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Menneenä syksynä minulle tarjoutui pelottava, vaivaannuttava ja rohkeutta peräävä mahdollisuus 

kavuta lavalle stand up –koomikkona opinahjossani Kallion lukiossa. Tehtäväni olisi kirjoittaa 

osapuilleen viiden minuutin mittainen, oma setti.   

 Tiesin tilaisuuden olevan ainutkertainen. Lyhyen puntaroinnin jälkeen tein päätöksen, jota tulin 

myöhemmin katumaan ja kummastelemaan lukemattomia kertoja istuessani kantakaupungin 

kahviloissa vahakansivihko avonaisena nenäni edessä.  

 Mikä ihme sai minut suostumaan?  

 Stand up –komiikka on nostanut suosiotaan Suomessa päätä huimaavalla vauhdilla. Yle 

TV2:sella esitetty Naurun tasapaino –viihdeohjelma, jossa kymmenen koomikkoa kilvoitteli 

keskenään. Formaattia voinee verrata Idolsiin tai vaikkapa Voice of Finlandiin, tehden lajia entistä 

tunnetummaksi ja saavuttaen mairittelevat katsojaluvut. Joskaan Naurun tasapaino ei ollut yhtä 

juurevalla koneistolla tuotteistettu. 

 Ilmiö on havahduttanut myös noviisikoomikot: paikoittain kapakat notkuvat otolliseen aikaan 

tuntemattomia koomikoita, joilla on palava halu esiintyä ja vaikka sitä ei ohjekirjan mukaan 

tulisikaan turhan itsetarkoituksellisesti tavoitella, niin voinee myös luvalla sanoa, että joilla on palava 

halu olla hauskoja. Suosion kasvaessa yhä useampi kaltaiseni on pysähtynyt miettimään tahollaan, 

löytyisikö hänestä tuohon tyylilajiin taipuvaa kyvykkyyttä.   

 Enkö minä olekin hauska? 

 Imagen stand up –komiikkaa käsittelevässä artikkelissa toimittaja Niklas Thesslund kirjoitti että 

”Stand up –komiikasta on tullut tämän päivän karaokea, kun nuoret suomalaiset ovat keksineet 

olevansa hauskoja.”  

 Minä tavoitin tuon keksinnön monien sosiaalisten tilanteiden kautta. Pidin ainakin itseäni 

persoonana, joka toisinaan osasi lohkaista vuorovaikutustilanteessa etevän tarkkanäköisen huomion, 

joka naurattaa. Tämän uskomukseni varaan nojasin myös itseluottamukseni, kun päätin ryhtyä 

kirjoittamaan omaa viisiminuuttista. Kohtasin pelon. Ensimmäiset tuokioni setin luomistyön äärellä 

olivat melkoisen raatelevia. Tunnistin että jotenkin tällaisessa asetelmassa ei vain voi syntyä loistavaa 

vitsiä.  

 Tiiviissä kaveriporukassa on usein oma ja ennen muuta paineettoman pidäkkeetön huumorinsa. 

Olen pohtinut pitkällisesti, mistä tällainen ainutkertaisen lämpimästi henkäilevä tunnelma oikein 

syntyy. Jotenkin minusta tuntuu rakkaimpien ihmisten kanssa siltä, että huumori syntyy 

vaivattomasti, ikään kuin itsestään. 



 Omaa stand up –settiä kirjoittaessa ei tuntunut siltä.   

 Äkkiä oivalsin, että parhaat koomikot kykenevät juuri keskustelemaan yleisön kanssa. He 

elävät tilanteessa ja osaavat niin sanotusti kuunnella yleisöä, poimia jokaisen sieltä kimpoavan 

ärsykkeen ja käyttää sitä juttujensa pohjapiirustuksena, sen sijaan että vain syytäisivät omat vitsinsä. 

Minä en kuitenkaan voisi nojata samaan metodiin – en missään muodossa. Oli sanomattakin selvää, 

että tulen olemaan lavalla paniikkitilassa, vaikkei se välttämättä huokuisikaan esiintymisestäni tai 

olemuksestani. Vallitsevan tunnelman ”lukeminen” olisi vain entistä riskialttiimpaa.  

 Suomalaista komiikkaa on myös kritisoitu jyrkästi turhasta epäpoliittisuudesta, eikä tämä 

kritiikki ole ollut aivan perusteetonta.  

 Minä ajattelin yrittää sovittaa harteilleni stand up –komedian uudistajan viittaa juuri tässä 

mielessä. Kerkeästi sainkin kirjoitettua vitsejä niin matkapuhelinyhtiö Nokian siirtymisestä 

Microsoftin omistukseen, kokoomusnuorista, Mölkky-pihapelistä ja urbaanin kaupunkikulttuuriin 

liittyvistä hupaisuuksista sekä rap-musiikista.  

 Olin onnellinen tuossa vaiheessa. Ajattelin että minun koko settinihän on täyteen ahdettu 

poliittista huumoria, jonka seuraaminen vaatii ajankohtaisten asioiden tuntemusta.  

 Eräässä jutussani muun muassa olin pelaamassa ystäväni kanssa Mölkkyä Helsingin Kallion 

kaupunginosassa sijaitsevassa Karhupuistossa.  

 Saan ötökän silmääni, enkä kykene jatkamaan kilvoittelemista ennen kuin loiseliö on saatu 

silmästäni pois. Ystäväni veistelee, että itkeminenhän puhdistaa myös kyynelkanavat ja silmäluomet, 

minä tivaan että ei nyt ei liiemmin itketä. Hetken kökötämme neuvottomia, kunnes minä saan 

käänteentekevän oivalluksen. Käsken ystäväni sanoa minulle jotain mahdollisimman surullista, jotta 

alan itkeä.  

 ”Kokoomusnuoret”, hän tokaisee. 

 Kun tarkastelin juttujani tarkkanäköisemmin, ymmärsin käden käänteessä, että eihän tämä vitsi 

itsessään ole millään tavalla poliittinen. Siinä on vain ajankohtaisten seikkojen pintakuorrute, josta 

jaksoin iloita. 

 Heitin hukkaan tavoitteeni, joka jostain syystä tuntui ylitsepääsemättömän vaikealta. Ei minusta 

ollutkaan kotimaisen stand up –komiikan uudistajaksi. 

 Saatuani kerittyä kasaan viisi minuuttia materiaalia, johon olin jotakuinkin tyytyväinen, esitin 

sen tuttavalleni. Hän kuunteli esitykseni lävitse. Tirskahtamatta. En päässyt eroon asetelman 

lähtökohtaisesta kiusallisuudesta ja esityspäivä koitti.   

 Ennen esitystä seisoin näyttämöverhojen takana, kädet vapisten.  

 Ajattelin että joskus tälle nauretaan vielä.  



   

   

  

 

   

 


