalta on ensisijaisen tärkeää havainnoida, onko 

esityksessä kyse todellisuuden heijastumisesta vai sen rakentumisesta. Ensin mainittu 

vaihtoehto synnyttää pohdintaa siitä, onko kuvan ja todellisuuden välillä vastaavuutta. 

Jälkimmäinen vaihtoehto sen sijaan saa aikaan tarkastelukulman, josta tarkkaillaan sitä, 

millaisen todellisuuden esitetty kuva rakentaa ja millaisin keinoin.70 

 

South Park on fiktiivinen sarja, joten tämän tutkimuksen kannalta olennaisinta on keskittyä 

näistä lähinnä jälkimmäiseen vaihtoehtoon - siihen, millaista todellisuutta sarja luo ja 

esittää. Toisaalta, on huomioitava myös tv-sarjassa luodun kuvan ja todellisuuden välinen 

mahdollinen yhteys, toisin sanoen se, millaisen kuvan todellisista asioista South Park luo. 

Tämä on olennaisinta havainnoida siinä tavassa, jolla reaalimaailman oikeat toimijat 

esitetään sarjassa fiktion tasolla. Tässä olisi harhaanjohtavaa kuvitella, että South Park 

                                                 
67 Tuomi & Sarajärvi 2009, 91; 150. 
68 Seppänen 2005, 77. 
69 Emt. 
70 Emt., 78. 
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pyrkisi esittämään suoranaista heijastumaa todellisuudesta. Pikemminkin, fiktiivisen tv-

sarjan voidaan väittää parhaassa tapauksessaankin rakentavan todellisuutta omien 

intressiensä mukaan, karrikoiden todellisuuden heijastumia ja käsitellen niitä omasta 

näkökulmastaan. Näin on tulkittava, vaikka kyseessä olisikin Holbertin asettelun 

mukaisesti eksplisiittisellä tasolla ilmaistu asia, joka käsittelee politiikkaa ensisijaisena. 

 

Representaatiota tutkittaessa on välttämätöntä tarkastella sen lähtökohtia. 

Kulttuuriteoreetikko Stuart Hall on määrittänyt kolme tapaa representaation 

ymmärtämiseen. Hänen mukaansa representaatio voidaan käsittää 1) refleksiivisesti eli 

heijastusteoreettisesti, 2) intentionaalisesti tai 3) konstruktivistisesti.71 Edellä mainittujen 

kolmen lähestymistavan erottelu on tärkeää, ”[..] koska representaation ymmärtämisen 

tapa vaikuttaa suoraan siihen, millaiseksi tieteellisen tutkimuksen kohteeksi mediakuvasto 

rakentuu.”72 

 

Refleksiivinen tapa ymmärtää representaatio vastaa kysymykseen, ”vastaako kyseinen 

representaatio todellisuutta?”. Kyse on todellisuuden heijastumisesta esityksessä. 

Intentionaalinen tapa puolestaan kiinnittyy representaation tekijään ja siihen, mitä hän 

haluaa esityksellään sanoa. Konstruktivistinen (tai konstruktionistinen) tapa käsittää 

representaatio puolestaan viittaa jo edellä mainittuun tapaan, jolla mediaesitys tuottaa 

todellisuuden. Viimeksi mainittu on näistä kolmesta ainoa, jonka kohdalla esitystä ei pidä 

verrata todellisuuteen, vaan joka pyrkii rakentamaan oman todellisuutensa.73 

 

Animaatiosarja South Parkin sisältöä on tarkasteltava lähinnä Hallin kolmijaon toisen ja 

kolmannen näkökulman valossa: representaation refleksiivisyyttä voidaan toki tulkita, 

mutta kuten mainittua, South Park on jo alkutekstejä ennen esitettävän tekstin mukaan 

täysin fiktiivinen sarja – sen suoranainen tarkoitus ei ole jäljentää todellisuutta.  

 

”Kaikki hahmot ja tapahtumat tässä ohjelmassa – jopa ne, jotka perustuvat 
oikeisiin henkilöihin – ovat kokonaisuudessaan kuvitteellisia. Kaikkien 
julkisuuden henkilöiden äänet ovat imitoituja… Kehnosti. Alkava ohjelma 
sisältää karkeaa kieltä, ja sisältönsä takia kenenkään ei tulisi katsoa sitä.”74 

 

                                                 
71 Hall 1997, 24–26. 
72 Seppänen 2005, 94. 
73 Emt., 94–95. 
74 South Park, teksti jokaisen televisioidun jakson alussa. ”All characters and events in this show- - even 
those based on real people- - are entirely fictional. All celebrity voices are impersonated….. Poorly. The 
following program contains coarse language and due to its content it should not be viewed by anyone.” 
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Se, että sarjan luojat ilmoittavat sarjan olevan fiktiivinen, ei toki tarkoita sitä, etteikö 

tekijöillä voisi olla jotain näkemystä, jonka puitteissa tuottaa viihdettä. Tämän tutkimuksen 

kannalta on joka tapauksessa relevantimpaa tarkastella Hallin käyttämän käsitteistön 

mukaan intentionaalista ja konstruktivistista näkökulmaa representaatiosta, sillä sarjan 

tapahtumat ovat kuvitteellisia, ja ne rakentavat omaa todellisuuttaan. Lisäksi 

intentionaalinen näkökulma kytkeytyy viime kädessä perimmäisiin tutkimuskysymyksiin: 

sen valossa voidaan tarkastella luodun kuvan taustalla olevia intentioita, joita ennakko-

olettamukseni mukaan päätekijäkaksikolla Parker & Stone on. 

 

Representaatiotutkimuksessa voidaan keskittyä tarkastelemaan monia eri kohteita, kuten 

visuaalista kielioppia, narratiivia tai jopa määrällistä sisältöä. Tämän tutkimuksen kannalta 

olennaisinta on keskittyä semiotiikkaan, joka tarjoaa hyvin käyttökelpoisia välineitä, joiden 

avulla representaation toimintaa voidaan tulkita. Sisällön erittely voisi tulla kysymykseen 

työni sisällönanalyyttisen puolen ohella myös kuvatutkimuksellisen puolen kohdalla, mutta 

tutkimusaineisto ei mahdollista representaatiotutkimuksen kvantifiointia. Tämä on jo tässä 

vaiheessa selvä, sillä jaksot, jotka primääriaineiston muodostavat, eivät sisällä yhtenevää 

representaatiota edes aihepiirinsä puolesta.75 

 

Kuvatutkimus tarjoaa semioottisia keinoja tulkita aineistoa ja sen osia. Kirjallisuudentutkija 

ja semiootikko Roland Barthes erottaa toisistaan denotaation ja konnotaation. Hän näkee 

denotaation (valo)kuvan ilmimerkityksenä. Konnotaatio sen sijaan on sivumerkitys, kuvan 

kulttuurinen merkitys. Esimerkiksi korttipakan herttakuvion kohdalla denotaatio on itse 

sydänsymboli, jonka konnotaatio on esimerkiksi rakkaus.76 

 

Tiedotusopin professori Janne Seppänen näkee, että denotaatioiden ja konnotaatioiden 

erottaminen on mediakuvaa tutkittaessa monesti hyvin ongelmallista77. Animoidun South 

Parkin kohdalla sarjassa esitettyjen kuvien denotaatiot ovat erityisen oleellisia: nopeasti 

juokseva kuva esittää toimijat tietynlaisina, mikä reflektoi sarjan tekijöiden halukkuutta 

esittää tietyt asiat tietyillä tavoilla. Kuvan/kuvien konnotatiivisten merkitysten tulkintojen 

suhteen tulee olla tarkempi: animoidun kuvan ei tarvitse olla kovinkaan konnotatiivista, sillä 

jo denotaation tasolla voidaan esittää haluttu asia juuri halutulla tavalla. 

 

Animaatiokuvaa voidaan tulkita myös sen ikonisuuden suhteen. Tällöin tarkastellaan 

                                                 
75 Seppänen 2005, 78–83. 
76 Barthes 1984, 123–124. 
77 Seppänen 2005, 117. 
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luodun kuvan vastaavuutta sen esittämään asiaan. South Parkia tutkiessani kiinnitän 

huomioni sarjassa poliitikoista esitettävään kuvaan ja siihen, kuinka realistinen luotu kuva 

on. Tällä tarkoitan animoidun kuvan tarkkaa vastaavuutta reaalimaailman toimijan 

konkreettiseen ulkoasuun. Ikonisuus ja realistisuus kulkevat valokuvauksen suhteen käsi 

kädessä. Voidaan väittää, että animaation kohdalla on samoin: mitä ikonisempi, sen 

realistisempi. Animaatiosarjan kohdalla ikonisuus kiinnittyy aina representaation 

konstruktioon ja siihen, mitä luodulla kuvalla halutaan sanoa.78 

 

Piirretyn (animoidun) kuvan tutkiminen eroaa valokuvan tutkimisesta siinä, että ensin 

mainitun kohdalla on perustellumpaa tulkita sen denotatiivisia tasoja – kuva on tehty 

sellaiseksi, kuin tekijänsä on sen tarkoittanut. Toki on mainittava, että animoituakin kuvaa 

tulkitseva yksilö tuo aina tarkasteluun omat taustaolettamuksensa ja -tietonsa, joiden 

johdosta jokaisen tulkitsijan kuvan sisällöstä luoma/saama konnotaatio on aina 

arvolatautunut ja väistämättä jossain määrin subjektiivinen.79 

 

3.3. Kuva-aineiston multimodaalisuus 

 

Visuaaliseen journalismiin erikoistunut Janne Seppänen nimeää useasta erilaisesta 

tekstuaalisesta, äänellisestä ja kuvallisesta aineksesta koostuvan esityksen 

multimodaaliseksi representaatioksi. Hän näkee, että elokuva ja televisio ovat kuvien, 

graafisten elementtien, tekstien ja äänen yhteispeliä. Jos näistä elementeistä yksi tai 

useampia puuttuu, voi niiden yhdessä muodostama kokonaismerkitys muuttua oleellisesti. 

Kyse on siitä, että kuva luo tekstille merkitystä ja samoin toisin päin. Animaatiosarjan 

kohdalla myös ääni luo merkitystä edellä mainituille elementeille ja taas toisin päin.80 

 

Tämän tutkimuksen kannalta on siis kriittisen tärkeää havaita, että juuri animaatiosarjalle 

ominainen multimodaalisuus voi tehdä keskenään yhdellä tasolla (esimerkiksi kuvat 

liitteessä 2.) jossain määrin eroavista representaatioista toisistaan merkittävästi 

poikkeavia, kun niitä tarkastellaan televisioesityksille ominaisesti useilla eri 

elementtitasoilla. Kokonaisuuksien hahmottaminen ja analysointi vaatii kaikkien mainittujen 

ainesten yhdenaikaista tulkintaa. 

 

                                                 
78 Seppänen 2005, 130–133. 
79 Hietala 1996, 32. 
80 Seppänen 2005, 90–92. 
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Elokuvatutkimukseen erikoistunut Veijo Hietala puolestaan tähdentää, että vaikka elokuvat 

ja televisiosarjat muodostuvat periaatteessa juoksevien kuvien sarjasta (näin erityisen 

kirjaimellisesti animaation kohdalla), niiden kokonaismerkitystä ei kuitenkaan voida tulkita 

pelkästään niiden ”mekaanisen summan” perusteella. Tämä johtuu siitä, että kuvien 

yhteismerkitys joukkona on aina erilainen (suurempi) kuin osiensa summa.81 Kun tähän 

yhdistää yllämainitut muut multimodaalisuuden tasot, voi televisiosarjan monen eri 

tarkastelutason yhteiselo vaikeuttaa niiden yhtenäistä tulkitsemista82. 

 

4. TUTKIMUKSEN PÄÄAINEISTO 

 

4.1. Pidän hieman country-musiikista 

 

4.1.1. Tausta 

 

South Parkin seitsemännen tuotantokauden neljännen jakson alkuperäinen nimi I’m a Little 

Bit Country viittaa jakson aikana kaksi kertaa esitettävään lauluun, joka reflektoi 

yhdysvaltalaisväestön selkeän polarisoitunutta jakautumista uuden Irakin sodan 

kannatuksen suhteen. Laululla viitataan rock- ja country-artistien profiloitumiseen sodan 

oikeutusta käsittelevän keskustelun eri osapuoliin. Rock-muusikot ja -yhtyeet, kuten Green 

Day, Neil Young ja Lenny Kravitz ovat saaneet julkisuutta kritisoimalla Yhdysvaltain 

hallitusta syyskuun yhdennentoista päivän terrori-iskujen jälkeen ja etenkin Afganistanin ja 

Irakin sotien aikana. Sen sijaan country-muusikot, kuten Alan Jackson, Daryl Worley ja 

Toby Keith ovat levyttäneet patrioottisia kappaleita ja samalla puolustaneet Yhdysvaltain 

ulkopolitiikkaa terrori-iskujen jälkeen. Pidän hieman country-musiikista -jakson 

ensiesityspäivä Comedy Central -kanavalla oli yhdeksäs huhtikuuta 2003 eli vain 20 

päivää sen jälkeen, kun ”halukkaiden koalitio” oli aloittanut sotatoimet Irakissa83. 

 

Jakson luoma kuva mielipiteiltään jakautuneesta yhteiskunnasta on varsin 

oikeudenmukainen, kun huomioidaan kevään 2003 aikana Yhdysvalloissa tehdyt, 

Yhdysvaltain ja sen liittolaisten käymää Irakin sotaa koskevat mielipidemittaukset. Bushin 

hallinnon poliittinen päätös aloittaa uusi sota Irakia vastaan jakoi kansan hyvin 

voimakkaasti. CNN-televisiokanavan gallupin mukaan 56 prosenttia vastaajista kannatti 

presidentti Bushin politiikkaa ja hänen tapaansa hallita Irakin tilannetta, kun taas 41 % 
                                                 
81 Hietala 1996, 13. 
82 Seppänen 2005, 91–92. 
83 Sanger & Burns 2003.  
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vastusti sitä. 58 % kannatti Saddam Husseinin aseellista syöksemistä vallasta ja 40 % 

vastusti sitä. Huomionarvoista on myös se, että 54 % vastaajista kannatti Irakiin 

hyökkäämistä, mutta ilman YK:n mandaattia sitä kannatti 47 %.84 

 

Jaksossa esitettävät, sotaa vastustavien järjestämät mielenosoitukset ja sotaa 

kannattavien organisoimat vastamielenosoitukset olivat hyvin yleisiä Yhdysvalloissa (ja 

maailmalla) maalis-huhtikuussa 2003. Yhdysvalloissa kansakunnan jakautuminen sotaa ja 

sen oikeutusta koskevan kysymyksen suhteen näkyi erityisen selvästi siinä, että 

mielenosoitukset olivat äärimmäisen suuria osallistujamääriltään. Ne myös poikivat 

lukuisia suuria vastamielenosoituksia. Osa protesteista muuttui väkivaltaisiksi ja niistä 

pahimmissa pidätettiin jopa tuhat ihmistä.85 

 

4.1.2. Sisältö 

 

South Park -jakson juonikuvio on seuraava. Sarjan neljä päähahmoa, Kyle, Stan, Cartman 

ja Kenny ryntäävät muiden luokkatovereidensa ohella vapaapäivän viettoon, kun heidän 

opettajansa herra Garrison kertoo, että Irakin sotaa vastustavat oppilaat saavat poistua 

luokasta ja osallistua opiskelun sijaan sodanvastaiseen protestiin. Pojat joutuvat 

tahtomattaan mukaan mielenosoitukseen, ja heidät kuvataan televisio-ohjelmaan, jonka 

toimittajan protestointiin ja Yhdysvaltain historiaan liittyvistä kysymyksistä ilmenee, etteivät 

pojat tiedä mitään kansakuntansa perustamisesta tai sen edustamista arvoista. Opettaja 

Garrison antaa haastattelun nähtyään koko luokalle ryhmätöiden aiheiksi valtion 

perustamiseen ja perustajiin liittyvän tehtävän. Samaan aikaan muualla South Parkin 

kaupungissa kytee entistä vahvempi ristiriita sotaa vastustavien ja sotaa kannattavien 

välillä. 

 

Pojista laiska Cartman pyrkii pääsemään ryhmätyössä helpolla: hän haluaa aiheuttaa 

itselleen mentaalisen takauman, jonka avulla hän voisi nähdä, kuinka kansakunnan 

perustajat ovat käsitelleet sotaa, protestointia ja niiden välistä tilannetta valtion 

itsenäisyyden syntyhetkinä, vuonna 1776. Cartman kokeekin lopulta haluamansa 

takauman, ja hän näkee muun muassa Thomas Jeffersonin, John Adamsin, Benjamin 

Franklinin ja John Hancockin käymässä kongressissa poliittista keskustelua valtion 

perustamisesta, sodasta ja sen oikeutuksesta. 

                                                 
84 Benedetto 2003. 
85 Protest creates gridlock… 2003. 
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Samalla tilanne South Parkin kaupungissa kiihtyy entisestään, kun Irakin sodan oikeutusta 

vastustavat ja puolustavat ottavat mittaa toisistaan niin avoimen väkivallan kuin 

protestikonsertin keinoin. Jakson syvimmät merkitykset liittyvät tuolloin ajankohtaiseen 

Irakin sotaan, mutta vielä tarkemmin protestointiin instituutiona. Nämä kaksi asiaa kulkevat 

tarinassa rinnakkain: sodan oikeutusta ei voida kiistää ilman protestia, eikä toisaalta 

protestointi olisi tässä relevanttia, ellei sotaa oltaisi käymässä. 

 

Jakson lopussa Cartmanin takaumassa ilmenee, että Yhdysvaltain itsenäistymistä 

edeltävinä hetkinä myös kongressi oli jakautunut kahtia protestoinnin ja sodankäynnin 

oikeutuksen suhteen. Yli kahden vuosisadan takaiset argumentit ovat täysin samat kuin 

nykyhetkessäkin, eivätkä vuoden 1776 poliittiset päättäjät saa ensi alkuun aikaiseksi sen 

järkevämpää ratkaisua kuin vuoden 2003 kansalaisetkaan. Vuonna 1776 käytävä 

keskustelu kuitenkin saavuttaa lopulta ratkaisun: 

 

Kongressiedustaja John Dickinson: ”Emme voi perustaa valtiota, joka nojaa 

sodankäyntiin!” 

Kongressiedustaja John Adams: ”Emme voi perustaa valtiota, joka pelkää taistella!” 

Seuraa yleistä hälinää, kunnes itsenäisyysjulistuksen laatineen toimikunnan jäsen 

Benjamin Franklin lausuu mielipiteensä:  

 

”Uskon, että jos perustamme valtion, se ei voi olla sellainen, joka vaikuttaa 
ulospäin sotaisalta ja väkivaltaiselta. Toisaalta, emme voi kuitenkaan vaikuttaa 
heikolta tai taisteluhaluttomalta. Joten, entä jos muodostamme valtion, joka 
vaikuttaa haluavansa molempia?”86 

 

Thomas Jefferson: ”Kyllä. Kyllä, tietysti. Sodimme, mutta protestoimme sotimista samaan 

aikaan.” 

Dickinson: Oikein. ”Jos uuden valtiomme ihmiset voivat tehdä mitä he haluavat, silloin osa 

protestoi sotaa, ja osa kannattaa sitä.” 

Franklin: ”Ja tämä tarkoittaa sitä, että kansakuntana voimme sotia kenen kanssa tahansa 

esittäen samaan aikaan, ettemme tahdo sotaa. Jos sallimme kansalaisten protestoivan 

hallituksen päätöksiä, valtiosta tulee iäti moitteeton.” 

Adams (pitäen kädessään lautasta, jossa kakunpala): ”Se on kuin säilyttäisi kakun, mutta 

samalla söisi sen myös.” 

                                                 
86

 I’m a Little Bit Country. South Park Stuff. 
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Tuntematon kongressiedustaja: ”Ajatelkaa: kokonainen valtio, joka on perustettu 

ajatukselle, jonka mukaan se sanoo yhtä ja tekee toista.” 

Kongressin presidentti John Hancock: ”Ja me tulemme kutsumaan tuota valtiota Amerikan 

Yhdysvalloiksi.”87 

 

Tämän keskustelun kuultuaan Cartman palaa takaumastaan ja julistaa vuoden 2003 

ihmisille, kuinka valtion perustajat olivat halunneet asian olevan. Molemmat, aiemmin 

ristiriitaiset osapuolet tajuavat asian erittäin nopeasti, ja joukkojen johtohahmoina toimineet 

Randy ja Skeeter keskustelevat aiemmin varsin verisen yhteenoton jälkeen vaihteeksi 

rauhanomaisesti: 

 

Randy: Hän on oikeassa. Tämän valtion voima on kyvyssä sanoa yhtä ja tehdä toista. 

Skeeter: Kyllä, mutta… jos teitä protestoijia ei olisi olemassa, koko maailma inhoaisi 

amerikkalaisia ihmisiä, eikä pelkästään presidenttiä. 

Protestoija: Ja jos teitä lihastenne pullistelijoita ei olisi olemassa, Yhdysvallat saattaisi 

helposti joutua terroristien valtaamaksi… Tai Kiinan. 

Toinen protestoija: Taidamme olla teille anteeksipyynnön velkaa. 

Sodan kannattaja: Öhöm, me taidamme olla teille mokoman velkaa. 

Osapuolet halaavat toisiaan. 

Cartman: Kansakuntamme perustajat halusivat teidän kaikkien tietävän, että voimme olla 

eri mieltä niin kauan kuin haluamme, kunhan olemme samaa mieltä siitä, että Yhdysvallat 

on paras.88 

 

Jakso päätyy aiemmin riitaisten osapuolten johtohahmojen duettoon: 

 

”Hei, pidän hieman country-musiikista.” ”Hei, pidän hieman rock and rollista.” 

”Olen Amerikan lihasvoima.”   ”Ja minä olen sen välittävä sydän.” 

Kaikki yhdessä: ”Kun laitat meidät yhteen, syntyy valtio, jolla on yhteinen tavoite: elää ja 

voida hyvin, mukana hieman countrya ja rock and rollia.” Laulu tiivistää aiemmin sanotun 

ja se päättää South Parkin juhlajakson sanoihin ”Sodan puolesta, sitä vastaan. Ketä 

kiinnostaa? Sata jaksoa!”89 

 

 

                                                 
87 I’m a Little Bit Country. South Park Stuff. 
88 Emt. 
89 Emt. 
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4.1.3. Analyysi 

 

Laulun loppulauseella tekijät eivät onnistu ottamaan terää pois kantaaottavalta jaksolta, 

jossa suurin kritiikki tosin kohdistuu enemmänkin valtion tekopyhyyteen ja 

kaksinaismoralismiin kuin että siinä olisi käsitelty niin sanotusti oikeaa tai väärää kantaa 

Irakin sodasta. Jakso edustaa samalla kritiikkiä sotaa ja siihen kohdistuvaa protestointia 

kohtaan. Toisaalta se on kärkevä piikki poliittisia toimijoita kohtaan: näiden tekemät 

päätökset luovat Yhdysvalloille maailmanlaajuisen maineen erittäin kovan ja väkivaltaisen 

ulkopolitiikan harjoittajana. Sitä peittämään tarvitaan aktiivinen, päättäjiä ja päätöksiä 

voimakkaasti kritisoiva kansalaisyhteiskunta, joka jakson lopun perusteella kuitenkin 

hyväksyy sodankäynnin ulko- ja turvallisuuspolitiikan keinona, vaikka se sitä vastaan 

protestoikin. Protestin merkitys on lopulta siis tukea valtion ulkopoliittista linjaa ja 

ensisijaisesti pyrkiä parantamaan siitä ulkopuolisille näyttäytyvää kuvaa. Tämä tekee sekä 

valtiosta että protestoijista kaksinaismoralistisia. 

 

 
Kuva 1: Sotaa vastustavat ja sotaa kannattavat esittämässä näkemyksensä protestoinnin ja sodan 

oikeutuksesta90 

 

Jaksossa sotaa vastustavat henkilöt on esitetty päällisin puolin seuraavasti: osa heistä on 

pukeutunut rauhansymbolilla varustettuihin t-paitoihin, ja he kantavat mukanaan kylttejä, 

joissa lukee ”Bush on natsi”, ”Rauhaa heti”, ”Ei sotaa”, ”Ei verta öljyn vuoksi”. Sotaa 

puolustavat sen sijaan toistavat alati ”kannattavansa sotajoukkojamme”, ja heidän 

                                                 
90 I’m a Little Bit Country. South Park Studios Finland. 
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plakaateissaan lukevat tekstit ”Jumala siunatkoon Amerikkaa”, ”Kannata joukkojasi”, ”Anna 

vapauden soida” ja ”Kaunis Amerikka”. 

 

Animoidun kuvan denotaatioita tarkasteltaessa on huomattavaa, että sotaa vastustavien 

joukoissa ihmisten yleinen ulkoasu on selvästi huolitellumpi kuin sodan kannattajien 

vastaava: protestoijien joukossa näkyy rauhanmerkkisymbolisten t-paitojen ohella useita 

kravatteja ja pukuja, joiden konnotaatiot merkitsevät yleistettynä menestystä ja 

vastapuoleensa verrattuna arvostetumpaa yhteiskunnallista asemaa. Sotaa kannattavien 

joukossa havaittavia asioita puolestaan ovat vaatetuksen osalta lippalakit ja vastapuolta 

huomattavasti rosoisempi ja jopa epäpuhtaampi ulkoasu. Multimodaalisia tasoja eli ääntä 

ja kuvaa yhdessä tarkasteltaessa on helppo havaita sodan kannattajien joukossa yleinen 

Yhdysvaltojen eteläisille osavaltioille ominainen leveä, takapajuisuuteen ja jopa 

yksinkertaisuuteen yleensä yhdistetty puhetapa. 

 

South Parkiin paremmin perehtyneille on ilmiselvää, että protestoiva joukko on selvästi 

koulutetumpaa ja arvostetumpaa asemaa nauttivaa väkeä kuin sotaa kannattavien joukko. 

Ensin mainitun joukon kärjessä mielenosoituksissa kulkevat opinto-ohjaaja, geologi ja 

asianajaja, kun taas jälkimmäisen joukon puhemiehinä toimivat ampuma-aseita alati 

mukanaan kantavat metsästäjät, alkoholisti, työtön sekä paikallisen baarin rähisijä. On 

huomattavaa, että sarjan tekijät ovat stereotypisoineet sotaa kannattavat henkilöt juuri 

asehulluiksi arvokonservatiiveiksi. Nämä hahmot heiluttavat Yhdysvaltain lippua, ja ovat 

aiempien jaksojen ja tuotantokausien perusteella alati tekemisissä alkoholin kanssa. Sen 

sijaan sotaa protestoivat joukot ovat tässä selvästi korkeammin koulutettuja ja verrattain 

arvoliberaaleja. 

