
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Matti Keppo: 

          Pahan jäljillä 

Osama bin Ladenin viholliskuvan rakentuminen 
Newsweekin visuaalisessa diskurssissa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Tampereen yliopisto 
       Politiikan tutkimuksen laitos 
       Kansainvälinen politiikka 
       Pro gradu 

Marraskuu 2003 



 

 
 

1

 

JOHDANTO 4 

Tutkimuksen tavoitteet 5 

Rakenne 7 

1. SOSIAALINEN KONSTRUKTIONISMI 7 

1.1 Sosiaalisen konstruktionismin piirteet 8 

1.2 Sosiaalisen konstruktionismin perusteet 9 

1.3 Kieli todellisuuden rakentumisen välineenä 11 

1.4 Tiedotusvälineet todellisuuden rakentajina 12 
1.4.1 Media ja valtiovalta 13 

2. VIHOLLISKUVATUTKIMUS 16 

2.1 Käsitteet 16 
2.1.1 Toinen 17 
2.1.2 Viholliskuva 17 
2.1.3 Vihollinen 19 
2.1.4 Viholliskuvan, toisen ja vihollisen suhde 20 

2.2 Vihollisuuden perusta 21 
2.2.1 Identiteetti 21 
2.2.2 Viholliskuvien sosiobiologinen perusta 27 
2.2.3 Viholliskuvien psykologinen perusta 28 
2.2.4 Viholliskuvien sosiologinen perusta 32 
2.2.5 Viholliskuvien uskonnollishistoriallinen perusta ja sankarin teema 34 

2.3 Vihollisen rakentaminen 36 
2.3.1 Viholliskuvan ominaisuuksia ja tyyppejä 36 
2.3.2 Viholliskuvien luominen ja niiden ylläpitäminen 39 
2.3.3 Viholliskuvien funktionaalinen ulottuvuus 41 

3. TUTKIMUSMETODI 43 

3.1 Diskurssianalyysi 43 
3.1.1 Valta ja diskurssi 46 

3.2 Kuva-analyysi 48 
3.2.1 Semiotiikka ja semioottinen analyysi 49 
3.2.2 Ideologia ja hegemonia 58 
3.2.3 Lehtikuvan analyysi 60 



 

 
 

2

 

4. TAUSTAA TUTKIMUKSELLE 64 

4.1 Konfliktin historia 64 
4.1.1 Afganistanin historiaa 66 

4.2 Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikan muutos 67 
4.2.1 Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikka kylmän sodan jälkeen 67 
4.2.2 Yhdysvallat uutta vihollista etsimässä 69 
4.2.3 Yhdysvaltain uusi turvallisuusstrategia suunnannäyttäjänä 71 
4.2.4 Tiedotusvälineet konflikteissa 73 

5. ANALYYSI 79 

5.1 Aikakauslehdistön erityispiirteitä 81 

5.2 Kuvien analyysi 83 
5.2.1 “The Mesmerizer” (Newsweek 17.-24.9.2001, s.54-55) 83 
5.2.2 “Bush:’We’re at War’” (Newsweek 17.-24.9.2001, s.30-31) 89 
5.2.3 “Trail of Terror” (Newsweek 25.9.-1.10.2001, kansi) 91 
5.2.4 “Meet the bin Ladens” (Newsweek 8.-15.10.2001, s.48-49) 95 
5.2.5 “Cracking the Terror Code” (Newsweek 8.-!5.10.2001, s.40-41) 97 
5.2.6 “The Nuts and Bolts of Terror” (Newsweek 8.-15.10.2001, s.42-43) 100 
5.2.7 ”Method to the Madness” (Newsweek 15.-22.10.2001, s.56-57) 103 
5.2.8 “Reading Between the Lines” (Newsweek 15.-22.10.2001, s.58-59) 105 
5.2.9 “A Win in the Fog of War” (Newsweek 12.-19.11.2001, s.22-23) 108 
5.2.10 “The Hunt for bin Laden” (Newsweek 19.-26.11.2001, kansi) 112 
5.2.11 “After the Evil” (Newsweek 17.-24.12.2001, kansi) 115 
5.2.12 “Evil in the Cross Hairs” (Newsweek 17.-24.12.2001, s.14-15) 119 

5.3 Diskursiivinen analyysi 122 
5.3.1 Diskurssikäytäntö ja sosiokulttuurinen taso 122 
5.3.2 Tulkintarepertuaarit 123 
5.3.3 Ideologia Newsweekin visuaalisessa diskurssissa 129 

5.4 Yhteenveto 131 

LOPPUPÄÄTELMÄT 132 

Uusi vihollinen 134 

Tiedotusvälineet viholliskuvien luojana 135 

Tutkielman toteuttamisen arviointia 137 

Aiheita jatkotutkimukseen 139 



 

 
 

3

 

LÄHDELUETTELO 141 
 

LIITE 1: Mediakatsaus 

LIITE 2: Tutkimusaineisto 



 

 
 

4

 

Johdanto 
 

Pro gradu -tutkielmani alkaa maanantaista 17. syyskuuta 2001, jolloin Newsweek 

ilmestyi ensimmäisen kerran New Yorkiin ja Washingtoniin kohdistuneiden terrori-

iskujen jälkeen. World Trade Centerin ja Pentagonin kylkeen ohjatut lentokoneet 

toivat Yhdysvalloille ensimmäisen varteenotettavan vihollisen sitten Neuvostoliiton 

romahtamisen. Yhdysvallat julisti sodan terrorismia vastaan.  

 

Tutkin, miten aikakauslehti Newsweekin rakensi Osama bin Ladenin viholliskuvan 

visuaalisessa diskurssissaan. Tutkielmani polttopisteessä ovat tiedotusvälineet 

viholliskuvien levittäjinä kansainvälisen politiikan kentällä. Aihepiiriltään 

tutkielmani sijoittuu konfliktintutkimuksen piiriin. 

 

Yhdysvaltain uusi vihollinen, terrorismi, on erikoinen vastustaja. Sillä ei ole kasvoja, 

siitä puhutaan näkymättömänä, ja länsimaiden asukkaat eivät kuule sen takana 

vaikuttavista voimista muulloin, kuin uutisväläyksissä kaukaisista paikoista. 

Tiedotusvälineet ovat merkittävä kanava, jota pitkin viholliskuvat levittäytyvät 

kaikkialle yhteiskuntaan ja syöpyvät ihmisten mieliin. Terrorismin viholliskuvat 

tiedotusvälineissä nostavat kuitenkin esiin mielenkiintoisen kysymyksen – kuinka 

kertoa vihollisesta, joka ei ole selvärajainen, yhtenäinen tai kompakti voima, kuten 

valtio, kansa tai ryhmä? Tutkimuskohteeni kannalta esiin nousee vieläkin 

askarruttavampi kysymys – kuinka kuvittaa tämä näkymätön vihollinen? Yksi 

mahdollisuus on personifioida vihollinen ihmiskasvoihin.  

 

Viholliskuvat ovat toisesta ryhmästä muodostettuja kaavamaisia käsityksiä, jotka 

sisältävät oletuksen toisen aggressiivisuudesta ja väkivaltaisuudesta. Viholliskuva 

liittyy siihen, millaiseksi nähdään ystävän ja vihollisen, syvemmällä tasolla hyvän ja 

pahan, välinen suhde. Tutkimuskohteenani on Newsweekin visuaalinen diskurssi. 

Tarkoitan termillä Newsweekin valokuvien, layoutin ja näihin liittyvien tekstuaalisten 
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elementtien yhdistelmää. Lähtökohtani on, että merkitykset eivät välity ainoastaan 

ilmeisen sisällön kautta, vaan myös alitajuisesti, kulttuurisesti ja subjektiivisesti 

toimivien sanomien avulla. Visuaalinen diskurssi juontaa visuaalisesta kulttuurista, 

joka television, grafiikan ja mainonnan aikakaudella on noussut tärkeäksi merkitysten 

välittäjäksi länsimaisessa yhteiskunnassa.  

 

Tutkielmani nimi  ‘Pahan jäljillä’ on peräisin analysoimastani Newsweekin 

kansilehdestä. Kannen kuva esittää utuisia Osama bin Ladenin kasvoja, joiden 

yläpuolella on teksti “After the Evil”1. Esittämällä jonkin tahon pahuus ja uhkaavuus 

vallitsevana todellisuutena, siitä tehdään vihollinen. Viholliskuva on vahvimmillaan 

silloin, kun sen olemassaoloa ei tiedosteta, vaan se nähdään luonnollisena totuutena, 

osana yhteiskunnan kulttuurista logiikkaa. Johtajien kasvoissa tiivistyvät 

monimutkaiset asiat ja arvotelmat, kuten hyvyys ja pahuus. Syksyllä 2001 bin 

Ladenin kasvoissa henkilöityi Yhdysvaltojen terrorisminvastaisen sodan vihollinen. 

Tuo vihollisuus oikeutti Yhdysvaltain ja sen liittolaisten sotatoimet Afganistanissa.  

 

Tutkimuksen tavoitteet 
Tutkielmassani keskeiseksi nouseva huomio on, että vihollisuuden rakentamisella 

tuntuu olevan tyystin oma dynamiikkansa. Ketju lähtee liikkeelle sosiologisista, 

biologisista ja psykologisista malleista, jotka selittävät vihollisuussuhteen tarvetta, 

kulkee yhteiskunnan näkymättömän ideologisen koneiston läpi ja kanavoituu 

valtiovallan toimistoihin, sanomalehtien toimituksiin ja televisiokameroiden eteen. 

Ketju päättyy olohuoneen televisiovastaanottimeen, aamiaispöydän sanomalehteen ja 

siihen aikakauslehteen, jota selaillaan bussin penkillä.  

 

Tutkielmani keskittyy ketjun viimeiseen lenkkiin, siihen, kuinka tiedotusvälineet 

rakentavat ja välittävät viholliskuvia yleisöilleen. Tavoitteenani on selvittää, 

millainen rooli tiedotusvälineillä oli viholliskuvien rakentajana syyskuun 11:nnen 
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jälkeisissä tapahtumissa, ja millaisia nuo viholliskuvat olivat. Laajemmin 

tutkimuksen tarkoitus on pohtia tiedotusvälineiden roolia viholliskuvien rakentajana. 

 

Olennainen kysymys, jota viholliskuvatutkimus valaisee, on miksi bin Laden esitettiin 

Newsweekissa läpimätänä vihollisena. Jos alamme ajatella vastauksen olevan 

ilmeinen – koska hän tahtoo tuhota länsimaat ja todellakin on läpimätä – olemme 

hakoteillä.  Viholliskuvatutkimuksen kannalta keskeinen havainto on, että bin Laden 

ei ollut Yhdysvaltojen vihollinen, ennen kuin hänestä rakennettiin sellainen 

yhteiskunnan erilaisissa diskursseissa, ennen kaikkea tiedotusvälineissä. Ilman 

tiedotusvälineitä kukaan ei edes tietäisi, kuka bin Laden on. 

 

Tarkempia kysymyksiä, joihin haen vastauksia, ovat: mikä oli bin Ladenin asema 

vihollisena Newsweekin visuaalisessa diskurssissa terrorisminvastaisesta sodasta, 

miten bin Ladenista rakennettiin vihollinen, millainen vihollinen hänestä rakennettiin, 

missä määrin ideologia saneli Newsweekin diskurssia, mikä on tiedotusvälineen 

asema ja merkitys terrorisminvastaisen sodan kaltaisessa konfliktissa, millaisia 

seurauksia bin Ladenin vihollisuudella oli, miksi vihollista tarvittiin ja mihin 

vihollisuus perustui.  

 

Tutkielmani lähestymistapa on kriittinen. Toivon, että lukija ei tulkitse 

kyseenalaistamista asenteellisuudeksi. Tutkielmassani ei ole kyse siitä, oliko 

Yhdysvalloilta oikein vai väärin hyökätä Afganistaniin, oliko bin Laden terrori-

iskujen takana tai onko terrorisminvastainen sota väline muiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Haluan myös korostaa, että viholliskuvien tutkimuksessani ei ole 

kyse siitä, edustaako tutkimuskohde todellista uhkaa vai onko se keinotekoinen 

rakennelma. Usein viholliskuvilla on ollut vahva linkki todellisuuteen, kuten natsien 

vaarallisuudella juutalaisille. Syyskuun 11:nnen valossa terrorismi näyttäytyy 

Yhdysvalloille todellisena uhkana. Minun tutkielmassani kyse on kuitenkin 

prosessista, siitä millä tavoin vihollisuus rakennetaan viholliskuvien avulla. 

                                                                                                                                           
1 ”After the Evil” voitaisiin suomentaa myös ”Pahan jälkeen”, mutta julkaisukontekstista  johtuen 
suomennan sen ”Pahan jäljillä”. 
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Rakenne 
Tutkielmani ensimmäisessä kappaleessa esittelen tutkielmani kehyksen, sosiaalisen 

konstruktionismin. Kyse on teoreettisesta orientaatiosta, joka näkee maailman 

rakentuvan eri diskursseissa erilaisiksi todellisuuksiksi. Toisessa kappaleessa 

syvennyn viholliskuvatutkimukseen. Kappale käsittelee identiteetin rakentamista 

toiseuden kautta sekä viholliskuvien rakentumisen prosesseja, viholliskuvien tyyppejä 

ja viholliskuvien funktioita. Kolmannessa kappaleessa esittelen metodiset työkaluni, 

semioottisen kuva-analyysin ja diskurssi-analyysin. Neljännessä kappaleessa 

luonnostelen ympäristön, johon tutkimukseni sijoittuu. Tähän kuuluvat syksyn 2001 

tapahtumat, Afganistanin konflikti, Yhdysvaltain turvallisuuspoliittinen kulttuuri ja 

tiedotusvälineiden rooli konflikteissa. Viidennessä kappaleessa analysoin, käsittelen 

ja tulkitsen tutkimusaineistoni. Kuudennessa ja viimeisessä kappaleessa vedän yhteen 

langat tutkielmasta ja pohdin kokoavasti vastauksia esittämiini tutkimuskysymyksiin. 

 

Tutkielmassani esiintyvistä arabiankielisistä nimistä on käytetty monenlaisia versioita 

tiedotusvälineissä ja kirjallisuudessa. Helsingin Sanomissa julkaistun artikkelin (HS 

7.11.2001) mukaan nimien länsimaisesta kirjoitusasusta ei ole olemassa vakiintuneita 

käytäntöjä. Suomen nimineuvonta kehottaa artikkelissa kirjoittajia ja tiedotusvälineitä 

valitsemaan yhden kirjoitusasun ja käyttämään sitä johdonmukaisesti. Tätä 

ohjenuoraa noudattaen käytän tutkielmassani nimityksiä Taliban, Osama bin Laden ja 

al-Qaida (vaihtoehtoja olisivat Taleban, Usama bin Laden ja Al Qaeda).  

 

1. Sosiaalinen konstruktionismi  
Sosiaalinen konstruktionismi on teoreettinen orientaatio, joka katselee maailmaa sen 

asukkaiden näkökulmasta. Orientaation keskeinen ajatus on, että objektiivisesti 

todellista maailmaa ei ole olemassa, vaan ainoastaan erilaisia käsityksiä maailmasta.  

Nämä eri ‘todellisuudet’ rakentuvat jokapäiväisissä yhteiskunnan ja kulttuurin 

käytännöissä. Konstruktionisteille tieto ja todellisuus tarkoittavat sitä, millaisiksi ne 
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subjektiivisesti käsitetään. Sosiaalinen konstruktionismi toimii tutkielmassani 

ponnahduslautana viholliskuvatutkimukseen. Sosiaalisen konstruktionismin 

maailmassa vihollinen ei ole olemassa erillään niistä prosesseista, joissa se rakentuu – 

viholliskuva on siten ainoastaan yhdenlainen käsitys maailmasta. 

 

Kielellinen kommunikaatio on olennaisin keino, jolla käsityksiä todellisuudesta 

muodostetaan. Kieli voidaan ymmärtää puhutuksi tai kirjoitetuksi kieleksi, tai 

laajemmin miksi tahansa viestinnän muodoksi, jolla rakennetaan maailmaa. Omassa 

analyysissäni ymmärrän valokuvat ja visuaaliset merkit kielenä. Sosiaalinen 

konstruktionismi painottaa historian ja kulttuurin relativistisuutta. Toisin sanoen eri 

tavat ymmärtää ilmiöitä ovat sidoksissa tiettyyn kulttuuriin ja tiettyyn historian 

ajanjaksoon. Samalla ne myös ovat tämän kulttuurin tai historian ajanjakson tuotteita 

ollessaan riippuvaisia kulttuureissa vallinneista sosiaalisista ja taloudellisista 

järjestelyistä. Ihmiset rakentavat yhdessä jokapäiväisillä toimillaan maailmansa ja sen 

ymmärtämiseksi tarvittavan tiedon. Toiminnan sosiaalisen luonteen vuoksi 

konstruktionisteja kiinnostaa kaikenlainen sosiaalinen kanssakäyminen, erityisesti 

kielenkäyttö jokapäiväisessä elämässä. (Burr 1995, s.3-4) 

 

1.1 Sosiaalisen konstruktionismin piirteet 
Termi sosiaalinen konstruktionismi pitää sisällään suuren joukon suuntauksia, joiden 

konstruktionistiset piirteet vaihtelevat vahvuudeltaan. Heikot konstruktionistiset 

suuntaukset pitävät mahdollisena myös objektiivisia faktoja.2 Vahvat puolestaan 

kieltävät kaikenlaisen universaalin ja objektiivisen todellisuuden olemassaolon. 

                                                 
 
 
2 Konstruktionisti John Searlen mukaan on olemassa objektiivinen todellisuus. Todellisuus rakentuu 
sen varaan, että ihmiset uskovat sen olemassaoloon. Searle jakaa asiat raakoihin faktoihin ja 
institutionaalisiin faktoihin. Raa’at faktat eivät tarvitse ihmisten tekemiä instituutioita ollakseen 
olemassa. Institutionaaliset faktat edellyttävät ihmisten välistä sopimusta. (Searle 1995, s.2) Raaka 
fakta on esimerkiksi, että edessä oleva esine koostuu metallista ja puusta, viime kädessä molekyyleistä 
ja atomeista. Kun sille annetaan nimi  ja tarkoitus – ruuvimeisseli – siitä tulee institutionaalinen fakta. 
(Searle 1995, s.63) Raa’at faktat ovat siten olemassa itsenäisinä, vaikka vaativatkin instituution 
(kielen), jotta ne voidaan ilmaista. (Searle 1995, s.27)  
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Orientaatiosta käytetään nimitystä sosiaalinen konstruktionismi tai sosiaalinen 

konstruktivismi. Tukeudun Vivian Burrin termistöön ja käytän edellistä nimitystä. 

Burrin mukaan konstruktivisimi viittaa usein tiettyyn teoriaan, kun taas 

konstruktionismi teoreettiseen suuntaukseen yleisesti. (Burr 1995, s.2) Sosiaalisen 

konstruktionismin juuret ovat sosiologiassa, filosofiassa ja psykologiassa.3 

Orientaatiota on sovellettu lukuisilla tieteenaloilla, mutta etenkin sosiaalipsykologian 

ja sosiologian aloilla.  

 

Sosiaalinen konstruktionismi on kriittinen suuntaus. Kansainvälisen politiikan 

kentällä konstruktionistit ovat perinteisesti edustaneet vastakkaista näkemystä 

realistisen koulukunnan kanssa. Realistit tutkivat maailman ilmiöitä sellaisinaan, ja 

hyväksyvät todellisuudeksi sen, mitä näkevät. Realismi tutkii sitä, millainen 

objektiivisena pidetty todellisuus on, ja keskittyy tutkimaan siinä vaikuttavia 

toimijoita ja ilmiöitä. Konstruktionismi keskittyy prosesseihin ja rakenteisiin, jotka 

muokkaavat käsityksiämme todellisuudesta, synnyttävät ‘todellisuuden’. 

 

1.2 Sosiaalisen konstruktionismin perusteet 
Vivien Burr  käsittää sosiaalisen konstruktionismin sateenvarjoksi, jonka alla 

vaikuttaa monenlaisia suuntauksia. Hän määrittää joukon piirteitä, jotka sitovat nämä 

suuntaukset yhteen. Burr nimittää tätä piirteiden joukkoa ‘sukunäöksi’. Burrin 

mukaan sosiaaliselle konstruktionismille on ominaista ennen kaikkea kriittinen 

asennoituminen itsestäänselvänä pidettyä tietoa kohtaan. Tyypillistä on myös 

historiallinen ja kulttuurinen spesifiys. Tapa, jolla ymmärrämme maailmaa, on 

historiaan, aikaan ja kulttuuriin sidottu. Siten kaikki ymmärtäminen on suhteellista. 

Lisäksi tietoa ylläpidetään sosiaalisilla prosesseilla. Ihmiset rakentavat tiedon 

kanssakäymisessä keskenään. Burr toteaa, että tieto ja sosiaalinen toiminta kulkevat 

                                                 
 
3 Sosiaalisen konstruktionismin sosiologiset vaikutteet periytyvät ennen kaikkea kahdesta lähteestä, 
G.H. Meadin Mind, Self and Society (1934) -kirjasta sekä Thomas Bergerin ja Harold Luckmannin 
teoksesta The Social Construction of Reality (1966). Psykologisella tieteenalalla sosiaalisen 
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käsi kädessä; erilaiset todellisuuskäsitykset johtavat erilaisiin toimintamalleihin. 

(Burr 1995, s.3-5) 

 

Sosiaalinen konstruktionismi kiinnittää huomion sosiaalisiin toimiin ja 

vuorovaikutukseen. Perinteinen psykologia ja sosiologia ovat korostaneet staattisuutta 

malleissaan, sosiaalinen konstruktionismi korostaa dynamiikkaa. Sosiaalinen 

konstruktionismi ei niinkään kysy, minkälaisia ihmiset tai yhteiskunta ovat, vaan 

miten tietyt ilmiöt tai totuudet syntyvät ihmisten välisessä vuorovaikutusprosessissa. 

(Burr 1995, s.5-8) 

 

Peter Bergerille ja Thomas Luckmannille yhteiskunnallinen todellisuus on osa 

ihmisten maailmaa – ihmisten tekemää ja ihmisten asuttamaa maailmaa. 

Yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat kuitenkin siihen, millaisiksi ihmiset muodostuvat. 

Yhteiskunta on siten luonteeltaan objektiivista todellisuutta ja samalla ihmisten 

toiminnan tuottamaa. Tämä toiminta saa innoituksensa ihmisten subjektiivisista 

merkityksenannoista. (Berger ja Luckmann 1997, s.30) Bergerin ja Luckmannin 

mukaan ihmiset ensin tuottavat subjektiivisen todellisuuden, myöhemmin unohtavat 

tuottaneensa sen, ja alkavat sitten pitää sitä objektiivisesti olemassaolevana 

todellisuutena. Tiedostamaton todellisuus ymmärretään siten tulokseksi 

vieraantuneesta ja unohdetusta merkityksenannosta.  

 

Berger ja Luckmann eivät juurikaan kiinnitä huomiota tiedotusvälineiden rooliin 

todellisuuden rakentumisessa. Heidän teoriansa ytimessä on intersubjektiivisuus, eli 

heidän teoriansa puhuu yksilöiden välisestä kanssakäymisestä. Risto Heiskala 

kiinnittää huomiota  tiedotusvälineiden puuttumiseen Bergerin ja Luckmannin 

kirjoituksista.  

 

Viestintäräjähdyksen jälkeisessä yhteiskunnassa on epäselvää, onko järkevää olettaa 

Bergerin ja Luckmannin tapaan kasvokkaista vuorovaikutustilannetta merkityksen 

                                                                                                                                           
konstruktionismin oppi-isänä pidetään K.J. Gergeniä ja hänen kirjoitustaan Social Psychology as 
history (1973). (Burr 1995, s.9-11) 
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tulkinnan prototyypiksi, josta lähtien muut merkkien tulkinnan tilanteet pyritään 

analysoimaan. (Heiskala, s.146-174) 

1.3 Kieli todellisuuden rakentumisen välineenä 
Sosiaalisen konstruktionismin tärkein väline on kieli. Synnymme maailmaan, jossa 

käsitteelliset rakenteet ja kulttuuriset kategoriat ovat jo olemassa. Omaksumme nämä 

rakenteet, kun omaksumme kielen. Koska maailma rakentuu sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa, joka koostuu pitkälti kielestä, kieli on muutakin kuin vain tapa 

ilmaista. Kieli ei vain välitä tietoa maailmasta, vaan myös rakentaa sitä.  

 

Käyttämällä kieltä muodostamme diskursseja. Diskurssin käsite viittaa kokoelmaan 

merkityksiä, metaforia, mielikuvia, tarinoita, lausuntoja ja sen sellaisia, jotka jollain 

tavalla tuottavat tietynlaisen näkemyksen tapahtumista. Voi olla olemassa lukuisia 

diskursseja, joista jokainen kertoo erilaisen tarinan kohteesta, ja rakentaa siten 

erilaisen kuvan maailmasta: diskurssit voivat korostaa eri piirteitä, nostaa esiin 

erilaisia asioita ja ehdottaa erilaisia toimenpiteitä. Jokainen diskurssi esittää itsensä 

todellisuutena. Sanat, lauseet ja merkit eivät itsessään kuulu mihinkään tiettyyn 

diskurssiin. Se mitä ne tarkoittavat, riippuu diskursiivisesta kontekstista. (Burr 1995, 

s.48-50)  

 

Kielen tarkoituksena ei ole niinkään vaikuttaa yksittäisiin asioihin ihmisten elämässä, 

kuin pohjalla kytevään tajuntaan. Berger ja Luckmann puhuvat yhteiskunnallisesta 

tietovarannosta, joka muodostuu kollektiivisesti kertymisprosessin kautta. Tiedon 

kertyminen on valikoivaa, ja sen seurauksena rakentuu yhteiskunnallinen 

tietovaranto, joka välittyy sukupolvelta toiselle ja josta yksilö voi ammentaa tietoa 

jokapäiväisessä elämässään. (Berger ja Luckmann 1997, s.51-52) Yksilön tietoisuus 

ympäröi instituutiojärjestelmän omalla logiikallaan. Instituutiojärjestelmään tällä 

tavoin liitetty ‘logiikka’ muodostaa selviönä pidetyn osan yhteiskunnallisesta 

tietovarannosta. (Berger ja Luckmann 1997, s.77-78)  
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1.4 Tiedotusvälineet todellisuuden rakentajina 
Siinä missä Berger ja Luckmann näkivät sosiaalisen vuorovaikutuksen työmaaksi, 

jolla todellisuus rakentuu, laajennan heidän periaatteensa koskemaan 

tiedotusvälineiden maailmaa, johon tutkielmani sijoittuu. Erityisen merkityksellistä 

tutkielmani kannalta on tiedotusvälineiden sellainen tuotanto, jota Pertti Hemánus 

nimittää piilosisällöksi. Tämä on varsinaisen ilmisisällön, faktatietona esitettävän 

materiaalin ohessa välittyvää kulttuurisilla merkityksillä latautunutta aineistoa. 

(Hemánus 1990, s.34) Kriittiseen lingvistiikkaan perehtyneen Roger Fowlerin 

mukaan tiedotusvälineet eivät esitä faktoja maailmasta, vaan pikemminkin arvojen, 

ajatusten, uskomusten, teorioiden, ehdotusten ja ideologioiden leimaamia näkemyksiä 

siitä. (Fowler 1991, s.1-2)  

 

Riikka Kuusisto kirjoittaa länsiliittouman sotaretoriikasta Persianlahdella: 

“Yhdysvaltain, Ison-Britannian ja Ranskan ulkopoliittisten johtajien Persianlahden 

konfliktista antamat lausunnot ja pitämät puheet eivät siis olleet “vain” retoriikkaa. 

Heidän puheensa määrittelivät suurimmalle osalle länsimaiden ihmisistä sen 

todellisuuden, jonka perusteella tapahtumiin otettiin kantaa ja jonka pohjalta tehtiin 

ratkaisevat päätökset sotaan ryhtymisestä.” (Kuusisto 1999, s.21) 

 

Kuusisto käsittelee poliittisten johtajien puheita. Hänen ajatustaan voi soveltaa 

koskemaan myös tiedotusvälineitä. Ne ovat paitsi kanava, joita pitkin puheet 

välittyvät kansalle toimitusprosessin muokkaamana, myös keskeinen foorumi, joka 

vaikuttaa kansan mielipiteeseen sodasta. Kuusistoa mukaillen väitän, että 

tiedotusvälineiden diskurssit määrittelevät suurimmalle osalle ihmisistä sen 

todellisuuden, jonka perusteella mielipiteet muodostetaan. Lähes kaikki, mitä 

tiedämme tapahtumista syyskuun 11:nnen ja Talibanin kukistumisen välillä on 

peräisin tiedotusvälineistä, kuten myös suuri osa siitä pohjatiedosta, joka ihmisillä 

ylipäätään on Afganistanista, sen asukkaista tai vaikkapa Osama bin Ladenista. Vain 

harvalla meistä on omaa kokemusta niistä tapahtumista ja asioista, joista 

tiedotusvälineet kertovat.  
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Esa Sirkkusen mukaan joukkoviestimet tekevät kaikkensa vakuuttaakseen, että 

maailma on olemassa niiden ulkopuolella selkeästi erottuvana ja raportoitavana 

asiana. Journalistiset esitykset siis tekeytyvät todellisuuden välittömiksi kuvauksiksi. 

‘Todellisuus’ kuitenkin näyttäytyy aina jo valmiiksi käsitteellistettynä, kulttuurin 

tuottamana. ‘Todellisuuteen’ ei ole suoraa pääsyä eikä siitä ole olemassa yhtä ainoaa 

oikeaa tulkintaa. (Sirkkunen 1996, s.66) 

 

Jarmo Mäkelä kirjoittaa: 

“Vapaan markkinakilpailun oloissa median ensisijaisena tehtävänä ei ole tuottaa 

journalismia, vaan tuottaa voittoa omistajilleen journalismin keinoin: media raportoi 

asioista tavalla, josta yleisö on valmis maksamaan” (Mäkelä 2000, s.83) 

 

Nykyisen kaupallisen uutisjournalismin ytimessä on ajatus, että journalismi kertoo 

siitä, mitä maailmassa tapahtuu tai on juuri tapahtunut. Journalismissa on näin 

kysymys ikään kuin tapahtuneiden tosiasioiden pakkaamisesta ja lähettämisestä 

yleisölle. Journalismin ymmärtäminen tällä tavoin on kuitenkin perin juurin 

ongelmallista. Jo käsitys faktapohjaisuudesta on ongelmallinen konstruktionismin 

oppien valossa. (Kunelius 2003, s.22) Norman Faircloughin mukaan mediatekstit 

luovat todellisuudesta omia muunnelmiaan. Nämä muunnelmat rakentuvat tuottajien 

yhteiskunnallisen aseman, päämäärien ja etujen mukaan. Muunnelmat syntyvät niistä 

valinnoista, joita tehdään tekstien tuottamisen eri vaiheissa. (Fairclough 1997, s.136)  

1.4.1 Media ja valtiovalta 

Teoksessaan mediamaking, Mass media in a Popular Culture (1998), Lawrence 

Grossberg, Ellen Wartella ja D. Charles Whitney nostavat median olennaiseen 

asemaan yhteisön keskinäisen identiteetin muokkaajana, arvojen luojana ja 

mielipiteiden muokkaajana, etenkin Yhdysvalloissa. 

 

More than anything, what nearly everyone in America shares, whatever school or 

church they go to, is mass media.  (Grossberg et al. 1998, s.206) 
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Kirjoittajat nimeävät median kyvyn tuottaa ihmisten sosiaalisia identiteettejä yhdeksi 

median  tärkeimmistä ominaisuuksista. (Grossberg et al. 1998, s.206) Media tuottaa 

hahmotelmia ihmisistä, sosiaalisista ryhmistä ja heidän sosiaalisista identiteeteistään. 

Näistä voidaan puhua stereotyyppeinä, jotka kirjoittajat määrittelevät kuviksi 

päässämme muiden ryhmien ihmisten identiteetistä tai luonteesta. (Grossberg et al. 

1998, s.218-225) media rakentaa identiteettejä paitsi yhdistämällä, myös erottamalla; 

kertomalla, millaisia muut ovat ja miten he eroavat meistä. Media on osa sitä 

kulttuuria, jonka sisällä se toimii; se heijastaa, tuottaa ja vahvistaa kulttuuria ja 

rakentaa yhä uudestaan kulttuurin jäsenten identiteettejä. 

 

Risto Kunelius muistuttaa, että on jatkuvasti syytä kysyä, ketä journalismi itse asiassa 

edustaa, kun se väittää edustavansa suurta yleisöä. Nykyjournalismin määreisiin 

kuuluvat itsenäisyys ja edustavuus. Edellisen mukaan journalistien ammattikunta 

pyrkii suojelemaan omia tuotoksiaan erilaisilta manipulointi- ja vaikutusyrityksiltä. 

Journalismin kyky ajatella omasta ajastaan ja sen poliittisista sekä taloudellisista 

rakenteista riippumattomasti on kuitenkin melko rajallinen. Journalismi on monin 

tavoin kiinni siinä tiedon tuotannossa, jota yhteiskunnan muut instituutiot 

harjoittavat. Näin journalismi on pitkällä aikavälillä varsin riippuvainen siitä, mitä 

nämä instituutiot tiedoksi hyväksyvät. Esimerkiksi journalismin kyky arvioida ja 

arvottaa maailman tapahtumia on usein linjassa sen kanssa, mitä pidetään 

kansallisena etuna. Tietenkin journalismin itsenäistä liikkumatilaa rajaa myös sen 

luonne yksityisenä liiketoimintana. Journalismin pyrkimys varjella omaa 

itsenäisyyttään liittyy sen edustavuuteen: vain itsenäinen maine voi taata 

uskottavuuden pyrkimyksessä edustaa yleisön ääntä ja näkökulmaa julkisuudessa. 

(Kunelius 2003, s.23-25). 

 

Heikki Luostarinen paneutuu tietolähteiden rooliin. Journalismin ja sen lähteiden 

suhde on monitahoinen kilpailutilanne. Yhtäältä tiedotusvälineet kilpailevat siitä, 

kuka saa käyttöönsä uutisarvoisimmat ja autoritaarisimmat lähteet. Toisaalta lähteet 

kilpailevat keskenään journalistisesta julkisuustilasta. Kolmanneksi lähteet kilpailevat 

journalistien kanssa siitä, kummanko näkökulmat ja sosiaalisen todellisuuden 
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määritykset asettuvat etusijalle ja viimein neljänneksi journalistit kilpailevat usein 

lähteiden kanssa kiusalliseksi tai vahingolliseksi koetun tiedon saamisesta ja 

tuomisesta julkisen alueelle. Gans (1979, s.116-117, teoksessa Luostarinen 1994, s. 

64) pitää suhdetta tangon tanssimisena tai köydenvetona, jossa lähteet yrittävät viedä 

toimittajia ja käsitellä uutisia, ja journalistit vastavuoroisesti yrittävät vedättää lähteitä 

saadakseen haluamansa informaation.  

 

Median suhde valtioon on kahdensuuntainen. Yhtäältä mediaa voidaan pitää valtion 

vahtikoirana, toisaalta media saattaa tukea valtiota maan edun nimissä. Usein median 

nähdään toimivan omien kaupallisten intressiensä nimissä. Timothy Cookin mukaan 

media instituutiona on itsenäinen toimija kansainvälisen politiikan maailmassa. Sen 

asema saattaa kallistua välikätenä toimimisen puolelle, mutta yhtä kaikki, se on 

itsenäinen toimija. Cookin mukaan journalistien poliittinen voima kumpuaa juuri 

heidän tavoitteestaan objektiivisuuteen: Journalismia ajatellaan tahona, joka ottaa 

etäisyyttä poliitikkojen taka-ajatuksiin ja taktiikoihin. Journalistit tekevät juttunsa 

faktoja kunnioittaen ilman, että heille olisi merkitystä, millaisia seurauksia jutuilla on 

(Cook 1998, s.85) Cookin mukaan journalismi ei kuitenkaan voi olla objektiivista, 

koska siihen liittyy aina rakenteellisia ristiriitaisuuksia ja puolueellisuuksia. Yksi 

näkyvä rakenteellinen tekijä on esimerkiksi se, että uutiset keskittyvät voimakkaiden 

valtaapitävien tekemisiin ja sanomisiin. Tämä aiheuttaa uutisiin siirtymän virallisia 

tahoja kohden. Heitä puolestaan uutisoidaan, koska heidän sanomisillaan on 

merkitystä. (Cook 1998, s.111)4  

 

 

                                                 
 
4 Erityisesti yhdysvaltalaisen median sanotaan olevan riippuvainen viranomaislähteistä. 
Yhdysvaltalaisessa konfliktiraportointiperinteessä presidentti, puolustusministeriö ja ulkoministeriö 
ovat uutisoinnin avainlähteet. Ne saavat enemmän huomiota ja kunnioitusta kuin mitkään muut tekijät. 
(Carruthers 2000, s.42) 
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2. Viholliskuvatutkimus 
 

Tämän osuuden tarkoituksena on luoda puitteet viholliskuvien tarpeelle, toiminnalle 

ja ymmärtämiselle. Viholliskuvat selittävät prosessia, jolla vihollisuussuhde yksilöä 

tai ryhmää kohden syntyy. Ne olettavat vihollisuussuhteen olevan sidoksissa yksilön 

ja ryhmän tarpeisiin ja pelkoihin. Viholliskuvien tutkimuksen tieteelliset lähtökohdat 

liittyvät erityisesti stereotypioiden, ennakkoluulojen ja ryhmädynamiikan 

tutkimukseen. (Harle 1991, s.33) 

 

Kappale pyrkii selvittämään, mitä viholliskuvat ovat ja miten ne suhteutuvat 

vihollisen ja toiseuden käsitteisiin. Se pyrkii osoittamaan, että viholliskuvat ovat 

erottamaton osa yksilön ja ryhmän ajatusmaailmaa, ja niiden voima perustuu ennen 

kaikkea sosiologisiin, biologisiin ja psykologisiin tekijöihin. Esittelen, miten 

viholliskuva rakennetaan. Lisäksi selvitän vihollisuuden perustan ja viholliskuvien 

tarpeen. Tässä liikun kahdella tasolla, yhtäältä sosiobiologisella ja psykologisella, 

joka liittyy yksilötasoon, ja toisaalta sosiologisella, joka liittyy ryhmätasoon. 

Kantavana teemana viholliskuvien perustan selittämisessä on oman identiteetin 

rakentuminen ‘toiseuden’ kautta. Tästä hieman erillään on vielä kolmas taso, joka 

liittyy viholliskuvien historiallis-uskonnolliseen länsimaiseen perustaan. 

 

Käytän tekstissä kirjoitettuna ja sitaattimerkein ympäröityjä sanoja ‘toinen’ ja ‘itse’ 

(tai ‘minä’ tai ‘me’), jotta ne erottuisivat spesifeinä käsitteinä sanojen arkipäiväisestä 

merkityksestä.  

2.1 Käsitteet 
Viholliskuvaa. ’toista’ ja vihollista koskevat tutkimukset ovat yhtä mieltä siitä, että 

käsitteiden ilmaisemat asiat eivät ole olemassaolevia ja annettuja ’tosiasioita’, vaan 

aktiivisen (poliittisen) subjektin luomuksia. Tämä tarkoittaa väitettä siitä, että 

historiallisessa ja konkreettisessa todellisuudessa ei ole annettua ja luonnollista 
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jaottelua ’ystävän’ ja ’vihollisen’ välillä, vaan että molemmat määrittyvät aktiivisen 

toimijan luodessa sosiaalisen todellisuutensa. (Harle 1994, s.230)  

 

Seuraaksi esittelen nämä olennaiset käsitteet; toisen, vihollisen ja viholliskuvan. 

2.1.1 Toinen 

Viholliskuvatutkimuksen ytimessä on ajatus ‘toiseudesta’. Yksinkertainen tapa 

määritellä ‘toinen’ on sanoa, että se on erilainen verrattuna ‘minuun’ tai ‘meihin’. 

Vilho Harle viittaa Michel Foucaultiin, jonka mukaan ‘toinen’ nähdään modernissa 

yhteiskunnassa epänormaalina, hulluna tai muutoin poikkeavana. (Harle 1994, s.232) 

James Aho katsoo tämän liittyvän siihen, että sosiaalinen todellisuus hahmotetaan 

antamalla siihen kuuluville objekteille tarkoin määrätyt ominaisuudet. Niiden 

joukossa tärkein erottelu on ‘minun’ ja ‘ei-minun’ välillä. (Aho 1994, teoksessa Harle 

1994, s.232) 

 

‘Toiseuden’ avulla ihmiset ja ryhmät voivat määritellä oman identiteettinsä ja tapansa 

jäsentää maailmaa. Ilman vertailukohtaa on vaikea sanoa, mitä itse on. Koska 

‘toiseus’ perustuu vertailuun ja erotteluun ‘itsen’ ja ‘toisen’ välillä, siihen liittyy 

vahvasti myös sisään- ja uloslukemisen ajatus: jotkut asiat ja ihmiset kuuluvat omaan 

ryhmään, jotkut suljetaan ulos ‘toisina’. ‘Toiseus’ ei tarkoita vihollisuutta. ‘Toisista’ 

voidaan puhua neutraalein termein, kuten normaaleista ihmisolennoista, joilla on 

oikeus identiteettinsä ja olemassaoloonsa. (Harle 2000, s.11) ‘Toisesta’ voi kuitenkin 

tulla vihollinen, jos siihen liitetään negatiivisia ja vihamielisiä piirteitä.  

2.1.2 Viholliskuva 

Viholliskuvilla tarkoitetaan toisesta ryhmästä muodostettua, oman ryhmän jakamaa 

kaavamaista (stereotyyppistä) käsitystä. Se kiistää toisen ryhmän jäsenten inhimilliset 

piirteet. (Harle 1991, s.15) 
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Harlen määritelmä tiivistää, mistä viholliskuvissa on kyse. Ne ovat oman ryhmän 

(‘itsen’) käsityksiä ja mielikuvia siitä, millainen vihollinen on. Viholliskuvan käsite 

on peräisin psykologisista, sosiaalipsykologisista ja sosiologisista tutkimuksista.  

 

Sigmund Freudin mukaan viholliskuvat syntyvät ryhmän tarpeesta omaan 

identiteettiin. Se voidaan määritellä vain suhteessa ‘toiseen’. Freudin mielestä pelkkä 

‘toiseus’ ei kuitenkaan riitä, vaan ryhmä tarvitsee jonkin ulkoisen uhkatekijän, jotta se 

olisi tarpeeksi tiivis. Tällaisen uhkatekijän vuoksi ryhmä tuottaa itselleen ‘vihollisen’. 

(Kennedy 1997, s.340) Tuo vihollinen hahmottuu ryhmälle viholliskuvan 

välityksellä, viholliskuva on siten eräänlainen ryhmän muodostama subjektiivinen, 

negatiivinen kuva ‘toisesta’. Mitä vähemmän viholliskuvassa on mukana 

ihmisolentoon liittyviä ominaisuuksia, sitä kielteisemmän käsityksen se ‘toisesta’ luo. 

(Harle 1994, s.231) Viholliskuvien keskeinen funktio on tehdä ‘toisesta’ jotain 

vihattavaa ja ihmistä alempaa, jotta väkivalta ja viha sitä kohtaan olisi oikeutettua. 

Dehumanisaatiolla eli vihollisen inhimillisyyden kiistämisellä tarkoitetaan sitä, että 

vihollinen nähdään ei-ihmisenä, jonakin ihmistä alempana oliona. Moraalia ja 

sivistystä korostava ihminen ei helposti surmaa kaltaistaan. Harlen mukaan 

vastustajan pitää olla ‘hunni’, ‘japsi’ tai ‘nekru’, jotta hänet voisi surmata. 

Syyllisyydestä päästään eroon muodostamalla vastustajasta viholliskuva, jossa 

hänellä ei ole ihmisarvoa eikä ihmisoikeuksia. (Harle 1991, s.36) 

 

Viholliskuvat eivät ole pysyviä tai luonnollisia, vaan ne syntyvät tarpeesta 

viholliseen. Viholliskuvat eivät myöskään synny sattumalta, vaan niiden syntyä 

ohjailee usean alan tutkijan mukaan poliittinen valtaeliitti5. Kansa omaksuu 

viholliskuvat sosialisaation kautta, ennen kaikkea median välityksellä. Tarve 

viholliseen sinänsä voidaan kuitenkin ymmärtää sosiobiologisista, psykologisista ja 

sosiologisista tarpeista juontuvaksi. Kaupallisia termejä käyttääkseni nämä 

selitysmallit kertovat, miksi viholliskuvista on kysyntää, poliittinen valtaeliitti 

puolestaan huolehtii tarjonnasta. 
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2.1.3 Vihollinen 

Vihollinen on ‘toiseuden’ erityistapaus. Siinä ‘toiseuteen’ on liitetty negatiivisia 

arvoja. Lyhyin tapa määritellä vihollinen on sanoa, että se on syvällisesti erilainen 

kuin minä tai me. Harlelle vihollinen on oman ryhmän positiiviset ominaisuudet 

todistava vastapaino. Jotta olisi olemassa hyvä, on oltava olemassa myös paha. 

