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Heli Reimann

JAZZ RESEARCH AND THE
MOMENTS OF CHANGE

The motivation to write this article comes from my personal experience, which
has shown that jazz research as a distinct academic discipline tends to be relatively little known in scholarly circles, remaining beyond the field of jazz studies
itself. In introducing the field, my study has no ambitions to provide a comprehensive overview of the discipline. Rather than scrutinize the detail or theoretical
and methodological questions or provide a survey of the entire historiography, I
will primarily focus on meta-level discussions – discussions of the historical dynamics of the growth of the discipline as constructed and debated over the last 25
years. Based on a critical reading of selected scholarly texts, the study highlights
two turning points in the history of the jazz studies field, which I consider here
as the two moments where jazz research underwent extensive changes, expanding the field’s qualitative grasp and geographical scope. Because of limitations
of space, my point of interest is predominantly jazz research as a written intellectual form of scholarship, and less as institutional pedagogical practices as in
jazz education programmes. The America-centric perspective in the selection of
the texts, especially in the first section of the study, reflects the American origin
of my jazz educational background and encounters with American society and
ethos. The wish to define my own identity as a researcher has encouraged me
to look beyond dominant Americanized perspectives and to embrace a more
broadly integrated unity of the field.
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The first moment – professionalization or academization – is understood here
as a discursive shift in the field when the critical study of jazz became a part of
the American academic establishment in the late 1980s and early 1990s. Concurrently with the questioning of canon formation in many academic fields and the
emergence of the New Musicology movement the New Jazz Studies appeared as
a field of research examining critically previous jazz historiographies. The works
of scholars like Krin Gabbard (1995a; 1995b), Scott DeVeaux (1991) and John Gennari (1991) generated the transformations that deconstructed established master
narratives and implied the growth of new strategies of investigation ranging
from approaches to jazz as a musical phenomenon, to various models scrutinizing jazz as culture.
According to Sherry Tucker (2005) the shift toward New Jazz Studies took
place in 1988, with the first appearance of the first jazz panel at the Modern Language Association. Featuring Krin Gabbard, Mike Jarrett, William Kenney, and
Kathy Ogren, this panel helped to launch a watershed moment of New Jazz
Studies publishing, with three anthologies: Jazz in Mind: Essays on the History
and Meanings of Jazz (Buckner & Weiland 1991), Jazz Among the Discourses (Gabbard 1995a), and Representing Jazz in (Gabbard 1995b). The mid-1990 also saw
the founding of interdisciplinary jazz studies conferences, such as Leeds International Jazz Conference and Guelph Jazz Festival and Colloquium, both inaugurated in 1994 (Tucker 2005).
The two issues I will concentrate on during my discussion of the academization of jazz studies field are the disciplinary status of jazz research and the critique of jazz studies’ canon-formation. The study of those issues is largely based
on what can be called the canonized writings of Scott DeVeaux and Krin Gabbard.
The second moment of change – the globalization of the American centered
field of academic jazz studies – is a process which I think is still in progress. The
symbolic beginning of the shift towards broader perspectives can be marked by
the publishing of the first scholarly collection of articles on jazz beyond American borders called Jazz Planet by Taylor Atkins in 2003. As a scholar working
on jazz history in a non-American context, my point of interest is the dynamic
between American centered NJS and non-American jazz discourse. This section
of three chapters tries to analyse the reasons for the split within jazz’s scholarly
discourse, and to discover the paths of writing in national settings. The final
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chapter, as an illustration of my discussions of jazz studies in the national context,
briefly introduces the current state of the discipline in Finland. The relevance of
the inclusion of this topic also reflects the Finnish origin of the current anthology.
In addition, the reference to the Finnish case is also intended here to strengthen
one of the arguments of this chapter: that the attentions of jazz scholarship have
increasingly broadened to recognize what had hitherto been thought of as the
‘unimportant margins’.

