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Tämä tutkimusartikkeli pohjautuu syksyllä 2021 valmistuneeseen pro gradu -tutkielmaan ja 

sen tuloksiin. Tutkielmassa tutustuin Facebookista löytyvän Korona-lore -ryhmän 

ensimmäisen koronakevään julkaisuihin, jotka koostuivat koronaan eri tavoin liittyvistä 

meemeistä. Kokosin ryhmän julkaisuista tietoa ja tutustuin kuvajulkaisuista löytyviin 

teemoihin ja niiden kytkeytymiseen vallinneeseen maailmanaikaan. Tutkimuksen rinnalla olin 

mukana kirjoittamassa myös vielä julkaisematonta tutkimusartikkelia. 

Tässä tutkimuksessa suhteutan pro gradussa ja tutkimusartikkeliprojektissa käsittelemiäni 

keskeisiä teemoja tämänhetkiseen tutkimukseen, ja analysoin ryhmän julkaisuja pidemmällä 

aikavälillä, jolloin erityishuomioni keskittyy meemien elämänkaaren tarkasteluun. Ryhmään 

jaettiin kevään 2020 ja syksyn 2021 välisenä aikana yhteensä 2394 julkaisua, joista 1614 on 

tehty heti ensimmäisen kevään aikana. Julkaisujen kokonaismäärä romahti ensimmäisen 

kevään jälkeen ja meemeissä esiintyvät teemat alkoivat toistaa itseään. Uudet, ajankohtaiset 

aiheet alkoivat kuitenkin puskea pinnalle ja esimerkiksi rokotteet aloittivat koronameemien 

temaattisen toisen aallon. Rokotemeemit kytkeytyivät vahvasti paitsi rokotteista käytävään 

yleiseen keskusteluun ja uutisointeihin, niiden sisältämät keskustelunsävyt ja arvot 

pohjautuivat vahvasti myös ryhmän edustamaan meemikulttuuriin. Vastaavaa oli nähtävissä 

myös politiikkaan kytkeytyneissä meemeissä, joiden päähahmoiksi nousivat tässä artikkelissa 

käsitellyt Donald Trump ja Sanna Marin. 
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Kuva 1. Koronameemit alkoivat poikkeuksellista kevättä kuvaavilla meemeillä, mutta kehittyivät 

pidemmän aikavälin ilmiöksi. Kuvat julkaistu 31.3.2020 (vas.), 7.4.2021 (oik.).  

Tutkimusartikkelin keskiössä ovat Facebookin Korona-lore -ryhmään jaetut koronameemit. 

Pro gradu -tutkielmassani (Peltonen 2021) tutustuin ensimmäistä kertaa kertaa aiheeseen ja 

aineistonrajaus oli tällöin tehty ensimmäiseen koronakevääseen, tarkemmin rajaus alkaa 

ryhmän perustamisesta 28.3.2020 ja päättyy kesäkuun 2020 loppuun. Tutkielmassani 

tarkastelin erityisesti aineistosta esiin nousseita teemoja, niiden merkityksiä ja kytkeytymistä 

omaan aikaansa. Melko lyhyen aikavälin rajauksen vuoksi meemien varsinaisen 

elämänkaaren tarkastelu ei ollut gradutyössä vielä mahdollista ja olenkin nyt tämänhetkisessä 

tutkimuksessani tarttunut tähän näkökulmaan. Gradutyön ohella vastaavia teemoja käsittelin 

myös vielä julkaisemattomassa tutkimusartikkelissa (Saarikoski, Mähkä & Peltonen 2021). 

Siinä missä gradussa keskityn kevään 2020 julkaisujen tarkasteluun, tähän työhön olen 

valinnut aineistoksi mukaan julkaisut heinäkuusta 2020 syyskuuhun 2021 asti ja keskityn 

tarkemmassa analyysissa ryhmän kuvajulkaisuihin. Huomattavasti vähentyneet 

julkaisumäärät ovat tehneet mahdolliseksi myös pidemmän aikavälin tarkastelun. 

http://widerscreen.fi/assets/Peltonen_1_2021.jpg
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Kaavio 1. Julkaisumäärien kehitys.  

Käytän gradutyössä tehtyä aineiston teemoittelua pohjana myös tämän laajemman aineiston 

hahmottamiseen, mutta fokus on erityisesti meemien elämänkaaressa, jota tarkastelen sitä 

hahmottavien esimerkkien kautta. Yhtenä teemana käsittelen rokotuksia ja tuon esille, miten 

vuoden 2020 loppupuolella yleistynyt teema kytkeytyy laajempaan rokotteista käytyyn 

keskusteluun sekä ryhmän aiempiin kuvaamisen tapoihin ja asenteisiin. Rokotteet myös 

antavat esimerkin uudesta ryhmään ilmestyneestä teemasta, jonka suosio on lisääntynyt 

kuukausien edetessä. Teeman elämänkaari on kattanut laajan ajanjakson ja rajatun aikavälin 

päättyessä kaari on ollut vielä noususuhdanteessa. Toinen elämänkaareen liittyvä teema 

kytkeytyy politiikkaan. Tutkin Donald Trumpin ja Sanna Marinin kautta poliittisten meemien 

kohuihin kytkeytyviä elämänkaaria, ryhmän poliittista ilmapiiriä sekä näiden kahden 

politiikan merkkihenkilön kuvaustapoja osana laajempaa kokonaisuutta. 

Tutkimuksessa käsiteltävät teemat ovat jakaneet vahvasti mielipiteitä ja teemojen meemit 

kommunikoivat vahvasti niitä luoneiden ja jakaneiden ihmisten mielipiteistä, arvoista ja 

normeista. Tämän vuoksi pohdinkin myös ryhmän jäsenistön vaikutusta jaettuun sisältöön. 

Ryhmän jäsenistö koostuu pitkälti suomalaisista korkeakoulutetuista ihmisistä, joiden 

jakamat julkaisut ja käymä keskustelu saattoivat kertoa asennoitumisesta esimerkiksi 

rajoituksia, rokotteita tai politiikkaa koskeviin keskusteluihin. Meemien vakavahenkiset 

viestit olivat tärkeässä asemassa julkaisuissa, jotka sisälsivät paljon huumoriin käärittyjä 

merkityksiä. Tämän vuoksi on tärkeää huomioida millaista meemikulttuuria ryhmä edustaa, 

http://widerscreen.fi/assets/Peltonen_kaavio1_2021.png
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vaikka tämän tutkimuksen tarkoituksena ei olekaan tehdä laajempaa käyttäjätutkimusta. 

Ryhmään jaetut julkaisut joka tapauksessa käsittelivät aiheita, jotka oli mediassa tuotu esille 

jännitteiden ja jyrkän vastakkainasettelun kautta. 

Tutkimuskysymykseni on: miten meemien elämänkaari näkyy julkaisuissa? Lisäksi selvitän, 

miten uusi rokotteita käsittelevä teema kytkeytyy aiempiin ryhmässä käsiteltyihin aiheisiin ja 

mitä teeman käsittely kertoo ryhmän meemikulttuurista ja miten poliittiset meemit 

kytkeytyvät aikaan ja asenteisiin. 

Aloitan artikkelin käsittelemällä ensimmäisessä osiossa ryhmän julkaisumäärien määrällistä 

muutosta ja pohdin vallitsevan maailmantilan vaikutusta tähän muutokseen. Tässä yhteydessä 

kytken muutoksen aiempaan tutkimukseen meemien elämänkaaresta ja viittaan erityisesti 

Petri Saarikosken käsitykseen niiden elämänkaaren eri vaiheista (Saarikoski 2016). Pohdin 

maailmatilan vaikutuksia ja sitä, miten muutokset tilanteessa ovat välittyneet niin meemien 

teemoihin kuin julkaisumääriinkin. Tutustun myös huumorintutkimukseen erityisesti 

huumorin psykologisten funktioiden kautta ja tässä olen soveltanut huumorintutkija Rod A. 

Martinin erittelyä huumorin funktioista (Martin 1996). Koronahuumoria tutkineet Luca 

Bischetti, Paolo Canal ja Valentina Bambini tuovat tuoretta näkökulmaa ja he auttavat 

taustoittamaan koronahuumoria ja sen vastaanottoa (Bischetti, Canal & Bambini 2021). 

Toisessa osiossa keskityn loppuvuodesta 2020 nousseeseen rokotteita käsittelevään teemaan 

ja tarkastelen sitä, miten uusi teema kytkeytyy vuoden 2020 keväällä alkunsa saaneen 

Rajoitukset ja ohjeistukset -pääteeman piirteisiin. Teeman luonteen vuoksi on tullut 

merkitykselliseksi pohtia miten meemien humoristiset ja vakavahenkiset merkitykset 

kietoutuvat toisiinsa ja miten Korona-lore -ryhmän sisälle muodostunut meemikulttuuri 

ilmentää ryhmän jäsenien jakamia arvoja ja normeja. Tutkiessani meemien merkityksiä 

käytän erityisesti paljon huumoria tutkineen Marta Dynelin tutkimuksia huumorin ja 

vakavien viestien kietoutumisesta yhteen (Esim. Dynel 2017; Dynel & Poppi 2018). Viittaan 

myös vielä julkaisemattomaan artikkeliin, jossa käsitellään myös humorististen ja vakavien 

viestien merkityshierarkioiden rakentumista (Saarikoski, Mähkä & Peltonen 2021). Muista 

meemitutkijoista viittaan aihetta tutkineen Limor Shifmanin havaintoihin. Limor Shifman 

kirjoittaa erityisesti miten usein arkipäiväisinä ja triviaaleina näyttäytyvät meemit reflektoivat 

syvällisempiä sosiaalisia ja kulttuurisia rakenteita (Shifman 2014, 15). Käytän Shifmanin 

tutkimuksia erityisesti taustoittaessani ryhmän sisälle syntynyttä meemikulttuuria ja sen 

välittämiä arvoja ja normeja. (esim. Shifman 2013 & 2014) 

http://widerscreen.fi/numerot/2016-1-2/pista-natsi-asia-ja-anatomia/
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Katsauksen kolmannessa osiossa keskityn poliittisiin meemeihin ja tarkastelen politiikkaan 

kytkeytyvien julkaisujen usein lyhyttä elämänkaarta ja sitä, miten se keskittyy erilaisten 

kohujen ympärille. Esimerkeiksi olen valinnut Yhdysvaltain entisen presidentin Donald 

Trumpin, sekä Suomen pääministeri Sanna Marinin. Tätä osiota kartoitan poliittisia meemejä 

tutkineen mediatutkija Bradley Wigginsin sekä koronakevään 2020 politiikkaa tutkineen 

mediatutkija David L. Altheiden avulla. (Wiggins 2019; Altheide 2020) 

Sekasorron kautta kohti vakiintumista 

Koronavirus lähti leviämään Kiinassa loppuvuodesta 2019, mutta virus sai alkuun vain hyvin 

vähän huomiota suomalaisessa mediassa. Koronatilanne saattoi näyttäytyä vielä kaukaiselta, 

eikä se pääosin vielä huolestuttanut ihmisiä. Kun koronan suosio media-aiheena kasvoi ja 

mediassa varoiteltiin koronan mahdollisesta leviämisestä ja laajoista vaikutuksista, 

uutisoinnit saatettiin nähdä liioitteluna ja hysteerisenä pelonlietsomisena, josta saatettiin 

tehdä myös meemien kautta pilaa. 