Vihollinen astuu kuvaan mukaan, kun ‘meitä’ ja ‘heitä’ aletaan pitää syvällisessä 

mielessä erilaisina, kun erotteluun liitetään hyvän ja pahan vastakohtaisuus, ja kun 

hyvä liitetään ‘meihin’ ja paha ‘heihin’. Silloin ‘he’, vieras ja erilainen, muuttuu 

viholliseksi, jota on pelättävä ja pidettävä uhkaavana. (Harle 1991, s.16-18) James 

Aho kuvailee vihollista yhteiskunnan patogeeniksi, josta kaikki sairaus ja pahuus on 

peräisin. (Aho 1994, teoksessa Harle 1994, s.233)6 

 

Ofer Zur jakaa vihollisen kahteen ryhmään, rakastettuun viholliseen ja pahaan 

viholliseen. Zurin mukaan rakastettu vihollinen on tasa-arvoinen vastustaja, ja sillä on 

olemassa kaksi päämuotoa: Symbolinen vihollinen esiintyy primitiivisissä, 

ritualistisissa sodissa, kuten heimojen sisäisissä rituaaleissa. Sen tarkoituksena on 

yhteisön lujittaminen ja aggressiivisten, vihamielisten tuntemusten purkaminen. 

Arvokas vihollinen puolestaan esiintyy sankarillisissa sodissa, kuten ritariaikana. 

Tämä vihollinen oli arvostettu ja kunniallinen vastustaja, joka heijasteli 

individualistisia aatteita yksilön jaloudesta. (Zur, 1987, s.128-129)  

 

Paha vihollinen on perustavanlaatuisella tavalla erilainen kuin ‘me’. Sen täydellinen 

tuhoaminen on paitsi oikeutettua, myös velvollisuutemme. Zur puhuu pahan 

vihollisen neljästä alatyypistä: Hyökkäävä vihollinen liittyy puolustussotiin. 

Hyökkääjä koetaan uhkana omalle ideologialle tai suvereniteetille. Hyökkääjälle 

annetaan pahan vihollisen rooli, kun ‘itsen’ (puolustajan) nähdään edustavan hyvää. 

                                                 
6 Vihollisen käsite perustuu Harlen mukaan länsimaisten kulttuurien dualistiseen traditioon, jossa asiat 
luokitellaan joko-tai-periaatteella. Vastakohtapareja ovat esimerkiksi hyvä ja paha, minä ja toinen sekä 
puhdas ja likainen. Tämän tradition juuret ulottuvat kauas historiaan ja yhteiskuntamme filosofisiin ja 
uskonnollisiin perusteisiin. Dualismi hallitsee Harlen mukaan kaikkea länsimaista ajattelua, ja siihen 
perustuu myös käsitys vihollisesta;  se on ystävän vastakohta, ja siihen liittyvät kaikki negatiiviset 
arvot, joiden positiiviset vastakohdat länsimainen ihminen liittää itseensä. (Harle 1991, s.20-32)7 
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Riistettävä vihollinen liittyy poliittiseen sotaan, jossa on konkreettisia päämääriä, 

kuten materiaalinen hyöty. Vihollinen koetaan tällöin esimerkiksi laajentumisen 

esteeksi tai uuden omaisuuden lähteeksi. Tämän vuoksi vihollinen on alistettava. 

Oikeutus tapahtuu yleensä vihollisen sivistymättömyyden tai muun huonommuuden 

osoittamisen kautta. (Zur 1987, s.129) Riistettävä vihollinen sopii kuvaamaan 

esimerkiksi suurvaltojen suhtautumista siirtomaihinsa imperialismin aikakaudella.  

 

Alistava vihollinen liittyy vapaustaisteluihin, joissa alistettu osapuoli pyrkii 

lunastamaan ansaitun itsenäisyytensä. Vapautuminen oikeutetaan esimerkiksi 

hallitsijan petollisuuden, riiston tai muun pahuuden avulla. (Zur 1987, s.129-130) 

Viimeinen Zurin luokitus on näkymätön vihollinen, joka toimii terrorin tai 

sissitoiminnan muodoissa. Koska vihollinen salaa vihollisuutensa, häneen kohdistuu 

enemmän vihaa ja halveksuntaa kuin mihinkään muuhun viholliseen. Vaikka 

puolustautuja käyttäisi kaiken sotilaallisen voimansa, ei näkymätön vihollinen ole 

tuhottavissa, koska se liikkuu puolustautujien joukossa. (Zur 1987, s.132-133) Terrori 

on Yhdysvalloille näkymätön vihollinen. Näkymättömän vihollisen uhka on 

laajentunut sisseistä ja terroristeista myös uusiin uhkatekijöihin, kuten AIDSiin, 

huumeisiin ja rikollisuuteen (Harle 1991, s.20). 

2.1.4 Viholliskuvan, toisen ja vihollisen suhde 

Esitellyt kolme käsitettä, viholliskuva, toinen ja vihollinen, liittyvät toisiinsa, ja ovat 

olemassa siten, että vihollinen edellyttää ‘toiseuden’ olemassaoloa ja ilmenee 

viholliskuvana. Samoin viholliskuva edellyttää ‘toiseutta’, mutta se ei edellytä 

vihollisen olemassaoloa, sillä vihollisen ei tarvitse hyväksyä vihollisuuttaan. Riittää, 

että toinen ryhmä näkee sen sellaiseksi.   

 

Viholliskuva kertoo siitä, millaiselta ulkoryhmän jäsen mielestämme näyttää; ‘toinen’ 

puolestaan määrittelee oman identiteettimme suhteessa ‘toiseen’, se sulkee ‘toisen’ 

pois ‘meidän’ joukostamme. Vihollisen käsite sitä vastoin kiinnittää huomion 

‘minun’ ja ‘toisen’ suhteeseen. Se vihjaa suhteen perustuvan konfliktiin, joka on 

vihamielinen ja väkivaltainen. Vihollisen nimeäminen kertoo siis siitä, kuka 
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vihollinen on ja millainen vihollisen perusolemus on. (Harle 1994, s.233) 'Toista' 

tarvitaan siis määrittämään oma identiteetti, 'Vihollista' tarvitaan selittämään pahan ja 

kärsimyksen olemassaolo sekä siten oikeuttamaan tarvittavaa väkivaltaa pahaa 

vastaan käytävässä taistelussa (Aho 1994, teoksessa Harle 1994, s.233). 

 

2.2 Vihollisuuden perusta 
Perehdyn tässä kappaleessa olennaisimpiin selitysmalleihin siitä, mihin perustuu 

ihmisen tarve vihollisiin. Näitä selitysmalleja ovat sosiobiologinen, psykologinen, 

sosiologinen sekä länsimaiseen uskonnolliseen ja kulttuuriseen traditioon perustuva 

historiallissävytteinen malli. 

 

Kaikille selitysmalleille on yhteistä ‘toiseuden’ teema. Osa selitysmalleista liikkuu 

yksilötasolla, osa ryhmätasolla, mutta keskeinen käsitys on, että oma identiteetti 

rakentuu suhteessa muihin. Toiseus on askel kohti vihollisuutta. Toiseuden ja 

vihollisuuden välillä vaikuttavat viholliskuvat, jotka tekevät vihollisuudesta 

subjektiivisen totuuden niiden vastaanottajille.  

2.2.1 Identiteetti 

Identiteetti voidaan nähdä viholliskuvien ja ’toiseuden’ tarpeen taustavaikuttajana. Se 

muodostuu suhteista yksilöiden, tai kollektiivisesta identiteetistä puhuttaessa ryhmien 

välillä. Teeman suhteista ‘itsen’ (egon) ja ‘toisen’ (alterin) välillä on Iver B. 

Neumannin mukaan tuonut kansainvälisten suhteiden tutkimukseen reflektivistinen 

teoriasuuntaus. ‘Toiseuden’ teema kytkeytyy siinä siis yleisempään kysymykseen 

kollektiivisen identiteetin muodostuksesta. (Neumann 1995, s.5-6) 

 

Koska 'Toiseuden' teema on keskeinen viholliskuvien muodostumisessa, tarkastelen 

miten ‘itseyden’ ja identiteetin voidaan ymmärtää muodostuvan ‘toiseuden’ kautta. 

Identiteetti-käsitteen juuret ovat filosofiassa. Kysymys on yhtäläisyyden teemasta, 

jolla on kaksi ulottuvuutta: spatiaalinen (identiteetti erottumisena) ja temporaalinen 

(identiteetti jatkuvuutena) (Saukkonen 1996, s.58). Tutkimukseni kannalta keskeinen 
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on spatiaalinen ulottuvuus. Tällöin olennaisia ovat ne rajat ja tunnusmerkit, sekä 

todelliset että kuvitellut, jotka erottavat yksilöitä ja ryhmiä toisistaan. Tämä tarkoittaa 

sitä, että erottavien piirteiden ei tarvitse olla todellisia, vaan riittää, että ne 

subjektiivisesti koetaan sellaisiksi.7 

 

Kun identiteetti määritellään erottumisena jostakin, tarvitaan vertailukohde, josta 

erottua. Identiteettiin liittyvässä tutkimuksessa keskeinen teema on ‘toiseus’: jotta 

voisi määritellä itsensä, on tiedettävä, mitä ei ole. Samoin kuin tietääkseen millainen 

on suurikokoinen ihminen, on tiedettävä myös millainen on pienikokoinen ihminen. 

Vilho Harle kirjoittaa: 

 

Relationship [of the Other and the Self] can be expressed by "identity". This 

relationship is, as it were, causal: the Other produces the identity of the Self; on the 

other hand, it can be as well and even more so maintained that the Self constitutes the 

Other. (Harle 2000, s.15) 

                                                 
7 Stuart Hall erottaa kolme käsitystä identiteetistä. Valistuksen subjekti perustui käsitykseen ihmisistä 
"keskuksen" omaavina, täysin yhtenäisinä yksilöinä, jotka oli varustettu järjellä, tietoisuudella ja 
toimintakykyisyydellä ja joiden “keskus” koostui sisäisestä ytimestä, joka sai alkunsa syntymässä ja 
kehittyi auki pysyen kuitenkin olemukseltaan samana koko yksilön olemassaolon ajan. Sosiologisen 
subjektikäsityksen mukaan sisäinen ydin ei ollut autonominen ja itseään kannatteleva, vaan muodostui 
suhteessa “merkityksillisiin toisiin”, jotka välittivät subjektille tämän asuttamien maailmojen arvot, 
merkitykset ja symbolit – kulttuurin. Postmodernilla subjektilla ei ole pysyvää, kiinteää tai 
olemuksellista identiteettia, vaan se muokkautuu jatkuvasti suhteessa niihin tapoihin, joilla meitä 
puhutellaan tai joilla meitä representoidaan meitä ympäröivissä järjestelmissä.  (Hall 1999, s.21-23)8 
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Harlen mukaan identiteetti on sosiaalinen rakennelma, ei ominaisuus joka olisi 

sisäänrakennettuna ihmiseen. Hän näkee Neumannin tapaan identiteetin ‘itsen’ ja 

‘toisen’ välisenä käsitysten suhteena, ja toteaa identiteettiin liittyvän myös 

konkreettisia ominaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi ikä, ammatti, sukupuoli ja 

etniset juuret. (Harle 2000, s.18) Neumann yhtyy ajatukseen identiteetin sosiaalisesta 

rakentumisesta. Hän puhuu itse-luokittelusta. Samalla tavoin kuin luokittelemme 

asioita elämässämme, luokittelemme myös itseämme. Prosessin tuloksena 

samankaltaisuudet ‘itsen’ ja muiden saman ryhmän jäsenten kesken terävöityvät, ja 

erot ulkopuolisiin korostuvat. Neumannin mukaan syntyy stereotypia ‘itsestä’. 

Tuloksena ‘itsen’ määrittely ja havainnot ‘itsestä’ perustuvat yhä enemmän ryhmän 

prototyyppiin, yksilön tapaan representoida ryhmän määritteleviä piirteitä. (neumann 

1995, s.10) Näin identiteetti muodostuu ja selkiintyy sekä suhteessa ‘toisiin’ että 

sosiaalisen ympäristön ‘itseyden’ perusteella.  

 
2.2.1.1 Kollektiivinen identiteetti 

Ryhmätasolla identiteetistä puhutaan kollektiivisena identiteettinä. Neumann 

tarkoittaa tällä positiivista samaistumista toisen henkilön hyvinvoinnin kanssa. 

Tällöin ‘toinen’ nähdään ‘itsen’ jatkeena, ei kilpailijana ‘itselle’. (Neumann 1999, 

passim) Kollektiivisen identiteetin piiriin kuuluu esimerkiksi kansallinen tai etninen 

identiteetti. Ragnhild Fiebig-von Hasen mukaan kuuluminen kollektiiviseen 

identiteettiin tuo yksilölle turvaa niin konkreettisia uhkia vastaan kuin jokapäiväisen 

selviytymisenkin kannalta. Kollektiivinen identiteetti myös ankkuroi yksilön tilaan, 

jossa hänellä on kollektiivisen identiteetin määrittelemä menneisyys ja tulevaisuus, 

yhteinen identiteetti. (Fiebig-von Hase 1997, s.19-20)  

 

Vilho Harle laajentaa kollektiivisen identiteetin teeman poliittiseen maailmaan. 

‘Toinen’ luo perustan identiteettisuhteelle, ja kun ‘meidän’ päämäärämme ovat 

ristiriidassa ‘heidän’ päämääriensä kanssa, identiteettisuhteesta tulee poliittinen 

suhde. Jos ‘toinen’ käsitetään viholliseksi, asetelma polarisoituu entisestään. (Harle 

1996, s.409-415) Stuart Hallin mukaan kansalliset kulttuurit, joihin synnymme, ovat 

modernissa maailmassa yksi kulttuuristen identiteettien keskeisistä lähteistä. Näitä 
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identiteettejä ei kuitenkaan ole koodattu geeneihimme, vaikka ajattelemme niitä niin 

kuin ne olisivat osa luontoamme. (Hall 1999, s.45) Hallin mukaan emme synny 

kansallisella identiteetillä varustettuna, vaan identiteetit muodostuvat ja muuttavat 

muotoaan osana representaatiota ja suhteessa siihen. Tästä seuraa, että kansakunta ei 

ole vain poliittinen yksikkö, vaan myös jotain sellaista, mikä tuottaa merkityksiä – 

kulttuurinen representaatiojärjestelmä. Ihmiset eivät ole vain jonkin kansakunnan 

laillisia kansalaisia, vaan he ovat myös osallisia kansakunnan ideaan, joka on 

representoitu sen kansallisessa kulttuurissa. (Hall 1999, s.46) 

Kansalliset kulttuurit eivät koostu vain kulttuurisista instituutioista, vaan myös 

symboleista ja representaatioista. Kansallinen kulttuuri on diskurssi – tapa rakentaa 

merkityksiä, jotka suuntaavat ja järjestävät sekä toimintaamme että käsityksiämme 

itsestämme. Kansalliset kulttuurit rakentavat identiteettejä tuottamalla merkityksiä 

“kansakunnasta”, johon voimme identifioitua. Nämä merkitykset sisältyvät tarinoihin, 

joita kansakunnasta kerrotaan, muistoista, jotka yhdistävät nykyhetken kansakunnan 

menneisyyteen ja kuvista, joita siitä konstruoidaan. Hallille kansallinen identiteetti on 

“kuvitteellinen yhteisö”. (Hall 1999, s.47) 
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David Campbell tarjoaa tavan tulkita ulkopolitiikkaa nimenomaan identiteetin 

tuottamisen näkökulmasta. Koska ulkopolitiikan päähuomio on rajojen piirtämisessä, 

se on erityisen sopiva identiteetin tuottamiseen. Identiteetti on olennainen osa 

olemassaoloa. Identiteetti ei kuitenkaan ole luonnon määräämä tai suunniteltu, vaan 

se rakentuu suhteessa eroavaisuuksiin. Myöskään erot eivät ole luonnon määräämiä. 

Eroavaisuudet rakentuvat suhteessa identiteettiin. Identiteetin ja eron problematiikka 

ei sisällä mitään elementtejä niiden ulkopuolelta. Identiteetin perusta saavutetaan 

asettamalla rajoja, jotka palvelevat merkitsemällä sisäpuolen ja ulkopuolen, itsen ja 

toisen, kotimaisen ja ulkomaisen. (Campbell 2000,  s.8)8  

 

Nationalismia pidetään primus motorina poliittisen, hallituksen ja valtion toiminnan 

oikeuttamisessa, sekä valtion sisäisesti että ulkoisesti. (Tooze 1996, s.xvii) 

Amerikkalainen nationalismi voi olla yksi monimutkaisimmista ja vaikeimmista 

selvittää, koska jos ajattelemme, että nationalismeilla voi olla yhteinen olemus ja 

syytausta, on vaikeaa löytää jotain, mikä yhdistäisi amerikkalaiset alueellisine, 

etnisine, historiallisine, uskonnollisine ja kulttuurisine muunnelmineen. Mutta 

amerikkalainen identiteetti on olemassa kilpailevien identiteettien joukossa ainakin 

jossain määrin. (Farrands 1996, s.5)9 

 

                                                 
8 Campbell kiinnittää huomiota myös tällaisen identiteetin tuottamisen sisäisiin seurauksiin. Hän 
kytkee toisiinsa USA:n kylmän sodan aikaisen diplomatian ja Washingtonin komitean, joka tutki  
epäamerikkalaisia aktiviteetteja, ja painottaa, kuinka yhtäaikaisia olivat ulkoinen laajentuminen ja 
sellaisten sisäisten olemassaolon muotojen lisääntyminen, jotka tulkittiin riskeiksi. Ulkoisen alueella 
vaarat totalisoitiin samaan aikaan kun ne individualisoitiin valtion rajojen sisällä. Tuloksena oli 
performatiivinen valtioidentiteetin rajojen rekonstituutio. Tässä mielessä kylmä sota täytyy ymmärtää 
kurinpidollisena strategiana, joka oli laajuudeltaan globaali, mutta suunnittelultaan kansallinen. 
(Campbell 1992, s.172-173) 
 
9 Ensimmäinen kirjoittaja, joka eksplisiittisesti nojasi ideaan ‘Toiseudesta’ eritellessään valtiota 
sinänsä, oli Carl Schmitt. Schmitt katsoi, että valtio on yksikkö, joka määrittelee itsensä erottamalla 
julkiset viholliset (Feind) ystävistä (Freund). Jos jokin valtio ei kykene tähän, sen auktoriteetin tulee 
välittömästi haastamaan jokin toinen yksikkö. Schmitt näki julkisen vihollisen ongelman kuuluvan 
nimenomaan poliittiselle yksikölle, joka hänelle on suvereeni kansallisvaltio. Julkisen vihollisen ei 
tarvitse olla moraalisesti paha, hänen ei tarvitse olla esteettisesti ruma, hänen ei tarvitse olla 
taloudellinen kilpailija, ja saattaa jopa olla edullista hoitaa liikeasioita hänen kanssaan. Hän on joka 
tapauksessa ‘toinen’ (Andere), muukalainen. (Schmitt 1936, s.14, teoksessa Neumann 1995, s.11). 
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Stereotyyppistäminen on keino määritellä 'toisia'. Stereotyyppistäminen pelkistää 

ihmiset muutamiksi yksinkertaisiksi ja olemuksellisiksi ominaispiirteiksi, jotka 

esitetään luonnon tuottamiksi ja vakiinnuttamiksi. Selonteko maailmasta olisi vaikeaa 

ilman tyypittelyjä. Asioista yritetään saada tolkkua aina joidenkin laajempien 

kategorioiden avulla. Stereotyypeissä tarrataan muutamiin yksinkertaisiin, 

elinvoimaisiin, helposti muistettaviin ja ymmärrettäviin sekä laajalti tunnettuihin 

luonnehdintoihin jostakin henkilöstä. Niissä pelkistetään kaikki kyseistä henkilöä 

koskeva muutamiksi piirteiksi, liioitellaan ja yksinkertaistetaan näitä piirteitä ja 

jähmetetään ne. Ensimmäinen huomio on siis, että stereotyyppistäminen pelkistää, 

olemuksellistaa ja luonnollistaa sekä jähmettää eroja. (Hall 1999, s.189-191) 

 

Toiseksi stereotyyppistämisessä käytetään hyväksi kahtiajakamisen strategiaa. Siinä 

erotetaan normaali ja hyväksyttävä epänormaalista ja epämiellyttävästä. Tämän 

jälkeen siinä suljetaan pois tai karkotetaan kaikki, mikä ei ole sopivaa, kaikki mikä on 

erilaista. Niinpä stereotyyppistämisen toinen piirre on siihen liittyvä “sulkeuman” ja 

poissulkemisen käytäntö. Se kiinnittää symbolisesti rajat ja sulkee ulkopuolelle 

kaiken, mikä ei kuulu sen maailmaan. Stereotyyppistäminen on toisin sanoen osa 

sosiaalisen ja symbolisen järjestyksen ylläpitoa. Se pystyttää symbolisen rajan 

“normaalin” ja “poikkeavan, “normaalin ja “patologisen”, “hyväksyttävän” ja 

“epämiellyttävän”, “johonkin kuuluvan” ja  “johonkin kuulumattoman” , “sisäpiirin” 

ja “ulkopuolisten”, “meidän” ja “muiden” välille. Se helpottaa kaikkia meitä 

normaaleja sitoutumaan tai liittoutumaan yhdeksi kuvitelluksi yhteisöksi. (Ibid.) 

Gordon W. Allport kirjoittaa stereotyyppien ja tiedotusvälineiden yhteydestä: 

 

We have seen that stereotypes may or may not originate in a kernel of truth; they aid 

people in simplifying their categories; they justify hostility; sometimes they serve as 

projection screens for our personal conflict. But there is an additional, and 

exceedingly important, reason for their existence. They are socialyy supported, 

continually revived and hammered in, by our media of mass communication. (Allport 

1997, s.200) 
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2.2.2 Viholliskuvien sosiobiologinen perusta 

Sosiobiologia on tutkimusta olentojen sosiaalisen käyttäytymisen biologisista 

perusteista (Spillmann & Spillmann 1997, s.47). Se pyrkii selvittämään biologisia 

mekanismeja, jotka vaikuttavat käyttäytymisen taustalla. Viholliskuvien 

sosiobiologinen perusta selittää vihollisen tarvetta ihmiselle luontaisena 

ominaisuutena. Sosiobiologiset selitykset kertovat yksilötason käyttäytymisestä ja 

liittyvät ennen kaikkea darvinistisiin käsityksiin eloonjäämiskamppailusta sekä 

ihmisen luontaisesta aggressiivisuudesta. Nämä seikat ohjaavat sosiaalista 

käyttäytymistä, ja johtavat vihollisuuteen yksilöiden välillä. (Ibid.)  

 

Darvinismi on oppi evoluutiosta ja selviytymisestä. Aggressiivinen käyttäytyminen 

on sen mukaan keino, jolla ihminen reagoi uhkaan ja siten varmistaa oman 

selviytymisensä maailmassa, jossa elintärkeistä resursseista käydään kilpailua, ja vain 

vahvimmat selviävät. (Fiebig-von Hase 1997, s.4) Sosiobiologian mukaan tässä 

selviytymiskamppailussa viholliskuvat ovat olennaisessa osassa. Yksilön kanssaeläjät 

ovat kilpakumppaneita, ja muodostavat siten mahdollisen uhan selviytymiselle. He 

ovat tuntemattomia, ja heidän aikeitaan arvioidaan negatiivisesti. He ovat ‘toisia’, ja 

viholliskuvat auttavat yksilöä turvaamaan oman selviytymisensä. Sosiobiologit 

uskovat, että tällainen vaistonvarainen toiminta on säilynyt ihmisen evoluutiossa 

tärkeytensä vuoksi, ja vaikuttaa edelleen viholliskuvakäyttäytymisen  taustalla. 

(Spillmann & Spillmann 1997, s.50-51) 

 

Sosiobiologista näkemystä voidaan laajentaa koskemaan myös ryhmäkäyttäytymistä 

samojen sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat yksilöä. Tällöin yksilö identifioituu 

omaan ryhmäänsä, ja  kohdistaa positiiviset tunteensa, kuten huolenpidon, avun ja 

rakkauden siihen. Oma ryhmä auttaa hänen selviytymistään. Negatiiviset tunteensa 

hän kohdistaa vieraaseen ryhmään, joka uhkaa oman ryhmän olemassaoloa. 

(Spillmann & Spillmann 1997, s.51-52). 
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2.2.3 Viholliskuvien psykologinen perusta 

Viholliskuvatutkimuksen juuret jakautuvat monelle tieteenalalle, ja niiden 

erottaminen toisistaan on hankalaa. Etenkin James A. Ahon fenomenologiassa 

sosiologiset ja psykologiset näkökulmat liittyvät tiiviisti toisiinsa. Rakenteellisen 

selkeyden vuoksi pidän kuitenkin perusteltuna jakaa Ahon ajatukset kahteen 

kappaleeseen, viholliskuvien psykologiseen ja sosiologiseen perustaan. Tässä 

kappaleessa tarkastelen viholliskuvien psykologisen perustan kolmea suuntausta; 

psykoanalyyttisia teorioita, kognitioteorioita sekä Ahon fenomenologiaa. 

 

2.2.3.1 Psykoanalyyttiset teoriat 
 
Vihollisuuden psykoanalyyttiset näkökohdat liittyvät Sigmund Freudin ajatuksiin. 

Kuten sosiobiologeille, myös Freudille ihmisen aggressio juontaa biologisista 

ominaisuuksista. Hänen mukaansa ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaa kuitenkin myös 

hänen psykologinen kehityksensä sekä se, että hän pystyy kontrolloimaan 

käyttäytymistään toisin kuin eläimet. (Fiebig-von Hase 1997, s.5)  Freudin mukaan 

ihmisen kapasiteetti ymmärtää itsensä ja toiset, sekä ryhmätasolla hänen 

kapasiteettinsa tuntea kuuluvuutta ryhmään juontavat kaikki lapsuuden kokemuksista 

ja kehityksestä (Spillmann & Spillmann 1997, s.57).  

 

Vihollinen syntyy varhaislapsuuden kokemuksista, silloin muodostuvan 

persoonallisuuden tarpeista ja taipumuksesta kohdistaa vihamielisyys läheisten 

ihmisten asemesta vieraisiin. (Harle 1991, s.38) Lapsena opitut viholliskuvat toimivat 

taustana viholliseen tulevaisuudessa liitettäville negatiivisille ominaisuuksille ja 

stereotyyppiselle ajattelulle. (Fiebig-von Hase 1997, s.5)10 

                                                 
 
10 Freud käyttää termiä objektisuhteet, jolla tarkoittaa sisäisiä mentaalisia kokemuksia, jotka syntyvät 
lapsen emotionaalisista kokemuksista ja suhteesta muihin ihmisiin ja asioihin. Objektisuhteet 
muodostuvat ensin lapsen ja äidin suhteessa ja niistä tulee osa lapsen sisäistä elämää. Näiden 
kokemusten kautta lapsi oppii muodostamaan sosiaalisia suhteita ja ymmärtämään itsensä itsenäisenä 
toimijana. Myöhemmin lapsi saa näitä kokemuksia myös isältään sekä laajemmalta yhteisöltä. 
(Spillmann & Spillmann 1997, s.57) Keskeisiä objektisuhteisiin liittyviä käsitteitä ovat sisäistäminen  
ja identifikaatio. Edellinen tarkoittaa, että lapsi omaksuu henkilöiden välisestä vuorovaikutuksesta 
juontavia arvoja ja käyttäytymismalleja. Identifikaatio on alitajuinen prosessi, jossa lapsi pyrkii 
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2.2.3.2 Kognitioteoriat 

Kognitiivisen psykologian teoriat pyrkivät selittämään ihmisen käyttäytymistä 

erilaisten tietoon ja havaitsemiseen liittyvien prosessien avulla. 

Viholliskuvatutkimuksen yhteydessä kognitioiden tutkijat kiinnittävät huomionsa 

informaation käsittelyssä havaittaviin vääristymiin (Harle 1991, s.39). Kognitio 

voidaan määritellä termiksi kuvaamaan psykologisia prosesseja, jotka osallistuvat 

tiedon hankintaan, järjestämiseen ja käyttöön. Kognitiivisen psykologian lähtökohta 

on, että kaikki vuorovaikutus olennon ja sen ympäristön välillä muuttaa olennon 

käyttäytymistä ja tietoisuutta ympäristöstään. Myös ympäristö muokkautuu olentojen 

toiminnan kautta. (Fiebig-von Hase 1997, s.7) Kognitiiviselle psykologialle on 

keskeistä oletus siitä, että ihminen järjestää käsityksensä, tietonsa ja preferointinsa 

laajemmiksi arvo- ja uskomusjärjestelmiksi. Mielikuvat, myös viholliskuvat, toimivat 

linsseinä, jotka suodattavat havaintoja ja vastaanotettavaa informaatiota näiden 

järjestelmien mukaisesti. Kognitiivinen psykologia esittääkin, että ihminen on 

vastaanottavaisin sellaiselle informaatiolle, joka jo sopii hänen olemassa olevaan 

arvojärjestelmäänsä. (emt. s.8) 

 

Ihminen liittää erilaisia ominaisuuksia kategorioihin, joita muodostaa 

arvojärjestelmiensä yhteydessä. Tässä yhteydessä viholliskuvat voidaan tulkita osaksi 

näitä arvo- ja kategorisointijärjestelmiä. Viholliskuviin ihminen liittää erittäin 

negatiivisia arvoja. Kognitiivinen psykologia korostaa poliitikkojen, 

tiedotusvälineiden ja muiden sosialisaatiota edistävien tahojen merkitystä 

viholliskuvien synnyttämisessä. Nämä tahot välittävät vääristynyttä informaatiota 

ihmiselle, jonka arvojärjestelmään tämä informaatio liittyy. (Fiebig-von Hase 1997, 

s.7-9) Toisaalta yksi tärkeimmistä vääristymien aiheuttajista on myös tietämättömyys. 

Tietojen puuttuessa ‘toisen’ tai vihollisen myönteiset piirteet arvioidaan alakanttiin ja 

kielteisiä puolia liioitellaan. Vähäisen tiedon vuoksi ihminen valmistautuu pahimpaan 

mahdolliseen. Voidaankin todeta, että viholliskuva kehittyy valikoidun informaation 

perusteella, usein välikäsien, kuten tiedotusvälineiden kautta. (Harle 1991, s.39)  

                                                                                                                                           
muovautumaan samanlaiseksi kuin ihmiset, jotka merkitsevät hänelle paljon. Näin hän imee heidän 
maailmankatsomuksen omaan ajatusmaailmaansa. (Spillmann & Spillmann 1997, s.60-61)  
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2.2.3.3 Psykologinen fenomenologia 
 
Tutkielmani teoriaosuudessa James A. Aholla on keskeinen rooli. Hän kutsuu 

edustamaansa tutkimusotetta nimellä humanistinen fenomenologinen sosiologia. 

Nimestä huolimatta hän soveltaa sitä sosiologisen perspektiivin lisäksi myös 

psykologiseen perspektiiviin (Harle 1991, s.39-40). Esittelen ensin fenomenologian 

periaatteet, ja syvennyn sitten sen psykologiseen aspektiin viholliskuvien perustana. 

Ahon sosiologista fenomenologista lähestymistapaa esittelen seuraavassa 

kappaleessa. 

 

Fenomenologian lähtökohta on konstruktionistinen; maailma hahmotetaan 

subjektiivisesti. Vaikka puhumme maailmasta objektiivisena paikkana ja objektiivisin 

termein, fenomenologia esittää tämän olevan vain luonnolliselta tuntuva tapa, johon 

ihmiset ovat tottuneet. (Aho 1994, s.5) 

 

For even a moment’s reflection reveals that what I see as trash, some other person 

might well see as food, what I experience as pleasure, someone else may see as pain, 

what I call duty may in reality be a choice; and thus the social institutions we 

commonly hold to be inexorable, necessary and unavoidable are in fact our own 

collective creations, hence not inevitable at all. (Aho 1994, s.5) 

 

Subjektiiviset todellisuudet eivät kuvaa sitä, millainen asioiden todellinen laita on, 

vaan ovat Ahon termiä lainatakseni kulttuurisia käsitöitä. Aho perustaa ajatuksensa 

Immanuel Kantin esittämään vastakohtaisuuteen noumenan ja phenomenan välillä. 

Edellinen termi viittaa maailmaan sinänsä (objektiivisena Jumalan tekeleenä), 

jälkimmäinen puolestaan maailmaan ihmisen kokemana. Ihminen ei Kantin mukaan 

voi koskaan tuntea noumenan maailmaa, hän voi ainoastaan havaita sitä aistiensa ja 

tulkintojensa kautta. Ahon mielenkiinto kohdistuu siis phenomenan maailmaan. 

(Harle 1991, s.40) 

 

Fenomenologian liitoskohta viholliskuviin on siinä, että vihollinen on olennainen osa 

jokaisen ihmisen maailmaa. Sitä pidetään vastuullisena pahoista asioista elämässä. 
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Riippumatta siitä kuinka tosipohjaisena ja luonnollisena vihollinen käsitetään, 

todellisuudessa se on ainakin osittain ihmisen oma luomus. Aho lisää, että vihollinen 

harvoin on vain yhden ihmisen aikaansaannos, vaan jotain sosiaalisesti ja yhdessä 

tuotettua. (Aho 1994, s.5-6) 

 

Psykologisessa fenomenologiassa Aho kiinnittää huomiota kahteen kysymykseen. 

Ensinnäkin häntä kiinnostaa, mikä on ihmisten kokeman maailman, ja tähän liittyen 

vihollisen sisältö. Toisin sanoen, miten vihollinen nähdään ja määritellään, ja mikä 

vihollinen on? Toiseksi Aho pohtii, kuinka ihmisten kokema maailma rakentuu, ja 

miksi joku koetaan viholliseksi. (Harle 1991, s.40) James Ahon vastaus on, että 

vihollinen luodaan empaattisen projektion avulla (Aho 1995, s.112). Tähän termiin 

liittyy kaksi käsitettä, joihin seuraavaksi paneudun. Nämä käsitteet ovat kielteinen 

siirto sekä ‘itseyden’ ja ‘toiseuden’ erottelu.  

 

Ahon mukaan länsimaiselle ihmiselle on tyypillistä kolmen toisiaan vahvistavan 

erottelun tekeminen. Keskeisin niistä on jako ‘minun’ ja ‘ei-minun’, eli ‘minuuden’ ja 

‘toiseuden’ välillä. Toinen erottelu koskee ‘läheisen toisen’ ja ‘kaukaisen toisen’ 

eroa. ‘Läheistä toista’, kuten ystävää tai rakastettua, puhutellaan erisnimellä ja häntä 

sinutellaan. ‘Kaukainen toinen’ saa puhuttelussa sukunimen ja Te- tai puhekielen 

kolmannessa persoonassa usein se-pronominin. Kolmas erottelu sitoo ‘minut’ yhteen 

‘läheisen toisen’ kanssa ja tuottaa ‘meidät’. Se myös kokoaa yhteen ‘kaukaiset toiset’, 

joihin viitataan ‘heillä’ tai ‘niillä’. (Harle 1991, s.40-41) Nämä erottelut eivät sinänsä 

tuota vielä vihollista, koska niihin ei liity hyvän ja pahan ulottuvuutta. Vihollisuuteen 

tarvitaan empatian käsitettä, johon siirryn seuraavaksi. 

 

Empatia on Ahon mukaan ‘itsen’ samaistumista kohteeseen, joka ei ole ‘itse’. Tällöin 

ihminen asettuu kuvitteellisesti toisen ihmisen rooliin ja tilanteeseen. (Aho 1994, 

s.112) Ahon käsityksellä empatiasta on kuitenkin negatiivinen sävy, sillä hänelle se 

on väline vihollisen rakentamiseksi. ‘Minä’ omaksuu ‘toisen’, kuvittelee itsensä 

‘toiseksi’ tai ‘toisen’ asemaan. Täten ‘minä’ projisoi itsensä ja tuntemuksensa 

‘toiseen’, ja kuvittelee, miten ‘minä’ tuntisi, jos olisi ‘toinen’. Täten tietoa ‘toisesta’ 
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ei hankita aistihavaintojen ja objektiivisten tietojen avulla, vaan tuottamalla hänestä 

aktiivisesti kuva, joka heijastaa yksinomaan tarkkailijan omia motiiveja. (Aho 1994, 

s.112-113) Tällainen refleksiivinen empatia ei lisää ‘minän’ tietoa tai ymmärrystä 

‘toisesta’.  

 

‘Toisen’ kokeminen pahaksi viholliseksi on refleksiivisen empatian erityistapaus, ja 

tapahtuu kielteisen siirron avulla. Siinä ‘minä’ mieltää omat kielteiset ominaisuutensa 

‘toisen’ ominaisuuksina, ja kohtelee ‘toista’ siten kuin nämä ominaisuudet olisivat 

hänelle luonnollisia. (Aho 1994, s.113) Fenomenologisen psykologian mukaan 

‘toiseen’ siirretään se, mitä omassa itsessä ei voida hyväksyä, kaikki likaisuus, 

eläimellisyys ja lihallisuus. Tätä kielteistä siirtoa helpottaa, jos ‘toinen’ eroaa 

‘minästä’ ihonvärin, käyttäytymisen tai uskonnon perusteella. Nämä ulkoisesti 

havaittavat erot toimivat koukkuina, joihin ‘minä’ tarraa. Harle kirjoittaa: 

 

Erilaisia ihmisiä on helpompi syyttää arkkityyppisistä rikoksista (isänmurha), 

seksuaalisesta poikkeavuudesta (insesti, eläimiin sekaantuminen ja 

homoseksuaalisuus) ja kielletyn ruuan syömisestä (ihmissyönti). Kristikunnan ja 

länsimaiden viholliset – juutalaiset, noidat, itämaiset ja mustat – ovat seuranneet 

toisiaan syytöksien kohteina. (Harle 1991, s.41) 

2.2.4 Viholliskuvien sosiologinen perusta 

Sosiologiset teoriat korostavat ryhmämuodostuksen merkitystä viholliskuvien 

perustana. Niiden mukaan ihmiset ovat aina kuuluneet sosiaalisiin ryhmiin. Taipumus 

asettaa oma ryhmä muiden edelle johtaa näkyvien erojen, kuten valkoinen ja musta, 

muslimi ja kristitty, sosiaaliseen tulkintaan. Ofer Zurin mukaan toista ryhmää aletaan 

pitää pahana ja vaarallisena, ja näin sille annetaan vihollisen merkitys, sitä pelätään ja 

vihataan, ja sitä vastaan halutaan puolustautua (Zur 1991, teoksessa Harle 1991, 

s.41). Sosiologiset teoriat eivät koske vain pieniä ryhmiä, vaan pätevät yhtä lailla 

myös valtioiden ja valtioliittojen tasolla (Harle 1991, s.43). Sosiologisille teorioille 

on keskeistä ryhmien tapa jaotella arvoja, ominaisuuksia, ihmisiä ja muita ryhmiä 

kuuluviksi omaan ryhmään tai sen ulkopuolelle. 
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Sosiologi George Simmel korostaa ryhmien välisen suhteen ja erityisesti niiden 

välisen konfliktin merkitystä ryhmän muotoutumiselle ja sen sisäiselle kiinteydelle. 

Konflikti lisää ryhmän jäsenten yhteenkuuluvuutta ja todistaa ryhmän 

ainutlaatuisuudesta. Kun toiselle ryhmälle annetaan vihollisen merkitys, 

vastakkainasettelu kärjistyy, ja konfliktin hyödyllisyys ryhmälle lisääntyy. Samalla 

‘meille’ annetaan hyviä ja ‘heille’ pahoja ominaisuuksia. (Coser 1956, teoksessa 

Harle 1991, s.43) Myös arvoilla on merkitystä. William Eckhardtin mukaan ryhmä 

kokee omat arvonsa niin tärkeiksi, että olettaa kaikkien muiden kannattavan niitä 

automaattisesti. Jos jokin toinen ryhmä ei näin tee, syntyy siitä helposti viholliskuva. 

(Harle 1991, s.43) 

 

David Kennedy kirjoittaa ‘toiseudesta’ ryhmiä uhkaavana vaarana, mutta huomauttaa, 

että ‘toiseus’ on ryhmän subjektiivinen käsitys, ja sen yhteys totuuteen voi olla 

heikonlainen. (Kennedy 1997, s.339-356) Sosiaalipsykologia puolestaan korostaa 

ryhmän merkitystä yksilön itseidentifikaatiolle. Ryhmän jäsenyys tyydyttää 

emotionaalisen tarpeen kuulumisesta johonkin, ja tämä edellyttää ryhmän arvojen ja 

stereotyyppien hyväksyntää. (Fiebig-von Hase 1997, s.16) Ryhmän sisällä vallitsee 

sisäinen paine arvojen hyväksyntään ja omaksumiseen, mikä ylläpitää ryhmän 

identiteettiä. Uhat voimistavat tätä painetta ja erottavat selkeästi ystävän vihollisesta. 

(Allport 1997, passim) 

 

Aho esittää kolme sosiologista periaatetta ryhmien välisestä suhteesta. Ensinnäkin, 

ryhmän sisäinen rauha korreloi sen vihamielisiin suhteisiin ulkoisten ryhmien kanssa. 

Hän yhtyy siten muiden tutkijoiden näkemykseen ryhmän viholliskuvien 

merkityksestä ryhmän sisäisenä kiinteyttäjänä. Aho kuitenkin huomauttaa, etteivät 

viholliskuvat suinkaan ole ainoa tai välttämättä edes tehokkain keino ryhmän 

eheyttämisessä. Yhteinen kulttuuri, yhteiset tarpeet tai ylempi auktoriteetti, kuten laki 

tai valtio, voivat edistää ryhmän kiinteyttä. Hän kuitenkin lisää, että 

monikulttuurisissa yhteiskunnissa, kuten Yhdysvalloissa, entisessä Jugoslaviassa tai 

entisessä Neuvostoliitossa vihollisten merkitys on huomattava. Toiseksi Aho toteaa, 

että ryhmät näkevät itsensä likaisen, pahan ja kaoottisen vastustajan vastakohtana, 
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kaikkena sinä, mitä eivät hyväksy itsessään. Samalla tavoin kuin kielteinen siirto 

toimii hänen psykologisessa fenomenologiassaan, toimii se myös sen sosiologisessa 

näkökulmassa. Kolmanneksi Aho kirjoittaa, että vaikka vihollinen edistää ryhmän 

sisäistä koheesiota, vihollinen esiintyy eri aikoina, eri paikoissa ja eri muodoissa. 

Rationaaliset ryhmät harjoittavat ulkoisen aggression politiikkaa vain kun siihen on 

tarvetta, esimerkiksi kun ryhmän sisäinen rauha on vaakalaudalla. (Aho 1994, s.85-

89) 

 

Sosiologiset teoriat keskittyvät siis kuvaamaan ryhmien välisiä suhteita, jotka 

vaikuttavat ryhmien sisäisiin suhteisiin, niiden yhtenäisyyteen ja niiden identiteettiin. 

Kun molemmat ryhmät näkevät toisensa viholliskuvien kautta, niiden suhteesta 

muodostuu molemminpuolisesti konfliktuaalinen. 

2.2.5 Viholliskuvien uskonnollishistoriallinen perusta ja sankarin teema 

Vilho Harle pohtii kirjassaan Hyvä, paha, ystävä, vihollinen vihollisuuden 

uskonnollisia, mytologisia ja historiallisia juuria. Keskeistä on kosmoksen ja 

kaaoksen ikuinen ristiriita. Ihminen samaistaa tämän ristiriidan koskemaan ‘meidän’ 

ja ‘heidän’ maailmansa ristiriitaa. Edellinen on sitä, mikä on tuttua ja järjestynyttä, 

jälkimmäinen näyttäytyy merkityksettömyytenä ja uhkana. Harlen mukaan uhka ei 

tarkoita vain ruumiillisen olemassaolon loppumista, vaan jotain paljon vakavampaa: 

uhka kohdistuu itse todellisuuteen, ja ihminen pelkää menettävänsä todellisuuden ja 

muuttuvansa merkityksettömäksi.  (Harle 1991, s.20-21) 

 

Harle puhuu dehumanisaatiosta välineenä, jolla tasa-arvoiset soturit riistävät toisiltaan 

ihmisyyden. Tämä mahdollistaa toisen ihmisen surmaamisen. Harle näkee 

vihollisuuden tarpeen kaipuuna mytologiaan, tarinaan, jossa soturi saa maailmaansa 

merkityksen. Tällainen tarina rakentuu helpoimmin vihollisen varaan, sillä ilman 

vihollista mikään tarina ei olisi uskottava. Viholliseen yhdistetään kaaoksen merkitys. 

(Harle 1991, s.22-23) 
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Harlen uskonnollisiin ja historiallisiin näkökohtiin perustuvat selitykset pohjautuvat 

länsimaiseen maailmankatsomukseen, jonka Harle näkee ajattelumme 

peruselementtinä. Katsomme maailmaa dualistisesti, emmekä voi nähdä hyvää ilman 

pahaa tai ystävää ilman vihollista. Dualismi on Harlen mukaan etenkin länsimaisen 

kulttuurin ominaisuus. Ihmisellä on tarve kokea sosiaalinen todellisuus 

vastakohtaparien kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi ‘totuus’ ja ‘valhe’, ‘me’ ja ‘he’, 

‘ystävä’ ja ‘vihollinen’ sekä ‘hyvä’ ja ‘paha’. Länsimainen ihminen edustaa 

mielestään positiivisia arvoja, kun negatiiviset arvot taas yhdistetään ‘Toiseen’ ja 

viholliseen. (Harle 1991, s.26) Harle esittää dualismin juurien juontavan 

zarahustralaisuuteen, varhaiseen kristinuskoon ja islamilaisuuteen. Hän näkee hyvän 

ja pahan vastakohtaisuuden juontavan myös poliittisesta vastakohtaisuudesta Antiikin 

Kreikasta ja Roomasta. Esimerkiksi Ateena puolusti demokratiaa diktatuureja vastaan 

ja kävi sotaa vapauden puolesta niitä vastaan, jotka halusivat riistää sen. (Harle 1991, 

s.27)  

 

Sankarimyytti esiintyy myös muiden tutkijoiden kirjoituksissa. Sankariteorian 

ensimmäisiä hahmottelijoita oli Ernest Becker, jonka mukaan kaikkien olentojen 

perustavoitteena on tuntea olonsa hyväksi, maksimoida mielihyvä ja minimoida 

tuska. Olennot haluavat tietää, että heidän olemassaolonsa kosmoksessa on jotenkin 

merkittävä ja oikeutettu. Ihmiset haluavat tuntea itsensä sankareiksi. (Becker 1968, 

1973, 1975, teoksessa Aho 1994, s.23) Ajatus sankarillisesta maailman 

pelastamisesta pahalta ei ole sidottu vain länsimaiseen ajatteluun, vaan se voidaan 

löytää myös esimerkiksi islamista, atsteekkien guerra floridasta sekä hinduismista 

(Aho 1994, s.24). 