Calls for professionalization
One of the foreshadowings of the imminent change in jazz studies was Lewis
Porter’s 1988 essay Some problems in jazz research. The author – known as jazz
pianist, musicologist and founder of the world’s first jazz history program
(the Master’s Program in Jazz History and Research at Rutgers University
Newark) – associates the change in the field with institutional politics in US
academia. The proliferation of academic jazz programs in American Universities and Colleges created a new generation of professional researchers who offered fresh insights into the music by applying rigorous methodological tools
to investigate jazz.
Porter’s article carries highly critical undertones towards previous writers
and writings on jazz. With the statement that “Musical analysis must also take
cultural factors in account. It is not necessarily appropriate for jazz researchers
to imitate classical models and methods” he commented on the rise of formalist
musicology in the style of Schuller where detailed analysis of musical structure
and questions of thematic unity were at the center of investigation (Porter 1988:
202). Porter’s claims that jazz research should be detached from the formalistic
methodologies and approaches to cultural studies, concern the key problems
framing the debates within the upcoming New Jazz Studies.
Who is the jazz researcher? The question about the identity of the individual
working on jazz from a scholarly perspective was another major topic raised
by Porter. Referring to jazz researchers of previous generations who were predominantly discographers and journalists, he laments that most jazz research
has been conducted by individuals who were neither musicians nor academics,
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which handicapped them as jazz researchers (1988: 195). That the jazz researcher
should rely not only on scholarly and musical knowledge but also on practical
experience is still a pre-eminent understanding regarding those engaged with
jazz scholarship. As Porter claimed, “Jazz scholars should be versed in a variety
of research methods, should know music, and, ideally, should be performers”
(1988: 204).
A year later Scott DeVeaux complained about the amateurish nature of jazz
research and its flourishing outside the walls of academia until late 1980s. Jazz
study was rooted in the lively trade and specialty magazines that since the 1930s
have served the interests of the aficionados – a term, as journalist Frederick
Turner (as cited in DeVeaux 1989: 1) has noted, “in our language is reserved
for devotees of bullfighting and jazz, both presumably odd passions”. Most
of the writers have made their way as freelance critics and journalists. This practice has given to their work an unpretentiousness and independence of spirit
that roughly parallels that of the music itself. It has also encouraged a certain
insularity that, unfortunately, has made jazz a difficult subject for an outsider to
approach (DeVeaux 1989: 1).