 

Osapuolten pukeutumista, yleistä ulkoasua ja puhetapaa tarkasteltaessa on helppo 

havaita, että konnotaatioiden (kulttuuristen merkitysten) tasolla sodankannattajat esitetään 

nimenomaisesti vähemmän kouluttautuneina, huonommin palkattuina ja enemmän ”toisen 

luokan kansalaisina” kuin protestoijat. Sotaa vastustavat sen sijaan ovat selvemmin 

menestyviä, koulutettuja ja paremmin artikuloivia yksilöitä. Molemmissa joukoissa on 

selvästi omat stereotyyppiset piirteensä, mutta on huomattava, että sotaa kannattavat 

saavat osakseen toista osapuolta huomattavasti ivallisemman ja äärimmäisemmän 

olemuksen. Joissain South Parkin jaksoissa esiintyneet ääriliberaalit eivät esiinny sotaa 

vastustavien joukoissa, mutta selkeimpinä äärikonservatismin kannattajina esitetyt hahmot 

puolestaan pitävät sodankäynnin puolia tässä jaksossa. Parhaiten South Parkin tapaa 
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esittää stereotyyppiset näkemykset konservatiiveista ja liberaaleista kuvaa jaksossa 

Aikamuuttajat91 (ensiesitys 28.4.2004) esitettävä, erittäin kärjistetty näkemys kummastakin 

ryhmästä92. 

 

Osapuolten, niin mielenosoittajien kuin sotaa kannattavien ja toisaalta vuoden 1776 

väittelevien poliitikkojen välillä ei ilmene minkäänlaisia käyttäytymiseroja. Molemmat Irakin 

sodasta eksplisiittisesti keskustelevat osapuolet ovat yhtä lailla järkähtämättömiä, 

itsepäisiä ja väkivaltaisia. Osapuolten mielipiteiden oikeellisuuteen ei jaksossa oteta 

millään tavalla kantaa: molempia mielipiteitä perustellaan ja käsitellään, mutta 

kumpaakaan ei nosteta toistaan paremmaksi. Jaksossa käy selkeästi ilmi yhteiskunnan 

jakautuneisuus, mikä olikin kevään 2003 tapahtumat huomioiden hyvin totuudenmukainen 

näkemys mielipiteistä yhdysvaltalaisten keskuudessa. 

 

Tutkimukseni kannalta on olennaista huomata, että käyttämäni primääriaineistorajaus 

noudattelee hyvin pitkälle Holbertin näkemystä poliittisen viihteen kehityksestä viimeisen 

vuosikymmenen aikana: ensisijaisen tutkimusaineistoni kahdeksasta jaksosta seitsemän 

on vuonna 2004 tai sen jälkeen valmistuneita. Pidän hieman country-musiikista on 

aineiston ainoa jakso, joka on luotu ja esitetty ennen vuotta 2004. 

 

R. Lance Holbertin asettelussa jakso sopii parhaiten kohtaan ”arkielämän sisältö”, sillä 

jakso oli julkaisuajankohtanaan hyvin ajankohtainen ja suurta osaa kansalaisista 

koskettava. Jakso on julkaisuajankohtansa suhteen tämän tutkimuksen primääriaineiston 

ainoa episodi, joka ei sovi Holbertin varsinaisen, vuoden 2004 presidentinvaalit tv-viihteen 

politisoitumisen lähtökohdaksi määrittämän viitekehyksen aikasektoriin. Holbertin asettelun 

kohta ”satiiriset tilannekomediat” on ainakin jossakin määrin tähän South Parkin jaksoon 

osuva. Erittäin tärkeää jakson kohdalla on toki havaita, että ”Bush on natsi” -kyltin ohella 

siinä ei mainita ainoatakaan 2000-luvun poliittista toimijaa, eikä näiden tekemiä päätöksiä 

käsitellä. Sen sijaan olennaisimmat tarkastelun ja satiirin kohteet jaksossa ovat protestin 

osapuolet sekä 1700-luvun lopun kaikki valtiomiehet (puoluekantaan tai ideologiaan 

katsomatta), joiden laatima perustuslaki sallii niin hyökkäyssodan ulkopoliittisena 

välineenä kuin myös protestoinnin. 

 

                                                 
91 Goobacks. South Park Studios Finland. 
92 Ks. Liite 1. 
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          Kuvio 4: Poliittisen sisällön jäsentyminen jaksossa Pidän hieman country-musiikista.93 

 

Veijo Hietalan mukaan kuvallista realismia tutkittaessa on huomioitava kuvan suhde 

todellisuuteen ja se, että esittääkö kuva väittämiä todellisuudesta. Kaikkiaan Pidän hieman 

country-musiikista -jakso luo oikeanlaisen vastakkainasettelullisen kuvan amerikkalaisesta 

yhteiskunnasta. Hietalan näkemystä kuvallisesta realismista tulkiten on havaittavissa, että 

jaksossa esitetty kuva on realistinen eli selkeästi suhteessa todellisuuteen.94 

 

Jaksossa hallituksen päätöstä mennä sotaan kritisoidaan eräiden hahmojen välityksellä, 

mutta puolustetaan toisten hahmojen kautta. Sodan kannattajat, jotka jaksossa ovat 

republikaanihallitusta tukevia ja luvun 2.3. määrittelyn mukaisesti konservatiiveja, saavat 

osakseen enemmän kritiikkiä kuin liberaalimmat, demokraattisemmat vastustajansa. On 

muistettava, että kulloistakin vallanpitäjää ja -käyttäjää on aina helppo kritisoida: tässäkin 

suuremman kritiikin saa lopulta osakseen hallitusta kannattava väestö. Hallitusta 

kritisoivaa väestöryhmää ja heidän mielipidettään ei nosteta vastapuoltaan korkeampaan 

arvoon, mutta tästä ryhmästä luotu kuva on hieman toisen ryhmittymän vastaavaa 

parempi. Toki on huomattava se, että protestointi esitetään lopulta varsin tekopyhänä eli 

lähinnä valtion ulkoista mainetta parantavana toimintana. Tämä heikentää jakson sotaa 

protestoivista (”liberaaleista”) luomaa kuvaa. 

 
                                                 
93 Holbert 2005, 445. 
94 Hietala 1996, 53. 
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Jakso käsittelee osapuolia hyvin samanarvoisesti, mutta edellä mainitun kaltaisen, 

konservatiiveja vahvemmin arvostelevan kuvan se lopulta piirtää. Tämän jakson luoma 

kokonaiskuva on siis tulkittavissa hyvin eriäväksi siitä, millaiseksi Andrew Sullivan ja Brian 

C. Anderson South Parkin poliittisten kannanottojen yleisluonteen näkevät. Sullivanin ja 

eritoten Andersonin mukaan South Park on konservatiivisia näkemyksiä positiivisina 

kehystävä sarja, joka kritisoi pääasiallisesti liberaaleja95. 

 

Käsittelen jaksoa Tuomen ja Sarajärven termistöä soveltaen siten, että tulkitsen sen 

”pelkistettyä ilmausta” (tässä jakson painotus käsiteltävän poliittisen aiheen suhteen) siten, 

että jakson yleisnäkökulma on hyvin neutraali. Tuomi ja Sarajärvi esittävät, että 

pelkistäminen voi olla informaation tiivistämistä. Tässä tiivistän jakson tarjoaman 

kokonaisinformaation siten, että jakso ei esitä liberaaleja sen paremmin kuin 

konservatiivisiakaan arvoja selvästi tavoittelemisen arvoisina tai vastakkaista mielipidettä 

parempina.96 

 

4.2. Ruisku ja pökäle 

 

4.2.1. Tausta 

 

South Parkin kahdeksannen tuotantokauden kahdeksas jakso, alkuperäiseltä nimeltään 

Douche and Turd, esitettiin televisiossa ensimmäistä kertaa 27.10.2004. Jakson nimi 

viittaa kaupungin ala-asteen maskottivaalin ehdokkaisiin. Jakson ensiesitys oli kuusi 

vuorokautta ennen Yhdysvaltain presidentinvaalia. Tätä taustaa vasten se on helppo 

nähdä kannanottona loppusuoralla olleeseen presidenttikisaan. Näkemystä tukee myös 

jaksossa sivuttava ääntenlaskuun liittyvä ongelma97 sekä jakson lopussa esitettävän 

lyhyen vaalilaulun yhteydessä näytettävä pätkä valkoisesta talosta. 

 

Jakso esittää (henkilö)vaalit yhdysvaltalaiselle vaalijärjestelmälle ominaisella 

vastakkainasettelun linjalla, mikä kuvastaa tyypillistä presidenttikisaa, jossa kahden suuren 

puolueen ehdokkaat ovat käytännössä ainoat, joilla on mahdollisuus voittaa vaalit98. 

Yhdysvalloissa käytävien presidentinvaalien pienempien puolueiden tai puolueisiin 

sitoutumattomien ehdokkaiden triviaalisuutta viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana 
                                                 
95 Sullivan 2003, Beckerin 2008 145–148 mukaan; Anderson 2005, 75–77. 
96 Tuomi & Sarajärvi 2009, 109. 
97 South Park käsitteli vuoden 2000 presidentinvaalien äänten uudelleenlaskua implisiittisesti jaksossa 
Trapper Keeper 15.11.2000. 
98 Vile 1999, 44–45. 
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kuvastaa se, että vuoden 2000 vaaleissa kolmanneksi eniten kannatusta saaneen Ralph 

Naderin99 valtakunnallinen ääniosuus oli tuolloin 2,7 prosenttia. Vuoden 2004 vaaleissa 

hän tuli taas kolmanneksi – sillä kertaa 0,38 prosentin ääniosuudella.100 

 

Vuoden 2004 vaaleja edeltäneet pääehdokkaiden väliset väittelyt ja etenkin 

mielipidemittaukset olivat osoittaneet, että tulevista vaaleista oli tulossa hyvin tasaiset: 

istuvan presidentin, republikaanien George W. Bushin ja demokraattisen vastaehdokkaan 

John F. Kerryn kannatusten välinen ero vaikutti hyvin pieneltä. CBS:n 4.10.2004 

julkaiseman mielipidemittauksen mukaan 48 prosenttia äänestäjistä oli Bushin, 47 

prosenttia Kerryn kannalla101. CNN:n tekemän gallupin mukaan puolestaan 51 prosenttia 

kannatti Bushia, 48 prosenttia Kerryä102. 

 

Ehdokkaiden välille ei ollut muodostettavissa heidän persooniensa perusteella selvää 

vastakkainasettelua: molemmat ovat valkoihoisia, suunnilleen samanikäisiä miehiä. Lisäksi 

Kerry kannatti Bushin käynnistämää, kansalaisten mielipiteitä vahvasti jakanutta Irakin 

sotaa vielä tuolloin varsin avoimesti. Sen sijaan mielipidemittaukset (ks. esim. CBS:n 

gallup-tutkimus vaalivuoden kesäkuulta) osoittivat, että poliittinen polarisaatio 

Yhdysvalloissa oli tuolloin vahvempaa kuin aiempien (vaalivuosien 1976–2000) 

presidentinvaalien aikana. Äänestäjät ilmoittivat kokevansa, että sillä, kuka presidentiksi 

valitaan, on merkitystä. Samoin myös presidentin puoluekanta koettiin merkittäväksi 

asiaksi.103 

 

4.2.2. Sisältö 

 

Jakson juoni on seuraavanlainen. Eläinoikeusjärjestö PETA104 tekee hyökkäyksen South 

Parkin ala-asteen juhlaan kritisoiden koulua eläimiin kohdistuvasta julmuudesta, koska 

koululla on lehmä-asuinen maskotti. Koulu on pakotettu vaihtamaan maskottiaan, ja pojista 

Kyle ja Cartman ovat sitä mieltä, että oppilaiden tulisi olla äänestämättä valmiita, 

opettajakunnan esittämiä maskottivaihtoehtoja, jotta valituksi tulisi jokin heidän itse 

keksimänsä maskotti, jolla on typerä nimi (ja myöhemmin myös ulkoasu). Kyle ja Cartman 

                                                 
99 Nader on ollut ehdolla presidentinvaaleissa neljä kertaa. Vuosina 1996 ja 2000 hän oli vihreän puolueen 
ehdokas, vuosina 2004 ja 2008 hän oli kannaltaan sitoutumaton. 
100 The New York Times 2011: Ralph Nader News. 
101 CBS News 2004. 
102 CNN Election 2004. 
103 Roberts 2009. 
104 PETA, People for the Ethical treatment of Animals, on maailman suurin eläinten oikeuksia puolustava 
järjestö. 
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riitaantuvat idean tiimoilta, ja he kehittävät kumpikin omat ehdokasvaihtoehtonsa, joista 

molemmat saavat lisäkannatusta. Päähenkilöistä Stan ei ole lainkaan kiinnostunut 

maskottivaalista, vaan näkee koko asian typeränä. 

 

 
Kuva 2: South Parkin ala-asteen maskottikisan vaaliväittely valtaisan ruiskun ja pökälevoileivän välillä105 

 

Kylen esittämä maskottivaihtoehto valtaisa ruisku (Giant Douche106) ja Cartmanin keksimä 

pökälevoileipä (Turd Sandwich) voittavatkin ensimmäisen kierroksen tai ”esivaalin”, ja 

päätyvät toiselle kierrokselle ratkaisemaan, kummasta tulee koulun uusi maskotti. Pojat 

ryhtyvät käymään vaalikampanjaa, kumpikin osapuoli tavallaan. Sekä Cartmanille että 

Kylelle toisen osapuolen voittaminen on tärkeämpää kuin itse ehdokkaan edustaman asian 

sisältö. 

 

Stan kokee samaan aikaan huomattavaa painostusta, koska hän ei välitä äänestää. Hän 

pyrkii tekemään selväksi, ettei hänellä sinänsä ole mitään äänestysinstituutiota vastaan, ja 

että hän pitää äänestämistä tärkeänä. Hän ei vain välitä kummastakaan tarjolla olevasta 

vaihtoehdosta. Ensin häntä häiritsevät vaalikampanjoitaan käyvät pojat ja sittemmin myös 

hänen omat vanhempansa, koulun rehtori sekä rap-artisti Sean ”P. Diddy” Combs. South 

Parkille ajoittain ominaisesta, varsin irrallisesta henkilösatiirista107 ei tässä ole kyse, vaan 

Combs on otettu tietoisesti käsiteltäväksi hänen vuoden 2004 vaalien alle ajoittuneen 

                                                 
105 Douche and Turd. South Park Studios Finland. 
106 Sana ”douche” tarkoittaa alun perin naishygieniatuotetta. Sen konnotaatio on usein ”nuijaa” tai ”idioottia” 
merkitsevä, etenkin suffiksin ”-bag” kanssa. 
107 Sekä Cantor (1999, 736) että Holbert (2005, 444) mainitsevat irrallisuuden näkemyksissään 
tilannekomedioiden poliittisesta latautuneisuudesta kirjoittaessaan. 
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Kansalaismuutos-hankkeensa ja erityisesti siihen kuuluneen Äänestä tai kuole -projektin 

vuoksi108. 

 

Stan on myöhemmin valmis antautumaan paineelle ja äänestämään, kunnes hän tajuaa, 

ettei kumpikaan ehdokkaiden vaalityötä tekevistä ryhmistä ole niinkään kiinnostunut hänen 

arvostuksestaan äänestysinstituutiota kohtaan, vaan pikemminkin nämä haluavat vain 

hänen äänensä tavalla tai toisella. Kyle myöntää tämän avoimesti sanomalla, että Stanin 

tulisi äänestää hänen ehdokastaan. Cartman puolestaan lupaa Stanille ravintolaillallisen, 

kunhan äänestyskopissa on ensin merkitty ruksi hänen keksimänsä ehdokkaan ruutuun. 

Stan päättää olla äänestämättä, minkä vuoksi hänet karkotetaan kaupungista. Stan päätyy 

PETAn kommuuniin, johon hän jää asustamaan ulkopuolisista ihmisistä piittaamattomien, 

eläimiin sekaantuvien eläinoikeusaktivistien kanssa. 

 

Lopulta Stan palaa kaupunkiin ja äänestää. Hänen äänensä otetaan vastaan suurella 

innolla, ja sen jälkeen suoritetaan äänten uudelleenlasku. Tämä on selvä viittaus 

Yhdysvaltain edellisiin, vuoden 2000 presidentinvaaleihin ja niitä hankaloittaneeseen 

ääntenlaskuongelmaan109. Uudelleenlaskun jälkeen Stan havaitsee, ettei hänen pökäleelle 

antamallaan äänellään ollut lopulta mitään merkitystä, sillä äänestystulos on ruiskulle 

suosiollisesti 1410–36. 

 

Stan: ”Hei, eihän äänelläni edes ollut merkitystä!” 

Randy (Stanin isä): ”Hei! Älä sano noin, Stan.” 

Sharon (Randyn äiti): ”Et voi arvioida äänestämisen arvoa oman ehdokkaasi menestyksen 

perusteella.” 

Randy: ”Äänelläsi oli silti merkitystä.”110 

 

Äänestystulos kuitenkin mitätöidään, kun käy ilmi, että kaikki PETA:n jäsenet ovat kuolleet 

(Sean Combs on tappanut heidät), jolloin alkuperäinen, lehmäasuinen maskotti on taas 

hyväksyttävissä. Lehmämaskotin palauttaminen saa laajan ja välittömän hyväksynnän, ja 

näin ollen vaalien molemmat vaihtoehdot muuttuvat hetkessä merkityksettömiksi. 

Randy: ”Nyt äänelläsi ei ollut mitään merkitystä.”111 

 

                                                 
108 Vargas 2004. 
109 Goodnough 2004. 
110 Douche and Turd. South Park Stuff. 
111 Emt. 
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4.2.3. Analyysi 

 

Jakson kohdalla ei ole olennaista tutkia sen vaaliehdokkaista esittämää kuvaa, sillä 

molemmat ehdokkaat ovat niin absurdeja, ettei niiden ulkomuodoissa ole juurikaan 

selvitettävää. Molemmista ehdokkaista esitettyjen kuvien denotaatiot ja konnotaatiot 

edustavat samaa absurdiutta, joka ei ole tulkittavissa kumpaakaan parempana esittäväksi. 

Myöskään vaihtoehtojen kannattajien välillä ei ole havaittavissa mitään selvää rajanvetoa, 

kyse on enemmänkin vain kahdesta erilaisesta vaihtoehdosta, jotka pohjimmiltaan 

edustavat samaa. Tämä onkin jakson nimestä ja esitysajankohdasta huomattavin seikka: 

taustalla on selvä viittaus siihen, että on lopulta ihan sama, kumpaa ehdokasta kukin yksilö 

päätyy äänestämään, sillä lopulta molemmat ovat täysin yhtä hyviä, tai pikemminkin yhtä 

huonoja. 

 

Jakson aikana selvenee, että sen painotus on enemmän äänestysinstituution vaalimisesta 

käytävässä keskustelussa kuin ehdokkaiden persoonissa tai agendoissa. Esityspäivästä 

kuuden vuorokauden päästä järjestettyjen vaalien pääehdokkaista, demokraattien John 

Kerrystä ja republikaanien George W. Bushista ei mainita suoraan sanallakaan. On 

kuitenkin selvää, että ajatus näistä kahdesta ja mediaa hallinneista vaalikeskusteluista oli 

South Parkin käsittelyn kohteena. Tätä väitettä tukee myös se, että Ruisku ja pökäle -

jaksossa ehdokkaiden välisen väittelyn vetäjänä/juontajana toimii Jim Lehrer. Hän on 

toiminut ei-fiktiivisissä vaaliväittelyissä vastaavassa tehtävässä useita kertoja, muun 

muassa juuri vuoden 2004 presidentinvaalien yhteydessä.112 

 

On huomattavaa, että South Park käsittelee spesifisesti vuoden 2004 vaaleja ja vieläpä 

tietyllä tapaa. Sarja ei käsitellyt aiempia vaaleja ennen äänestyspäivää tai sen 

jälkeenkään, eikä näin selvästi ole tulkinnut edellisten, vuoden 2000 vaalien kumpaakin 

pääehdokasta ilmeisen huonona vaihtoehtona. Vuoden 2004 vaaleja edeltävien gallupien 

mukaan vaalit olivat kiinnostavat ja verrattain korkea äänestysprosentti oli odotettavissa113. 

Vaalien jälkeinen tilastointi osoittikin vaalien kiinnostavuuden: äänestysvilkkaus oli useiden 

arvioiden mukaan korkein 36 vuoteen114. 

 

South Park ei tällä kertaa osu kritiikillään haluamaansa kohteeseen. Sarjan näkemys 

ajankohtaisista vaaleista antaa kuvan siitä, ettei niiden tuloksella ole käytännön merkitystä, 

                                                 
112 Transcript of the Candidates… 2004. 
113 CBS News 2004. 
114 Center for the Study of the American Electorate 2004. 
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vaikka tiedotusvälineistön ja mielipidemittausten mukaan sillä selvästi on. Veijo Hietalan 

kuvallista realismia koskevan näkemyksen mukaan jakson luoma kuva esittää 

todellisuudesta väitteitä, jotka eivät tarkemmin tarkasteltuina ole paikkansapitäviä115. Sarja 

luo kuvan kahdesta samanlaisesta ehdokkaasta, mikä pitääkin paikkansa tietyllä tasolla: 

suurten puolueiden ehdokkaiden näkemys kansaa kahtia jakaneesta sodasta oli alun perin 

sama.  Samoin asia voidaan nähdä ehdokkaiden ulkoisten olemustensa osalta, sikäli kuin 

ikä, sukupuoli ja etninen tausta nostetaan kampanjoinnin kannalta olennaisimmin yksilöä 

määrittäviksi ominaisuuksiksi. 

 

Käsittelytavasta on tulkittavissa ajatus, jonka mukaan South Park -tekijät näkevät, että 

vaikka presidentti vaihtuisi, politiikan päälinja pysyisi samana. Tämä sinällään olisi outo 

näkemys, sillä ehdokkaiden välisten vaaliväittelyiden perusteella heidän väliltään löytyi 

suuriakin eroavaisuuksia. Tämä koskee myös erittäin tärkeänä pidettyä ulkopolitiikkaa, 

vaikka aluksi oletus olikin, että molempien ehdokkaiden ulkopoliittinen linja olisi sama.116 

 

Eräs PETAN jäsen: 

 

”Vaalit käydään aina valtavan ruiskun ja pökäleleivän välillä. Lähes jokaiset 

vaalit aikojen alusta lähtien ovat olleet valinta jonkin idiootin ja kikkareen 

välillä. Nämä ovat ainoat ihmiset, jotka ovat mielistelleet tarpeeksi 

päästäkseen pitkälle politiikassa.”117 

 

Edeltävä kohta käsikirjoituksesta ottaa painoa pois siltä näkemykseltä, jonka mukaan 

Ruisku ja pökäle kertoisi ainoastaan vuoden 2004 vaaleista. South Parkin tekijöiden 

näkemys vaikuttaisi olevan, että presidentinvaaleissa äänestävän toimintavaihtoehdot ovat 

aina huonot. Kummankin pääpuolueen ehdokkaat koetaan huonoiksi, eikä lopulta ole 

merkitystä, kumpi valitaan presidentiksi. Jaksossa Cartman ja Kyle luovat ehdokkaat, jotka 

sitten pääsevät ”toiselle kierrokselle”. Tällä ei ole lopulta suurta merkitystä jakson luomaan 

yleisnäkemykseen, sillä se kiinnittyy kuitenkin huomattavasti enemmän 

kaksipuoluejärjestelmälle ominaiseen vaaliehdokkaiden väliseen polarisaatioon kuin 

ehdokasasetteluun118. 

 

                                                 
115 Hietala 1996, 53. 
116 Transcript: First Presidential Debate 2004. 
117 Douche and Turd. South Park Stuff. 
118 Vile 1999, 44–45. 
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Televisioviihteen politisoitumista ja etenkin politiikan esiintymistä viihdeohjelmissa tutkinut 

R. Lance Holbert näkee vuoden 2004 presidentinvaalit ajallisena lähtökohtana, jolloin tv-

ohjelmien politiikkasisältö yleistyi. Holbert mainitsee tuolloisista tv-ohjelmista fiktiivisen 

West Wing -sarjan presidentinvaalit ja Dr. Phil -keskusteluohjelmassa esitetyn presidentti 

Bushin haastattelun. Holbertin mukaan viihdemedian rooli oli korostetussa asemassa 

vaalien alla: useat viihteelliset tv-ohjelmat herättivät jatkuvaa keskustelua viihdemedian 

roolista.119 

 

South Park noudattelee hyvin Holbertin näkemystä. Vaikka sarjan sisällössä oli ennen 

Ruisku ja pökäle -jaksoa esitetty politiikan toimijoita (esimerkiksi presidentti Bush jaksossa 

Portaikko taivaaseen 6.11.2002120), selkeän poliittisia aiheita (katso luku 4.1.) ja myös yksi 

hyvin implisiittinen poliittinen satiiri (Sinua pantiin halvalla 7.4.2004121), erottuivat vuoden 

2004 vaalit selkeästi omalla tavallaan aiemmasta. Jakso oli ensimmäinen, joka käsitteli 

vaaleja. Lisäksi se oli tekijöiltään ensimmäinen, joka loi oikeiden ehdokkaiden välille 

(vaikkakin implisiittisesti ilmaistun) vastakkainasettelun, joka jättää katsojalleen runsaasti 

tulkinnanvaraa. 

 

Ruisku ja pökäle on hyvin erikoinen tapaus Holbertin teoreettisen näkemyksen valossa. 

Jaksoa kantavat teemat ovat selvästi äänestäminen ja (presidentin)vaalit. Näitä kahta on 

jakson käsikirjoitusta tarkastelemalla hyvin vaikea kuvata pelkästään komediallisista syistä 

jaksoon lisätyiksi poliittisiksi referensseiksi, jollaisiksi Holbert animoitujen 

tilannekomedioiden poliittiset ainekset näkee.122 Jakso on pikemminkin vaaleja ja täten 

politiikkaa hyvin eksplisiittisesti käsittelevä, joskin sen ehdokasasettelu vaaliehdokkaiden 

suhteen on satiirinen ja implisiittinen. 

 

                                                 
119 Holbert 2005, 436. 
120 A Ladder to Heaven. South Park Stuff. 
121 You Got F’d in the A. South Park Stuff. 
122 Holbert 2005, 444. 
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Kuvio 5: Poliittisen sisällön jäsentyminen jaksossa Ruisku ja Pökäle.123 

 

Jaksossa ei lopulta käsitellä ehdokkaiden paremmuutta. Itse asiassa se, että ehdokkaat 

esiintyvät jakson tematiikkaan sopivalla tavalla eli implisiittisesti, antaa selvän kuvan 

tekijöidensä näkemyksestä vaalien suhteen: molemmat vaihtoehdot ovat huonoja. 

Kahdesta pahasta on kuitenkin valittava. Äänestysinstituution vaaliminen ja etenkin 

julkkissatiirisena osana mukaan tuotu Sean Combs esitetään lähinnä turhina, naurettavina 

ja tekopyhinä seikkoina. Tämä herättää ajatuksen, josko South Park -tekijät kokevat 

kansanäänestystradition presidentinvaaleissa merkityksettömänä, kun kaksi (yhtä huonoa) 

ehdokasta aina lopulta ratkaisevat voiton. Vielä Combsia ja tekopyhyyttäkin enemmän 

kritisoivan näkemyksen jaksossa saa osakseen voimakkaasti parjattu PETA. 