 

Länsimaisen uskonnollisen tradition mukaan maailma on problemaattinen ja labiili, ja 

siten altis muutoksille. Mikään tai kukaan ei kuitenkaan voi muuttaa maailman 

olemusta kertaheitolla. Tämän vuoksi ihmiset ja ryhmät keskittyvät pahan 

ilmentymään, kuten vääräuskoisuuteen, muukalaiskansaan tai rikolliseen, joka on 

karkotettava tai tuhottava. Ahon mukaan heroismin dialektiikka koostuu kolmesta 

kohdasta. Ensimmäisessä sankari kuvittelee ideaalin, johon liittyy hyvyyden arvoja, 
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kuten demokratia, tasa-arvo, vapaus ja rakkaus. Toisessa kohdassa todellisen 

maailman luonne asettuu vastapainoksi tälle ideaalille. Siihen liittyy pahuuden 

asioita, kuten epätasa-arvoisuus, tyrannia ja epäluottamus. Ristiriitaisuudesta syntyvät 

pathos ja compathos, tuska ja myötätunto muita kohtaan. Lievittääkseen omaa 

tuskaansa ja myötätunnon kautta koettua muiden tuskaa sankari yrittää Ahon 

kolmannessa kohdassa tehdä ideaalista todellisuutta. Aho jatkaa toteamalla, että 

sankari tarvitsee vihollisen. Jos sellaista ei ole ontologisesti olemassa, on sellainen 

valmistettava (Aho, 1994, s.25-26).  

 

2.3 Vihollisen rakentuminen 
Tässä kappaleessa käsittelen viholliskuville ominaisia piirteitä, selvitän James Ahon 

todellistamisprosessin, jolla ‘toisesta’ tehdään vihollinen, sekä käsittelen 

viholliskuvien funktionaalista ulottuvuutta, toisin sanoen vihollisen olemassaolosta 

juontuvia käytännön hyötyjä. 

2.3.1 Viholliskuvan ominaisuuksia ja tyyppejä 

Tässä tutkielmassa käsitellyn perusteella viholliskuvat perustuvat todelliseen tai 

keinotekoisesti luotuun vastakohtaisuuteen ryhmien ja yksilöiden välillä. Ne 

herättävät pelkoa, aggressiota ja vihaa. Kurt ja Kati Spillmann (1997, s.50-51) 

esittävät viholliseen reagoimisen oireyhtymänä, jolle ovat ominaisia seuraavat 

piirteet:  

 

1. Negatiiviset odotukset. Kaikki vihollisen toiminta nähdään uhkaavina aikomuksina 

omaa ryhmää kohtaan. “Kaikki mitä vihollinen aikoo, on tarkoitettu vahingoittamaan 

meitä”. 

2. Vihollisen syyttäminen. Vihollista pidetään syyllisenä kaikkiin stressitekijöihin, 

jotka kohdistuvat ryhmään. 

3. Vihollisen samaistaminen pahaan. Vihollisen arvojärjestelmä edustaa oman 

ryhmän arvojärjestelmän negaatiota. Vihollinen edustaa meidän vastakohtaamme, ja 
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sen pyrkimyksenä on tuhota meidän korkeimmat arvomme. Sen vuoksi se on 

tuhottava. 

4. Nollasumma-ajattelu. Se mikä on viholliselle hyväksi, on meille pahaksi ja toisin 

päin. 

5. Stereotypisointi ja deindividualisaatio. Kaikki jotka kuuluvat vihollisryhmään ovat 

faktuaalisesti vihollisia ja samanlaisia kuin muukin vihollisryhmä. 

6. Kieltäytyminen osoittamasta myötätuntoa. Vihollisen kärsimysten edessä 

kieltäydytään tuntemasta sääliä tai myötätuntoa. Jyrkkä vastakkainasettelu kumoaa 

tällaiset tunteet. “Meidän ja vihollisen välillä ei ole mitään yhteistä, ja on vaarallista, 

itsetuhoista ja asiaankuulumatonta osoittaa inhimillisiä tunteita vihollista kohtaan”.  

 

Näihin piirteisiin liittyy esimerkiksi, että hyökkäys- ja puolustusaseet erottuvat 

toisistaan vain sen mukaan, ketä vastaan ne on suunnattu. Omat aseet ovat 

puolustuksellisia, vastapuolen aseet hyökkäyksellisiä. Vastapuolen vihamielisiä 

tekoja selitetään vastustajan luonteen ominaisuuksilla, kun taas myönteisiä, 

sovittelevia tekoja selitetään tilannetekijöillä. Toisin sanoen, kun vastustaja tekee 

jotain kielteistä, syynä on hänen tietoinen valintansa. Kun vastustaja tekee jotain 

myönteistä, hänet on onnistuttu pakottamaan siihen vastoin tahtoaan tai sitten teko 

perustuu laskelmointiin; toisen toimintaa selitetään kielteisillä motiiveilla, oman 

toiminnan taustalla on myönteiset motiivit. (Harle 1991, s.34-45) 

 

Keskeistä viholliskuville on dehumanisaation käsite, jolla vastustajan ihmisyyttä 

riisutaan. Murray Edelmanin mukaan yksilöiden tunnustaminen ihmisiksi on yhtä 

kuin jättää nimeämättä heidät vihollisiksi. (Edelman 1988, s.77) Ofer Zur (1991, 

teoksessa Harle 1994, s.231-232) on luokitellut dehumanisaation asteita kuuteen 

luokkaan. Nämä dehumanisaation asteet ovat usein selkeästi havaittavissa vakavista 

konflikteista, etenkin poliitikkojen ja median teksteistä. 

 

1. Paha ihmisolento. Ulkoryhmän jäsen kuvataan ihmisenä, mutta häneen liitetään 

kielteisiä ominaisuuksia. Hänen ihmisyyttään ei kuitenkaan kyseenalaisteta. 
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2. Kasvoton massa. Ulkoryhmä nähdään kasvottomana, yksilöllisyytensä 

menettäneenä ja ilmeettömänä joukkona. Esimerkiksi kaikkien kiinalaisten 

näkeminen samanlaisena. Tällainen näkemys toisesta ei vielä ole kovin voimakas 

viholliskuva. 

3. Viettelevä nainen. Zurin mukaan tämä hahmo on klassikko viholliskuvien 

historiassa, ja esiintyy jo Ilmestyskirjan Roomalle antamassa kuvassa. Nykyaikana 

esimerkiksi Beirut on kuvattu uhkeana naisena, jonka rinnat ovat täynnä kranaatteja, 

ja Mihail Gorbatshovin rauhanaloitteet tulkittiin alun perin naiselliseksi viettely-

yritykseksi. 

4. Humanoidi. Ulkoryhmän jäsen on menettänyt täysin ihmishahmonsa. Tilalla on 

kuva saatanasta, pahasta, joka on kuoleman, hävityksen ja kärsimyksen symboli. 

Suuri saatana ja paha on termi, jota Persianlahden osapuolten päämiehet George Bush 

ja Saddam Hussein käyttivät toisistaan. Samoin Ronald Reaganin retoriikassa 

Neuvostoliitto esitettiin pahan valtakuntana. Tässä tapauksessa dehumanisaatiosta 

voidaan puhua myös demonisaationa. 

5. Eläin. Ulkoryhmän jäsen on saanut rotan, käärmeen tai jonkin negatiiviseksi 

mielletyn eläimen hahmon, ja on kadottanut viimeisetkin inhimilliset piirteensä. 

Zurin mukaan jäsen on muuttunut metsästyksen kohteeksi ja saanut osakseen jopa 

uhrieläimen rooli. Tällä Zur viittaa heroismiin, jossa sankari tarvitsee uhrin kaltaista 

vihollista täyttääkseen tarkoituksensa. Alhaisia eläimiä tapettaessa ei kuitenkaan 

tapeta vertaisia, vaan esimerkiksi rottia (juutalaiset kaasukammiossa) tai elukoita 

(Truman Hiroshiman atomipommista).  

6. Eloton esine tai ‘uuspuheen’ kiertoilmaisu. Ihmisten ja ulkoryhmän sijasta nyt 

puhutaan pelkistä aseista ja asejärjestelmistä. Ihmiset on korvattu koodisanoilla. 

Voidaan puhua esimerkiksi Minuteman I.stä hyökkäämässä SS20:n kimppuun tai 

kollateraalisesta tuhosta (siviiliuhrit). Samoin Persianlahden sodassa lentokoneet ja  

täsmäaseet tuhosivat vain rajattuja kohteita, rakennuksia ja irakilaisia aseita.  

 

Kurt ja Kati Spillmann kirjoittavat kaksoismoraaliperiaatteesta, jonka mukaan omaa 

ryhmää ja vihollisia arvioidaan erilaisten moraalistandardien mukaisesti. Teot, jotka 

sallitaan oman ryhmän jäsenille, etenkin vihollista kohtaan, ovat 
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anteeksiantamattomia ja hyväksymättömiä, kun vihollinen syyllistyy niihin. 

Esimerkiksi oman ryhmän jäsenen tappaminen ei ole sallittua, mutta vihollisen 

tappaminen on. (Spillmann & Spillmann 1997, s.52-53) 

 

Ulrich Beck huomauttaa, että vihollisuus luo vihollisuutta. Hänen mukaansa 

viholliskuvien legitimiteetti perustuu siihen, että viholliset pakotetaan rooleihinsa, ja 

vihollisuus on aina kohteen tahdon vastaista. Molemmat osapuolet näkevät itsensä 

pikemminkin uhreina.  

 

Viholliskuva saavuttaa jotain uskomatonta: Sen luojalla on aktiivinen rooli, mutta 

vastuu aktiivisuudesta vieritetään vihollisen niskoille. Viholliskuva antaa sen luojalle 

oikeuden vastata vihollisuuteen, jonka se itse on luonut.  (Beck 1997, s.81) 

2.3.2 Viholliskuvien luominen ja niiden ylläpitäminen 

Kirjassaan This Thing of Darkness (1994) James A. Aho hahmottelee reifikaatio 

(todellistamis)prosessin, jonka kautta mielikuvat, käsitykset ja ajatukset muuttuvat 

ihmisten mielessä todellisuudeksi. Tämän prosessin vaiheet perustuvat ennen kaikkea 

Peter Bergerin ja Thomas Luckmannin teokseen Todellisuuden sosiaalinen 

rakentaminen (1997). He määrittelevät askeleet, joiden kautta reifikaatio etenee: 

nimeäminen, legitimointi, myyttien tekeminen, sedimentaatio (siirtäminen) ja rituaali. 

Nämä askeleet eivät välttämättä kaikki esiinny kaikissa tapauksissa eivätkä aina tässä 

järjestyksessä. Näen, että medialla on huomattava rooli askelten toteutumisessa.  

 

Nimeäminen. Etenkin julkisuudessa asioihin, ihmisiin ja ryhmiin liitetään löyhin 

perustein leimoja ja tunnuksia. Esimerkiksi huhut ja tiedotusvälineiden jutut 

kunnostautuvat nimeämisessä. Olennaista nimeämisessä on, että se ei ainoastaan 

kuvaile asioita, vaan myös retorisesti luo kohteen vihamielisyyksille. Sodan tai kriisin 

aikana nimittely kohdistuu mielivaltaisesti kaikkiin, jotka ovat omien päämäärien 

tiellä.  
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Legitimaatio. On yksi asia nimitellä toisia, ja toinen asia saada nämä nimittelyt 

pitämään. Tämän aikaansaamiseksi ne on legitimoitava ja niiden totuudellisuus 

osoitettava. Yksi keino legitimaation saavuttamiseksi on julkinen seremonia, jossa 

tuomarit, asiantuntijat tai muut ryhmän luottamusta nauttivat henkilöt todistavat 

nimeämisen paikkansapitävyyden. 

 

Myyttien tekeminen. Tällä tarkoitetaan eräänlaisen historiallisen tiedoston 

rakentamista jonkun tai jonkin pahuudesta. Tämä vastaa legitimointia 

tarkoitusperältään, mutta voi tapahtua myös virallisten kanavien ulkopuolella. 

Myyttien tekeminen tapahtuu usein jälkiviisaasti. Tapausta edeltävää historiaa 

käytetään todisteena tapaukselle annetun tunnuksen pitävyydestä tai se rinnastetaan 

muihin vastaaviin tapauksiin, kuten Saddam Hussein Hitleriin Persianlahden sodassa. 

 

Siirtäminen. Kun kokemus on muotoiltu legitiimiksi myytiksi, se voidaan siirtää 

eteenpäin ihmisiltä toisille ja sukupolvien yli. Näin kokemus tulee saatavaksi niille, 

jotka eivät ole olleet paikalla. Siirtämisen (sedimentaation) kautta legendat alkavat 

elämään omaa elämäänsä, ja niistä muodostuu osa arkipäivän itsestäänselvyytenä 

pidettävää tietoa. Sedimentaatioon liittyy, että kokemuksen viestiä tiivistetään ja se 

muotoillaan hokemuksenomaiseksi totuudeksi, jolloin sen panetteleva sanoma 

kärjistyy. 

 

Rituaalit. Nämä toistavat uskotun totuuden niin usein ja tehokkaasti, että se varmasti 

pysyy ihmisten tietoisuudessa. Rituaalissa myytti palautetaan elämään, toistetaan 

alkuperäinen tapahtuma ja tehdään totuus eläväksi kokemukseksi.  

 

Murray Edelmanin mukaan vihollisuuden oikeuttaminen rakentuu menneisyyden, 

nykyisyyden ja tulevaisuuden selittävän narratiivin muotoon. Kertomus rationalisoi 

kovaotteiset keinot vihollisia vastaan sillä perusteella, että paha on tuhottava ihmisten 

pelastamiseksi. Rakennettaessa vihollisia ja narratiiveja, jotka määrittelevät heidän 

paikkansa historiassa, vihollisen rakentava taho määrittelee myös itsensä. Sodan 

lietsominen ulkomaista vihollista vastaan, joka uhkaa valtiota, rakentaa omasta 
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valtiosta viattomien sankarien kansakuntaa. Määriteltäessä vastapuoli pahaksi tullaan 

samalla määritelleeksi itsensä hyveelliseksi. (Edelman 1988, s.76) 

 

Edelmanin mukaan poliittiset johtajat ovat hyvän ja pahan valmiita symboleja toisin 

kuin historialliset trendit, sosiaaliset olosuhteet tai tuotantosuhteet. He saavat laajat ja 

monimutkaiset asiat näyttämään ymmärrettäviltä. Johtajista tehdään asioiden 

objektifikaatioita, koska heihin on helppo samastua; heitä on helppo vihata tai 

rakastaa, kannattaa tai vastustaa. (Edelman 1988, s.39) Esimerkiksi Saddam Hussein, 

Slobodan Milosevic tai Osama bin Laden edustavat länsimaisille mediankuluttajille 

kokonaista merkitysten maailmaa, jotka henkilöityvät yksiin kasvoihin. 

2.3.3 Viholliskuvien funktionaalinen ulottuvuus 

Viholliskuvilla on myös funktionaalinen ulottuvuutensa. Ne palvelevat ryhmän 

tarkoitusperää sen oman koheesion vahvistamiseksi. Käytännössä tästä ryhmän 

yhteishengestä ovat eniten huolissaan vallanpitäjät ja hallitsijat, laajemmin ajateltuna 

vallitseva ideologia. He tuottavat viholliskuvat kansan sisäistettäväksi normaalissa 

arkipäivän elämässään. Viholliskuvilla valtio voi myös suoranaisesti oikeuttaa 

toimiaan muita valtioita ja ryhmiä kohtaan. (esim. Beck 1997, Fiebig-von Hase 1997, 

Aho 1994, Harle 1990) 

 

Ulrich Beck pitää viholliskuvia aseisiin kutsun edeltäjänä. Ne oikeuttavat varustelun, 

mobilisaation, sotilaallisen tiedustelun ja demokraattisen vapauden rajoittamisen. 

Hänen näkemyksensä liittyvät tiiviisti valtioon ja sotavoimiin. Beckin mukaan 

viholliskuvat kuitenkin edellyttävät kulttuuristen ennakkoluulojen olemassaoloa. 

Näitä ennakkoluuloja ei voida luoda tyhjästä, vaan ne pohjautuvat stereotypioihin ja 

autostereotypioihin, jotka ovat jo olemassa kulttuurissa. Viholliskuvien luomisessa 

nämä ennakkoluulot käytetään hyväksi, niitä muokataan, legitimoidaan ja kehitellään, 

kunnes tuloksena on viholliskuva. Sosialisaation kautta viholliskuva johtaa vihollisen 

muodostamiseen kansakunnan mielessä. (Beck 1997, s.66-67) Ilman solidariteetin 

tuomaa voimaa valtiot ovat vain keinotekoisesti rakennettuja kuoria, jotka romahtavat 

paineen alla. Toisaalta, ilman valtion legitiimin voimankäytön monopolin tuomaa 
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turvaa kulttuurit ja kansat, joista valtiot koostuvat, ovat yleistä saalista muille. (Beck 

1997, s.70) Vihollisia vaihdetaan joskus toisiin, jotta kognitiivinen rakenne pysyy 

elinvoimaisena ja uskottavana. Aikojen muuttuessa viholliset usein vaihtuvat, vaikka 

vanhat viholliset voivatkin säilyä uusien ohessa. (Edelman 1988, s.81) 

 

Beck korostaa asevoimien ja valtion keskinäistä suhdetta, ja erityisesti niiden 

taloudellisten intressien yhteenkietoutumista sotateolliseksi kompleksiksi. 

 

A lack of enemies does not mean a lack of enemy images. On the contrary, an 

insatiable need for new enemy images seems to arise. These are the paradoxes of the 

victory crises of the West: without enemies there is no funding, no legitimacy, 

perhaps even no nation-state integration and legitimation, no unity within…The daily 

press reveals that an army without enemies is a kind of long-term unemployed 

service. The institution is desperate in its search for new tasks [after communism] – 

now, after dealing with drug dealers and refugees, the army may be called in to 

regulate traffic problems. (Beck 1997, s.69) 

 

Beckin mukaan viholliskuvat pakottavat yhteiskunnat joko-tai-ajatteluun, jolla 

saadaan aikaan sisäinen konsensus. Neutraalius ei ole mahdollista. Viholliskuvat ja 

niihin liittyvät ulkoiset konfliktit saavat ylimmän prioriteetin yhteiskunnassa, ja 

lakaisevat syrjään yhteiskunnan sisäiset ongelmat. Samalla ne vapauttavat 

vallanpitäjät huolehtimasta vapaan demokratian aiheuttamasta erilaisten ryhmien 

napinasta ja levottomuudesta. Konfliktin ykköspriorisointi oikeuttaa valtion 

poikkeuksellisiin toimiin myös valtion sisäisesti. (Beck 1997, s.84)  

 

As an actual living enemy…[communism]…met the most stringent requirements – in 

terms of size, virulence and stability. Its reliably hostile stance has been a fountain of 

health for the West. Its highly visible, easily comprhensible threat was a constant 

source of fresh waters of consensus flowing westwards, a mineral spring to heal the 

wounds of internal strife. (Beck 1997, s.79) 
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3. Tutkimusmetodi 
Olen valinnut metodiseksi viitekehyksekseni semioottisen kuva-analyysin, jonka 

tuloksia jäsennän diskurssianalyysin keinoin. Tarkoitukseni on kartoittaa, millaisia 

merkitysjärjestelmiä, diskursseja, liittyy Newsweekin uutisointiin Osama bin 

Ladenista. Näin pyrin selvittämään, kuinka lehdessä esiteltiin, määriteltiin ja 

rakennettiin vihollista. Tutkin löytämiäni diskursseja hegemonian ja ideologian 

käsitteiden tarjoamaa taustaa vasten, ja pyrin näin määrittelemään, missä määrin 

Newsweekin diskurssit olivat linjassa hegemonisen diskurssin kanssa. 

 

Diskurssianalyysissani nojaudun Norman Faircloughin kolmiulotteiseen kriittisen 

diskurssianalyysin teoriaan, joka on kehitelty erityisesti tiedotusvälineiden tekstejä 

silmälläpitäen. Työkaluni kuvien avaamiseen on semioottinen analyysi, joka 

pohjautuu ennen kaikkea John Fisken ja Roland Barthesin teksteihin, mutta myös 

valokuvien analyysiä käsittelevien kirjoittajien ajatuksiin. Semioottinen kuva-

analyysi on päävälineeni. Diskurssianalyysin avulla lähinnä jäsennän löytöjäni. Se 

toimii kuitenkin taustakehyksenä analyysissani, ja siksi aloitan metodisen osuuteni 

siitä. 

 

3.1 Diskurssianalyysi 
Joukkotiedotusvälineillä on kyky vaikuttaa tietoon, uskomuksiin, arvoihin, 

sosiaalisiin suhteisiin ja sosiaalisiin identiteetteihin. Ne kykenevät tekemään asioista 

merkityksellisiä sen avulla, miten ne esittävät asiat. (Fairclough 1997, s.10) 

Joukkotiedotusvälineiden puhunnat muodostavat diskursseja kielen avulla. 

Ymmärrän kielen laajasti merkkien järjestelmänä, joka rakentaa todellisuutta 

subjektiivisten merkitysten avulla.  

 

Diskurssi voidaan määritellä verrattain eheäksi säännönmukaisten merkityssuhteiden 

systeemiksi, joka rakentuu sosiaalisissa käytännöissä ja samalla rakentaa sosiaalista 
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todellisuutta. Erilaisia merkityssysteemejä on toisinaan kutsuttu diskursseiksi ja 

toisinaan tulkintarepertuaareiksi. Jokinen, Juhila ja Suoninen näkevät käsitteet niin 

läheisiksi sukulaisiksi, että laskevat molemmat saman määritelmän piiriin 

kuuluviksi.11 (Jokinen et al. 1993, s.27)  

 

Painettu materiaali on nyky-yhteiskunnassa muuttumassa yhä visuaalisemmaksi – 

sanomalehdissä liitetään yhteen sanoja ja valokuvia, karttoja tai graafisia esityksiä, ja 

kirjoitetun sivun suunnittelussa tekstin sommittelu ja visuaalinen vaikutelma ovat yhä 

merkittävämpiä tekijöitä. Visuaalisen kielen välittämiä merkityksiä voidaan, ja niitä 

on perusteltua, tutkia diskurssianalyysin keinoin. Fairclough viittaa diskurssin 

käsitteellä sekä puhuttuun että kirjoitettuun kieleen, ja käyttää käsitettä tarkoittamaan 

myös muunlaisia merkityksen tuottamisia, kuten kuvia ja sanatonta viestintää. 

(Fairclough 1997, s.75) Myös Jokinen ja Juhila huomauttavat, että ei-sanallisia tekoja 

voidaan tarkastella merkityksellisinä (Jokinen ja Juhila 1991, s.24-27, Parker 1992, 

s.8-9).  

 

Diskurssianalyysillä tarkoitetaan merkitysvälitteisen toiminnan tutkimusta, jossa 

analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan 

erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. (Jokinen at al. 1993, s.9-10) Diskurssianalyysiä 

ei ole mielekästä luonnehtia selkeärajaiseksi tutkimusmenetelmäksi, vaan 

pikemminkin väljäksi teoreettiseksi viitekehykseksi, joka sallii erilaisia tarkastelun 

painopisteitä ja menetelmällisiä sovelluksia (Potter & Wetherell 1989, s.175, 

Suoninen 1992, s.125). Analyysin toteuttamiseen ei ole tarjolla tarkkarajaisia ohjeita. 

Jokisen, Juhilan ja Suonisen mukaan tulkintojen perusteltavuutta ei ole mahdollista 

todentaa muulla tavoin kuin seurustelemalla aineistonsa kanssa riittävän tiiviisti. 

Tärkein metodinen valmius on halu tunnistaa aineistosta ihmettelyn aiheita, kuten 

ristiriitaisia jännitteitä ja urautumista. (Jokinen et al. 1993, s.13) Kaikille 

analysoitaville teksteille on ominaista se, etteivät ne ole yksiselitteisiä tuotteita, vaan 

voivat olla hyvinkin ambivalentteja ja avoimia erilaisille tulkinnoille (Fairclough 

                                                 
11 Käytän termejä sävyeron tuottamiseen: tulkintarepertuaari sopii tilanteeseen, jossa spesifioidaan 
yksityiskohtaisesti arkisen kielenkäytön (kuvakielen) vaihtelevuutta. (Jokinen et al. 1993, s.27-28) 
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1992, s.75). Niinpä merkityssysteemien analyysissä ei ole kyse tekstien 

ominaisuuksien mekaanisesta kirjaamisesta vaan perustellusta tulkinnasta, joka 

pohjautuu tutkijan ja aineiston väliseen vuoropuheluun. (Jokinen et al., s.28)  

 

Diskurssianalyyttisesti suuntautuneet tutkijat eivät luonnehdi kieltä yhtenäisiä 

merkityssysteemeitä tuottavana järjestelmänä, vaan puhuvat sen sijaan 

merkityssysteemien kirjosta. Sosiaalinen todellisuus hahmottuu moninaisena: useiden 

rinnakkaisten tai keskenään kilpailevien systeemien kenttänä, jotka 

merkityksellistävät maailmaa eri tavoin. (Jokinen et al. 1993, s.24) Diskurssit voivat 

siis olla paitsi rinnakkaisia, myös keskenään kilpailevia merkityssysteemejä. 

Valtasuhteiden verkostoissa jotkut diskurssit voivat saada muita tukevamman 

jalansijan. Näistä saattaa muodostua yhteisiä ja itsestäänselvinä pidettyjä ‘totuuksia’, 

jotka vaientavat vaihtoehtoisia ‘totuuksia’, hegemonisia diskursseja (emt. s.29).12 

merkityssysteemit eivät esiinnyt aineistossa selkeinä kokonaisuuksina, vaan pieninä 

paloina, joiden tunnistaminen merkityssysteemien osiksi on analyysin kuluessa 

tarkentuva ja usein myös muuntuva prosessi. Merkityssysteemien identifiointi ei saisi 

perustua pelkästään tutkijan päässä oleviin konstruktioihin, vaan hänen tulisi 

tulkinnoissaan tukeutua sellaisiin eroihin ja ristiriitoihin, joihin itse kielen käyttäjäkin 

suuntautuu. Sanojen käytöllä ja muilla symbolisilla teoilla on kirjaimellisten 

merkitysten lisäksi usein myös muita analysoinnin kannalta olennaisia, mutta 

vaikeasti havaittavia merkityksiä. Näitä on osuvaa luonnehtia esimerkiksi 

mielleyhtymiksi tai konnotaatioiksi. (Parker 1992, s.7, teoksessa Jokinen et al. 1993, 

s.50-52) 

 

                                                 
12 Sosiaalisen konstruktionismin periaatteet huomioiden on loogista, ettei myöskään tutkijan 
raportissaan käyttämä kieli ole yksiselitteistä todellisuuden kuvausta, vaan muun kielen käytön tapaan 
konstruktionistista. Sosiaalinen todellisuus on sekä analyysin kohde että tuote. (Dant 1991, s.228, 
teoksessa Jokinen et al. 1993, s.23) Eräs kielen käytön tutkijan peruskysymys onkin, missä määrin hän 
tulee uusintaneeksi olemassaolevaa käsitteistöä, vanhoja kategorioita ja dikotomioita. Onhan tutkija 
itsekin sen kulttuurin jäsen, sen sosiaalisen todellisuuden sisällä, jota tutkii. (Wetherell ja Potter 1992, 
s.102-103) Kaikkea ei kuitenkaan voi kyseenalaistaa. Tutkijan on rakennettava tekstejään sellaisten 
merkityssysteemien avulla, jotka ovat siinä määrin vakiintuneita, että ne kommunikoivat eli ovat 
kulttuurisesti ymmärrettäviä. Kokonaan uutta kieltä kenenkään on mahdotonta käyttää. (Jokinen et al. 
1993, s.24) 
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Merkityssysteemien tunnistaminen ei ole analyysin irrallinen tehtävä, vaan se 

kytkeytyy sen pohtimiseen, mitä eri merkityssysteemeihin liittyvillä lausumilla 

tullaan tehneeksi tietyissä tilanteissa, eli mitä funktioita niillä on. (Jokinen et al. 1993, 

s.54-55) Analysoijan keskeiseksi haasteeksi ei yleensä muodostukaan eri 

merkityssysteemien läsnäolon havaitseminen, vaan niiden käyttötapojen 

yksityiskohtien jäsentäminen. Analysoijalle tekstin yksityiskohdat ovat johtolankoja 

tekstin tuottajan tulkinnoista. (Jokinen et al. 1993, s.59) 

3.1.1 Valta ja diskurssi 

Norman Fairclough on kehitellyt teorian kriittisestä diskurssianalyysistä. 

Lähestymistavan ’kriittisyys’ tarkoittaa pyrkimystä ottaa huomioon se, että sosiaaliset 

käytännöt ja erityisesti kielenkäyttötavat ovat sidoksissa syy- ja seuraussuhteisiin, 

joita emme normaalioloissa juuri lainkaan huomaa. (Fairclough 1997, s.75)   

 

Faircloughin kriittinen diskurssianalyysi keskittää huomionsa diskurssien taustalla 

vaikuttaviin tekijöihin, kuten ideologiaan ja institutionaalisiin rakenteisiin, jotka 

ohjaavat diskursseja. Fairclough on kehittänyt teoriansa erityisesti tiedotusvälineiden 

tekstejä silmälläpitäen. Fairclough tiivistää kriittisen diskurssianalyysin analyyttisen 

viitekehyksen kolmen ulottuvuuden keskinäiseksi suhteeksi: näitä ovat 

sosiokulttuurinen käytäntö, diskurssikäytäntö ja teksti. Diskurssikäytännöllä hän 

tarkoittaa tekstin tuottamisen (ja myös lukemisen) prosesseja (Fairclough 1997, s.79). 

Sosiokulttuuriset käytännöt viittaavat tilannekontekstiin, institutionaaliseen 

kontekstiin ja laajempaan kulttuuriseen tai yhteiskunnalliseen kontekstiin (Fairclough 

1995, s.133-135). 

 

Analysoitaessa vallan ja diskurssien keskinäisiä suhteita valtaa tarkastellaan 

produktiivisena ja sosiaalisiin käytäntöihin kietoutuneena ilmiönä. Valtaa ei nähdä 

yksilön ominaisuutena, eikä sitä myöskään tulkita diskursseja ulkopuolelta käsin 

määrittäväksi voimaksi. Kiinnostus kohdistuu siihen, miten valtasuhteet tuotetaan 

sosiaalisissa käytännöissä: miten jotkut tiedot saavat totuuden aseman ja millaisia 

subjektipositioita niissä tuotetaan ihmisille, eli mihin asemaan ihmiset niissä 
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asetetaan. (Fairclough 1992, s.12 ja 36) Analyysissä painotetaan diskurssien välisiä ja 

sisäisiä valtasuhteita; analysoidaan sitä, miten tietyt diskurssit muotoutuvat 

hegemonisiksi, arvioidaan hegemonisten diskurssien käyttöön kytkeytyneitä 

ideologisia seurauksia ja pohditaan muutoksen, eli hegemonisten diskurssien 

kyseenalaistamisen, mahdollisuutta. (Jokinen et al. 1993, s.75) Omassa analyysissani 

tämä ulottuvuus on läsnä tarkastellessani tiedotusvälineiden diskurssien 

ideologisuutta. 

 

Miten hegemoniset diskurssit voi erottaa muista diskursseista? Itsestäänselvyyksien 

tutkiminen ei tarkoita sitä, että ne pomppaisivat helposti aineistosta esiin. 

Päinvastoin, kaikkein vahvimmille diskursseille tutkijakin on helposti sokea ja ohittaa 

ne kenties kiinnostamattomana arkipuheena. Mitä useammin ja useammassa 

yhteydessä tietyn diskurssin palat toistuvat, sen hegemonisemmasta diskurssista 

saattaa olla kyse. (Jokinen ja Juhila 1991a, s.69) Mitä itsestäänselvempänä ja 

vaihtoehdottomampana joku diskurssi esiintyy, sitä vahvempi se on, vaikka se ei 

lukumääräisesti aineistoa dominoisikaan. Tällöin muut, määrällisesti kenties 

useammin toistuvat diskurssit, voivat olla siihen nähden ikään kuin ‘apupojan 

asemassa’, esimerkiksi legitimoimassa sen oikeutusta. (Jokinen et al. 1993, s.81) 

 

Valta-analyysi saa uuden ulottuvuuden siirryttäessä diskursseja tunnistavista mitä-

kysymyksistä miten-kysymyksiin. Koska diskurssit eivät ole staattisia 

merkityssysteemejä vaan elävät erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä, on 

hedelmällistä tarkastella sitä, miten aineistosta tunnistettuja hegemonisia diskursseja 

tuotetaan ja uusinnetaan näissä käytännöissä. Miten-kysymysten esittäminen lähentää 

diskurssianalyysia ‘uutena retoriikkana’ tunnettuun tutkimussuuntaukseen. (Jokinen 

et al. 1993, s.89) Miten-kysymysten esittäminen nostaa esiin kysymyksen siitä, onko 

diskurssien hegemonisoitumisprosessien taustalta paikannettavissa tietoista toimintaa 

vai tapahtuuko kaikki toimijoiden huomaamatta. Voidaan esimerkiksi kysyä, miten 

tiedotusvälineet tuottavat hegemonista diskurssia, jos niiden on aikaisemmin 

tutkimuksessa jo todettu tuottavan sitä. 
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Yksi Jokisen, Juhilan ja Suonisen tarjoama analyysin käynnistämisvinkki on aineiston 

tarkasteleminen siitä näkökulmasta, ovatko moninaisuus, asioiden kompleksisuus ja 

ristiriitaisuus väistyneet, ja jos ovat niin missä kohdin, yksinkertaistamisen tieltä. Jos 

aineistosta voidaan identifioida yksinkertaistamista, huomio kohdistetaan siihen, 

miten yksinkertaistaminen on saatu näyttämään vakuuttavalta. Yksinkertaistamisessa 

on usein kyse tietojen tai käytäntöjen naturalisoimisesta. Naturalisoiminen tarkoittaa 

ei-luonnollisten asioiden tekemistä luonnolliselta näyttäväksi. Niinpä analyysissä 

voidaan kysyä, miten tiettyjen tietojen tai käytäntöjen sosiaalisesti tuotettu alkuperä 

pimittyy, miten ne alkavat näyttää luonnollisilta itsestäänselvyyksiltä. (Jokinen et al. 

1993, s.90-91) Identiteettien rakentumisessa on usein kyse naturalisoivasta 

yksinkertaistamisesta. Toinen varsin yleisesti käytetty hegemonisoimisstrategia on 

yhteiseen hyväksyntään vetoaminen. Yhteisesti jaettuja käsityksiä pohdittaessa ollaan 

varsin lähellä kulttuurisen kontekstin käsitettä. Se voidaan nostaa kolmanneksi 

mahdolliseksi miten-analyysin virittäjäksi, sillä jaettuihin kulttuurisiin konventioihin 

vetoaminen uusintaa tehokkaasti hegemonisia diskursseja. (Jokinen et al. 1993, s.93-

94) 

  

Olennaista on myös tarkastella sitä tapaa, jolla diskurssit kietoutuvat yhteen: millä 

tavoin paloja toisista merkityssysteemeistä vedetään tukemaan tiettyjä diskursseja. 

(Jokinen et al. 1993, s.95) Tähän viittaava intertekstuaalisuuden käsite on olennainen 

diskurssianalyysin yhteydessä. Termillä tarkoitetaan tapaa, jolla yksittäinen teksti tai 

kuva saa merkityksensä paitsi omasta sisällöstään, myös muiden tekstien ja kuvien 

merkityksestä. (Rose 2001, s.136) Yhteiskunnassa vallitsevat diskurssit ammentavat 

siten toisistaan. Erilaiset merkityssysteemit eivät rakenna sosiaalista todellisuutta 

itseriittoisesti, vaan määrittyvät suhteessa toisiinsa (Jokinen et al. 1993, s.28).  

 

3.2 Kuva-analyysi 
Gillian Rosen mukaan visuaaliset kuvat kantavat mukanaan huomattavan määrän 

merkityksiä länsimaisessa yhteiskunnassa. Valokuvat, televisio, elokuvat ja 

mainokset ympäröivät meitä. Kuvat esittävät maailmaa, mutta tämä esittäminen ei 
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koskaan ole viatonta. Kuvat eivät vain välitä näkymää maailmasta, vaan esittävät siitä 

tulkintoja ja näkemyksiä. (Rose 2001, s.6) Tämä konstruktionistinen näkemys on 

lähtökohta analyysiin: Valokuvia tulkittaessa on syytä muistaa, että kyse on vain 

tulkinnasta, ei totuuden löytymisestä. Siksi on tärkeää perustella ja oikeuttaa 

tulkinnat. Tämä puolestaan vaatii metodologian tarjoamaa apua. (Rose 2001, s.2) 

 

Lehtivalokuva on viesti. Valokuva ei ole vain tuote tai kanava, vaan myös kohde, 

jolla on rakenteellinen anatomia. Sen tulkitseminen vaatii rakenteen erottelua. 

Valokuvan rakenne liittyy muihin rakenteisiin, kuten otsikkoon, kuvatekstiin tai 

artikkeliin. Informaatio kulkeutuu siis monen rakenteen kautta. (Barthes 1977, s.15-

16) Aloitan kuva-analyysin esittelemisen perusteista, semiotiikasta. 

3.2.1 Semiotiikka ja semioottinen analyysi 

Merkkien ja niiden toiminnan tutkimusta kutsutaan semiotiikaksi. Semioottisessa  

viestinnän tutkimuksessa painopiste ei ole viestinnässä prosessina, vaan viestinnässä 

merkitysten synnyttäjänä. Semioottisessa tutkimuksessa voidaan erottaa kolme 

pääkohdetta: merkki, koodit eli järjestelemät, joihin merkit jäsennetään ja kulttuuri, 

jossa koodit ja merkit toimivat. Semiotiikka sopii konstruktionististiseen 

viitekehykseen, koska se näkee merkityksen muodostuvan subjektiivisen tulkinnan 

avulla. 

 

Merkki voidaan määritellä fyysiseksi, aistein havaittavissa olevaksi olioksi, joka 

viittaa muuhun kuin itseensä, ja jonka käyttäjät tajuavat sen merkiksi. (Fiske 1992, 

s.60-62) Merkin voidaan ajatella koostuvan merkitsijästä ja merkitystä. Edellinen 

viittaa merkin fyysiseen muotoon, jälkimmäinen siihen liittyvään aineettomaan 

käsitteeseen. (Fiske 1992, s.66) 

 

Semiotiikka ymmärtää vastaanottajan roolin aktiiviseksi. Lukija auttaa luomaan 

tekstille merkitystä tuomalla tapahtumaan mukaan omat kokemuksensa, asenteensa ja 

tuntemuksensa. (Fiske 1992, s.61-62) Semiotiikka tarkastelee viestintää merkityksen 
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luomisena viesteissä. Merkitys on tulosta merkin, sen tulkitsijan ja sen kohteen 

välisestä dynaamisesta vuorovaikutuksesta. (Fiske 1992, s.69). 

 
3.2.1.1 Naturalisaatio 

Tietyssä kieliyhteisössä tai -kulttuurissa tietyt koodit voivat olla niin laajalti 

levinneitä ja niin varhain mieleen painuvia, että ne vaikuttavat ‘luontojaan’ annetuilta 

eivätkä rakennetuilta, merkin ja tarkoitteen välisen artikulaation tulokselta. Näissä 

tapauksissa välittävät koodit ovat naturalisoituneita. Näiden koodien toiminta 

ilmentää käytettyjen koodien syvyyttä, niihin tottuneisuutta ja niiden lähes-

yleispätevyyttä. Ne tuottavat näennäisen ‘luonnollista’ tiedostusta, millä on se 

ideologinen vaikutus, että asiassa mukana olevat koodauskäytännöt peittyvät. Itse 

asiassa naturalisoituneet koodit osoittavat sen tottumuksen asteen, joka syntyy, kun 

sisään- ja uloskoodaavien13 osapuolten välillä vallitsee perustavanlaatuinen liitto ja 

molemminpuolisuus merkitysten vaihdossa. Tällöin tosiasiassa koodille rakentuva 

uloskoodaus alkaa näyttää pelkältä puhtaalta havaitsemiselta. Tämä pätee yhtä lailla 

valokuvaan kuin muihinkin merkkeihin. Ikoniset merkit ‘luetaan’ herkemmin 

luonnollisiksi, koska havainnon visuaaliset koodit ovat laajalti levinneitä. (Hall 1992, 

s.139) 

 

3.2.1.2 Merkki, paradigma ja syntagma 

Charles Peirce selittää merkkien merkitystä välittävää toimintaa kolmella 

merkkiluokalla. Hän jakaa merkit ikonisiin, indeksisiin ja symbolisiin. Ikoninen 

merkki muistuttaa kohdettaan jollain tavoin; se näyttää tai kuulostaa kohteeltaan. 

Indeksisellä merkillä on suora yhteys kohteeseensa; merkki ja kohde ovat kytköksissä 

toisiinsa. Symbolinen merkki puolestaan ei ole kytköksissä kohteeseensa eikä 

muistuta sitä, ja se kelpaakin viestintään vain, koska ihmiset ovat sopineet, mitä se 

edustaa. Valokuva on ikoni, savu on tulen indeksi ja sana on symboli. (Fiske 1992, 

s.70) Gillian Rose täsmentää, että mikä tahansa viestintäteos voidaan ymmärtää 

merkkiensä ehdoilla – mainos, maalaus, keskustelu, runo. Merkit rakentavat 

                                                 
13 Sisään- ja uloskoodauksesta ks. kappale 3.2.1.4 . 
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merkityksiä monimutkaisilla tavoilla, ja suuri osa semiotiikan sanastosta kuvailee 

tapoja, joilla merkit luovat merkityksiä. (Rose 2001, s.74) 

 

Keskeisiä termejä merkkien tutkimuksessa ovat paradigma ja syntagma. 

Kielitieteilijä Ferdinand de Saussuren määritelmän mukaan paradigma on joukko 

merkkejä, joista yksi valitaan käyttöön. Liikennemerkkimuotojen joukko – neliö, 

ympyrä, kolmio – muodostaa paradigman. Paradigman kaikilla yksiköillä on jotain 

yhteistä, mutta ne eroavat toisistaan. Syntagmalla de Saussure puolestaan tarkoittaa 

sanomaan valittujen merkkien jonoa tai yhdistelmää. Liikennemerkki on syntagma, 

valitun muodon ja valitun symbolin yhdistelmä. Kielessä sanasto muodostaa 

paradigman ja virke on syntagma. Siten kaikki sanomat edellyttävät valintaa 

paradigmasta ja yhdistelyä syntagmaksi. Syntagmaan valittuun merkkiin voivat 

vaikutta ne suhteet, joissa se on muihin; merkin merkitys määräytyy osaltaan juuri 

näiden syntagmasuhteiden perusteella. (Fiske 1992, s.81-83) 

 
3.2.1.3 Koodi 

Koodien avulla merkit organisoidaan järjestelmiksi. Näitä järjestelmiä ohjaavat 

säännöt, joista kaikki tiettyä koodia käyttävän yhteisön jäsenet ovat yksimielisiä. 

Merkkijärjestelmät ovat koodeja. Koodit koostuvat joukosta valittaviksi tarjoutuvia 

yksiköitä ja ne voidaan yhdistellä sääntöjen ja sopimusten pohjalta. Koodit välittävät 

merkityksiä, ne ovat sopimuksenvaraisia ja perustuvat yhteiseen kulttuuritaustaan. 

Koodeilla on tunnistettavissa oleva sosiaalinen ja viestinnällinen tehtävä. Koodit 

voidaan jakaa analogisiin ja digitaalisiin. Jälkimmäisen yksiköt ovat selvästi 

toisistaan erottuvia. Analoginen koodi puolestaan toimii jatkumolla. Eroja hahmottaa 

esimerkiksi vertailu digitaali- ja viisarikellon välillä. Ikonisista merkeistä koostuvat 

koodit ovat Fisken mukaan ongelmallisia. Esimerkiksi uutisvalokuvan erottavat 

piirteet ovat merkityksellisiä vain subjektiivisilla konnotaatio- ja myyttitasolla.14 

Valokuvan koodeista aiheutuu erityisiä ongelmia, koska valokuva tuntuu luonnon 

tavoin perustuvan analogiseen jatkumoon. (Fiske 1992, s.88-89) 

                                                 
14 Konnotaatio- ja myyttitasosta, ks. kappale 3.2.1.5 Merkityksellistäminen. 
 



 

 
 

52

Merkityksen etsintä edellyttää kuitenkin erottavien piirteiden löytämistä ja tämä 

puolestaan analogisen todellisuuden väkivaltaistakin ‘digitalisointia’. Kellotaulun 

ympäröinti 60 merkillä on metafora siitä, miten todellisuus kesytetään merkitykseksi. 