Kuva 2. Koronan alkuvaiheessa saatettiin vielä vitsailla ”koronahysterialla” (vas. 1.3.2020), mutta 

tilanteen vakavuus muuttui todelliseksi viimeistään Suomen ottaessa valmiuslain käyttöön 17.3.2020 

(oik.) Kuvat ovat Petri Saarikosken kokoelmasta.  

http://widerscreen.fi/assets/Peltonen_2_2021.jpg
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Vasemmalla esiintyvä Shit I have survived -meemi kuvaa hyvin sitä millaisena tilanne on 

näyttäytynyt ennen sen konkretisoitumista. ”Koronahysteriasta” saatettiin tehdä pilaa, mutta 

meemien sävyt muuttuivat hyvin nopeasti tilanteen muuttuessa todelliseksi. Tammikuun 

lopulla uutisoitiin ensimmäisestä koronavirustartunnasta Suomessa ja siinä missä 

loppuvuoden 2019 ja tammikuun 2020 aikana sana ”korona” esiintyi Sanoma arkiston 

lehtiartikkeleissa alle 10 kertaa, helmikuussa sana esiintyi jo 60 artikkelissa ja maaliskuussa 

liki 500 lehtiartikkelia käsitteli koronaa (Sanoma arkisto, hakusana ”korona” tai ”covid”). 

Tilanne muuttui konkreettiseksi viimeistään maailman terveysjärjestö WHO:n julistaessa 

koronaviruksen pandemiaksi 11.3.2020 ja Suomen ottaessa valmiuslain käyttöön 17.3.2020 

(kuva yllä). Uusimaa eristettiin muusta Suomesta tartuntojen hillitsemiseksi 28.3.2020 ja 

samana päivänä Facebookiin luotiin koronameemien jakamiselle Korona-lore -ryhmä. Jo 

ryhmän kuvauksessa tuodaan esille tarkoitus koronameemien tallentamiseen ”omaksi iloksi 

sekä mahdollista tutkimuskäyttöä varten”. Korona-lore -ryhmän perustaminen kertoo siitä, 

miten alun epäilyksien jälkeen koronan merkitys ja vaikutukset ihmisten elämään kasvoivat 

nopeasti. Meemien avulla reagoitiin alussa nauramalla alun ”koronahysterialle” ja niiden 

kautta myös saatettiin myöhemmin palata tarkastelemaan tätä aiempaa suhtautumistapaa 

reflektoiden samalla ajan kulumista ja sen mukanaan tuomaa, uutta tietoa. 
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Kuva 3. Kuva jaettiin sellaisenaan ryhmään monta kertaa ja ensimmäistä kertaa se esiintyi ryhmässä 

2.8.2020. Meemi muistuttaa koronan alkuvaiheesta, jolloin koronan leviämiseen ei vielä uskottu.  

Koronameemit olivat kiertäneet verkossa jo hyvän aikaa ennen Korona-lore ryhmän 

perustamistakin ja ryhmän luomisen jälkeen ryhmän suosio saavutti nopeasti huippunsa niin 

jäsenien kuin julkaisujenkin määrässä. Näkyvyysasetuksiltaan ryhmä on ollut alusta lähtien 

yksityinen, mikä on osaltaan vaikuttanut jäsenmäärän kehitykseen. 15.4.2020 ryhmän 

perustaja julkaisi ryhmään kaavion, josta näkyi jäsenmäärän räjähdysmäinen kasvu 

ensimmäisten viikkojen aikana. Reilun kahden viikon aikana ryhmään oli kertynyt 290 

jäsentä. Tämän jälkeen ryhmän jäsenmäärän kasvu tasaantui ja vuotta myöhemmin, keväällä 

2021 Korona-lore ryhmässä oli 366 jäsentä ja nyt, tätä kirjoitettaessa (2.11.2021) ryhmän 

jäsenmäärä on laskenut 352 jäseneen. 

Maaliskuun viimeisinä päivinä 2020 ryhmän jäsenet jakoivat ryhmään yhteensä 67 julkaisua 

ja huhtikuussa ryhmän suosio oli huipussaan; huhtikuun aikana ryhmään tehtiin lähes 1000 

julkaisua ja päivittäisten julkaisujen keskiarvo oli 33 julkaisua päivässä. Toukokuussa 

http://widerscreen.fi/assets/Peltonen_3_2021.jpg


8 
 

WiderScreen 24: Ajankohtaista 2021 

 

julkaisujen määrä oli jo puolittunut ja kesäkuussa julkaisuja tehtiin enää hieman yli 100 ja 

joukossa oli jo päiviä, jolloin ei tehty yhtään julkaisua. Julkaisutahti on hiljentynyt edelleen 

kesäkuun 2020 jälkeen, mutta yli vuotta myöhemmin, vuoden 2021 syksyllä ryhmä on 

edelleen toiminnassa ja syyskuun alkuun asti julkaisuja tehtiin lähes viikoittain. Joukossa on 

kuitenkin jo ollut viikkoja ilman yhtään julkaisua ja syyskuussa 2021 julkaisujen väli ehti 

kasvamaan 10 päivään, joka oli pisin väli mitä julkaisujen välillä on ollut ryhmän luomisen 

jälkeen. Ryhmän julkaisumäärät ovatkin laskeneet radikaalisti ensimmäisen koronakevään 

jälkeen ja siinä missä kiireisimpänä kuukautena, eli huhtikuussa 2020, ryhmään on tehty 

kuukauden aikana yhteensä lähes 1000 julkaisua, heinä-joulukuun 2020 välillä eli 6 

kuukauden ajanjaksolla ryhmään tehtiin yhteensä alle 500 julkaisua. Tammi-syyskuun 2021 

välillä, eli viimeisen 9 kuukauden aikana julkaisuja on tehty ryhmään enää hieman yli 300. 

 
Taulukko 1. Julkaisutyypit. Kuvajulkaisut kattavat 78 % aikavälin 28.3.2020 – 30.9.2021 julkaisuista. 

Julkaisumäärien perästä löytyvät, sulkeissa olevat numerot kertovat siitä, kuinka monta julkaisua 

päivässä tehtiin keskimäärin kuukauden aikana. Huhtikuussa 2020 julkaisuja tehtiin ylivoimaisesti 

eniten, keskimäärin 33,3 päivää kohden, kun taas vähiten julkaisuja tehtiin toukokuussa 2021, jolloin 

julkaisuja tehtiin vain 0,4 päivää kohden.  

Koronameemien nopea ilmestyminen pandemian mukana ja leviäminen valtavalla paineella 

kertovat niiden elämänkaaresta. Petri Saarikosken mukaan meemit saavuttavat 

elämänkaarensa alkuvaiheessa nopeasti suosiota ja leviävät räjähdysmäisesti, mutta suosiota 

http://widerscreen.fi/assets/Peltonen_taulukko1_2021.png
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seuraa kuitenkin myös nopea romahtaminen (Saarikoski 2016). Tämä elämänkaari on hyvin 

selkeästi havaittavissa myös Korona-lore -ryhmään jaetuissa meemeissä ja se näkyy paitsi 

kokonaismäärässä, myös yksittäisiäkin teemoja tarkastellessa (Taulukko 1). Suosion terävä 

aallonharja näkyy selkeästi ryhmän toiminnan ensimmäisten kuukausien aikana. Meemejä 

käytettiin erityisesti ajankohtaisiin aiheisiin reagoimiseen ja ne nousivat hetkessä pinnalle ja 

monistuvat nopeasti. Meemejä levitetään aktiivisesti ja niistä tehdään erilaisia variaatioita 

sopimaan erilaisiin konteksteihin ja muuttuvaan tilanteeseen. 

Maailman tapahtumat, sekasorto ja koronan aiheuttamat tuntemukset ja mielentilat näkyvät 

monipuolisesti aineistossa. Korona-lore -ryhmässä ne muodostivat ensimmäisenä 

koronakeväänä sekasortoisen ja pirstaloituneen kokonaisuuden. Meemeissä pyrittiin 

käsittelemään kaikkea yhtä aikaa ja jatkuva tietomäärä ja koronan valtava uutuusarvo, sekä 

elämän osa-alueiden läpi leikkaava koronan vaikutus pitivät meemikoneiston käynnissä yötä 

päivää. 

Pro gradu tutkielmassani tutustuin kevään 2020 meemeihin ja teemoittelun myötä kolmeksi 

suurimmaksi teemaksi muodostuivat eristyselämää, rajoituksia ja ohjeistuksia sekä 

politiikkaa kuvaavat meemit (Peltonen 2021). Samankaltaisiin jakoihin ovat päätyneet myös 

puolalaiset tutkijat Roza Norstrom ja Pawel Sarna, joiden tutkimien koronameemien 

suurimmiksi kategorioiksi nousivat ”vapaa-aika”, ”kiellot ja määräykset” sekä ”politiikka” 

(Norstrom & Sarna 2021). Siinä missä heidän tutkimuksessaan ylivoimaisesti suurin 

kategoria muodostui kieltoja ja määräyksiä koskevista meemeistä, Korona-lore -ryhmän 

meemit jakautuivat tutkimuksessani melko tasaisesti eristyselämää ja rajoituksia ja 

ohjeistuksia koskevien meemien välille. 

Eristyselämää koskevat meemit kuitenkin muodostivat marginaalisesti suurimman teeman 

kevään 2020 aikana. Eristysmeemit kattoivat 35 % kevään 2020 julkaisuista ja teema säilyi 

keskeisenä myös ensimmäisen koronakevään jälkeen. Ne kuvasivat korona-ajan elämää ja 

sen aiheuttamia tuntemuksia monipuolisesti. Eristyselämää-pääteema jakautui kolmeen 

alateemaan, jotka olivat 1. Eristysajan tylsyys, aktiviteetit ja sekoaminen, 2. Hermojen 

menetys ja kyllästyminen kanssaeläjiin sekä 3. Etätyöt, etäopinnot ja lasten etäopetus. 

