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Pop-essee

Stand-upin kotimaaSSa Yhdysvalloissa on pitkä perinne lavakoomi-
koista, jotka ovat yhtä lailla narreja kuin filosofejakin. George Car-
lin, joka teki viisikymmenvuotisen uran räävittömän ja syvällisen la-
vakomiikan parissa, aloitti erään keikkansa näin: ”Miksi ne ihmiset, 
jotka vastustavat aborttia, ovat niitä, joita ei haluaisi nussia alun pe-
rinkään?”

Osa yleisöstä levisi nauruunsa, osa järkyttyi ja hiljeni. 
Olennaisinta oli, että provokaatio oli pelkkä pohja, jolle 
Carlinin saarnava ja esseetyylinen mutta taatusti naurat-
tava komiikka perustui.

Tämän hetken suosituin koomikko Yhdysvalloissa on 
Louis CK, joka pistelee huumorin piikkejä syvälle juuri 
sinne, minne ei saisi. CK saattaa esimerkiksi ilakoida la-
valla siitä, kuinka ihanaa rasismin raskauttamassa maas-
sa on olla valkoihoinen. ”Te muut jäätte paljosta paitsi, 
tämä on ihan mahtavaa!”

Epäilyttävän läpän ydin on tietenkin juuri epäoikeu-
denmukaisuuden julkituonnissa.

Kun lama iski Yhdysvaltoihin 2008, CK kiersi maan 
pieniä stand up -klubeja puhumassa juuri työnsä menet-
täneille ihmisille talouden romahduksen mahtavuudesta. Sillä oliko 
länsimainen ihminen yltäkylläisyydessään niin tyytyväinen alunpe-
rinkään?

Luulisi, että hänet olisi buuattu klubeilta ulos. Vaan ei.
Tuona aikana CK:n suosio räjähti, sillä yleisöt kautta maan 

janosivat sitä, että joku vitsailee nimenomaan heille kaikkein 
kipeimmistä aiheista.

Stand-upin parhaimmassa perinteessä suurin hauskuus 
kumpuaa sieltä, mistä tuska ja totuuskin. Sieltä, missä ko-
media paiskaa kättä tragedian kanssa.

Mutta mistä se kumpuaa Suomessa? Vilkaistaanpa maam-
me stand-upin etevimmistöä.

 
Sami Hedbergin katsotuimmassa Youtube-videos-
sa punanaamainen koomikko imitoi radion pop-
musiikkia ja apinoi yökerholla tanssivia naisia. 
Pulska olemus hytkyy, yleisö viihtyy. Eikä siinä 
mitään, Hedbergin esitys on kokonaisuudes-
saan toimiva, hallittu ja hauska. Mutta ajatel-
tavaa se ei yritäkään tarjota.

Ismo Leikolan katsotuin Youtube-video 
esittelee absurdin perinteestä ammentavaa 
mainiota huumoria. Leikola pohtii paloittelu-
surmaajan arkisia ongelmia, joihin kuuluu luet-
telointijärjestelmän kehittäminen: pää, olkapää, 
peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat. Kieli pi-
tää laittaa vyön alle, perseet olalle ja niin edelleen.

Leikola on pistämätön vitsinkeksijä ja kansainvä-

lisen tason koomikko, joka ei taatusti tarjoa uusia tulokulmia arkeen 
tai yhteiskuntaan.

André Wickström ja Niko Kivelä hauskuuttavat lavalla jo pelkällä 
sarjakuvamaisen tohottavalla tyylillään. Mutta heidänkin huumorinsa 
totuuspohja jää usein tunnistettavan arkikokemuksen tasolle: suoma-
laiset ja ruotsalaiset ovat erilaisia, sosiaaliset tilanteet ovat joskus ab-
surdeja ja niin edelleen.

Hömppäblondiudesta ansiokkaasti ammentava Krisse Salminen ei 
yritäkään kurkottaa roolinsa taakse, ja YleLeaksissä tyydyttävän la-
konisesti vitsaileva Pirjo Heikkilä ei loppujen lopuksi pureudu ajan-
kohtaisissa aiheissaan kovinkaan syvälle.

Kun kuorii komiikkamme kerman, saa veitseensä mainioita, per-
soonallisia esiintyjiä, jotka ovat ansiokkaasti kammenneet härmäläi-
sen stand up -komiikan 90-luvun myötähäpeällisyyden suosta.