Where do jazz studies belong?
DeVeaux was probably one of the first persons to initiate discussion about the
disciplinary status of jazz research. As he claimed, jazz is a suitable subject
for both musicology and ethnomusicology, but in practice it tends to fall
between the two. The reason for that is the inadequacy of musicologists’
knowledge of jazz, leaving them uncomfortable with the field. The traditional
methods of musicological research are difficult to apply to jazz – to the music
characterized by reliance on improvisation, in which the written score is
displaced by the recorded performance as the primary source, and the
boundary between composer and performer is fluid. Jazz was also unable
to attract the attention of American ethnomusicologists, who supposedly were
more experienced with oral traditions and better equipped to handle jazz issues.
As mentioned by DeVeaux (1989: 2), jazz articles have been virtually absent from
the pages of Ethnomusicology, the Society’s journal.
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The controversial relationship between jazz and musicology is an emerging
topic also in the context of two of jazz studies’ landmark volumes Jazz Among
the Discourses (JAD), and Representing Jazz (RJ). That those volumes expanded
remarkably the disciplinary territory of jazz studies is announced by the editor
Krin Gabbard (1995a: 22) in the introduction to JAD: “The essays in this volume
strongly argue that jazz studies is now being transformed and invigorated by
new ideas and approaches”. It unquestionably leads us to think that this is the
new musicology applied to jazz we see in these volumes, but somewhat odd is
the fact that virtually no musicologists or musically trained scholars contributed
to Gabbard’s enterprise.
As Tucker (1998) says in his article “Musicology and the New Jazz Studies”,
twenty-two of the twenty-three contributors are affiliated with academic departments other than music, including American studies, Afro-American
studies, art history, communication, English and comparative literature, film
studies, history, and philosophy. Only Robert Walser is identified as teaching in
a university department of music, and only he and Ronald M. Radano received
their primary scholarly training in music (Tucker 1998: 133). Why is the profile
of musicologists so low? Tucker points out the historical tradition from which
jazz studies were descended from as one of the reasons. The writers who helped
lay the foundation of jazz studies in 1930s were journalists, enthusiasts, and record collectors, usually with little or no formal music background. In the 1950s
and 1960s the most prominent jazz writers were not products of musicology
programs but knowledgeable musicians and critics (Gunther Schuller, Andre
Hodeir, Max Harrison, Martin Williams) or free-lance writers pursuing careers
outside of music journalism (Ralph Ellison, Albert Murray, Amiri Baraka, Nat
Hentoff). Before the mid 1970s the only scholars writing on the subject were Alan
P. Merriam and Lawrence Gushee. As Tucker summarizes, the sparse presence
of musicologists in Gabbard’s collections is not surprising: “It would be extraordinary if a volume of essays on jazz were to appear with contributions only by
scholars of music” (Tucker 1998: 133–134).
Robert Walser, in his essay on Miles Davis, faults musicological treatments
of jazz for being chiefly devoted to legitimation. Additional problems with musicological approaches to jazz as cited by Walser are the adoption of narrow, exclusionary definitions of the music, the uncritical use of sources – recordings and
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oral histories – and the disregard of social and historical particularities behind
music making (Walser 1995). The problems of jazz scholarship have been examined also by Bruce Johnson. He demonstrates how the focus on jazz recordings
and the application of formalist musicology denied the importance of orality/
aurality in jazz (Johnson 1993).
The other appropriate disciplinary host for jazz research seems to be popular music studies. Jazz shares a common past with popular music, and meets
the criteria for the definition of popular music according to Frith. Like popular
music, jazz is made commercially, it uses ever-changing technology, it is often
experienced as mediated, it is made for pleasure and is formally hybrid bringing together large number of musical elements (Frith 2007: 8–9). But somewhat
paradoxical is the fact that jazz has not been a welcome guest in popular music
studies either. Jazz and popular music as scholarly fields have remained a rarely
overlapping research and teaching areas.
One reason why jazz and popular music have been separated as academic
fields is provided by Simon Frith in his 2007 essay Is Jazz Popular Music. It was
jazz scholars’ low interest towards popular music studies which caused the separation or as Frith (2007: 11) expresses rhetorically: “Jazz scholars had no interest
in playing on it!”. As in relation of jazz with musicology, this again raises the issue of jazz studies’ non-professional journalistic practice based on the past and
journalists’ resistance to academic theories. Jazz researchers were looking for insights into musicians rather than into listeners, and were uninterested in cultural
studies shaping popular music research.
On the other hand, the dominant body of jazz teachers in the academy were
instrumental teachers rather than theorists. The aim of the most prominent jazz
organization The International Association of Jazz Educators, IAJE, founded in
late 1960s America, was to ensure the development of jazz, and considering the
concurrent growing invasion of rock in popular music, to protect jazz from the
threat of rock. Thus, the question is first of all why popular music as defined by
scholars does not include jazz, but why the jazz world doesn’t regard jazz as a
part of popular music (Frith 2007: 13). Here I need to reformulate also my previous statement on the unwillingness of popular music studies to host jazz. As
we have seen, it is other way around: jazz studies itself has been uninterested in
locating itself in the field of popular music studies.
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Frith’s argumentation, however, is mainly based on the examples originating from the pre-professional period in jazz studies in the past. With the
emergence of a new generation of professional researchers and the application of wide variety of new methodological tools to investigate jazz, the rigorous disciplinary borderlines between jazz and popular music seem to have
been blurred. We have seen several scholars like Robert Walser, Johan Fornäs
and Bruce Johnson stepping freely back and forth between the two fields, and
popular music’s most prestigious journal Popular Music not hesitating to publish jazz related writings. What I think is a remarkable sign of ´popularizing´
jazz studies is the recently (2011) published anthology Jazz in a series of The
Library of Essays on Popular Music which main editor is Allan F. Moore. As
the editor of the collection Tony Whyton confidently states in the opening of
the volume, “Jazz has always been at the heart of popular music discourse.
Despite continued detachment of the term ´jazz´ and ´popular music´ in pedagogical and research terms, jazz has not only provided one of the central foundations in popular music studies but has also continued to play a complex and
integral role in the workings of popular culture” (2011: xi). What still seems
to be the main separating factor between jazz and popular music studies is
the domination of monolithic and parochial American jazz discourses in jazz
studies which are not in tune with the fragmented and global nature of popular music studies.