Eristyselämää kuvaavat julkaisut kytkeytyivät vahvasti ihmisten kokemuksiin neljän seinän 

sisällä elämisestä ja ne antoivat huumorilla höystetyn kuvauksen siitä, millaisena elämä 

näyttäytyi ensimmäisenä koronakeväänä. 

http://widerscreen.fi/numerot/2016-1-2/pista-natsi-asia-ja-anatomia/
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Kuvajulkaisujen kautta kuvattiin päivien merkityksettömyyttä, tylsistymistä ja epätoivoista 

tarvetta aktiviteeteille. Välit samassa taloudessa asuviin kiristyivät ja niin etätyöt kuin 

etäkoulukin koettiin kaoottisena ja usein kotielämää oli vaikea yhdistää työntekoon. Teeman 

meemit heijastivat pandemia-ajan tutkittuja muutoksia ihmisten mielenterveydessä ja 

käytöksessä. Tätä kautta ne saattoivat sivuta raskaita aiheita kuten lisääntynyttä yksinäisyyttä, 

masentuneisuutta, päihteidenkäyttöä tai ongelmia kanssaeläjien kanssa. Siitä huolimatta, että 

eristyselämää-teema sivusi vahvasti pandemiaelämän usein negatiivisia vaikutuksia, meemit 

säilyttivät taidokkaasti humoristisen otteen ja kuvasivat elämää pääosin hyvin kevyellä, 

samaistuttavalla ja globaalisti aukeavalla otteella. Eristyselämää-teeman meemit keskittyivät 

hullunkurisiin asioihin, joita ihmiset keksivät kotonaan tehdä taistellessaan koronan ja 

eristyksen vaikutuksia vastaan. 

Meemien kautta reagoitiin tilanteeseen ja ne tarjosivat huumoria, joka mahdollisti tilanteen 

käsittelyn vähemmän uhkaavasta näkökulmasta. Sillä hetkellä, kun maailma vaikutti 

vajoavan kaaokseen, suunnitelmat ja tuttu ja turvallinen arki murtuivat ja tulevaisuus 

näyttäytyikin yhtäkkiä epävarmana, huumori tarjosi lohtua sekä samaistumisen ja 

yhteisöllisyyden kokemuksia kertomalla, että emme olleet tilanteessa yksin. Huumori ja 

mediatutkija Marta Dynel tuo esille, miten meemien toistama, yhteiskunnan kollektiivinen 

ääni muodostuu jaetuista kokemuksista ja tuntemuksista, jotka koronan aikana ovat 

koskettaneet ihmisiä maailmanlaajuisesti vaikuttaen tietysti myös koronameemien laajaan 

suosioon (Marta Dynel 2021, 177). 

Meemit käsittelevät lähellä olevia aiheita, joihin on näin ollen helppo samaistua, mutta ne 

myös keskittyvät erityisesti pandemian pehmeämpien puolien käsittelyyn. Huumorin ja 

lingvistiikantutkijat Luca Bischetti, Paolo Canal ja Valentina Bambini ovat tutkineet 

koronahuumoria ja sen vastaanottoa kevään 2020 koronasulun aikana. He tuovat esille miten 

kevyitä aiheita käsittelevä koronahuumori otettiin usein synkkää huumoria paremmin vastaan 

ja yleisesti ottaen koronahuumoria ei pidetty hauskana, jos se käsitteli liian synkkinä pidettyjä 

aiheita, kuten sairastumista tai kuolemaa. (Bischetti, Canal & Bambini 2021, 2) 

Huomion kiinnittäminen pandemian humoristisempiin aspekteihin voi myös helpottaa 

pandemian aiheuttamien, negatiivisten tuntemuksien käsittelyä. Huumoria tutkinut Rod A. 

Martin kirjoittaa sen psykologisista funktioista todeten, miten huumori tarjoaa tavan 

tarkastella stressaavaa tilannetta vähemmän uhkaavasta näkökulmasta käsin ja tämä voi tehdä 

tilanteesta helpommin hallittavan (Martin 2007, 19). Koronameemien valtavan suosion 
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taustalla varmasti vaikuttivat koronan ajankohtaisuus ja uutuusarvo, tarve saada sekasorron 

keskelle myös tapoja käsitellä tilannetta, jonka hallinta on muutoin mahdotonta, sekä korona 

globaalina ilmiönä, joka kosketti kaikkia. 

Huhtikuun valtavien julkaisumäärien jälkeen toukokuun puolessavälissä oli jo nähtävissä 

niiden nopea lasku ja kesäkuuhun tultaessa meemien määrä oli enää kymmenesosa siitä, mitä 

se aktiivisimpana kuukautena oli ollut. Nettimeemien elämänkaareen kuuluu niiden nopea 

ilmestyminen, leviäminen variaatioineen ja myös nopea suosion romahtaminen, jota myös 

kaaviossa 1 esitetty Korona-lore -ryhmän julkaisumäärien kehitys seuraa. (Saarikoski 2016) 

Sama kaava on toistunut myös yksittäisten meemiaiheiden kohdalla pienemmässä 

mittakaavassa. Esimerkiksi uutisotsikoiden myötä pinnalle nousseet, tiukkaan ajanjaksoon ja 

tapahtumiin sidotut meemit ovat eläneet hetken uutisotsikoiden ja viikon puheenaiheiden 

rinnalla. Muutaman päivän tai korkeintaan viikon nämä meemiaiheet ovat keränneet 

huomiota, levinneet nopeasti ja monistuneet lukuisiksi eri versioiksi, kuitenkin kadoten 

uusien aiheiden alle yhtä nopeasti kuin olivat ilmestyneetkin. Meemejä tutkinut Linda 

Börszei kirjoittaakin, että nykyiset tietomäärät eivät mahdollista yhteen aiheeseen 

kiinnittymistä pidemmäksi aikaa, sillä hetkessä on jälleen ilmestynyt uusia aiheita, joita 

kommentoida (Börszei 2013). 

Näin vuotta myöhemmin, klikkiotsikoiden edelleen pauhatessa ja rokotesotien käydessä 

kuumana pandemiasta on jo tullut osa arkea ja sen kanssa on opittu elämään. Koronan 

uutuusarvo on vähäisempää ja tautitilanteen heilahtelut otetaan rauhallisemmin vastaan. 

Ymmärretään paremmin mitä on vastassa ja vaikka uhka on edelleen todellinen, se ei enää 

säväytä samalla tavalla. Koronameemien suosio usein kietoutuu ajankohtaisuuteen ja 

uutuusarvoon ja muutos arkisempaan suuntaan näkyy myös niiden suosion romahtamisessa ja 

siinä, miten käsitellyt aiheet vakiintuvat ja alkavat toistaa itseään. Vaikka koronameemit 

kiertävät edelleen, niiden uutuusarvo on vähäisempää ja niitä pitkälti käytetään ehkä 

enemmän jo tutuksi tulleiden tuntemuksien kuvaamiseen kuin johonkin uuteen reagoimiseen. 

On havaittavissa, että koronakevät 2020 loi raamit, jonka puitteissa meemejä alettiin luoda, 

jakaa ja kommentoida. Tässä nähtävät laajemmat teemat ovat pitkälti samoja mitä 

koronameemeissä käsitellään edelleen, yli vuotta myöhemmin. Niiden yhä jatkuva suosio 

paljastaa, miten elämä itsessään ei ole merkittävästi muuttunut ensimmäisen koronakevään 

jälkeen, vaikka uutuusarvon vähentyminen onkin varmasti vaikuttanut julkaisumäärien 

vähentymiseen.  

http://widerscreen.fi/numerot/2016-1-2/pista-natsi-asia-ja-anatomia/
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Eristyselämän kuvauksen ohella toinen suuri, jo keväällä 2020 esiintynyt rajoituksia ja 

ohjeistuksia kommentoiva teema jakautui neljään alateemaan: 1. Turvavälit ja kontaktin 

välttäminen, 2. Eristäminen ja liikkumisrajoitukset, 3. Maskit ja suojavarusteet sekä 4. 

Hygieniaohjeistukset (Peltonen 2021). Siinä missä eristyselämää kuvaavat julkaisut olivat 

pääosin kevyitä, rajoituksia ja ohjeistuksia käsittelevä teema oli monin paikoin hieman 

vakavampi sävyltään. Tyypillistä tämän teeman julkaisuille oli muistuttaa jaettujen 

ohjeistuksien oikeaoppisesta noudattamisesta sekä arvottaa vahvasti ihmisten toimintaa 

vastuulliseen ja vastuuttomaan sekä oikeaan ja väärään. Dynel kirjoittaa, miten huumori ja 

totisuus usein nähdään toistensa vastakohtina, vaikka huumori ja vakavahenkiset merkitykset 

voivat myös kietoutua yhteen. Dynel ja Poppi ovat tuoneet esille, miten huumori voi toimia 

sosiaaliskäytännöllisenä työkaluna, jonka avulla pyritään saavuttamaan sosio-psykologisia 

tavoitteita ja jakamaan eteenpäin ideologioita. (Dynel 2017, 83 ; Dynel & Poppi 2018, 385) 

Myös vielä julkaisemattomassa artikkelissa kirjoitetaan meemien merkityshierarkioista 

todeten, että humoristisesta otteesta huolimatta ne voivat sisältää myös ei-humoristisia 

viestejä ja sanomia, jotka voivat olla humoristista sanomaa keskeisemmässä asemassa 

(Saarikoski, Mähkä & Peltonen, 2021). Rajoituksia ja ohjeistuksia käsittelevät meemit 

toimivat vahvasti moraalisina viestinvälittäjinä, joiden avulla kommunikoitiin tarpeesta 

toimia oikein ja noudattaa annettuja ohjeistuksia. Tämän teeman julkaisujen huumori 

saattoikin paikoin jäädä alisteiseen asemaan niiden sisältämän, vakavan sanoman rinnalla. 

Shifmanin havaintojen mukaan meemit saattavat kertoa ihmisten arvoista ja omista 

totuuksista ja niiden kautta voidaan myös pyrkiä ohjaamaan ihmisten mielipiteitä, 

näkemyksiä ja toimintaa. Meemit eivät ole vain passiivisia todellisuuden heijastumia, vaan 

niiden avulla myös luodaan todellisuutta. Meemit osallistuvat keskusteluun huumorilla, mutta 

ne kertovat samalla jotakin niitä luoneista ihmisistä. (Shifman 2013, 365; Shifman 2014, 15). 

Samankaltaiset tekijät suljetussa yhteisössä voivat vaikuttaa siihen, mitä jaetaan ja jätetään 

jakamatta, millaisia arvoja meemit kuvastavat, mihin samaistutaan ja mitä pidetään hauskana 

ja millaisiin meemeihin ryhmän jäsenet ylipäätään ovat törmänneet. 