Heillä on sana hallussa, mutta vähän sanottavaa.
Ja vaikka vakavan asian yrittäjiä onkin ollut, kuten vuoden 2005 

stand up -tulokkaaksi valittu Harri Lagström, suurimpien nimien 
joukkoon he eivät ole kohonneet.

 
eHdotukSia SuomalaiSen stand-upin pinnallisuuden syiksi riittää. Yk-
si on se, että vähäisen korruption ja Pisa-testin kärkitulosten maassa 
ei yksinkertaisesti ole tilausta yhteiskunnalliselle komiikalle. Sen si-

jaan maassa, joka tuottaa Arnold Schwarzeneggerin 
kaltaisia poliitikkoja, vitsit kirjoittavat itsensä.

No jaa. On meilläkin ollut kaikenlaista viime aikoi-
na: arki on yhtä yt-neuvottelua, nuorten syrjäytymis-
tä ja joka ikisten vaalien ilmoittamaa kansakunnan 
kahtiajakautumista. Jumalauta, lamaa!

Toisaalta kotimainen koomikko saattaa tuhahtaa, 
että kiitos vaan vinkistä, mutta käytännössä koomikot 
tekevät paljon keikkaa esimerkiksi firman virkistyspäi-
vissä. Että eipä ole niin helppoa alkaa läpäyttää siellä 
lamasta ja yt-neuvotteluista. 

No ei varmasti ole helppoa. Mutta kun siinä onnis-
tuu, saattaa osua kultasuoneen, kuten Louis CK:n esi-
merkki näyttää.

 
oliSi toki kohtuutonta vaatia, että jo tyylinsä löytäneiden suomalais-
ten koomikoiden pitäisi äkkiä alkaa vääntää huumoria aiheista, joi-
den käsittely ei ole heille luontevaa. Tietenkin Hedberg saa olla Hed-

berg. 
Sen sijaan tarvetta voisi olla perusteellisemmalle stand-up-

kulttuurin muutokselle. Voisiko lavahuumori kasvattaa lihaa 
luurankoonsa ottamalla vaikutteita muista esittävän taiteen la-
jeista?

Helsingin Ryhmäteatterin Eduskunta II -dokumenttinäytel-
mä todistaa, että naureskelu valtaapitäville saa täydet salilliset 

yleisöjä yhtä aikaa järkyttymään ja sekoamaan naurusta. Polii-
tikoille ja yritysjohtajille nauraminen on erityisen makeaa, kun 

totuus yhdistyy liioitteluun.
Myös viime vuosina suosiotaan kasvattanut lava-
runous, stand-upin amerikkalaisserkku, voisi tar-
jota koomikoille kelpo peilauspinnan. Helsingin 
baareissa runoilevat kadunmiehet eivät ehkä ole 
esiintyjinä kummoisia. Mutta he kantavat sisäl-
lään sydäntä, joka stand-upilta puuttuu: tarve 
esiintyä kumpuaa sanottavasta itsestään eikä 
helposti pinnalliseksi jäävästä viihdyttämisen 
halusta.

Etevin huumori ei ainoastaan naurata vaan 
myös itkettää. Ja sitten taas naurattaa, vedet 
silmissä.

Kirjoittaja on kulttuurityöläinen, joka on itkenyt 
newyorkilaisella stand-up-klubilla.

Suomalainen stand-up on 
munatonta, kirjoittaa  
Erkka Mykkänen
Suomalainen stand-up voi pulleasti. 
Suosituimmat koomikot, kuten Ismo 
Leikola ja Sami Hedberg, vetävät kiertueilla 
ja festivaaleilla salit täyteen, ja heidän 
Youtube-videoitaan on katsottu miljoonia 
kertoja. Kotimainen stand-up on silti 
pohjimmiltaan melko yhdentekevää 
vitsiviihdettä. Se ei ole poliittista, 
yhteiskunnallista tai henkilökohtaista  
– siis oikeasti kiinnostavaa.

Valkoisena  
oleminen on ihan 
mahtavaa,  
sanoo Louis CK.
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Suosituimmilla
suomalaisilla
koomikoilla on
sana hallussa,
mutta vähän
sanottavaa.
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