(Fiske 1992, s.89) 

 

3.2.1.4 Sisäänkoodaus ja uloskoodaus 

Sisäänkoodauksella tarkoitetaan viestin lähettäjän aikomia merkityksiä. Lähettäjä 

pakkaa viestiin merkityksen, jonka vastaanottaja voi lukea tai olla lukematta 

lähettäjän haluamalla tavalla. Semiotiikan mukaan viestien merkitykset neuvotellaan 

vastaanottajan kulttuurisen ja subjektiivisen kokemuspääoman kanssa. Tähän viestin 

tulkintaan viitataan termillä uloskoodaus. 

 

Todellisuuden havaitsemisessakin on kyse uloskoodausprosessista. Havaitseminen on 

mielen antamista havaitsijan edessä olevalle ainekselle. Tämä edellyttää merkitsevien 

erojen ja siten yksiköiden tunnistamista. Toiseksi se edellyttää yksiköiden välisten 

suhteiden tunnistamista ja siten kokonaiskuvan kehittämistä. Toisin sanoen 

havaitseminen edellyttää paradigmojen ja syntagmojen luomista. Todellisuuden 

havaitseminen ja ymmärtäminen on kielen tavoin kulttuurisidonnaista. Juuri tässä 

mielessä todellisuudesta voidaan puhua sosiaalisena rakennelmana. (Fiske 1992, s.89) 

Varsinkin ikoniset koodit ovat alttiita kulttuurieroista johtuvalle poikkeavalle 

uloskoodaukselle. Umberto Eco (1965, teoksessa Fiske 1992, s.105) kutsuu erilaisista 

kulttuurisista kokemuksista juontuvia tulkintaeroja poikkeavaksi uloskoodaukseksi. 

Yleensä kulttuurinen tapa ja käyttötottumukset määrittävät, miten koodi tulee lukea. 

 

Konnotatiivisen tason koodit rakentavat merkille yhteyksiä yhteiskunnan laajempaan 

ideologiamaailmaan. Ne ovat välineitä, joiden avulla valta ja ideologia saavat 

merkityksiä diskursseissa. Ne kytkevät merkit ‘merkityskarttoihin’, joihin jokainen 

kulttuuri on luokittunut; näihin ‘sosiaalisen todellisuuden karttoihin’ on piirtynyt 

suuri määrä yhteiskunnallisia merkityksiä, käytäntöjä ja tapoja, valtaa ja etuja. (Hall 

1992, s.141) Eri kulttuurien konnotatiiviset koodit eivät ole keskenään 

yhdenvertaisia, vaan jokainen yhteiskunta tai kulttuuri pyrkii saattamaan omat 
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sosiaalista, kulttuurista ja poliittista maailmaa koskevat luokituksensa voimaan 

enemmän tai vähemmän yksinomaisina. Nämä muodostavat hallitsevan kulttuurisen 

järjestyksen, joskaan se ei ole yksiääninen eikä kiistaton. Ydinkysymys on, mitkä 

diskurssit ovat valta-asemassa. Yhteiskuntaelämän eri lohkot näyttävät kartoittuvan 

diskursiivisiksi alueiksi, jotka järjestyvät hierarkkisesti hallitseviksi tai etusijan 

saaneiksi merkityksiksi. (Hall 1992, s.142)15  

 

Hall (1992, s.145-147) identifioi kolme hypoteettista asemaa, joista käsin diskurssin 

uloskoodaukset voidaan rakentaa.16 Ensimmäinen on hallitseva eli hegemoninen 

asema. Kun katsoja ottaa vaikkapa tv-uutisen konnotoiman merkityksen täydestä ja 

koodaa sanoman ulos sitä viitekoodia käyttäen, jonka avulla se on sisäänkoodattu, 

hänen voidaan sanoa toimivan hallitsevan koodin sisällä. Hallitsevat määrittelyt ovat 

hegemonisia nimenomaan edustaessaan vallassa olevia tilanteiden ja tapahtumien 

määrittelyjä. Ne yhdistävät tapahtumia epäsuorasti tai suoraan isoiksi 

kokonaisuuksiksi, suuriksi syntagmaattisiksi maailmankuviksi; ne ottavat “laajan 

näkökulman” asioihin ja suhteuttavat tapahtumat “kansalliseen etuun”. Toinen 

uloskoodausasema voidaan nimetä neuvottelevaksi asemaksi. Neuvotteleva 

uloskoodaus on sekoitus sopeutuvista ja vastustavista aineksista. Siinä hegemoniset 

määrittelyt saavat oikeuden vastata laajoista merkityksenannoista, kun  taas 

rajoitetummalla, paikallisemmalla tasolla neuvotteleva koodi laatii itse omat 

perussääntönsä – sen toiminta perustuu poikkeuksiin säännöstä. Vastustavassa 

asemassa katsoja tunnistaa niin diskurssin kirjaimellisen kuin sen konnotatiivisenkin 

jäsennyksen, mutta koodaa sanoman ulos silti kokonaan vastakkaisella tavalla. Hän 

hajottaa sanoman etusijalle asettuvan koodin mukaisena kokonaisuutena ja rakentaa 

sen uudeksi kokonaisuudeksi jonkin vaihtoehtoisen viitekehyksen pohjalta. 

 

3.2.1.5 Merkityksellistäminen 

                                                 
15 Koska sisään- ja uloskoodauksen välillä ei ole välttämätöntä vastaavuutta, sisäänkoodaus voi yrittää 
asettaa itsensä etusijalle, mutta ei voi ennalta määrätä eikä taata uloskoodausta, jolla on omat 
olemassaolon ehtonsa. Toisaalta elleivät nämä ole hurjan poikkeavat, sisäänkoodaus vaikuttaa 
asettamalla tietyt rajat ja parametrit, joiden sisällä uloskoodaukset toimivat. (Hall 1992, s.144) 
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Roland Barthes on luonut mallin, jonka avulla on mahdollista analysoida merkitystä 

viestintäprosessissa. Barthesin teorian ytimenä on ajatus merkityksellistämisen 

kahdesta tasosta. Esimerkiksi valokuva välittää kahdenlaista viestiä. Yhtäällä on 

analoginen sisältö, joka tarkoittaa kuvan ilmisisältöä, sitä mitä kuvassa näkyy. 

(denotaatio). Toisaalla taas kulttuurinen sisältö, jolla tietty kulttuuri uloskoodaa 

viestin merkityksen. (konnotaatio). (Barthes 1977, s.17) 

 

Merkityksellisen ensimmäinen taso, denotaatio, koskee merkitsijän ja merkityn 

suhdetta merkin puitteissa sekä merkin suhdetta tarkoitteeseensa ulkoisessa 

todellisuudessa. Denotaatio tarkoittaa merkin yleisimmin hyväksyttyä ja siksi selvintä 

merkitystä. Valokuva katunäkymästä denotoi kyseistä katua. Sana ‘katu’ denotoi 

rakennusten reunustamaa tietä kaupungissa. (Fiske 1992, s.113) 

 

Merkityksellistämisen toiseen tasoon liittyvät konnotaation lisäksi käsitteet myytti ja 

symboli. Konnotaatio kuvaa vuorovaikutusta, joka syntyy, kun merkki kohtaa 

käyttäjiensä tuntemukset, mielenliikkeet sekä kulttuuriset arvot. Merkitykset käyvät 

subjektiivisemmiksi. Konnotaatio perustuu denotaatioon, merkityksellistämisen 

toisella tasolla merkitsijästä tulee konnotoiva merkki. (Fiske 1992, s.113-114) 

Barthesin (1977) mukaan ainakin valokuvauksessa ero konnotaation ja denotaation 

välillä on selvä. Denotaatio on kameran filmille tallentama mekaaninen jäljenne 

objektista. Konnotaatio on prosessin inhimillinen osa. Siinä on kyse rajausta, 

tarkennusta, aukkoa, kamerakulmaa, filmin laatua ynnä muuta sellaisia tekijöitä 

koskevista valinnoista. Jotkin konnotaatiot ovat yhteisiä laajalti kulttuurin kaikille 

jäsenille, toiset vain pienemmälle piirille. Konnotaatio on kulttuurisidonnaista, vaikka 

siihen liittyykin ikoninen ulottuvuus. Koska konnotaatio toimii subjektiivisella 

tasolla, emme useinkaan tule siitä tietoisiksi. Terävästi tarkennettu kolkko 

katunäkymä voi tulla luetuksi denotatiiviseksi merkitykseksi: kadut ovat tällaisia. 

Konnotatiiviset arvot luetaan usein helposti denotatiivisiksi tosiasioiksi. (Fiske 1992, 

s.113-115) 
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Rose jakaa konnotatiiviset merkit kahteen ryhmään; metonymisiin ja 

synekdokaalisiin17. Edellisessä tapauksessa merkki liittyy johonkin itsestään 

erilliseen, ja edustaa siten jotain itsestään erillistä. Esimerkiksi kuva vauvasta saattaisi 

konnotoida metonymisesti jossain yhteydessä uutta tulevaisuutta. Synekdokaalinen 

merkki edustaa osaa kokonaisuudesta, esimerkiksi Eiffel-tornin voidaan ajatella 

konnotoivan synekdokaalisesti Pariisia. (Rose 2001, s.82) 

 

Lehtivalokuva on valittu kohde: Sen kohde ja aihe on valittu, sitä on työstetty ja 

suunniteltu. Yleisö ei ainoastaan havaitse sitä, vaan lukee sen kulttuuristen 

merkkivarastojensa mukaisella tavalla. Kuvia tulkitessa denotatiivista tasoa ei ole 

syytä hajottaa osiinsa. Konnotaatiotasolla sen sijaan kuva on dekoodattava osiinsa 

merkitysten löytämiseksi. (Barthes 1977, s.20) Konnotaation merkit ovat kulttuurisia 

ja historiallisia; eleitä, ilmeitä ja värejä. (Barthes 1977, s.27) Toisaalta denotaatio- ja 

konnotaatiotason merkit sekoittuvat ja niiden merkitykset liukuvat päällekkäin. 

 

Barthesin termi myytti viittaa kertomukseen, jonka avulla kulttuuri selittää tai 

ymmärtää luontoa ja todellisuutta. Alkukantaiset myytit koskevat elämää, kuolemaa, 

ihmisiä, jumalia, hyvää ja pahaa. Kehittyneemmät myytit koskevat miehuutta, 

naiseutta, perhettä, menestystä, poliisin toimintaa tai vaikkapa tiedettä. Myytti on 

kulttuurin tapa ajatella jotakin, ymmärtää tai käsitteellistää se. Barthes pitää myyttiä 

toisiinsa liittyvien käsitteiden ketjuna. Fiske esittää esimerkin: Brittipoliisi, ‘bobby’, 

taputtamassa pikkutyttöä poskelle. Merkityksellistämisen toisella tasolla kuva 

perustuu siihen, että kulttuurissa vallitsee tällainen myytti mukavasta poliisista. 

Myytti on olemassa ennen valokuvaa; valokuva aktivoi sen perustana olevan 

käsiteketjun. Jos konnotaatio on merkitsijän merkitys merkityksellistämisen toisella 

tasolla, myytti on merkityn merkitys tällä samalla tasolla. Barthesin mukaan myytin 

pääasiallinen toiminta on naturalisoida historia, esittää se kuin luonnoksi. Tällä hän 

viittaa siihen, että myytit ovat historian tietyssä vaiheessa hallitsevan aseman 

saavuttaneen yhteiskuntaluokan tuotantoa. Myytit mystifioivat tai pimittävät oman 

alkuperänsä ja siten poliittisen tai yhteiskunnallisen ulottuvuutensa. (Fiske 1992, 
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s.115-117) Myytit tekevät merkityksistä jotain ‘luonnostaan olevaa’. Tämä onnistuu 

parhaiten, jos merkityksen jokin puoli kytkeytyy suoraan luontoon. Se, että naiset 

synnyttävät, käy todisteeksi siitä, että hoivaavuus ja kotikeskeisyys (pesänrakennus) 

kuuluvat “luonnostaan” naiseuteen. (Fiske 1992, s.119) Anssi Männistön mukaan 

uutisia välittävä media on nykyaikaisessa yhteiskunnassa se rajapinta, jossa 

kollektiivin myyttiset uskomukset ja arvot sekä käsitykset historiasta saatetaan yhteen 

niiden ideologiaa tuottavien prosessien kanssa, jotka määrittävät yhteiskunnan 

suuntaa. (Männistö 1999, s.243) 

 

Barthes puhuu myös symbolista, merkityksellistämisen kolmannesta tasosta. 

Kohteesta tulee symboli, kun se konvention ja käyttötavan perusteella saa kyvyn 

edustaa jotain muuta. Rolls Royce on vaurauden symboli. Peircen termein Rolls 

Royce olisi vaurauden indeksi, mutta omistajansa yhteiskunnallisen aseman symboli. 

(Fiske 1992, s.121) 

 

3.2.1.6 Metafora ja metonymia 

Merkityksiä pohdittaessa tärkeitä käsitteitä ovat myös metafora ja metonymia. 

Metaforalla ilmaistaan uutta ja outoa tutun avulla. Tuttuun viittaava erikoistermi on 

teema, uuteen ja outoon viittaava taas reema. Metaforalle on tyypillistä, että se 

käyttää yhtäaikaisesti hyväkseen yhtäläisyyttä ja eroavuutta. Voidaan sanoa, että se 

toimii paradigmaattisesti, sillä teemalla ja reemalla on oltava riittävästi yhtäläisyyttä, 

jotta ne voivat sijoittua samalle paradigmalle, mutta niiden on myös erottava 

toisistaan riittävästi, jotta ne voidaan kontrastoida. Ne ovat erottavien piirteiden 

luonnehtimia saman paradigman yksiköitä. Visuaalisessa kielessä metaforat ovat 

verrattain harvinaisia, niitä käyttää useimmiten mainoskieli. (Fiske 1992, s.122-123) 

Tiedotusvälineissä kuitenkin esimerkiksi aikakauslehtien kansilehdet, joissa ilmaisu 

on tavallista uutiskieltä vapaampaa, saattavat käyttää metaforaa.  

 

Kun metafora toimii siirtämällä ominaisuuksia todellisuuden yhdeltä tasolta toiselle, 

toimii metonymia assosioimalla merkityksiä samalla tasolla. Metonymia saattaa osan 

edustamaan kokonaisuutta. Todellisuuden esittäminen on aina metonymista: 
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Valitsemme ‘todellisuuden’ osan edustamaan kokonaisuutta. Rikossarjojen 

kaupunkinäkymät ovat metonymioita. Katukuvan tarkoitus ei ole edustaa kyseistä 

katua vaan toimia tietynlaisen kaupunkielämän metonymiana. On oleellista, millainen 

metonymia valitaan, sillä sen perusteella muodostamme käsityksen todellisuuden 

tietymättömäksi jäävästä osasta. Valittu metonymia määrää siten, millaisen kuvan 

tietystä tapahtumasta rakennamme. Metonymiat välittävät todellisuutta hyvin 

tehokkaasti, koska ne toimivat indeksien tavoin. Ne ovat osa sitä, mitä merkitsevät. 

Ne eroavat luonnollisista indekseistä (kuten savusta tulen indeksinä) sikäli, että 

niiden valinta riippuu pitkälti harkinnasta. Toisaalta tämä harkinnanvaraisuus on 

usein verhottu tai se jää huomiotta, jolloin metonymia saadaan näyttämään 

luonnolliselta indeksiltä. (Fiske 1992, s.127-128) 

 
3.2.1.7 Teksti ja kuva 

Barthes käyttää termiä ankkurointi kuvaamaan kuvatekstien tehtävää. Hän esittää, että 

kuvien hahmot ovat monimerkityksisiä: kuvien “merkitsijät viittaavat merkittyjen 

ajelehtiviin ketjuihin. Lukijan on kyettävä valitsemaan niistä yksi ja kääntämään 

selkänsä muille”.  Sanat auttavat “kiinnittämään merkittyjen ajelehtivia ketjuja 

paikalleen ja täten vastustamaan epävarmojen merkkien terroria”. Barthes kutsuu 

kuvatekstiä myös loisviestiksi, jonka on määrä liittää kuvaan konnotaatio, piristää sitä 

yhdellä tai useammalla merkityksellistämisen toisen tason merkityllä. Mitä 

lähempänä teksti on kuvaa, sitä vähemmän se vaikuttaa konnotoivan sitä. Verbaalinen 

viesti tuntuu jakavan kuvan objektiivisuuden. Kielen konnotointi tehdään viattomaksi 

kuvan denotaation kautta. Kuvateksti tuntuu sisältyvän denotaatioon. Kuvateksti voi 

toisaalta myös antaa kuvalle uusia merkityksiä tai olla ristiriitainen kuvan kanssa 

tuottaen kilpailevan luennan. (Barthes 1977, s.25-26) Ankkuroinnin toista tehtävää 

Barthes kutsuu nimeämiseksi. Nimeäminen yksinkertaisesti kertoo, mistä valokuva 

on kuva. Sen avulla voimme sijoittaa kuvan tarkasti kokemuspiiriimme. (Fiske 1992, 

s.145-146).  

 

Barthesin mukaan kuva tarjoilee lukijalle kolmenlaista viestiä; 1) lingvistinen viesti, 

joka viittaa kuvan yhteydessä esiintyviin tekstillisiin viesteihin, 2) ikoninen viesti, 
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mitä kuva esittää ja 3) konnotaatio. (Barthes 1977, s.33-37) Lingvistinen viesti 

ankkuroi kuvan merkitykseensä. Ankkurointi on luonteeltaan ideologista. Se ohjaa 

lukijan kuvan merkitsijöiden läpi auttaen valitsemaan oikeat merkitykset. (Barthes 

1977, s.40) Konnotaatio- ja myyttitasolla eli merkityksellistämisen toisella tasolla 

sanat siis ohjaavat luentaamme. Ne kertovat, kuinka valokuvaa tulisi lukea. Ne 

ohjaavat meitä kohden sitä luentaa, jota Stuart Hall (1984) kutsuu etusijalle 

asettuvaksi luennaksi. Etusijalle asettuva luenta sulkee tien mahdollisten 

kumouksellisten merkitysten rakentumiselta. Toisenlaiset luennat edustavat Econ 

poikkeavaa uloskoodausta. (Fiske 1992, s.146) Anssi Männistön mukaan sinänsä 

neutraalilta näyttävät kuvan ja tekstin yhdistelmät voivat sisältää mitä suurimman 

yhteisön hegemonista diskurssia tukevan myyttisideologisen latauksen. (Männistö 

1999, s.244) 

3.2.2 Ideologia ja hegemonia 

Miten konnotaatio- ja myyttitason merkitykset jäsentyvät siihen kulttuuriin, jonka 

piirissä ne toimivat? Entä mistä myytit ja konnotaatiot juontuvat? Myyttisiä tai 

konnotatiivisia merkityksiä ei löydy itse tekstistä. Merkitykset syntyvät yleisön ja 

tekstin vuorovaikutuksessa. Kyse on dynaamisesta toiminnasta, johon kumpikin 

osapuoli vaikuttaa yhtä lailla. Jos niin teksti kuin yleisökin paikallistuvat tiiviiseen 

kulttuuriin, vuorovaikutus sujuu jouhevasti ja vaivatta; ne konnotaatiot ja myytit, 

joista tekstit ammentavat, vastaavat likeisesti – elleivät täydellisesti – yleisön parissa 

vallitsevia. (Fiske 1992, s.215) 

 

Ideologiasta on olemassa lukuisia määritelmiä. Roland Barthes ymmärtää ideologian 

merkitysten yhteiskunnalliseksi tuotannoksi. Ideologia on konnotaatio- ja myyttitason 

merkitysten lähde. Kulttuurille yhteiset konnotatiiviset arvot ja myytit vakiintuvat ja 

pysyvät yhteisinä vain, koska niitä käytetään viestinnässä jatkuvasti. Fiske puhuu 

ideologiasta yhteiskunnassa toimivana poliittisena voimana. Se on tapa saada asioihin 

mieltä, ja tällä mielellä on aina yhteiskunnallinen ja poliittinen ulottuvuutensa. Tältä 

kannalta ideologia on yhteiskunnallista käytäntöä. (Fiske 1992, s.216-226) 
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Moderneissa länsimaisissa yhteiskunnissa valtaa harjoitetaan ideologian kautta. 

Ideologia on sekä kielen rakenteen että kielellisten tapahtumien ominaisuus. Norman 

Fairclough pitää Antonio Gramscin hegemonian käsitettä hyvänä viitekehyksenä 

kielen ja ideologian suhteen tarkastelulle. Ideologiat kattavat erilaisia tilanteita ja 

instituutiota sekä strukturoivat ja uusintavat näiden välisiä suhteita. (Fairclough 1995, 

s.72) Gramsci kiinnitti huomiota hegemonian tärkeyteen valtiota koossa pitävänä 

voimana. Hegemonian käsitteellä hän viittasi tietyn yhteiskuntaryhmän 

dominanssillaan aikaansaamaan poliittisen yhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan 

tasapainotilaan. Tällöin vallan perustajaksi paljastui nimenomaan 

kansalaisyhteiskunnassa harjoitettu hegemonia pakkokeinojen sijaan. (Gramsci 1979, 

s.22 ja 179)  

 

Ideologioiden täytyy tulla naturalisoinnin kautta osaksi arkijärkeä – ideologiaa 

palvelevaa ajattelutapaa, jolla tietyt asiat hyväksytään itsestäänselvyyksinä – 

toimiakseen todella tehokkaasti. Vain tietyt ideologiat saavuttavat arkijärjen statuksen 

ideologisissa taisteluissa. Osaksi arkijärkeä muodostunut ideologia ei ole enää 

itsestäänselvästi tunnistettavissa ideologiaksi, vaan se on naturalisoitunut. (Fairclough 

1989, s.88 ja 107)18 

 

Journalismin tuotannon käytännölliset ehdot, kuten uutisten “objektivisoiminen” 

valintojen ja rutiinien kautta vaikuttavat jutun sisältöön ja sen esittämistapaan. 

Journalistien tekstit toimivat myös syvemmällä ideologisella tasolla siinä mielessä, 

että ne tarjoavat meille tiettyjä tapoja hahmottaa maailmaa. Uutisten sisältämissä 

ideologioissa ei ole kyse vain joidenkin sisältöjen etuoikeuttamisesta, vaan yhtä 

paljon joidenkin maailman hahmotustapojen etuoikeuttamisesta. Ideologia määrittelee 

tekstissä paitsi sen, mistä puhutaan, myös miten puhutaan. Sisältö ja muoto ovat 

erottamattomat. (Sirkkunen 1996, s.69) 

                                                 
18 Paldánin mukaan joukkotiedotusvälineet koodaavat tapahtumia olemassaolevista koodeista valiten 
ja tämä valinta tapahtuu yleensä ideologian asettamissa puitteissa. Koodausta voidaan luonnehtia myös 
sanomalla, että se tapahtuu sen mukaan, mikä näyttää sosiaalisesti järkevältä ja itsestäänselvältä eli 
arkijärjen mukaiselta. Koodaamiseen liittyy myös ns. ensisijaisen merkityksen (preferred meaning) 
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Ideologiaa ei kuitenkaan tulisi nähdä joksikin sellaiseksi, joka kuuluu 

tiedotusvälineiden diskurssin määritelmään aina ja ennalta. Joissakin tapauksissa ja 

diskursseissa ideologia on vähemmän esillä kuin toisissa. Tiedotusvälineiden tekstit 

ovat osa yhteiskunnallista valvontaa ja yhteiskunnallisen uusintamisen ideologiaa, 

mutta ne ovat myös kulttuurihyödykkeitä kilpailumarkkinoilla, osa viihdeteollisuutta. 

Poliittisesti ja yhteiskunnallisesti mediatekstit on suunniteltu pitämään ihmiset ajan 

tasalla. Kulttuurisesti ne ovat artefakteja, joihin on vaikuttanut tietty estetiikka – ne 

samanaikaisesti sekä heijastelevat että tuovat oman kortensa kekoon kulttuuristen 

arvojen ja identiteettien muutoksessa. (Fairclough 1997, s.67-68) 

3.2.3 Lehtikuvan analyysi  

Uutisvalokuvan semioottinen erittely asettaa erittelijälle haasteen. Se on ikoninen 

eikä keinotekoinen, joten siihen sisältyvät paradigmat eivät erotu niin selvästi kuin 

kielellisten syntagmojen tapauksessa. Uutisvalokuva toimii metonymisesti, ei 

metaforisesti. Huomio ei kiinnity sen luonteeseen luomuksena, koska se vaikuttaa 

luonnolliselta. Merkityksellistämisen ensimmäisellä tasolla uutiskuva on kuvallisista 

merkeistä rakentuva syntagma. Syntagman muodostavat merkit eivät kuitenkaan ole 

erillisiä ja selvästi erotettavissa. Barthes viittaa tähän kutsuessaan valokuvaa 

todellisuuden ‘analogiaksi’. Kuvista on kuitenkin mahdollista erottaa merkkejä – on 

mahdollista tehdä digitaalisia jaotteluja analogisessa koodissa. (Fiske 1992, s.138) 

 

Helsingin Sanomien valokuvaaja Markus Jokela selvittää työskentelytapojaan 

kuvareportaasia tehtäessä: Kuvan pitäisi aina olla reportaasin elämyksellistä ainesta.  

 

Reportaasi voi käsitellä melkein mitä vain maan ja taivaan välillä, mutta kuvat 

reportaasissa voivat kosketella vain hyvin rajallisia asioita. Jos reportaasi ylipäätään 

on silminnäkijäkertomus jostain, kuvareportaasin kuvat ovat sitä vielä enemmän. 

Valokuvalla voi kertoa vain siitä, mitä kuvaajan linssin edessä tapahtuu. 

Valokuvaajan tärkein tehtävä on osata rajata. Hänen on löydettävä käsiteltävästä 

                                                                                                                                           
periaate, millä tarkoitetaan joukkotiedotuksen pyrkimystä suostutella yleisö dekoodaamaan teksti 
tietyllä, toivomallaan tavalla. (Paldán 1986, s.14-15)  
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aihepiiristä se usein hyvin kapea osa, josta kuvalla voi kertoa ja joka samalla on 

oleellinen käsiteltävän aiheen kannalta. (Jokela 1994, s.36) 

 

Lehtikuva muodostuu kokonaisuudesta, jossa ovat osallisina itse kuvan lisäksi teksti, 

otsikko, kuvateksti, layout ja jopa lehden nimi, joka orientoi lukijaa vastaanottamaan 

informaation tietyllä tavalla (Barthes 1977, s.15). Valokuvia voidaan lukea puhtaasti 

semioottisen analyysin keinoin, jolloin pääosaa näyttelevät konnotatiiviset 

merkitykset ja myytit, joihin kuvan merkit nojaavat. Visuaalisen viestinnän tutkimus 

tuo analyysiin kuitenkin tarkennusta ja lisävoimaa. Hannu Vanhasen mukaan 

kuvajournalismin ja visuaalisen viestinnän tutkimuksessa on viime vuosina virinnyt 

keskustelu semiotiikan ja visuaalisen kieliopin koulukunnan välille. Semioottista 

valokuvan mikrolukua on laajennettu kohti makrorakenteiden luentaa, jossa 

valokuvia arvioidaan sosiaalihistoriallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa osana 

visuaalista viestintää. (Vanhanen 2002, s.5) 

 

Konnotaatio rakentuu valokuvan tuottamisen eri (denotatiivisilla) tasoilla (valinta, 

tekninen käsittely, rajaus, taitto). Lopputulos on analogian koodi. Barthes erottaa 

erilaisia valokuvan konnotaatioon vaikuttavia tekijöitä: Retusointi; Kuvaa rajusti 

käsittelemällä voidaan lähettää vahvoja konnotatiivisia viestejä.19 Eleet ja asennot 

konnotoivat tietynlaisia ominaisuuksia ja asioita. Myös valokuvan asetelma ja kohteet 

vaikuttavat, esimerkiksi kirjahylly saattaa konnotoida älykkyyttä. Fotogenia viittaa 

siihen, että konnotoitu viesti on kuva itsessään muokattuna valotuksella, asettelulla, 

suljinajalla ja muilla teknisillä keinoilla. Useat valokuvat voivat yhdistyä, jolloin 

niiden konnotaatio on ymmärrettävä yhteisellä, ei kuvakohtaisella tasolla. Näin on 

usein esimerkiksi kuvareportaaseissa aikakauslehdissä. (Barthes 1977, s.20-25) Tämä 

Barthesin  luettelo on vain kurkistus keinojen valikoimaan. Tuon muita keinoja esiin 

analyysin yhteydessä tarvittaessa. 

                                                 
19 Helsingin Sanomien kuvankäsittelyn ohjenuorana on ollut “uutisvalokuvaa ei saa manipuloida”. 
Suomen kuvalehdessä on sovellettu samankaltaista sääntöä, mutta poikkeuksena ovat olleet 
kansikuvat, joita voidaan manipuloida. Kansikuvat ovatkin usein tutkimuksen kannalta 
mielenkiintoisia. Niiden visuaalinen tehtävä on viekoitella lukijaa ostamaan lehti, minkä takia ne 
houkuttelevat myös manipulointiin. (Noponen 1996, s.202) 
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Noposen näkemyksen mukaan kuva ja sana tukevat useimmiten toisiaan. Kuva 

tuottaa lukijalle lisäinformaatiota, jonka avulla hän kykenee suunnistamaan 

tekstimassojen viidakossa ja tunnistamaan uutisaiheita. Haastattelututkimuksissa on 

havaittu että lukijat uskovat valokuvan antavan realistisemman kuvan asioista kuin 

pelkän uutistekstin. Tätä vaikutusta on nimitetty valokuvan 

autentisaatiovaikutukseksi. (Noponen 1996, s.200) 

 

Kuvajournalismin normeihin kuuluvat Hallin (1984, s.174) mukaan kolme 

peruskriteeriä: kuva liittyy tapahtumaan, tapahtuman on oltava äskettäinen sekä 

tapahtumalla ja henkilöllä on oltava uutisarvo. Tällaiset kuvien valintaa ohjaavat 

normit ovat osa journalistien omaksumaa ja toimituksissa välittyvää “perimätietoa”. 

Kuvajournalisti toimii näiden sääntöjen sisällä. Valokuva on silti kuvaajan valintojen 

ja journalistisen työn tulos. Lähiluvun avulla voimme havaita merkittäviä seikkoja: 

mitä kuvaaja on korostanut, mitä hän on sulkenut pois ja minkälaisia asenteita kuvan 

taakse kätkeytyy. Koska valokuva esittäytyy ilmitasolla todellisuuden kuvana, 

edustaa se näennäisesti objektiivista kerrontaa, eikä sen painotuksia ole välttämättä 

helppo havaita. (Noponen 1996, s.200-201) 

 

Uutisvalokuvan genrelle on ominaista esimerkiksi se, että etualaa korostetaan. 

Uutiskuvissa esiintyvät usein myös kohteiden samat ruuminasennot, samantyyppinen 

kuvan rajaus ja samat kuvakulmat. Näistä konventioista voidaan nostaa esimerkiksi 

“puhuva pää” eli passikuva, joka on suosittu esimerkiksi poliittisten ja oikeusuutisten 

yhteydessä. Tämäntyyppisen kuvan nähdessään katsoja tunnistaa sen osana 

samantyyppisten uutiskuvien jatkumoa. Genrellä tarkoitetaan tällöin lyhyesti 

uutissanomien tuottajan ja kuluttajan välistä lausumatonta sopimusta, jossa sanomat 

tuotetaan tiettyjen, myös uutisten vastaanottoa ohjaavien, konventioiden mukaan. 

(Noponen 1996, s.206-207) 

 

Amerikkalainen valokuvan tutkija John Szarkowski on määritellyt valokuvalle 

tyypillisiksi kerronnallisiksi keinoiksi kuvakulman, rajauksen, yksityiskohdan, ajan 

sekä aiheen itsensä. Kuvakulma henkilökuvassa määrää mm. sen, katsommeko mallia 



 

 
 

63

arvostavasti ylöspäin vai “nenän vartta pitkin” alaspäin. Rajauksella määritellään 

esimerkiksi etäisyys: Lähikuva vai miljöömuotokuva? Yksityiskohta voi 

henkilökuvassa olla vaikkapa jokin piirre, josta tulee henkilön tunnusmerkki. 

Yksityiskohta voi olla myös esine, joka kertoo jotain käyttäjästään. Aika tuo 

henkilökuvaankin mahdollisuuden joko ajan pysäyttämiseen (äkillisten ilmeiden ja 

tilanteiden sieppaaminen) tai ajan kulun näyttämiseen pitkien valotusaikojen ja liike-

epäterävyyden avulla. Aihe itsessään tarkoittaa kuvatun asian, tässä tapauksessa 

henkilön, eräänlaista ominaispainoa. Muotokuvan kohdalla se voisi olla jo mainittu 

biologinen yksilöllisyys, pelkkä näköisyys. Szarkowski ei mainitse erikseen väriä. 

Nykyjournalismissa se kuitenkin on yksi tärkeimmistä ilmaisukeinoista. (Szarkowski 

1966, s.8-11, teoksessa Salo 1994, s.24-25) 

 

Journalistiselta kannalta vihollisuuden personifioiminen henkilön kasvoihin on 

perusteltua, sillä journalismi on henkilöitynyt. Yhä enemmän asioita kerrotaan 

“ihmisen kautta”, ja henkilökuvasta on tullut lehtien kuvituksena yhä tavallisempi ja 

tärkeämpi. “Pärstät” tai “lätyt” koetaan usein kuvituksen pakkopullana: samat kasvot 

näkyvät sivuilla päivästä toiseen. Kuitenkin henkilökuvan traditio on valokuvauksen 

vanhimpia ja rikkaimpia, ja ainakin aikakauslehdissä sen tarjoamia aineksia on viime 

vuosina ahkerasti hyödynnetty. (Salo 1994, s.24) Usein sanomalehden yhteiskunnan 

toimijoina esittäytyvät erilaiset abstraktit julkisyhteisöt, yhtymät ja kokonaisuudet, 

mikä saa valtasuhteet näyttämään persoonattomilta. Henkilöitä esittävät valokuvat 

ovat yksi keino torjua tätä vieraantumista. (Noponen 1996, s.211)  

 

Digitaaliajan kuvajournalismi siteeraa ja lainaa myös muiden kuvallisten viestimien 

kuvakieltä. Kuvajournalismi ei ole enää sidottu yksinomaan painettuun viestintään, 

vaan sitä voidaan levittää myös sähköisinä sanoma- tai aikakauslehtinä tai multi- ja 

hypermediatuotteina. Lehden graafinen suunnittelu näkee valokuvat taiton 

materiaaliksi siinä kuin tekstinkin. (Vanhanen 1994, s.10) Lehden sivulla voidaan 

kuvien huomionarvoihin ja painotuksiin vaikuttaa monin taitollisin keinoin, 
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esimerkiksi kuvien ja sivuelementtien väriskaaloin ja perspektiivin keinoin.20 

Sommittelun ainesten erottuvuutta voidaan säädellä myös tarkennuksella. Sivua on 

arvioitava kokonaisuutena, jonka reseptioon kaikki osatekijät vaikuttavat. Sivun 

layoutin suunnittelija rakentaa jonkin koukun, jonka kautta hän toivoo saavansa 

lukijan huomion. Kolmas sommittelun avaintekijä on kehystäminen, jolla erotellaan 

sivun elementtejä ja informaatiota tai niitä yhdistetään, luodaan jatkuvuutta 

elementtien välille. Kuvan ja tekstin välille voidaan luoda jännite. Kuvan ja tekstin 

suhdetta voidaan korostaa typografisin keinoin loputtomasti. (Kress ja van Leeuwen 

1998, s.193-194) 

 

4. Taustaa tutkimukselle 
Tässä kappaleessa hahmottelen sen ympäristön, johon Newsweekin analyysini 

sijoittuu. Kertaan lyhyesti syyskuun 11:nnen päivän terrori-iskun jälkeiset tapahtumat 

ja Afganistanin konfliktin taustan, ennen kuin syvennyn Yhdysvaltain ulko- ja 

turvallisuuspoliittiseen kulttuuriin ja tiedotusvälineiden toimintaan konflikteissa.  

 

Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspoliittinen kulttuuri on olennaisessa roolissa 

vihollisten tuotantoprosessissa. David Campbellin mukaan ulkopolitiikalla 

rakennetaan valtion identiteettiä suhteessa ’toisiin’ eli niihin, jotka ovat valtion 

ulkopuolella. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa voidaan ajatella ideologian 

toteuttamisen välineenä, jos ideologiaa ajatellaan yhteisön hegemonisena tapana 

suhtautua asioihin.  

 

4.1 Konfliktin historia  
Tapahtumat, jotka johtivat Yhdysvaltain sotilaalliseen väliintuloon Afganistanissa  

käynnistyivät 11.9.2001. Neljä matkustajakonetta kaapattiin Yhdysvalloissa. Kaksi 

                                                 
20 Tarkoitan taitolla lehden sivujen ulkoasun eli layoutin tuottamista. 
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koneista ohjattiin päin New Yorkissa sijaitsevan World Trade Centerin 

kaksoistorneja, jotka romahtivat ennen kuin suurin osa sisällä olijoista ehti poistua. 

Yksi kone ohjattiin puolustusministeriö Pentagonin kylkeen Washingtonissa ja yksi 

koneista putosi keskelle peltoa Pennsylvaniassa. World Trade Centerin torneissa, 

Pentagonissa ja tuhoutuneissa koneissa sai surmansa kaikkiaan lähes 3000 ihmistä. 

 

Edellisen kerran Yhdysvaltoja vastaan oli hyökätty ulkopuolelta vuonna 1941, jolloin 

Japani pommitti Pearl Harborin laivastotukikohtaa Havaijilla. Sitä ennen Yhdysvallat 

oli ulkopuolisen iskun kohteena vuonna 1814, kun britit polttivat Valkoisen talon ja 

senaatin. Vuoden 2001 isku suunnattiin paitsi maan suurimman kaupungin siviilejä 

vastaan, myös symbolisesti Yhdysvaltojen taloudellista, poliittista ja sotilaallista 

mahtia vastaan. Terrori-isku välittyi suorassa televisiolähetyksessä kaikkialle 

maailmaan. Presidentti George W. Bush julisti Yhdysvaltojen olevan sodassa. 

 

Yhdysvallat ja Iso-Britannia ilmoittivat pian iskujen jälkeen jälkien osoittavan 

saudiarabialaissyntyiseen terroristiin Osama bin Ladeniin ja hänen johtamaansa al-

Qaida-terroristijärjestöön. Bin Laden ei myöntänyt tekoa. Yhdysvallat kertoi sekä bin 

Ladenin että hänen järjestönsä majailevan Afganistanissa maata hallitsevan Taliban-

liikkeen suojeluksessa. Yhdysvallat vaati Talibania luovuttamaan bin Ladenin. 

Taleban kiisti suojelevansa bin Ladenia alueellaan. Yhdysvallat alkoi valmistella 

sotilaallista iskua Afganistaniin etsiäkseen bin Ladenin, tuhotakseen maan 

terroristileirit ja kaataakseen terroristeja suojelevan Taliban-hallinnon. 

 

Yhdysvallat liittolaisineen alkoi pommittaa Afganistania 7.10.2001. Yhdysvaltojen 

tukemana Afganistanin aseellinen oppositio Pohjoisen liitto eteni pääkaupunkiin 

Kabuliin 13. marraskuuta. Taliban kaatui lopullisesti myöhemmin Kandaharin ja Tora 

Boran taisteluissa. Yhdysvallat pommitti terroristileireiksi esittämänsä kohteet maan 

tasalle ja ajoi Talibanin pakosalle, mutta Osama bin Ladenia ei löydetty. 
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4.1.1 Afganistanin historiaa 

Afganistan oli ollut syvässä kriisissä jo pitkään ennen Yhdysvaltain 

terrorisminvastaista sotaa syksyllä 2001. Seuraava lyhyt katsaus maan historiaan 

perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien ja Global Focus -mediajärjestön tietoihin. 

(www-dokumentit United Nations and Afghanistan ja Global Focus) 

 

Noin 25 miljoonan asukkaan vuoristoinen ja maatalousvaltainen Afganistan ajautui 

sotien kierteeseen vuoden 1978 Sawr-vallankumouksen jälkeen. YK arvioi yli 

miljoonan ihmisen kuolleen ja yli kuuden miljoonan joutuneen pakolaiseksi 

konfliktissa.  

 

Ison-Britannian alaisuudesta vuonna 1919 itsenäistyneen Afganistanin levottomuudet 

juontavat vuoteen 1973, jolloin hallitseva kuningas Zahir Shah syrjäytettiin 

vallankaappauksella. Valtaan astunut entinen pääministeri ja kuninkaan serkku 

Muhammad Daud julisti Afganistanin tasavallaksi ja itsensä presidentiksi. 

Vasemmistomieliset sotilasjohtajat syrjäyttivät Daudin 1978 ns. Sawr-

vallankumouksessa. Islamilaiset traditionalistit ja etniset johtajat aloittivat aseellisen 

kommunisminvastaisen vallankumouksen. Neuvostoliitto antoi tukensa 

vasemmistomielisille, Yhdysvallat puolestaan omansa kapinallisryhmille. 

Joulukuussa 1979 yhdysvaltalaisvaikutteita pelkäävä Neuvostoliitto lähetti joukkonsa 

Afganistaniin toivoen palauttavansa järjestyksen. Invaasio, miehitys ja sisällissota 

tulivat tunnetuksi Neuvostoliiton Vietnamina. Afganistanista tuli kylmän sodan 

näyttämö. Neuvostoliitto vetäytyi maasta vuonna 1989. Taistelut afgaanijoukkojen 

kesken kuitenkin jatkuivat raskaasti aseistetussa maassa. Vuonna 1992 Kabul joutui 

sissien haltuun. Neljä islamilaista kapinallisryhmää muodosti väliaikaishallituksen, 

mutta maassa puhkesi sisällissota vallasta.  

 

Uusi ryhmä, Taliban valtasi Kandaharin ja alkoi lähestyä Kabulia. Laajalti uskotaan, 

että Talibanin saama sotilaallinen apu oli peräisin Yhdysvalloilta ja Saudi-Arabialta 

ja että apu kanavoitiin Pakistanin kautta. Vuoden 1996 syyskuussa Taliban valloitti 

Kabulin. Taliban oli julistanut Afganistanin islamilaiseksi valtioksi jo vuonna 1995. 
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Taliban valvoi tiukkaa moraalista käyttäytymiskoodia, mutta ei muodostanut 

hallitusta. Vain muutama valtio tunnusti Talibanin hallinnon..  

 

Sissisodan perinteidensä vuoksi Afganistanista tuli harjoitusmaaperää kapinallisille ja 

terroristeille. Saudiarabialaisterroristi Osama bin Laden siirsi al-Qaida -järjestönsä 

toiminnan Afganistaniin. Vuonna 1998 bin Laden julisti fatwan Yhdysvaltoja vastaan 

rohkaisten uskollisia muslimeja hyökkäämään Amerikkaa ja sen omaisuutta vastaan. 

Bin Ladeniin johdettujen vuoden 1998 terrori-iskujen jälkeen Yhdysvaltain 

lähetystöihin Nairobissa ja Tansaniassa YK ilmaisi huolestuneisuutensa terroristien 

läsnäolosta Afganistanissa ja vaati myöhemmin, että Taliban lopettaisi tarjoamasta 

turvapaikkoja tai koulutusta kansainvälisille terroristeille. Myös Osama bin Ladenin 

luovuttamista vaadittiin. Syyskuun 11. päivän iskun jälkeen Afganistanin konflikti 

eskaloitui Yhdysvaltojen puututtua siihen.  

 

4.2 Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikan muutos 
Syyskuun yhdennentoista päivän terrori-iskut johtivat Yhdysvalloissa 

ennennäkemättömään turvallisuuspolitiikan remonttiin, joka sai virallisen leiman 

vuoden 2002 kansallisessa turvallisuusstrategiassa (www-dokumentti National 

Security Strategy).  

4.2.1 Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikka kylmän sodan jälkeen 

Kun kylmä sota päättyi Neuvostoliiton ja Varsovan liiton hajoamiseen 1990-luvun 

taitteessa, Yhdysvallat jäi ilman vihollista. Ideologinen ja sotilaallinen kilpailu, joka 

oli määrännyt kansainvälistä politiikkaa, loppui. Tom Barryn mukaan kylmän sodan 

päättyminen ei kuitenkaan johtanut maailmanrauhaan ja kansainväliseen 

järjestykseen, vaan etnisten konfliktien ja rappeutuvien valtioiden aikakauteen. 