Jazz canon and its critique
The writing with the most significant impact on canon and canon formation in
jazz studies is Krin Gabbard’s introductory essay The Jazz Canon and Its Consequences in JAD. Gabbard contends that the major tendency of jazz scholarship has
been the uncritical canonization of jazz artists. The canonization of jazz – or more
precisely, the canonization of certain artists and styles – is for Gabbard (1995a:
2) inescapable “if the music is to claim its place within the academy”. The existence of a well established canon is also a prerequisite for new developments and
change for one scholarly discipline. By making reference to debates within film
studies that offer instructive models for the institutionalization of jazz, Gabbard
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points out that in film studies “the current deconstruction of cinematic texts by
film theorists might not have become so prominent without canonizing discourse
to oppose” (1995: 6). And he seems to be impatient to force change in jazz studies. The absence of professional discourse in jazz studies is what he sees as the
main obstacle to the growth of the field. As he complains, “if a discipline can be
considered ´professionalized´ when it develops its own metalanguage and selfconsciousness about its canon, then jazz studies is still in its infancy” (Gabbard
1995a: 11).
Thus, Gabbard’s manifesto for a New Jazz Studies relies on two arguments.
One is the notion of professionalizing the field of jazz studies. Gabbard explains
the process of creating a metalanguage and a series of methodologies that exclude the amateur. “Anyone can engage in evaluation and express an opinion
about a book, a play or a film,” he claims, but “only a professional can speak a
language and brandish a paradigm understood only by a coterie of specialists
with mastery over the same language and paradigm” (1995a: 7). Almost everyone who has written about jazz for the last eighty years belongs to what Gabbard terms the discipline’s ´pre-professional´ phase. The NJS, instead, demand
that scholars develop “a professional discourse that may at first draw on the vocabularies of musicology, sociology, critical theory and other disciplines but that
ultimately will be unique to jazz studies” (1995a: 7).
Another argument in Gabbard’s agenda is the thesis about the discipline’s
self-consciousness about its canon. Although the canonization of jazz artists has
almost always been the major thrust of jazz scholarship, its scholars need to be
more self-conscious about the problematic nature of canon formation even as
they continue to write about the key artists of the discipline. The engine driving canon-formation is, for Gabbard, ideology. Although he acknowledged the
importance of ideology he, however, ignores his statement while approaching
the course of previous jazz studies. The high voltage of criticism towards the
canonizers and their uncritical canonization of jazz artists of the preprofessional
era – the discographers, and writers like Gunther Schuller and Martin Williams –
disregards the fact that these figures who studied jazz certainly operated according to different ideological agendas (Tucker 1998: 147). The aim of those writers
legitimating jazz by ´classicizing´ it was first all to build a canon of jazz based on
the jazz tradition and contemporary ideologies.
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Considering the heatedness of Gabbard’s criticism against the recently constructed jazz canon I would like to ask a somewhat ethical question in the spirit
of DeVeaux (1991: 553): Isn’t it little unfair to deconstruct a canonical view of jazz
history so soon after it has been constructed? But the process of deconstructing
the previous canon is as inevitable as the formation of the new one. The canon
changes constantly because historical circumstances and stimuli change and people therefore approach it in myriad ways, bringing different perspectives and
needs to it, reading it in ways distinctive to the times in which they live, and
emerging with different satisfactions and revelations (Levine 1997: 93).
The essay which I regard as the most influential writing in jazz studies is Scott
DeVeaux’s ´Constructing the Jazz Tradition´ (1991). The importance of the writing relies on initiating the self-reflective and critical approach to historiography
in jazz. By describing how an ´official´ history of jazz drawing on narratives of
organic growth and stylistic progression emerged, DeVeaux refers to the ideological implications of canon formation lying behind this representation. The importance of DeVeaux’s essay is excellently articulated by Sherry Tucker who underlines the eye-opening effect of the writing: “´Constructing the Jazz Tradition’
provided an important analytic power that helped me and other jazz scholars to
understand why certain artists, musics, and histories had been overshadowed,
why straight line of one genius/one style leading to another prevailed as a dominant narrative. It helped us to hear other jazz histories, approaches, analyses,
voices, perspectives, and questions” (2005: 33).
Several authors have linked the problems of the jazz canon directly to the
conventions of academic history courses and the jazz textbooks for college and
university (see DeVeaux 1991; Prouty 2010; Tomlinson 2002). As DeVeaux (1991)
claims, those textbooks represent in an excellent way the established canonical
narratives of jazz and have great impact on shaping the views of students and
teachers of jazz history. Tomlinson criticizes the extensive reliance of textbooks
on Martin Williams’ collection of musical samples Smithsonian Collection of Classic Jazz. But this reliance is one of convenience. As he states pragmatically, “recordings need to be easily available for students” (Tomlinson 2002: 88). Mark C.
Gridley’s influential and (most) widely used course book Jazz Styles: History and
Analysis (first edition in 1985) can be criticized, apart from its language, for representing only a musical history of jazz without paying any attention to the social

16

HELI REIMANN

and historical context of the music. A volume, which I believe satisfies both criteria – analysing the music excellently and telling the story of jazz – is Giddins’s
and DeVeaux’s (2009) recent history book called Jazz.