 

On johdonmukaisinta tarkastella Ruisku ja pökäle -jaksoa kuvatutkimuksen tarjoamista 

välineistä ja keinoista representaation konstruktivistinen tapa mielessä. Jaksossa 

politiikkavaihtoehdoista luotu kuva on hyvin pitkälti sellainen, että se käyttää hyväkseen 

tietynlaisia keinoja esittääkseen totuutta. Tässä tapauksessa nuo keinot ovat selvästi 

absurdeja ja vähintäänkin kärjistäviä, jotta molemmista vaihtoehdoista saataisiin luotua 

yhtä järjenvastainen vaikutelma. Jakson esittämä totuus on konstruoitu niin, että 

kumpikaan vaihtoehto ei lopulta nouse järjellä selitettävällä tavalla toistaan paremmaksi 

                                                 
123 Holbert 2005, 445. 
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(vaikka toinen niistä jaksossa murskavoiton saakin).124 Molempien vaihtoehtojen huonous 

osoittaa Brian C. Andersonin näkemyksen kyseenalaiseksi. Andersonin mukaan South 

Parkin selkeän konservatiivinen painotus näkyy sarjan jaksoissa. Tämän jakson kohdalla 

Andersonin tulkinta on yhtä lailla validi kuin South Parkin leimaaminen täysin liberaaliksi. 

Kumpaankaan polarisoivaan väittämään ei ole minkäänlaisia perusteita.125 

 

Janne Seppänen näkee representaation intentioiden (perimmäisten pyrkimysten, 

tarkoitusten) tutkimisen huomattavan vaikeana. Seppänen lisää, että useamman tekijän 

kyseessä ollessa intentioiden tutkiminen on vielä hankalampaa, sillä on vaikea määrittää 

tarkasti sitä, kenen intentioita tutkitaan126. Tulkitsen Ruisku ja pökäle -jakson intentioiden 

kiinnittyvän vahvasti jakson konstruktiiviseen puoleen. Tekijöiden (tässä Parker & Stone) 

intentio esittää molemmat vaalivaihtoehdot huonoina on saatu esitettyä konstruoimalla 

epäsuoralla tavalla esitetyt Kerry ja Bush absurdeina vaihtoehtoina, joilla on kummallakin 

halveeraava nimi ja ulkoasu sekä vähäisesti toisistaan eriävä näkemys asioista. 

 

Jakson vaalivaihtoehdot edustavat hyvin karrikoitua ja median usein kritisoimaa 

poliitikkotyyppiä. Tämä on havaittavissa etenkin jaksossa esitettävässä väittelypätkässä, 

joka kuvaa ehdokkaat yleisöä kosiskelevina ja yleisesti sellaisina, jotka eivät vastaa 

suoraan kysymyksiin, vaan välttelevät selkeitä kannanottoja. Kokonaisuutena 

representaatio nojaa siis selvästi konstruktioon, jonka mukaan molemmat vaihtoehdot 

edustavat samankaltaista, huonoa lopputulosta. Tekijöiden intentioita voi olla vaikea tutkia, 

mutta Ruisku ja pökäle -jakson kohdalla konstruktio viittaa vahvasti siihen, että tekijöiden 

intentiona on ollut esittää molemmat presidentinvaaliehdokkaat kehnoina, samaa 

edustavina vaihtoehtoina. Tämä viittaa vahvasti siihen, että ehdokkaiden välille ei voitu 

muodostaa vankkaa polarisaatiota, jonka M.J.C. Vile näkee olevan luonnollinen asetelma 

lähes aina yhdysvaltalaisten presidentinvaalien kohdalla127. 

 

Tuomen ja Sarajärven termistöä soveltaen jakson perimmäinen näkemys, sen pelkistetty 

ilmaus on pitkälti samanlainen kuin Pidän hieman country-musiikista -jakson kohdalla. 

Ruisku ja pökäle ei priorisoi kumpaakaan valtapuoluetta vaaleissa. Jakso on sen sijaan 

selkeästi poliittisista painotuksista irtisanoutuva. Siinä missä tulkitsen edellistä jaksoa 

                                                 
124 Seppänen 2005, 95–96. 
125 Anderson 2005, 75–77. 
126 Seppänen 2005, 94–95. 
127 Vile 1999, 44–45. 
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denotaatioiden tasolla konservatiiveja pilkkaavaksi, tämä jakso ei tarjoa kuvatutkimuksen 

välinein tulkittavissa olevaa painotusta suuntaan tai toiseen.128 

 

4.3. Seuraa kananmunaa 

 

4.3.1. Tausta 

 

South Parkin yhdeksännen tuotantokauden kymmenes jakso Follow That Egg sai 

ensiesityksensä Yhdysvalloissa marraskuun toisena päivänä vuonna 2005. Jakso 

käsittelee keskustelua homoseksuaalien avioliitto- ja adoptio-oikeuden ympärillä. Vuosi 

2005 oli seksuaalitasa-arvon kannalta merkittävä vuosi Yhdysvalloissa: keskustelua 

samaa sukupuolta olevien pariskuntien avio- ja adoptio-oikeuksista käytiin useissa 

osavaltioissa, esimerkiksi Kaliforniassa129. 

 

Seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoa koskevat kysymykset eivät ole luonteeltaan 

ainoastaan moraalisia. Niillä on etenkin Yhdysvalloissa nykypäivänä hyvin poliittinen 

luonne. Aiheen poliittisen pitkäikäisyyden Yhdysvalloissa on taannut se, että sekä 

poliittinen että juridinen puoli asiasta on osavaltiokohtainen, eikä asiaa koskeva 

päätöksenteko liittovaltion eri osissa ole ollut yhtenäistä eikä yhdenaikaista.130 

 

Seksuaalitasa-arvoa koskevan päätöksenteon selvimpien jakolinjojen voidaan nähdä 

olevan arvoliberaalien ja arvokonservatiivien välisiä. Erityisesti jako näkyy siinä, miten 

puolueet suhtautuvat uskontoon. Konservatiivisten republikaanien joukossa harras 

uskovaisuus on perinteisesti ollut huomattavasti yleisempää kuin liberaalimpien 

demokraattien piirissä131. Karrikoiden edellä mainittu jako kulkee myös kahden 

pääpuolueen, demokraattien ja republikaanien välillä. Tosin poliitikkokohtainen 

päätöksenteko osavaltiotasolla on paljastanut, että tämä jaottelu on pikemminkin vain 

vahvasti suuntaa-antava kuin absoluuttinen132. 

 

R. Lance Holbert huomauttaa, että viihteellisen televisiotuotannon esittämä kuva luo yhä 

systemaattisemmin potentiaalisia poliittisia vaikutuksia. Näin voidaan havaita tapahtuvan 

etenkin tapauksissa, joissa televisio-ohjelma sisältää sosiopoliittisia kannanottoja, jotka 
                                                 
128 Tuomi & Sarajärvi 2009, 109. 
129

 Stout 2005. 
130 Homoliittojen politisoitumisesta ks. esim. Savage & Stolberg 2011. 
131 Vile 1999, 32–34. 
132 Stolberg 2011; Same-Sex Marriage… (2011). 
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tarjoavat katsojille monimuotoisia poliittisia viestejä. Esimerkkeinä tällaisia viestejä 

sisältävistä aiheista Holbert mainitsee homoseksuaalisuuden, seksuaalitasa-arvon, 

etnisten ryhmien väliset suhteet, fyysiset vammat/vammaisuuden133 ja Aids-kriisin. Kaikki 

edellä listatut aihepiirit esiintyvät South Parkin jaksoissa134. Erityisen huomattavaa on, että 

South Parkissa on käsitelty kaikkia näitä aiheita nimenomaisesti Holbertin teorian 

mukaisen ”tv-viihteen politisoitumisen aikakauden” alkamisen eli vuoden 2004 jälkeen.135 

 

4.3.2. Sisältö 

 

South Parkin ala-asteen neljännen luokan opettaja Garrison on aiemmin käynyt 

sukupuolenvaihdosleikkauksessa ja sen seurauksena eronnut homoseksuaalista 

kumppanistaan, herra Orjasta (Mr. Slave). Garrison antaa luokalleen parityön tehtäväksi 

kananmunasta huolehtimisen. Tunteidensa vankina vellova opettaja päättää yrittää 

uudelleen Orjan kanssa, mutta tämä on jo uudessa parisuhteessa toisen miehen kanssa. 

 

Rouva Garrison suuttuu Orjalle ja ilmoittaa tekevänsä kaikkensa, etteivät Orjan ja tämän 

uuden miesystävän avioaikomukset toteudu. Osavaltion kuvernöörin on määrä hyväksyä 

samaa sukupuolta olevien avio-oikeus kahden vuorokauden kuluessa. Katkera Garrison ja 

homoliittoja vastustavat mielenosoittajat marssivat pian kuvernöörin toimistoon ja vaativat 

tämän käyttävän veto-oikeuttaan ja hylkäävän lakialoitteen. Kuvernööri ei 

ristipainetilanteessa tiedä, mitä hänen tulisi tehdä asian suhteen. Hän hyväksyy Garrisonin 

ehdotuksen siitä, että mikäli samaa sukupuolta olevien kyvyttömyys vanhemmuuteen 

todistetaan tieteellisen tutkimuksen avulla, hylkää hän lakialoitteen käyttämällä veto-

oikeuttaan. Garrison aikoo toteuttaa tutkimuksensa ala-asteluokan parityön keinoin, mutta 

vaihtaen kaksi tyttö–poikaparia tyttö–tyttö- ja poika–poikapareihin. Garrison uskoo 

vakaasti, etteivät pojat (Stan ja Kyle) pysty huolehtimaan kananmunastaan yhdessä, ja 

että hänen suunnitelmansa onnistuu. 

 

Garrison kuitenkin huomaa hämmästyksekseen, että poikapari osaa huolehtia 

kananmunasta siinä missä muutkin. Kun poikapari tuo ehjän kananmunan lavalle 

tilaisuuteen, jossa kuvernöörin on määrä julkistaa päätöksensä veto-oikeuden käytön 

suhteen, havaitsee tämä Garrisonin ”tieteellisen testin” päätyneen tulokseen, jonka 

                                                 
133 Merkityksessä ”disabilities”. 
134 Jakso ”Tonsil Trouble” käsitteli Aidsia (ensiesityspäivä 12.3.2008). Etnisten ryhmien välisistä suhteista 
esimerkkinä jakso ”Pee” (18.11.2009). Fyysisistä vammoista esimerkkinä jakso ”Crippled Summer” 
(28.4.2010). 
135 Holbert 2005, 438. 
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mukaan myös samaa sukupuolta edustavat parit voivat huolehtia lapsista. Kuvernööri 

julistaakin ihmisjoukolle jättävänsä veto-oikeutensa käyttämättä ja hyväksyvänsä 

homoavioliitot. Stan ja Kyle ovat luonnollisen ymmällään julistuksesta: heille 

kananmunasta huolehtiminen oli vain koulutehtävä, josta he halusivat saada kiitettävän 

arvosanan. 

 

4.3.3. Analyysi 

 

Jaksossa tekijöiden tahallisen kärjistettyä näkemystä homoavioliitoista edustaa etenkin 

kohta, jossa kuvernööri yrittää kertoa väkijoukolle keksimästään kompromissista: 

 

Kuvernööri:  

”Uskon, että olen keksinyt ongelmaan ratkaisun, joka tekee kaikki onnellisiksi! 
Homoyhteisön jäsenet haluavat avioparien oikeudet, mutta vastustajat eivät 
halua avioliitto-sanan turmeltuvan. Joten, mitä jos sallisimme homojen 
solmivan avioliiton, mutta kutsuisimme sitä jollain muulla nimellä? (yleisö 
kuuntelee tarkkaavaisesti) Te homoseksuaalit haluatte täsmälleen samat 
oikeudet kuin aviopareilla on, mutta sen sijaan, että viittaisimme kohdallanne 
”avioliittoon”, voisitte olla… pyllykavereita. (seuraa hiljaisuus)”[…] 

 

Orja: ”Me haluamme tulla kohdelluksi tasavertaisesti!” 

Kuvernööri: ”Te olette samanarvoisia. On vain niin, että ”kihlautumisen” sijasta te olisitte… 

pyllykavereita. Ja kaikki ovat onnellisia!” 

Nainen yleisöstä: ”Entäpä lesbot?” 

Kuvernööri: ”Ihan kuin joku välittäisi jostain pirun lepakoista.” (yleisö meluaa raivoissaan). 

Kuvernööri: ”Voi luoja. Olin varma, että tämä toimisi.”136 

 

Myös jakson alussa kohta, jossa Garrison kohtaa Orjan ja hänen uuden miesystävänsä, 

sisältää hyvin voimakasta homofobista sanastoa. Usein South Park käsittelee mielipiteitä 

jakavia asioita molemmilta kanteilta, mutta tässä tapauksessa näin ei ole: jaksossa 

käytetään värikästä ja halveksuvaa termistöä homoseksuaaleista ilman, että vastapuolen, 

eli homoavioliittojen kannattajien näkemystä tuodaan juurikaan esille. Toisaalta on 

tulkittava, että homoyhteisön tapa esittää mielipiteensä sovinnaisesti on riittävän voimakas 

osoittaakseen vajaavaisuudet toisen osapuolen argumentoinnissa. 

 

                                                 
136 Follow That Egg. South Park Stuff. 
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Huomionarvoista jaksossa on myös se, kuinka paljon se (opettaja Garrisonin käyttämä 

argumentaatio ja kuvernöörin yllä esitetty kannanotto) viittaa siihen, että samaa sukupuolta 

olevien liitoissa ongelma keskittyy nimenomaan miesten välisiin liittoihin: naisten (jaksossa 

Wendyn ja Beben muodostama tyttöpari) kyvykkyyttä huolehtia kananmunasta ei 

kyseenalaisteta lainkaan, eikä kuvernöörikään kannanotossaan viittaa muihin kuin 

miespareihin. Tämä käsittelytapa viitannee laajemmin tekijöiden tahallisen 

(intentionaaliseen) miehiseen näkemykseen, jonka mukaan ongelma homoliitoissa ovat 

juuri miesten muodostamat pariskunnat, kun taas naispareista ei mainita juuri lainkaan. 

South Parkin suhtautumista seksuaalipolitiikkaan tutkinut Judith Gardiner näkee sarjan 

naisia halveeraavana ja voimakkaan maskuliinisena. Näkemyksen validius realisoituu 

vahvasti Seuraa kananmunaa -jakson seksuaalitasa-arvoa koskevan kysymyksen 

kohdalla. Se, ovatko homo- ja lesboparit samalla viivalla tasa-arvoisuudessa on jaksossa 

lyhyesti esitettävä ja sivuttava ongelma.137 

 

Jakso luo poliittista päätösvaltaa nauttivasta kuvernööristä hyvin selvän kuvan: 

multimodaalisen kuvan denotaatiot osoittavat, että kuvernööri on arka, johdateltavissa 

oleva ja päätöksentekokyvytön. Kuvernööristä luotu animoitu ja multimodaalinen kuva ei 

pyri jäljentämään totuutta, vaan paremminkin rakentaa omaansa: jaksossa esitetty 

Coloradon kuvernööri ei muistuta lainkaan silloista (vuonna 2005), Coloradon osavaltiossa 

kuvernöörinä toiminutta, republikaanisen puolueen William Owensia. Jakson tarkoituksena 

ei siis selvästikään ole tiettyyn politiikan toimijaan kohdistuva henkilösatiiri – kuvernöörin 

hahmo näyttäisi esittävän enemmänkin kärjistettyä näkemystä anonyymistä ja 

päätöksentekokyvyttömästä poliitikosta.138 

 

Samaa sukupuolta olevien liittoja kannattavien mielipiteitä perustellaan vain ”Me 

haluamme tasa-arvoista kohtelua” -lauseella. Vastapuolen näkemyksiä puolestaan 

perustellaan vastavuoroisella kannanotolla ”Emme inhoa homoseksuaaleja, emme vain 

halua suoda heille oikeutta mennä naimisiin”. Lisäksi esillä ovat Garrisonin kärkevämmät 

kannanotot, kuten: ”Teen tämän (pyrkimyksensä estää homoliitot – TL) periaatteesta, 

puolustaakseni avioliiton pyhyyttä […] Jotta homot eivät voisi loata meidän perinteitämme!” 

 

On kuitenkin oleellista huomata, että samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta 

kannattavien puoli voittaa lopulta. Tämä pehmentää huomattavasti sitä näkemystä, jonka 

                                                 
137 Gardiner 2005, 54–56. 
138 DeParle 2005. 
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mukaan jakson käsikirjoituksen olisi voinut ensiksi tulkita homoliittoja vastustavaksi ja sen 

tekijät homofobeiksi. On mahdollista, että jakson taustalla voi olla myös selvä kanta 

homoliittojen puolesta. Tällöin vastapuolen kannanotot, argumentit ja näkemykset on 

tarkoituksenmukaisesti esitetty Garrisonin hyvin kapean perspektiivin lävitse. Garrison (ja 

hetkittäin myös kuvernööri) saa itsensä vaikuttamaan lähinnä yksinkertaiselta, niin jyrkkä 

ja ehdoton hänen näkökantansa asiaan on. Ironia tässä toki piilee myös siinä, että 

aiemmin homoseksuaali Garrison on sukupuolenvaihdoksensa jälkeen miehistä pitävä 

nainen eli oman katsantokantansa mukaan hetero ja näin ollen oman kritiikkinsä 

ulkopuolella. 

 

 
Kuva 3: Samaa sukupuolta olevien avioliittoa vastustavat ja kannattajat yleisössä kuvernöörin puheen 

aikana.139 

 

Homoliittojen kannattajien ja vastustajien välille ei ole jaksossa luotu minkäänlaista 

eroavuutta denotaatioiden tasolla: molemmat osapuolet (Garrison pois luettuna) ilmaisevat 

mielipiteensä varsin sovinnaisesti. Kummankaan osapuolen ulkoasu ei poikkea oleellisesti 

toisestaan, joskin kannattajien joukossa homoparaateissa yleisemmin käytettävät 

stereotyyppiset, räikeät ja paljastavat asusteet ovat edustettuina. Lisäksi homoavioliitto-

oikeutta vastustavassa joukossa esiintyy monta samaa (konservatiivista) hahmoa kuin 

jakson Pidän hieman country-musiikista sotaa kannattavassa ryhmässä. 

 

                                                 
139 Follow That Egg. South Park Studios Finland. 
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Seuraa kananmunaa -jaksossa käytävä keskustelu on Pidän hieman country-musiikista -

jaksossa sodasta käytävään keskusteluun verrattuna hyvin sovinnaista, eikä se Garrisonin 

liioitellun homofobinen näkökanta pois lukien sisällä juurikaan voimakasta kannanottoa 

suuntaan tai toiseen. Jakson mielenilmauksessa vastakkaisten mielipiteiden kannattajista 

esitetyistä kuvista luotavat konnotaatiot ovat hyvin neutraaleja: kumpikin osapuoli esittää 

näkemyksensä vailla suurempaa paatosta ja niin, että käsittelytapa eroaa esimerkiksi juuri 

Pidän hieman country-musiikista -jakson vahvasta polarisaatiosta selvästi. 

 

Jakso käsitteli julkaisuajankohtanaan hyvin poliittista aihetta, joka rikkoi ja rikkoo yhä 

monia poliittisia rintamalinjoja, mukaan lukien konservatiivin ja liberaalin 

vastakkainasettelun. Jakson perusteella voidaan väittää, että South Parkin tekijät ovat 

valmiita nauramaan ainakin äärikonservatiiveille ja heidän näkemyksilleen, joita jaksossa 

vahvimmin edustaa opettaja Garrison. Seuraa kananmunaa on tulkittavissa tekijöidensä 

näkemyksenä hyväksyä samaa sukupuolta olevien väliset avioliitot ja ainakin kritisoida 

arvokonservatiivien äärimmäisiä mielipiteitä asiasta. Toisaalta, jakson käsikirjoitus sisältää 

South Parkille tyypillisesti hyvin voimakasta kieltä homoseksuaaleista. Lisäksi jakson 

lopussa esitettävistä häistä jakso esittää äärimmäisen kärjistetyn kuvan kahdesta 

miehestä hääleningeissään.140 Tämän kuvan denotaatio yksinään esittäisi jaksosta kovin 

erilaisen kuvan kuin sen multimodaaliset tasot ja muu sisältö tekevät. 

 

Niin South Park -konservatisimista kirjoittaneet Andrew Sullivan ja Brian C. Anderson kuin 

heidän yleisnäkemyksensä animaatiosarjan esittämästä politiikasta kapea-alaisena 

näkevä Matt Beckerkin ovat yhtä mieltä siitä, että South Parkin tapa kehystää 

seksuaalivähemmistöjä koskevat kysymykset jaksoissaan on tulkittavissa seksuaalitasa-

arvoa kannattavaksi.141 Kaikki kolme kuitenkin muodostivat näkemyksensä aikaisempien 

tuotantokausien jaksojen perusteella. Heidän teoksissaan ei käsitellä jaksoa Seuraa 

kananmunaa. 

 

Väitän, että jakson tapa esittää asia on aiempien kausien homoseksuaalisuutta käsitelleitä 

jaksoja, joista esimerkkeinä Ison homo-Alin iso homoristeily142 (3.9.1997) ja Kaksi 

alastonta miestä porealtaassa143 (21.7.1999) selvemmin tulkittavissa seksuaalitasa-arvoa 

kannattavaksi. Perusteluna toimivat vastapuolen edustaja Garrisonin kiihkeät, ihmisarvoa 

                                                 
140 Ks. Liite 2. 
141 Sullivan 2006 passim; Anderson 2005, 77–82; Becker 2008, 153–157. 
142 Big Gay Al’s Big Gay Boat Ride. South Park Stuff. 
143 Two Guys Naked in a Hot Tub. South Park Stuff. 
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alentavat ja erittäin radikaalit kommentit: ”Hommataan pari hinttaria, muutama auto ja 

järjestetään sitten vanha kunnon hinttiraahaus!144”, tarkoittaen, että homoseksuaaleja tulisi 

sitoa köydellä liikkuvan auton perään. Tällaiset, todella äärimmäiset kommentit luovat 

väistämättä kuvan siitä, että jakson käsikirjoittajien täytyy olla käsiteltävästä asiasta täysin 

toista mieltä. 

 
 Kuvio 6: Poliittisen sisällön jäsentyminen jaksossa Seuraa kananmunaa.145 

 

Holbertin typologisessa asettelussa (kuvio 6.) Seuraa kananmunaa sijoittuu vahvasti 

kohtaan ”arkielämän sisältö”, joka kuvaa yleisluontoisena terminä erittäin vahvasti 

politisoitunutta asiaa, jota viihdeohjelma hyvin eksplisiittisesti käsittelee. Kuten todettua, 

South Parkin tapa käsitellä homoseksuaalisuutta on myös muita seksuaalisia suuntausta 

käsitteleviä jaksoja tulkiten sellainen, joka ei suoranaisesti suosi kantaa puolesta tai 

vastaan niin, että se saarnaisi toisen osapuolen mielipiteen paremmuuden puolesta. Sen 

sijaan sarjan esittämä kannanotto on paikoittain hyvin räävittömästä ja halventavasta 

kielenkäytöstä huolimatta lopulta suhteellisen hienovarainen – se kun pelaa enemmänkin 

vastapuolen argumenttien absurdiudella kuin sillä, että se kokisi tarpeelliseksi tuhota ne 

vastaväittämillä. Kyseisen kaltainen lähestymistapa on selkeän satiirinen keino käsitellä 

aihetta. South Parkin esittämää seksuaalipolitiikkaa analysoinut Judith Gardiner näkee 

                                                 
144 Follow That Egg. South Park Stuff. 
145 Holbert 2005, 445. 
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sarjan tavan esittää seksuaalivähemmistöjen asioita ”tulkinnanvaraisesti 

homomyönteisenä ja heteronormatiivisuuden kieltävänä”146. 

 

On erikoista huomata, kuinka useat South Parkia tutkineet ovat yhtä mieltä sarjan 

seksuaalipoliittisesta näkemyksestä. Vaikka Brian Anderson kategorisoi South Parkin 

hyvin konservatiiviseksi sarjaksi, hän näkee sen edustavan seksuaalista tasa-

arvoisuutta.147 Lisäksi Anderson mainitsee kirjassaan hyvin eksplisiittisesti, kuinka hänen 

mukaansa konservatiivit vastustavat samaa sukupuolen edustajien välisiä avioliittoja148. 

 

Seuraa kananmunaa -jakson esittämä kokonaisnäkemys voidaan redusoida Tuomen ja 

Sarajärven termistön mukaisesti pelkistetyksi ilmaukseksi, joka on hyvin arvoliberaali. 

Tässä on havaittavissa selkeä ero lukujen 4.1. ja 4.2. ilmauksiin, jotka eivät tarjonneet 

selkeitä kannanottoja liberaaliin tai konservatiiviseen suuntaan. Tämä jakso tarjoaa South 

Parkista (ja sen tekijöistä) käsiteltävän aiheen suhteen varsin liberaalin kuvan. 

 

4.4. Pisuaarin kakkosmysteeri 

 

4.4.1. Tausta 

 

South Parkin kymmenennen tuotantokauden yhdeksäs jakso, englanninkieliseltä 

nimeltään Mystery of the Urinal Deuce, keskittyy vuoden 2001 syyskuun yhdennentoista 

päivän terrori-iskuihin (tästä eteenpäin käytän lyhennystä ”9/11”) liittyviin 

salaliittoteorioihin. Jakson ensiesityspäivä Comedy Central -kanavalla Yhdysvalloissa oli 

11.10.2006. Salaliittoteorioista erityistä huomiota saa 9/11-tapahtumia Yhdysvaltain 

hallituksen ja hallinnon järjestäminä pitävä 911Truth.org-internet-sivusto149, joka esitetään 

jaksossa omalla nimellään. 

 

9/11-terrori-iskujen ympärille kehittyi lukuisia salaliittoepäilyjä, joista osan voidaan todeta 

olleen/olevan varsin absurdeja. Erilaiset salaliittoteoriat ovat levinneet paitsi internetissä, 

myös elokuvan ja kirjallisuuden muodossa. Teorioita on hyvin monenlaisia, osa niistä pitää 

todennäköisenä, että Bushin hallitus tiesi tulevista iskuista varsin hyvissä ajoin ennakkoon 

ja salli iskujen tapahtuvan. Toiset teoriat taas pyrkivät perustelemaan näkemystä, jonka 

                                                 
146 Gardiner 2005, 55–56. 
147 Anderson 2005, 77–82. 
148 Emt., 4; 22. 
149 The 9/11 Truth Movement. 
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mukaan 9/11-tapahtumat olivat itsensä Yhdysvaltain hallinnon järjestämiä.150 Lisäksi osa 

teorioista pohjaa pienempiin yksittäisiin näkemyksiin, kuten esimerkiksi erään naisen 

ottama valokuva, joka hänen mukaansa todistaa Yhdysvaltain hallituksen ampuneen alas 

United 93 -lentokoneen, joka teki kohtalokkaan pakkolaskun pennsylvanialaiselle 

pellolle151. 