Ydinsodan uhka oli edelleen olemassa, koska ydinaseiden leviämistä ei ollut kyetty 

ehkäisemään. Barryn mukaan Yhdysvallat käytti 90-luvulla supervallan statustaan 

laajentamaan taloudellista ja sotilaallista dominanssiaan, sekä osoitti useasti 
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halukkuutensa käyttää sotilaallista voimaa kokemiansa uhkia vastaan. (Barry 2000, 

s.xv-xvi) 

 

Barry kirjoittaa, että Yhdysvallat määritteli 90-luvun ulkopolitiikassaan kansalliset 

intressinsä maan taloudellisten intressien nimissä, ylikansallisten korporaatioiden etu 

oli Amerikan etu. Yhdysvaltojen kansallinen turvallisuuspolitiikka puolestaan ulottui 

selvästi valtion rajojen puolustuksen ulkopuolelle. Kylmän sodan aikana kansallinen 

turvallisuus oli määritelty kommunismin patoamiseksi ja vapaan maailman 

linnoittamiseksi. Nyt vuoron sai aktiivinen turvallisuuspolitiikka, jossa Yhdysvaltojen 

pelikenttänä toimi koko maapallo. (Barry 2000, s.xvi) William D. Hartung on 

viitannut Yhdysvaltoihin nimityksellä ‘globocop’, Yhdysvallat määritteli ja otti 

kohteekseen turvallisuusuhkia ympäri maapallon. (Hartung 2000, s.21-40) Charles 

W. Maynesin mukaan tämä turvallisuuspoliittinen linjaus tapahtui kansainvälisten 

instituutioiden kustannuksella. Yhdysvallat valitsi unipolaarisen vaikuttamisen sen 

sijaan, että olisi tukenut YK:ta ja kansainvälisiä järjestelmiä, jotka olisivat luoneet 

multipolaarisen kansainvälisen järjestyksen. (Maynes 2000, s.85-106)  

 

Vuonna 1997 Pentagon linjasi kylmän sodan jälkeisiä puolustusstrategioita 

kongressille Quadrennial Defense Reviewissa (QDR). QDR hahmotti Yhdysvaltain 

puolustustarpeet, tuotti strategisen oikeutuksen puolustusohjelmille ja toimi 

viitekehyksenä alueellisen sotilaspolitiikan rakentamiselle. QDR:ssä näkyi 

päällimmäisenä armeijan laajentunut rooli Yhdysvaltain ulkopolitiikassa. Siinä missä 

kylmän sodan aikana tavoitteena oli tasavertaisuus Neuvostoliiton kanssa, uusi 

strategia näki pysyvän sotilaallisen ylivoiman tarpeellisena Yhdysvaltain 

maailmanjohtajuuden ylläpitoon. (Conetta & Knight 2000, s.44-45) Alueellisesti 

Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikan kuumia alueita olivat Koillis-Aasian ja 

Persianlahden lisäksi entisen Neuvostoliiton levottomat alueet, jotka Philip Zelikowin 

mukaan Yhdysvaltojen oli huomioitava sekavien olojensa vuoksi 

turvallisuuspolitiikkansa keskuksessa, vaikka kylmä sota olikin päättynyt. (Zelikow 

1994, s.37) 
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4.2.2 Yhdysvallat uutta vihollista etsimässä  

Francis Fukuyama on tuonut ilmi ajatuksen historian ja heroisimin lopusta, johon 

kylmän sodan päättyminen johti. Hänen mukaansa läntisen liberalismin voitto 

kommunismista merkitsi historian kehityksen päätepistettä. Kamppailusta jäljelle 

jäänyt demokratia oli menettänyt vihollisensa lopullisesti. Samalla oli menetetty 

mahdollisuus sankaruuteen.  

 

Historian loppu on surullista aikaa. Kamppailu tunnustuksesta, halu uhrata 

elämänsä puhtaan abstraktisen päämäärän vuoksi ja maailmanlaajuinen uskallusta, 

rohkeutta, mielikuvitusta ja idealismia vaatinut ideologinen taistelu korvataan 

taloudellisella laskelmoinnilla, loputtomien teknisten ja ympäristöongelmien 

ratkomisella ja yhä vaativampien kulutusvaateiden tyydyttämisellä…Voin itse tuntea, 

ja koen monen muunkin ympärilläni tuntevan, voimallista nostalgiaa aikaan, jolloin 

historia oli vielä olemassa…Mutta: ehkä juuri vuosisatoja kestävä ikävystyminen 

historian loppumiseen saa sen taas kerran alkamaan uudestaan. (Fukuyama 1989, 

teoksessa Harle 1991, s.123) 

 

Francis Fukyaman esittämä huolestuneisuus vihollisen menetyksestä pohjautuu 

identiteetin katoamiseen. Kun ‘toinen’ katoaa, ‘itse’ menettää osan identiteetistään: 

jos sosiaalinen järjestys perustuu eroille ystävän ja vihollisen välillä, järjestys 

järkkyy, kun vihollinen katoaa. (Harle 2000, s.94) 

 

Harlen mukaan hyvän ja pahan välisen taistelun traditio on olennainen osa USA:n 

(ulko)poliittista kulttuuria. Harle aloittaa perustelunsa Yhdysvaltain “Manifest 

Destiny” -ajattelusta. Käsite esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1838 

demokraattisessa julistuksessa: 

 

The far-reaching, the boundless future will be the era of American greatness, because 

the United States, nation of many nations, was destined to manifest to mankind the 

excellence of divine principles; to establish on earth the noblest temple ever 
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dedicated to the worship of the Most High - the Sacred and the True. (Harle 2000, s 

81) 

 

Yhdysvaltain kohtalona oli levittää sanomansa kaikkialle maailmaan. Sanoma kantaa 

mukanaan vahvan yhteyden Jumalaan. Johan Galtung on huomioinut Yhdysvaltain 

poliittisen kulttuurin uskonnollisen luonteen. Galtungin mukaan Amerikan 

ulkopolitiikka perustuu oletukseen, että Yhdysvallat on lähempänä Jumalaa kuin 

mikään muu kansakunta. Tässä maailmassa on hyvän ohella olemassa myös paha, 

joka edustaa sitä, mikä on hyvälle vastakkaista. (Harle 2000, s.82) 

 

Harlen mukaan yksi Yhdysvaltain politiikan piirre on sen taipumus etsiä uusi suuri 

vihollinen heti kun edellisestä on päästy. Harle käyttää nimenomaan sanaa ‘etsiä’. 

Hän uskoo, että viholliseen on sisäsyntyinen tarve, joka juontaa ryhmädynamiikasta. 

1900-luvun aikana Yhdysvaltain vihollisen kasvot vaihtuivat useaan otteeseen. 

Lokakuun vallankumouksen jälkeen neuvostoliitosta tuli vihollinen. Hitler kantoi 

demonisen vihollisyksilön viittaa hetken ajan toisessa maailmansodassa, Japani oli 

kuitenkin Yhdysvaltain päävihollinen Pearl Harborin hyökkäyksen jälkeen. Sodan 

jälkeen Neuvostoliitto otti jälleen paikkansa Yhdysvaltojen päävihollisena. (Harle 

2000, s.86-87) Harle korostaa, että hyvän ja pahan välisen taistelun traditio ei ollut 

kylmän sodan mukanaan tuoma piirre, vaan kylmä sota oli tradition yksi ilmentymä. 

Traditio ei katoa, ilmentymät vain muuttuvat. (Harle 2000, s.94)  

 

Harle pohti kirjassaan The Enemy with a Thousand Faces (2000) Yhdysvaltain uuden 

vihollisen etsintää kylmän sodan jälkeen. Koska vihollinen on sosiaalinen konstruktio 

“meistä”, Yhdysvalloille ei kelpaisi kuka tahansa viholliseksi, vaan kandidaatin olisi 

oltava tarpeeksi vahva. Mitä vahvempi vastustaja olisi, sen helpompi se olisi myydä 

ja legitimoida yleisöllekin. Harle lisäsi, että vihollinen saattaisi olla entistä 

uhkaavampi, jos se kykenisi terrorihyökkäyksiin Yhdysvaltain kansalaisia vastaan. 

Potentiaalisten vihollisten listauksessa Osama bin Laden sijoittui heikkojen ulkoisten 

vihollisten kategoriaan. (Harle 2000 s.98-99)  
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David Campbellin mukaan valtion ulkopolitiikalla rakennetaan valtion identiteettiä 

‘toisten’ asettaman vaaran perusteella. Campbellille vaara ei ole objektiivisesti 

olemassa oleva asia, se ei ole olemassa itsenäisesti niistä, joille se voi muodostua 

uhaksi. Vaara on tulkinnan tulos. On olemassa paljon riskejä, mutta vain jotkin niistä 

tulkitaan vaaroiksi. (Campbell 1992 s.1-2) Harlen esimerkissä Bin Laden itsessään ei 

edusta suurta tai pientä vaaraa, vasta tulkinta määrää hänen asemansa. 

 

Campbellin mukaan ulkopolitiikassa on kyse rajojen luomisesta. Valtion identiteetin 

rajat määrittyvät sen mukaan, miten vaara representoidaan ulkopolitiikassa.21 Nuo 

rajat rakentavat yhtäältä valtion, toisaalta kansainvälisen järjestelmän. Ulkopolitiikka 

on poliittinen käytäntö, jolla tehdään asioista ulkomaisia. (Campbell 1992, s.69) 

4.2.3 Yhdysvaltain uusi turvallisuusstrategia suunnannäyttäjänä 

Yhdysvaltojen hallitus julkisti vuoden 2002 syyskuussa uuden kansallisen 

turvallisuusstrategiansa (www-dokumentti: National Security Strategy), jota on 

luonnehdittu suurimmaksi askeleeksi Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikassa kylmän 

sodan käynnistymisen jälkeen lähes 60 vuotta sitten. Muutosten taustalla vaikuttaa 

syyskuun 11:nnen päivän terrori-isku vuonna 2001. 

 

John Lewis Gaddisin mukaan uuden strategian keskeinen osa on mahdollisuus tehdä 

ennakoivia iskuja terrorismin, häirikkövaltioiden ja joukkotuhoaseiden muodostamaa 

uhkaa vastaan. Strategiaa täydennettiin saman vuoden joulukuussa julkaisemalla 

joukkotuhoaseiden torjuntaan liittyvä strategia (www-dokumentti: National Strategy 

to Combat Weapons of Mass Destruction). Strategiaa sovellettiin Irakin konfliktissa 

vuonna 2002. (Gaddis 2002, s.23) 

 

                                                 
21 Campbell korostaa tätä esimerkillä presidentti George Bushista (vanhempi). Ilmoittaessaan 
Yhdysvaltain lähettävän joukkoja Saudi-Arabiaan Persianlahden sodan yhteydessä Bush julisti: ‘In the 
life of a nation, we’re called upon to define who we are and what we believe’. Liittämällä 
amerikkalaisen identiteetin vaaraan Bush korosti tulkinnan merkitystä uhan määrittelyssä. (Campbell 
1992, s.3)22 Roger Fowler puhuu lehdistön pyrkimyksestä konsensukseen valtion kanssa. Konsensus 
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Gaddis on vertaillut George W. Bushin sotilasakatemia West Pointissa 1.6.2002 

pitämää puhetta  Bill Clintonin hallituksen viimeiseen turvallisuusstrategiaan vuonna 

1999. Gaddisin mukaan Bush pitää terroristeja yhtä suurena uhkana kuin 

diktaattoreita. Terroristeilla on käytössään yhtä uhkaavaa asearsenaalia kuin 

diktaattoreilla tai Neuvostoliitolla kylmän sodan aikana, mutta hajanainen rakenne 

tekee heistä arvaamattomia ja vaarallisia. Bush uskoo myös käyttökynnyksen 

madaltuneen. Tämän vuoksi ennaltaehkäiseviä iskuja pidetään oikeutettuina. Bush 

korostaa myös suurvaltojen välisen yhteistyön merkitystä. Tämä poikkeaa Clintonin 

pyrkimyksistä keskittyä pienten valtioiden oikeuksiin. Bushin kolmas uudistus liittyy 

terrorismin ja diktatuurin syiden poistamiseen, mikä on pitkän aikavälin tavoite.  

 

Verrattuna aikaisempiin strategioihin Bushin strategia on ennen kaikkea 

proaktiivinen. Se ei yhdy Clintonin aikaiseen käsitykseen, että maailma on kylmän 

sodan jälkeen kulkenut vääjäämättömästi kohti demokratiaa ja markkinataloutta. 

Gaddisin mukaan Bushin suunnitelmien onnistuminen edellyttää, että Yhdysvaltain 

joukot otetaan hyvin vastaan alueilla, joille ne levittävät sanomaansa eli demokratiaa. 

Bushin strategia mainitsee moninkeskisyyden tehokkuuden, “mikään valtio ei voi 

yksin rakentaa turvallisempaa ja parempaa maailmaa”. Sitä ei voida saavuttaa 

yksipuolisilla toimilla, ellei näille toimille ole saatu monenkeskistä tukea. Bushin 

ryhmä uskoo, että sota on oikeutettu ja Yhdysvallat saa taakseen muiden valtioiden 

tuen, mikäli Yhdysvaltain miehitysjoukkoja ei vastusteta vaan ylistetään 

miehityksissä. Strategia perustuu siihen väitteeseen, että joissakin tapauksissa on 

parempi ennakoida kuin olla tekemättä mitään, kuten Hitlerin tapauksessa. Bushin 

strategia nojaa viime kädessä siihen, ettei Yhdysvallat jää taistelemaan yksin. Se 

väittää edistävänsä arvoja, jotka kansallisen turvallisuuden strategian mukaan ovat 

“todellisia kaikille ihmisille kaikissa yhteiskunnissa”. Toistaiseksi Yhdysvallat on 

kuitenkin taistellut etupäässä yksin. Maan poliittinen kulttuuri ammentaa Gaddisin 

mukaan lisävirtaa siitä, kun Yhdysvallat lähtee taistoon yksin “rinta pystyssä”. 

(Gaddis 2002, s.24-30) 
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4.2.4 Tiedotusvälineet konflikteissa 

YK:n koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n peruskirja julistaa: “Wars 

begin in the minds of men”. Mediaa ja sotaa tutkinut Susan Carruthers jatkaa 

lausahdusta toteamalla, että jos sodat tosiaankin saavat alkunsa ihmisten mielissä, 

niin tiedotusvälineet pitävät mielen jatkuvasti viritettynä. (Carruthers, 2000, s.24) 

Carruthers tarkoittaa, että tiedotusvälineillä on huomattava rooli konfliktien 

legitimoimiseen, valmisteluun ja popularisoimiseen liittyvässä kampanjoinnissa. 

Sotaa käyvät osapuolet pyrkivät hallitsemaan viestintäkanavia ja sillä tavoin 

levittämään kansalle omalle asialleen edullista tietoa konfliktin syistä, kulusta ja 

vaikutuksista.  

 

Bosah Ebo kirjoittaa ‘mediadiplomatiasta’. Hän asettaa tiedotusvälineet ratkaisevaan 

asemaan valtioiden ulkopoliittisten etujen ajamisessa. Ebon mukaan 

kansallisidentiteetin ja kansainvälisen kuvan muodostuminen juonsi ennen toista 

maailmansotaa lähinnä valtion sotilaallisesta voimasta. Toisen maailmansodan 

jälkeen tapahtuneen informaatiovallankumouksen jälkeen ratkaisevaksi on 

muodostunut valtioiden ‘mediadiplomatia’, niiden kyky hyödyntää tiedotusvälineitä 

intressiensä ja tavoitteidensa ajamiseen paitsi kotimaisella, myös kansainvälisellä 

areenalla. Ebo jatkaa päättelyään siten, että mitä enemmän vaikutusvaltaa mediaan 

valtioilla on, sitä vahvemmin ne voivat rakentaa kansainvälistä kuvaansa. (Ebo 1997, 

s.43-45)  

 

Konfliktiin valmistauduttaessa informaatiosodankäynnin tavoitteina ovat sodan 

oikeuttaminen ja sodan lähtökuoppien kaivaminen. Vastapuoli kuvataan 

epäedullisessa valossa ja aggressiivisena osapuolena. Omaan puoleen taasen liitetään 

positiivisia kuvia. Viholliskuvilla luodaan vastakkainasettelua ‘meihin’ ja ’niihin’.  

Susan Carruthers toteaa, että media osallistuu usein innokkaasti vihollisen 

demonisaatioon ja dehumanisaatioon, vaikka ei prosessin alullepanija olisikaan 

(Carruthers, 2000, s.9).  
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Tietoisten viholliskuvien luomista voidaan selittää esimerkiksi kaupallisilla 

aspekteilla ja valtion etujen palvelemisella, mutta myös ensi näkemältä neutraalit 

lehtijutut on ladattu täyteen merkityksiä, jotka syntyvät kulttuurisista ja 

yhteiskunnallisista lähtökohdista; ideologiasta, joka vaikuttaa median toiminnan 

taustalla. 22 

 

En pidä tutkimiani lehtikuvia propagandistisina, koska toiseutta tuottavat piirteet 

eivät ole tahallisia ja harkittuja vihollisuutta tuottavina välineinä, vaan pikemminkin 

                                                 
22 Roger Fowler puhuu lehdistön pyrkimyksestä konsensukseen valtion kanssa. Konsensus on 
lähtökohdiltaan poliittista ja taloudellista: Se juontaa hallituksen ja talouden tarpeista vedota yleisöön, 
jotta tämä hyväksyisi status quon oikeellisuuden ja tiettyjen uskomusten ja arvojen järjestelmän. 
Ajateltaessa lehdistöä liikeyrityksenä, sillä on kaupallinen intressi edistää yksimielisyyttä. Ajateltaessa 
lehdistön intressien yhteensopimista valtion kanssa, sillä on poliittinen motiivi edistää vakaan ja tutun 
ideologian hyväksymistä. (Fowler 1991, s.49)  
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ideologian tuotoksia.23 Mediainstituution kulttuuri- ja ideologiasidonnaisuus on 

merkityksellistä, kun ajatellaan, kenen maailmankatsomus mediassa välittyy, ja 

                                                 
23 Harold D. Lasswell, Daniel Lerner ja Hans Speier määrittelevät propagandan tiedostetusti 
manipuloivaksi viestinnäksi. Sitä voidaan pitää tahallisena yrityksenä vaikuttaa ristiriitaisen tilanteen 
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kuinka objektiivisena sitä voidaan pitää. Fowler näkee kielen olevan ideologian  

kyllästämä. Tapahtumia ja ajatuksia ei voi välittää neutraalisti, koska niiden on 

kuljettava ensin tiedotusvälineen rakenteiden läpi, jotka sinänsä jo ovat sosiaalisten 

arvojen kyllästämät. (Fowler 1991, s.25) Arvot ovat olemassa kielessä irrallaan 

journalistista tai lukijasta. Toimittaja ei siis paketoi sanomaansa ideologian 

käärepaperiin. Ideologia on jo leimattu saatavilla olevaan diskurssiin (Fowler 1991, 

s.41-42)  

 

Paitsi ideologia, myös toimittajien työ kentällä on huomioitava. Konflikteissa 

tiedotusvälineiden toiminta on yleensä enemmän tai vähemmän valtiollisen 

säätelykoneiston armoilla, jolloin viranomaiset sanelevat, mihin lähteisiin 

tiedotusvälineillä on pääsy. Tilanne on poikkeuksellinen, ja media toteuttaa 

konflikteissa, etenkin jos valtion oma maaperä on uhattuna, mobilisaation sosiaalista 

funktiota – uhan edessä yhteiskunta yhdistetään. Lisäksi valtio huolehtii kontrollin 

avulla, että median toiminta on mahdollisimman suotuista omalle sodankäynnille. 

Sosiaalisen mobilisaation voidaan ajatella johtuvan kahdesta seikasta, ideologiasta ja 

kontrollista.24 

 

1900-luku tarjoaa useita esimerkkejä siitä, kuinka valtion kontrolli tiedotusvälineiden 

toiminnan suhteen on vaihdellut. Yhtenä ääripäänä on totaalisen sodan äärimmilleen 

viety säätely – koko yhteiskunta on mobilisoitu mukaan sotaan. Toisessa 

maailmansodassa tiedotusvälineet olivat vapaaehtoisesti mukana välittämässä 

valtiolle suopeata materiaalia. Toisenlainen käyttäytyminen olisi katsottu 

maanpetturuudeksi. Sotaponnistelut nähtiin koko kansakunnan velvollisuudeksi. 

(Carruthers 2000, s.55) Median rooli on toisenlainen rajoitetuissa konflikteissa. 

Falklandin sodassa journalistien tuotoksia esiluettiin ja sensuroitiin, ja tiedonkulku 

mannerten välillä tehtiin kaikkiaan niin vaikeaksi, että raportointi oli hankalaa. Valtio 

                                                 
24 Antropologi Mark Pedalty vietti vuoden tarkkaillen sotakirjeenvaihtajien työskentelyä El 
Salvadorissa. Hän havaitsi, että toimittajat ja valokuvaajat tuottivat järjestelmällisesti aivan toisenlaista 
kuvaa sodan kulusta, asetelmista ja tapahtumista, kuin asiat paikan päältä antoivat ymmärtää. Usein 
toimittajat tekivät tämän tiedostaen ja pakon edessä; päätoimittajat vaativat raportointia sodasta 
tietynlaisessa valossa. (Ks. Pedalty 1995) 
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hallitsi täydellisesti tilaa, jossa journalistit työskentelivät. Journalisteja laivattiin 

kaukaiselle taistelutantereelle kaikkiaan vain muutaman kymmentä. (Carruthers 2000, 

s.124) Vietnamin sodassa tiedotusvälineiden tilaa ei kontrolloitu juuri lainkaan. 

Tämän politiikan sanotaan joskus aiheuttaneen Yhdysvaltain tappion sodassa; 

raportointi sai ajan myötä epäsuotuisan valon, ja konflikti näyttäytyi kotikatsomoille 

raa’an todellisena. Carruthersin mukaan Vietnam opetti hallituksille mediasäätelyn 

tärkeyden. (Carruthers 2000, s.118) Persianlahden sodasta tehtiin mediaviihdettä 

suorine lähetyksineen. Valtio ei niinkään sensuroinut journalistien tuotoksia, mutta 

sääteli tarkoin pääsyä lähteille. Runsaslukuisina paikalla olleet tiedotusvälineet 

joutuivat alistumaan koalition asettamiin uutispooleihin, ja pääsyä sotatoimialueille 

säädeltiin tarkoin. (Carruthers 2000, passim)25 

 

Toisaalta joistakin konflikteista on vaarallisuutensa vuoksi mahdotonta tuottaa 

uutismateriaalia paikan päältä. Carruthers mainitsee esimerkkinä Algerian 

sisällissodan. Helsingin Sanomien kirjeenvaihtaja Pekka Mykkänen on kirjoittanut 

samaan sävyyn Afganistanista, jossa valloitetun Kabulin ulkopuolelle 

uskaltautuminen varmentamaan Yhdysvaltain hallituksen antamia uutistietoja oli 

hengenvaarallista. (HS 1.12.2001) 

 

Yksi sotajournalismin ongelma on moraalisen hyväksymisen ja tiedollisen 

ymmärtämisen samastuminen. Persianlahden ensimmäisessä sodassa liittokunnan 

sodan päämääriin emotionaalisesti sitoutunut yleisön osa alkoi arvostella journalismia 

jo yksin siitä, että se antoi tilaa Irakin johdon  näkemyksille. (Luostarinen 1994, 

s.103) Susan Carruthers miettii, kuinka pitkälle yleisön “oikeus tietää” ja 

tiedotusvälineiden vahtikoirarooli kantavat demokratiassa sota-aikana – tulisiko 

tiedotusvälineiden taipua valtion patrioottiseen muottiin vai pitää kiinni rauhanajan 

tavoitteista, kuten objektiivisuudesta, neutraalisuudesta ja tasapainosta. (Carruthers 

2000, s.11) 
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Heikki Luostarisen mukaan syyskuun 11:nnen terrori-iskujen järkytys yhdisti median 

ja maan hallituksen. Suhteellisen pian alkoi nousta esiin kiistanaiheita: Onko median 

syytä suostua itsesensuuriin, onko turvallisuusuhka niin suuri, että se oikeuttaa 

hallituksen sananvapautta rajoittaviin toimiin ja antaako hallitus tarkkaa ja luotettavaa 

tietoa toimistaan Afganistanissa? Luostarinen viittaa kansainvälisen toimittajajärjestö 

IFJ:n julkaisemaan selvitykseen26, jonka mukaan lukuisissa tapauksissa eri maissa, 

etenkin Yhdysvalloissa, hallitukset olivat pyrkineet manipuloimaan joukkoviestimiä 

ja kohdistaneet journalisteihin epäasiallista tai lainvastaista painostuista. Järjestön 

mielestä journalistien oli voitava työskennellä vapaana isänmaallisuuden tai 

kansallisen edun nimissä tapahtuvasta hallituksen painostuksesta. (Luostarinen 2001, 

s.29) 

 

5. Analyysi 
Selaamalla syksyllä 2001 ilmestyneitä länsimaisia sanoma- ja aikakauslehtiä, 

huomaa, että bin Ladenista ja vihollisista ylipäätään käytettiin konfliktin yhteydessä 

kuvamateriaalia varsin rajoitetusti. Selitys löytyy vihollisen ominaisuuksista. 

Terrorismia ei kutsuta turhaan näkymättömäksi viholliseksi. Jo vihollisen määrittely 

on hankalaa, saati sitten sen valokuvaaminen. Bin Laden ja al-Qaida eivät 

poseeranneet auliisti länsimaisille valokuvaajille. Rintamalinjoista johtuen vihollinen 

oli vaikeasti tavoitettavissa, ja seikkailu länsimielisten joukkojen hallitsemien 

alueiden ulkopuolella oli toimittajille hengenvaarallista.27 Suuri osa bin Ladenia 

esittävistä kuvista on peräisin al-Jazeera-televisiokanavan esittämistä videonauhoista.  

                                                                                                                                           
25 Tarkempia kuvauksia viranomaisten tavoista hallita journalistien tilaa löytyy esimerkiksi teoksista 
Susan Carruthers: media at War (2000), Mark Pedelty: War Stories (1995) sekä Hamid Mowlana, 
George Gerbner ja Herbert I Schiller: Triumph of the Image (1992). 
26 Selvitys on luettavissa kokonaan IFJ:n Internet-sivustolla osoitteessa  
http://www.ifj.org/pdfs/war.pdf. 
 
27 Yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNN:n toimittaja Peter L. Bergen on yksi harvoista länsimaisista 
journalisteista, joka on päässyt kasvotusten haastattelemaan bin Ladenia. Bergerin kertomus 
haastattelua edeltävistä turvatoimista selittää osaltaan, miksi bin Ladenista on niin vähän kuvia. (Ks. 
Berger 2001) 
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Toiseuden rakentamisen kannalta vihollista esittävän kuvamateriaalin vähäisyydellä 

on hyvin vähän merkitystä. Newsweek rakentaa, tietoisesti tai tiedostamattaan, 

näköisensä diskurssin. Jos kuva ei olisi sopinut lähetettävään viestiin, sitä ei olisi 

julkaistu lehdessä, saati sitten käsitelty sellaiseksi kuin se on. Otsikon ja sivujen 

yleisilmeen merkitys korostuu kuvien pelivaran vähäisyyden vuoksi. Useita bin 

Ladenia esittäviä valokuvia on manipuloitu vahvasti. Tällä on haluttu vahvistaa 

kuvien sanomaa.  

 

Tutkimusjaksoni kattaa aikavälin 11.9.-24.12.2001. Newsweek ilmestyi ensimmäisen 

kerran terrori-iskujen jälkeen 17.9.2001.28 Tutkimusjaksollani Newsweekin 

uutisreportaasiaineistossa on kaikkiaan 24 Osama bin Ladenia esittävää kuvaa.29 

Kuvat on otettu eri ajanjaksoilla, erilaisilla välineillä, erilaisissa ympäristöissä ja 

erilaisissa tilanteissa. Olen valinnut kuvista puolet, eli 12 analyysini kohteeksi. 

Katson kuvien olevan semioottisen kuva-analyysin kannalta kaikkein 

mielenkiintoisimpia ja rikkaimpia. Katson kuvien myös edustavan hyvin 

Newsweekin tarjonnan kokonaisuutta niin kuvien tulkinnallisten viitekehyksien kuin 

niiden ilmisisältöjenkin puolesta. 

 

Analyysini rakentuu siten, että ensimmäisessä osiossa analysoin kuvakohtaisesti 

jokaisen kuvan. Analyysiini sisältyy itse kuvan lisäksi aukeama, jolla se on julkaistu. 

Tutkin aukeaman layoutia ja siinä käytettyjen elementtien kuvalle luomia 

merkityksiä. Lisäksi analyysiini sisältyvät aukeamalla olevat otsikot, kuvatekstit, 

ingressit, tekstistä nostetut korostukset ja muut tekstiosuudet, jotka lasken osaksi 

visuaalista kokonaisilmettä. Tiedotusvälineissä julkaistut kuvat ovat sidoksissa 

                                                 
 
 
28 Newsweekin käyttämissä merkinnoissä esimerkiksi 24.9.2001 tarkoittaa, että lehti on ilmestynyt 
17.9.2001, ja ollut myynnissä 24. päivään saakka. Analyysiosuudessa, kappaleessa 5.1, viittaan 
Newsweekin numeroon päiväyksellä, joka edellisessä esimerkissä olisi muotoa 17.-24.9.2001. Näin 
lukija näkee paitsi mihin numeroon viittaan, myös milloin lehti on ilmestynyt. 
 
29 Uutisreportaasiaineiston ulkopuolelle jäävät mm. lehden mielipiteellinen materiaali, premisivu eli 
lehden sisällöstä kertova sivu ja kolumnit.  
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julkaisuhetkeensä ja –ympäristöönsä, ja kuvien erottaminen niistä etsittäessä 

viholliskuvia johtaisi vääristyneisiin tulkintoihin.  

 

Erityisen tärkeäksi analyysissäni muodostuu otsikon, kuvatekstin ja kuvan 

yhteisvaikutus.  Sivuan analyyseissäni myös lehden kokonaiskontekstia, sitä miten 

tutkittava aukeama suhteutuu lehden muuhun aihetta liippaavaan kontekstiin, sekä 

laajempaa mediakontekstia, jossa kuva on julkaistu. Varsinaista leipätekstiä en tutki, 

mutta olen referoinut sen sisällön parilla lauseella analyysien yhteydessä. Pyrin 

analysoimaan materiaalin hallitsevan aseman kehyksessä, en siis etsi vaihtoehtoisia 

tai neuvoteltuja merkityksiä. Näin pääsen käsiksi hallitsevan ideologian tuottamiin 

viholliskuviin. Näin pääsen myös lähimmäksi sitä merkitystä, jonka suurin osa 

Newsweekin lukijakunnasta kuvista lukee. 

 

5.1 Aikakauslehdistön erityispiirteitä 
Leo Lowenthalin mukaan aikakauslehti on medioista parhaimpia tutkimuskohteita, 

jos ajan henkeä pyritään tavoittamaan. (Lowenthal 1984, teoksessa Kivikuru 1996, 

s.1) Aikakauslehdet ovat brändituotteita, joilla on tietty imago ja joiden lukijoilla 

tietyt odotukset. Lehdet palkitsevat lukijansa tuttuudella ja jatkuvuudella. 

Aikakauslehti on lineaarinen – usein temaattinen – kokonaisuus. Lehteä ei tarvitse 

lukea kuitenkaan lineaarisesti, kuten perinteisiä televisio-ohjelmia tai romaania. 

Aikakauslehti rakennetaan kokonaisuudeksi, jolla on tietty struktuuri. Lehden 

pääjuttu on usein lehden laajin reportaasi tai ns. cover story – erityisjuttu, johon myös 

kansikuva liittyy. (Vanhanen 2002, s.66) 

 

Aikakauslehdistöllä on oma paikkansa tiedotusvälineiden joukossa. Sitä on joskus 

luonnehdittu kirjallisuuden ja sanomalehdistön välimuodoksi, mutta nykyajan 

tekniikan ja suuntauksen tuoman visuaalisuuden myötä aikakauslehdistöön tuntuu 

sekoittuneen aimo annos myös television, elokuvan ja grafiikan maailmaa. Sisältönsä 

puolesta aikakauslehdistö käsittelee usein samoja asioita kuin muutkin mediat, mutta 
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pyrkii pikemminkin taustoittamaan, pohdiskelemaan ja tutkimaan asioita toisin kuin 

hetkessä elävä uutisviestintä.  

 

Aikakauslehdissä korostuu muodon ja sisällön yhteispeli. Ennen television leviämistä 

kotitalouksiin aikakauslehtien mittavat kuvareportaasit olivat niiden valttikortti. 

Kuvat todistivat lehden paikallaolosta ja kertoivat tapahtumista visuaalisen kielen 

keinoin. Merja Salon mukaan narratiivimainen ja kuviin keskittyvä kerronta on 

sittemmin vähentynyt. Nykyjournalismi suosii pikemminkin yksittäisten kuvien 

kokoelmia, jotka yhdistyvät toisiinsa temaattisesti. Kuvat ja sanat voivat liittyä 

toisiinsa monin eri tavoin, eikä tekstin tarvitse olla kuvakertomuksia pönkittävää. 

(Salo 2000, s.110-118, teoksessa Vanhanen 2002, s.8) 

 

Aikakauslehti ilmestyy harvemmin kuin sanomalehti, Newsweekin tapauksessa 

viikon välein. Uutisia välittävänä mediana se ei kykene kilpailemaan 

ajankohtaisuudessa television, radion, Internetin tai sanomalehden kanssa. Sen sijaan 

se ilmaisee itseään ja viestiään usein selkeämmin ja räväkämmin kuin esimerkiksi 

television uutislähetykset ja sanomalehdet, joissa ideologia on kätkeytynyt 

enemmänkin rakenteisiin ja valintoihin. 

 

Analyysini kohteena oleva Newsweek voidaan luokitella Yhdysvaltain valtavirran 

aikakauslehdistöön kuuluvaksi. Sen aiheet käsittelevät ajankohtaisia poliittisia, 

yhteiskunnallisia, taloudellisia ja kulttuurisia asioita. Newsweek kuuluu yli neljän 

miljoonan        kopion     levikillään        Yhdysvalloissa          alansa         suurimpien                              

aikakauslehtien joukkoon.30 Newsweek julkaisee lehdestä eri versiota, tavallista 

Newsweekia sekä Newsweek Internationalin eri versioita eri maanosissa. Newsweek 

Internationalin jutut poikkeavat osittain yhdysvaltalaisesta versiosta. Minun 

                                                 
30 Yhdysvaltain suurilevikkisimmät aikakauslehdet vuonna 1995: 1. NRTA/AARP Bulletin (21.1 
miljoonaa), 2. Modern Maturity (21 miljoonaa), 3. Reader's Digest (15.1 miljoonaa), 4. TV Guide 
(13.2 miljoonaa), 5. National Geographic (9 miljoonaa), 6. Better Homes and Gardens (7.6 miljoonaa), 
7. Good Housekeeping (5.3 miljoonaa), 8. Ladies' Home Journal (5.05 miljoonaa), 9. Family Circle 
(5.01 miljoonaa), 10. Woman's Day (4.7 miljoonaa), 11. McCall's, 12. Car & Travel, 13. Time, 14. 
People, 15. Playboy, 16. Prevention, 17. Redbook, 18. Sports Illustrated, 19. Newsweek, 20. American 
Legion (Lähde: newsLink-uutisportaali). 
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tutkimusmateriaalini koostuu Newsweek Internationalista, koska pääsy 

yhdysvaltalaisen Newsweekin luokse olisi ollut käytännössä kohtuuttoman hankalaa. 

Oletan, että bin Ladenia koskevien juttujen kohdalla lehden versioissa ei ole suuria 

eroja. Tavallisesti Euroopan versiossa on enemmän Eurooppaa koskevia ja 

vähemmän Yhdysvaltojen sisäisiä asioita koskevia juttuja. 

 

5.2 Kuvien analyysi 
Olen hahmotellut median tärkeimmiksi nostamia aiheita tutkielman lopussa olevassa 

liitteessä (liite 1). Pidän mediakontekstia huomionarvoisena seikkana, sillä 

aikakauslehtien merkitykset kumpuavat pitkälti niistä diskursseista, joita muissa 

medioissa on jo käyty ja muodostettu, jutut kertovat usein jo tunnetuista ja 

määritellyistä asioista. Tämä johtuu hitaasta julkaisusta. Analyysini toisessa osiossa 

jäsennän semioottisen kuva-analyysin löytöni diskurssianalyysin keinoin ja pohdin 

löytöjäni hegemonisen diskurssin ja ideologian käsitteisiin nojaten. Analysoitavien 

kuvien mustavalkoiset valokopiot löytyvät päiväyksillä varustettuna liitteestä 2. 

Alaotsikoiden yhteydessä ilmoitetut sivunumerot viittaavat aukeamaan, joka on 

analyysin pääkohteena. 

5.2.1 “The Mesmerizer” (Newsweek 17.-24.9.2001, s.54-55) 

Lehden konteksti 

Newsweekin ensimmäisen numerossa määritellään tilanne terrori-iskun jälkeen; 

Yhdysvaltoihin on hyökätty, World Trade Center on tuhoutunut ja tuhansia ihmisiä 

kuollut (otsikoimaton kuvareportaasi s.4). Amerikan kansa seisoo yhtenäisenä (“A 

Nation United”, s.16), Bush ilmoittaa maan olevan sodassa (“We’re at War”, s.28) ja 

todisteet osoittavat Osama bin Ladeniin, jota Taliban suojelee (“Training for 

Terror”, s.50). Kuinka iskeä takaisin, Newsweek pohtii (“How to Strike Back”, s.44).  

 

Tähän kokonaisuuteen, “Training for Terror” -jutun jälkeen, on upotettu Osama bin 

Ladenin persoonallisuutta pohtiva juttu, “The Mesmerizer”. Juttu on henkilökuva bin 

Ladenista. Jutun leipätekstissä kerrotaan bin Ladenin puhujanlahjoista ja hänen 
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puoleensavetävästä esiintymisestään, joilla hän on luonut itselleen elävän legendan 

maineen ääri-islamistien piirissä, ja jolla hän saa taivuteltua yleisönsä puolelleen.  

 

Aukeaman elementit 

Jutun otsikko “The Mesmerizer” tarkoittaa henkilöä, jolla on taito saada muut ihmiset 

täysin pauloihinsa. Sanalla on hypnoottiseen, salaperäiseen ja yli-inhimilliseen 

viittaava sävy. Otsikko on kirjoitettu mustalla tekstauksella, noin kahden sentin 

korkuisella otsikoiden peruskirjasimella aukeaman vasemmanpuoleisen sivun 

ylälaitaan sivun leveydeltä. Otsikon yläpuolella olevassa esirivissä lukee: “Born to 

wealth, bin Laden studied business administration – then turned to terror: BY R.N. 

and J.B.”. Jutun yläpuolisessa vinjetissä on kirjoitettu keltaisella tekstillä mustalle 

pohjalle: “After the Attack”. 

 

Kuvassa bin Laden istuu jalat ristissä maassa katsoen suoraan kameraan. Kuva on 

rajattu niin, että bin Laden mahtuu kuvaan juuri ja juuri kokonaan, mutta ympäristöä 

ei näy juuri lainkaan. Bin Ladenin pää on kallellaan oikealle ja hän hymyilee hieman. 

Bin Laden on pukeutunut maastotakkiin, jonka alla hänellä on kirkkaanvalkoinen 

kaapu. Hänen päässään on valkoinen hattu. Oikeassa ranteessa on kello. Kädet 

lepäävät sylissä. Kuvan taustana on oranssi kangas.  

 

Kuvateksti julistaa: ”POINT MAN. Bin Laden’s charisma and violent hatred for 

America attract young fundamentalists from all across the Middle East”. Juttu on 

taitettu aukeaman vasemmalle sivulle, oikealla sivulla on oranssinvärinen mainos. 

Pystymuotoinen kuva vie kolme palstaa, teksti kulkee yhdellä palstalla, juttu jatkuu 

parin sivun päästä mainosten jälkeen.  Lukija tunnistaa kuvan henkilön bin Ladeniksi, 

jos on seurannut tiedotusvälineitä terrori-iskujen jälkeen. Kuvan lukemiseen tarvitaan 

historiallista tietoa, jotta tiedetään, kuka kuvassa hymyilevä arabimies on. Jos 

kohdetta ei tunnisteta, kuvaa ei voi lukea oikein. Kuva on kirjaimellisesti kuva 

vihollisesta, joka on jo intertekstuaalisesti määritelty tiedotusvälineiden ja 

poliitikkojen terrori-iskuja seuranneessa puheessa. Lukija asennoituu kuvaan 

etsimällä siitä asioita, jotka vahvistavat hänen jo olemassaolevia käsityksiään. Vaikka 
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kuvassa ei olisi pyritty luomaan viholliskuvaa, etusijalle asettuva luenta tekisi siitä 

väistämättä sellaisen. Otsikko ja kuvateksti ankkuroivat tämän merkityksen tukevasti 

paikoilleen. 

 

Merkityksellistäminen 

Semioottisen kuva-analyysin kannalta kuva esittää denotatiivisella tasolla Osama bin 

Ladenia. Konnotaatiotasolla kuva jakautuu seuraaviin olennaisiin merkkeihin: Bin 

Ladenin vaatteet, ilme, katse ja asento. Vähemmän tärkeitä merkkejä ovat kello ja 

tausta. Bin Ladenin hahmoon liitetään länsimaissa ikoninomaisesti tiettyjä asioita, 

kuten parta ja valkoiset vaatteet. Näiden lisäksi hänen rinnallaan on totuttu aina 

näkemään rynnäkkökivääri. “The Mesmerizer”-kuvassa bin Ladenilla ei ole mukana 

rynnäkkökivääriään. Tämän merkin puuttumisella on merkityksensä. Suoraan edestä 

otettu kuva, jossa kohde katsoo kameraan kertoo lukijalle, että kuva pureutuu bin 

Ladenin luonteeseensa. Kuva vahvistaa lukijalle, että tekstissä esiteltävä henkilö 

todellakin seisoo sanojen takana, vaikka sanat ovatkin toimittajan, eivät henkilön. 

Kuva on yleisvaikutelmaltaan staattinen.. 

 

Bin Ladenin asento konnotoi tyyneyttä ja sisäistä rauhaa. Jos kuvan miestä ei 

tunnistaisi bin Ladeniksi, häntä olisi helppo pitää pyhänä miehenä. Sisäiseen rauhaan 

viittaa rento risti-istunta, sylissä lepäävät kädet ja rauhallinen ilme. Bin Laden katsoo 

kuvasta suoraan lukijaan. Kallellaan oleva pää konnotoi myötätuntoa, empatiaa ja 

ymmärtämistä. Bin Laden ottaa kontaktin lukijaan, aivan kuin hän kuuntelisi, mitä 

lukijalla on sanottavaa tai yrittäisi lähettää telepaattista viestiä lukijalle. Bin Ladenin 

vieno hymynkare huulilla on tuttu monesta häntä esittävästä kuvasta, mutta tässä 

kuvassa hymy tuntuu korostuvan, kenties seesteisen yleisvaikutelman vuoksi. Hymy 

kulkee yksissä pään asennon viittaaman ymmärtämisen kanssa. Hymy on ihmisen 

keino lähestyä toista ihmistä, se viittaa hyviin aikeisiin. Tässä kuvassa hymy on 

kuitenkin enemmän pyhän miehen harrasta hymyä, samalla tavoin kuin pappi saattaisi 

hymyillä seurakuntansa edessä. Bin Ladenin hymy peilaa sisäistä mielenrauhaa.  
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Bin Ladenin valkoinen kaapu vahvistaa konnotaatiota pyhästä miehestä – tällaisia 

vaatteita profeetat käyttävät. Maastokuvioitu takki aiheuttaa ristiriitaa; pyhä mies 

armeijan takissa? Oikeassa ranteessa näkyvä digitaalikello konnotoi maallisuutta ja 

rikkoo harrasta vaikutelmaa. Räikeän oranssi tausta herättää kuvaa eloon, mutta ei 

riko vaikutelmaa. Rynnäkkökiväärin puuttuminen kuvasta vahvistaa pyhän miehen 

olemusta. Jos kuvaan lisättäisiin ase, vaikutelma tavallisesta sissistä korostuisi, ja 

kuva olisi helpompi lukea taistelijan potretiksi. Sivun layout toimii yhdessä seesteisen 

vaikutelman kanssa. Layout on rauhallinen, kuva on pääosassa, ja teksti tasapainottaa 

sivun niin, ettei kuva ole liian vahva. Otsikko on laadittu yksinkertaisella 

kirjasintyylillä, ja yksisanainen otsikko (en huomioi englannin kielen “the”-

artikkelia) pysäyttää lukijan rauhalliseen tunnelmaan Newsweekin alun patrioottisen 

tykityksen ja bin Ladenin terroristikoulun jälkeen.  

 

“Mesmerizer”-sana on valittu tarkoin. Se selittää pyhän miehen vaikutelman, ja antaa 

lukijalle tulkinnan avaimet – perivihollinen näyttää pyhältä mieheltä, koska hän on 

“Mesmerizer”, hänellä on taito hallita muita ihmisiä. Kuvateksti ankkuroi 

merkityksen lopullisesti kohdalleen; bin Laden houkuttelee nuoria kiihkoilijoita 

väkivaltaiseen maailmaansa. Historiallista tietovarantoa länsimailla on vastaavasta 

johtajasta toisen maailmansodan ajalta Adolf Hitleristä. 

 

Kuva on erittäin tehokas. Se nojaa pitkälti ristiriitaisuuteen. Kuvan henkilö on 

tunnettu mielipuolinen terroristi ja kylmäverinen joukkomurhaaja. Nyt hän hymyilee 

ja ottaa yhteyden lukijaan. Kuvan mies on vastuussa tuhansien kuolemasta, miksi 

ihmeessä hän siis hymyilee, lukija miettii? Otsikko ja tekstistä selviävä asiayhteys 

saavat ymmärtämään hymyn sikäli, että se sopii yksiin sen käsityksen kanssa, mikä 

hulluista tappajista on – heitä ei voi ymmärtää. Hymyilevän, pää kallellaan ja ilman 

rynnäkkökivääriään esiintyvän bin Ladenin käyttö jutun kuvituksena on ollut erittäin 

tietoinen valinta Newsweekilta. Juttu suhteutuu lehden kokonaisuuteen luomalla 

voimakkaan kontrastin Yhdysvaltoja kohdanneen hirmuteon ja syyllisen välillä. 