Pääsääntöisesti positiivinen suhtautuminen rajoituksiin ja ohjeistuksiin myös voi kertoa 

jotakin yhteiskunnallisesta asemasta, sillä esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

THL:n selvityksen mukaan rajoitukset koskettavat ihmisiä eriarvoisesti ja esimerkiksi 

pienituloisten voi olla vaikeampi saada järjestettyä etätöitä ja heidän työpaikkansa ovat 

helpommin uhattuna (THL 12.6.2020). Sosioekonomisen aseman kytköksiä rokotteisiin 

suhtautumiseen on myös tutkittu ja Yhdysvalloissa toteutetun tutkimuksen mukaan ihmiset, 
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jotka eivät usko koronarokotteiden turvallisuuteen ovat keskimäärin vähemmän koulutettuja 

ja pienituloisempia kuin ihmiset, jotka luottavat rokotteisiin. (Kricorian, Civen & Equils 

2021) Epäluottamus rokotteita kohtaan on kytköksissä myös haluttomuuteen käyttää maskia 

ja tutkimuksien mukaan myös tällä on yhteys matalaan koulutustasoon (Turhan, Dilcen & 

Dolu 2021; Asadi-Pooya et al. 2021). 

Kuva 4. Korona-lore -ryhmään jaetut meemit sisälsivät runsaasti myös vahvan asenteellisia meemejä, 

jotka kertoivat ryhmän jäsenten jakamista arvoista ja normeista. Kuvat julkaistu 27.11.2020 (vas.) ja 

17.4.2021 (oik.).  

Korona-lore -ryhmän meemien kuvastamat arvot ja suhtautumistavat eivät välttämättä edusta 

laajempaa kuvaa koronameemien sävyistä ja yhteisöstä riippuen suhtautumistavat esimerkiksi 

koronarajoituksiin voivat vaihdella paljonkin. Erityisen mielenkiintoisen vertailukohdan 

tarjoavat useilla eri media-alustoilla puolalaisia koronameemejä tutkineet Norstrom ja Sarna. 

Heidän tutkimuksessaan kiellot ja määräykset -kategoriassa (vastaavat käsitellyiltä aiheilta 

tutkimukseni Rajoitukset ja ohjeistukset -kategoriaa) suhtautuminen määräyksiin oli lähes 

päinvastaista Korona-lore -ryhmän vastaaviin verrattuna. Heidän tutkimuksessaan tähän 

kategoriaan kuuluvassa 773 meemissä oli tyypillistä kuvata rajoituksia liioiteltuina ja 

tarpeettomina ja niistä päättäviä tahoja epäpätevinä hoitamaan koronatilannetta. Meemeissä 

myös saatettiin kuvata humoristisesti erilaisia tapoja, joilla rajoituksia pyrittiin rikkomaan ja 

rajoituksien rikkomisesta kiinni jääneitä ja sakotettuja ihmisiä saatettiin kuvata tarpeettomien 

rajoituksien uhreina. Tutkimuksessa todetaan, että matala luottamus viranomaisiin ja 

palveluihin on maassa historiallisesti ja kulttuurisesti muodostunutta ja myös korona-aikana 

Puolassa toteutetut mielipidetutkimukset ovat osoittaneet kansan epäluottamusta ja 

negatiivista suhtautumista viranomaisiin ja rajoituksiin. (Norstrom & Sarna 2021) 

http://widerscreen.fi/assets/Peltonen_4_2021.jpg
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Suhtautuminen terveysviranomaisiin oli ryhmään jaetuissa julkaisuissa positiivista ja 

annettujen rajoituksien ja ohjeistuksien noudattamista pidettiin tärkeänä. Julkaisujen kautta 

välittyvät, vahvat näkemykset oikeasta ja väärästä kärjistyivät vastakkainasetteluun, jossa 

asiantuntijat ja tutkittu tieto asetettiin meemeissä vastakkain sellaisten ihmisten kanssa, jotka 

eivät osanneet tai halunneet noudattaa ohjeistuksia tai kokivat itse tietävänsä paremmin, 

miten kuului toimia. Meemit paitsi toivat runsaasti esille ihmisten vastuuttomana nähtyä 

toimintaa vakavan tilanteen keskellä, niiden kautta saatettiin myös pyrkiä jakamaan tietoa 

sekä ohjeistaa siihen, miten tuli toimia. Meemit saattoivat ohjeistaa esimerkiksi maskien 

oikeaoppiseen käyttöön, kotona pysymiseen, turvavälien säilyttämiseen, fyysisten kontaktien 

välttämiseen ja käsien pesemiseen. 

Kuva 5. Meemit kertoivat suhtautumisesta vallitseviin rajoituksiin ja ohjeistuksiin. Meemeissä näkyy 

vahva moralisoiva leima. Kuvat julkaistu 13.8.2020 (vas.) ja 23.3.2021 (oik.).  

Rajoitukset ja ohjeistukset -teema on säilynyt ajankohtaisena ensimmäisestä koronakeväästä 

syksylle 2021 ja julkaisujen sävyt ovat säilyneet samoina ja niiden välittämät viestit ovat 

pysyneet ennallaan. Vaikka esimerkiksi koronasulkuja käsittelevien meemien suosio saattoi 

vaihdella kulloinkin vallitsevasta koronatilanteesta ja rajoituksista riippuen, esimerkiksi 

maskit säilyivät julkaisujen kestosuosikkeina läpi tutkittavan ajanjakson. Maskimeemit ovat 

ikääntyneet hyvin ja ne ovat edelleen, näin syksyllä 2021 pitkälti samanlaisia kuin mitä ne 

ovat olleet jo keväällä 2020. 

http://widerscreen.fi/assets/Peltonen_5_2021.jpg
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Kuva 6. Rokotteet liitettiin vahvasti vuoteen 2021 ja ne usein esitettiin ratkaisuna vallitsevaan 

tilanteeseen. Kuvat julkaistu 25.11.2020 (vas.), 31.12.2020 (kesk.) ja 12.7.2021 (oik.).  

Vuoden 2020 marraskuussa rokotteet alkoivat yleistymään julkaisujen aiheena ja keskeiseksi 

noussut ja paikkansa vakiinnuttanut aihe voidaankin pidemmän aikavälin tarkastelussa jo 

laskea omaksi, uudeksi alateemakseen Rajoitukset ja ohjeistukset -pääteemalle. Rokotteet 

eivät ole olleet ajankohtaisia vielä keväällä 2020 ja tämä teema esiintyi hyvin marginaalisesti 

ensimmäistä koronakevättä käsittelevässä tutkimuksessa. 

Kaavio 2. Korona-lore -ryhmän rokotteita koskevien kuvajulkaisujen määrät kuukausittain. 

http://widerscreen.fi/assets/Peltonen_6_2021.jpg
http://widerscreen.fi/assets/Peltonen_kaavio2_2021.png
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Kaavio 3. Rokotejulkaisujen prosentuaalisesta osuudesta kuukauden aikana tehdyissä 

kuvajulkaisuissa. Tämä kaavio on hyödyllinen kuvaamaan rokotteiden suosiota suhteessa 

kuukausittaisten julkaisumäärien heilahteluihin.  

Rokotteet ovat aiheena lisääntyneet ajan kuluessa ja samalla kun ryhmän kuukausittaiset 

julkaisumäärät ovat kokonaisuudessaan laskeneet (ks. alun kaavio 1), rokotteiden osuus 

kuukausittaisista julkaisuista on kasvanut (kaavio 3). Keväällä 2020 aihe esiintyi huhtikuussa 

yhteensä 2 julkaisussa, mikä tarkoitti valtavien julkaisumäärien keskellä sitä, että rokotteet 

kattoivat alle 0,3 % huhtikuun julkaisuista. Kevään 2020 julkaisuissa viittaukset rokotteeseen 

olivat vielä hyvin geneerisiä, eivätkä viitanneet niinkään kehitteillä oleviin 

koronarokotteisiin, vaan rokotteisiin ylipäätään. Heinäkuussa 2021 aiheesta julkaistiin myös 

2 meemiä, mutta julkaisumäärien ollessa ylipäätään huomattavasti pienempiä tämä riitti 

kattamaan 14 % heinäkuun 2021 julkaisuista. Suhteessa julkaisujen kuukausittaiseen määrään 

aihe on ollut suosituimmillaan elo- ja syyskuussa 2021. Elokuussa 2021 rokotteet ovat 

kattaneet 26,5 % ja syyskuussa 27,8 % kaikista kuukauden kuvajulkaisuista. 

Rokotteet ovat yleistyneet julkaisujen aiheena marraskuun 2020 puolivälistä lähtien, jolloin 

rokotteiden saapumisesta Suomeen myös uutisoitiin ahkerasti (Ks. esim. Verkkouutiset 

23.11.2020). Koronarokotteet tulivat useissa länsimaissa saataville joulukuun 2020 lopulla, 

jolloin rokotteilla alettiin ensisijaisesti suojaamaan terveydenhuollon henkilökuntaa ja 

riskiryhmiä. Suomessa ensimmäiset saivat rokotuksen 27.12.2020 (Yle 27.12.2020). 

Rokotteiden saapumisen jälkeen keskustelut niistä kävivät kuumana ja siinä missä Sanoma 

arkisto löytää vuoden 2020 syys-lokakuulta 24 lehtijulkaisua koronarokotteista, marras-

joulukuun ajalta osumia on 228 (Sanoma arkisto 25.10.2021, hakusana koronarokot*). 

http://widerscreen.fi/assets/Peltonen_kaavio3_2021.png
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Kuva 7. Meemeissä saatettiin tuoda esille myös rokotevalmistajia. Eniten meemeissä viitattiin Pfizerin 

ja Modernan rokotteisiin ja meemeissä viitattiin myös valmistajien väliseen kilpailuasetelmaan. 

Pfizerin rokote on ollut paitsi Suomessa, myös EU:ssa ja USA:ssa eniten käytössä ja sen pahimpana 

kilpakumppanina on toiminut Modernan rokote. Vaikka iso osa ryhmään jaetuista meemeistä 

todennäköisesti on tuotettu muualla kuin Suomessa, niiden käsittelemät aiheet ovat sellaisia, jotka 

aukeavat myös suomalaisessa kontekstissa. Kuvat julkaistu 1.4.2021 (vas.) ja 13.4.2021 (oik.) 

(Ourworldindata.org 20.10.2021).  