 

4.4.2. Sisältö 

 

Jakson juoni on seuraavanlainen. Joku South Parkin ala-asteen oppilaista on ulostanut 

pisuaariin, ja opinto-ohjaaja Mackay haluaa selvittää tekijän henkilöllisyyden. Samaan 

aikaan oppilaista Eric Cartman nostaa alati esille keskustelua siitä, että 9/11-terrori-iskut 

olivat salaliitto eivätkä alkuperäisen oletuksen mukaisesti muslimiterroristien toteuttamia. 

Poliisi ja yksityisetsivät onnistuvat linkittämään koulun vessatapauksen ja viiden vuoden 

takaiset terrori-iskut toisiinsa. Cartmanin näkemyksen mukaan hänen 

ystävä/perivihollisensa Kyle on toteuttanut iskut, ja pian Kyle huomaakin olevansa 

viranomaisten seurannan kohteena. 

 

Stan päättää auttaa parasta ystäväänsä Kyleä, ja kaksikko lähtee tapaamaan 9/11-

tapahtumiin erikoistunutta radikaalia, joka voisi auttaa poikia selvittämään totuuden ja 

puhdistamaan Kylen maineen. Pojat jäävät poliisin ja CIA:n haaviin radikaalimiehen 

kotona, josta löytyy niin purkitettua pernaruttoa kuin muutakin 9/11-salaliittoihin ja terrori-

iskun jälkitapahtumiin liittyvää materiaalia. 

 

Kolmikko viedään kiinnioton jälkeen suoraan Valkoisen taloon ja presidentti George W. 

Bushin kansliaan, jossa heitä odottaa presidentin ohella useita muita hallituksen jäseniä ja 

lukuisia CIA:n agentteja, jotka ovat varustautuneet rynnäkkökiväärein. Presidentti Bush 

myöntää pojille, että Yhdysvaltain hallitus oli 9/11-terrori-iskujen takana, ja että kaikki 

salaliittoteoriat pitävät tuolta osin paikkansa. Bush teloittaa radikaalimiehen toimistossaan, 

ja Stan ja Kyle ovat kokemassa saman kohtalon, kunnes varapresidentti Dick Cheney 

ampuu varsijousellaan palohälyttimeen, jonka laukeamista seuraavassa sekaannuksessa 

pojat onnistuvat pakenemaan Valkoisesta talosta. 

 

                                                 
150 Feuer 2006. 
151 Hamill 2007. 
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Kuva 4: George W. Bush teloittaa 9/11-radikaalin työhuoneessaan.152 

 

Stan ja Kyle ovat palaamassa kotiin, kunnes he havaitsevat, että aiemmin teloitettu mies 

tulee heitä vastaan kadulla. Pojat eivät usko silmiänsä, vaan ryntäävät takaa-ajoon, jonka 

jälkeen paljastuu, että mies ei todellisuudessa olekaan kuollut ja että yksityisetsivät ovat 

selvittäneet koko salaliittoa koskevan juoniketjun. Ratkaisu on loppujen lopuksi 

yksinkertainen: ajatus siitä, että 9/11 oli valtiojohtoinen, hallituksen orkestroima salaliitto, 

on itsessään hallituksen juoni. 

 

Mr. Hardly (yksityisetsivä): ”Kaikki 9/11-nettisivut ovat valtion ylläpitämiä. 9/11-salaliitto… 

on hallituksen juoni.” 

Kyle: ”Miksi hallitus haluaisi ihmisten uskovan sen olevan vastuussa 9/11:sta?” 

 

Mr. Hardly:  

”Jotta hallituksella olisi valtaa, on sen vaikutettava siltä, että sillä on 
täydellinen kontrolli asioista. Mikäpä olisi tehokkaampi tapa saada ihmiset 
pelkäämään kuin kyky vakuuttaa heidät siitä, että hallitus kykenee 
kehittämään kaikkein yksityiskohtaisimman juonen?” 
 

George Bush:  

 

“Nyt riittää, Hardly! Älkää uskoko häntä, pojat. Me aiheutimme 9/11-iskut. 
Kaikki tieto löytyy tästä kansiosta, mutta te ette koskaan saa nähdä sitä 

                                                 
152 Mystery of the Urinal Deuce. South Park Studios Finland. 
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(pudottaen selvän tahallisesti kansion olkansa yli haukotellessaan, kukaan ei 
nosta kansiota maasta).” 
 

Kyle: ”Tiesin sen! Te ette suunnitelleet 9/11-iskuja, ettekä ampuneet sitä miestä!” 

 

Bush: 

”Pojat, te ette tajua. Ihmisten tulee ajatella, että me (hallitus 
kokonaisuudessaan – TL) olemme kaikkivoipia. Että me hallitsemme 
maailmaa. Jos he tietävät, että me emme olleet vastuussa terrori-iskuista 
niin… vaikuttaa siltä, ettemme hallitse mitään.” 
 

Kyle: Miksette voi vain kertoa totuutta? 

 

Bush:  

”Me teemme myös niin. Ja suurin osa ihmisistä uskoo totuuden. Mutta 
neljännes väestöstä on jälkeenjäänyttä (viittaus poikien aiempaan 
keskusteluun, jossa Cartman sanoo neljänneksen väestöstä uskovan 9/11-
salaliittoteorioihin – TL). Jos tuo väestönosa uskoo, että hallitsemme kaikkea 
äärimmäisen mutkikkain juonin, miksemme antaisi heidän uskoa niin?” 

[…] 

Kyle: ”Joten, kuka siis on vastuussa 9/11-iskuista?” 

Stan: Mitä tarkoitat? ”Joukko ärsyyntyneitä muslimeja.” 

Yksityisetsivä: (Kylelle) ”Aivan. Mikä sinä olet? Jälkeenjäänyt?”153 

 

4.4.3. Analyysi 

 

Jaksossa poliittisista toimijoista luodun animoidun kuvan selvittäminen on oleellisen 

tärkeää, sillä tutkimastani aineistosta tämä jakso tarjoaa parhaan mahdollisuuden 

poliitikoista esitetyn kuvan analysoimiseen: senhetkisen hallituksen puolustusministeri 

Donald Rumsfeld, ulkoministeri Condoleezza Rice, varapresidentti Dick Cheney ja 

presidentti George W. Bush esitetään omina persooninaan. 

 

South Parkin jaksoista on huomattavissa eräs jatkuvuuden kannalta olennainen 

erikoisuus: Presidentti Bush on kuvattu aiemmissa jaksoissa huomattavan erilaisena kuin 

myöhemmissä. Sekä Bushin ulkonäkö että puhetapa muuttuvat yleisluontoisesta 

henkilöstä selvästi imitoituun sarjan edetessä. Selvä kontrasti on havaittavissa esimerkiksi 

jaksojen Portaikko taivaaseen154 (6.11.2002) ja Pisuaarin kakkosmysteeri (11.10.2006) 

                                                 
153 Mystery of the Urinal Deuce. South Park Stuff. 
154 A Ladder to Heaven. South Park Stuff. 
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välillä.155 Luvussa 3.2.3. esitelty multimodaalisuuden käsite nousee tässä äärimmäisen 

tärkeäksi: kuvan, äänen ja tekstin yhdistelmien tarkastelu mahdollistaa huomattavasti 

monipuolisemman ja syvällisemmän saavutettavan näkemyksen tutkittavasta asiasta kuin 

vain yksi elementtitaso156. 

 

Aiemmissa jaksoissa Bush esitettiin yleiskieltä puhuvana hahmona, jonka ulkonäkö ei 

vastannut esikuvaansa kovinkaan tarkasti. Tuoreemmissa jaksoissa Bushia esittävä 

hahmo puolestaan on hyvin paljon esikuvaansa muistuttava. Myös hänen puhetapansa on 

huomattavan erilainen: hänen aksenttinsa on selvästi yleiskielestä poikkeava ja tyypillisen 

”etelävaltiolainen”, mikä texasilaisen Bushin kohdalla onkin totuudenmukaista. 

Animoinnissa ja hahmojen yleisessä rakentamisessa on havaittavissa selvä yhteys 

Holbertin vuotta 2004 käänteentekevänä vuotena painottavaan teoriaan.157 

 

Vuonna 2002 tehdyssä ja esitetyssä jaksossa presidentti on kuvattu yleisluontoisena, 

mutta vuonna 2006 hänet puolestaan kuvataan hyvin spesifinä, todellisuuden henkilöksi 

tunnistettavana hahmona paitsi nimensä, myös ulkoasunsa perusteella. Vuoden 2002 

Bush on esitetty itsenään omalla nimellään, mutta esikuvastaan merkittävästi poikkeavan 

ulkoasunsa ja puheäänensä sekä -tapansa johdosta hahmon merkitys on erilainen, 

vähemmän suoranaista henkilösatiiria sisältävä. 

 

Bushin hahmon kehityksessä on erotettava Stuart Hallin määrittämät erilaiset 

representaation tavat: vuoden 2002 jaksossa esitetty Bush on käsitettävä Hallin jaottelun 

mukaisesti vuoden 2006 Bushiin verraten enemmän konstruktivistisena representaationa. 

Sen sijaan vuoden 2006 jaksossa esitetty kuva Bushista on selvemmin todellisuutta 

jäljittelevä, ainakin multimodaalisten ominaisuuksiensa (ääni, ulkonäkö, puhetapa) 

perusteella. Vaikka mainittu hahmo ei jäljennäkään suoranaisesti toiminnallaan 

todellisuutta, on sen kehityksessä havaittava mainitut eroavaisuudet, joiden perusteella 

”uusi Bush” voidaan nähdä paitsi konstruktivistisena representaationa, myös aiempaa 

enemmän refleksiivisenä, ainakin ulkoisten ominaisuuksiensa suhteen. Tämä puolestaan 

kiinnittyy representaation luojien (South Park -tekijät Parker ja Stone) intentioihin kehittää 

mainitusta hahmosta realistisempi ja refleksiivisempi. Selvää on, että intentioista 

riippumatta representaation refleksiivisyys on kasvanut.158 Kuvallisen realismin kannalta 

                                                 
155 Ks. Liite 3. 
156 Seppänen 2005, 90–92. 
157 Holbert 2005, 436. 
158 Hall 1997, 24–26; Seppänen 2005, 93–95. 
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on selvää, että representaation suhde todellisuuteen on selkeämpi kuin aiemman 

tuotantokauden jaksossa. 

 

Holbertin typologiaa tarkasteltaessa kahden eri aikaan sidotun hahmon edustaman jakson 

kategorisointi tiettyyn lokeroon on vaikeaa. Samalla on kuitenkin selvä, että vuoden 2004 

jälkeisissä jaksoissa presidentti on ilmaistu eksplisiittisemmin ja että hänen toimensa ovat 

enemmän politiikkaa ensisijaisena esittäviä. Lisäksi ”uusi Bush” on esikuvansa 

eräänlaisena kopiona luonnollisesti selvempi perinteisen satiirin kohde kuin aiempien 

jaksojen Bush.159   

  
Kuvio 7: Muutos South Parkin presidentti Bushia käsittelevien jaksojen esittämässä kuvassa vuosien 2002 

(vihreä) ja 2006 (punainen) välillä. Runkona R. Lance Holbertin typologia.160 

 

Kuviota tarkasteltaessa on huomattava, että kohdat ”perinteinen satiiri” ja ”satiiriset 

tilannekomediat”, joihin South Park selvästi kuuluu, on asetettu sen implisiittiselle puolelle. 

Tästä huolimatta useissa South Parkin jaksoissa poliittiset toimijat esitetään eksplisiittisesti 

ja myös siten, että politiikka näyttäytyy enemmänkin ensi- kuin toissijaisena. 

 

Tässä on havaittavissa ero Holbertin ja Paul Cantorin näkemykseen siitä, että 

tilannekomediat (jollaiseksi Holbert myös South Parkin luokittelee) sisältävät usein 

poliittisen referenssin vain ikään kuin lisättynä komediallisena elementtinä. Holbert ei näe 
                                                 
159 Holbert 2005, 445. 
160 Emt. 
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mainitun kaltaisten sarjojen jaksojen juonten rakentuvan pääosin politiikan varaan, muttei 

toisaalta kielläkään tällaisen mahdollisuutta. South Parkin tuotannossa Pisuaarin 

kakkosmysteeri on jakso, jonka kohdalla on perusteltua puhua poliittiseksi luokiteltavasta 

aiheesta joko pääjuonen kannalta olennaisena tai jopa koko jaksoa kantavana teemana.161 

 

South Parkin tapaa esittää huumoria tutkinut Randall Fallows huomauttaa, että sarjan 

käsikirjoittajat ”käyttävät harvoin sattumanvaraista tai irrallista huumoria – jokainen 

jaksossa esitetty vitsi on yhtenäisessä linjassa jaksossa esitettävän pääasiallisen teeman 

kanssa”.162 Tämä havainto tukee näkemystäni siitä, että South Parkissa politiikka voi olla 

pääjuonta kantava teema, ei pelkästään siihen lisätty elementti. 

 

Konstruktivistisen representaatiotutkimuksen valossa voidaan tarkastella, millaisia keinoja 

representaatio käyttää hyväkseen antaakseen vaikutelman, että se esittää todellisuutta. 

Pisuaarin kakkosmysteeri -jakso tarjoaa rajaamani aineiston puitteissa parhaan 

mahdollisuuden tutkia hallituksesta esitettyä animoitua kuvaa. 

 

 
Kuva 5: Yhdysvaltain poliittinen eturivi presidentin työhuoneessa. Kuvassa etualalla vasemmalta lukien: 

Donald Rumsfeld, Dick Cheney, George W. Bush ja Condoleezza Rice.163 

 

Kuvan perusteella on perusteltua väittää, että kustakin jaksossa esitetystä poliitikosta on 

pyritty luomaan esikuvansa suhteellisen tarkka jäljennös. Poikkeuksina on havaittavissa, 

                                                 
161 Holbert 2005, 444. 
162 Fallows 2008, 166. 
163 Mystery of the Urinal Deuce. South Park Studios Finland. 
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että Condoleezza Ricea esittävä hahmo näyttää esikuvaansa nuoremmalta ja Donald 

Rumsfeldia esittävä puolestaan vanhemmalta. Rumsfeld esitetään presidentin 

suunnitelmaa myös verbaalisilla kannanotoillaan kannattavana, kun taas Ricella ei ole 

jaksossa ainuttakaan vuorosanaa.164 

 

Ricea esittävä hahmo voidaan nähdä Ricena hahmon esikuvan aseman ohella ainoastaan 

siksi, että hahmo on tummaihoinen ja nainen. Hahmo on mainittujen attribuuttien valossa 

helppo tunnistaa, mutta muuten se on hyvin implisiittisellä tavalla esitetty. Kuvan suhde 

todellisuuteen on kuitenkin hyvin selkeä, samoin kuin muidenkin poliitikkohahmojen 

kohdalla165. Huomattavaa toki on, että Rumsfeldiä ja Ricea ei kutsuta jaksossa nimillään, 

joten hahmot jäävät selvästi katsojan tulkittaviksi ja tunnistettaviksi, mikä luonnollisesti 

nostaa esille kysymyksen mediaesityksen tulkitsijan omista assosiaatioista166. Presidentti 

Bushia sen sijaan kutsutaan presidentiksi, ja varapresidentti Cheney mainitaan nimellään. 

Muiden hahmojen esittäminen on implisiittistä. 

 

Rumsfeld esittää jaksossa kolme lausahdusta: 1) ”Sisään, herra presidentti.”, 2) ”Hahaha. 

Hän kuoli kuin sika.” (Bushin teloittaessa miehen) ja 3) ”Kaunis raha, hahahaha!” (Bushin 

kertoessa pojille, että hallitus järjesti 9/11-iskut, jotta valtio saisi syyn hyökätä Irakiin ja 

saada hallintaansa öljyvarannot, jotka tekisivät siitä entistä rikkaamman.) Dick Cheney sen 

sijaan kuvataan selvän parodisesti: hänen kantamansa varsijousi viittaa helmikuussa 2006 

tapahtuneeseen metsästystapaturmaan, jossa Cheney ampui tapaturmaisesti toista 

metsästäjää haulikolla167. Cheneyn ainoa repliikki jaksossa on: ”Himskatti, ammuin taas 

ohi!”168 

 

Yleisesti on huomattavaa, että South Parkin presidentti Bushista luoma multimodaalinen 

kuva on erittäin positiivinen: yleensä hänestä mediassa vallinnut näkemys on ollut selvästi 

negatiivisempi, ja hän on ollut varsin helppo kohde satiirille ja pilkalle169. South Park ei 

tässä jaksossa tähtää helppoon maaliin: Bush esitetään koko jakson ajan hyvin 

artikuloivana, terävänä ja suunnitelmallisena. Hän esiintyy vakuuttavasti ja käyttää kieltä 

monipuolisesti ja täsmällisesti. Kaiken kaikkiaan multimodaalinen representaatio tarjoaa 

seuraavanlaisia denotaatioita: koko Bushin hallitus on juonen takana, kaikki sen jäsenet 

                                                 
164 Mystery of the Urinal Deuce. South Park Studios Finland. 
165

 Hietala 1996, 53. 
166 Emt., 32. 
167 Kornblut 2006. 
168 Mystery of the Urinal Deuce. South Park Studios Finland. 
169 Ks. esimerkiksi Sutinen 2005. 
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toimivat suunnitelman toteuttamisen puolesta. Hallituksen jäsenet haluavat yleisön (Stan ja 

Kyle) ymmärtävän olevansa ahneita juonittelijoita, jotka eivät ajattele kansakunnan 

parasta, vaan vain rahaa. 

 

Toisaalta jakson edetessä paljastuu, että Bushin hallituksen tavoitteena on ollut vain luoda 

itsestään kuva omnipotenttina toimijana, joka hallitsee yksityiskohtaisilla juonillaan kaikkia 

ja kaikkea. Bushin johtama joukko kuitenkin paljastuu kansaa huijaavaksi ja omaa 

asemaansa pönkittämään pyrkiväksi ryhmäksi. Kuvan ilmimerkitykset hallituksesta ovat 

koko juoni huomioon ottaen selvät: hallitus on manipuloiva, pelkoa herättämään pyrkivä ja 

kansalaisia huijaava ihmisryhmä, joka on valmis kyseenalaistamaan oman poliittisen 

integriteettinsä vain sen vuoksi, että sen oma pätevyys170 saisi enemmän arvostusta. 

 

Konnotaatioita Pisuaarin kakkosmysteeri -jakson kohdalla on vaikeampi tulkita, sillä 

päälaelleen kääntyvä juonikuvio vaikeuttaa niiden tulkitsemista. Koko asetelma muuttuu 

jakson edetessä. Jakson lopullista sisällöllistä merkitystä noudatellen Bushin hallitus on 

valehteleva ja juonitteleva joukko, mutta se ei ole vastuussa 9/11-iskuista. Hallitus on 

epäluotettava, ahne ja harhaanjohtava, ja se käyttää pelkoa pitääkseen kansalaiset 

hallinnassaan. 

 

Pisuaarin kakkosmysteeri ei ole äärikriittinen kannanotto hallituksen toimintaan. 

Pikemminkin, vaikka hallitus kuvataan edellä esitetyin tavoin, saavat sen jäsenet yksilöinä 

varsin vähän kritiikkiä osakseen. Näin on etenkin presidentti Bushin kohdalla, sillä hänestä 

muodostettu kuva on huomattavasti positiivisempi kuin monissa muissa 

mediarepresentaatioissa. Jakso noudattelee lopulta samaa linjaa kuin Pidän hieman 

country-musiikista: suurin kritiikki kohdistuu kansalaisiin – tällä kertaa 9/11-salaliittoihin 

uskoviin, jotka leimataan ”jälkeenjääneiksi”. Puoluepolitiikan kysymykset, samoin kuin 

aiemmista jaksoista tutusti polarisoiviin arvokysymyksiin liittyvät seikat loistavat jaksossa 

poissaolollaan. Tästä syystä jakson luomaa kuvaa politiikasta on mahdotonta tulkita sen 

enempää liberaalina kuin konservatiivisenakaan. 

 

 

 

                                                 
170 Jakson aikana viitataan useita kertoja siihen, että hallituksen pätevyys linkittyy pitkälti siihen, kuinka 
vahvasti se osallistuu asioihin ja kontrolloi niitä. Tässä satiirinen yleisnäkemys siis on, että hallinto/hallitus on 
vahva silloin, kun se kontrolloi kaikkea ja kaikkia, järjestäen myös omaan kansaansa ja valtioonsa 
kohdistuvat terrori-iskut vain osoittaakseen mahtinsa. 
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4.5. Mielikuvitusmaa I–III 

 

4.5.1. Tausta 

 

South Parkin yhdennentoista tuotantokauden kymmenes jakso Imaginationland I esitettiin 

Comedy Central -kanavalla ensimmäistä kertaa lokakuun seitsemäntenätoista päivänä 

vuonna 2007. Kolmiosaisen jakson toinen ja kolmas osa esitettiin ensimmäistä osaa 

seuranneina viikkoina, lokakuun 24. ja 31. päivänä. Jakson kolmesta osasta julkaistiin 

myöhemmin myös yhtenäinen kokopitkä elokuva, ilmeisesti tekijöiden parodisena ja 

intermediaalisena näkemyksenä 2000-luvulla elokuvatekijöille tyypillisestä tavasta tuottaa 

trilogioita. 

 

Jakso käsittelee laajemmassa mittakaavassa terrorismia ja sen uhkaa. Jakso esittää 

satiirisesti aiempia laaja-alaisemman, Yhdysvaltoihin suunnatun terrori-iskun ja sen 

jälkiseuraamukset. Kolmiosaisen jakson julkaisuajankohta ei ole erityisesti mihinkään 

tapahtumaan viittaava. Sen sijaan jaksossa esitettävät tapahtumat on yhdistettävä 

laajempaan kontekstiin osana vuosia jatkunutta terrorismikeskustelua ja jatkuvaa 

terroriuhkaa, etenkin 9/11-iskujen jälkeen. 

 

4.5.2. Sisältö 

 

Cartman ja Kyle ovat lyöneet vedon: Cartmanin tulee todistaa väittämänsä, jonka mukaan 

lähimetsässä asuu haltia. Mikäli haltia on olemassa, on Kylen suoritettava Cartmanille 

seksuaalinen palvelus. Sikäli kun haltian eksistenssi ei ole toteennäytettävissä, Cartmanin 

on maksettava Kylelle kymmenen dollaria. 

 

Cartmanin onnistuu todistaa muille pojille, että haltia on kuin onkin olemassa. Metsässä 

tavattava olento yrittää varoittaa poikia tulevasta terrori-iskusta, mutta pojat ovat enemmän 

keskittyneitä vedonlyöntiinsä. Haltia katoaa paikalta. Kyle ei halua uskoa näkemänsä 

olleen totta, eikä hän aio suostua suorittamaan Cartmanille velkaansa. Kylen isä, joka on 

asianajaja, on kuitenkin myös sitä mieltä, että velka on maksettava, jos siihen on 

sitoutunut allekirjoituksellaan. Cartman esittääkin todisteena kirjallisen sopimuksen. 

 

Taakan rasittama Kyle kohtaa kavereidensa kanssa leikkiessään mystisen miehen, joka 

vie pojat ilmalaivamatkalle Mielikuvitusmaahan, jossa pojat otetaan ”luojina” vastaan. Pojat 
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ovat aikeissa kertoa nähneensä oikeassa maailmassa haltian, joka on paennut 

Mielikuvitusmaasta varoittaakseen terrori-iskusta. He eivät kuitenkaan ehdi mainita 

asiasta, kun stereotyyppinen, islaminuskoinen terroristipommittaja räjäyttää itsensä 

keskellä mielikuvitushahmojen joukkoa. Itsemurhapommittajaa seuraa joukko 

konekivääreillä silmittömästi tulittavia miehiä, jotka aiheuttavat mittavaa tuhoa 

Mielikuvitusmaassa. 

 

 
Kuva 6: Terroristi räjäyttää itsensä Mielikuvitusmaassa.171 

 

Iskun jäljet ovat South Parkille ominaiseen tapaan todella raadollisia: Mollamaija makaa 

maassa verissään, Ronald McDonald on menettänyt toisen kätensä ja Joulupukki syttyy 

tuleen. Iskun jälkeen Stan, Kyle, Jimmy ja Kenny pääsevät pakenemaan. Sen sijaan 

pojista viides, Butters, jää terroristien armoille. 

 

Kyle herää kotoaan ja luulee kaiken olleen unta. Hän keskustelee Stanin kanssa ja käy 

ilmi, että Butters on kateissa. Pojat ymmärtävät, että he eivät uneksineetkaan tapahtumia. 

Kylen ja Cartmanin vedonlyöntivelka johtaa siihen, että osavaltion tuomioistuin katsoo 

Kylen syyllistyvän sopimusrikkomukseen, mikäli hän ei maksa velkaansa Cartmanille 

kahden vuorokauden kuluessa. 

 

                                                 
171 Imaginationland. South Park Studios Finland. 
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Samaan aikaan puolustusministeriö Pentagonissa on havainnut Mielikuvitusmaan 

joutuneen hyökkäyksen kohteeksi. Tässä kohtaa iskun tutkintaa johtava kenraali esittää 

ensimmäistä kertaa näkemyksensä asiasta: 

 

”Hyvät naiset ja herrat, minulla on surullisia uutisia. Eilen, noin kuuden aikaan illalla, 

terroristit hyökkäsivät onnistuneesti… meidän mielikuvitukseemme.” 

Mies: ”Mielikuvitukseemme?” 

Nainen: ”Miten?” 

Asiantuntija: ”Mielikuvitushyökkäys vaikuttaisi olleen työn alla vuosien ajan. Tähän asti 

hyökkäyksen vaikutukset ovat… kuvittelemattomia.” 

Kenraali: ”Olemme kaapanneet videonauhan, jonka terroristit olivat tehneet tv-julkaisua 

varten. Onneksemme onnistuimme nappaamaan sen ennen kuin terroristit näyttivät sen 

televisiossa.”172 

 

Edellinen kohta on selvän satiirinen esitys siitä, kuinka äärimmäinen ja South Parkin 

tekijöiden näkemyksen mukaan ilmeisen liioiteltu terroripelko on johtanut tilanteeseen, 

jossa mielikuvitus ja pelko ovat ottaneet vallan. Videolla Butters on pakotettu lukemaan 

seuraavan julistuksen: 

 

”Siunattu olkoon mahtava Allah. Hänen jumalallinen armonsa ja tahtonsa on 
tuonut tämän päivän. Nähtäköön, että teidän turvallisuutenne on nyt meidän 
hallussamme. Tämä on hinta, jonka Amerikka joutuu maksamaan. Te olette 
häväisseet Allahin, ja nyt me käännämme mielikuvituksenne teitä vastaan! 
Kuolema harhauskoisille!”173 

 

Butters huutaa videon lopussa Stanin ja Kylen nimiä, ja myöhemmin 

puolustusministeriössä havaitaan, että Mielikuvitusmaassa taltioidussa videossa esiintyvä 

poika (Butters) on videon ainoa ei-mielikuvituksellinen hahmo muslimiterroristien ohella. 