Tuhansien ihmisten kuolemalla on nyt kasvot – ja ne hymyilevät.  
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Kuva ja otsikko niitä tukevine elementteineen nojaavat myytteihin, jotka kertovat 

islamista, Osama bin Ladenista ja yli-inhimillisestä olennosta. Kuvakokonaisuus 

nojaa ensinnäkin myyttiin pyhästä ihmisestä, joka on saavuttanut sisäisen rauhan. 

Tällainen ihminen tekee asioita, joita muut eivät tee. Hän elää askeettista elämää ja 

viettää aikansa mietiskellen. Hän on saavuttanut tason, jota muut ihmiset eivät 

ymmärrä. Pyhät ihmiset ovat vahvoja hengellisellä tavalla, johon muut eivät kykene.  

 

Toiseksi kuva herättää myytin islamilaisuudesta. Länsimaisessa mediassa islam 

esitetään usein väkivaltaisten kiihkoilijoiden uskontona. Tämän myytin mukaan 

islamilaiset eivät ole samanlaisia ihmisiä kuin me länsimaiset. He eivät esimerkiksi 

pelkää kuolemaa tai kipua. Ihmishengen arvo on heille erilainen kuin meille, ja he 

ovat kiihkoilijoita.31 Kolmanneksi kuva nojaa myyttiin ihmisestä, joka hallitsee muita 

ihmisiä. Tämä myytti laukeaa otsikon avulla. Tällainen ihminen ei oikeastaan ole 

enää ihminen, vaan jotain muuta. Hänellä on taito, jota muilla ei ole, ja tuo taito on 

suunnattu hänen oman lajinsa hallintaan. Hän on pillipiipari, joka soitollaan pitää 

lauman otteessaan. Tämä myytti on demonisoiva, eräänlainen noitamyytti.  

 

Neljänneksi kuva nojaa myyttiin Osama bin Ladenista. Bin Laden oli Yhdysvalloille 

tuttu jo entuudestaan, mutta vasta syyskuun 11:s teki hänestä julkimon. Bin Ladenin 

myytti rakentuu tiedotusvälineiden diskursseista, kahvilakeskusteluista, 

pilapiirroksista, omista ajatuksista, naapurin mielipiteistä, koulun historiantunnista ja 

tuhannesta muusta asiasta. Osama bin Ladenin myytti on historiaa, perimätietoa, 

                                                 
 
31 Sivilisaatioita tutkinut Samuel P. Huntingtonin on kartoittanut maailman blokkiutumista kylmän 
sodan kapitalismi / sosialisimi-jaon jälkeen. Hänen mukaansa  kylmän sodan jälkeisen ajan uuden 
maailman perustava konfliktien lähde ei ole ensisijaisesti ideologinen tai taloudellinen, vaan 
kulttuurinen, eri sivilisaatioiden välinen. Tärkeimpiä sivilisaatioita erottavia seikkoja ovat uskonnot. 
Suurimmiksi lähitulevaisuuden sivilisaatioiksi Huntington nimeää muun muassa länsimaisen ja 
islamilaisen sivilisaation. (Huntington 1993, s.22-25) Huntingtonilaisen ajattelun ytimessä on siten 
ajatus sivilisaatioiden välisistä konflikteista, erityisesti länsimaisen ja islamilaisen sivilisaation välillä. 
Tämä myytti on voimistumassa julkisissa diskursseissa. Edward Said arvioi, että kielteiset käsitykset 
ovat paljon yleisempiä arvioitaessa islamia kuin muita lännen kannalta vieraita sivilisaatioita. (Said 
1987 (1978), s.136) Irmeli Perhon mukaan länsimaissa islamilaisuuteen liittyy keskiaikaisia mielikuvia 
pyhästä sodasta, jihadista. Islamilaisissa maissa viitataan vastaavasti ristiretkiin. Perhon mukaan 
lännessä pelätään ryhmittymiä, jotka pyrkivät islamilaisen valtion luomiseen, koska niitä pidetään 
uhkina demokratialle. (Perho 1996, s.81-83) 
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kuulopuhetta ja johtopäätöksiä. Tämän myytin mukaan bin Laden on Yhdysvaltain 

armoton vihollinen, joka nauttii vihollistensa tappamisesta. Hän ei tunne armoa, 

sääliä tai muitakaan inhimillisiä tunteita. Bin Laden pommitti Yhdysvaltain 

lähetystöjä Afrikassa, räjäytti reiän hävittäjä USS Colen kylkeen ja on syyllinen 

World Trade Centerin ja Pentagonin terrori-iskuihin. Bin Laden on käsittämätön. 

Länsimaiset ihmiset eivät ymmärrä, miksi hän vihaa heitä.  

 

Tässä vaiheessa myytti kytkeytyy erääseen toiseen myyttiin, joka jo sanana on 

äärettömän vahva – myyttiin terrorismista. Terrorismi on käsittämätöntä. Sillä ei 

saavuteta muuta kuin kuolemaa ja tuhoa. Terrorismi on absoluuttista pahuutta tai 

absoluuttista typeryyttä, ja siihen syyllistyvät ovat käsittämättömiä. He ovat olentoja, 

jotka ovat jotenkin harhautuneet ihmisyyden polulta, ja toimivat nyt toisenlaisten 

ajatusten ja päämäärien ajamina kuin me muut. Bin Ladenin kasvot symbolisoivat 

terrorismia. Bin Ladenin myytti kertoo johtajasta, joka on pitkälti vastuussa 

muslimien tekemistä terrori-iskuista. Susan Carruthers kirjoittaa: 

 

The semantic war over words and definitions forms part of a wider ideological battle 

over the legitimacy of the resort to force: The label ‘terrorist’ connotes illegitimacy, 

while its alternatives. Such as ‘guerilla’, ‘liberation army’ or ‘freedom fighter’ - 

confer approbation.(Carruthers 2000, s.165)32 

 

Kuva toimii tehokkaana vihollisen rakentajana. Yli-inhimillisten manipulointikykyjen 

liittäminen ja pyhyyden vaikutelma nostavat bin Ladenin tavallisen ihmisen 

yläpuolelle. Koska kuva yhdistyy myyttiin Osama bin Ladenista, pahuuden 

ruumiillistumasta, yli-inhimilliset taidot saavat ilkeän leiman. Kokonaisuudessaan 

kuva demonisoi bin Ladenin, vaikka kuvan pinnallinen vaikutelma on tyystin 

                                                 
32 Robert G. Picard kirjoittaa terroristi-sanasta. Hänen mukaansa englannin kieli auttaa värittämään 
väkivallan tekijöiden tekoja, koska se liittyy kulttuuriin, jossa korostetaan väkivallatonta sosiaalista 
muutosta. Väkivaltaiset yritykset muutosten aikaansaamiseksi kuvataan sanoin, joilla on voimakas 
konnotatiivinen lataus takanaan. Tämä ilmiö korostuu kuvattaessa terrorismia, vaikka ilmiö liittyykin 
kaikenlaisiin median kuvaamiin konflikteihin. (Picard 1993, s.97-98) 
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toisenlainen. Jos emme tuntisi kuvan hahmoa ja otsikko olisi toinen, hän voisi 

näyttäytyä meille munkkina tai hyväntahtoisena arabianopettajana. 

 

Kuvan herättämät konnotaatiot, se miten ymmärrämme sen merkit, intertekstuaalinen 

tajuntamme ja myytit, joihin kuvan hahmo tukeutuu, ovat väkevässä ristiriidassa 

keskenään, ja juuri tähän kuvan teho perustuu. Liitämme konnotaatiot uuteen 

ainutkertaiseen yhteyteen.  

5.2.2 “Bush:’We’re at War’” (Newsweek 17.-24.9.2001, s.30-31) 

Lehtikonteksti 

Käsitelty edellisen kuvan yhteydessä. 

 

Asetelma aukeamalla  

Käsiteltävä kuva on pieni, puolellatoista palstalla julkaistu kuva, joka on osana 

isommassa reportaasissa “Bush:’We’re at War’” (alk. s.28). Käsiteltävä kuva esittää 

Osama bin Ladenia tähtäämässä rynnäkkökiväärillä. Kuva on ensimmäinen, joka bin 

Ladenista julkaistiin Newsweekissa. Bin Laden on pukeutunut valkoiseen kaapuun ja 

valkoiseen turbaaniin. Lisäksi hänellä on yllään keltainen viitantapainen vaate. Bin 

Laden on polviasennossa ja tähtää aseella lukijasta katsottuna vasemmalle. Bin 

Ladenin takana näkyy taustana ihmisten alavartaloita ja hiekkaa.  

 

Samalla sivulla on isot passikuvaotokset konekaappareiksi epäillyistä Mohamed 

Attasta ja Marwan al-Shehhista. Aukeaman oikeanpuoleisella sivulla on kuva poliisin 

erikoisyksiköstä seisoskelemassa pakettiauton takaoven luona operaation jälkeen. Bin 

Ladenin kuvaan liittyvä kuvateksti on samassa laatikossa Attaa ja al-Shehhia 

esittävien kuvien kanssa. Kuvateksti sanoo: ”SUICIDE MISSION. Mohamed Atta 

and Morwan al Shehhi (above) are suspects in the WTC attack. In video (below) 

Osama bin Laden aims AK-47.” Poliisikuvaan liittyvä kuvateksti on: “MOVING 

FAST. A Day after the terror attacks, heavily armed Boston police detained three 

potential witnesses at a Back Bay hotel.” Aukeama liittyy edellisellä aukeamalla 

alkaneeseen juttuun, jonka pääkuvassa presidentti George W. Bush kättelee, tai 
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näyttää lohduttavan, palomiehiä. Tunnelma on vakava. Otsikko on: “Bush: ‘We’re at 

War’”. Juttu käsittelee kaappareiden henkilöllisyyttä ja taustaa ja kartoittaa eri 

viranomaisten puheenvuoroja terrori-iskusta. 

 

Merkityksellistäminen 

Denotatiivisella tasolla kuva esittää Osama bin Ladenia tähtäämässä 

rynnäkkökiväärillä. Käsiteltävä kuva ei ole tarkoitettu toimimaan yksinään, vaan se 

on suhteutettava ympäristöönsä. Ratkaisevia merkkejä kuvassa ovat bin Ladenin 

hahmo, kivääri, hiekka ja ihmiset taustalla. Bin Ladenin hahmo on tuttu, ja aiheuttaa 

konnotaatioita itsessään. Newsweekin julkaisuvaiheessa, vajaa viikko terrori-iskun 

jälkeen, bin Ladeniin liittyvät viholliskuvat eivät olleet niin jalostuneita kuin 

myöhemmin. Tässä bin Ladenin Newsweek-debyytissä hahmon tärkein tehtävä on 

esittää vihollisuuksien kohde, tehdä se aggressiiviseksi, sekä muistuttaa, kuka on 

kyseessä. Lukija aloittaa jutun lukemalla presidentti Bushin sodanjulistuksen, ja 

seuraavalla sivulla hän kohtaa Osama bin Ladenin tähtäilemässä rynnäkkökiväärinsä 

kanssa. Bin Ladenin ampuma-asento, kivääri ja tausta konnotoivat jonkinlaista 

aavikkosissiä. Bin Ladenin ja islamilaisuuden myytteihin liitettynä tämä seikka toimii 

avaimena tulkintaan. Taustalla seisovat ihmiset konnotoivat, että ampujassa on jotain 

erikoista, koska hän on huomion kohteena. Hiekka muistuttaa lukijaa, että ollaan 

aavikolla, siellä missä arabiterroristit asuvat. 

 

Aukeamalla vaikuttaa kolme hahmoa; konekaapparit, heidän johtajansa bin Laden ja 

poliisit. Bin Ladenin kuvan tehtävänä on naulita konekaapparit oikeaan paikkaan. 

Lukija vetää yhteyden kuvissaan rikollisilta näyttävien kaapparien ja tutun bin 

Ladenin välille. Viereisen sivun poliisit suhteuttavat terroristit kotirintamaan. 

Aukeaman taitto ja sitä edeltävä jutun lähtösivu rakentavat bin Ladenin kuvan 

tulkintakehyksen. Toimintakuva bin Ladenista toimii aukeamalla paremmin kuin 

poseerauskuva, joita jatkossa tarjoillaan yllin kyllin. Bin Laden on aukeaman ainoa 

aktiivinen hahmo. Näin vastapuoli saadaan näyttämään riidanhaastajalta, ja hän 

asettuu voimakkaampaan kontrastiin edellisen aukeaman Bushin kanssa.  
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5.2.3 “Trail of Terror” (Newsweek 25.9.-1.10.2001, kansi) 

Lehden konteksti 

Jos edellisen viikon Newsweek keskittyi tilanteen määrittelemiseen ja 

kansallishengen luomiseen, niin nyt käsiteltävä Newsweekin numero valmistelee 

Yhdysvaltoja sotaan. Kannessa komeilee Osama bin laden verenpunaiseksi 

värjättynä. Ensimmäiset pääjutut käsittelevät suuria hahmoja. Suurella sohvalla yksin 

istuva George W. Bush julistaa, että Yhdysvallat ei epäonnistu tavoitteissaan (“We 

will not fail”, s.20). Asetelma konnotoi tilanteen vakavuutta, vaikeaa päätöstä ja 

presidentin syvää sitoutumista ja prosessiin. Afganistania hallitseva Taliban esitellään 

ensimmäistä kertaa syvällisemmin (“Inside the Mullah’s Mind”, s.28). Euroopan 

päämiehet antavat siunauksensa Yhdysvalloille (“Total Solidarity”, s.32), terrori-

iskuihin johtanut suunnittelu ja liikkeet saavat runsaasti palstatilaa (“The Road to 

September 11”, s.44), terrori-iskujen tuhoa pohditaan (“After the Trauma”, s.56), ja 

Yhdysvaltain tehostettua sisäistä turvallisuutta käsitellään (“What Price Security”, 

s.62). 

 

Sivun elementit 

Käsiteltävä kuva, “Trail of Terror”, on Newsweekin kansikuva. Tällaiset kuvat 

poikkeavat aikakauslehden sisäkuvituksesta sikäli, että tavalliset säännöt eivät koske 

niitä. Kansikuvien tehtävänä on myydä lehteä. Kansikuvaa voidaan manipuloida, se 

voi olla piirros, digitaalisesti luotu kokonaisuus tai lähes mitä vain. Kansikuva viittaa 

yleensä lehden pääjuttuun; tärkeimpään tai yleisön kannalta kiinnostavimpaan 

juttuun. Kannen kuva on usein tarkoituksellisen mielikuvia herättävä, jopa 

provosoiva. Kansi tehdään visuaalisesti voimakkaaksi ja tunteita herättäväksi. Sen on 

tarkoitus erottua edukseen kaupan hyllyltä. Vaikutusmielessä sen merkitys on 

poikkeuksellisen suuri sikäli, että sen näkee kaupan hyllyssä tai hammaslääkärin 

odotushuoneen pöydällä myös moni sellainen, joka ei lehteä koskaan avaakaan. 

 

Käsiteltävänä olevan Newsweekin kansikuvaa hallitsee kolme tekijää; punainen 

väritys, Osama bin Ladenin kasvot ja “Trail of Terror”-teksti. Kannessa on rakeinen 

lähikuva Osama bin ladenin naamasta. Koko kuva on värjätty tummanpunaiseksi. 
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Kasvot ovat tunnistettavissa tekstin, mediakontekstin ja bin Ladenin piirteiden 

perusteella. Kasvojen yksityiskohtia kuvasta on vaikea erottaa, mutta silmät, 

kulmakarvat, viikset ja osa partaa ovat erotettavissa. Kuva on rajattu keskittäen 

silmien, nenän ja suun alueelle. Ylhäällä kuva katkeaa kulmakarvojen yläpuolelta, 

alhaalla siitä, missä parta alkaa. Sivuilla näkyvä tummempi alue lienee bin Ladenin 

partaa sekin. Keskellä sivua on teksti “Exclusive; Trail of Terror; Inside the 10-year 

hunt for Osama bin laden”. Koko teksti on kirjoitettu isoilla kirjaimilla (ns. capeilla). 

“Trail of Terror” on kannen varsinainen pääotsikko. Sanat on kirjoitettu noin kahden 

sentin korkuisilla kirjaimilla. Muut osat tekstistä on painettu pienemmällä 

kirjasinkoolla. Sanat ovat kolmessa tasossa, ylimpänä lukee “Exclusive”, keskellä 

“Trail of Terror” ja alimpana “Inside the 10-year hunt for Osama bin Laden. Sana 

“Exclusive” on mustassa laatikossa valkoisilla kirjaimilla, “Trail of” ja “Inside the 

10-year hunt for” -osat keltaisilla kirjaimilla ja “terror” sekä “Osama bin Laden” 

valkoisilla kirjaimilla. Kansilehden ylälaidassa on vinkki “Will Europe Join the 

Fight?”. Sen alapuolella on Newsweekin kansilogo. 

  

Merkityksellistäminen 

Denotaatiotasolla kannen kuva esittää Osama bin Ladenin kasvoja. Keskiverto 

Newsweekiä lukeva amerikkalainen tai muusta kulttuuripiiristä tuleva tunnistaa, 

kenestä kuvassa on kyse. Häntä on jo mediassa valmisteltu tunnistamaan naama 

pienenkin vihjeen perusteella. Käsiteltävänä olevan kuvan synnyttämä konnotaatio on 

haluttu tehdä poikkeuksellisen selkeäksi muokkaamalla denotaatiotasoa; kuva on 

kauttaaltaan punainen ja sen keskellä on teksti, joka yhdistää Osama bin Ladenin 

terrorismiin. Kuva on rakennettu mainoksen tapaan yksinkertaisista merkitsijöistä, 

jotka sopivalla tavalla yhdistettynä kantavat mukanaan vahvoja merkityksiä. 

 

Konnotaatiotasolla kuvan hallitsevia merkkejä ovat punainen väri, bin Ladenin kasvot 

ja teksti, etenkin sen osa “Trail of Terror”. Jos lukija tunnistaisi kuvasta bin Ladenin 

kasvot ilman ohjaavaa tekstiä, hän liittäisi bin Ladeniin samanlaisia myyttejä, joita 

käsittelin “The mesmerizer”-valokuvan kohdalla. Kasvot aiheuttaisivat mielleyhtymiä 

islamista, terrorismista ja terrori-iskuista, kenties heikompia, koska islamilaisuus ja 
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uskonto eivät korostuisi kuvassa, vaan olisivat tuttuja ainoastaan bin Ladenin 

intertekstuaalisesta kontekstista tutun hahmon kautta. Punainen väri on merkittävä 

tekijä, jolla lehden tekijät ovat halunneet varmistaa etusijalle asettuvan luennan 

mukaisen    tulkinnan,    viestin     läpimenon.   Punainen  väri      konnotoi       vaaraa, 

ehkä myös verta ja tuhoa. Ihmiskasvoihin yhdistettynä, kuten tässä, se luo 

paholaismaisen tunnelman.33 

 

Kuvan teksti on merkki, johon kuvassa kiinnittää toisena huomiota. Keltaisella ja 

valkoisella painettu Trail of Terror hyppää lukijan silmille. Tekstin rikottu väritys 

korostaa tehoa. Tekstin moni-ilmeisyys on kontrastina kuvan yksivärisyydelle, ja 

tekstin merkitys korostuu tämänkin vuoksi. “Trail of Terror” tarkoittaa suomeksi 

terrorin polkua. Sanat voidaan myös kääntää tarkoittamaan terrorin vanaa tai terrorin 

jälkiä. Joka tapauksessa sana “trail” viittaa johonkin, joka on jäänyt jälkeen 

kuljettaessa eteenpäin. Tässä tapauksessa se viittaa johonkin, mitä pitkin terroria, eli 

syyskuun 11:nnen tapahtumia, voidaan jäljittää taaksepäin.  

 

“Terror” tarkoittaa paitsi terroria ihmisten suorittamana terroristisena tekona, myös 

kauhua, etenkin sanan psykologisessa mielessä. Sanat toimivat yhdessä varsin 

voimakkaana mielleyhtymien aiheuttajana. Ne ankkuroivat vaaraa ja pahaa 

konnotoivan kuvamateriaalin kansilehden kokonaisviestiin; New Yorkin terrori-

iskujen jäljet johtavat Osama bin Ladeniin, maanpäälliseen paholaiseen.  

 

Väritys ja teksti ovat kuvan tärkeimmät konnotaatiota luovat merkit, muut osat on 

pelkistetty niin minimiin, että niiden tärkein tehtävä on auttaa lukijaa tunnistamaan 

hahmo bin Ladeniksi, johon liittää konnotaatiot. Niiden minimaalisuus palvelee 

kuvan viestiä. Kuvan päällimmäinen merkitys terävöityy, kun heikommat viestit 

katoavat. “Inside the 10-year hunt for Osama bin laden” on kansilehdessä selittävä 

                                                 
 
33 Kuvan väkevin elementti, punainen väri, ei ammenna verbaalisista myyteistä, vaan siitä, miten 
olemme kulttuurisesti, kenties myös biologisesti oppineet lukemaan punaisen värin tietynsävyisiä 
asioita konnotoivana tekijänä. Joskus punainen väri saattaa viitata intohimoon tai rakkauteen, mutta 
hieman tummansävyisenä ja kasvonpiirteet taustalla tällainen luenta on kaukana ensisijaisesta. 
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tekijä. Se on lopullinen tekijä, joka kertoo lukijalle, mistä on kyse, ankkuroi 

merkitykset. Ylävinkki ”Will Europe Join the Fight” vahvistaa viestiä bin Ladenin 

universaalista pahuudesta – myös Euroopassa harkitaan liittymistä rintamaan.  

 

Kommutaatiotestin34 avulla voidaan kokeilla, miten kuvan merkitys muuttuu, jos sen 

ratkaisevat elementit korvataan muilla. Punaisen värin poistaminen veisi ydyn 

tekstiltä. Tekstin vaihtaminen esimerkiksi muotoon “Prime Suspect” (pääepäilty), 

poistaisi dramaattisen vaikutelman, ja olisi laimeudessaan ristiriidassa voimakkaan 

värin kanssa. Jos punainen väri poistettaisiin ja teksti säilytettäisiin, kuva kenties 

toimisi edelleen, mutta sen shokkiteho katoaisi. Tehoa voidaan kuvitella korvaamalla 

bin Ladenin kasvot presidentti George W. Bushin kasvoilla. Punainen väri, Bushin 

kasvonpiirteet ja teksti “Trail of Terror” esittäisi Bushin yhdysvaltalaisittain 

jokseenkin erikoisessa valossa.  

 

Kokonaisuutena kansikuva herättää mielleyhtymän paholaismaisesta pahasta. Kuva 

kutsuu lukijaa pitämään Osamaa koko ihmiskunnan vihollisena. Johtajassa 

personifioituvat hyvä ja paha. Tässä johtajassa paha tuodaan vahvasti esille. Bin 

Ladenia ei esitetä ainoastaan Yhdysvaltain vihollisena tai turvallisuusuhkana, vaan 

absoluuttisen pahuuden ruumiillistumana. Teksti toimii paitsi konnotaatioita luovana 

tekijänä myös siinä mielessä, että se viittaa syyskuun yhdennentoista jälkien johtavan 

bin Ladeniin. Näin se naulaa bin Ladenin lopullisesti terrori-iskujen tekijäksi 

Newsweekin diskurssissa.  

 

                                                 
 
34 Kommutaatiotestillä on kaksi keskeistä tehtävää. Sen avulla voidaan ensinnäkin tunnistaa 
merkitystä tuottavat erot tai erottavat piirteet paradigman tai syntagman piirissä. Toiseksi tarkoituksena 
on määrittää tuo merkitys. Testi tehdään vaihtamalla (mielikuvituksessa) yksi merkitysjärjestelmässä 
olevista yksiköistä toiseen ja tarkastelemalla muuttaako tämä merkitystä. Uutiskuvissa valinnat ovat 
hypoteettisia. Kuvaaja kuvaa sitä, mitä on tarjolla. Valokuvan tulkinta kuitenkin perustuu sille, miten 
yksiköt eroavat paradigman muista vaihtoehdoista, ja mitä tämä merkitsee tulkinnalle. 
Kommutaatiotesti auttaa ymmärtämään ryhmän merkityksen osoittamalla, mistä kaikesta se eroaa. 
(Fiske 1992, s.144) 
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5.2.4 “Meet the bin Ladens” (Newsweek 8.-15.10.2001, s.48-49) 

Lehtikonteksti 

Newsweekin numeron teemana on pohtia islamilaista vihaa. “Why they hate 

America”, lukee kannessa. Kuvassa on huiviin puettu muslimilapsi, jonka kädessä on 

muovinen lelurynnäkkökivääri. Numeron pääjuttuna on laaja kokonaisuus, “The 

Roots of Rage” (s.14), joka erittelee muslimimaailman ilmiöitä. Seuraavaksi 

käsitellään Yhdysvaltain tulevaa operaatiota Afganistanissa. (“Bush’s Phase One”, 

s.34 ja “A Long, Hard Campaign”, s.37). Newsweekin toinen suuri juttu käsittelee 

konekaappareita. (“Cracking the Terror Code”, s.38). Pienten muslimiteemaa 

liippaavien juttujen kautta Newsweek etenee parin sivun juttuun “Meet the bin 

Ladens”  (s.49). Lopuksi Newsweek esittelee vielä tulevaisuuden lentokoneen 

turvallisuusteknologiaa (“The Future is a Flying Fortress”, s.53). 

 

Asetelma aukeamalla 

Analyysin kohteena oleva kuva on pääkuvana lyhyehkössä kahden sivun mittaisessa 

jutussa, joka käsittelee Osama bin Ladenin sukua. Kuva on jutun ainoa. Kuva on 

televisiokuvasta rajattu otos, jossa bin Laden istuu poikansa vierellä tämän häissä. 

Poika nauraa ja bin Laden hymyilee leveästi. Kuva on tunnelmaltaan leppoisa. 

Alkuperäisessä otoksessa vasemmalla on kolmas mies, mutta Newsweek on rajannut 

hänet ulos kuvasta.35 Sekä bin Laden että hänen poikansa ovat pukeutuneet valkoisiin 

kaapuihin. He katsovat kameran ohi vasemmalle. He istuvat polvillaan kädet rennosti 

sylissä.  

 

Kuvaan liittyy yksinkertainen kaavio, joka selvittää bin Ladenin vanhempia, 

sisaruksia ja lapsia. Kuvatekstinä on: “Osama’s son Muhammad married the daughter 

of a top lieutenant in Al Qaeda in January.” Kaavio on otsikoitu “The Family Tree”. 

Siihen liittyvä lyhyt kuvatekstiosuus selvittää tilannetta: ”Osama’s father, 

Muhammed and his 11 wives had 54 children. Osama, the 17th son, is said to have 

four wives and 10 children, including a daughter, who is married to Taliban head 

Mullah Omar.” Aukeaman vinjettinä (yläreunan tunniste) lukee “War on terror” 
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(keltaisilla capeilla, punainen viiva alla). Aukeaman vasemmalla sivulla on toinen 

juttu, joka käsittelee äärimuslimien aatteen levittämistä Internetissä. Juttuun 

liittyvässä kuvassa mies istuu huoneen nurkassa. Kuva on mustavalkoinen, staattinen 

ja melkoisen mielenkiinnoton. Nämä seikat korostavat viereisen sivun kuvitusta. 

 

“Meet the bin Ladens”-juttu kertoo bin Ladenien klaanista. Jutussa kerrotaan, kuinka 

bin Laden erottui klaaninsa mustaksi lampaaksi – muut jäsenet suhtautuivat suopeasti 

länsimaalaisuuteen. Muu perhe sanoutuu leipätekstissä irti bin Ladenin toiminnasta.    

 

Merkityksellistäminen 

Denotaatiotasolla kuva esittää kahta miestä, jotka identifioidaan kuvatekstissä ja 

kontekstin perusteella Osama bin Ladeniksi ja hänen pojakseen. Kuva toimii yhdessä 

siihen liittyvän kaavion kanssa. Kuvakokonaisuuden olennaisia merkkejä ovat bin 

Laden, hänen poikansa ja kaavio.  

 

Kuvan molemmat henkilöt katsovat samaan suuntaan. Molemmat näyttävät iloisilta, 

poika enemmän kuin Osama. Iloiset ilmeet, asennot ja samansuuntaiset katseet 

viestittävät vapautunutta tunnelmaa. Kaavio ankkuroi kuvan arkeen. Se poistaa kuvan 

tilaisuudesta siihen liittyvää erityisyyttä ja juhlaa, ja tekee siitä instrumentin. Kaavion 

ja kuvan kuvatekstit lataavat kuvaan merkitystä. Kuvatekstit kertovat, että tässä on 

kyse al-Qaidan ja Talibanin johtajien naittamisesta, ei suinkaan tavallisesta 

perhetapahtumasta. Otsikko on rakennettu humoristisella tavalla tukemaan kuvaa. 

“Meet the…” on tapa, jolla saatetaan esitellä tuttavaperhe toiselle. Otsikko lataa 

kuvaan annoksen metaforaa. Sanontaan liittyy konnotaatioita keskiluokkaisuuden ja 

perhe-elämän paradigmoista. Bin Ladenin myytit tuntien ilmaisu kuulostaa 

koomiselta. Newsweekin ilmestymistä edeltävällä viikolla eri tahot esittivät todisteita 

bin Ladenin syyllisyydestä. "meet the bin Ladens" toimii tässä yhteydessä hauskasti, 

on aika tutustua bin Ladeneihin tarkemmin. Kuvatekstit puolestaan rakentavat 

vakavan jännitteen ja palauttavat lukijan arkeen; nämä ovat vaarallisia ihmisiä.  
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Kuvan ja kaavion yhdessä voisi ajatella osoittavan, että viholliset sikiävätkin 

keskenään. Suhteutettuna Newsweekin tarjontaan kuva ei kuitenkaan tarjoile lainkaan 

niin voimakasta toiseuden viestiä kuin suurin osa bin Ladenia esittävistä otoksista. 

Vaikka kuva on arkipäiväistetty kaaviolla ja lukija ymmärtää kontekstista, että nyt ei 

juhlita bin Ladenien häitä, se ei välitä voimakasta vihollisuutta. Koska kyse on bin 

Ladeneista, juttu saa tietyn negatiivisen sävyn, mutta ei voimakasta. Kuvan voidaan 

ajatella välittävän viestiä vihollisen, bin Ladenin klaanista. Heitä on monta, ja he 

lisääntyvät. itse asiassa, “Meet the bin Ladens”-otsikko lupailee, että loppusuku olisi 

samanlaista kuin Osama. Tämä ei pidä paikkaansa. Bin Ladenien suurperhe useine 

äiteineen kuitenkin poikkeaa melkoisesti länsimaisesta ydinperheestä, mikä voidaan 

ymmärtää toiseutta rakentavana elementtinä. 

 

”Meet the bin Ladens” toimii tekemällä kaukaista läheiseksi negatiivisessa mielessä. 

Kun 'toiseutta' aletaan kutsua tuttavalliseksi, se tarkoittaa kunnioituksen vähenemistä 

(etunimen tms. käyttö), etulyöntiaseman indikoimista (vihollinen tunnetaan) ja 

valtasuhteen osoitusta (oma asema määritellään ylemmäksi, koska toista kutsutaan 

tuttavallisesti). Samalla tavalla esimerkiksi Saddam Husseinia kutsutaan 

tiedotusvälineissä yleisesti etunimeltä Saddamiksi. Bin Ladenin suhteen tällainen 

nimittely ei ole ollut yleistä, kenties siksi, että bin Ladenin koetaan haavoittaneen 

Amerikkaa vakavasti, eikä häneen haluta liittää läheisyyden tunteita, vaikka ne 

olisivatkin alistavia. Hussein ei vahingoittanut Yhdysvaltoja suoralla hyökkäyksellä.  

5.2.5 “Cracking the Terror Code” (Newsweek 8.-!5.10.2001, s.40-41) 

Lehtikonteksti 

Katso edellinen analyysi. 

 

 

 

Asetelma aukeamalla 

Käsiteltävänä oleva kuva on osa kahdeksan kuva kollaasia. Käsittelen bin Ladenin 

kuvan erillään muista kuvista, mutta ammennan sen merkityksen yhteydestä 
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aukeaman ja kollaasin muihin tekijöihin. Bin Ladenin kuva on neljäsosasivun 

kokoinen, vaakasuuntaisen kollaasin kaikkein oikeanpuolimmainen kuva. Kollaasin 

muista kuvista kuusi esittää konekaappareiden terrori-iskuja edeltäviä liikkeitä 

valvontakameroiden tallentamina. Yksi kuva esittää kaapattua lentokonetta hetkeä 

ennen sen iskeytymistä World Trade Centerin torniin. Kuvakollaasi on osa isompaa 

juttua “Cracking the Terror Code” (s.38). “Cracking the Terror Code” käsittelee 

pohdiskelevaan sävyyn konekaapparien liikkeitä ja motivaatiota sekä terroristien 

toimintaa yleisesti. 

 

Bin Laden kävelee kuvassa lähellä kameraa, ja näyttää kulkevan kameran ohitse sen 

oikealta puolelta. Hän katsoo kameran ohi kulkusuuntaansa. Bin Laden on 

pukeutunut valkoiseen turbaaniin, valkoiseen kaapuun, tummanvihreään viittaan ja 

vihreään vyöhön. Sapelia muistuttavan esineen kullanvärinen ja koristeellinen kahva 

näkyy vyön alta. Bin Ladenin olkapään takaa näkyy punavalkoruudulliseen huiviin 

naamioitu mies. Myös bin Ladenin oikealla puolella vaikuttaisi olevan joku henkilö, 

mutta hänet on rajattu lähes kokonaan ulos kuvasta. Taustana on aavikkoleiri. Kuvaan 

liittyy kuvateksti: “Oct. 5: Fresh footage of bin Laden is shown on TV in Qatar”. 

 

Kollaasi on taitettu koko aukeaman leveydeltä siten, että kuvat vievät noin 

puolikkaan sivun korkeussuunnassa. Vasemmanpuoleisella sivulla on viisi kuvaa, 

oikeanpuoleisella kolme. Bin Ladenia esittävä kuva on kaikkein suurin. Tekstissä on 

korostus: “In the NEWSWEEK Poll, 55% say we should wait as long as necessary to 

develop an efficient plan to retaliate, down from 63%. Kuvakollaasin vasemmalla 

sivulla on otsikko: “A September Evenings Mundane Errands...”, ja oikealla “...Set 

the Stage for Unprecedented Terror” 

 

 

 

Merkityksellistäminen 

Käsiteltävänä olevan kuvan merkitys syntyy ennen kaikkea yhteisvaikutelmasta 

kollaasin muiden kuvien kanssa. Ne kertovat minitarinan, joissa konekaapparit ensin 
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hoitelevat asioitaan kaupassa ja pankkiautomaatilla ja lentävät sitten koneen päin 

WTC:n tornia. Polku johtaa bin Ladeniin, joka on ketjun viimeisenä (kuvasarjaa 

luetaan vasemmalta oikealle luonnollisestikin, mutta tässä tapauksessa oikea 

lukujärjestys on varmistettu numeroin). Bin Ladenin kuva on huomattavasti isompi ja 

ainoa pystysuuntainen elementti koko sivulla, joten sen saama poikkeuksellinen 

huomio on taattu. 

 

Denotaatiotasolla kuva esittää bin Ladenia kävelemässä aavikkoleirissä takanaan 

naamioitu mies. Konnotaatiotasolla kuvan lukemiseen tarvittavia merkkejä ovat: bin 

Ladenin olemus, hänen vaatteensa, takana oleva mies ja tausta. Bin Laden ei katso 

kuvassa kameraan, eikä näytä erityisen hullulta, kuten joissakin yhteyksissä. 

Kuvatekstitkään eivät viittaa bin Ladeniin iskujen takapiruna, vaikka mielleyhtymä 

kollaasin rakentamasta narratiivista niin tekeekin. Bin Ladenin selkä on suorassa ja 

rinta eteenpäin työnnetty. Asento kuvastaa voimaa. Bin Ladenin vaatetus ja kultainen 

sapelinkahva korostavat ylhäisyyttä, vihreät elementit yhdistettynä valkoiseen 

kaapuun ja kuvan muihin merkkeihin poistavat pyhyyden vaikutelmaa, ja vaatteet 

konnotoivat nyt pikemminkin tärkeyttä. Takana oleva mies konnotoi alamaisuutta. 

Hän on huomattavasti lyhyempi kuin bin Laden, ja ikään kuin kurkistaa bin Ladenin 

olkapään takaa. Naamioituminen konnotoi bin Ladenin asemaa sotilasjohtajana, 

mutta toisaalta myös, että kyse on naamioituvista terroristeista. Vielä pitemmälle 

vietynä, ja varmasti joillekin kuvan lukijoille, punavalkoruudullinen huivi miehen 

kasvoilla tuo mieleen muiden muslimialueiden konfliktit, kuten Palestiinan, jossa 

muslimit usein sonnustautuvat vastaavaan huiviin. Tällöin kuva saattaa herättää 

mielleyhtymiä bin Ladenista muslimiterrorismin isänä. Aavikkoleiri paikantaa bin 

Ladenin oikeaan ympäristöön. Se konnotoi bin Ladenin valtakuntaa. Kuva ammentaa 

länsimaissa myytistä, joka kertoo bin Ladenista islamilaisten sissien johtajana ja 

aavikolla elävänä legendana. Kuva ammentaa myös siitä myytistä, että bin Laden on 

syyllinen terrori-iskuihin.36 

                                                 
36 Bin Ladenin syyllisyys pyrittiin naturalisoimaan alusta alkaen. Tiedotusvälineissä penättiin 
todisteita bin Ladenin syyllisydestä, mutta samaan aikaan niissä julkaistu materiaali naturalisoi 
esimerkiksi tässä tutkimuksessa analysoitujen kuvien tavoin bin Ladenin syyllisyyttä. 
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Kuva viestittää bin Ladenin johtajuutta, voimaa ja tekee hänestä lähes kuninkaallisen. 

Kuva itsessään voisi vallan hyvin liittyä bin Ladenia positiivisesti käsittelevään 

juttuun. Yhdessä muiden kuvien kanssa sen viesti kuitenkin on, että bin Laden on 

kaiken pahan takana, ja hän vaikuttaa omassa kaukaisessa aavikkovaltakunnassaan 

naamioituneiden miestensä suojelemana. 

 

Tekstin korostus on Newsweekille tyypillinen. Lehti on lanseerannut NEWSWEEK 

Poll -käsitteen, jossa esitetään mielipidekyselyn tuloksia. Yleiseen mielipiteeseen 

vetoaminen toimii kahdella tavalla. Ensinnäkin, se vetoaa sisältönsä puolesta yleiseen 

hyväksyntään, aikaisemmin käsittelemääni hegemonisoimisstrategiaan (ks. s.45) 

Analysoitavassa kuvassa numerot itse asiassa puhuvat Yhdysvaltain kostoretkeä 

vastaan – yli puolet haluaa odottaa, ennen kuin toimiva suunnitelma saadaan aikaan. 

On kuitenkin huomattavaa, että korostus on rakennettu olettamaan, että kaikki 

ylipäätään tahtovat Yhdysvaltain hyökkäävän, kyse on vain ajankohdasta. On pantava 

merkille, että kun numeroita esitellään tunteita herättävän jutun yhteydessä, ne 

menettävät helposti sisällöllisen merkityksensä. Tärkeämpää on se, miten ja 

millaisessa yhteydessä ne esitetään. 

5.2.6 “The Nuts and Bolts of Terror” (Newsweek 8.-15.10.2001, s.42-43) 

Lehtikonteksti 

Katso analyysi “meet the bin Ladens”. 

 

Asetelma aukemalla 

“The Nuts and Bolts of Terrorism” toimii eräänlaisena kainalojuttuna 

uutisreportaasissa “Cracking the Terror Code”. Kyse on enemmänkin graafisesta 

kaaviosta kuin tekstijutusta. Tällainen visuaalisuus on aikakauslehdistölle tyypillinen 

ominaisuus, ei-tekstuaalinen materiaali on olennaisessa osassa. Reportaasin 

pääkuvana on manipuloitu kuva konekaappari Muhamed Attasta. Sivun kokoisen 

kuvan päälle on kirjoitettu Attan arabiankielinen itsemurhaviesti. Seuraavalla 

aukeamalla on kahdeksan kuvan kokoinen kuvakollaasi, joka koostuu 
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valvontakameroiden kuvista, WTC:n törmäyskuvasta ja Osama bin Ladenin kuvasta 

(eri kuva kuin käsiteltävänä oleva, ks. edellinen analyysi). Kolmannella ja viimeisellä 

aukeamalla on käsiteltävänä oleva kainalojuttu puolen sivun koossa. Aukeaman 

oikeanpuoleisella sivulla alkaa uusi juttu “The Secrets of a Mosque”. Juttuun 

liittyvässä kuvassa lippalakkipäinen länsimainen muslimi nojailee seinään. Kuvan 

päällä on sitaatti “Thanks be to God, in a way, for what happened in America – it’s 

like waking up somebody who can make order.” 

 

“The Nuts and Bolts of Terror”-otsikoitu juttu on ruskeansävyinen kaavio, johon on 

yhdistetty Osama bin Ladenin pää osaksi kaaviota. Kuva on otos nuoren bin Ladenin 

kasvoista. Kuva on muotoiltu reunuksiltaan ympyränmuotoiseksi, kuten kaavion 

muutkin osat. Bin Ladenista lähtee nuolia pienempiin graafisiin kuvaympyröihin, 

jotka on otsikoitu kuvatekstein “THE MONEY”, “THE RATIONALE”, “THE SPIN” 

ja “THE MAYHEM”. Kuvaotsikoihin liittyy tekstiä. Bin Ladenin kuva on otsikoitu 

kuvatekstillä “THE MAN”. Jutun ingressi on “Osama bin Laden heads Al Qaeda, 

supported by a consultative council that controls four committees responsible for 

various aspects of the network. How it works:” Kainalokaavio selvittää lukijalle al-

Qaidan toimintaa. 

 

Merkityksellistäminen 

Kainalokaavio toimii jutun yhteydessä vastauksena pääjutun otsikon lupaukselle 

“Cracking the Terror Code”. Kainalokaavio tarjoaa yksinkertaisella ja selkotajuisella 

kaaviolla selvityksen terrorin toiminnalle. Bin Laden on kaavion parrasvalopaikalla.  

 

Käsittelen kaaviota siten, kuin se olisi yksi kokonainen kuva, jossa bin Laden on yksi 

merkki. Denotaatiotasolla kaavio on esitys al-Qaidan toimintajärjestelmästä. Kuva 

koostuu seitsemästä olennaisesta merkistä. Näitä ovat viisi pientä graafista kuvaa, bin 

Ladenin kuva sekä otsikko “The Nuts and Bolts of Terror”. Yleisesti kaavioiden ja 

grafiikan tehtävänä on visuaaliselta kannalta tuoda taittoon keveyttä ja vaihtelevuutta. 

Sisällöllisesti grafiikka tiivistää asiat lyhyisiin ja ytimekkäisiin kohtiin. 

Visuaalisuuden keveytensä vuoksi ne ovat luetumpia kuin raskaat tekstiosuudet. 
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Grafiikkaan sisältyy myös tietynlaista vakuuttavuutta. Grafiikka mielletään 

faktapitoisemmaksi kuin leipäteksti. Toisaalta grafiikassa yhdistyvät kuvan ja tekstin 

ominaisuudet. Siinä voidaan käyttää tekstuaalisia keinoja hyväksi visuaalisten 

mielikuvien välittämiseen.  

 

Käsiteltävässä kuvassa bin Ladenin valokuva on yhdistetty osaksi kaavion logiikkaa. 

Bin Ladenin kuva sinänsä ei herätä erityisempiä konnotaatiot. Kuvan mies punaisessa 

huivissa on Osama bin Laden, tunnettu terroristi. Merkkien yhteistoiminta luo 

kuitenkin monimutkaisempia mielleyhtymiä. Kaavion faktuaalinen todistusvoima 

vetää bin Ladenin mukaansa. Ympyrämuotoisuus tukee tätä, muoto on sama kuin 

graafin muissakin osissa – toistuvuus lisää tehoa. Kuvan käyttö vahvistaa alitajuista 

vaikutelmaa, että al-Qaida toimii näin, ja bin Ladenin paikka on al-Qaidaa ohjailevien 

lankojen päässä. Otsikko on humoristinen, se lisää kainalojutun keveyttä ja 

luettavuutta. Joskus huumori voi olla paras keino varmistaa viestin perillemeno. Se ei 

tunnu syövän jutun uskottavuutta, päinvastoin se asettaa pelottavan asian, terrorismin, 

hauskaan valoon, jossa voimme avoimesti tarkastella sitä ylhäältä alaspäin. 

 

Kaavion voidaan ajatella tekevän terrorismista loogista ja selkeästi järjestäytynyttä 

toimintaa. Kuva on kuin yrityskaavio, jonka johtoportaalla paistattelee bin Laden. 

Kuva on miellettävissä tekno-talk-sarjaan, jossa elävää maailmaa pelkistetään 

numeroiksi, viivoiksi, kaavioiksi ja teknisiksi ilmaisuiksi. Tässä sarjassa pommitusten 

siviiliuhreihin viitataan kollateraalisilla vahingoilla ja pommeista puhutaan 

koodikirjaimilla. Kuva toimii näin kokonaisuudessaan metaforisesti. Osama bin 

Ladenille annetaan kaaviossa ominaisuuksia sitä paradigmasta, josta 

tietokonegrafiikka ammentaa; tekniikan maailmasta ja logiikasta. Kuva ammentaa 

siitä myytistä, että terrorismi olisi järjestäytynyttä toimintaa ja selkeästi hahmotettava 

vihollinen. 
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5.2.7 ”Method to the Madness” (Newsweek 15.-22.10.2001, s.56-57)  

Lehtikonteksti: 

Lokakuun puolivälin jälkeinen Newsweek keskittyy ilmapommitusten jälkeiseen 

vaiheeseen. Newsweekin kannessa lentää Stealth-pommittaja, ja teksti toteaa tai 

kysyy: ”After the Air War”. Ilmasotaa kuvaillaan numeron pääjutussa. (”A Fight 

Over the next Front”, s.18) Newsweek kiinnittää huomionsa arabimaailman 

reaktioihin sotaa kohtaan (”Confronting the Mob”, s.28) ja käsittelee 

pernaruttobakteerien levittämistapauksia (”Anxious About Anthrax”, s.33). 