Rokotteiden ympärillä pyörivä julkinen keskustelu näkyi vahvasti Korona-lore -ryhmässä, 

jossa luotto tieteeseen, asiantuntijoihin ja terveysviranomaisiin oli vahvaa ja rokotekriittisiä 

kuvattiin usein negatiiviseen ja parodioivaan sävyyn. Meemeissä oli tyypillistä kuvata 

rokotekriittisiä kärjistettyinä karikatyyreina, jotka ovat itsekkäitä, yksinkertaisia ja 

salaliittoteorioihin vahvasti tukeutuvia. Tämä vahva vastakkainasettelu heijastaa aikaansa ja 

mediakeskusteluita, joissa näkyy vahva kahtiajako rokotteita kannattaviin ja rokotteita 

vastustaviin (esim. Aamulehti 29.9.2021). Lääketieteen etiikan professori Veikko Launis 

kirjoittaa, miten ihmiset saattavat kieltää tieteen todistamia asioita ja käyttää 

yksinkertaistaviin kausaaliselityksiin perustuvia uskomuksia kilpailemaan lääketieteellisten 

analyysien kanssa usein tasavertaisina. Hänen mukaansa voimakkaasti polarisoiva julkinen 

keskustelu vahvistaa ihmisten uskomuksia ”kahdesta totuudesta”, jolloin tiede saattaa jäädä 

ideologisten uskomuksien jalkoihin. (Launis 2012) Tieteen ja uskomuksien 

vastakkainasettelu ja verkossa leviävä misinformaatio on leimannut paitsi koronarokotteista 

käytyä julkista keskustelua, se on myös näkynyt hyvin vahvasti Korona-lore -ryhmän 

meemeissä, joissa oli hyvin tyypillistä asettaa vastakkain asiantuntijoita ja sosiaalisen median 

selailun kautta asiantuntijoiksi itseään tituleeraavia ihmisiä. 

http://widerscreen.fi/assets/Peltonen_7_2021.jpg


18 
 

WiderScreen 24: Ajankohtaista 2021 

 

Kuva 8. Meemeissä asetettiin naurettavaksi tarkoitetulla sävyllä vastakkain tutkittu tieto ja sosiaalisen 

median tarjoamat, vaihtoehtoiset ”totuudet”. Kuvat julkaistu 9.12.2020 (vas.) 19.8.2021 (ylä kesk.) 

9.12.2020 (ylä oik.) 21.9.2020 (ala kesk.) ja 31.7.2021 (ala oik).  

Korona-lore -ryhmän suhtautuminen rokotteisiin on hyvin myönteistä ja ryhmän julkaisut 

kritisoivat vahvasti rokotekriittisten usein epäloogisena nähtyjä ajatuksia. Aamulehden 

haastatteleman, rokotekriittisyyttä tutkineen Pia Vuolannon mukaan ihmiset haluavat olla 

aktiivisia päätöksentekijöitä ja ”oman elämänsä asiantuntijoita” (Aamulehti 29.9.2021). 

Rokotekriittisyyttä usein myös leimaa epäluottamus mediaa, tiedettä, viranomaisia ja heidän 

jakamaansa tietoa kohtaan ja tutkimuksien mukaan siihen usein liittyy myös heikko 

terveyslukutaito, joka vaikeuttaa oikean tiedon erottamista ei-tutkituista olettamuksista ja 

lisää todennäköisyyttä misinformaation omaksumiseen. (Esim. Turhan, Dilcen & Dolu 2021 ; 

Kricorian, Civen & Equils 2021) 

Korona-lore -ryhmän meemit toivat ilmi, ettei sosiaalisen median selailun ja löydettyjen 

salaliittoteorioiden kautta ollut mahdollista päästä keskustelussa samalle tasolle alan 

asiantuntijoiden ja toistasataa vuotta kestäneiden rokotetutkimuksen kanssa. Tarpeet olla 

”oman elämänsä asiantuntijoita” ja päätökset pitäytyä ottamasta rokotteita esiteltiin ryhmän 

julkaisuissa itsekkäinä ja epäloogisina. Julkaisuissa on tyypillisesti kritisoitu sitä, miten 

jokaisesta on tullut paitsi korona- myös rokoteasiantuntija ja miten keskusteluissa samalle 

viivalle asetetaan rokotetutkijat sekä ihmiset, joiden tieto perustuu sosiaalisesta mediasta 

löydettyihin spekulaatioihin. Samaa kotivirologien teemaa on käsitelty jo ensimmäisestä 

koronakeväästä lähtien ja se on alusta asti ollut suosittu aihe ryhmässä. 

http://widerscreen.fi/assets/Peltonen_8_2021.jpg
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Kuva 9. Kotivirologit ovat olleet suosittu aihe ryhmän julkaisuissa aina keväältä 2020 syksylle 2021 

asti. Kuvat julkaistu 12.5.2020 (vas.) ja 29.9.2021 (oik.).  

Meemit sisälsivät myös parodiaa, joka kohdistui erityisesti rokotteita pelkäävien epäloogisena 

nähtyihin ajatusketjuihin. Meemeissä esimerkiksi saatettiin tuoda kärjistetysti esille ontuvana 

koettua logiikkaa, jossa kehoon pistetyt täyteaineet ja prosessoidut ruoat eivät olleet ongelma, 

mutta rokotteet koettiin vaarallisena koska ei tiedetty mitä ne sisälsivät tai mitä 

haittavaikutuksia niistä voisi tulla. Tämä naurunalaiseksi tekeminen toimikin rokotesotien 

vahvana tehokeinona, jolla pyrittiin osoittamaan vastapuolen ontuvaa logiikkaa. 

Kuva 10. Ryhmän julkaisuissa oli tyypillistä tuoda rokotekriittisiä esille naurettavassa valossa ja 

meemit kritisoivat runsaasti näiden epäloogisena nähtyjä ajatusketjuja. Kuvat julkaistu 21.9.2021 

(vas.), 17.8.2021 (kesk.) ja 19.11.2020 (oik.).  

Ryhmässä käsitellyt rokotemeemien sävyt olivat tuttuja jo ryhmän aiemmista keskustelun 

sävyistä, joissa on pohdittu esimerkiksi maskeista kieltäytyvien ihmisten toimintaa. Tämä 

havainto tuo selvästi esille niiden intertekstuaalisen luonteen. Meemejä tutkinut Bradley 
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Wiggins kirjoittaa, että kaikki tekstit ovat intertekstuaalisia eli ne viittaavat aina johonkin 

aikaisemmin olevaan. Hän korostaa, että erityisen välttämätöntä intertekstuaalisuus on 

meemeille. Ne sisältävät aina useampia viittauksia sekä ympäröivään todellisuuteen että jo 

olemassa oleviin meemeihin. (Wiggins 2019, 34–25). Rokotemeemit eivät ole poikkeus ja ne 

on luotu tietoisina niin vallitsevasta ajasta ja tilanteesta kuin niitä edeltävistä meemeistä. Ne 

toistivat samalla myös niitä jakaneiden ihmisten ääntä, arvoja ja normeja. 

Rokotteiden saapuminen muutti hiljalleen keskustelujen suuntaa ja rokotekattavuuden 

kasvaessa alettiin puhua rajoitteiden purkamisesta ja yhteiskunnan avaamisesta. Siinä missä 

vuoden 2020 kesällä Korona-loren julkaisut pitivät yhteiskunnan avaamista ennenaikaisena, 

vuotta myöhemmin rokotteet olivat tehneet tästä todellisen vaihtoehdon. Meemien 

suhtautuminen muuttui selvästi myönteiseen ja toiveikkaaseen suuntaan ja kesällä 2021 

rokotetta käsiteltiin mahdollisuutena palata turvallisesti normaaliin. Yhteiskunnan uudelleen 

avaaminen ja rajoituksien purkaminen olivat kiinni rokotteiden ottamisesta, sillä Suomen 

hallitus oli kertonut purkavansa rajoitteet 80 % rokotekattavuuden kohdalla (esim. Yle 

8.9.2021.). Tämä on myös saattanut lisätä turhautumista rokotteista kieltäytyjiin entisestään, 

sillä paluun normaalin nähtiin olevan lähellä ja mediassa haaveiltiin jo toiveikkaasti ajasta 

koronan jälkeen (esim. Yle 6.9.2021.) 
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Kuva 11. Myös uutisoinnit vaikuttivat vahvasti jaettuun sisältöön ja delta-variantti ilmestyi 

uutisointien mukana ryhmään heinäkuun lopulla. Kuvat julkaistu 6.8.2021 (ylä vas.), 9.8.2021 (ylä 

oik.), 7.8.2021 (ala vas.) ja 9.8.2021 (ala oik.).  

Uutisoinnit kytkeytyivät tiiviisti erityisesti Korona-lore -ryhmässä esiintyvien julkaisujen 

lyhyen aikavälin teemoihin, mutta myös rokotteiden kaltaiset laajemmat teemat elivät 

vahvasti ajankohtaisten aiheiden mukana. Muutokset tilanteissa näkyivät nopeasti myös 

meemeissä. Koronaviruksen delta-variantista uutisoitiin raskaasti elokuussa 2021 ja 

uutisointien mukaan variantti levisi erityisesti rokottamattomassa väestössä ja sen johdosta 

monia jo purettuja rajoituksia kiristettiin uudelleen (esim. Iltalehti 3.8.2021). Delta-variantti 

oli suosittu aihe elokuun 2021 julkaisuissa ja aihe kärjisti entisestään vastakkainasettelua 

oikeana ja vääränä nähdyn toiminnan välillä. Delta-variantti esiintyi pelottavana uhkana ja 

rokottamattomat näyttäytyivät meemeissä sen myötä entistä suurempana vaarana haaveille 

koronatilanteen rauhoittumisesta (ks. kollaasi yllä). 

Rokotekeskustelun yhteydessä meemeissä alkoi näkyä myös esimerkiksi eristyneisyyden 

kuvaamisen vähentymistä ja ne tarttuivat siirtymävaiheessa siihen, miten normaaliin 
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palaaminen ja sosiaalinen kanssakäyminen saattoi tuntua vaikealta pitkän eristyneisyyden 

jälkeen. Rokotteissa on toistettu jo aiemmista ryhmän kuvauksista tuttuja 

vastakkainasetteluita tieteen ja uskomuksien välillä ja niitä on kuvattu välttämättömänä 

palasena uudelleen avaamisessa. Korona-lore -ryhmän meemimäärät vähentyivät radikaalisti 

ensimmäisen koronakevään jälkeen ja monien teemojen hiipuessa hiljalleen, rokotemeemien 

suosio ryhmän julkaisuissa kasvoi. Rokotteita käsittelevien julkaisujen elämänkaari ei ole 

vielä osoittanut hiipumisen merkkejä syksyllä 2021 tultaessa ja aihe on edelleen hyvin 

ajankohtainen. Todennäköistä on, että rokotemeemit saavuttavat loppunsa ja ryhmän 

julkaisumäärät ylipäätään hiipuvat pois, jos pandemia saadaan rokotteiden myötä hyvin 

hallintaan. 