Ministeriö jäljittää videon perusteella Stanin ja Kylen, sekä noutaa nämä avukseen. 

Velkasuorituksen täytäntöönpanoa odottanut Cartman jää vaille maksua. Hän janoaa 

kostoa Kylelle. 

 

 

 

 

                                                 
172 Imaginationland I. South Park Stuff. 
173 Emt. 
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4.5.3. Analyysi 

 

Selvää on, että jaksossa kuvatut terroristit ovat nimenomaisesti muslimeja, tarkemmin 

arabeja. Kaikki multimodaaliset tasot todentavat tätä – hahmot puhuvat arabiaa, heidän 

vaatetuksensa, ulkonäkönsä ja englanninkielen aksenttinsa on stereotypisoitu 

islamilaisiksi. On epäselvää, onko South Parkin tarkoitus stereotypisoida arabit 

terroristeiksi refleksiivisesti (totuutta heijastellen), vai onko arabit terroristeina -esitys 

pikemminkin konstruktiivinen näkemys174. Pisuaarin kakkosmysteeri -jaksoon rinnastettuna 

terrorismitematiikka on vahvasti aikakauteen sidonnainen: arabit muodostavat suurimman 

turvallisuusuhan myös South Parkissa. Tämä on Hietalan kuvallista realismia käsittelevän 

näkemyksen valossa paitsi 9/11-iskut huomioiden selvässä suhteessa todellisuuteen, 

myös eräänlainen väittämä siitä, että suurin terroripelko liittyy yhä arabeihin175. 

 

South Park käyttää yleensä hyvin stereotyyppisiä yleistyksiä kaikista ihmisryhmistä, 

riippumatta näkemyksen korrektiudesta176. Tässä sarjan tarkoitus on oletettavasti jatkaa 

9/11-terrori-iskujen linjalla ja esittää tuleva uhka aiempaan historiaan peilaten sen 

todennäköisimmän toteuttajan tekemänä. Kyseessä siis tuskin on sen tarkemmin 

tekijöiden oma näkemys kuin ennemminkin sarjalle ominainen tapa esittää ahtaita 

yleistyksiä juuri siinä muotissa, jollaiseen sopiviksi ne yleensä asetetaan.177 

 

Kylen ja Stanin avulla puolustusministeriö onnistuu käynnistämään eräänlaisen portin, 

jonka kautta matkaaminen Mielikuvitusmaahan on mahdollista. Kun jalkaväkimallinen 

sotilasoperaatio Mielikuvitusmaan (takaisin)valloittamiseksi epäonnistuu, päättää 

puolustusministeriön päämiehenä toimiva kenraali laukaista ydinkärjen 

Mielikuvitusmaahan. Ydinkärki on jo laukaisuvalmiina, mutta Kylen onnistuu vakuuttaa 

kenraali siitä, ettei kärkeä kannata laukaista. 

 

Paikalle ryntäävä Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore on kuitenkin asiasta toista 

mieltä – hän pyrkii laukaisemaan ydinkärjen Mielikuvitusmaahan. Goren motiivina toimii 

hänen halunsa pysäyttää verivihollisensa ihmiskarhusika. Tämä on viittaus aiemmassa 

jaksossa Ihmiskarhusika (26.4.2006) Goren esittelemään mielikuvituspetoon, joka on 

                                                 
174 Seppänen 2005, 94–95. 
175 Hietala 1996, 53. 
176 Weinstock 2008, 12–14. 
177 Vrt. Becker 2008. 
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referenssi Goren taisteluun ilmastonmuutosta vastaan178. Selvää on, että South Parkin 

tekijät pitävät Goren projektia ilmeisen naurettavana ja säälittävän huomionhakuisena. 

 

 
Kuva 7: Entinen varapresidentti Al Gore yrittää epätoivoisesti lähettää ydinkärjen Mielikuvitusmaahan.179 

 

Gore onnistuu lähettämään ydinkärjen Mielikuvitusmaahan niin, että koko huoneellinen 

ihmisiä (mukaan lukien kenraali, Gore itse sekä Stan ja Kyle) joutuu myös ulottuvuusportin 

kautta Mielikuvitusmaahan vain joutuakseen ydinkärjen aiheuttaman täystuhon uhreiksi. 

Mielikuvitusmaassa vankina ollut Butters onnistuu kuitenkin luomaan mielikuvituksensa 

avulla Mielikuvitusmaan uudelleen, eikä mielikuvituksen tuhoaminen lopulta aiheuta 

mitään pysyvää haittaa. 

 

Jakso on South Parkille ominaiseen tapaan juoneltaan sellainen, jossa yhdistyy vakavana 

pidetty asia (terrorismi ja ydinaseet) ja toisaalta äärimmilleen viety kärjistys siitä, miten 

ihmismieli tulkitsee sodan uhkaa ja turvallisuutta. Absurdiksi jaksossa on kääntynyt ajatus 

terroristien mahdollisuudesta saada haltuunsa ja käyttää joukkotuhoaseita. Tämä on 

muotoiltu niin, että mielikuvituksellisena pidetystä uhkaskenaariosta on tultu tilanteeseen, 

jossa mielikuvitus on konkreettinen tila, jota terroristit pommittavat. 

 

Jaksossa demokraattinen ex-varapresidentti Gore (kuva 7.) on erittäin satiirisella tavalla 

kuvattu hahmo: hän esittää liikkuessaan lentävänsä päästäen suustaan jatkuvaa 

                                                 
178 ManBearPig. South Park Stuff. 
179 Imaginationland III. South Park Studios Finland. 
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suhisevaa ääntä, hänen puhevikaansa on ylikorostettu, ja hän puhuu absurdista 

ihmiskarhusiasta, jotta saisi huomiota osakseen. Lisäksi Goren hahmo on liioitellun 

pyylevä, mikä taas on osoitus South Parkille ominaisesta tavasta käyttää myös hyvin 

”halpaa” huumoria. South Parkin tapa esittää Gore on hyvin yhteneväinen Randall 

Fallowsin yleisnäkemyksen kanssa, jonka mukaan sarjan käyttämä huumori on harvoin 

sattumanvaraista. Kaikki Gorea koskevat nyanssit tekevät hahmosta satiirisen 

kokonaisuuden.180 

 

South Parkin ajankohtaisuus ilmenee jaksossa etenkin siinä, että Goren kaulalla riippuu 

Nobelin rauhanmitali. Gore vastaanotti rauhanpalkinnon lokakuun kahdentenatoista 

päivänä eli viisi vuorokautta ennen Mielikuvitusmaa I -jakson ensiesitystä. Huomattavaa 

Goren hahmon esitystapaa tarkasteltaessa on se, että vuotta aiemmin esitetyssä jaksossa 

republikaanista puoluetta edustaneet hallituksen jäsenet esitettiin verraten positiivisessa 

valossa, kun taas Gore kuvataan lähinnä hölmönä. 

 

On luonnollisesti epäselvää, miksi Gore esitetään huonommassa valossa kuin muut 

politiikan toimijat, mutta hänen poliittisen uransa puoluekanta huomioiden havaittavissa on 

selvä yhtymäkohta toiseen vuoden 2007 aikana esitettyyn jaksoon: Kehonsisäinen pommi 

-jaksossa (28.3.2007) toinen demokraattipuolueen poliitikko, Hillary Clinton esitettiin hyvin 

yksinkertaisena henkilönä. Lisäksi hänen fyysisiä ominaisuuksiaan oli korostettu niin, että 

hahmo vaikutti Goren tavoin selvästi esikuvastaan poikkeavalta. Eroavaisuudet ilmenivät 

sekä teksti- että kuvatasoilla.181 

 

Aikavälillä 26.4.2006–31.10.2007 republikaanisen puolueen jäsenet esitettiin huomattavan 

paljon paremmassa valossa kuin demokraatit, jotka selvästi liioiteltujen ja satiiristen 

ulkoasujensa ohella asetettiin jaksoissa absurdeihin ja pilkallisiin tilanteisiin182. Näiden 

konstruktivististen representaatioiden valossa South Park -republikanismista ja -

konservatismista kirjoittanut Brian C. Anderson on oikeassa: sarja esittää demokraatteja ja 

liberaaleja ajoittain selvästi negatiivisemmassa valossa kuin konservatiiveja (ja 

republikaaneja). Olisi kuitenkin epäjohdonmukaista kategorisoida kokonaisnäkemys 

Andersonin tapaan pelkästään hyvin mustavalkoiseksi, sillä kuten Pidän hieman country-

                                                 
180 Fallows 2008, 166. 
181 The Snuke. South Park Studios Finland. 
182 Ks. liite 6. 
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musiikista -jakson kohdalla esitin, South Parkin jaksot voivat tarjota myös varsin 

toisenlaisen kannan.183 

 

Mielikuvitusmaa-trilogian jaksoja tutkittaessa esiin nouseva kriittisyys Gorea (ja 

aiemmassa jaksossa Clintonia kohtaan) on jo denotaatioiden tasolla ilmeistä. 

Multimodaalisuuden muita elementtejä (ääni, puhe) tutkimalla käy vielä selvemmäksi, 

kuinka demokraattipolitiikoista luotu kuva South Parkissa eroaa vuoden aikana 

republikaaneista vastaavasti esitetystä kuvasta. Luvun 4.4. jaksoon verrattaessa ero on 

selvä: George Bush esitetään esikuvaansa ulkoisesti muistuttavana. Muun median 

Bushista esittämään kuvaan verrattuna hänestä luodaan erittäin positiivinen, joskin 

keinotteleva kuva. Goresta ja Hillary Clintonista luotu kuva puolestaan on vähemmän 

positiivissävytteinen: molempien ulkonäköä, puhetapaa ja retorista osaamista on esitelty 

niin, että niiden kehystys on hyvin kritisoivaa, kärjistävää ja jopa naurunalaiseksi 

saattavaa. Toki on huomattava, että myös pienempään rooliin jätetyt politiikan toimijat, 

joista esimerkkeinä republikaanisen puolueen Rumsfeld ja Cheney, on esitetty 

negatiivisemmassa valossa. Condoleezza Ricesta luotu kuva on hyvin neutraali: häntä 

esittävää hahmoa ei voida tutkia multimodaalisten tasojen valossa, sillä hahmo on esitetty 

ainoastaan kuvatasolla.184 

 

Janne Seppänen tähdentää, että on tärkeä tutkia sitä, millaisia keinoja representaatio 

käyttää antaakseen kuvan siitä, että se esittää todellisuutta. Tämän näkemyksen valossa 

on luontevaa tarkastella South Parkin vuosien 2006 ja 2007 jaksojen sisällöissä ilmennyttä 

demokraatti–republikaaniasetelmaa uudestaan. Jaksoja Pisuaarin kakkosmysteeri, 

Kehonsisäinen pommi sekä Mielikuvitusmaa-trilogiaa vertailemalla voidaan tulkita, että 

republikaaneista (eritoten George W. Bushista) jaksoissa esitetty kuva on merkittävästi 

positiivisempi kuin demokraattipoliitikoista (Gore, Clinton) vastaavana ajanjaksona luodut 

esitykset. 

 

On kuitenkin huomioitava, että edellä mainituista demokraattipoliitikoista luodut kuvat ovat 

lopulta niin absurdeja ja vääristyneitä, ettei niiden ja alkuperäisen kohteen välillä enää ole 

selvää yhteyttä: kuvat on luotu niin, että ne eivät ole ikonisia. Veijo Hietalan näkemystä 

soveltaen South Parkissa demokraattipoliitikoista luotujen kuvien suhde todellisuuteen ei 
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ole yhtä selvää kuin republikaanien kohdalla185. Esimerkiksi presidentti Bushin kohdalla 

ikonisuus tuoreemmassa, vuoden 2006 jaksossa sen sijaan on selvää186. Tämä on 

tulkittavissa siten, että Bushia eksplisiittisesti esittävä hahmo on konstruoitu suoremmin 

niin, että se on huomattavan ikonisena lopulta selvemmin kritiikin saavutettavissa kuin 

epäikonisesti esitetyt demokraattipoliitikot. Bushin hahmon verrattainen ”realistisuus” ja 

”totuudenmukaisuus” on suuressa ristiriidassa esimerkiksi Al Goresta esitettävän hahmon 

kanssa. Jälkimmäistä on hyvin vaikea tulkita totuutta konstruoivaksi näkemykseksi.187 

 

Mielikuvitusmaa-trilogian jaksot sisältävät lukuisia viittauksia sodankäyntiin, 

ekspansiiviseen ulkopolitiikkaan ja kuviteltuihin joukkotuhoaseisiin. Jakso voidaan nähdä 

paitsi kommenttina 2000-luvun jatkuvalle terroriuhalle, myös kannanottona Yhdysvaltain 

ulkopolitiikkaa ja etenkin ”ennaltaehkäisevää sodankäyntiä” vastaan. Oleellista on 

huomata 9/11-terrori-iskujen vaikutus vuosien jälkeen: terrorismi säilyy kaiken aikaa 

vahvana uhkakuvana, joka jakson tautologian mukaan ”saa mielikuvitukset laukkaamaan 

villinä”. 

 
                  Kuvio 8: Poliittisen sisällön jäsentyminen jaksoissa Mielikuvitusmaa I–III.188 

 

                                                 
185 Hietala 1996, 53. 
186 Ks. liite 3. 
187 Hietala 1996, 31–34; Seppänen 2005, 94–96. 
188 Holbert 2005, 445. 
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Jakso sisältää selvästi ihmisten arkielämään liittyviä asioita, joista päällimmäisenä toki 

jokaisen elämään vaikuttava terrorismin pelko. Jakso kuvaa poliittista toimintaa hyvin 

toissijaisena, sillä puolustuspolitiikka on esitetty suoraan Pentagonin yhdelle kenraalille 

delegoituna. Jaksossa ei esitetä tarvetta poliittiselle päätöksenteolle puolustusasioita 

koskien, mutta on selvää, että siinä kuvattu tapa tehdä valtavia päätöksiä on hyvin 

satiirinen. Tekijät ovat konstruoineet näkemyksen hyvin lyhytsykkeisestä ja yhden ihmisen 

vastuulle jäävästä päätöksenteosta. Tämä, varsin kärjistettynä esitettävä skenaario on 

omiaan tulkitsemaan asiaa niin, että tekijöidenkin mukaan suurista puolustuskysymyksistä 

olisi päätettävä konsensuaalisemmalla ja johdonmukaisemmalla tavalla. 

 

Jaksossa eksplisiittisesti esitetty uhkakuva terroristien tai vihollisiksi koettujen valtioiden 

mahdollisuudesta käyttää joukkotuhoaseita ei ole ensimmäinen kerta, kun South Park 

käsittelee ydinsodan vaaraa. Jaksossa Portaikko taivaaseen189 esitetään, että Saddam 

Hussein on kuoltuaan rakentanut taivaaseen ydinasetehtaan. Mielikuvitusmaan luoma 

uhkakuva ydinaseiskusta on osa satiirista asetelmaa, joka kritisoi Yhdysvaltain toista Irakin 

sotaa ja etenkin sen alkuhetkinä vallinnutta (myöhemmin harhaiseksi todistettua) 

näkemystä siitä, että Irakilla olisi ollut ydinaseohjelma.190 

 

Jaksossa esitetyn kuvan tärkeimmät denotaatiot ovat seuraavat. Arabit vastaavat 

terroriuhasta, ja heidän iskunsa ovat paitsi raakoja, myös voimakkaita ja kunnianhimoisia. 

Al Gore on huomionkipeä ja typerä. Yhdysvaltain puolustuspolitiikka on 

epäjohdonmukaista, nopeita johtopäätöksiä tekevää ja räjähdysherkkää. 

 

Vaikka mielikuvitus on määritelmänsä mukaan vain kuvitteellinen tila, käsitellään sitä 

South Parkissa konkreettisena, minkä vuoksi sarjan näkemys joukkotuhoaseilla tehtävän 

iskun estämiseksi ennaltaehkäisevällä ydinaseiskulla vaatii osakseen tarkastelua. Jakson 

esittämä kuva on selvästi se, että ydinaseet ovat jatkuvassa käyttövalmiudessa, ja että 

Yhdysvallat on valmis käyttämään niitä heti tilanteen vaatiessa. Jakson satiirinen näkemys 

puolustuspolitiikan löyhyydestä ja epäjohdonmukaisuudesta nojaa viime kädessä siihen 

varsin absurdiin seikkaan, että lähes kuka tahansa pystyy laukaisemaan ydinkärjen, kuten 

Al Gore lopulta tekeekin. 
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Mielikuvitusmaanoperaatiosta vastuussa olevan kenraalin esitetään jakson aikana olevan 

yksin vastuullinen päättämään ydinkärjen käytöstä. Hänen ei tarvitse konsultoida 

senaattia, presidenttiä tai edes muuta sotajohtoa – hän tekee päätöksensä yksin. Tämä 

irrationaalinen näkemys viittaa sekä liioiteltuun terroripelkoon ja sen välittömään 

torjumiseen että epäjohdonmukaiseen puolustuspoliittiseen hierarkiaan, joka saattaa 

johtaa liialliseen reaktioon koska tahansa. South Parkin tapaa esittää puolustuspoliittisen 

päätöksenteon rationaalisuutta kuvaa parhaiten jaksossa AWESOM-O esitettävän 

kenraalin kannanotto tiedemiehelle: ”Sinulle maksetaan ajattelemisesta, herra tiedemies. 

Maanpuolustus on meidän tehtävämme. ”191 

 

Jakson esittämä kuva on tulkittavissa Brian Andersonin näkemyksen valossa suhteen 

kahdella tavalla. Sama pätee jaksokokonaisuuden esittämän pelkistetyn ilmauksen 

tulkitsemisen kohdalla. Al Goren selkeä pilkkaaminen on selvästi rinnastettavissa 

Andersonin näkemykseen liberaalien ja demokraattien kritisointiin sarjassa192. Toisaalta on 

selvää, että nimenomaan vallassa oleva Bushin hallitus vei Yhdysvallat terrorismin 

vastaiseen sotaan – sen voi tulkita saavan jaksossa esitettävästä, epäjohdonmukaisesta ja 

lyhytsykkeisestä puolustuspolitiikasta oman osansa kritiikistä. Jakson ei voi tulkita 

selkeästi painottavan mitään poliittista näkemystä, mutta samalla on selvää, että sen 

eksplisiittisimmin esittämä kritiikki lankeaa Al Gorelle. 

 

4.6. Eilisillasta 

 

4.6.1. Tausta ja sisältö 

 

Marraskuun viidentenä päivänä 2008 tv-ensi-iltansa saanut jakso, alkuperäisnimeltään 

About Last Night, on malliesimerkki South Parkin jaksosta, joka on hätkähdyttävän 

ajankohtainen. Barack Obama oli voittanut vaalit ja hänet oli julistettu Yhdysvaltain 

presidentiksi jakson ensiesitystä edeltävänä iltana, vuorokauden sisällä jakson tv-

lähetyksestä. Jakson esitysajankohta todentaa South Parkin tekijöiden kykenevän lähes 

uutisohjelmaa lähentelevään ajankohtaisuuteen. 

 

Obama on voittanut presidentinvaalit ja hän pitää kiitospuheensa yleisölle jakson alussa. 

McCain myöntää tappionsa televisiossa ja vetäytyy kulisseihin. South Parkin asukkaista 
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osa viettää railakkaita voitonjuhlia, toiset puolestaan maalaavat välittömästi jopa 

maailmanlopun uhkakuvia. Osa asukkaista, kuten Randy Marsh (Stanin isä) ovat varmoja 

siitä, että asiat tulevat olemaan aiempaa paremmin Obaman vaalivoiton jälkeen. Sen 

sijaan muiden muassa Kylen pikkuveli Ike ja Buttersin vanhemmat uskovat, että koko 

yhteiskunta tulee romahtamaan Obaman valituksi tulemisen jälkeen. 

 

Paljastuu kuitenkin, että Obama ja McCain ovat suunnitelleet ehdokkuutensa jo vuosia 

aiemmin vain siksi, että he voisivat toteuttaa kumpaakin oikeasti kiinnostavan projektin: 

Smithsonian-museon Hope-timantin ryöväämisen. McCain ja hänen 

varapresidenttiehdokkaansa Sarah Palin sekä Obama kulissivaimoineen johtavat 

ammattivarkaiden liigaa, joka aikoo kaapata timantin museosta presidentin työhuoneesta 

museon ali kulkevan salaisen tunnelin kautta. Tämä on ainoa keino timanttivarkaudelle, 

mikä on siis syy sekä Obaman että McCainin ehdokkuuden taustalla: molemmat olivat 

ehdolla, jotta toinen voittaisi ja ryöstösuunnitelma voitaisiin toteuttaa. 

 

 
Kuva 8: John McCain ja Barack Obama vaalisuunnitelmansa onnistuttua.193 

 

Vaikka jakso alkaakin presidentinvaalien tuloksen julkaisemisella, siinä ei esitetä 

tekijöidensä näkemystä toteutuneen valinnan onnistuneisuudesta tai 

epäonnistuneisuudesta. Ehdokkaiden keskinäiseen paremmuuteen ei oteta kantaa, eikä 
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kummankaan edustamaa politiikkavaihtoehtoa esitetä toistaan tavoiteltavampana. Sen 

sijaan, kuten Pidän hieman country-musiikista -jaksossa, huomattavan suuret polarisaatiot 

ja eroavaisuudet löytyvät äänestäjien keskuudesta. 

 

Kuten luvussa 4.2. esitin, on perusteltua väittää, että South Parkin tekijät kokivat Ruisku ja 

pökäle -jakson sisällön perusteella vuoden 2004 presidentinvaalit ei-kiinnostaviksi. Näin 

esitettiin ilman perusteita siitä, että vaalit olisivat niiden ympärillä käyty mediakeskustelu tai 

äänestysvilkkaus huomioiden olleet poikkeuksellisen vähän kiinnostusta herättäneet. Neljä 

vuotta myöhemmin ilmestynyt jakso Eilisillasta sen sijaan luo kuvan vaaleista, jotka ainakin 

äänestäjät kokevat todella merkityksellisiksi ja joiden päävaihtoehdot olivat toisistaan 

aidosti poikkeavat. Perusteita vuoden 2008 vaalien kiinnostavuudelle on olemassa: vaalien 

arvioitu äänestysaktiivisuus oli noin 1,5 prosenttiyksikön verran edellisiä vaaleja korkeampi 

eli korkein 40 vuoteen ja kymmeneen vaalikertaan194. 

 

On selvää, että vuoden 2008 vaalit olivat presidentti- ja varapresidenttiehdokkaiden 

persoonallisuus- ja yksilötekijät huomioiden edellisiä vaaleja selvästi helpommin 

vastakkainasetteluja tarjoavia: demokraattisen puolueen ehdokas Barack Obama on 

mustaihoinen ja (vaalien aikaan 47-vuotiaana) presidenttiehdokkaaksi hyvin nuori mies195. 

Republikaanien ehdokas John McCain puolestaan on valkoihoinen ja vastaehdokastaan 

25 vuotta vanhempi196. 

 

Myös varapresidenttiehdokkaiden välillä oli huomattavan suuri vastakohtaisuus: 

demokraattien Joe Biden on vaalivuonna 66 vuotta täyttänyt mies, jolla oli takanaan 

huomattavan pitkä ura Yhdysvaltain senaatissa197. Republikaanien Sarah Palin puolestaan 

on vaalivuonna 44 vuotta täyttänyt nainen, jolla on takanaan verrattain lyhyt poliittinen 

ura198. Lisäksi vaalien vastakohtaisuutta lisäsi omalla tavallaan se, että demokraattisen 

puolueen ehdokasvaali käytiin miespuolisen Obaman ja naispuolisen Hillary Clintonin 

(sekä John Edwardsin) välillä199. 
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4.6.2. Analyysi 

 

Jakso esittää sekä Obaman että McCainin taustajoukkoineen varsin hyvässä valossa: 

kumpikin ehdokas ja heidän varapresidenttiehdokkaansa kuvataan järkevinä toimijoina. 

Tässä oleellinen vertailukohta ovat aiemmissa jaksoissa esitetyt poliitikot, lähinnä George 

W. Bush, Al Gore ja Hillary Clinton. Aiemmilla kausilla havaittavissa ollut, 

demokraattipoliitikot erittäin satiirisina ja liioiteltuina hahmoina esittänyt kehystys ei tässä 

jaksossa näyttäydy: sekä republikaani- että demokraattiehdokasta käsitellään samalla, 

varsin positiivisella tavalla. 

 

Tässä huomattava vertailukohde on myös Brian Andersonin näkemys South Parkista 

konservatiivisena tai ainakin liberaaleja arvoja pelkästään kritisoivana televisiosarjana. 

Eilisillasta-jakson molemmista presidenttiehdokkaista esittämä kuva on varsin tasa-

arvoinen. Andersonin näkemys South Parkia konservatiivisia arvoja kannattavana ja 

republikaaneja tukevana sarjana ei realisoidu tämän jakson kohdalla.200 

 

Kuten Pidän hieman country-musiikista -jakso, myös Eilisillasta sisältää asettelun, jossa 

suurimmat eroavuudet poliittisissa mielipiteissä realisoituvat eri vaihtoehtojen 

kannattajakunnissa. Siinä missä ensin mainittu jakso sisälsi kaksi vastakkaista linjausta 

ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, Eilisillasta rajaa politiikkavaihtoehdot yhdysvaltalaisen 

vaalitematiikalle ominaisesti, polarisoituneesti kahden henkilön ja heidän ajamiensa 

suuntausten välillä. Myös suurimmat vastakkainasettelut löytyvät taas kummankin 

poliittisen vaihtoehdon kannattajakuntien väliltä. Tämänkaltainen karkeasti polarisoitu 

vaaliasetelma on selvästi yhdenmukainen myös politiikantutkija M.J.C. Vilen näkemyksen 

kanssa. Vile esittää, että yhdysvaltalaisille presidentinvaaleille on hyvin ominaista juuri 

vahva polarisaatio ja kaksi pääehdokkaiden ympärille kehittyvää vahvaa blokkia.201 

 

Jaksossa erityisen huomattava seikka ovat ehdokkaiden kannattajakunnat South Parkin 

kaupungissa. Pidän hieman country-musiikista -jakson liberaali–konservatiivi- ja toisaalta 

pasifisti–militaristi-akselille järjestynyt vastakkainasettelu ei päde vaalivaihtoehtojen 

kohdalla lainkaan. Eilisillasta-jakson kannattajakunnat ovat vaikeammin ennustettavissa: 

sekä Obaman että McCainin äänestäjien ja kannattajien joukosta löytyy korkeasti 

koulutettuja, vähemmän koulutettuja, lapsia ja vanhempia. Perheiden sisällä on 
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vaihtelevuutta ehdokkaiden kannatuksen suhteen. Poliittinen jakautuminen on aiemmissa 

(tosin enemmänkin poliittisia asiakysymyksiä kuin henkilöehdokkaita koskevissa, kuten 

Pidän hieman country-musiikista) jaksoissa selkeämmin liberaali–konservatiivi-akselilla 

jäsentynyttä. Tässä jaksossa kannattajakunnat vaikuttavat hyvin mielivaltaisesti 

jäsentyneiltä, eikä minkäänlaista kategorisointia ole tehtävissä aiempien jaksojenkaan 

sisältöä taustana käyttäen. 