Black canon
The jazz canon was not challenged only by a growing academic white establishment of jazz scholarship but also by an emerging wave of black writers. By
launching the debates on jazz and its racial origins they questioned the ownership of the jazz canon. There is no space here to discuss the whole complexity of
the relationship between jazz and race related issues. But briefly, the connection
between jazz and its ´skincolour´ has been interpreted by those close to jazz –
musicians, critics or fans – broadly in two different ways. There have been those
who hold the race-neutral view by stating that jazz had become a lingua franca,
and as such, was better described as ´interracial´ and not constrained by racial
boundaries. At the other edge of the spectrum are those who regard connections
with jazz and black culture from an essentialist perspective and insist on its remaining the cultural property of African-Americans (Horn 2002).
The discussions of blackness in jazz in general terms were not new when
Imamu Amiri Baraka, known also as LeRoi Jones, published Blues People in 1963.
But prior to that time the topic was mainly the property of white jazz journalists. By arguing that jazz is essentially the music of African Americans and that
an underlying racial message pervades every sound of the music, he launched
an Afrocentrist attack on the American white establishment that has owned and
exploited the music for forty years (Brown 2004).
The figure whose efforts are the most frequently associated with a canonformation in black American discourse is literary scholar Henry Louis Gates.
Besides his credentials as a founder of Black American literary canon-formation,
he was also valued for changing the rules of canon-formation. According to Gabbard (1995a), the inclusion of a sound recording with the Norton Anthology of
African American Literature (NAAAL), featuring readings of poetry, novels, and
the like, emphasizes the oral and performative dimensions of much of black literature. But Black American literary canon-formation and the NAAAL have crit-
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ics also. Tomlinson (2002) sees the ambivalence at the Gates’s project of forming
a black literary canon. According to him, Gates sees the need for a wholesale redefinition of canonic thought, but at the same time he pushes forward a project
of old-fashioned white, male, European canon building. The solution to Gates’s
dilemma is not to abandon altogether notions of canon but to redefine the concept of an institution of literature. In making personal canons the scholars should
not empower the existing shared and metapersonal canons by uniting with their
ideological establishment but, instead, move toward a personal dialogic mode of
evaluation. As Tomlinson stated:
What we need is not to construct more institutions but instead to deinstitutionalize the canons we have, to strip away the structures of power in which they
are enmeshed and reveal them as the congeries of personal choices they are. We
need, in other words, to turn our attention from the self-bolstering search for
personal canons similar to our own to the less comforting scrutiny of and dialogue with canons divergent from ours (Tomlinson 2002: 84).

Gates’s most significant contribution to African-American literary theory is his
concept of signifyin(g) presented in The Signifying Monkey: A Theory of African-American Literary Criticism (1988). Built on principles and theories which come from a
vernacular black American tradition of signifyin(g), called by Tomlinson also as
an African-American mode of what Bakhtin called dialogism, Gates emphasizes the
performative dimensions of black literature (Tomlinson 2002: 73). As Gates (1988:
53, 88) himself has said, signifyin(g) is “…a way of saying one thing and meaning
another; it is a reinterpretation, a metaphor for the revision for the previous texts
and figures; it is tropological thought, repetition with difference, the obscuring
of meaning”. Musical signifyin(g), as a successful Afrocentric perspective moving beyond the standard approaches of musicology and ethnomusicology, has
been a widely used analytical category in jazz studies (see for instance by Floyd
1995, 1991; Walser 1995; Monson 1994; Tomlinson 1991). It provides a means for
discourse on musical performance, referring to the rhetorical use of the musical
tropes subsumed under the master trope of Call-Response: calls cries, whoops, hollers; call-and-response, elisions, pendular and blue thirds, musical expressions, vocal imitations of instruments, multimeter, cross-rhythms, and interlocking rhythms.