Seuraavaksi Newsweek käsittelee vastapuolta; Osama bin Ladenia ja al-Qaidaa. Tällä 

kertaa huomio on lähinnä järjestön toimintamenetelmissä (”method to the Madness”, 

s.56). Vastapuolen jälkeen lehdessä käsitellään vielä lyhyesti Yhdysvaltain tärkeintä 

tukijaa Tony Blairia (”Seize the Day!”, s.66) ja muslimien reaktioita sotaan (”A Fine 

Balance”, s.69). 

 

Asetelma sivulla: 

Sivun hallitseva elementti on Osama bin Ladenin kuva, joka on ”Method to the 

Madness”-jutun pääkuva. Kuva on neljällä palstalla ja jaettu aukeaman molemmille 

sivuille siten, että kuva vie vasemmalla sivulla yhden, ja oikealla kolme palstaa. Kuva 

on epäselvä, ja poikkiviivat viittaavat siihen, että otos on peräisin televisiokuvasta. 

Kuvaajaksi kirjattu Al Jazeera TV vahvistaa oletuksen. Kuva on rajattu otos bin 

Ladenin kasvoista. Samaa kuvaa on käytetty yhdysvaltalaisessa aikakauslehti 

Timessä (15.10.2001, s.58). Siinä kuva ilmestyi pienempänä ja vähemmän 

dramaattisena. Timen kuvassa bin Laden näyttää olevan kävelemässä pois kuvasta, ja 

vilkaisee ohimennen kameraan. Timen kuva on puolikuva, ja taustalla näkyy toinen 

henkilö.  

 

Newsweek on päätynyt rankkaan rajaukseen. Ylhäällä rajaus kulkee juuri bin Ladenin 

turbaanin alapuolelta. Alhaalla rajaus kulkee juuri parran kärjen alapuolelta. Bin 

Ladenin tunnistettavat, ikoniset, piirteet ovat tallella kuvassa; kulmakarvat, silmät ja 

parta yhdessä kontekstin kanssa identifioivat henkilön. Kuvatekstissä lukee: ”FACE 
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OF TERROR. Osama bin Laden has Rasputin-like powers of manipulation, and has 

used television and video to get his message to the world.” 

 

Jutun otsikko on samalla aukeamalla: ”Method to the Madness”. Teksti on painettu 

kolmelle riville, tekstauksella mustilla 2,5 cm korkuisilla kirjaimilla. Jutun ingressi 

selittää otsikkoa ja valmistelee juttuun: ”Osama bin Laden’s reign of terror is no 

accident. This foe of modernism is a master of manipulating modern media – and the 

message of Islam. BY J.B.” Juttu on sisällöltään osittain samankaltainen kuin 

aikaisemmin analysoimani kuvan ”The Mesmerizer” juttu; bin Laden esitetään 

johtajana, joka saa kansan pauloihinsa. Tällä kertaa leipätekstissä kerrataan ensin bin 

Ladenin manipulointitaidot, minkä jälkeen siirrytään al-Qaidan värväys- ja 

toimintamenetelmiin. 

 

Merkityksellistäminen 

Denotaatiotasolla kuva esittää yksinkertaisesti Osama bin Ladenia. Kuva koostuu 

kolmesta konnotaatiotasolla tärkeästä merkistä. Ensimmäinen on kuvan huono laatu, 

toinen kasvonpiirteet, joista henkilön tunnistaa bin Ladeniksi ja kolmas bin Ladenin 

katse. 

 

Jutun otsikko antaa kuvalle tulkintakehyksen. ”Method to the Madness” viittaa 

suoraan kuvan henkilöön, joka vahvistaa katseellaan tiedon lukijalle. Otsikko leimaa 

bin Ladenin hulluksi, ja hänen toimintansa hulluudeksi. Intertekstuaalisesti tiedämme, 

että hänen hulluutensa on murhaavan vaarallista. Kuvateksti levittää mielikuvat 

verbaaliseen muotoon lukijan eteen.  

 

Jälleen kerran, kuten lähes kaikissa Newsweekin kuvissa, bin Laden katsoo suoraan 

kameraan tai, funktiota ajatellen, suoraan katsojaan. Hän ottaa kontaktin lukijaan. Jos 

kuvauksen kohde katsoo lähikuvasta lukijaan, hän välittää voimakasta viestiä. Bin 

Ladenin kohdalla katse ei kuitenkaan lähennä lukijaa kohteeseen, pikemminkin se 

huokuu ajatusmaailmojen välistä eroa, koska tunnemme bin Ladenin myytin – hän on 

erilainen kuin me. Bin Ladenin ajatukset eivät aukene silmien läpi. 
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Bin Ladenin kasvonpiirteet toimivat ikonisena, indeksisenä ja symbolisena merkkinä; 

ikonisesti ne viittaavat kuvan henkilöön, indeksisesti syyskuun 11:nteen ja bin 

Ladenia koskeviin myytteihin sekä symbolisesti terrorismiin käsitteenä. 

Televisiokuvan huono laatu herättää konnotaation kuvan dokumentaarisuudesta ja 

ainutlaatuisuudesta. Vaikka kuva on huonolaatuinen, se ei ole varsinaisesti epätarkka 

tai suttuinen. Kuvan laatu viittaa siihen, että nauhalle on pyydystetty harvinainen 

otus, jonka olemassaolosta ei kukaan ole edes ollut varma. Bin Laden itsekin näyttää 

siltä, kuin hänet olisi yllätetty kesken hämärähommien. Hän mulkaisee kameraan 

harmistuneesti. Jos ”The Mesmerizer” esitti bin Ladenin tarunhohtoisena yli-

ihmisenä, joka hallitsee salaperäisillä voimillaan muita ihmisiä, niin tällä kertaa 

hahmosta on kuorittu tarunhohtoisuus, ja jäljelle on jäänyt ihminen, joka 

hyväksikäyttää muita ihmisiä. Demonisesta pahasta on tullut tavallinen paha. 

Televisiokuva korostaa tätä inhimillisyyttä. Aukeaman layout on kuvan funktion 

kannalta toimiva. Heikkolaatuinen kuva toimii erinomaisesti otsikon kanssa. Kuva on 

levitetty aukeaman yli epätasaisesti, mikä antaa oman tilansa niin otsikolle kuin 

kuvallekin. 

 

Kuvan laatu yhdessä muiden elementtien kanssa konnotoi sitä, että bin Laden on 

tavallinen ihminen. Aivan kuin joku ulkopuolinen olisi päässyt salaiseen rituaaliin 

mukaan, ja onnistunut nappaamaan kuvan bin Ladenista silloin, kun hän ei sitä 

odottanut. Kuva on otettu ikään kuin ”lavasteiden takana”. Salaperäisenä pidetty mies 

on nyt saatu nauhalle. Kuvan ajoitus sopii lehti- ja mediakontekstiin, jossa pohditaan 

Yhdysvaltain seuraavia liikkeitä ilmasodan jälkeen. Kuva nojaa niihin jo aikaisemmin 

esiteltyihin myytteihin, joita bin Ladenista on. Eräänlainen myytti on myös 

televisiokuvan todistusvoima. Ihminen uskoo televisiosta näkemäänsä, etenkin 

dokumentaariselta vaikuttavaa, aineistoa. Televisiosta napattu kuva on luetettava ja 

totuudenmukainen. 

5.2.8 “Reading Between the Lines” (Newsweek 15.-22.10.2001, s.58-59) 

Lehtikonteksti 

Katso edellinen analyysi. 
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Asetelma aukeamalla 

Käsiteltävänä oleva kuvakokonaisuus on kainaloliite isompaan juttuun “Method to 

the Madness”. Käsitän kainaloliitteen yhtenä isona graafisena esityksenä. Se koostuu 

kahdesta kuvasta, otsikosta, pikkuotsikoista, kuvateksteistä, kuvitetuista sitaateista ja 

tekstistä. Juttu liittyy bin Ladenin televisioesiintymiseen terrori-iskujen jälkeen. Bin 

Laden ylisti esiintymisessään iskuja. Jutussa analysoidaan bin Ladenin sanomisia ja 

esitellään hänelle tyypilliseksi esitettyä retoriikkaa. 

 

Ensimmäisessä valokuvassa Osama bin Laden puhuu televisiossa. Hän katsoo 

kameraan kädessään mikrofoni. Hän näyttää puhuvan, ja hänen etusormensa on 

ojossa. Rynnäkkökivääri nojaa takana olevaan kallionseinämään. Bin Ladenin päässä 

on turbaani ja hänen yllään vihreä maastotakki. Kuvan päälle on liitetty kuvatekstejä, 

jotka kertovat bin Ladenin hahmon välittämistä viesteistä. Kuvatekstit ovat: 1) 

“TURBAN. Ties it like followers of the Prophet Muhammad to appear scholarly.” 2) 

“POSTURE. Sits demurely with legs folded under in a martyrlike pose.” 3) 

“CAMOUFLAGE. Taunts America by wearing U.S.-style military jacket.” 4) 

“WATCH. Wears on right hand - the left is  unclean under strict Islamic law.” Kuvaa 

reunustavat arabiankieliset tekstit. 

 

Myös toisessa valokuvassa bin Laden puhuu televisiossa. Hän on pukeutunut 

valkoiseen kaapuun. Hänen sormensa on jälleen opettavaisesti ojossa, suu auki 

viitaten puhumiseen ja hänen edessään on mikrofoni. Taustana näyttää olevan jokin 

kartantapainen. Bin Ladenin vyön alta pilkistää tikarin kahva. Kuvan päälle on liitetty 

kuvateksti: “SYMBOLISM: A Yemeni dagger shows his pleasure about attack on the 

USS Cole.” 

 

Kainalojuttu on otsikoitu “Reading Between the Lines”. Siinä esiintyy kaksi 

pienempää capeilla kirjoitettua otsikkoa; “WHAT BIN LADEN SAID AND WHAT 

IT IMPLIES” ja “HIS APPEARANCE AND ITS MEANING”. Jutun pohjaväri on 

ruskea. Layoutin kannalta juttu on levitetty koko aukeaman leveydeltä, vajaan puolen 

sivun korkeudelta. Loppuaukeama on pääjutun tekstiä. Siitä on nostettu esiin 
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korostus: “By 48% to 42%, people think taking out bin Laden would do more to 

inspire future terror than to reduce the threat.” Aukeaman ylälaitaa reunustaa tuttu 

“War on Terror”-vinjetti. 

 

Merkityksellistäminen 

Bin Laden on liitetty osaksi isompaa graafista esitystä, joka on tarkoitettu 

paljastamaan bin Ladenin retoriikka. Denotaatiotasolla molemmat kuvat esittävät bin 

Ladenia puhumassa. Käsittelen ensin ensimmäisen kuvan konnotaatiot, sitten toisen.  

 

Ensimmäinen kuva jakaantuu viiteen olennaiseen merkkiin. Näitä ovat: 

arabiankieliset televisiotekstit, kuvatekstit, mikrofoni, bin Ladenin ilme, bin Ladenin 

sormi, kuvan tausta, bin Ladenin vaatetus ja rynnäkkökivääri. Kuva viittaa selvästi 

televisioesiintymiseen, koska kuvaa reunustaa arabiankielinen televisiografiikka. 

Tekstit konnotoivat, että bin Laden puhuu television välityksellä ei-länsimaiselle 

yleisölle. Mikrofoni konnotoi, että kyseessä on julkinen esiintyminen. Kuvan tausta, 

harmaa kiviseinämä, konnotoi paikantamattomuutta. Bin Laden esiintyy 

tuntemattomasta paikasta, kuten yleensäkin. Rynnäkkökivääri kuuluu olennaisesti bin 

Ladenin hahmoon, joka auttaa liittämään häneen myytit. Sillä on konnotaatioarvoa 

lähinnä tuomassa tilanteeseen kamppailun ja konfliktin tuntua, samoin kuin bin 

Ladenin maastotakkikin. Bin Laden puhuu kuvassa, mikä on ainutlaatuista 

Newsweekin tuotannossa. Yleensä kuvissa vaiti pysyttelevä bin Laden puhumassa 

herättää konnotaation, että hänellä on jotain kiihkeää ja uhkaavaa sanottavaa. 

Heristävä sormi tehostaa vaikutelmaa, ja konnotoi, että bin Laden on niskan päällä 

yleisöönsä nähden, hän opettaa heitä. Kuvan päälle liimatut tekstit konnotoivat 

alistamissuhdetta bin Ladeniin – Newsweek on purkanut bin Ladenin retoriikan 

alkutekijöihinsä, ikään kuin osoittaen hänen salaisuutensa yksinkertaisuuden. ”The 

mesmerizer” onkin tavallinen kansankiihottaja. Kuva herättää myös konnotaation 

siitä, että vihollinen on viimein saatu herätettyä pyhästä horroksestaan, ja hän joutuu 

toimimaan. 
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Toinen kuva jakaantuu seitsemään olennaiseen merkkiin. Näitä ovat: bin Ladenin 

ilme, sormi, tikari, vaatetus, kuvateksti, kuvan tausta ja mikrofoni. Bin Laden puhuu 

jälleen kuvassa. Yhdistettynä sormeen ja mikrofoniin syntyvä konnotaatio on sama 

kuin ensimmäisessäkin kuvassa. Tikari, sininen tausta ja valkoinen vaatetus luovat 

kuvan perusvirityksen pikemminkin juhlavaksi kuin edellisen kuvan kamppailuksi. 

Tätä korostaa bin Ladenin rynnäkkökiväärin puuttuminen kuvasta. 

 

Kokonaisuuden rakenteessa kuvat ovat pääosassa yhdessä otsikon “Reading Between 

the Lines” kanssa. Otsikko kertoo lukijalle, kuinka juttua tulee lukea: Siinä 

paljastetaan bin Ladenin salaisuus, sanan mahti. Kuvakokonaisuuden pikkuotsikot 

opastavat lukijaa. Televisioesiintymisen pitkät sitaatit on erotettu omiksi 

laatikoikseen, jotka tekevät kuvan kokonaisrakenteesta kevyen ja helposti luettavan. 

Ruskea perusväri on vakuuttavampi kuin esimerkiksi punainen – nyt ei yllytetä 

vihollisuuksiin, vaan analysoidaan vihollista järkevästi. Silmiinpistämätön ja 

rauhallinen väri sopii tarkoitukseen. Bin Laden avaa jutussa suunsa Newsweekissa 

ensimmäistä kertaa. Hän ylistää terrori-iskuja suorilla sitaateilla. Newsweek analysoi 

hänen olemustaan ja puheitaan, dekonstruoi hänet. Kuva välittää viestiä, että kun 

hiljainen paholainen puhuu, sieltä tulee vain tällaista tekstiä. Kuva virittää myös 

suhtautumaan hiljaisiin kuviin – nämä asiat pyörivät bin Ladenin mielessä, kun hän 

katsoo hiljaisena kameraan poseerauskuvissa. Kuvakokonaisuus toimii siten 

väkevänä intertekstuaalisuuden lähteenä. Kokonaisuuden uskottavuus perustuu 

grafiikan logiikkaan, minkä osa bin Laden on.  

5.2.9 “A Win in the Fog of War” (Newsweek 12.-19.11.2001, s.22-23) 

Lehtikonteksti 

Newsweekin käsiteltävä numero käsittelee ensimmäisessä isossa jutussaan Pohjoisen 

liiton maasotaa Talibania vastaan (“A Win in the Fog of War”, s.18). Seuraavassa 

pitkässä jutussa käsitellään Yhdysvaltain suhdetta Saudi-Arabiaan. (“The Saudi 

Game”, s.24). Afganistania koskettaa myös Putinia ja neuvostoliiton Afganistanin 

sotaa käsittelevä juttu “America’s new Friend” (s.32). Lopuksi musliminainen kertoo 

muslimien ahdingosta Etelä-Amerikassa. (“There Are No Terrorists Here”, s.39). 
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Asetelma aukemalla 

Käsiteltävänä oleva kuva on pieni puolentoista palstan kokoinen kuva, joka liittyy 

isoon uutisreportaasiin “A Win in the Fog of War”. Käsiteltävässä kuvassa bin Laden 

istuu sohvalta näyttävällä istuimella yhdessä pakistanilaistoimittajan kanssa. Lukijan 

näkökulmasta bin Laden istuu vasemmalla, toimittaja oikealla. Bin Laden on 

pukeutunut valkoiseen kaapuun, jonka päällä on vihreä maastotakki. Bin Laden 

katsoo kameraan neutraali ilme kasvoillaan. Hänen vasen kätensä nojaa sohvan 

reunaan väkinäisesti ja oikea käsi pitää vasemmasta kämmenestä. Bin Ladenin 

rynnäkkökivääri on hänen ja toimittajan välissä sohvalla. Myös toimittaja on 

pukeutunut valkoiseen asuun, jonka päälle on vedetty pikkutakkia muistuttava 

viherruskea ruudullinen vaate. Toimittajalla on viikset, hänen kellonsa näkyy 

vasemmassa kädessä, ja hän pitää kädessään paperia. Sohva on sinikuvioinen. Kuvan 

oikeassa alakulmassa lukee punaisilla digitaalinumeroilla 8 11, mikä tarkoittanee 

päivämäärää. Kuvan taustana on ruskea seinä, jota kameran salama valaisee keskeltä 

kirkkaasti. Kokonaisuudessaan kuva on amatöörimainen, ja kuvan kohteet vaikuttavat 

pysähtyneen poseeraamaan. Kuvatekstissä lukee: “ANOTHER THREAT. Bin Laden 

tells a Pakistani newsman he has nuclear and chemical weapons”. Kuva liittyy 

isompaan juttuun “A Win in the Fog of War”, jossa kerrotaan, kuinka Yhdysvallat ja 

Pohjoinen liitto panevat Talibania ahtaalle. Jutun pääkuvassa Pohjoisen liiton sotilaat 

ampuvat tykeillä. Seuraavalla sivulla Pohjoisen liiton sotilaat istuvat leppoisissa 

tunnelmissa vankkureilla. Käsiteltävä kuva on seuraavalla aukeamalla. Aukeamalla 

on myös muita merkittäviä elementtejä; Bin Ladenin kuvan yläpuolella on kartta “A 

Victory Up North”, joka listaa tärkeitä sotilaallisia kohteita Afganistanissa. 

Oikeanpuoleisella sivulla Bush ja Kofi Annan ovat YK:n kokouksen 

jälkitunnelmissa. Kofi Annan katsoo suoraan kameraan, Bush kameran ohi. 

Kuvatekstin otsikkosanat luovat kuvalle merkityksen: ”TIME FOR ACTION” Lisäksi 

Annanin ja Bushin kuvan alapuolella on tekstistä nostettu sitaatti: “In the Newsweek 

Poll, 88% approve of the military action against terror, but 29% doubt it’s going as 

well as Washington says.” 
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Merkityksellistäminen 

Denotaatiotasolla kuva esittää bin Ladenia ja pakistanilaistoimittajaa istumassa 

sohvalla. Kuvan yläpuolella oleva kartta esittää Afganistania ja viereisen sivun kuva 

George W. Bushia  ja Kofi Annania.  

 

Erittelen aluksi bin Ladenin kuvaa semioottisesti ja pohdin sitten sen merkitystä 

aukeaman, jutun ja lehden kontekstissa. Kuva koostuu kolmesta olennaisesta 

merkistä, ja useasta niille alisteisesta merkistä. Olennaisia merkkejä ovat bin Laden, 

rynnäkkökivääri ja pakistanilaistoimittaja. Alisteisia merkkejä ovat henkilöiden 

asento, sininen sohva, ruskea seinä taustalla ja punaiset digitaalinumerot oikeassa 

alakulmassa. 

 

Digitaalinumerot, henkilöiden poseeraava asento, jollaista pyritään välttämään 

uutiskuvissa, ja salaman kirkastama ruskea taustaseinä konnotoivat kuvan 

amatöörimaisuutta, ne ovat indeksejä siitä, että kuva on harrastelijan ottama tai otettu 

harrastelijavälineillä. Sininen sohva konnotoi värillään rauhallista tunnelmaa. Sohva 

sinänsä konnotoi leppoisaa ilmapiiriä.  

 

Ainoat kuvat, joissa bin Laden esiintyy elävästi, ovat videonauhoituksista poimitut 

otokset. Muulloin hän näyttää jäykistyvän kameran edessä suolapatsaaksi. Tällaisia 

kuvia ainakin suositaan Newsweekissa. Toimittajan ja bin Ladenin jäykät asennot 

konnotoivat tilanteen keinotekoisuutta. Miehet ovat lopettaneet todellisen 

tekemisensä, mitä se sitten on ollutkaan, ja pysähtyneet kuvattaviksi. Bin Ladenin 

vasen kyynärpää on sohvan reunalla teennäisen rennossa asennossa. Toimittajan 

kädessä on paperi, aivan kuin työt olisi keskeytetty muutamaksi sekunniksi.  

 

Kaiken kaikkiaan kuvan tilanne on harvinainen, bin Laden vieretysten ulkopuolisen 

ihmisen kanssa. Pakistanilaistoimittajan varustus on mielenkiintoinen. Hän on 

pukeutunut valkoiseen kaapuun, kuten bin Ladenkin, ja kaavun päällä on 

vihreänruskea pikkutakki, joka muistuttaa bin Ladenin päällä olevaa vihreää 

maastotakkia. Toimittaja muistuttaa siten ulkoiselta olemukseltaan huomattavasti bin 
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Ladenia. Pakistanilaistoimittajan vaatetus konnotoi samanlaisuutta bin Ladenin 

kanssa. Jos pakistanilaistoimittaja olisi pukeutunut länsimaisittain, hänen ja bin 

Ladenin välinen jännite olisi paljon suurempi. Nyt kuvasta syntyvä vaikutelma on, 

että tilanne etenee bin Ladenin ehdoilla. Samanlaisuus tuo kuvaan toistetta, joka 

tehostaa viestiä. Toisaalta rynnäkkökivääri miesten välissä konnotoi jännitettä. Jos 

rynnäkkökiväärin siirtää ajatuksissaan lattialle bin Ladenin jalkojen väliin tai hänen 

toiselle puolelleen sohvalle, miehet tuntuvat lähenevän toisiaan ja jännite katoavan. 

Kuva nojaa myyttiin vaikeasta pääsystä bin Ladenin luokse. Hänestä on lähes 

mahdotonta saada kuvaa. Päästäkseen piilottelevan ja salaperäisen terroristin luokse 

on oltava samanlainen tai ainakin näytettävä samalta kuin bin Laden.  

 

Kuva on yksi aukeaman kolmesta kuvasta. Sitä ennen jutussa on esiintynyt suuret 

kuvat Pohjoisen liitosta etenemässä kohti voittoa. Bin Ladenin pieni kuva suhteutuu 

jutun kokonaisuuteen alistuvasti. Se toimii muistutuksena siitä, että uhka on yhä 

olemassa. Se on myös jutun ainoa vihollista esittävä kuva. Layoutin kannalta bin 

Laden jää aukeaman pienimmäksi elementiksi. Sekä tekstistä nostettu ‘Newsweek 

Poll’ korostus, kartta että Annanin ja Bushin kuva nousevat terävämmin esiin. Tämä 

viittaa siihen, että kuva on nostettu osaksi juttua terävöittämään muita kuvia. Kartta 

selityksineen viittaa sotilaallisen operaation kulkuun, YK:ta edustava Annan 

puolestaan vaikuttaa ‘TIME FOR ACTION’ kuvassa hyväksyvän sotilaalliset toimet 

Afganistanissa.  

 

Kuvateksti “ANOTHER THREAT...” On tarkoitettu tuomaan kuvaan lisää 

uhkaavuutta. Sekä bin Laden että toimittaja katsovat kameraan vahvistaen 

kuvatekstin viestin; ydinaseita on. Bin Laden ydinaseviesteineen on jäänyt 

Newsweekin uutispuheessa taka-alalle. Pakistanilaistoimittajan juttu oli 

päivittäisuutisoinnissa merkittävä, mutta aikakauslehdistössä asia ei ole enää samalla 

tavoin ajankohtainen. Bin Laden on mukana muistutuksena sodan tarkoituksesta ja 

ydinaseuhasta, joka jo intertekstuaalisesti tunnetaan päivittäisuutisoinnista. 
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5.2.10 “The Hunt for bin Laden” (Newsweek 19.-26.11.2001, kansi) 

Lehtikonteksti 

Tutkittavana oleva Newsweekin numero julkaistiin 19.11.2001. Afganistaniin on 

laskeutumassa iltahämärä. Kabul on vallattu. Newsweekin teemana on Talibanin 

kukistuminen, vapauden voitto ja bin Ladenin etsintä. Häntähän Afganistaniin alun 

perin tultiin hakemaan. 

 

Newsweekin kannessa paistattelee toista kertaa syksyn aikana bin Laden. Viimeksi 

hänet demonisoitiin punaisella värityksellä. Tällä kertaa häntä metsästetään; “The 

Hunt for bin Laden”, kansi julistaa. Lehden päätarina kertoo Kabulin valtauksesta. 

Jutun pääosassa ovat Pohjoisen liiton sotilaat (“Twilight for the Taliban”, s.10). Pian 

kuitenkin muistutetaan, miksi Afganistaniin ylipäätään tultiin; “Can We Find bin 

Laden”, Newsweek kysyy (s.28). Afganistanin siviilit saavat osansa huomiosta 

(“Please Don’t Forget Us”, s. 46 ja “The next Battle”, s.52).   

 

Asetelma sivulla 

Tutkittavana oleva kuva on kansikuva. Olen selvittänyt kansikuvan erityistä arvoa 

“Trail of Terror” (1.10.2001) -kuvan yhteydessä, ja samat periaatteet koskevat myös 

tätä kuvaa.  

 

“The Hunt for bin Laden”-kuva on kansikuville ominaiseen tapaan yksinkertainen ja 

tehokas. Kuva on manipuloitu. Kaksi kolmasosaa kannen oikeasta laidasta on 

omistettu Osama bin Ladenin kasvoille. Vasen kolmannes puolestaan otsikkotekstille, 

joka on kaksiosainen ja jaettu kaikkiaan seitsemälle riville. Tekstinä on “The Hunt for 

bin Laden; US Forces Zero in”. Ensimmäinen osuus on tekstin pääosa. Viisi sanaa on 

jokainen painettu eri riveille 2,5-senttisillä capeilla. Toinen tarkentava osa tekstistä on 

painettu sentin kokoisella tekstauksella kahdelle riville.  

 

Bin Ladenin pää on rajattu turbaanin alaosasta ylhäältä ja parran alaosasta alhaalta. 

Teksti ja kuva osuvat päällekkäin vain hyvin vähän. Bin Ladenin kuva on 

hyvälaatuinen, mutta hieman samea, mikä saattaa olla digitaalisen käsittelyn tulosta. 
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Kuvaa hallitsevat koko kuva-alan kattavat valkoiset renkaat, jotka pienenevät 

kohdistuen bin Ladenin oikeaan silmään. Bin Ladenin kuvasta erottuvat selvästi 

hänelle ominaiset piirteet, kuten kulmakarvat, parta ja silmät. 

 

Sivun ylälaidassa on vinkki “Can the Airline Industry Take Off Again?”, keltainen 

teksti mustalla pohjalla. Vinkin alapuolella on Newsweekin logo. 

 

Merkityksellistäminen 

Denotaatiotasolla kuva esittää Osama bin Ladenia. Lukija tunnistaa kohteen helposti, 

jos tuntee bin Ladenin hahmon. Denotaatiotasoa on muokattu digitaalisilla toimilla; 

kuvaa on sameutettu (oma oletukseni) ja sen päälle on lisätty valkoiset renkaat. 

Otsikkoteksti liittyy osana kuvakokonaisuuteen. Denotaatiotason muokkauksen 

tarkoituksena on tehostaa tarkoitetun sanoman oikeaa luentaa ja ladata yliannostus 

merkitystä kuvaan markkinoinnin lisäämiseksi. 

 

Kuva koostuu kolmesta oleellisesta merkistä. Näitä merkkejä ovat bin ladenin kasvot, 

teksti sekä valkoiset renkaat. Bin Ladenin kasvot ovat kokonaisuudessaan merkki. 

Niiden ilme on neutraali ja liiat yksityiskohdat, kuten nenän kaari, on häivytetty lähes 

olemattomiin. Sameuttamisen tarkoitus on kiinnittää lukijan huomio tulkinnan 

kannalta oleellisiin merkkeihin. Bin Laden on ainoastaan tunnistettava bin Ladeniksi, 

tunnetuksi terroristiksi ja syyskuun yhdennentoista takapiruksi. Intertekstuaalisesti 

tiedämme jo, kuka hän on ja mitä hän edustaa. Intertekstuaalisesti tiedämme myös 

lehden tultua painosta, että bin Ladenia suojeleva Taliban on kukistumaisillaan. 

 

Valkoiset renkaat ovat käsiteltävänä olevan kuvan erikoisuus ja huomion keskipiste. 

Renkaat pienenevät kohdistuen bin Ladenin oikeaan silmään. Ne denotoivat sitä mitä 

ovat; valkoisia renkaita. Ne kuitenkin konnotoivat tähtäystä, huomion kohdistamista. 

Renkaiden kohde, bin Ladenin silmä, on tärkeä tekijä. Silmät ovat kasvoissa erityinen 

osa, joka liitetään tunteisiin, sieluun ja ylipäätään ihmisen itseyteen. Silmä konnotoi 

porttia ihmisen sisäiseen maailmaan siinä missä suu, korva tai nenä konnotoivat 

lähinnä aistihavaintoja. Jos renkaat kohdistuisivat bin Ladenin nenään, kuva saisi 
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koomisen vivahteen. Se muistuttaisi maalitaulua tai sitten lukija pohtisi, mikä bin 

Ladenin nenässä on niin kiinnostavaa. Nyt renkaiden viesti on; kun Taliban on 

kukistettu, bin Ladenin metsästys alkaa toden teolla.  

 

Kuvaan liittyvä teksti muodostaa pystysuuntaisen ulottuvuuden. Teksti korostaa bin 

Ladenin kasvojen pitkulaista muotoa ja päinvastoin. Ne kulkevat sopusoinnussa 

keskenään. Lukija lukee bin Ladenin kuvan ylhäältä alas, ja samalla hän lukee myös 

tekstin. Sana per rivi mahdollistaa iskevän ja helpon luennan. Seitsenrivinen otsikko 

olisi kummajainen sanomalehdessä, mutta aikakauslehden kannessa kaikki on 

sallittua visuaalisen tehokkuuden nimissä. Kuva ja teksti eivät osu päällekkäin kuin 

marginaalisesti. Näin molemmat osat toimivat itsenäisinä ja vahvoina 

kokonaisuuksina. Niiden sotkeminen päällekkäin söisi tehoa sekä pystyulottuvuudelta 

että kuvalta.  

 

“The Hunt for Bin Laden” on tekstiosan ydin. Se vahvistaa konnotaation, jonka 

renkaat muodostavat. Bin Laden on metsästyksen kohteena. “US Forces Zero In” on 

vähemmän merkittävä tekijä, mutta toimiva lisämauste. Se on tarkentava tai selittävä 

tekijä muulle kokonaisuudelle. Se viittaa lehden sisäsivulla olevaan juttuun, jossa 

kerrotaan Yhdysvaltain joukkojen etsivän nyt päätoimisesti bin Ladenia. Osaltaan 

lause toimii luottamuksen osoituksena bin Ladenin löytymiselle; “Zero in” viittaa 

keskittymiseen, piirin pienenemiseen – Yhdysvaltain joukot kiristävät saartorengasta 

bin Ladenin ympärillä. Samalla ilmaus täydentää rengaskuviointia. 

 

Kuva nojaa samaan Osama bin Ladenin myyttiin, joka on jo esitelty “The 

Mesmerizer”-kuvan tulkinnan yhteydessä. Bin Ladenin myytti kuitenkin on elänyt 

syksyn 2001 uutistuotannossa. Jos myytti määritellään hallitsevan luokan 

ideologiseksi ajatusrakennelmaksi, joka on naturalisoitunut osaksi ajatteluamme, niin 

bin Ladenin myytti on syksyn kuluessa naturalisoitunut entisestään. Hänestä on opittu 

hyvin vähän uutta, mutta entinen tieto on kivettynyt totuudeksi. Hänestä on tullut, jos 

hän ei sitä vielä aikaisemmin ollut, välineellinen symboli Yhdysvaltain sodalle. 
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Kokonaisuutena Newsweekin kansilehti konnotoi ensinnäkin, että huomio on nyt bin 

Ladenissa. Intertekstuaalisesti lukija luultavasti jo tietää, että Talibanin tarina alkaa 

olla lopussa. Newsweekin kansi kertoo, että nyt alkaa uusi vaihe. Toiseksi kansilehti 

konnotoi, että bin Laden on metsästyksen kohteena. Häntä ei pyydetä saapumaan 

kuulusteluihin, hänen olinpaikkaansa ei spekuloida eikä häntä syytetä syyskuun 

11:nnestä. Kuvakokonaisuuden konnotaatio on, että bin Laden on tähtäimessä. Hänet 

halutaan löytää, ja on luettavissa, että hänet halutaan elävänä tai kuolleena. Bin Laden 

samastetaan kannessa saaliin rooliin. Saalis on epähumaani otus, eläin ja laillinen 

kohde, jonka eliminoiminen on sosiaalisesti hyväksyttävää. Saaliin rooliin 

asettaminen heittää bin Ladenin myös pakosalle. Hän ei ole enää siinä uhkaavassa 

paholaisen asemassa, jossa hän lokakuun alussa oikeutti iskua Afganistaniin. Nyt hän 

on vapaalla jalalla oleva maalitaulu. Bin Laden on tässä mielessä kuvassa                             

haavoittuvainen olento, ali-ihminen. Renkaiden keskittyminen juuri silmään korostaa 

tätä. Jos silmät ovat sielun peili ja portti ihmisen sisälle, renkaat konnotoivat, että 

Yhdysvaltain hyökkäys bin Ladenia vastaan on henkilökohtaista, ja bin Laden on nyt 

sodan ainoa päämäärä.  

5.2.11 “After the Evil” (Newsweek 17.-24.12.2001, kansi) 

Lehtikonteksti 

Tutkimusaineistoni viimeinen Newsweekin numero muistaa Afganistanin sotaa 

kahdella tuoreella jutulla, minkä lisäksi lehdessä on kertaus kuluneen vuoden 

tapahtumista. Lehden kannessa poseeraa jälleen Osama bin Laden, tällä kertaa entistä 

vaikeammin tunnistettavissa. (käsiteltävänä oleva kuva “After the Evil”). Numeron 

pääjuttuna on “Evil in the Crosshairs” (s.13), joka liittyy videonauhaan, jossa 

Yhdysvaltojen mukaan esiintyy Osama bin Laden jutustelemassa syyskuun 11:nnestä. 

Samalla jutussa pohditaan, onko vastustajan johtajan murhaaminen eettisesti oikea 

ratkaisu. Toisessa Afganistania käsittelevässä jutussa esitellään Afganistanin uuden 

väliaikaishallituksen johtaja. (“The Great Conciliator”, s.32) Näiden juttujen välissä 

Newsweek pohtii arabimaailman muuttamista. (“How to Save the Arab World”, s.25) 
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Asetelma sivulla 

Käsiteltävä kuva on kansikuva. Otos on peräisin televisiosta, mikä todennetaan 

alareunassa: “From the bin Laden tape released by the Pentagon”. Kuva on lähikuva 

Osama bin Ladenista. Piirteet ovat epäselvät, ja kuvaa olisi lähes mahdoton tunnistaa 

bin Ladeniksi, jos kontekstista asiaa ei ymmärtäisi. Kuva on samea, hieman kuin kyse 

ei olisi lainkaan televisiokuvasta, vaan maalauksesta, jossa turhat yksityiskohdat on 

jätetty pois. Bin Ladenin silmät ovat syvällä varjoissa kuopissaan, parta sulautuu 

yhteen tumman takin (mahdollisesti vihreän maastotakin) kanssa ja ainoa erottuva 

piirre kasvoissa on nenä. Päässä bin ladenilla on valkoinen turbaani. Kuvan taustaväri 

on kermanvaalea. Otsikkona kulkee kannen leveydeltä “After the Evil” (musta cap, 

2,5 cm korkea). Otsikko halkaisee bin Ladenin turbaanin. Vasemmalla alhaalla on 

toinen otsikko, joka ei liity samaan aiheeseen: “What can be done to reform the Arab 

World” (punainen cap kuudella rivillä, 1 cm korkea). Kansilehden ylälaidassa on 

vielä vinkki lehden sisälle; “Perspectives 2001: The Year in Pictures” 

 

Merkityksellistäminen 

Vuoden viimeiseen kansikuvaan tultaessa bin ladenin kasvot ovat muuttuneet 

epäselviksi. Tarkoittaako tämä sitä, että bin Ladenista luodaan tarkoituksellisesti 

etäistä hahmoa – terroristi on lipsumassa tavoittamattomiin? Vai viittaako sameus bin 

Ladenin aikakauden päättymiseen – mitä tapahtuu pahan vallan kaaduttua?  Otsikko 

“After the Evil” viittaa tähän kaksijakoisuuteen – sen voidaan ymmärtää tarkoittavan 

“Pahan jälkeen”, jolloin ‘after’ ymmärretään ajallisessa mielessä, mutta myös “Pahan 

jäljillä”, jolloin ‘after’ ymmärretään takaa-ajomielessä. Intertekstuaalisesti 

jäljitystulkinta nousee selvemmäksi, koska videonauha bin Ladenista retostelemassa 
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iskuilla on juuri julkaistu televisiossa. Sen ajateltiin vahvistavan bin Ladenin 

syyllisyys lopullisesti.37 

                                                 
37 Juttu “Evil in the Crosshairs”, johon kansi viittaa, vahvistaa jälkimmäistä tulkintaa, mutta tämä 
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Denotatiivisella tasolla kuva on lähikuva miehen kasvoista. Kontekstin perusteella 

hänet tunnistaa bin Ladeniksi, viimeistään kuvatekstistä. Kuvan olennaisia merkkejä 

ovat epäselvä hahmo ja otsikko. Epäselvä hahmo aiheuttaa mielleyhtymän, että bin 

Laden on edelleen karkuteillä. Kuva yhdessä tekstin kanssa tuo mieleen epäselvän 

“Etsintäkuulutettu”-julisteen, jollaiset ovat tuttuja villin lännen tarinoista. Kuva 

korostaa sitä seikkaa, että vaikka Yhdysvallat kukisti Talibanin, bin Laden on yhä 

teillä tietymättömillä. Epäselvyys asettaa bin Ladenin kauemmaksi lukijasta kuin 

selvä kuva. Maalauksenomainen kuva toimii eri lailla kuin televisiokuva tai 

digitaalisesti käsitelty kuva edellisessä analyysissa. Bin Laden saa käsiteltävänä 

olevan kuvan myötä annoksen mystisyyttä lisää. Jo lihaksi muuttunut mies on 

vaarassa liukua taas myyttien ja legendojen maailmaan. Otsikko kulkee bin Ladenin 

turbaanin läpi, ja vahvistaa etsintäkuulutusvaikutelmaa. Sanana “Evil” on vahva, eikä 

jätä paljon kyselemisen varaa. Tietyllä tapaa epäselvyys konnotoi sitä, että bin Laden 

on riisunut todellisuuden maskinsa, ja nyt hän esittäytyy sinä mikä on; kasvottomana, 

silmättömänä ja utuisena aaveena.  

 

On tärkeää huomioida, että kyseinen kuva on lehden kansikuva. Siinä tehdyt 

journalistiset ratkaisut ovat äärimmäisen tiedostettuja ja huolellisesti mietittyjä. Kuva 

on valittu ja rakennettu lähettämään viestiä. Kannen tehtävänä on välittää kuvaa 

pahasta, jota jäljitetään. Pahalla ei ole kasvoja, vain mustat silmäkuopat ja utuiset 

piirteet. Kansilehti ammentaa villin lännen tarinoista. Se toimii metaforisesti 

lainaamalla ominaisuuksia villin lännen paradigmasta; bin Laden saa ominaisuuksia, 

jotka tavallisesti liitetään lainsuojattomiin rikollisiin – aina tien päällä, mutta sheriffit 

perässä.  

5.2.12 “Evil in the Cross Hairs” (Newsweek 17.-24.12.2001, s.14-15) 

Lehtikonteksti 

Katso edellinen kuva “After the Evil”. 

 

 

Asetelma aukeamalla 
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Tutkittava kuva on pääkuvana jutussa “Evil in the Cross Hairs”. Se esittää Osama 

bin Ladenia keskustelemassa toisen miehen kanssa. Kuva on puolentoista sivun 

kokoinen. Kuvaajaksi on merkitty Department of Defense. Kuva on peräisin 

televisiolähetyksestä heikosta laadusta ja televisiolle tyypillisistä poikkiviivoista 

päätellen. Kuvassa näkyy oikealla kaksi henkilöä kokonaan. He istuvat maassa jalat 

ristissä ja keskustelevat. Vasemmalla kuvan rajaa kolmannen henkilön varjokuva. 

Kolmannen henkilön rynnäkkökiväärin piippu roikkuu osoittaen keskustelijoiden 

suuntaan, ei kuitenkaan uhkaavasti, vaan rennosti, niin kuin kivääri roikkuu hihnan 

varassa olkapäällä. Oikeanpuoleinen keskustelija on tunnistettavissa Osama bin 

Ladeniksi asiayhteydestä ja piirteistä. Hänen turbaaninsa ja partansa erottuvat 

selvästi, hänen vaatetuksensa vaikeammin. Hänellä näyttää olevan päällään 

maastokuvioitu takki. Bin Ladenin vieressä istuvan keskustelijan kasvot eivät erotu 

lainkaan. Hän viittoo bin Ladenille ja katsoo tämän suuntaan, bin Laden katsoo 

eteenpäin ja näyttää kuuntelevan. Bin Laden on valaistu paremmin kuin kuvan muut 

kohteet, huomio keskittyy häneen siksikin.  

 

Jutun otsikko “Evil in the Cross Hairs” on painettu koko aukeaman leveydeltä. 

Otsikko kulkee myös kuvan päältä. Ingressissä lukee “As U.S Forces close in on bin 

Laden, Washington is debating the next phase in the longer war: Should America try 

to assasinate terrorist leaders? A NEWSWEEK exclusive. BY E.T and J.B.” 

Kuvateksti liittää kuvan jo televisiolähetyksissä nähtyyn videoon, jossa bin Ladeniksi 

väitetty mies selostaa  syyskuun 11:nnen terrori-iskua: “Bin Laden is captured on 

video gloating over the september 11 attacks on America.”  

 

Merkityksellistäminen 

Denotatiivisesti kuva esittää televisiokuvaa, jossa Osama bin Laden keskustelee 

toisen miehen kanssa. Jaan kuvan neljään konnotatiivisesti olennaiseen merkkiin. 

Nämä ovat varjokuvahenkilön rynnäkkökivääri, viittilöijä, bin Laden sekä kuvan 

huono laatu.  
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Varjokuvana erottuvan kolmannen henkilön rynnäkkökiväärin piippu tiivistää kuvaa. 

Ensinnäkin piippu osoittaa lukijalle kuvan lukemisen suuntaan. Piippu sijaitsee 

kutakuinkin kuvan kultaisen leikkauksen kohdalla, johon katsojan huomio kiinnittyy 

ensimmäisenä. Toinen kultaisen leikkauksen piste on bin Ladenin tienoilla. Piippu 

sojottaa kuitenkin viittilöijää kohden. Siten lukijan huomio siirtyy piipusta 

viittilöijään. Hänen kätensä puolestaan osoittaa bin Ladenin suuntaan, joka istuu 

kultaisessa leikkauksessa, kuvallisesti tehokkaassa kohdassa kuva-alaa. Kuva sisältää 

eräänlaisen lukuohjeen. Suuntaviitat osoittavat lukemisen kulun. Piippu virittää myös 

tunnelmaa. Se tuo miesten keskusteluun säväyksen vaaraa ja uhkaavuutta. Piippu 

konnotoi, että tässä keskustellaan isoista asioista ja että keskustelijat ovat vaarallisia 

miehiä. Varjokuvahenkilö toimii myös valokuvaukselliselta kannalta oivallisena 

rajaajana. Kuva päättyy häneen vasemmalla.  

 

Aseen piipusta lukija siirtyy viittilöijään. Hän on pitkälti varjossa, mutta näyttää 

selvästi puhuvan jotain bin Ladenille. Viittilöinti konnotoi innokasta keskustelua. 

Viittilöijän kädestä lukija siirtyy bin Ladeniin, joka kuville uskolliseen tyyliin istuu 

hiljaa, suu kiinni ja tyynen näköisenä kuunnellen. Bin Ladenin asento viittaa siihen, 

että hän kuuntelee. Asetelma hänen ja viittilöijän välillä konnotoi johtajan ja alaisen 

kohtaamista. Alainen yrittää kertoa jotain. Kuvan huono laatu aiheuttaa 

mielleyhtymän voimistuneesta dokumentaarisuudesta. 