 

Eilisillasta on jakso, jonka kohdalla R. Lance Holbertin näkemys juonikuvioon lisätystä 

poliittisesta elementistä realisoituu. Tätä on syytä tarkastella, sillä kyse ei kuitenkaan ole 

ei-poliittiseen jaksoon lisätystä poliittisesta referenssistä, vaan itse asiassa täysin 

päinvastaisesti jakson näennäisen poliittisen ulkokuoren alta paljastuu juonikuvio, joka ei 

lopulta ole juuri lainkaan poliittinen. Poliittinen elementti on lisätty siten, että se muodostaa 

rungon, jonka varaan on sitten rakennettu jotain muuta, tässä tapauksessa muunkaltaista 

intertekstuaalisuutta sisältävä elokuvaparodia. 

 

On huomattava, että poliittiset toimijat (Obama, McCain, Palin) esiintyvät jaksossa omilla 

nimillään ja että politiikkavaihtoehdot eli Obaman valinnan tuoma muutos vastaan 

McCainin ”seesteisempi” vaihtoehto ovat selvästi esillä. Toimijat ja politiikkavaihtoehdot 

ovat siis ilmaistu hyvinkin eksplisiittisesti, mutta tämä ei sinällään takaa sitä, että jakson 

sisältö olisi lopulta erityisen poliittinen. 

 

Pikemminkin, huomattavan implisiittisesti aiempien vaalien vastakkainasettelua kuvaava 

Ruisku ja pökäle -jakso (luku 4.2.) on lopulta kantaaottavampi kuin Eilisillasta. South 

Parkia on hyvin vaikea kategorisoida Holbertin typologian mukaisesti, jos tarkastelee vain 

näitä kahta jaksoa. Eilisillasta käsittelee vaaleja ja poliitikkoja eksplisiittisesti ja 

ajankohtaisesti, mutta lopulta jakson juonikuvio on hyvin epäpoliittinen. Sen sisältämä 

satiiri ei ole samalla tapaa henkilöihin kohdistettua kuin esimerkiksi aiemmilla 

tuotantokausilla Hillary Clintonia ja Al Gorea kuvaavissa jaksoissa. 
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Kuvio 9: Poliittisen sisällön jäsentyminen jaksossa Eilisillasta.202 

 

Jaksossa Obamasta esitetään hyvin ulkoisesti realistinen ja positiivinen kuva. Sama pätee 

McCainin kohdalla.203 Kumpikin ehdokas on kuvattu sellaisina kuin he näyttäytyvät 

normaalisti, esitetyn kuvan voidaan todeta olevan suhteessa todellisuuteen204. Animoidut 

hahmot voidaan tämän jakson kohdalla nähdä pyrkimyksinä muodostaa selvän ikoninen 

konstruktio205. Tässä vertailukohteena ovat aiemmissa jaksoissa luodut kuvat Hillary 

Clintonista, Al Goresta ja George W. Bushista. Ainoa poliitikko, jonka Eilisillasta esittää 

suoranaisen satiirisella tavalla (jos jakson juonen absurdi yleisluonne ja timanttiryöstön 

konteksti jätetään hetkeksi huomioimatta) on republikaanisen puolueen 

varapresidenttiehdokas Sarah Palin. Palin esittää jaksossa medialle ja yleisölle olevansa 

huomattavasti yksinkertaisempi kuin mitä hän lopulta on. 

 

Palin (medialle ja puolueväelle): ”Haluan vain sanoa kaikille vaalitappioomme pettyneille, 

että aina on olemassa seuraava vuosi. Ehkäpä pyrin varapresidentiksi uudestaan vuonna 

2009.”206 

 

                                                 
202 Holbert 2005, 445. 
203 Multimodaaliset tasot, eritoten ulkonäkö ja puhetapa vastaavat esikuviansa. 
204 Hietala 1996, 53. 
205 Seppänen 2005, 95; 130–131. 
206 About Last Night. South Park Studios Finland. 
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Palin (puhelinkeskustelu McCainin ja Obaman kanssa, vaihtaen nopeasti brittiaksenttiin): 

”Kunhan varmistat, ettet räjäytä muuntajia tunnelin mukana, sillä se laukaisisi 45–laser-

järjestelmän! Äläkä vahingoita liitinjohtoja, muuten sähköverkon sulkemisesta ei ole mitään 

hyötyä. Saavun puolen tunnin päästä.”207 

 

Palin on ainoa poliitikko, joka esitetään jaksossa huomattavan satiirisena hahmona. 

Palinin kohdalla satiiri tosin on kääntynyt päälaelleen, sillä hänet esitetään selvästi yleistä 

mediakuvaansa älykkäämpänä. Tietysti on todettava, että South Park -tekijöiden näkemys 

Palinista on siis lähtökohtaisesti sellainen (huomattavasti heikompi), jonka tämä luo 

itsestään medialle jaksossa. Tässä on selvä ero kuvaan, jonka sarja on luonut aiemmin 

Clintonista ja etenkin Al Goresta. 

 

Sekä Clinton että Palin on esitetty yksinkertaisina, mikä ilmenee parhaiten multimodaalisia 

tasoja tarkastelemalla. Clinton esitetään lihavana, yksinkertaisena ja varsin leveästi 

puhuvana ilman, että tätä näkökantaa lievennettäisiin missään vaiheessa.  Palin 

puolestaan esitetään lopulta hyväkuntoisena, erittäin fiksuna ja brittiaksentilla puhuvana 

(tämä on yleensä yhdysvaltalaisissa tv-sarjoissa yhdistetty sivistykseen) henkilönä eli 

huomattavasti positiivisemmassa valossa. On selvää, että ainakin Palinin puhetapa on 

hyvin selvästi todellisuudesta poikkeava. Toki on huomioitava, että mikäli esitetty kuva 

Palinista on tekijöiden näkemyksen mukaan (positiivisella tavalla) satiirinen ja liioiteltu, on 

heidän alkuperäinen näkemyksensä hänestä negatiivisempi. 

 

Mielenkiintoisen lisän Eilisillasta-jakson tulkintaan tuo se, että South Parkin luojista Trey 

Parker kertoi Los Angeles Timesin haastattelussa vain kaksi vuorokautta jakson tv-

esityksen jälkeen, että jaksoa varten luotiin vain yksi käsikirjoitus. Parkerin mukaan 

kahden käsikirjoituksen tekeminen olisi ollut liian työlästä. Hän painotti, ettei päätöksen 

tehdä jakso sellaisena, jossa Obama voittaa vaalit taustalla ollut minkäänlaista poliittista 

painotusta. Sen sijaan tekijät luottivat käsikirjoituksen suhteen vedonlyöntitoimistojen 

vaaleja edeltävään kerroinasetteluun, jonka mukaan Obama oli suuri ennakkosuosikki. 

Parker myönsi, että mikäli McCain olisi voittanut, South Park -tuotantotiimi olisi 

epäonnistunut todennäköisyyksiin perustuneessa arviossaan ja esittänyt jakson 

sellaisenaan joka tapauksessa. Kuten kuvatutkimuksellisia yksityiskohtia tarkastelemalla 

kävi ilmi, jaksossa ei ole havaittavissa Obamaa suosivaa painotusta. Siinä esitetty 

kokonaiskuva ei mahdollista vahvaa kategorisointia kumpaankaan (konservatiiviseen tai 

                                                 
207 About Last Night. South Park Studios Finland. 
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liberaaliin) suuntaan.208 Tuomen ja Sarajärven tutkimusrunkoa soveltaen voidaan siis 

todeta, ettei tämän jakson esittämä kokonaiskuva (pelkistetty ilmaus) ollut millään tavalla 

polarisoiva209. 

 

4.7. Margaritaville 

 

4.7.1. Tausta ja sisältö 

 

South Parkin kolmannentoista tuotantokauden kolmas jakso sai ensiesityksensä Comedy 

Central -kanavalla 25.3.2009 pitkän globaalin talouskriisin ollessa voimakkaimmillaan. 

Jakson juoni on seuraavanlainen: Taloustaantuma iskee muun maan tavoin myös South 

Parkiin, jonka asukkaat jakaantuvat talouden elvyttämisen suhteen kahteen täysin 

vastakkaiseen leiriin. Talouden kaikkivaltiuteen uskovan Randy Marshin leiri ryhtyy lähes 

täysin askeettiseksi: hänen talousajattelunsa kannattajat luopuvat kaikesta kuluttamisesta 

ja jopa sähköstä. Randyn esittämät ”välttämättömyydet” käsittävät vain veden, leivän ja 

margarita-juoman. Vaatteina askeettinen joukko käyttää lakanoita ja kuljetusvälineinä 

läheisen maatilan laamoja. Marsh uskoo talouden olevan suuttunut ihmisille, ja että ainoa 

lääke talouden lepyttämiseksi on turhan kuluttamisen lopettaminen. 

 

Toinen osapuoli puolestaan kerääntyy nuoren juutalaispojan, Kyle Broflovskin ympärille. 

Kyle väittää, että talous ei ole kaikkea hallitseva ja kaikkivoipa yksikkö, vaan ennemminkin 

ihmisten vuosituhansien ajan luoma ja kehittämä ajatus, joka on todellinen vain ihmisten 

mielissä. Kyle uskoo, että talous saadaan normalisoitua tavallisella kulutuksella. Jakson 

juoni noudattelee osin Raamatun tarinaa Jeesuksen (Kyle) viimeisistä päivistä ja hänen 

taakkaansa muiden ihmisten syntien hyvittäjänä.210 

 

Stan Marsh yrittää palauttaa isänsä Randyn hankkimaa, Margaritaville-nimistä cocktail-

laitetta sen myyneeseen liikkeeseen rahallisen hyvityksen toivossa, samalla kun South 

Parkissa osapuolet ryhmittäytyvät vääjäämätöntä loppuratkaisua varten. Jaksossa luotava 

polarisaatio on hyvin vastaavanlainen taloutta käsittelevän asian suhteen kuin jakson 

Pidän hieman country-musiikista luoma vastakkainasettelu Irakin sotaa kannattavien ja 

vastustavien osapuolten välillä. Tässä jaksossa polarisointi tosin ei noudattele edellä 

mainitun sodan oikeutusta käsittelevän jakson liberaali–konservatiivijakoa. Stan joutuu 
                                                 
208 Millian 2008.  
209 Tuomi & Sarajärvi 2009, 109. 
210 South Parkin ja uskontojen suhteesta ks. esim. DeLashmutt & Hancock 2008. 
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kuljettamaan cocktail-laitetta Washingtoniin saakka, koska laite oli hankittu 

osamaksusuunnitelmalla, joka lopulta linkittyy hyvin monimutkaisella tavalla valtion hänen 

isälleen myöntämään lainaan. Tässä olennaista on havaita sekava ja monitasoinen 

velkajärjestely, joka yksinkertaistettuna noudattaa seuraavaa kaavaa. Ensimmäisellä 

tasolla on ostaja, jonka on luotottanut liikeyritys, jonka puolestaan on luotottanut 

luotonantajayhtiö. Viimeksi mainittu yhtiö puolestaan on saanut luotonantajatakuunsa Wall 

Streetin sijoittajilta, joiden lainat hallitus on taannut luottokriisin yhteydessä. 

 

Stan pääsee pääkaupungissa valtionvarainministeriön asiantuntijoiden puheille. 

Asiantuntijat analysoivat suljettujen ovien takana tilastoja ja tulevat johtopäätökseen, jonka 

mukaan Margaritaville-laitteen arvo on 90 triljoonaa dollaria. Asiantuntijat lisäävät, että 

laitetta ei voida palauttaa mainittua rahasummaa vastaan. 90 triljoonaa dollaria kuitenkin 

on laitteen oikea nimellisarvo, jonka asiantuntijoiden tutkima kaavio on määrittänyt. Stanin 

ja virkamiesten keskustelun keskeyttää kolmas paikalle saapuva asiantuntija, joka 

mainitsee, että yksi vakuutusyhtiö on taas menossa nurin. Stan seuraa kiireisiä miehiä 

huoneeseen, jossa nämä äskettäin arvioivat Margaritaville-laitteen arvon. Huoneessa 

selviää, että valtionvarainministeriön toimenpiteitä säätelee kolmen tuomarin ja kolmen 

muun asiantuntijan ryhmä, jotka ”konsultoivat kaaviota” tarvittaessa. 
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Kuva 9: Valtionvarainministeriön vaihtoehtotaulukko finanssikriisin käsittelyyn.211 

 

Kaavio paljastuu kehikon sisällä olevaksi vaihtoehtojen ympyräksi, johon heitetään kana, 

jonka pää leikataan irti sekunteja ennen heittotoimenpidettä. Kanan pysähtymispaikka 

päättää kulloinkin käsiteltävänä olevan asian suhteen tehtävän toimenpiteen. 

Vakuutusyhtiön kohdalla kana päätyy vaihtoehdon ”vapauta takuita vastaan” -kohtaan. 

Muut toimenpidevaihtoehdot käsittävät ”10 triljoonaa”, ”myy Kiinalle”, ”laske bensiinin 

hintaa”, ”pakene”, ”soita JP Morganille”, ”televisioitu rahankeräys”, ”verota rikkaita”, 

”roskapankki”, ”intiaanikasinot”, ”osta kiinnelainoja”, ”paina rahaa”, ”kysy kongressilta”, 

”aloita sota”, ”yksi miljardi”, ”nosta korkotasoa”, ”leikkaa koulutuksesta”, ”järjestä 

lehdistötilaisuus”, ”kansallista”, ”vallankaappaus”, ”sosialisoi”, ”anna kaatua” ja ”yritä 

uudestaan”. Asiantuntijoiden voimattomuuden todistava Stan päättää luovuttaa, ja hän 

viskaa Margaritaville-laitteen päättömän kanan viereen ympyrään rikkoen laitteen. 

 

South Parkissa taloudellisten aatesuuntausten vastakkainasettelu ratkeaa, kun talouden 

elvyttämistä kuluttamisen keinoin kannattanut Kyle ottaa koko kaupungin velat 

maksettavakseen. Kyle suorittaa viivakoodinlukulaitteella lukuisia laskuja ja maksurästejä, 

jotta jokainen kaupungin asukas olisi taas vapaa kuluttamaan. Kylen uhraus pelastaa 

South Parkin talouden, ja myös aiemmin Kylen kanssa täysin eri mieltä ollut Randy Marsh 

                                                 
211 Margaritaville. South Park Studios Finland. 
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liittyy veloistaan vapautettavien joukkoon ja näin ollen hyväksyy olleensa väärässä. Kylen 

uhraus ja muiden velkojen kuittaus on selvä jatkumo tarinan raamatulliseen puoleen. 

 

Seuraavana päivänä Kyle katsoo televisiota. 

Uutistenlukija:  

”Olemmeko kuivilla vielä? Ainoastaan aika voi sen näyttää. Mutta me emme 
saa unohtaa yhtä henkilöä, joka teki suuren uhrauksen, jotta uskomme 
talouteen palautuisi ennalleen. Tätä henkilöä meidän tulee kiittää hänen 
upeasta uhrautumisestaan jokaisena päivänä (henkilö näytetään kuvassa – 
TL). Tämä henkilö on Barack Obama (uutislähetys näyttää kuvan suurelle 
joukolle puhuvasta Obamasta – TL).” 
 

Kyle: ”Hei, älkää viitsikö!”212 

 

 
Kuvat 10 & 11: Barack Obama uutislähetyksessä. Kaksi rinnakkaista kuvaa Margaritaville-jaksosta.213 

 

4.7.2. Analyysi 

 

Jakso on paitsi satiirinen näkemys erilaisten talousparadigmojen välisestä taistelusta, 

myös kannanotto valtionhallinnon voimattomuudesta globaalin taantuman aikana. Kuvan 

9. denotaatiot ovat taloudellisia ja poliittisia toimintavaihtoehtoja talouskriisin hoitamiseksi, 

mutta niiden validius käy ilmi konnotaatioiden tasolla. Kuva esittää todellisuudesta 

                                                 
212 Margaritaville. South Park Stuff. 
213 Emt. 
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väittämän, jonka mukaan talouspoliittinen päätöksenteko on sattumanvaraista ja 

harkitsematonta. Metaforista (kuvatutkimuksen) semiotiikan kannalta kirjoittaneen Janne 

Seppäsen mukaan metafora tarkoittaa asian esittämistä toisen asian avulla214. Päättömän 

kanan käyttäminen tässä yhteydessä kulloinkin kyseessä olevan ongelman 

ratkaisemiseksi on paitsi osoitus voimattomuudesta ja päätöksenteon 

sattumanvaraisuudesta, myös erittäin kantaaottava metafora harjoitettavasta politiikasta: 

”Kuin päätön kana”. 

 

Margaritaville-jaksossa vakuutusyhtiön kohdalla kanan päätyminen kohtaan ”vapauta 

takuita vastaan” on selvä viittaus syksyllä 2008 Yhdysvaltain valtionvarainministeriön 

käynnistämään ohjelmaan, jonka tarkoituksena oli tasapainottaa markkinoita tilanteessa, 

jossa osakekauppa kävi pohjalukemissaan ja maailmantalous oli suurissa ongelmissa. 

Useimpien ekonomistien mukaan ohjelma oli suuri osatekijä talouden elvyttämisessä.215 

South Parkin vuoden 2009 näkemys kanan päätymisestä edellä mainittuun kohtaan 

voidaan tulkita siten, että talouspolitiikka on (sarjan mukaan) hyvin sattumanvaraista jopa 

niin, että talouden elvytykseen laajalti vaikuttaneeseen ohjelmaan ikään kuin päädyttiin 

vahingossa. 

 

Jakso ei sisällä puoluepoliittista vastakkainasettelua tai poliittisten toimijoiden mielipide-

erojen esittelyä. Virkamies- ja tuomarikoneisto esitetään asiat ratkaisevana instanssina 

sen sijaan, että asiakysymyksistä käytäisiin poliittista keskustelua ja päätöksentekoa. 

Tällainen varsin teknokraattinen lähestymistapa asiaan sivuuttaa poliittisen päätöksenteon 

tarpeellisuuden lähes kokonaan. Ainoa oikea henkilö, joka jaksossa esitetään, on 

presidentti Barack Obama. Tämä kuvastaa paitsi talousasioiden asiantuntijuutta vaativaa 

luonnetta, myös poliittisen päätöksenteon avuttomuutta ja vaikeutta talouskurimuksen 

otteessa. Huomattavaa toki on, että teknokraattisen koneiston jaksossa toimeenpanemat 

päätökset ovat lopulta hyvin sattumanvaraisia ja koko käytettävä päätöksentekomalli on 

täysin absurdi. 

 

Obama kuvataan uutislähetyksessä satiirisesti taloustaantuman ratkaisijana. Tämä viittaa 

South Parkin esittämänä Obaman rehellisen ylistämisen sijaan siihen, kuinka uusi 

presidentti sai tuolloin, (ainakin edeltäjiinsä verrattuna) korkean kannatuksensa aikana 

puhtaat paperit ja kunniaa myös asioista, joita hän ei ollut tehnyt. Taustana sille, miksi 

                                                 
214 Seppänen 2005, 134–135. 
215 Credit Crisis Bailout Plan 2010. 
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South Park muodosti talouskriisin yhteydessä edellä mainitun kaltaisen näkemyksen 

Obamasta, voidaan nähdä kaksi syytä. Ensinnäkin, yleinen usko presidentin kyvykkyyteen 

talouspoliittisessa päätöksenteossa oli taloudellisen taantuman alussa erittäin vahva – 

monet mediatuottajat kokivat Obaman pätevyyden taloussektorilla olleen ratkaiseva tekijä 

hänen vaalivoitossaan216. 

 

Toinen syy, joka jakson tarkoituksellisen ja ilmiselvän Obama-hehkutuksen taustalla tekee 

mahdolliseksi tulkita presidentistä esitettyä kuvaa satiirisena, on se, että hänen 

nimityspolitiikkaansa (ja täten toimintaansa) talouskriisin aikana pidettiin arveluttavana. 

Taloustaantuman alkaessa pahoin ryvettyneen keskuspankki Fedin New Yorkin osaston 

johtaja Timothy Geithnerin nimittäminen valtionvarainministerin tehtävään nosti 

kysymyksiä jopa Obaman kannattajien leirissä.217 

 

Obamasta esitetty oikea, ei-piirroksellinen kuva tukee näkemystä, jonka mukaan Obama 

kuvataan jaksossa pelastajana nimenomaan satiirisesti: presidentti esitetään kuvassa 

eräänlaisen kosmoksellisen taustan edessä, hyvin seesteisenä ja rauhallisena. Kuvan 10. 

voidaan havaita muodostavan satiirisen kokonaisuuden yhdessä muiden multimodaalisten 

elementtien kanssa, sillä Obamaan kohdistuva luottamus ja eräänlainen henkilöpalvonta 

kiteytyvät tässä hyvin. Visuaalisen kulttuurin tutkija Janne Seppänen määrittelee 

kuvatutkimuksessa ja semiotiikassa käytettävän termin ”ikonisuus” tarkoittavan sitä, että 

merkki (tässä valokuva) vastaa esittämäänsä asiaa218. 

 

Kuva Obamasta toki on sinänsä ikoninen. Käsiteltynä asiayhteydessään, jossa Obama 

saa kunnian asiasta, josta hän ei suoranaisesti vastuussa ollut, se näyttäytyy hyvin 

epärealistisena219. Veijo Hietalan mukaan valokuva on perinteisesti nähty pakostakin 

realistisena ja objektiivisena, sillä kamera toimii rekisteröiden totuutta sellaisenaan. Hietala 

näkee, että kuvallisen realismin ongelmat voidaan tiivistää kahteen kysymysluokkaan: a) 

mikä on kuvan suhde todellisuuteen? ja b) esittääkö kuva väitteitä todellisuudesta?220 

Margaritavillen Obama-kuvan kohdalla on erityisen oleellista huomata, että nimenomaan 

Obama-valokuvan suhde todellisuuteen on tahallisen epärealistinen konstruktio kuvan 

taustan vuoksi. Lisäksi on selvää, että kuva esittää todellisuudesta varsin karrikoidun 

väittämän, jonka mukaan Obama yksin olisi ratkaissut taloudellisen kriisin. Tässä oleellista 
                                                 
216 Economic Crisis and Market Upheavals 2011. 
217 Emt. 
218 Seppänen 2005, 130–131. 
219 (Valo)kuvan ikonisuuden ja realistisuuden rajoitteista ks. Manovich 1997, 41–47. 
220 Hietala 1996, 43; 53. 
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on tietää Kylen olleen South Parkin talouskriisin ratkaisija. Kunnia asiasta kuitenkin 

sälytettiin sen ansainneen henkilön sijasta presidentille. 

 

Näkemys hyvin idealisoivasta ja sokeasta kannatuksesta on täysin yhtenevä aiemmin 

käsitellyn Eilisillasta-jakson esitettämän Obama-kannatuksen kanssa. Tässä kyse on 

kuvan konnotaatioista: kontekstiinsa sijoitettuina kuvat 10. ja 11. toimivat varsin erilaisin 

tavoin kuin irrallisina. Sekä valokuva oikeasta Obamasta että animoitu kuva presidenttiä 

tervehtivästä väkijoukosta luovat äänen ja tekstin kanssa satiirisen, äärimmäisyyksiin 

viittaavan kokonaisuuden. Tällaisissa tapauksissa tutkijan on toki muistettava huomioida 

se, että konnotaatioita tarkasteltaessa tutkijan omat assosiaatiot ja muistot voivat tehdä 

tutkittavasta kohteesta varsin subjektiivisen221. 

 

 
Kuvio 10: Poliittisen sisällön jäsentyminen jaksossa Margaritaville.222  

 

Jakso esittää tv-uutiset sellaisina, jotka kehystävät talousongelmien ainoana ratkaisijana 

presidentti Obaman. Jakson esittämä uutislähetys on selvästi mediaa kritisoiva, 

eräänlainen vastine lähdekritiikittömälle tai muutoin pehmeälle ja tiettyjä asioita ja toimijoita 

idealisoivalle uutismedialle. Jakson ote varsin poliittisesta aiheesta on erittäin 

eksplisiittinen, mutta teknokratian ja byrokratian harjoittama päätöksenteko kriittisissä 

                                                 
221 Hietala 1996, 32. 
222 Holbert 2005, 445. 
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asiakysymyksissä tekee politiikasta toissijaista. Näin myös jakson sisällön kohdalla: 

tilausta poliittiselle päätöksenteolle ei ole, kun asiantuntijoiden ryhmittymä käyttää päätös- 

ja toimivaltaansa. 

 

Margaritavillen kohdalla Andrew Sullivanin ja Brian C. Andersonin näkemykset South 

Parkista liberaalin mediapainotuksen vastustajina toteutuvat. Jaksossa median harjoittama 

presidenttiin kohdistuva liiallinen ihannointi voidaan nähdä South Park -tekijöiden 

näkemyksenä kritisoida nimenomaan ”median liberaalia agendaa”, jollaisena etenkin 

Anderson sen näkee223. South Parkin aiheesta luoma kokonaisnäkökulma voi toki nojata 

useisiin muihinkin seikkoihin kuin liberaalin painotuksen vastustamiseen, mutta osana 

kokonaisuutta mainitun kaltainen, mediakriittinen näkemys on varmasti kohdallinen. 

 

Brian Anderson näkee, että yhdysvaltalainen valtamedia ei anna oikeiston 

talouspolitiikasta oikeudenmukaista kuvaa. Hänen mukaansa median liberaalius ja sen 

yleinen oikeistovastaisuus estää poliittisen oikeiston ajaman talouspolitiikan objektiivisen 

käsittelyn mediassa. Tämä näkemys voidaan tulkita yhteneväisenä South Parkin tavassa 

esittää talouspolitiikkaa Margaritaville-jaksossa. Vaikka taloudellisia asioita jaksossa ei 

tarkastella oikeiston harjoittamina, niiden kehystäminen liberaalimman presidentin (ja 

samalla myös verraten vasemmistolaisempaa) politiikkaa idealisoiden osoittaa, että South 

Parkin jakson konstruoima yleisnäkemys on pitkälti Andersonin näkemyksen mukainen.224 

 

Jakson Obamasta esittämä idealisoiva kuva jatkaa siis Eilisillasta-jaksosta tuttua kaavaa: 

myöhempien tuotantokausiensa osalta South Parkin luoma kokonaiskuva poliittisista 

toimijoista on osittain keskittynyt käsittelemään sitä, millainen muun median näistä 

esittämä kuva on. Obama ja McCain esitettiin molemmat luvussa 4.6. käsitellyssä 

jaksossa hyvin positiivisin tavoin. Suurimmat eroavaisuudet South Parkin jaksoissa 

löytyvät erilaisten vaihtoehtojen kannattajien joukosta. Eilisillasta pilkkaa kannattajien 

käsittelemiä uhkakuvia ja vastakkainasetteluja. Margaritaville jatkaa samalla linjalla: jakson 

perimmäinen poliittista järjestelmää koskeva kannanotto tai sellaiseksi nähtävä syvempi 

merkitys löytyy siitä, kuinka tietyn asian, instanssin tai tässä tapauksessa henkilön 

idealisointi voi muuttaa asioiden tarkastelukulmaa ja estää realistisemman kokonaiskuvan 

hahmottamisen. On epäselvää, miten South Parkin luojat Parker ja Stone ovat asemoineet 

itsensä suhteessa tähän keskusteluun. Heidän mielestään media selvästi paisuttelee 

                                                 
223 Anderson 2005, IX-XV. 
224 Emt., 5. 
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Obaman vaikutusta, mutta on hyvin epäselvää, onko heidän oma näkemyksensä 

Obamasta ollut merkittävästi heikompi kuin muun median näkemys. On nimittäin selvää, 

että South Park kritisoi muuta mediaa Obaman yliarvostamisesta. Sen sijaan South Park -

luojien omat näkemykset presidentistä eivät välity katsojalle ainakaan Margaritaville-jaksoa 

tutkimalla. 