18

HELI REIMANN

Musical signifyin(g) carries with it a non-lexical expressive value, a telling effect that asserts, quests, requests, implies, mocks, groans, concurs, and signifies
misgivings and suspicions (Floyd 1991: 271–272). As Gates (1988: 63) himself has
suggested, the jazz tradition is essentially a signifyin(g) tradition: “There are so
many examples of signifyin(g) in jazz that one could write a formal history of
its development on this basis alone”. In response, Tomlinson (Tomlinson 2002:
88) claims that Jazz Signification is largely extra-canonic since much of the jazz
musician’s Signification has played on musical works and styles from outside
the jazz critics’ mainstream.
Another influential black canon-builder has been Wynton Marsalis with his
Jazz at Lincoln Center enterprise and his collaborators Stanley Crouch and Albert
Murray. We indeed can thank Marsalis for his attempts to preserve the American
jazz tradition but it was achieved at the expense of rigorous exclusionism and
formation of a narrow black essentialist canon. As writers criticizing Marsalis
have rightly mentioned, his neoclassicist attitude is an attempt to regulate the
music of the present through an idealized representation of the past; his objection to free jazz and fusion is a sign of the narrowness of his narrative and disregard for music’s groundbreaking changes; and his notion of ´jazz-as-classical
music´ is too evidently flirting with classical music and its canon (Brown 2004).
Nowhere is the exclusionary tightness of Marsalis’s narrative more apparent
than in the documentary on jazz, produced by American film maker Ken Burns,
in which Marsalis played a role of main adviser and major contributor. The debate prompted by the documentary blamed its authors for presenting the old
´great-black–geniuses´ type of history while leaving white musicians out of the
picture. Burns’s story marginalized the avant-garde strands of the music particularly since 1960, and it characterized the fusion movement as a move towards a
debasing commercialism.
The brief mapping of the role of NJS in the discourse of jazz leads to the conclusion that its greatest achievement has been the professionalization of jazz research. The initiation of the dialogue with other disciplines of the humanities and
the expansion of the disciplinary boundaries of the field was the agency for jazz’s
liberation from its status as an independent scholarly subject. In spite of those
substantial changes, we can still see the American jazz canon standing like an impregnable fortress in the heart of jazz studies’ discourse. In Tony Whyton’s words,
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Although the New Jazz Studies has stressed that culture is a dynamic entity, and
has therefore employed a range of methodological tools to investigate jazz history as a complex and contested discourse, the presence of an authoritative jazz
canon remains an attractive monolithic construct within the jazz mainstream,
impacting on the study and performance of jazz in academic and professional
settings (Whyton 2011: xv).

Global studies and controversies
The first extensive collection of articles to leave the dominating American-centered discourse out of focus and to detail the spread of jazz into cultures outside
American boundaries was Jazz Planet (2003) by E. Taylor Atkins. In an opening
essay ´Toward the Global History of Jazz´ Atkins blames jazz studies for utilizing
parochial methods and dismissing jazz within the narrative of globalization. The
narrative of this music has been told predominantly from an American perspective and represents jazz as a distinctively American cultural phenomenon speaking with a unique American voice. As Atkins (2003: xiii) asserted, “Practically all
jazz discourse rests on the premise of American exceptionalism, the dogmatic
conviction that democracy, individualism and social mobility, civil society, free
enterprise, ingenuity, and inventiveness, and material wellbeing are peculiarly
American traits”.
Although jazz is a phenomenon of American origin, which could only have
emerged in the American cultural context, it was a part of wider early-twentieth century social, cultural and political processes. Jazz as one of the early 20th
century global trends was first received, then adopted and finally practiced by
musicians of diverse nationalities all over the world since its very inception. But
the music was not received homogeneously: during the acculturation process
jazz, by being in open dialogue with different traditions, was appropriated to
local cultural contexts – via the process that has often been called glocalization
(Reimann 2011: 24).
The question immediately arising here is about the politics of the relationship
between American and non-American discourse: why jazz, which in its very na-
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ture is a global music, has largely remained beyond the scope of NJS. The reasons for that are manifold. One is definitely an unwillingness on the part of the
American jazz community to recognize the global achievements of jazz. Stuart
Nicholson (2005: 165) claims in his intriguing Is Jazz Dead? (or has it moved to a
new address) that, “as the flow of communication in the global cultural economy
becomes even faster, the people who are not discussing the effects on globalization of jazz are Americans[….] many fans are unaware of the impact the music
had beyond their shores. Few albums and bands from outside the United States
are heard there”. The situation is criticized also by Americans themselves. Lewis
Porter recognizes the ignorance and low level of interest from the American side
to jazz outside US borders:
In my opinion, most Americans are ignorant of jazz outside the USA. I collect international jazz recordings, and have performed all over Europe, so I know that
some of the best jazz musicians are not American. But the New Jazz Studies was
a movement started in America and unfortunately there has been little interest
in or knowledge about jazz outside the USA. (Personal e-mail correspondence,
Porter 11.01.2013.)