 

Kuva on mediakuluttajille tutunmuotoinen; Videonauha on nähty televisiossa monet 

kerrat, bin Laden keskustelemassa nauhalla. Newsweekissa julkaistuun otokseen kuva 

on pysäytetty kohtaan, jossa bin Laden näyttää siltä miltä yleensäkin Newsweekissa, 

ja on huomion kohteena. Kuva vahvistaa myyttiä bin Ladenista terroristien johtajana. 

Hämyinen tunnelma korostaa bin Ladenin asemaa lainsuojattomana ja myyttisenä 

hahmona. Kuvaan liittyvä otsikkoon on valittu vahvoja sanoja, kenties naulitsemaan 

kuvan merkitys paikoilleen, koska muutoin se jäisi epäselväksi. “Evil”-sana ei jätä 

mielikuvitukselle varaa; bin Ladenista puhutaan samalla termillä, kuin Yhdysvaltain 

aikaisemmista vihollisista, esimerkiksi Saddam Husseinista ja neuvostoliitosta. 
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“Crosshairs” puolestaan tarkoittaa aseen kiikaritähtäimen läpi näkyvää 

tähtäinkuviota. Sana viittaa siihen, että bin Laden on Yhdysvaltain tappolistalla.  

 

Kuvalle on annettu aukeamalla reilusti tilaa. Se vie puolitoista sivua, ja hallitsee 

aukeamaa. Otsikolla, ingressillä ja kuvatekstillä on selittävä rooli. Otsikko ei liity 

kuvan asetelmiin suoranaisesti. Kuvaan suoranaisesti liittyvä otsikko kertoisi bin 

Ladenin nauhan sisällöstä tai todistusaineistosta bin Ladenia vastaan. Sen sijaan 

Newsweek on tehnyt ratkaisun, joka on aikakauslehdille mahdollinen ja 

pakollinenkin. Bin Ladenin paljastava nauha ei ole enää uutinen Newsweekin tullessa 

kauppoihin, mutta siitä napattua kuvaa voidaan juuri tämän takia hyödyntää tuttuna 

indeksinä. Kun lukija näkee kuvan lehden sivulla, hän yhdistää sen heti televisiossa 

näkemiinsä nauhoihin, joissa bin Laden ylpeilee terrori-iskuilla. Kuvan otsikko 

puolestaan katsoo asiaa Yhdysvaltojen kantilta ja menee askelen pitemmälle – bin 

Laden on tappolistalla. Näin tuttu kuva ja sen merkitys laukaisevat lukijassa 

ajatusketjuja, jotka yhdistyvät uuteen asiayhteyteen, johtajan murhaamiseen. Kuva ja 

otsikko eivät kuitenkaan aseta murhaamista eettisesti kyseenalaiseen valoon, vaikka 

jutussa tällaista pohdintaa esiintyykin. Kuvan synnyttämä vaikutelma pikemminkin 

on toteava – bin Ladenilta otetaan nyt henki pois.   

 

5.3 Diskursiivinen analyysi 

5.3.1 Diskurssikäytäntö ja sosiokulttuurinen taso 

Kaiken kaikkiaan analysoimastani materiaalista on erotettavissa selkeä etusijalle 

tarjoutuva luenta – vihollisdiskurssi. Newsweek ei kuvannut Bin Ladenia vain 

toisena, muukalaisena, poliittisena vastustajana tai kilpailijana. Nämä vaihtoehdot 

voitaisiin mieltää toiseuden eriasteiseksi vaihteluksi. Bin Laden kuvattiin järjestäen ja 

poikkeuksetta viholliseksi, ja sellaiseksi länsimainen ihminen Newsweekin 

visuaalisen diskurssin myös yleensä lukee. Vihollisuudesta sinänsä on erotettavissa 

erilaisia aladiskursseja tai tulkintarepertuaareja. Niitä ympäröi yhteinen 

diskurssikäytäntö ja sosiokulttuurinen ympäristö. 
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Diskurssikäytännön tasolla Newsweekin Osama bin Ladenia esittävä materiaali on 

peräisin televisiosta ja epämääräisistä otoksista, joiden kuvausolosuhteet ovat 

hämärän peitossa. Kuvia on manipuloitu, rajattu ja niihin on liitetty voimakkaita 

tekstuaalisia sanomia otsikoiden, ingressien ja kuvatekstien käytöllä. Kuvien 

valintaan liittyy voimakasta kaavamaisuutta; bin Laden esitetään samoilla tavoilla yhä 

uudestaan ja uudestaan. Kuvien valinta noudattaa Yhdysvaltain valtiolle suosiollista 

kantaa, hegemonista diskurssia. Sivujen ja aukeamien taitto on useassa tapauksessa 

rakennettu tukemaan lehden lähettämää viestiä.  

 

Sosiokulttuuriselta kannalta Newsweek toimi syksyllä 2001 ympäristössä, jossa 

mediaan kohdistui yhteiskunnallinen paine valita puolensa. Vastakkain olivat 

journalismin pyrkimys objektiivisuuteen ja isänmaanrakkaus. Valtavirran suuntaan 

kallistuvana lehtenä valinta tuskin oli Newsweekille kovin vaikea. Ideologian 

tarjoama subjektipositio bin Ladenin suhteen on hyväksytty ensimmäisestä häntä 

esittävästä kuvasta lähtien, jossa bin Laden tähtäili aavikolla rynnäkkökiväärillään. 

Sosiokulttuurisella tasolla Newsweekin vihollisdiskurssia ympäröi valtaisan terrori-

iskun sekoittama Yhdysvaltojen yhteiskunta, jota rasittaa paine iskujen selviämisestä, 

uhka uusista iskuista, huoli maan tulevaisuudesta ja uusi terrorisminvastainen sota. 

5.3.2 Tulkintarepertuaarit 

Olen eritellyt tekemistäni analyyseistä viisi temaattista vihollisdiskurssia, puhetta 

joilla Newsweek luo ja uusintaa visuaalisin keinoin Osama bin Ladenin vihollisuutta. 

Kunkin diskurssin nimekkeen alla käyn läpi niitä piirteitä ja subjektipositioita, joita 

diskurssissa liitetään bin Ladeniin, toisin sanoen perusteluja diskurssille. Yhdessä 

kuvassa voi olla läsnä useita diskursseja. Ne kuvaavat sitä puhetta, mikä bin Ladenin 

hahmon ympärillä on läsnä Newsweekissa. Bin Ladenin kohdalla väkevin läsnäoleva 

diskurssi on terroristiin viittaava. Sana ‘terroristi’ on niin monessa medialiemessä 

kyllästetty, että pelkkä sen mainitseminen herättää vahvoja mielikuvia. Terroristi-

diskurssi on läsnä jokaisessa bin Ladenia esittävässä kuvassa. Käsitän terroristin 

yläkäsitteeksi, jonka piirteitä erittelemäni tulkintarepertuaarit täsmentävät. Osama bin 
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Laden terroristina on myytti, joka on jähmettynyt hahmoon tiukimmin. Bin Ladenin 

terroristirooli on naturalisoitunut.38 

                                                 
38 Bin Laden terroristina oli tuttu yhdysvaltalaisille entuudestaan, mutta syyskuun 11:s nosti 
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Ali-ihminen 

Ali-ihmisdiskurssissa bin Ladenilta on riisuttu ihmismäisiä ominaisuuksia niin, että 

hänestä on tullut vähempiarvoinen. Toisin kuin demonisaatiossa, riisutut 

ominaisuudet eivät tee bin Ladenista sen vaarallisempaa, uhkaavampaa tai pahempaa. 

Pikemminkin ominaisuuksien riisuminen aiheuttaa halveksuntaa ja väheksyntää. Ali-

ihmisdiskurssia käytetään halveksimaan vihollista, ja se liittyy usein tilanteeseen, 

jossa vihollinen on alakynnessä. Ali-ihmisen tappaminen on oikeutettua, koska se on 

lähempänä eläintä kuin ihmistä. 

 

Ali-ihmisdiskurssiin viittaavia piirteitä ovat tutuksi tekeminen (esim. “Meet the bin 

Ladens”), piileskelijä (esim. “Method to the Madness”), viettelijä (“The 

Mesmerizer”), karkuri (esim. “The Hunt for bin Laden”) ja saalis (esim. “The Hunt 

for bin Laden”, “Evil in the Crosshairs”). 

 

Demoni 

Demonidiskurssissa bin Ladenilta on riisuttu ihmismäisiä ominaisuuksia tai hänelle 

on annettu epäinhimillisiä ominaisuuksia, jotka tekevät hänestä tavallista ihmistä 

vahvemman. Esimerkiksi riisumalla inhimilliset ominaisuudet vihollisesta tulee 

vahvempi ja pelottavampi. Demonisoiva diskurssi on omiaan oikeuttamaan omaa 

toimintaa. Kun vastassa on paholainen, kaikki keinot ovat sallittuja. Demonisoiva 

diskurssi oli vahvasti läsnä Newsweekin alkusyksyn tuotannossa, kun vastustajaa 

määriteltiin. Toisaalta pahuuden teema kulki mukana läpi koko syksyn. Demoni on 

oikeutettua tappaa, koska se uhkaa olemassaoloamme. 

 

Demonisoivaan diskurssiin viittaavia piirteitä ovat paha (esim. “After the Evil”, 

“Trail of Terror”), hypnoottinen (esim. “The Mesmerizer”), epäpyhä (esim. “The 

Mesmerizer), muita hallitseva (esim. “The Mesmerizer), yli-ihminen (esim. “Trail of 

Terror”, “The Mesmerizer”) ja tunteeton vihollinen (esim. “Method to the Madness”, 

“The Mesmerizer”) 
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Rikollinen 

Toisinaan viholliskuvat korostavat kohteen rikollisuutta. Rikollinen vastustaja ei 

pelaa samoilla säännöillä kuin muut, ja siksi rikollinen on vapaata riistaa.  

 

Rikollisdiskurssiin viittaavia piirteitä ovat hyväksikäyttäjä (esim. “Method to the 

Madness”), etsintäkuulutettu (esim. “After the Evil”), kansankiihottaja (“The 

”Mesmerizer”, “Reading Between the Lines”), manipuloija (“Reading Between the 

Lines”, “The Mesmerizer”) ja valehtelija (“Reading Between the Lines”). 

 

Taisteleva vihollinen 

Taistelevalla vihollisella tarkoitan diskurssia, jossa bin Ladeniin liitetään rajua 

yhteenottoa ennakoivia piirteitä. Taisteleva vihollinen ei tarkoita, että viholliseen 

välttämättä liitettäisiin armeijainstituution piirteitä, vaan että uhka koetaan 

voimakkaaksi. Taistelevaa vihollista käytettiin Newsweekissa kuten demonisoitua 

vihollistakin, määrittelemään vastustaja alkusyksystä. Taisteleva vihollinen uhkaa 

meitä voimallaan. 

 

Taistelevaan viholliseen liittyviä piirteitä ovat teknistetty (esim. “The Nuts and Bolts 

of Terror), vaarallinen (esim. “Trail of Terror”), vahva (esim. “Cracking the Terror 

Code”), johtaja (esim. “Evil in the Cross Hairs”, “Cracking the Terror Code”), 

kiihkoileva (esim. “Reading between the Lines), hullu vihollinen (esim. ”Method to 

the Madness”, “The Mesmerizer”), uhkaava viholllinen (esim. “Trail of Terror”), 

terrorismin isä (esim. “The Nuts and Bolts of Terror”), riidanhaastaja (esim. “Bush: 

‘We’re at War’”) ja näkymätön vihollinen (“After the Evil”). 

 

 

 

Mystinen vihollinen 

Mystinen vihollinen herättää pelkoa toisenlaisuudella. Bin Ladenin myyttiin liitettynä 

mystinen vihollinen muuttuu astetta pelottavammaksi kuin pelkkä teksti antaisi 

ymmärtää. Mystisyys kuitenkin sinänsä herättää tietynlaista uteliaisuutta, mutta luo 
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jännitettä lukijan ja kohteen välille, koska kohteen maailma jää tuntemattomaksi. 

Tämä diskurssi tuntuu olevan alati läsnä. Se ei kuitenkaan viittaa aina suoranaisesti 

vihollisuuteen. Esimerkiksi islamilaisuus liittyy olennaisesti bin Ladenin hahmoon, 

mutta ei konnotoi väkevää vihollisuutta ainakaan suoranaisesti. Toisaalta esimerkiksi 

kasvottomuus ja puhumattomuus luovat anonymiteettia, joka jättää kohteen 

tuntemattomaksi. Kun intertekstuaalisuus ja konteksti täyttävät tuntemattomaksi 

jäävät aukot, tuloksena on kenties kaikkein väkevimmät viholliskuvat.  

 

Mystiseen viholliseen viittaavia piirteitä ovat salaperäinen (esim. “A Win in the Fog 

of War”, “After the Evil”), puhumaton (lähes kaikki kuvat), tekemätön (esim. “The 

Mesmerizer”) käsittämätön (esim. “The Mesmerizer”), kasvoton (esim. “After the 

Evil”), uskonnollinen (esim. “The Mesmerizer”), islamilainen (lähes kaikki kuvat) ja 

näkymätön (“After the Evil”).  

 

Näistä viidestä diskurssista voi erottaa vielä ne piirteet, jotka toistuvat kaikkein 

useimmiten; vaarallinen, kiihkoileva, salaperäinen, puhumaton, tekemätön ja 

islamilainen terroristi. Vaarallinen ja kiihkoileva tietyllä tapaa kuuluvat 

lähtökohtaisesti bin Ladenin myyttiin, ja ne asettuvat kuvista luettaviksi 

pienimmänkin vihjeen perusteella. Salaperäinen, puhumaton ja islamilainen 

puolestaan ovat itse kuvissa läsnä lähes aina. Salaperäisyys juontaa usein kuvien 

käsittelystä, asetelmasta ja kuvien kehnosta laadusta. Islamilaisuus on läsnä paitsi 

myyttisellä tasolla, myös bin Ladenin vaatetuksessa ja ulkonäössä. Bin Laden on 

etäinen, luoksepääsemätön ja käsittämätön. Puhumattomuus juontaa bin Ladenin 

hiljaisesta esiintymisestä – hän on suu kiinni lähes kaikissa Newsweekin kuvissa. 

Ainoastaan, kun bin Ladenin valheellista retoriikkaa käsitellään ja kun bin Laden 

kerskuu terrori-iskuilla, hän puhuu. Tekeminen ylipäätään rajoittuu sekin muutamaan 

otokseen. Vihollinen, joka vain istuu ja tuijottaa kameraan, saa hermostumaan, koska 

hän ei paljasta mitään itsestään tai aikeistaan. Bin Laden on staattinen ikoni, indeksi 

ja symboli, jonka kuitenkin tiedetään kykenevän räjähtämään toimintaan tuhoisin 

seurauksin. Staattisten kuvien toisto saa lukijan odottamaan tilanteen räjähtämistä. 
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Osaltaan vihollisuuden vastaanottamiseen valmisteli Newsweekin tapa käyttää 

aiheeseen liittyvässä uutisoinnissa “War on Terror”-vinjettiä. Punamustakeltainen 

vinjetti viestittää värivalinnoillaan aggressiivisuutta, toimintaa ja vaaraa. 

Merkillepantava on myös se seikka, että Newsweek rakensi uudelleen kuvatekstiensä 

otsikoinnin värit terrori-iskun jälkeen. Syyskuun 11:ttä edeltävissä numeroissa 

käytetyt mustat tekstit vaihdettiin punamustakeltaisiksi. 

5.3.3 Ideologia Newsweekin visuaalisessa diskurssissa 

Pohdittaessa Newsweekin roolia ideologian palvelun kannalta on hyödyllistä pohtia 

kaikkia asiaan liittyviä käsitteitä; hegemonista diskurssia, ideologiaa ja etusijalle 

asettuvaa luentaa. Hegemoninen diskurssi viittaa tiettyyn asiaan liittyvään diskurssiin, 

joka on hegemonian etujen mukainen ja asettuu yleensä vahvimmaksi ja yleisimmin 

hyväksytyksi diskurssiksi. Ideologia on se kaiken takana vaikuttava rakenteiden ja 

ajatusten maailma, joka pyrkii naturalisoimaan tekstiä hegemonisen diskurssin 

mukaiseksi. Etusijalle asettuva luenta viittaa tekstin kulutukseen. Se on tekstin 

laatijan koodaama usein hegemonisen diskurssin mukainen luenta tekstistä. Toisin 

sanoen, sellainen luenta, jonka merkitykset tekstistä tarjoutuvat lukijalle ensisijaisina. 

 

Newsweekin visuaalisesta bin Laden -diskurssista on vaikea löytää mitään muuta 

kuin hegemonisen diskurssin mukainen vihollisdiskurssi, jos visuaalista diskurssia 

luetaan hallitsevan koodin mukaisesti. Muita diskursseja löytääkseen tutkimusta 

täytyisi laajentaa muihin aineistoihin. Tutkimani aineiston joukosta ei löydy 

ainoatakaan kuvaa, jossa kyseenalaistettaisiin hegemoninen diskurssi. Päinvastoin, 

kuvamanipulaatiolla ja sivujen taitolla on pyritty varmistamaan etusijalle asettuva 

luenta. Al-Qaidaan ja Talibaniin liittyen Newsweekista löytyisi luultavasti 

huomattavasti enemmän astevaihtelua, kenties jopa hegemonista diskurssia uhmaavia 

diskursseja. Miksi näin? Syytä voidaan hakea terrori-iskun poikkeuksellisesta 

voimakkuudesta ja vaikutuksista, Newsweekin isänmaallisesta omistautumisesta ja 

Osama bin Ladenin roolista diskurssissa. Bin Ladenille annettiin absoluuttisen pahan 

vihollisjohtajan rooli. Hän ei puhu, hän on hädin tuskin valokuvattavissa ja hän on 

totaalisen paha ja murhanhimoinen. Yhdysvaltoja saatettiin arvostella pommitusten 
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vaikutuksista siviiliväestöön tai Talibanien julmasta kohtelusta, mutta kaiken takana 

piilevän bin Ladenin subjektipositio oli niin kovetettu, että siihen kajoaminen olisi 

ollut yhteiskunnan perustavanlaatuisen myytin rikkomista. Bin Ladenin roolit 

pysyivät järkähtämättömänä tutkimani ajanjakson alusta loppuun.. 

 

Entä olisiko Newsweekin visuaalista diskurssia mahdollista lukea vaihtoehtoisesti? 

Voiko kuvia lukea muutoin kuin hegemonisen diskurssin mukaisesti, jolla tavoin ne 

näyttävät olevan sisäänkoodattu? Hegemonista diskurssia voidaan ainakin yrittää 

lukea myös neuvottelevan tai vastustavan koodin puitteissa. Suuri osa kuvista on 

muodoltaan staattisia lähikuvia tai poseerauskuvia, jotka kontekstista irrotettuina olisi 

kenen tahansa mahdollista lukea missä merkityksessä hyvänsä. Teksti, visuaaliset 

keinot ja intertekstuaalinen tieto, jotka ovat osa analyysiäni, ankkuroivat 

sisäänkoodatut merkitykset paikoilleen. Tällaiset kuvat saavat merkityksensä vasta 

ankkuroinnista ja kontekstista. “Raakoina” kuvina niiden tulkinta olisi täysin 

mielivaltaista ja tulkitsijasta riippuvaa. 

 

Kun ankkurointia tehostetaan tarpeeksi vahvoin keinoin, kuten värjäämällä bin 

Ladenin kasvot punaiseksi ja liittämällä päälle otsikko “Trail of Terror”, 

vaihtoehtoinen luenta vaikeutuu. Lukija saattaa olla eri mieltä kuvan viestin kanssa, 

mutta varsin todennäköisesti hän lukee sen sisäänkoodaajan tarkoittamalla tavalla. Jos 

lukija siis on läntisen kulttuuripiirin jäsen, joka taitaa englannin kielen, 

mahdollisuudet poikkeaviin tulkintoihin ovat vähissä. Bin Ladenia kannattavalle 

pakistanilaiselle muslimille Newsweek puolestaan saattaisi olla hämmentävää 

luettavaa. Jos hän osaisi englantia, hän ymmärtäisi sivujen viholliskuvalatauksen, 

mutta luultavasti kieltäisi niiden merkityksen. Jos pakistanilainen 

esimerkkihenkilömme pitäisi bin Ladenia vapaustaistelijana ja sankarina, 

Newsweekin visuaalinen diskurssi saattaisi suututtaa tai huvittaa häntä. Hän pitäisi 

Newsweekin käsitystä bin Ladenista vinoutuneena ja vääristyneenä, tai sitten 

yksinkertaisesti hyväksyisi sen propagandistisena tuotteena ja vastapuolen 

luonnollisena reaktiona vapaustaistelijaa kohtaan. Hän suhtautuisi siihen kenties 
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samalla tavalla, kuin me suhtaudumme bin Ladenin viljelemiin viholliskuviin 

Yhdysvalloista. 

 

Miten ideologia vaikuttaa Newsweekin diskurssin taustalla? Vihollisdiskurssi on 

ideologian leimaamaa. Tämä ideologia on määriteltävissä hyvin toimeentulevan, 

länsimaisen vallassa olevan, nationalistisen ja kapitalistisen väestön ideologiaksi. 

Sama ideologia on vallalla länsimaissa yleisesti. Tämä ideologia on osa 

arkiajattelumme. Heijastamme tiedostamattamme tietoamme sitä vasten. Ideologia 

vaikuttaa esimerkiksi siinä, että pidämme islamilaisten maiden elämää hieman 

kummallisena omaamme verrattuna. Se vaikuttaa siinä, että kuullessamme arabien 

syyllistyneen terrori-iskuun, emme ylläty, koska olemme oppineet ääri-

islamilaisuudesta. Se vaikuttaa siinä, miten suhtaudumme lehtijuttuihin, jotka 

käsittelevät vihollisiksi epäiltyjä arabeja. Hyväksymme vihollisuuden helpommin, 

kuin jos vastassa olisivat vaikkapa kanadalaiset, koska arabit ovat lähtökohtaisesti 

meille enemmän ‘Toisia’ kuin kanadalaiset.  Vallassa oleva ideologia ei näe bin 

Ladenia sankarillisena vapaustaistelijana ja islamilaisuuden oikeamielisenä 

puolustajana, kuten jossain muualla saatettaisiin asia ymmärtää.  

 

Ideologia naturalisoi vihollisuutta ja toiseutta. Newsweekin diskurssissa piilevä 

ideologia pyrkii siihen, että otamme vihollisen erilaisuuden, pahuuden ja 

uhkaavuuden annettuna. Kun bin Ladenille on saatu naturalisoitua terroristin leima, 

eikä häntä käsitellä muussa valossa, vihollisuuden oikeuttaminen on helppoa. 

Terroristit ovat mielipuolisia murhaajia. Tämä prosessi voidaan viedä aina 

yksityiskohtaisten uhkaskenaarioiden tasolle, kuten bioterroriin. Uhan taakse voidaan 

asettaa Osama bin Ladenin hahmo, ja asetelma vaikuttaa lähtökohtaisesti 

uskottavalta.  

 

5.4 Yhteenveto 
Tässä tutkielmani soveltavassa osuudessa olen analysoinut Newsweekin Osama bin 

Ladenia esittävää visuaalista materiaalia. Ensin analysoin materiaalin 
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tapauskohtaisesti semioottisen kuva-analyysin periaattein, sitten jäsensin tulokset 

diskursseihin.  

 

Tulokset loivat kuvan absoluuttisesta vihollisesta, jonka käsittelyä Newsweekissa 

leimaa voimakas hegemoninen diskurssi – vihollisdiskurssi. Siinä bin Laden on 

naturalisoitu terroristiksi, jolle tarjoillaan erilaisia subjektipositioita aladiskursseissa. 

Newsweekin piirtämä vihollinen istuu paikallaan meditointiasennossa, hän tuijottaa 

kameran läpi lukijaan, ei puhu, eikä kuvassa näy muita henkilöitä. Newsweek 

personifioi terrorismin olemuksen yhteen ainoaan henkilöön, Osama bin Ladeniin. 

Hän on länsimaisen ihmisen ymmärryksen tuolla puolen, jos ei mielenvikainen, 

ainakin toisesta maailmasta, kuitenkin hulluudessaan nerokas ja valmis tuhoamaan 

koko maailman. Muiden henkilöiden puuttuminen keskittää kaiken huomion bin 

Ladeniin. Hänen silmiään näytetään usein, mutta ne eivät kerro mitään kohteen 

sisäisestä elämästä. Ne ovat läpipääsemätön portti, ja juuri tämä on kuvien viesti. Bin 

Laden on käsittämätön ‘toinen’. Hän on elävä myytti. 

 

Analyysi osoittaa, että Newsweekin vihollisenrakentelu noudattaa hegemonista 

diskurssia, ja sen taustalla voidaan nähdä ideologia täydessä toimessa. Newsweek on 

pyrkinyt aktiivisesti tuomaan bin Ladenin esiin hegemonian kannalta otollisessa 

valossa. Newsweek on manipuloinut, valinnut ja rajannut kuvia vahvistamaan 

etusijalle asettuvaa luentaa. Analyysi osoittaa myös, että Newsweekin rakentamaan 

visuaaliseen vihollisdiskurssiin vaikuttavat paitsi valokuvat ja grafiikka, myös layout, 

otsikot, kuvatekstit, värit, lehden konteksti ja intertekstuaalisuus.  

 

Loppupäätelmät 
 

Kun Yhdysvaltojen sormi osoitti Osama bin Ladenin syyskuun 11:nnen terrori-iskun 

taustahahmoksi, lehtien kirjoittelu läntisen maailman suurimman vihollisen 

pahuudesta tuntui monesta länsimaalaisesta täysin oikeutetulta. Tuntui sopivan 
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ennakkokäsityksiin, että bin Laden esitettiin paholaisena ja hulluna tappajana. Rooli 

tuntui sopivan hänelle täysin luonnostaan.  

 

On syytä katsella kokonaiskuvaa. Kovinkaan moni meistä ei ole käynyt 

Afganistanissa ennen konfliktia. Vielä harvempi on tavannut bin Ladenia ennen 

konfliktia. Yhteiskunnalliset diskurssit ovat opettaneet meille, että tällainen paikka ja 

henkilö ylipäätään ovat olemassa. Nämä diskurssit ovat määritelleet todellisuuden 

ennen konfliktia. Mistä diskurssit ovat peräisin? Vastaus: Tiedotusvälineistä, 

sosiaalisesta kanssakäymisestä, puheista, häistä, hautajaisista, kaikesta 

ympärillämme. Mitä niille on yhteistä? Vastaus: Ideologia, joka vaikuttaa kaiken 

taustalla.  

 

Sama ideologia on ollut asialla, kun bin Ladenista ja Afganistanista on 

yhteiskunnallisessa diskurssissa määritelty todellisuus uudestaan syyskuun 11:nnen 

jälkeen. Tässä diskurssissa bin Laden on arkkivihollinen. Katsaus hänen historiaansa 

tukee tosiasiaa. Oikeastaan hän on aina ollut paha ja jotenkin viallinen ihminen. Bin 

Laden on kiihkoilija, murhaaja, terroristi ja kansankiihottaja. Harva meistä on 

edelleenkään käynyt Afganistanissa tai tavannut bin Ladenia. Jostain päähämme 

kuitenkin iskostuu tieto siitä, että bin Laden on näitä kaikkia asioita ja ennen kaikkea 

vihollisemme. Kenties hän onkin, mutta mistä diskurssista tietomme on peräisin? 

Samoista kuin ennenkin konfliktia, ja saman ideologian läpi suodattuneena. Sama 

ideologinen mystinen diskurssien alkulähde on määritellyt meille ensin sen 

todellisuuden, jossa bin Laden ja Afganistan ovat olemassa, ja tilanteen muututtua 

rakentanut edelliseen todellisuuteen soveltuvan viholliskuvan. Tiedotusvälineiden 

yleisöllä ei ole minkäänlaista ensi käden tietoa näistä todellisuuksista, vaan ne 

saattaisivat olla hänen kannaltaan yhtä hyvin television draamasarjaa. Muuttuiko 

Yhdysvaltojen suhde bin Ladeniin jotenkin siitä, kun Vilho Harle vuonna 2000 

luokitteli hänet heikkojen ulkoisten vihollisten sarjaan, epätodennäköisiin vihollisiin? 

Kyllä, syyskuun 11:nnen terrori-iskut muuttivat suhteen. Mutta mikä muutti bin 

Ladenin terroristista ihmiskunnan ykkösviholliseksi – rakennettu viholliskuva. 

Viholliskuvien rakentamisessa on kyse todellisuuksien rakentamisesta ja niiden 
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hyväksyttämisestä oikeiksi, legitiimeiksi ja luonnollisiksi.  On hyvä muistaa, ettei 

kukaan pidä itse itseään pahana, ei edes Osama bin Laden. 

 

Näemme bin Ladenin Newsweekissa vihollisena emmekä vapautustaistelijana, koska 

elämme sen ideologisen ja kulttuurisen ryhmän jäseninä, johon bin Laden ei kuulu. 

Bin Laden on meille ‘toinen’, jota vasten rakennamme ‘itsemme’. Ryhmädynamiikan 

ja identiteetin rakentumisen kannalta bin Laden tarjosi Yhdysvalloille uuden alun. 

Bin Ladenia kannattaville muslimeille hän on vapautustaistelija, hän on osa ‘meitä’ ja 

länsimaalaiset osa ‘heitä’. Pelkkä toiseus ei kuitenkaan tee bin Ladenista vihollista. 

Syyskuun 11:nnestä johdettuja “terrorin jälkiä” pitkin Osama bin Ladenista luotiin 

voimakas viholliskuva, joka oikeutti vihollisuuteen. Vihollisuuden avulla Yhdysvallat 

oikeutti hyökkäyksen Afganistaniin vihollista suojelevaa Talibania vastaan, oli 

vihollisuus sitten oikeutettua tai ei.  

 

Uusi vihollinen 
Bin Laden ei oikeastaan ole Yhdysvaltojen todellinen päävihollinen – hänen 

viholliskuvansa ei riittäisi kantamaan kovinkaan kauas tulevaisuuteen. Sen sijaan bin 

Laden oli personifikaatio Yhdysvaltojen varsinaisesta vihollisesta, terrorismista. 

Monimutkaisten verkostojen ja asioiden henkilöityminen samaan henkilöön antoi 

kasvot, joiden varaan rakentaa kokonainen vihollisuuden ja hulluuden historia, 

nykyisyys ja tulevaisuus. Bin Ladenin viholliskuvan avulla oikeutettiin myös 

laajemmin viholliskuvaa terrorismista. Bin Ladenin viholliskuvan tilalle nousi 

seuraavaksi Saddam Hussein, toistamiseen 90-luvun taitteessa käydyn Persianlahden 

sodan jälkeen. Hänenkin tapauksessaan vihollisuus personifioitiin vahvasti yhteen 

mieheen. Sotaan viitattiin terrorisminvastaisena sotana, ja sen oikeutusta haettiin 

terrorismiin viittaavista tekijöistä, kuten kemiallisista aseista, joita käsiteltiin lehdissä 

terrorismin yhteydessä jo syksyllä 2001. Husseinin jälkeen terrorismin vastainen sota 

löytänee jälleen uusia personifikaation kohteita. 
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Siirryn viholliskuvatutkimuksessa vihollisen identiteetinrakentumistoiminnosta 

vihollisen funktionalisuuteen valtion kannalta. Tällöin oleellista on pohtia esimerkiksi 

sitä, mitä seurauksia uudella vihollisella, terrorismilla henkilöityneenä bin Ladeniin, 

oli. Syyskuun 11:nnen seurauksena Yhdysvaltain turvallisuuspoliittinen linja 

vedettiin uusiksi. Yhdysvallat määritteli itselleen uuden vihollisen, jota vastaan 

hyökättäisiin proaktiivisesti, pelkkä reaktiivinen puolustus ei riittäisi. Terrorismi 

vihollisena on pitkälti samanlainen kuin bin Laden vihollisena; tuntematon, kasvoton, 

käsittämätön, hullu, näkymätön, mutta tappavan vaarallinen paha. Vuonna 2002 

linjattu turvallisuuspolitiikka määrittelee ennaltaehkäisevät toimet oikeutetuiksi 

tällaista vihollista vastaan. Jos valtiota voidaan pitää hegemonisen diskurssin 

pääasiallisena lähteenä ja ideologian airueena, voidaan ajatella saman tahon, joka 

määritteli ensin vihollisen, sitten oikeuttaneen tulevat tekonsa tuon itse luomansa 

viholliskuvan perusteella. Viholliskuvien funktionaalisen ulottuvuuden tutkija 

saattaisi tämän logiikan perusteella pitää viholliskuvia välineinä julkisuudelta 

pimitettyjen päämäärien saavuttamiseksi. Minun tutkielmassani tärkeintä on 

subjektiivinen todellisuus viholliskuvien tuottamisen kannalta, ja päätän 

funktionaalisuuden pohdinnan tähän.  

 

Sosiaalinen konstruktionismi on siinä mielessä leikittelevän teoreettinen orientaatio, 

että se ei hevillä suostu edes ajattelemaan asioita objektiivisina tosiasioina, vaan 

katsoo maailmaa aina jonkin subjektin näkökulmasta. Realistin mielestä terrorismi 

saattaa hyvinkin olla Yhdysvalloille todellinen uhka, jota vastaan kehitetty uusi 

turvallisuuspoliittinen linjaus on täysin oikeutettu ja pätevä.  Sosiaalinen 

konstruktionismi asettaa tämän helposti kriittiseen valoon. Se saa helposti 

unohtamaan syyskuun 11:nnen terrori-iskun konkreettiset tuhot, John Searlen 

tarkoittamat raa’at faktat, pohtiessaan vihollisuuden rakentumisen prosessia.  

 

Tiedotusvälineet viholliskuvien luojana 
Tutkimani aineston perusteella ideologia näyttelee merkittävää osaa 

tiedotusvälineiden uutisoinnissa. Käsittelen tässä kappaleessa tutkimukseni tuloksia 
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niin kuin ne olisivat yleistettävissä vastaavassa valtavirtamedian asemassa oleviin 

tiedotusvälineisiin Yhdysvalloissa. Seuraavassa kappaleessa palaan kysymykseen 

tutkimuksen tulosten yleispätevyydestä. 

 

Hegemonisen diskurssin väkevä läsnäolo Newsweekissa viittaa hallitsevan ideologian 

läsnäoloon. Myös olosuhteet vihollisuutisoinnin tiimoilta ovat olleet poikkeukselliset. 

Valtaisa terrori-isku maan siviiliväestöä kohtaan on pakottanut tiedotusvälineet 

asennoitumaan tilanteeseen kuin totaaliseen konfliktiin, jossa alakynteen jäänyt kanta 

on maanpetturuuden kanta. Tiedotusvälineiden särötön viholliskuva bin Ladenista 

todistaa osaltaan, että journalismin objektiiviset ihanteet saavat väistyä, kun 

kansallinen tarve niin vaatii. Terrori-iskun on kuitenkin toisaalta koettu 

suuntautuneen paitsi valtiota, myös suoraan kansalaisia vastaan, mikä on tuottanut 

tiedotusvälineille lisäpontta. Joka tapauksessa tiedotusvälineet osallistuivat 

viholliskuvien rakentamiseen täydellä sydämellä, toisin sanoen toimivat valtion 

päämäärien apureina. On kuitenkin hyvä muistaa että kulttuurinen pääoma, jonka läpi 

länsimainen ihminen tarkastelee tiedotusvälineiden tekstejä, muodostuu muustakin 

kuin tiedotusvälineiden tarjoamasta informaatiosta. Toisin sanoen tiedotusvälineet 

eivät ole ainoa sosialisaation lähde yhteiskunnassa.  

 

Syksyn alussa tiedotusvälineet rakensivat kuvan totaalisesta konfliktista, mutta 

syksyn mittaan asenne alkoi muistuttaa pikemminkin suhtautumista rajoitettuun 

konfliktiin, jossa valtiota saa arvostella, ja siihen saa suhtautua kriittisesti. Bin 

Ladenin suhteen asenne ei muuttunut. Viholliskuva oli naturalisoitu, kivetetty siihen 

jämähtämättömään muottiin, jonka siirtämisestä Peter Berger ja Thomas Luckmann 

puhuivat sedimentaationa ja johon Jokinen, Juhila ja Suoninen viittasivat 

kehottaessaan tutkijaa etsimään diskurssista luonnollisia asioita, yksinkertaistuksia ja 

kivettyneitä subjektipositioita hakiessaan ideologian jälkiä. 

 

Tutkimus osoittaa, että visuaalinen kulttuuri on viholliskuvien rakentamisessa 

merkittävässä roolissa. Visuaalisessa kulttuurissa rakennetaan vihollisesta 

tunnepohjaisia mielikuvia, jotka ammentavat voimansa olemassaolevista myyteistä. 
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Usein nuo myytit ovat nekin rakentuneet tiedotusvälineiden diskurssissa. Kuvallisen 

materiaalin tehtävä on toisenlainen kuin sanallisen. Kuvat taivuttelevat ensisijaisesti 

mielleyhtymillä ja dokumentaarisuudella, sanat kykenevät taivuttelemaan 

mielleyhtymien lisäksi järkeilyllä ja logiikalla. Kuvien voi ajatella toteuttavan ennen 

kaikkea Bergerin ja Luckmannin sedimentaatio- ja rituaalifunktioita – ne toistavat 

olemassaolevaa todellisuudenmäärittelyä. Visuaalinen materiaali, jota olen tutkinut, 

sisältää kuitenkin myös runsaasti ankkuroivaa informaatiota, kuten sanoja, jotka 

kykenevät toteuttamaan myös nimeämisen, legitimaation ja myyttien tekemisen 

tehtäviä. Nämä sanat olivat Newsweekin materiaalissa välttämättömiä, sillä 

kuvallisen materiaalin staattisen yleisolemuksen vuoksi merkitysmahdollisuudet 

olisivat muutoin jääneet tyystin rajattomiksi.  

 

Tutkielman toteuttamisen arviointia 
Olen tutkinut viholliskuvia tiedostusvälineiden visuaalisessa diskurssissa käyttämällä 

aineistonani Newsweekin tarjontaa noin kolmen ja puolen kuukauden ajalta. 

Seuraavassa pohdin aineistoni valintaa.  

 

Ensimmäinen esiin nouseva kysymys koskee aineiston ajallista edustavuutta – 

kuinka hyvin kolmen kuukauden aineisto edustaa kokonaisuutta, joka bin Ladenin 

ympärillä vallitsee? Hahmo on tuttu  Newsweekillekin jo vuosien takaa ennen 

syyskuun 11:ttä, ja hän esiintyy Newsweekissa tutkimusjaksoni päätyttyäkin. Ajoitin 

tutkimusjaksoni syksyyn 2001, koska näen tuon ajan olleen merkittävä muutoksen 

kausi. Syyskuun 11:s oli kriittinen tapahtuma, joka aiheutti muutoksen. Rajuin 

muutos todellisuuden määrittelyssä seurasi seuraavina kuukausina, ja Yhdysvaltain 

turvallisuusstrategia 2002 voidaan nähdä tuon muutoksen loppuna, tai ainakin 

välietappina, jolle odotamme jatkoa. Ajallisen edustavuuden puitteissa voidaan 

kuitenkin miettiä, kertoiko aikavälin aineisto kaiken oleellisen siitä, miten Newsweek 

välittää viholliskuvia bin Ladenista. Toinen edustavuutta koskeva kysymys liittyy 

12:een valitsemaani kuvaan; Kuinka hyvin nämä kuvat edustavat sitä 24:n joukkoa, 

josta kuvat valitsin? Mielestäni juuri nämä kuvat soveltuvat parhaiten tähän 
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tutkielmaan käyttöyhteytensä ja sisältönsä puolesta. Tämä ei tarkoita, että muut kuvat 

olisivat olleet vähemmän tärkeitä. Monen kuvan merkittävyys kuitenkin perustui 

seikkoihin, joita en tutkimuksessani pohtinut. 24:n kuvan joukossa oli esimerkiksi 

useita pieniä ns. kuvituskuvia; syvättyjä Osama bin Ladenin kokokuvia ja 

kasvokuvia. Näen tällaisten kuvien funktion erilaisena kuin uutiskuvien ja suurten 

pääkuvien, joita olen pyrkinyt tutkimaan. Tällaisten kuvituskuvien merkitys ei 

kumpua niinkään niiden semioottisesta sisällöstä kuin niiden ilmisisällöstä, jota 

käytetään välineellisesti. Tällainen käyttötarkoitus ei ole kaukana käsittelemistäni 

kuvista, mutta kuvituskuvat tarjoavat melko vähän uutta kiinnostavaa 

tutkimusmateriaalia. 

 

Toinen kysymys koskee aineiston yleispätevyyttä: Voidaanko tutkimustuloksista 

vetää laajempia johtopäätöksiä tiedotusvälineiden viholliskuvien rakentelusta? 

Yleispätevyyden puitteissa mielestäni on tärkeää rajata tutkimuskohde. Minun 

tutkimukseni käsitteli visuaalista diskurssia valtavirran länsimaisessa 

aikakauslehdessä, ja sen tulokset on ymmärrettävä näissä puitteissa. Uskon, että 

tuloksia voidaan soveltaa Newsweekin ulkopuolelle ainakin mitä tulee ideologian 

läsnäoloon, hegemoniseen diskurssiin ja viholliskuvien perusominaisuuksiin. Uskon 

voivani kytkeä tutkimustulokset yhteen samanlaisen ideologisen taustan omaavien 

lehtien kanssa niin, että esimerkiksi valtavirran sanomalehden välittämät viestit 

rakentuisivat samanlaisten myyttien varaan rakentaen samanlaista vihollista, 

astevaihtelu huomioiden tietenkin. 

 

Kolmas kysymys koskee aineiston soveltuvuutta. Missä määrin Newsweekin 

kuvallinen materiaali sopii edustamaan tiedotusvälineiden visuaalista 

viholliskuvauutisointia? Newsweek antaa uutisoinnissaan suuren painoarvon kuville. 

Esimerkiksi “Economist” ja “Time” antavat tekstille enemmän tilaa. Periaatteet ovat 

kuitenkin kuvajournalistisesti yhteiset, erot johtuvat pikemminkin lehtien 

ideologisesta asennoitumisesta – missä määrin ne tuottavat voimakkaita 

viholliskuvia. Newsweekin vahvan visuaalisuuden vuoksi sen tuottama visuaalinen 
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diskurssi saattaa kuitenkin olla lähtökohtaisesti voimakkaampi kuin monen muun 

lehden. 

 

Pidän valitsemiani tutkimusvälineitä; sosiaalista konstruktionismia, semioottista 

kuva-analyysia, kriittissävytteistä diskurssianalyysia sekä viholliskuvatutkimusta 

sopivina välineinä aineistoni tutkintaan. Viholliskuvatutkimuksessa päähuomioni sai 

identiteettikonstruktio ‘toiseuden kautta’ ja tähän liittyvät sosiologiset ja psykologiset 

teoriat. Pääasiallisina metodisina työkaluinani käytin denotaation, konnotaation ja 

myytin käsitteitä, mutta myös muita semioottisia välineitä. Mahdollisia muita 

metodisia välineitä olisivat olleet esimerkiksi enemmän valokuvien kieleen ja 

vähemmän semiotiikkaan keskittyvä metodi. Kvantitatiivinen sisällönanalyysi, 

kuvien sisällöllisten elementtien laskeminen, olisi sekin ollut mahdollinen. Päädyin 

valintaani, koska pidän semiotiikan rakentamaa laajaa tulkintapohjaa hyödyllisenä 

perusteellisessa analyysissa. Visuaalisten elementtien – layoutin ja otsikkotekstien – 

sisällyttämisen aineistoon näen ratkaisevan tärkeänä aikakauslehden tutkimisessa. 

Kuvat saavat todellisen merkityksensä vasta yhdessä läheisten aukeama- ja lehti- sekä 

kaukaisen mediakontekstinsa kanssa. 

 

Aiheita jatkotutkimukseen 
Tutkimusta aiheesta olisi mielenkiintoista jatkaa laajentamalla aineistoa muihin 

tiedotusvälineisiin ja julkaisuihin, kuten toisiin lehtiin ja esimerkiksi televisioon tai 

radioon. Tutkimusta olisi mahdollista laajentaa myös ajallisessa perspektiivissä, 

jolloin aineisto saisi yhtäältä lisää vakuuttavuutta, ja toisaalta tarjoaisi 

mahdollisuuden viholliskuvien kehityskaaren tutkimukseen. Erityisen 

mielenkiintoista olisi tutkia terrorismin viholliskuvaa laajemmin Yhdysvaltain 

terrorismin vastaisessa sodassa. Tällöin Osama bin Ladeniin liittyvät viholliskuvat 

näyttäytyisivät vain osana suurempaa kokonaisuutta. 

 

Tutkimusta voisi laajentaa myös ottamalla mukaan uusia diskursiivisia elementtejä, 

kuten leipätekstin. Tällöin tutkimuskohde laajentuisi tiedostusvälineiden visuaalisesta 
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diskurssista myös tekstuaalisiin diskursseihin. Bin Ladenin viholliskuvaa olisi 

hyödyllistä tutkia myös laajentamalla aineisto koskemaan Newsweekin muita 

hahmoja, kuten esimerkiksi Talibania, al-Qaidaa, muslimeja, afgaanipakolaisia ja 

myös yhdysvaltalaisia hahmoja. Tällainen tutkimus tuottaisi mielenkiintoisen 

kokonaiskuvan vihollisuuksien rakentumisesta ja identiteettisuhteista konfliktissa. 

Lopulta vertaileva tutkimus Yhdysvaltain aikaisempiin viholliskuviin tuottaisi 

varmasti arvokasta tietoa Yhdysvaltain vihollisperinteestä ja sen muutoksesta. 
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