 

Margaritaville-jakson sisältö on tutkimastani aineistosta selkeästi eniten Brian Andersonin 

näkemyksen kanssa yhtenevä. Vaikka jakson esittämä kuva (pelkistämä ilmaus225) ei 

olekaan liberaaleja poliittisia toimijoita eli tässä yhteydessä Obamaa suuresti kritisoiva, on 

jakson tapa käsitellä mediaa tässä hyvin yhtenäinen Andersonin tulkinnan kanssa.226 

 

4.8. Tanssii smurffien kanssa 

 

4.8.1. Tausta ja sisältö 

 

South Parkin kolmannentoista tuotantokauden kolmastoista jakso, alkuperäiseltä 

nimeltään Dances with Smurfs esitettiin Comedy Central -tv-kanavalla ensimmäisen 

kerran 11.11.2009. Jakso sisältää lukuisia selkeitä viittauksia niin poliittiseen uutisointiin 

kuin varapresidenttiehdokas Sarah Paliniinkin. 

 

Pahasuinen ja vallanhimoinen Eric Cartman onnistuu hankkiutumaan koulun 

keskusradiovälitteisistä aamukuulutuksista vastaavaksi oppilaaksi. Cartman kuitenkin 

muuttaa saamansa luottamustehtävän toimenkuvan jo ensilähetyksen aikana. Hänen 

päämotiivinaan on oppilaskunnan presidentti Wendy Testaburgerin arvostelu ja 

mustamaalaus. 

 

Cartman:  

”Tämä koulu on menossa todella huonoon suuntaan[…] Kun Wendy 
äänestettiin oppilaskunnan presidentin tehtävään, tämä koulu aloitti nopean 
taantuman, jossa suuntana on kehitys kohti sosialistista järjestelmää, jossa 
oppilailla ei enää ole sananvaltaa[…} Presidenttimme tekee koulustamme 
kommunistisen Venäjän! Ei ole sattumaa, että koulu on alkanut ratkeilla 
saumoistaan Wendyn astuttua valtaan.”227 

 

                                                 
225 Vrt. Tuomi ja Sarajärvi 2009, 109. 
226 Anderson 2005, 75; 87–88. 
227 Käsikirjoitusta ei saatavilla South Parkin viralliselta sivustolta, litterointi ja käännökset omiani. 



 88 

Cartmanin lokakampanjointi jatkuu alati voimistuvana: hän muuttaa keskusradiovälitteisen 

aamukuulutusten sarjan joka aamuiseen televisio-ohjelmaan, jossa hän kritisoi Wendyn 

tapaa johtaa. Tämän lisäksi Cartman kirjoittaa aiheesta kirjan ja jatkaa mustamaalaustaan 

aiempaa henkilökohtaisemmin sanakääntein. Lopulta Wendy suostuu Cartmanin 

aamuohjelmaan tämän haastattelemaksi ja käyttää tämän omia väittämiä ja aseita niin, 

että Cartmanin väitteiltä ja kritiikiltä putoaa pohja. Cartman perii Wendyn aseman 

presidenttinä, mutta joutuu suureksi pettymyksekseen luopumaan aamukuulutuksista, sillä 

koulun sääntöjen mukaan molempia tehtäviä ei samanaikaisesti voi hallita sama oppilas. 

Cartman on näreissään uudesta tehtävästään: hän havaitsee, ettei oppilaskunnan 

presidentillä ole juurikaan valtaa. 

 

4.8.2. Analyysi 

 

Cartmanin aamuohjelma on implisiittinen parodia yhdysvaltalaisen Glenn Beckin radio- ja 

televisio-ohjelmista. Äärikonservatiivinen ja erittäin populistinen Beck juonsi ensin radio-

ohjelmaa, kunnes hänen suosionsa poiki myös televisio-ohjelman. Tässä Cartmanin 

ohjelman kehityskulku on selvä paralleeli Beckiin. Ensin hän juontaa koulussa radio-, 

sittemmin televisio-ohjelmaa. Cartmanin ohjelma vastaa myös sisällöltään Beckin 

vastaavaa: ylitsevuotava kriittisyys, syyttävän sormen osoittaminen ja jatkuvat pyrkimykset 

loata vastapuolen maine ovat alati ominaisia molemmille. Lisäksi kummankin ”juontajan” 

käyttämä retoriikka on hyvin kärjistävää. Beck nimittää eri yhteyksissä vastustajiaan 

kommunisteiksi, sosialisteiksi tai natseiksi. Cartman puolestaan nimittää vastapuolensa, 

Wendyn, olevan kommunisti.228 

 

Wendyn jaksossa julkaisema teos, Going Rogue on the Smurfs, on paljastuksellisen 

luonteensa vuoksi rinnastettavissa Tanssii smurffien kanssa -jakson ensiesityspäivää 

seuranneena viikkona julkaistuun Going Rogue: An American Life -teokseen, joka on 

varapresidenttiehdokas Sarah Palinin omaelämäkerrallinen tuotos229. Kuvitteellisen 

teoksen rinnastus ajankohtaiseen kirjaan ja sen merkitys jakson juonen kannalta on lopulta 

irrallisesta luonteestaan johtuen hyvin triviaali eli Holbertin ”jakson juoneen lisätty 

poliittinen elementti” -näkemykseen sopiva230. 

 

                                                 
228 Glenn Beck News 2011. 
229 Kakutani 2009. 
230 Holbert 2005, 444. 
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Kuva 12: Eric Cartman.231                Kuva 13: Glenn Beck.232 

 

Cartmanin ohjelmassaan käyttämä retoriikka ja päättelyn logiikka on esitetty tavalla, joka 

on niin absurdia, että se saa esittäjänsä näyttämään typerältä. Cartman käyttää Beckin 

tapaan ohjelmassaan liitutaulua, johon hän kirjaa täysin järjettömällä tavalla Wendyn 

organisoiman, omasta mielestään kyseenalaisen hallinnon tavoitteet.233 Jakson 

tarkoituksena on siis selvästi ollut kritisoida Beckiä, hänen käyttämäänsä argumentaatiota 

ja hänen päättelynsä logiikkaa. 

 

Vaikka jakso kritisoi ääriprovokatiivisia poliittisia tv-ohjelmia yleisellä tasolla parodioiden 

nimenomaisesti Beckin ohjelmaa, se myös käsittelee implisiittisesti presidentti Obamaan 

kohdistunutta kritiikkiä: Beckin ohjelma sisältää useita hyvin kärjistäviä oletuksia ja 

väittämiä Obamasta234. Tässä Cartmanin (oppilaskunnan) presidentti Wendyä kärkkäästi 

mustamaalaava lokakampanja toimii paralleelina Beckin tv-ohjelmassa presidentti 

Obamaan kohdistuneeseen arvosteluun. Beck luo usein yhteyttä Obaman hallinnon ja 

sosialismin välillä235. 

 

                                                 
231 Dances With Smurfs. South Park Studios Finland. 
232 Glenn Beck Issues and Complaints 2011. 
233 Ks. liite 4. 
234 Glenn Beckin internetsivustolla esitettävä materiaali viittaa tähän laajalti (Glenn Beck 2010). 
235 Ks. esim. Glenn Beck 2010. 
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Huomioitavaa tässä on erityisesti amerikkalaisten eurooppalaisista eriävä tapa käsitellä 

termiä ”sosialismi”. Yhdysvalloissa kyseinen sana kantaa huomattavan negatiivisia 

konnotaatioita, eikä sitä voida käsitellä millään tasolla arvovapaasti. Termi linkitetään aina 

kylmän sodan suureen ideologiseen polarisaatioon, lännen ja idän 

vastakkainasetteluun.236 Beckin (ja Cartmanin) käyttämässä retoriikassa ”sosialismi” on 

eräänlainen täsmäase, jolla pyritään vaikuttamaan vastapuolen uskottavuuteen. South 

Parkissa Cartmanin argumentaatio on niin äärimmäisyyksiin vietyä ja voimakasta, että 

sosialismi/sosialisti-retoriikka on vain yksi toistuvista tehokeinoista Wendyyn 

kohdistuvassa kritisoinnissa. 

 

Monisäikeisen jakson tapaa esittää poliittisia (politiikkaan keskittyvät tv-ohjelmat, 

presidentti Obama ja Sarah Palin) aspekteja tarkasteltaessa voidaan lopulta muodostaa 

hyvin selkeä kokonaiskuva. Äärimmäisyyksiä ja argumentaatioltaan varsin 

epäjohdonmukaista Glenn Beckiä kritisoidaan parodian tasolla, ja hänen tv-projektinsa 

osoitetaan naurettavaksi. Presidentti Obaman hallintoa ei mainita, eikä toisaalta 

puolustetakaan, mutta vastapuolen (tässä Beck) osoittaminen naurunalaiseksi toimii niin, 

että Obaman toiminta tulee väistämättä tulkittua positiivisena. Näin siis on, vaikka 

Cartmanin (Beck) jaksossa edustama äärioikeisto ja myös Wendyn (Obama) edustama 

”sosialismi” ilmaistaankin vain implisiittisesti. On selvää, etteivät kaikki South Parkissa 

epäsuorasti esitetyt ajankohtaiset ja yhteiskunnalliset (poliittiset) asiat avaudu 

valveutuneellekaan katsojalleen välttämättä ensi katsomalta237. 

 

Jakso ei mahdollista kuvatutkimuksellisten välineiden käyttöä kuin siltä osin, että 

Cartmanin tapa kehystää asioita ja argumentoida näkemystensä puolesta osoitetaan 

absurdiksi. Tästä parhaana esimerkkinä käy liitteen 4. kuva, jonka denotaatiot ja vielä 

suoremmin konnotaatiot viittaavat esittäjäänsä varsin järjenvastaisena toimijana. On 

selvää, että Cartmanin esitystavan mukanaan kantamat sivumerkitykset osoittavat vian 

esittäjässään, ei vastapuolessa. Liitteen 4. denotaatiot ja konnotaatiot viittaavat paitsi 

aukkoihin esittäjänsä logiikassa, samalla myös koko argumentoinnin 

järjenvastaisuuteen.238 

 

                                                 
236 Vile 1999, 74–76. 
237 Sarjan kahdeksannen tuotantokauden viides jakso Sinua pantiin halvalla (You got F’d in the A) on 
esimerkki jaksosta, jonka sisällön poliittinen relevanssi selviää vain julkaisuajankohtansa poliittiseen 
kontekstiin ja terminologiaan tutustumalla. Jakso käsittelee täysin implisiittisesti Yhdysvaltain kahden suuren 
puolueen varapresidenttiehdokasasettelua. 
238 Seppänen 2005, 116–17. 
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Kuvio 11: Poliittisen sisällön jäsentyminen jaksossa Tanssii smurffien kanssa.239  

 

Holbertin typologiaa tarkastelemalla Tanssii smurffien kanssa on hyvin erikoislaatuinen 

jakso South Parkin historiassa. Jakso käsittelee politiikkaa epäsuorasti, mutta 

ensisijaisesti: Obama on käsittelyn kohteena, mutta hyvin hienovaraisella tavalla. Obamaa 

käsitellään epäsuorasti Wendy-hahmon kautta ja selvästi suoremmin Glenn Beckin 

(Cartman) mustamaalauskampanjan kohteena. Jakso paitsi esittelee tietyn tyyppistä 

pehmeää uutisointia ja tosi-tv-/dokumenttiohjelmia, se myös jatkaa South Parkille 

ominaisesti satiirista otetta käyttämällä. Jakso ei toki itsessään ole uutisellinen tai tosi-tv-

tyyppinen. Sen yleinen lähestymistapa aiheeseen ja Cartmanin ohjelman tapa käsitellä ja 

esitellä asioita sisältävät mainitun kaltaisen otteen. 

 

Tämäntyyppisen jakson implisiittinen luonne tarjoaa paitsi laajalti tulkinnanvaraisuutta, se 

myös haastaa tarkastelijaansa jatkuvaan pohdintaan tekijöidensä näkemyksistä ja siitä, 

mikä sisällössä lopulta on relevanttia. Juuri tätä Tuomi ja Sarajärvi painottavat 

kirjoittaessaan aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä pelkistetyissä aineistoissa 

esiintyvistä ilmauksista muodostettavista näkökulmista. Heidän mukaansa tutkimuksessa 

on pyrittävä saavuttamaan tutkittavan ilmiön esittämä näkökulma sen kaikissa 

vaiheissa.240 

 

                                                 
239

 Holbert 2005, 445. 
240 Tuomi & Sarajärvi 2009, 109–113. 
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Jakson luonne eroaa merkittävästi esimerkiksi luvussa 4.7. käsitellystä Margaritaville-

jaksosta. Tanssii smurffien kanssa käsittelee Obamaa tai pikemminkin hänen äänekästä 

vastustajaansa. Obamaa ei mainita varsinaisesti kertaakaan, mikä tekee jaksosta hyvin 

erilaisen juuri Margaritavilleen nähden. Viimeksi mainitussa Obama esitettiin 

eksplisiittisesti niin valokuvalla kuin animoitunakin. Tällä kertaa presidenttiä käsitellään 

lähinnä kriitikkonsa suulla. Yhteistä jaksoille on kuitenkin se, että Obama ei lopulta saa 

osakseen kritiikkiä. Kumpaakaan jaksoa ei voi tulkita niin, että presidentti olisi arvostelun 

kohteena. Aiemmin esitetty jakso kohdistaa pilkkansa ensisijaisesti presidenttiä 

idealisoivaan mediaan ja kansaan, jälkimmäinen puolestaan esittää Obamaa kritisoivan 

median hyvin negatiivisessa, yksinkertaistavassa valossa. 

 

Kuten monessa tapauksessa aiemminkin, Tanssii smurffien kanssa on jakso, jonka 

poliittisiin asioihin liittyvät kannanotot kohdistuvat räikeimmin ääriaineksiin. Suurin pilkan 

kohde jaksossa on Glenn Beck, joka edustaa äärimmäisen radikaalia suuntausta, joka 

voidaan nykyterminologian mukaisesti määrittää äärikonservatiiviseksi241. Tämänkin 

jakson kohdalla Andrew Sullivanin ja Brian C. Andersonin tulkinnat South Parkista 

konservatiivisena tai konservatismia suosivana ohjelmana osoittautuvat perättömiksi: 

vaikka Tanssii smurffien kanssa nähtäisiin yleisesti ääri-ilmiöitä arvostelevana 

kannanottona, on jaksoa kuljettava teema varsinaisesti (ääri)konservatiivista toimijaa ja 

ilmiötä pilkkaava242. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
241 Vile 1999, 58–62. 
242 Vrt. Sullivan 2003; Anderson 2005. 
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5. MERKITYSTEN KOKOAMINEN 

 

5.1. Poliittisen sisällön kehitys tuotannon aikana 

 

Tässä luvussa yhdistän tutkimusaineistoni alaluokat (jaksokohtaiset analyysit), ja 

muodostan niiden perusteella kokonaisnäkemyksen ja vastaan määrittämiini 

tutkimuskysymyksiin. Ensin käsittelen kuitenkin poliittisten jaksojen kausikohtaisten 

määrien kehitystä erityisesti R. Lance Holbertin näkemystä243 silmällä pitäen. 

 

Tuomi ja Sarajärvi näkevät, että sisällönanalyysia voidaan jatkaa myös kvantifioimalla 

aineisto244. En kuitenkaan erittele laajemmin esiin nousseita teemoja, sillä kuten jo 

johdannossa esitin, aineistojen yhtenäistäminen teeman perusteella olisi mahdotonta. 

Yleisin aineistossani toistuva teema on ”presidentti/presidenttiys”, mutta tässäkin 

käsiteltävä kohde ja konteksti, jossa kohde esitetään, muuttuu jaksosta toiseen. 

 

Tarkastelen seuraavassa, kuinka usein South Park -sarjassa käsitellään poliittisia asioita 

ja miten yhteiskunnallinen kantaaottavuus on kehittynyt, jotta voin analysoida sarjan 

sisältöä eritoten Holbertin teorian pohjalta. 

 

Taulukosta 1. käy ilmi niiden jaksojen lukumäärä, jotka työssä tulkitsemani 

institutionaalisen politiikkakäsityksen (luku 2.1.) perusteella voidaan nähdä politiikkaa 

sisältävinä. Taulukkoon on listattu ainoastaan jaksot, joiden käsittelyssä ovat laajemmat 

poliittiset ilmiöt ja toimijat (mielipiteitä vahvasti jakavat asiakysymykset sekä poliitikot ja 

vaalit). Listauksen ulkopuolelle jäivät siis jaksot, jotka sisältävät ainoastaan pääjuonen 

kannalta merkityksettömän poliittisen referenssin245. Taulukkoon on sisällytetty sekä 

implisiittisesti että eksplisiittisesti politiikkaa käsittelevät jaksot. Taulukon vihreä alue 

indikoi Holbertin näkemystä tv-viihteen politisoitumisen aikakaudesta (2004–). Lisäksi, 

kyseinen alue kattaa primääriaineistoni kahdeksasta jaksosta seitsemän. 

 

                                                 
243 Holbert 2005. 
244 Tuomi & Sarajärvi 2009, 120–122. 
245 Holbertin näkemys juoneen lisätystä poliittisesta elementistä, jolla ei ole syvempää merkitystä, on tässä 
poisjättämisen peruste. 
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Taulukko 1: South Parkin tuotantokausien 1.–15. jaksot (prosenttia/kausi), jotka sisältävät poliittisia 

merkityksiä. 

 

Taulukko 1. osoittaa, että South Parkin tuotannossa poliittista sisältöä esiintyy kausia 1. ja 

14. lukuun ottamatta kaikilla tuotantokausilla. Varsinaista, selvästi erottuvaa huippukohtaa 

taulukossa ei ole, mutta on selvää, että jaksot käsittelevät poliittisia asioita eniten kausien 

8.–13. aikana. Tuolloin tuotetuista jaksoista 19 prosenttia voidaan nähdä poliittisina. 

Kausien 1.–7. osalta vastaava luku on kahdeksan prosenttia, kun taas kausien 14. ja 15. 

kohdalla se on 3,6 prosenttia. Kaudet 8.–13. muodostavat tutkimukseni primääriaineiston 

kokonaisuudessaan, pois lukien seitsemännen kauden jakson Pidän hieman country-

musiikista.  

 

Taulukkoa 1. tulkitsemalla on helppo jakaa South Park -tuotanto siinä ilmenevän 

poliittisuuden perusteella kolmeen aikakauteen. On selvää, että tuoreimpien 

tuotantokausien kohdalla poliittisten asioiden käsittely on ollut vähäisintä: vuosien 2010–

2011 aikana vain yksi jakso on kategorisoitavissa poliittiseksi. Tuo aikakausi voidaan 

nähdä uusimpien, ei-poliittisten jaksojen ajanjaksona, sillä tuolloin poliittiset asiat ovat 

jääneet tuotannossa hyvin marginaalisiksi. Kausien 1.–7. aika voidaan nähdä alkukausien 

aikana myös poliittisen sisällön suhteen.  Kaudet 8.–13. erottuvat sarjan tuotannossa 

selvästi, ne muodostavat aikakauden poliittisin ajanjakso. 
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Taulukko 1. tukee R. Lance Holbertin näkemystä, jonka mukaan vuosi 2004 ja silloiset 

presidentinvaalit olivat selvä lähtökohta tv-viihteen politisoitumiselle246. South Parkin 

kohdalla tämä ilmenee siten, että havaintojeni mukaan ennen vuotta 2004 esitettyjen 

seitsemän tuotantokauden jaksoista yhdeksän kappaletta voidaan kategorisoida 

poliittisiksi. Sen sijaan vuonna 2004 ja sitä seuraavina vuosina tuotettujen kuuden kauden 

jaksoista kuusitoista voidaan tulkita poliittisina. Poliittisten jaksojen määrä siis 

kaksinkertaistui vuosien 2004 ja 2009 välillä, kun vertailukohtana ovat tuotantovuodet 

1997–2003. Itse vuosi 2004 sopii Holbertin näkemykseen täydellisesti. Tuolloin esitetyistä 

jaksoista Sinua pantiin halvalla käsitteli presidentinvaalin ehdokasasettelua, kun taas 

Ruisku ja Pökäle -jakso oli kannanotto itse vaaleihin. 

 

5.2. Primääriaineiston jaksojen poliittisista nyansseista muodostuva 

kokonaiskuva 

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa suoritettava aineiston klusterointi eli ryhmittely 

tarkoittaa sitä, että aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia 

käsitteitä247. Kokoan tässä luvussa luvuissa 4.1.–4.8. analysoimieni kahdeksan jakson 

sisältämät merkitykset yhteen ja muodostan niiden perusteella kokonaiskuvan sarjan 

politiikasta esittämästä kuvasta. 

 

En suorita varsinaista klusterointia siinä mielessä, että tarkoituksenani ei ole koota 

taulukkoa pääaineistosta löytämistäni merkityksistä. Tämä ei olisi kovinkaan järkevää, sillä 

kuten mainittua, tutkimani jaksot käsittelevät kovin erilaisia aiheita. Sen sijaan käytän 

yleisempänä tarkastelun kohteena kunkin jakson esittämää kuvaa eli listaamiani 

pelkistettyjä ilmauksia. Esimerkkeinä näistä ilmauksista ovat Al Gorea (demokraatti) 

pilkkaava kuva jaksossa Mielikuvitusmaa ja toisaalta konservatiivisia ääri-ilmiöitä 

arvosteleva kokonaiskuva jaksossa Tanssii smurffien kanssa. Muodostan varsinaisen 

induktion kokoamalla yksittäiset tekijät (jaksojen luoma kuva, etenkin painotukset 

liberaaliin tai konservatiiviin suuntaan) yleisempään, kokoavaan käsitteeseen.248 

 

South Park kritisoi useita asioita. Kritiikin kohteeksi valikoituu koko sarjan tuotannossa 

useasti selviä ääriaineksia, jotka sisältävät monesti hyvin herkkinä pidettyjä asioita ja myös 

                                                 
246 Holbert 2005, 436. 
247 Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–112. 
248 Emt., 95; 110–113. 
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asioita, joita on vaikea käsitellä (tabut). Tästä esimerkkinä jaksot Lasten sieppaaminen ei 

ole hauskaa249 (24.7.2002) ja Kaikki mormoneista?250 (19.11.2003) kohdalla. 

 

Sama pätee selvästi South Parkin jaksoihin, jotka käsittelevät poliittisia asioita: monet 

esitettävät asiat ovat joko kärjistäviä ja kärjistettyjä äärimmäisyyksiä, kuten poliittista 

ohjelmaansa juontavaa Glenn Beckiä käsittelevä Tanssii smurffien kanssa -jakso tai 

samaa sukupuolta olevien avio- ja adoptio-oikeuksia käsittelevä Seuraa kananmunaa -

jakso. Näissä jaksoissa käsiteltävä asia esitellään niin, että se on kehystetty äärimmäisen 

(näissä kahdessa äärikonservatiivisen) aatesuunnan mielipiteinä niin, että ne saavat 

kannattajansa näyttämään lähinnä surkuhupaisilta. Tämän kaltainen satiiri tarjoaa tutkijalle 

vahvat edellytykset tulkita tekijänsä vastakkaisen mielipiteen kannattajiksi – olkoon 

kyseessä sitten universaalit avio- ja adoptio-oikeudet tai pelkästään yhden miehen tai 

hänen edustamansa kansalaisryhmän osoittaminen naurunalaiseksi. 

 

5.2.1. Poliittisista toimijoista luodut kuvat 

 

South Parkin käsittelyn kohteena olevat asiat ja myös ihmiset ovat usein hyvin 

äärimmäisinä esitettyjä, mutta sama tyyli ei päde politiikkoja, varsinkaan presidenttejä 

käsiteltäessä. George W. Bush esitetään lopulta erittäin hyvässä valossa jaksossa 

Pisuaarin kakkosmysteeri. Barack Obama kuvataan erittäin pätevänä etenkin jakson 

Margaritaville talousasioissa. Kuva esitetään niin, että häntä sokeasti kannattavat ihmiset 

osoitetaan jaksossa typeriksi. Obama esitetään myös äärioikeistolaista mediaa 

käsittelevässä Tanssii smurffien kanssa -jaksossa (implisiittisesti, Wendy-hahmoon 

rinnastetusti) oikeassa olevana osapuolena, kun hänen vastapuolensa osoitetaan täysin 

naurettavaksi. Vuoden 2008 presidentinvaaliehdokkaat John McCain ja Obama esitetään 

yhdenvertaisina Eilisillasta-jaksossa. Samoin vuoden 2004 vaaleja käsitellyt jakso, Ruisku 

ja pökäle, käsittelee (implisiittisesti) George W. Bushia ja John Kerryä samanarvoisina. 

 

Selvemmin negatiivista käsittelyä South Parkissa esitettävistä poliitikoista osakseen 

saavat etenkin Hillary Clinton ja Al Gore. Tähän listaan on lisättävissä vähemmässä 

määrin myös Donald Rumsfeld ja Dick Cheney sekä myös tietyllä varauksella Sarah Palin. 

On helposti havaittavissa, että South Park esittää juuri Clintonin ja Goren huonoimmassa 

valossa, kun näitä kahta verrataan muihin poliitikkoihin.  

                                                 
249 Child Abduction is Not Funny. South Park Stuff. 
250 All About the Mormons? South Park Stuff. 
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Kuten aiemmin esitin, sarjassa Goresta luodaan aina 1) äärimmäisen huomionhakuinen, 

2) absurdi ja 3) yksinkertainen kuva. On toki lisättävä, ettei Gore ole jaksojen esitysaikana 

ollut aktiivisesti politiikassa mukana (joskin Goresta puhuttiin laajalti esimerkiksi vuoden 

2008 vaalien yhteydessä mahdollisena Obaman varapresidenttiehdokkaana)251. 