Trump ja Marin ryhmän poliittisen ilmapiirin ilmentäjinä 

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump oli suosituin Korona-lore -ryhmässä 

esiintynyt hahmo. Donald Trumpiin tai hänen sanomisiinsa viitattiin kuvajulkaisuissa 

yhteensä 115 kertaa aikavälillä 28.3.2020 – 30.9.2021. Suurin osa Trump-aiheisista 

meemeistä jaettiin ryhmään huhtikuussa 2020, jolloin julkaisuja tehtiin 68. Ryhmän 

julkaisumäärät vähenivät kevään 2020 jälkeen ja myös Donald Trumpia käsittelevät meemit 

vähenivät, mutta entistä presidenttiä koskevat uutisotsikot nostivat Trumpin takaisin median 

parrasvaloihin vielä loppuvuodesta 2020 sekä alkuvuodesta 2021. Trumpia käsittelevät 

julkaisut toimivatkin hyvänä esimerkkinä uutiskohuihin tiukasti kytkeytyvistä meemeistä, 

joiden elämänkaari kulki uutisotsikoiden rinnalla ja nopeasti noussut suosio aina myös 

kuihtui pian uusien aiheiden alle. Korona-lore -ryhmän Trumpia kuvaavissa meemeissä 

tuotiin esille vahva Trump-vastaisuus ja häntä kuvattiin yhtenä niistä yksinkertaisista ja 

itsekkäistä ihmisistä, jotka kokivat omien mielipiteidensä olevan tieteen ja asiantuntijoiden 

yläpuolella. 
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Kaavio 4. Korona-lore -ryhmän Trumpia koskevien julkaisujen määrät ja niiden käsittelemät teemat ja 

ajalliset kytkökset. Kaavioon koostetut kytkökset Trumpia ympäröiviin kohuihin perustuvat ryhmän 

julkaisuissa esiintyviin aiheisiin sekä uutisartikkeleihin, joiden kautta voitiin jäljittää kohujen 

elämänkaarta myös ryhmän julkaisujen ulkopuolella.  

Oheinen kaavio kuvaa hyvin Trump-aiheisten meemien esiintymistä ryhmässä vuosina 2020 

ja 2021. Julkaisumäärät ovat tiiviisti kytköksissä ajankohtaisiin tapahtumiin ja ne usein 

reagoivat nopeasti uutisotsikoihin ja toisaalta myös katosivat nopeasti niiden mukana. 

Bradley Wiggins on tutkinut poliittisia meemejä ja todennut, että ne syntyvät ja elävät 

vahvasti uutissyklien mukana. Tästä syystä meemit, jotka syntyvät reaktiona poliittisiin 

tapahtumiin ovat usein hyvin lyhytikäisiä (Wiggins 2019, 66). Donald Trumpia koskevien 

meemien aikajana myös toisintaa tätä havaintoa ja ne voidaan jäljittää hyvinkin tarkasti 

näkyvästi uutisoituihin, poliittisiin aiheisiin. Yksittäisten kohujen elämänkaari oli lyhyt ja 

kohuja käsittelevät meemit tyypillisesti ilmestyivät Korona-lore -ryhmään nopeasti 

uutisointien seurauksena, usein jopa saman päivän aikana. Suurin osa käsiteltävää aihetta 

koskevista meemeistä jaettiinkin ryhmään muutaman päivän sisällä julkisten keskusteluiden 

käydessä kuumana. Tämän jälkeen aihe kuitenkin myös menetti kiinnostusta nopeasti. 

Trumpia koskevat kohut näkyivätkin terävinä piikkeinä Trumpia kuvaavien meemien 

aikajanassa. 

Trumpia käsittelevät julkaisut tarjosivat poliittista kritiikkiä satiirin keinoin ja meemien 

kautta tartuttiin ajankohtaisiin aiheisiin ja tuotiin esille pinnalla olevia epäkohtia Trumpin 

politiikassa. Satiiria tutkinut kirjallisuudentutkija Sari Kivistö kirjoittaa, että satiirin kautta 
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henkilökuvaus on kärjistävää ja kohteen naurettavia puolia liioitellaan vahvasti (Kivistö 

2010, 10). Trump-meemit käsittelivät Trumpin huonona pidettyä johtamista, tämän usein 

vaaralliseksi osoittautuneita neuvoja, itsekeskeisyyttä ja tapaa kieltäytyä vastuun ottamisesta 

ja etsiä syyllisiä muista. Meemit esittävät miten Trump pyrki tuhoamaan kaiken, minkä 

Yhdysvaltain edellinen presidentti Barack Obama oli rakentanut ja miten tämä kieltäytyi 

uskomasta viranomaisten ohjeistuksia ja jakoi omia, usein tuhoisia ja typeränä nähtyjä 

neuvoja. 

Kuva 12. Trumpia käsittelevissä meemeissä tätä usein kuvattiin, joskus kirjaimellisestikin, 

kiukuttelevana lapsena, jonka oli vaikea ottaa vastuuta tekemisistään. Kuvat julkaistu 24.4.2020 (vas.) 

ja 8.11.2020 (oik.).  

Huumorintutkija Don Nilsen on kirjoittanut poliittisen huumorin sosiaalisista funktioista ja 

hän tuo ilmi miten poliittisen kritiikin näkökulmasta huumoria voidaan käyttää poliitikkojen 

kyvyttömyyden tai teeskentelyn paljastamiseen (Nilsen 1990, 39–42). Meemeissä oli 

tyypillistä vitsailla Trumpin oletetulla kyvyttömyydellä sekä teeskennellyllä 

asiantuntijuudella. Niissä usein myös korostettiin liioitellusti Trumpin ulkonäön helposti 

tunnistettavia piirteitä, kuten itseruskettavien aineiden tuomaa ihon oranssia vivahdetta tai 

hyvin erottuvaa hiustyyliä. Trumpin kuvaus on ollut ryhmässä samanlaista jo kevään 2020 

julkaisuista lähtien ja vaikka kohut nostivat pinnalle uusia meemejä, ne kuvasivat Trumpia jo 

aiemmin vakiintuneilla tavoilla ja keskittyivät tämän kuvauksessa samoihin asioihin. Siinä 

missä Korona-lore -ryhmän käsittelemät aiheet olivat usein tuoreita ja koronatilanteen 

mukanaan tuomia, Donald Trump oli esiintynyt meemeissä jo vuosien ajan ennen korona-

aikaa. Esimerkiksi mediaa ja politiikkaa tutkineet Mia Moody-Ramirez ja Andrew Church 
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ovat tutkineet Trumpia käsitteleviä meemejä jo vuoden 2016 presidentinvaalien aikaan ja 

tulokset osoittavat, että Trumpin kuvaaminen on ollut samanlaista niin vuonna 2016 kuin 

kuluneina koronavuosinakin, vaikka aiheet ovatkin päivittyneet. (Moody-Ramirez & Church 

2019, 7) 

Kuva 13. Suosituin yksittäinen Trumpia kuvannut meemi, joka sisälsi myös suositun teeman kuvata 

vastakkainasettelua asiantuntijoiden ja väärän tiedon levittäjien välillä. Kuvat julkaistu 30.3.2020 

(vas.) ja 17.4.2020 (oik.).  

Trump-meemit käsittelivät tyypillisesti hänen ja asiantuntijoiden vastakkainasettelua sekä 

hänen kyvyttömyyttään hoitaa koronatilannetta. Suosituin Trumpia koskeva julkaisu on kuva 

(ks. kuvapari yllä), jossa esitetään teipillä hiljennetty Trump ja immunologi Anthony Fauci, 

joka esittelee uuden ihmishenkiä pelastavan maskin. Tämä meemi jaettiin keväällä 2020 

ryhmään yhteensä 6 kertaa vain pienin muutoksin, kerran maaliskuussa ja 5 kertaa 

huhtikuussa. Vastakkainasettelu kuitenkin toistui ryhmässä eri kohujen yhteydessä myös 

muiden meemien kautta. Kontrasti on suuri ja esimerkiksi Trumpin koronakevään 2020 

politiikkaa tutkinut mediatutkija David L. Altheide kirjoittaa, että vaikka Trump 

tosiasiallisesti jakoi sosiaalisessa mediassa ahkerasti näkemyksiään myös koronavirusta 

koskien, hänen väitteilleen löytyi vain harvoin todellisuuspohjaa, ja Trumpin tiedotus oli 

usein suorassa ristiriidassa asiantuntijoiden esittämien faktojen kanssa. Trump on esimerkiksi 

väittänyt viruksen olevan huijausta, mikä on Altheiden mukaan vaikeuttanut nopeaa 

reagointia ja vastatoimenpiteitä pandemian hillitsemiseksi Yhdysvalloissa. (Altheide 2020, 

514, 534 & 535). 

Suosituin Trump-teemainen aihe ryhmässä on käsitellyt Trumpin 23.4.2020 tekemää 

pohdintaa siitä, josko koronaviruspotilaita voitaisiin hoitaa desinfiointiaineita sisältävillä 
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ruiskeilla (Ks. esim. BBC 24.4.2020). Meemit aiheesta saapuivat Korona-lore -ryhmään 

nopeasti ja ensimmäisen kolmen päivän sisällä ryhmään julkaistiin peräti 19 meemiä 

aiheeseen liittyen. Yhteensä aiheesta jaettiin meemejä 29. Ne olivat hetken pinnalla ja 

aiheesta jaettiin ryhmään suuri määrä erilaisia variaatioita, mutta aihetta käsittelevät meemit 

myös katosivat ryhmästä yhtä nopeasti kuin ne olivat ilmestyneet. 

Kuva 14. Kuva jaettu ryhmään 5.10.2020. Lokakuussa 2020 uutisoitiin Trumpin sairastumisesta 

koronaan ja aihe innoitti jo hiipuneet Trump-meemit uuteen nousuun.  

Trumpia käsittelevät julkaisut hiljentyivät kesäksi 2020, mutta niiden toinen aalto käynnistyi 

syksyllä 2020, kun 2.10.2020 Donald Trumpin uutisoitiin sairastuneen koronavirukseen 

(esim. Yle 2.10.2020). Jo saman päivän aikana ryhmään jaettiin ensimmäiset meemit 

aiheesta, ja Trumpin positiivinen koronatestitulos oli lokakuun suosituin Trump -teemainen 

aihe. 
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Kuva 15. Yhdysvaltojen presidentinvaaleja käsiteltiin meemeissä Trumpin jo tutuksi tulleiden 

kuvaamistapojen kautta. Kuvat julkaistu 10.11.2020 (vas.) ja 8.11.2020 (oik.).  

7. marraskuuta 2020 Donald Trump hävisi Yhdysvaltojen presidentinvaalit demokraattien 

ehdokkaalle, Joe Bidenille (Ks. esim. CNN 8.11.2020). Marraskuussa ryhmään jaettiin 

yhteensä 9 meemiä, jotka keskittyivät käsittelemään vaalitulosta ja Trumpin reaktioita tähän. 