This ignorance is partly related to the notion of America-centrism – a term privileging purely American values and ethos. The byproduct of American centrism
is, in turn, isolationism where America functions as a society closed to information, facts and opinions of the rest of the world.
Some enlightening reflections on jazz as a subject of academic discourse are
made by Bruce Johnson by the example of Australia. Drawing a parallel between
the situation in Australian Literature Departments in 1960s and current jazz studies, led him to the obvious conclusion that the domination of Anglophone scholarship overshadows the local developments.
When I think about the reasons [why NJS is an American centered field], I recall
the situation regarding Australian literature when I was an undergraduate in the
1960s. There were very few courses in Australian literature in Australian Literature Departments until the 1970s, and at the time I used to think this was odd,
although the reason was clear: Anglophone scholarship in the field was domi-
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nated by the idea of English Literature, rather than Literature in English, and so
the local or ‘vernacular’ forms were regarded as insufficiently developed or interesting to be worth displacing the English canon.
The situation remained the same in jazz studies until much later. The dominant assumption was that jazz was a US phenomenon, and everything outside
was a poor imitation. My position is that the ´poorer´ the imitation, the more interesting it is. (Personal e-mail correspondence, Johnson 11.01.2013.)

Although Johnson recognizes that there is more and more interest in diasporic
jazz, however, “the shadow of cultural colonialism still hangs over jazz studies,
most especially at the level of education and cultural policy” (Johnson 2013). This
conflict derives from cultural lag. As he says, “while things change at the level
of local practice, it takes the discourse (academic, pedagogic, policy) a very long
time – at least a generation – to catch up. ´The Street´ is always ahead of ´The
Academy’” (Johnson 2013). I have made a similar statement about the dynamic
between academic discourse and musical scenes in analyzing the situation in jazz
pedagogy dominated by American mainstream methodologies. Pedagogy seems
to be conservative and inert in its (very) nature: it is slow in reacting to changes
and fails to keep up with developments and shifts in society. For me the future
of jazz education relies on inclusion rather that in exclusion, in diversity of methodologies rather than in one orthodox or central approach, and in decanonization rather than in canonization (Reimann 2013: 184). I think the latter-mentioned
ideas could serve as a good basis for thinking about the jazz studies field as well.
Instead of contrasts, insularities and somewhat simplistic binary descriptions
dominating the discourse on American/global divide, it is fruitful to approach
this binary in terms of intercultural dialogue and celebration of pluralism.
But not only American isolationism and cultural colonialism limit the globalization of jazz studies’ discourse. The part of jazz remaining outside American
borders has been predominantly studied in national contexts scrutinizing the
local particularities of the music in a local cultural context. Even if not speaking
in the local language, those studies in any case talk from the local perspectives
with little or no reference to American canonized jazz discourse located at the
center of NJS. It is then America-centric ´(jazz) blindness´ on the one hand, and
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the local nationalistic self-defense to preserve cultural identity on the other hand,
that has drawn the sharp borderlines between American and non-American jazz
discourse. Also the dispersed nature of non-American jazz discourse is another
reason for the divide. The language barrier, which is definitely one of the main
factors affecting dispersal, limits the wider access to national histories. For instance, access to the large body of work written in German speaking cultural
space where jazz studies has a long history and well developed institutional
system with jazz centers in Darmstatd and Graz (it has become, since 1969, an
international center for jazz research), privileges those speaking the language. In
my own recent attempts to set up a history course on European jazz, I was faced
with the difficulty of finding comprehensive literature for preparing the lectures.
The material had to rely extensively directly from historians with whom I had
personal contacts.
However, in today’s discourse jazz is more than ever before understood as a
practice that has developed through a range of influences and exchange. An excellent illustration is the previously mentioned anthology Jazz where a third section entitled ´Receptions, Scenes, Global´ perspectives explores the ways which
jazz has functioned in global scenes. “Although the New Jazz Studies could be
accused of initially overlooking the presence of jazz outside the USA, in recent
years, there has been a growing interest in how jazz feeds into debates on globalization and the Americanization of world culture,” says Tony Whyton (2011b:
xx) in the introduction. Hopefully the American centered enterprise of New Jazz
Studies will be challenged also by the ongoing project Rhythm Changes led by
University of Salford. The mission of the 3-year research project is to examine the
inherited traditions and practices of European jazz cultures particularly in Danish, Dutch, Norwegian, Austrian and British national contexts. The two successful conferences (Rhythm Changes: Jazz and National Identities, 2011, Amsterdam,
and Rhythm Changes II: Rethinking Jazz Cultures, 2013, Salford) provided an
opportunity for scholars to explore and present a transnational view of jazz as
an exchange of ideas and inspirations.
The two volumes, which I think can be regarded as milestones in recent European jazz studies are the already mentioned Stuart Nicholson’s Is Jazz Dead?
(or has it moved to a new address) and Eurojazzland – an extensive volume on European jazz edited by Cerchiari, Cugny, and Kerschbaumer. Nicholson’s book has
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not only attracted the attention of jazz scholars but has received also significant
feedback from the media and jazz community. In discussing the global and glocal
impact of jazz, Nicholson describes the way jazz has been received and adapted
within global contexts. But his writings do not move beyond a simple inversion
of the jazz-as American/jazz as global binary, as Tony Whyton (2012: 370) says.
Although, on the surface, Nicholson’s work reads as an important challenge to
the hegemony of the neo-traditionalist agenda in the United States, actally, it has
replaced one form of essentialist narrative with another (Whyton 2012: 370). The
collection of essays in the recent Eurojazzland is not dedicated to transnational history but to the complex, broader subject of the relation between Europe and jazz.
The reading of Cherchari’s introduction leaves no doubt that a comprehensive
book on jazz in Europe on which we are waiting, will be effectively written soon.