 

Hillary Clinton puolestaan esitetään huomattavan yksinkertaisena. Gore ja Clinton ovat 

fyysisiltä piirteiltään ja ulkoasultaan liioiteltuja: ensin mainittu liikkuu esittäen lentävänsä, 

pitäen Nobel-palkintoriipustaan alati kaulallaan ja viittaa selässään. Lisäksi hän on selvästi 

korostetun ylipainoinen252. Myös hänen puhevikaansa on liioiteltu. Hillary Clintonin 

kohdalla puolestaan selvästi huomattavia seikkoja multimodaalisilla tasoilla ovat hänen 

korostetun leveä lantionsa ja liioitellun hidas, leveä puhetapansa253. Kyseiset hahmot 

asetetaan lisäksi naurunalaisiin tilanteisiin, toisin kuin esimerkiksi Bush ja Obama. 

Viimeksi mainitut toki esiintyvät South Parkissa oudoissa konteksteissa, mutta kontekstien 

välillä on selviä eroja: Obama ja Bush asetetaan erikoisiin tilanteisiin, kun taas Gore (ja 

vähemmissä määrin myös Hillary Clinton) itsessään tekevät hahmoina tilanteista niin 

äärimmäisiä. Kyse on siis enemmänkin äärimmäiseksi konstruoidun henkilöhahmon ja 

äärimmäiseen tilanteeseen asetettavan, enemmän totuutta jäljentävän henkilöhahmon 

välisistä eroista. Gore ja Clinton edustavat tässä ensiksi mainittua, Obama ja Bush taas 

viimeksi mainittua joukkoa.254 

 

Dick Cheneysta ja Donald Rumsfeldista jaksossa Pisuaarin kakkosmysteeri luodut kuvat 

luovat kaikilla multimodaalisilla tasoilla hahmoista suoranaisen ilkeitä, mutta lopulta kovin 

vähämerkityksisiä jakson pääjuonen kannalta: vähäiset vuorosanat, joiden sisältö 

kuvastaa lähinnä rahanahneutta, sotaisuutta ja juonittelevuutta, ovat esiin nousevia 

kulttuurisia merkityksiä (konnotaatioita)255. Sarah Palin puolestaan esitetään Eilisillasta-

jaksossa julkisuudessa yksinkertaisena, mutta kulissien takana hyvin älykkäänä, 

hyväkuntoisena ja laskelmoivana henkilönä. Tässä on toki huomioitava jakson ilmiselvä 

tarkoitus esittää Palin selvästi vahvimmin parodioituna henkilönä, jonka julkisuus- ja 

(fiktionaalisen) todellisuuskuvansa ero on hyvin suuri. 

 

                                                 
251 Al Gore News 2011. 
252 Ks. liite 5. 
253 Ks. liite 6. 
254 Seppänen 2005, 94–95. 
255 Barthes 1984, 123–124. 
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Miten South Park kritisoi olemassa olevia poliittisia toimijoita? Miten sarjan esittämä 

kritiikki jakaantuu ja onko tästä jakaantumisesta tulkittavissa tiettyjä poliittisia painotuksia 

ja preferenssejä? Mitä toimijoita sarja esittää negatiivisessa ja mitä toisaalta positiivisessa 

valossa? Kun South Parkissa esitetyistä ja kuvatuista poliitikoista luodaan koottu näkemys, 

joka käy vastauksena yllä listattuihin, johdannossa määrittelemiini tutkimuskysymyksiin, 

voidaan varmuudella havaita seuraavat asiat. Poliitikoista ylivoimaisesti huonoimmassa 

valossa käsitellään Al Gorea. Istuvat presidentit ja myös presidenttiehdokkaat jäävät aina 

varsinaisen henkilökritiikin ulkopuolelle. Jaksoissa, joissa presidentit ja 

presidenttiehdokkaat kuvataan (implisiittisesti tai eksplisiittisesti), ovat South Parkissa aina 

enemmän järjestelmä- kuin henkilökriittisiä256. 

 

Sen sijaan Gorea ja Hillary Clintonia käsittelevät jaksot ovat verraten henkilösatiirisempia 

kuin edellä mainitut, selvästi parodisemmat jaksot. South Parkin kärkevin kritiikki osuu 

kaikilla multimodaalisilla tasoilla, etenkin kuvien konnotaatioiden kohdalla kahteen viimeksi 

mainittuun demokraattivaikuttajaan, vaikka siis myös republikaaneista Cheney, Palin ja 

Rumsfeld saavat osakseen kritiikkiä. Näiden kohdalla kritiikki on kuitenkin selvästi 

vähäisempää: he ovat selvästi lievemmän henkilösatiirin kohteina. Henkilöhahmoja 

tarkastelemalla on lopulta havaittavissa, että sarjan esittämässä kuvassa painotus on 

yleensä republikaani (konservatiivi) – huono, demokraatti (liberaali) – huonompi. 

 

Havaintoni on jossain määrin yhteneväinen Brian C. Andersonin ja Andrew Sullivanin 

esittämien näkemysten kanssa. Päällimmäisenä näistä on luonnollisesti Andersonin 

esittämä yleistys, jonka mukaan South Parkin agenda on ”liberaalin mediapainotuksen” 

vastainen eli selvästi konservatiivinen (paitsi median, myös poliittisten preferenssien 

suhteen).257 Toki on lisättävä, että havaintoni poliittisista henkilöhahmoista South Parkissa 

luoduissa ja esitetyissä kuvissa ei ole niin yksiselitteinen kuin Andersonin näkemys. 

Tulkitsen siis sarjan painotuksen olevan jossain määrin konservatiivisia henkilöitä 

positiivisempana esittävä, mutta tämä ei ole missään nimessä yksi ja ilmiselvä totuus. 

Aihetta Andersonin mustavalkoiselle kehystykselle ei nähdäkseni ole olemassa258. 

 

 

 

 

                                                 
256 Tästä laajemmin luvussa 5.2.2. 
257 Anderson 2005, 75–76; Sullivan 2006. 
258 Vrt. Anderson 2005, 75–76; 87–88. 
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5.2.2. Painotukset poliittisissa asiakysymyksissä 

 

South Park käsittelee usein asioita, jotka ovat aiemmin olleet tai yhä jakson 

ensiesityshetkenä ovat Yhdysvalloissa laajan julkisen keskustelun aiheina. Usein 

tämänkaltaiset jaksot, joista esimerkkeinä Pidän hieman country-musiikista ja Seuraa 

kananmunaa, jakavat South Parkin kuvaaman kansan vahvasti kahtia. Ensin mainitun 

kohdalla jakson esittämä kokonaiskuva ei ollut lopulta pasifistinen eikä sotaa 

kannattavakaan. Kuitenkin jakson sisällöstä kävi selväksi, että etenkin kuvatutkimuksen 

välineistöä (kannattajista luoduista kuvista ilmenevät konnotaatiot ja multimodaalisista 

elementeistä myös ääni) käyttämällä pystyttiin muodostamaan kokonaisnäkemys, jonka 

mukaan jakson (ääri-)konservatiiveista esittämä kuva oli selvästi vastapuolta ivallisempi ja 

huonompi. Sama pätee myös Seuraa kananmunaa -jakson sisältöön, vaikka jaksossa 

kaksi hahmoa käyttääkin hyvin äärikonservatiivista terminologiaa ja vaikka homoparin 

häistä esitetään perin koominen näkemys259. 

 

South Parkin suhtautumista seksuaalivähemmistöihin tulkinneet Judith Gardiner ja Matt 

Becker ovat yhtä mieltä siitä, että sarja on selkeästi seksuaalitasa-arvon kannalla. Becker 

perustelee näkemystään mainitsemalla, että South Park on ollut ehdolla homo- ja 

lesbojärjestön myöntämän palkinnon saajaksi, koska sarjan on nähty esittävän positiivista 

näkemystä homoseksuaaleista. Gardiner puolestaan näkee sarjan ”tulkinnanvaraisesti 

homomyönteisenä ja heteronormatiivisuutta vastustavana.”260 

 

Vaaleja käsittelevät jaksot Ruisku ja pökäle ja Eilisillasta luovat lopulta kuvan, joka kritisoi 

kaksipuoluejärjestelmälle ominaisia äänestysvaihtoehtoja sekä puolueiden kannattajia. 

Nämä kaksi jaksoa tarjoavat hyvin mielenkiintoisen pienoisaineiston, jonka avulla voidaan 

tarkastella South Parkin tapaa käsitellä vaaleja: jaksot käsittelevät sekä kuvitteellisia että 

todellisia vaaleja, toinen implisiittisesti, toinen eksplisiittisesti. Kumpikaan jakso ei lopulta 

ota kantaa vaalivaihtoehtojen paremmuutta koskevaan kysymykseen – tekijöiden 

mahdollisesti suosimaa ehdokasta ei voida selvittää kummassakaan tapauksessa (vaalit 

vuosina 2004 ja 2008) vaaleja käsittelevän jakson sisällön perusteella. 

 

 

                                                 
259 Ks. liite 2. 
260 Gardiner 2005, 55–56; Becker 2008, 155. 
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Kuvio 12: Politiikkasisällön ilmentyminen vaaleja koskevissa jaksoissa 2004 ja 2008. Runkona R. Lance 

Holbertin typologia.261 

 

Molempien vaalikeskeisten jaksojen, kuten myös taloustaantumaa käsittelevän 

Margaritaville-episodin kohdalla on olennaista huomata se, millaisen kuvan ne luovat eri 

politiikkavaihtoehtojen (talous, henkilöpolitiikka vaaleissa) kohdalla: Obamaa ja McCainia 

kannattavat joukot muodostavat kaksi äärimmäisen selvästi toisistaan eriävää blokkia, 

joissa kummassakaan ei vaikuta olevan yhtään joustovaraa. 

 

Edellisen kaltainen polarisaatio vallitsee talouspolitiikkaa esittelevässä Margaritaville-

jaksossa: molemmat vaihtoehdot saavat osakseen omat, laajat kannattajakuntansa. 

Oleellista tämän jakson kohdalla on kuitenkin huomata presidentti Obaman vaikutusta 

liioitteleva ja idealisoiva media ja sen osakseen saama kritiikki. Obamaa sokeasti 

kannattavat ja osa (yleensä liberaalina nähtävästä262) mediasta vaikuttaa South Parkin 

luoman kuvan mukaan suorastaan hypnotisoiduilta loistavan Obaman tekemästä 

vaikutuksesta263. Obaman painoarvoa talouskriisin ratkaisemisessa yli-idealisoidaan 

tarkoituksellisesti eli hänen merkityksensä asian hoitamisessa kyseenalaistetaan. 

 

                                                 
261 Holbert 2005, 445. 
262 Anderson 2005, 1–16. 
263 Ks. kuva 10. 
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Pisuaarin kakkosmysteeri -jakso kritisoi niin ikään (poliittista) yleisöä: kansalaiset, etenkin 

salaliittoteorioihin uskovat, saavat osakseen negatiivista huomiota. Tällä kertaa kritiikki ei 

jakaannu konservatiivi–liberaali-akselilla, vaan muita tarkempia ideologialinjoja 

määrittelemättömästi se koskee kaikkia niitä, jotka uskovat 9/11-salaliittoteorioihin. 

 

Mielikuvitusmaa on viittaus Yhdysvaltain harrastamaan mielivaltaiseen ja liipaisinherkkään 

puolustus- ja ulkopolitiikkaan, jota käsiteltiin ja satiirisesti arvosteltiin myös jaksossa Pidän 

hieman country-musiikista. Jälkimmäisen kohdalla arvostelu kiinnittyi valtion perustuslain 

sallimaan kaksinaismoralismiin ja siihen, kuinka aktiivinen, sotaa vastustava 

kansalaisyhteiskunta voi toimillaan ”parantaa” valtion mainetta. Ainakin sen voi nähdä 

South Parkin mukaan sallivan päättäjille kovan ulkopolitiikan keinot niin, että valtion 

ulkoinen maine pysyy samalla tasapainossa omaa hallintoaan kritisoivan kansan ansiosta. 

 

On vaikea tulkita, ovatko edellä mainituissa jaksoissa esitetyt ulko- ja puolustuspolitiikan 

(sekä Margaritavillen talouspolitiikan) avainkysymykset South Parkin käsittelemänä 

enemmän järjestelmäkeskeisiä vai kunkin presidentin hallintoon rinnastettavia. Fakta toki 

on, että George W. Bushin johtamana Yhdysvallat aloitti uuden Irakin sodan ja terrorismin 

vastaisen sodan. Samoin on selvää, että taloustaantuman pahin vaihe iski Obaman 

presidenttikauden alussa. Joka tapauksessa vaikuttaisi siltä, että sarjan esittämä kritiikki 

on enemmän järjestelmää, ei niinkään kulloisenkin presidentin regiimiä koskevaa. 

Perusteluni tälle argumentille nojaa kahteen seikkaan. Ensinnäkin kussakin näistä 

jaksoista hallitusta ja hallintoa käsittelevä ote on hyvin vähän henkilöitä (etenkään 

presidenttejä) arvosteleva. Vaikka Mielikuvitusmaan esittämä puolustuspolitiikka on 

lyhytsykkeistä, jopa epäjohdonmukaista ja Margaritavillen talouspoliittinen teknokraattinen 

päätöksenteko on täysin absurdia, ovat suurimmat syyt enemmän järjestelmässä kuin sen 

päättäjissä. 

 

Toiseksi, hallintoa mystifioivat epärationaaliset rakenteet ovat alati läsnä South Parkin 

tavassa esittää päätöksenteko asioissa, joiden kohdalla reaalimaailmassa yleensä 

käydään poliittista keskustelua. Näin on niin ydinkärjen käytön kuin vakuutusyhtiön 

pelastamisenkin kohdalla – molemmat suurpäätökset jäävät yllä mainituissa jaksoissa 

hyvin pienen joukon (yksi kenraali, kolme tuomaria ja kolme lobbaria) vastuulle. 

Teknokratian (tai byrokratian) kasvottomuus ja järjenvastaisiin protokolliin nojaava 

päätöksenteko on järjestelmään, ei tiettyihin henkilöihin rinnastettavaa. Joukkotuhoaseiden 

pikainen käyttäminen puolestaan voi olla spesifimpi viittaus Bushin hallituksen käyttämään 
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ulko- ja puolustuspolitiikkaan, mutta todennäköisemmin se on jatkumo Pidän hieman 

country-musiikista -jaksossa esitettyyn näkemykseen valtion perustuslakiin kirjatusta 

suhtautumisesta sotaan ulkopolitiikan välineenä. 

 

Ääri-ilmiöt, jakson Tanssii smurffien kanssa kohdalla nimellisesti äärikonservatismi 

esitetään South Parkissa naurettavana asiana, näin etenkin Beckin toiminnan kohdalla. 

Obamaan jaksossa implisiittisesti linkittyvä kritiikki esitetään niin naurettavalla tavalla, että 

presidentti, joskin täysin implisiittisesti esitettynä, esitetään oikeassa olevana osapuolena. 

Tarkemmin: Cartman (Beck) esitetään niin väärässä olevana valehtelijana, että hänen 

vastapuolensa täytyy olla oikeassa ja täten absurdin kritiikin yläpuolella264. 

 

Tanssii smurffien kanssa on erittäin hyvä tarkastelukohde, sillä se sisältää useimmat 

South Parkin politiikkasisältöisissä jaksoissa esiintyvät elementit: se on täysin implisiittinen 

(suoraa mainintaa poliitikkoihin ei käytetä), erittäin kärjistävä (vahva polarisaatio 

mielipiteiden ja osapuolten välillä), ja se sisältää poliittista sanastoa. Lisäksi jakson 

tulkitseminen tekijöidensä näkemyksenä nauraa ääriaineksille vaatii tutkijaltaan 

perehtymistä paitsi aiheen taustoihin, myös laajempaan mediassa jakson 

esitysajankohtana vallinneeseen keskusteluun. 

 

Tarkastelemalla pääaineiston jaksojen sisältämiä poliittisia kiistakysymyksiä ja etenkin 

tapaa, jolla ne on kehystetty, voidaan muodostaa seuraavanlainen kokonaisnäkemys. 

Jaksoissa kritisoidaan sekä liberaaleiksi että konservatiivisiksi tässä tutkimuksessa 

käsitettyjä asioita. South Parkille on selvästi ominaista arvostella etenkin ääri-ilmiöitä. 

Tämän tutkimuksen pääaineistoa kootusti analysoitaessa käy selväksi, että (ääri-) 

konservatiiviset ilmiöt, kuten Glenn Beckin tv-ohjelma, seksuaalitasa-arvon vastaiset 

kannanotot ja kova ulkopolitiikka nousevat liberaaleja ilmiöitä tai näkökulmia useammin 

pääasiallisen kritiikin kohteeksi. Tämä havainto on ristiriidassa etenkin Brian C. 

Andersonin näkemyksen kanssa. Andersonin mukaan South Park -tekijät vastustavat 

median liberaalia painotusta265. Käsittelemäni pääaineiston perusteella muodostamani 

kokonaisnäkemys ei tue Andersonin väittämää. Sen sijaan tutkimani kahdeksan jaksoa ja 

pääaineiston tukena tarkastelemani muut jaksot muodostavat varsin päinvastaisen kuvan 

kuin minkä Anderson on tulkinnut. Näkemykseni mukaan konservatiiviset asiat saavat 

osakseen enemmän kritiikkiä kuin liberaalit. Andersonin näkemys South Parkista liberaalin 

                                                 
264 Ks. liite 4. 
265 Anderson 2005, 75–76. 
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mediapainotuksen vastustajana vaikuttaa asiakysymysten valossa karrikoidulta ja usean 

jakson aineistoa tarkastelemalla varsin epäpätevä. 

 

South Parkin poliittisesta sisällöstä on keskusteltu Yhdysvalloissa jo vuosien ajan, ja 

aiheesta ovat kirjoittaneet (joskin vähemmissä määrin) muutkin kuin Anderson, Weinstock, 

Becker ja Sullivan. On huomattavaa, että South Park -tekijät ovat sarjan viimeisimpien 

kausien kohdalla vähentäneet poliittisten asioiden käsittelemisen jaksoissa. Jopa 

yksittäisten poliitikkojen esittäminen on vähentynyt viimeisten kahden tuotantokauden 

aikana, vaikka etenkin kausien 11, 12 ja 13 kuluessa presidentti Obama kuvattiin useassa 

jaksossa joko suoraan tai epäsuoralla tavalla. South Parkin tekijät ovat oletettavan 

tarkoituksenmukaisesti vähentäneet poliittisten asioiden käsittelyä ja kommentointia 

sarjassaan, koska he ovat halunneet, ettei sarjan sisältö määrity pelkästään tietynlaisten 

kannanottojen ja käsiteltävien aiheiden kautta. 

 

On selvää, että South Parkin tekijät ovat hyvin tietoisia sarjan sisällöstä käydystä 

keskustelusta ja etenkin South Park -konservatismista. Tätä kuvastaa viidennentoista 

tuotantokauden jaksossa Ass Burgers (5.10.2011) esitettävä kohta tv-lähetyksen alusta, 

jossa sarjan tekijät ilmiselvän tarkoituksellisesti osoittavat, ettei sarjan perimmäinen 

tarkoitus ole kritisoida liberaalia mediaa. ”Nämä ovat CNN:n uutiset. Tai Foxin tai minkä 

tahansa.266” Tämä on selvä vastaus etenkin Brian C. Andersonille, joka näkee 

nimenomaisesti CNN-kanavan liberaalina ja Foxin puolestaan konservatiivisena267. South 

Parkissa mainittu kohta jaksosta antaa ymmärtää, että on turha pyrkiä tekemään 

päätelmiä siitä, millaisena eri mediayhtiöt sarjan jaksoissa lopulta esitetään. Molemmat 

ääripäinä koetut vaihtoehdot käyvät kritiikin kohteesta. Ja jos Andersonin tulkinta olisikin 

aiemmin pitänyt paikkansa, tekijät pyrkivät tuoreemmalla kannanotolla sanoutumaan irti 

tekotavasta, joka on helposti kategorisoitavissa. 

 

Kootusti voidaan esittää, että South Park kritisoi niin demokraatteja kuin republikaanejakin. 

Samoin se arvostelee liberaaleja ja konservatiiveja. Sarjan tekijöiden pyrkimys on selvästi 

kritisoida eri asioita (ja toimijoita) riippumatta siitä, millaisen poliittisen kehyksen ja/tai 

kannattajajoukon näkemysten sisään kyseinen asia kuuluu. Rajaamani aineiston puitteissa 

on joka tapauksessa selvästi tulkittavissa, että suurin kritiikki osuu henkilötasolla 

demokraattipoliitikkoihin ja aihepiirien osalta äärikonservatiivisiin näkemyksiin. 

                                                 
266 Jakson käsikirjoitusta ei saatavilla, käännös ja litterointi omiani. 
267 Anderson 2005, 1–4. 
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Jos sarjan tekijät halutaan edellä mainittujen painotusten perusteella kategorisoida 

jotenkin, lienee johdonmukaista esittää heidät suhteellisen liberaaleina, tai ainakin 

vähemmän äärikonservatismiin tukeutuvina republikaaneina. Sarjan sisällön perusteella ei 

kuitenkaan voida selvästi erottaa, kumpaa valtapuoluetta tekijät mahdollisesti kannattavat. 

Selvää kuitenkin on, etteivät Parker ja Stone luomansa sarjan sisällön perusteella 

noudattele kummankaan suuren puolueen harjoittamaa linjaa kuin korkeintaan 

paikoitellen: kulloinkin käsiteltävä aihe muodostaa uuden kokonaisuuden, jota voi kritisoida 

kahdesta suunnasta. 

 

Parhaiten South Parkin tavan käsitellä aiheita, niin poliittisia kuin ei-poliittisiakin, tiivistää 

Randall Fallows analyysissaan Bloody Mary -jaksosta. Fallows toteaa, että jakson lopussa 

alkoholismista ja absolutismista käytävässä keskustelussa South Park osoittaa oman 

näkemyksensä eräänlaisena keskitien kulkijana: ”Kaikki tai ei mitään, ne ovat helppoja 

vaihtoehtoja. Todellinen järjestys löytyy siitä, kun oppii juomaan vain vähän.” Tämä 

kuvastaa paitsi tekijöiden näkemystä alkoholismin ja absolutismin suhteesta, se myös 

tiivistää koko tuotantoa ilmentävän katsomuksen, joka lopulta pyrkii välttämään 

äärimmäisyyksiä. Äärimmäisyyksiä esittämällä voidaan useimmissa South Park -jaksojen 

tapauksissa havaita, että järkevin tavoiteltava piste sijaitsee usein jossain kahden ääripään 

välillä.268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
268 Fallows 2008, 165. 
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LÄHTEET 

 

Primääriaineisto: South Parkin käsikirjoitukset 

 

Big Gay Al’s Big Gay Boat Ride. South Park Stuff. 

http://www.southparkstuff.com/season_1/episode_104/epi104script/. Luettu 19.10.2011. 

 

Two Guys Naked in a Hot Tub. South Park Stuff. 

http://www.southparkstuff.com/season_3/episode_308/epi308script/. Luettu 19.10.2011. 

 

A Ladder to Heaven. South Park Stuff. 

http://www.southparkstuff.com/season_6/episode_612/epi612script/. Luettu 17.10.2011. 

 

I’m a Little Bit Country. South Park Stuff. 

http://www.southparkstuff.com/season_7/episode_701/epi701script/. Luettu 13.9.2011. 

 

AWESOM-O. South Park Stuff. 

http://www.southparkstuff.com/season_8/episode_802/epi802script/. Luettu 24.9.2011. 

 

You Got F’d in the A. South Park Stuff. 

http://www.southparkstuff.com/season_8/episode_805/epi805script/. Luettu 1.12.2011. 

 

Douche and Turd. South Park Stuff. 

http://www.southparkstuff.com/season_8/episode_808/epi808script/. Luettu 16.9.2011. 

 

Die Hippie, Die. South Park Stuff. 

http://www.southparkstuff.com/season_9/episode_902/epi902script/. Luettu 28.12.2011. 

 

Follow That Egg. South Park Stuff. 

http://www.southparkstuff.com/season_9/episode_910/epi910script/. Luettu 21.9.2011. 

 

ManBearPig. South Park Stuff. 

http://www.southparkstuff.com/season_10/episode_1006/epi1006script/. Luettu 23.9.2011. 

 

Mystery of the Urinal Deuce. South Park Stuff. 
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http://www.southparkstuff.com/season_10/episode_1009/epi1009script/. Luettu 20.9.2011. 

 

The Snuke. South Park Stuff. 

http://www.southparkstuff.com/season_11/episode_1104/epi1104script/. Luettu 

28.11.2011. 

 

Imaginationland I. South Park Stuff. 

http://www.southparkstuff.com/season_11/episode_1110/epi1110script/. Luettu 22.9.2011. 

 

Imaginationland II. South Park Stuff. 

http://www.southparkstuff.com/season_11/episode_1111/epi1111script/. Luettu 22.9.2011. 

 

Imaginationland III. South Park Stuff. 

http://www.southparkstuff.com/season_11/episode_1112/epi1112script/. Luettu 24.9.2011. 

 

About Last Night. South Park Stuff. 

http://www.southparkstuff.com/season_12/episode_1212/epi1212script/. Luettu 27.9.2011. 

 

Margaritaville. South Park Stuff. 

http://www.southparkstuff.com/season_13/episode_1303/epi1303script/. Luettu 3.10.2011. 

 

Jaksojen kuva-aineisto 

 

Portaikko taivaaseen (A Ladder to Heaven). 

http://www.southparkstudios.fi/full-episodes/s06e12-a-ladder-to-heaven 

 

Pidän hieman country-musiikista (I’m a Little Bit Country). 

http://www.southparkstudios.fi/guide/episodes/s07e01-im-a-little-bit-country 
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Liite 1: Konservatiivi ja liberaali jaksossa Aikamuuttajat269: 

 

 

Vasemmalla ärsyyntynyt, valkoista roskaväkeä edustava punaniska-konservatiivi. Oikealla ikääntyvä hippi-

liberaaliääliö. 

 

Liite 2: Big gay Al ja Orja solmivat liiton kuvernöörin sallittua homoliitot jaksossa 

Seuraa kananmunaa270: 

 

 

                                                 
269 Goobacks. South Park Studios Finland. 
270 Follow That Egg. South Park Studios Finland. 
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Liite 3: George W. Bushista esitetty kuva jaksoissa Portaikko taivaaseen271 ja 

Pisuaarin kakkosmysteeri272: 

 

 
Vasemmalla Bush jaksossa 6.11.2002, oikealla jaksossa 11.10.2006. 
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Liite 4: Cartmanin argumentaatio presidentti Wendyn aikeista jaksossa Tanssii 

smurffien kanssa273: 

 

 
Vasemmalla Cartmanin todistusaineisto Wendyn aikeista tappaa smurffit (KILL SMURFS). Oikealla eräs 

Glenn Beckin monisäikeisistä näkemyksistä ohjelmassaan274. 
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Liite 5: Al Gore jaksoissa Ihmiskarhusika275 ja Mielikuvitusmaa III276: 

 

 

 

Liite 6: Hillary Clinton jaksossa Kehonsisäinen pommi277: 
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