Meemien sävyt olivat jo aiemmasta tuttuja ja esimerkiksi yllä vasemmalla esiintyvän 

julkaisun karikatyyrimäisessä piirrostyylissä korostettiin Trumpin oranssia ihonväriä sekä 

tämän tunnistettavaa kampausta – ja silmiinpistävän pieniä käsiä. Meemissä yhdistyy 

Trumpin tietämättömyys niin politiikkaan kuin koronatilanteeseenkin liittyen. Meemi myös 

yhdistää jo keväältä 2020 tutun vastakkainasettelun asettamalla immunologi Anthony Faucin 

vastapainoksi Trumpille. Yllä oikealla esiintyvässä julkaisussa korostuu paitsi Trumpin 

kuvaamisessa usein käytetty lapsellisuus, myös todelliset tapahtumat, joissa Trump pyrki 

kivenkovaan väittämään, ettei vaalitulos ollut aito ja että hänen olisi pitänyt voittaa vaalit. 

Trump pyrkikin vaalituloksen julkistamisen jälkeen löytämään vilppiä vaalituloksesta, siinä 

kuitenkaan onnistumatta (ks. esim. CNN 10.11.2020). 

Vuodenvaihteen jälkeen, tammikuussa 2021 Trump pääsi jälleen kohun keskelle yllytettyään 

seuraajiaan lopulta väkivaltaiseksi yltyneeseen Yhdysvaltain kongressitalon valtaukseen (ks. 

esim. The Guardian 7.1.2021). Tammikuussa Trumpiin ja tämän sanomisiin olikin 

liitettävissä vielä 6 meemiä, jotka viittasivat valtaukseen ja Trumpin väistymiseen virasta. 

Aihetta kuitenkin käsiteltiin vain hyvin ohimennen ja tammikuun jälkeen Trumpista ei enää 

julkaistu ryhmään meemejä tutkittavalla aikavälillä. Käänne heijastelee näiltä osin loogisesti 

Trumpin aikaisempina vuosina herättämän globaalin mediahuomion selvää laskua. 

Toiseksi eniten meemeissä kuvattu poliittinen hahmo oli Suomen pääministeri Sanna Marin. 

Hänestä jaettiin ryhmään yhteensä 18 julkaisua kevään 2020 ja syksyn 2021 välillä. Suurin 

osa (13 kappaletta) häntä koskevista meemeistä jaettiin ryhmään jo maalis-huhtikuussa 2020. 

Marinia koskevat julkaisut kietoutuivat keväällä 2020 vahvasti Suomen politiikkaan ja 
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erilaisiin poliittisiin kriiseihin. Marinin kautta olenkin gradussani tarkastellut meemien 

vahvasti suomalaiseen kontekstiin kietoutuvia kytköksiä käyttämällä esimerkkeinä 

Uudenmaan sulkua ja #maskigate -nimellä tunnettua kohua (Peltonen 2021, 48–57). Sanna 

Marinia käsittelevät meemit myös tarjosivat hyvän vertailukohdan Donald Trumpin 

kuvaukselle, sillä siinä missä Trumpia kuvattiin vahvan kriittisellä ja satiirisella otteella, 

Marinia kuvaavat meemit olivat pääosin pehmeitä ja niiden kautta saatettiin myös tuoda esiin 

uskoa pääministeriin. Marin on esiintynyt meemeissä huomattavasti Trumpia vähemmän ja 

kevään 2020 jälkeen hänestä on jaettu ryhmään vain 5 meemiä. Tämän vuoksi Marinin 

käsittely jäi Trumpin käsittelyä vähäisemmäksi, mutta pääministerin tarkastelu on 

perusteltua, sillä se tuo esille erilaisia suhtautumistapoja ja kuvaustapoja, joita poliittisiin 

hahmoihin on kohdistettu. Niin Trumpin kuin Marininkin kuvaamistavat meemeissä myös 

kertovat ryhmän poliittisesta ilmapiiristä. 

Suomalaisessa kontekstissa pääministeri Sanna Marin oli suosituin meemeissä kuvattu 

politiikan merkkihenkilö. Pääministeriä käsittelevät kuvajulkaisut kytkeytyivät suurimmaksi 

osaksi ajankohtaisiin poliittisiin käänteisiin ja niitä seuranneisiin uutisotsikoihin. Marin 

esiintyi meemeissä auktoriteettina, joka kertoi mitä tehdä ja miten toimia. Huumorista ja 

leikkimielisestä pilailusta huolimatta pääministeriin osoitettiin luottamusta ja empatiaa. 
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Kuva 16. Kuva jaettu ryhmään 29.10.2020. Sanna Marin yhdistettiin meemeissä vahvasti johtamiseen, 

rajoituksiin ja tiedottamiseen.  

Ryhmään jaettujen meemien valikoitumista voidaan toisaalta selittää myös yleisemmin 

Suomen kansalaisten yleisellä suhtautumisella viranomaisten ja hallituksen tapaan hoitaa 

kriisitilannetta. 29.10.2020 Ilta-Sanomat uutisoi siitä, miten suomalaiset olivat sopeutuneet 

koronarajoituksiin parhaiten Euroopasta. 73 % kyselyyn vastanneista koki, että rajoituksien 

kanssa oli erittäin tai melko helppo elää ja näin vastanneista 23 % oli sitä mieltä, että 

rajoitusten kanssa oli erittäin helppo tulla toimeen tai ne jopa paransivat päivittäistä 

elämänlaatua. (Ilta-Sanomat 29.10.2020) Yllä oleva meemi julkaistiin ryhmään samana 

päivänä kuin uutinen ilmestyi. Se käytti hyväksi olemassa olevaa uutiskuvastoa ja sisälsi 

myös tyypillisen Mariniin liitetyn asetelman, jossa pääministeri kuvataan tiedonvälittäjänä ja 

rajoituksien ja ohjeistuksien jakajana. 
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Yleisradio uutisoi maaliskuussa 2021, että Helsingin Sanomien teettämän kyselyn mukaan 

enemmistö suomalaisista oli edelleen tyytyväinen Marinin toimintaan koronavirukseen 

liittyvissä asioissa. Koronan alkuaikana tyytyväisyys oli peräti 83 % ja vaikka kevääseen 

2021 mennessä se oli laskenut, 63 % vastanneista oli edelleen tyytyväisiä pääministerin 

toimintaan. Tampereen yliopiston tutkija Jaana Parviaisen mukaan Marinin suosion taustalla 

voi vaikuttaa, että Marin on rehellinen ja hän on myös kyennyt myöntämään tekemiään 

virheitä. Parviaisen mukaan Marin myös näyttäytyy vahvana johtajana, joka on rationaalinen 

ja pystyy kuvaamaan tilannetta ymmärrettävästi isolle osalle väestöstä. (Yle 17.3.2021; 

Parviainen et al. 2021, 239) Jaana Parviainen, Anne Koski ja Sinikka Torkkola ovat tutkineet 

poliittista päätöksentekoa pandemia-aikana. Heidän mukaansa Marin edustaa 

pandemiatilanteen hoidossa epistemisen nöyryyden tyylisuuntausta, jossa poliitikko 

ymmärtää, ettei voi tietää kaikkea, tiedostaa tilanteen epävarmuuden ja myös tuo tämän ilmi. 

He kuvaavat tätä epätyypilliseksi suomalaisessa, poliittisessa ilmapiirissä. Heidän mukaansa 

nöyryys päätöksenteossa voi auttaa ylläpitämään poliittista uskottavuutta koronaviestinnässä. 

(Parviainen et al. 2021, 233 & 241) 

Kuva 17. Korona-aikana uutisoitiin siitä, miten naisjohtajat ovat hallinneet koronatilanteen 

miesjohtajia paremmin ja aiheeseen reagoitiin myös Korona-lore -ryhmässä. Kuvat julkaistu 

10.4.2020 (vas.) ja 11.7.2020 (oik.).  

Yllä esiintyvät kuvajulkaisut viittaavat uutisointeihin siitä, että naisjohtajat ovat hallinneet 

koronatilanteen miesjohtajia paremmin (esim. CNN 16.4.2020). Samankaltaiset meemit 

jaettiin ryhmään ensin huhtikuussa ja myöhemmin heinäkuussa, ja vaikka kuvat vaihtelivat, 
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asetelma oli sama, sillä erotuksella, että heinäkuussa ryhmään jaettu julkaisu teki myös 

vastakkainasettelun mies- ja naisjohtajien välille. Julkaisu tuo Donald Trumpin esille 

tyypillisessä asetelmassa, jossa hänet liitetään huonoon johtajuuteen ja epäpätevään 

koronatilanteen hoitamiseen. Sanna Marin taas tuodaan esille muiden naisjohtajien lomassa 

pandemiatilanteen paremmin hallitsevina osapuolina. Panayiotou on tutkinut mediassa 

kiertänyttä uutisointia siitä, että naisjohtajien johtamat maat pärjäisivät miesjohtajien 

johtamia maita paremmin koronapandemian hoidossa. Panayiotoun mukaan 

pandemiatilanteen hoitaminen on vaatinut johtajilta nöyryyttä ja kyvykkyyttä asiantuntijoiden 

konsultoimiseen, yhteisön ymmärtämistä ja empatiakykyä sekä kykyä kestää päätöksien 

kritisoimista ja myös toimintatapojen muutosta tilanteen edetessä ja muuttuessa. Näin 

yleisesti naiseuteen liitetyt ominaisuudet kuten empatia, myötätunto ja huolenpito ovat 

johtaneet tehokkaimpiin koronaviruksen vastatoimiin. (Panayiotou 2020, 631-634) Edellä 

esitetystä, kärjistetystä vastakkainasettelusta voidaan kiistellä, mutta tämänkaltaisten 

julkaisujen jakaminen väistämättä kertoo myös suhtautumisesta niin Trumpiin kuin 

Mariniinkin. 

Kuva 18. Oikealla esiintyvästä Mona Lisan eristyksen vaiheita kuvaavasta meemistä on jaettu 

ryhmään lukuisia eri versioita, jotka etenevät samalla kaavalla kuvaten humoristisesti koronatilanteen 

vaikutuksia ihmisten ulkonäköön ja hyvinvointiin. Kuvat julkaistu 2.4.2020 (vas.) ja 10.5.2020 (oik.).  
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Yläpuolella oikealta löytyvä kuva Mona Lisasta on hyvin tyypillinen korona-ajan eristyksen 

etenemistä kuvannut meemi, joka etenee eri versioissa samalla kaavalla kuvaten 

humoristisesti eristykseen liitettyjä vaiheita. Mona Lisaa on käytetty kuvaamaan eristysajan 

tuomia muutoksia, kuten mielenterveyden heikentymistä, sairaalloista syömistä ja WC-

paperin hamstraamista. Musiikkijulkaisu Väylän pyörre on kirjoittanut yllä vasemmalla 

esiintyvän kuvan syntytarinasta. Julkaisun mukaan arkkitehti ja muusikko Pentti Laitinen 

kiinnitti keväällä 2020 huomiota Sanna Marinin ja Mona Lisan samankaltaiseen olemukseen. 

Laitinen muokkasi Marinin kasvot Mona Lisalle ja hänen tarkoituksenaan oli tehdä tästä 

meemi kuvaten koronan vaikutuksia Sanna Mariniin. Hän kuitenkin huomasi, että Sanna 

Marinin ”vieno hymy ja fressi olemus” säilyivät samanlaisena viikosta toiseen ja lopulta 

meemi jäi yhteen kuvaan, jonka ydin syntyi siitä, ettei odotettua muutosta tapahtunut. 

(Väylän pyörre 10.5.2020) Siinä missä Mona Lisan kautta meemeissä on kuvattu matkaa 

kohti mielenterveyden menettämistä, Marinia kuvaava versio tuokin vahvan kontrastin tälle 

kuvatessaan sitä, miten Marin on pysynyt samanlaisena muun maailman valuessa kohti 

hulluutta. 

Meemi on jaettu myös Korona-lore -ryhmään saatesanoilla ”Korona on tulikaste kenelle 

hyvänsä uudelle pääministerille. Uskon että kuvamanipulaatio osoittaa luottamusta”. Niin 

kuva kuin sen takaa löytyvä tarinakin tukevat Jaana Parviaisen huomiota siitä, miten 

kriisitilanteessa tukeudutaan vahvaan johtajaan, jollaisena myös Marinia kuvataan (Yle 

17.3.2021). Sanna Marinin kuvaan muokatut kasvot kytkevät kuvan lokaaliin kontekstiin, 

mutta Mona Lisa taas on globaalisti aukeava viittaus ja Mona Lisaa onkin käytetty paljon 

myös muissa korona-ajan meemeissä erityisesti eristyksen aiheuttamien tuntemuksien 

kuvaajana. Mona Lisa on antanut kasvonsa eristyselämän kuvaamiselle ja Marin toimii 

Suomen korona-ajan tunnistettavina kasvoina, joka tunnetaan tiedottajana ja ohjeistuksien 

jakajana. 

Tutkittavan aikavälin julkaisut ovat kuvanneet pääosin myötämielistä suhtautumista Sanna 

Mariniin. Tähän päivään mennessä Marinin hallituksen suosio on laskenut keväästä 2021 ja 

2.11.2021 Yleisradio uutisoi, että 52 % suomalaisista ajattelee Marinin hallituksen 

onnistuneen tehtävissään varsin hyvin, kun keväällä 2021 vastaava luku oli 63 % (Yle 

2.11.2021). Tilanne elääkin jatkuvasti ja on myös mahdollista, että ryhmän suhtautuminen ja 

meemien sävy tulevat muuttumaan tilanteen kehittyessä. 
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Lopuksi 

Keväällä 2020 koronameemit olivat täydessä kukoistuksessaan, ja pidemmän aikavälin 

tarkastelu paljasti meemien tyypillisen elämänkaaren, johon kuuluu nopeasti nousevan 

suosion piikki ja tätä seuraava romahtaminen. Toisaalta pidemmän aikavälin tarkastelu on 

tuonut näkyviin kevään julkaisuista esiin nostettujen teemojen jatkumon ja toisaalta myös 

uusia aiheita, jotka ovat nousseet meemeihin koronatilanteen muutoksien ja ajankohtaisten 

uutisten myötä. Uudetkin aiheet ovat kuitenkin rakentuneet koronameemien keväällä 2020 

muodostuneiden kuvaamisen traditioiden päälle ja ne ovatkin näin helposti tunnistettavissa 

samaan jatkumoon kuuluviksi. 

Rokotteet muodostuivat keskeiseksi aiheeksi Korona-loren julkaisuissa marraskuusta 2020 

lähtien. Erityisen suosittua meemeissä on ollut ottaa kantaa siihen, miten keskusteluiden 

jyrkkä polarisoituminen on luonut asetelman, jossa tiede ja ihmisten subjektiiviset 

näkemykset on asetettu vastakkain ja ne voidaan virheellisesti nähdä yhtä relevantteina 

esimerkiksi rokotteista keskusteltaessa. Meemeissä tuotiin runsaasti esille rokotekriittisyyttä 

järjen ja loogisen ajattelun vastakohtana ja meemit myös kommentoivat ihmisten typeränä ja 

itsekkäänä nähtyä toimintaa vallitsevassa tilanteessa. Rokotteita käsittelevät meemit 

kytkeytyivät vahvasti mediassa pinnalla oleviin rokotesotiin sekä ryhmän aiempiin 

keskustelunsävyihin ja asenteisiin, jotka ovat olleet keskeisessä asemassa myös rajoituksia ja 

ohjeistuksia käsittelevissä meemeissä. 

Nämä teemat ovat vakavahenkisiä sekä usein vahvan moralisoivia sävyltään ja meemit 

sisälsivät runsaasti sävyjä ja asenteita, jotka kertoivat myös ryhmän jäsenien jakamista 

arvoista ja normeista. Runsaasti mielipiteitä jakavien aiheiden käsittelyssä myös ryhmän 

sisäisen meemikulttuurin huomioiminen on merkityksellistä ja se näkyy vahvasti esimerkiksi 

rajoituksia, rokotteita ja politiikkaa käsittelevissä julkaisuissa. Korona-lore -ryhmän 

suhtautuminen asiantuntijoihin ja tieteeseen oli myötämielistä ja myös rokotteisiin 

suhtauduttiin tätä kautta välttämättömyytenä ja askeleena kohti parempaa huomista. 

Vastaavaa oli nähtävissä myös ryhmään jaetuissa, politiikkaa käsittelevissä meemeissä. 

Rokotemeemien tavoin Yhdysvaltain entistä presidenttiä Donald Trumpia käsittelevät meemit 

olivat vahvan latautuneita ja suhtautuminen presidenttiin oli satiirisen kritiikin ja pilkan 

kyllästämää. Ryhmään jaetut meemit käsittelivät Trumpin epäpätevänä nähtyä johtamista 

sekä tämän lapsellisena kuvattua itsekkyyttä ja typeryyttä. Trump oli meemiaihe, jonka 
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elämänkaari kytkeytyi vahvasti uutisotsikoihin, ja sen suosio nousi ja laski tätä koskevien 

uutiskohujen mukana. Trump oli näiltä osin suosittu ja tunnistettava parodian kohde, sillä 

vastaavia meemejä oli syntynyt hänestä jo vuosien ajan. Näiltä osin voidaan todeta, että 

kuvaamisen tavat olivat säilyneet samankaltaisina kohusta toiseen ja vain kohu tämän 

ympärillä muuttui. Tammikuussa 2021 Trump siirtyi pitkän taistelun jälkeen syrjään uuden 

presidentin tieltä ja tällöin Trump katosi myös ryhmän meemeistä. 

Hyvänä vertailukohtana Donald Trumpia käsitteleville meemeille voidaan käyttää Suomen 

pääministeri Sanna Marinia kuvaavat meemit. Häntä kuvaavat meemit kytkeytyivät niin 

ikään vahvasti uutisointeihin, mutta Marinia kuvattiin ryhmässä lähes Trumpin vastakohtana. 

Siinä missä Trump nähtiin meemeissä itsekkäänä pikkupoikana, joka kieltäytyi 

kuuntelemasta asiantuntijoita, Mariniin suhtauduttiin myötätuntoisemmin ja hänen 

johtamiseensa saatettiin myös osoittaa uskoa meemien kautta. Erilaiset suhtautumistavat 

myös kertovat ryhmän poliittisesta ilmapiiristä ja ryhmän jäsenien jakamista arvoista, joihin 

Marin pystyi vastaamaan seuraamalla asiantuntijoiden ohjeistuksia, mutta joiden 

noudattamisessa Trump oli jo lähtökohtaisesti epäonnistunut kiistäessään asiantuntijoiden 

näkemykset ja toimimalla tavalla, jota kuvattiin meemeissä runsaasti itsekkäänä ja 

vastuuttomana. 

Korona-lore -ryhmän jäsenistöä on muodostettu kutsumalla tuttuja liittymään ryhmään ja 

tämä on vaikuttanut paitsi nopeaan organisoitumiseen ja meemikulttuurin syntyyn, 

suhteellisen homogeeninen kattaus myös vaikuttaa vahvasti jaettuun sisältöön. Vaikka tämän 

tutkimuksen tarkoituksena ei ole ollut tutkija itse käyttäjiä, voidaan niiden perusteella nähdä 

kokonaiskuva yhden sosiaalisen median kanavan edustaman yhteisökulttuurin 

muodostumisesta. Esimerkiksi runsas korkeakoulutettujen edustus todennäköisesti vaikutti 

ryhmän myönteiseen suhtautumiseen tieteeseen ja asiantuntijoihin. Jäsenet tekivät päätöksiä 

siitä mitä he jakoivat ryhmään ja mitä jätettiin jakamatta ja jäsenien käsitykset ja arvot 

vaikuttivat tehtyihin päätöksiin. Tarkastelua voidaan heijastaa suoraan siihen, miten 

polarisoituneita käsityksiä pandemia synnytti sosiaalisen median piirissä. Verkossa kiersi 

runsaasti myös esimerkiksi rokotteita vastustavia meemejä, jotka viestivät hyvin erilaisista 

arvoista ja näkemyksistä. Näiden vastakkainasettelujen tarkempi syntymekanismi ja 

linkitykset esimerkiksi aikamme sosiaalisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin ovat 

mielenkiintoinen ja laaja tutkimuskohde, jota ei tämän artikkelin puitteissa ole ollut 

mahdollista tarkastella. Artikkeli tarjoaa kuitenkin hyvän perustan, jota kautta näitä 
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kysymyksiä voisi jatkossa pohdiskella esimerkiksi tarkastelemalla pandemian merkitystä 

Suomen poliittisella kentällä. 

Toisena vaihtoehtona olisi tutkia sitä, miten pandemia-aika on tarjonnut otollisen alustan 

myös salaliittoteorioiden houkuttelevuudelle ja leviämiselle ja miten meemejä on käytetty 

myös disinformaation jakamiseen. Toisaalta meemisivustoja on myös luotu 

tarkoituksenmukaisesti taistelemaan disinformaation leviämistä vastaan ja meemien kautta 

saatetaan pyrkiä kyseenalaistamaan salaliittoteorioita, peräänkuuluttamaan medialukutaitoa ja 

jakamaan tutkittua tietoa vastapainoksi villeille teorioille. Tämänkaltaiset arvot ja 

näkemykset ovat nähtävissä myös Korona-lore -ryhmässä, vaikka ryhmän meemikulttuuri 

onkin muodostunut orgaanisemmin ja käsittelee paljon myös kevyempiäkin aiheita. Olisikin 

varmasti hedelmällistä tutustua laajemmin, miten meemejä käytetään korona- ja rokotesotien 

välineenä ja miten vastakkaisten puolien meemit keskustelevat myös keskenään ja pyrkivät 

kyseenalaistamaan toistensa jakamia viestejä. 

  

Lähteet 
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