Writing on jazz in national contexts
The final issue to discuss is inspired by Bruce Johnson’s response to my assumption made during e-mail correspondence that “global or non-American jazz has
largely remained beyond the scope of New Jazz Studies”. His question ´compared to what?´ directed me to the myriad other questions which can be asked
here. What are the criteria for one’s research to be qualified as NJS? What is the
ideological agenda looming behind the identity of somebody who wants to be
identified as a new jazz scholar? And finally, will what Johnson calls diasporic
jazz be considered as a part of NJS project or shall it remain a private territory
for nationally-orientated scholarly establishment?
Rather than trying to answer all these binary-based questions, my orientation
here is more conciliating by attempting to trace out mutually acceptable parallels between American and national jazz discourses. As we have seen, the greatest achievement of NJS was to impose new disciplinary parameters on the jazz
studies field. The application of a new scholarly metalanguage and new interdisciplinary scholarly perspectives were the most obvious indicators of professionalization of jazz research. The professionalization of the field – its transition
from journalistic aficionado dominated discourse to academic scholarly scrutiny
– seems to be an issue also beyond American borders. The large body of research
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on jazz’s past has been conducted on the basis of Lowenthal’s (1998) model of
heritage. He correctly argues that we need to make a distinction between history
and heritage: while history’s goal is the understanding of the past then heritage
is a celebration of the past in its continuity. According to this distinction the large
body of work on jazz’s past – data collection, record collecting, journalism and
popular histories – belong rather to the category of heritage than professional
historiography. While in heritage writing the data collection is a final stage of the
process, in professionalized historiography on the other hand the data collection
is just an initial step – the starting point for further investigations.
Take, for instance, the case of jazz history research in Estonia where the collection and preservation of the data have been the main goals in investigating
the music’s past. Like his American counterparts in the preprofessional period
Valter Ojakäär, a man whom Immo Mihkelson called in his radio program Uus
heli the ´spokes-person number one in Estonian jazz´, was a journalist, musician
and discographer whose journalistic activities in different media channels have
introduced jazz to Estonian listeners since the end of the 1950s. Ojakäär’s biggest
contribution to Estonian cultural history is unquestionably his four volume series
of books that uncovers the historical legacy of Estonian ´light´ or popular music
from its very beginning in the first decades of the 20th century to the present-day
and is therefore an excellent document based on the memories of the author and
his personal contacts with the musicians. Ojakäär’s narrative is constructed in
a non-linear manner where the central position is held by persons, ensembles
and orchestras. In any case, in spite of its stylistic shortcomings – the lack of historical coherence and consistency – the series provides a painstakingly detailed
overview of historical data and facts, and therefore serves as an excellent source
for further scholarly investigations. The only dissertation on Estonian jazz is Tiit
Lauk’s Jazz in Estonia in 1918–1945 (2008) the aim of which is to investigate how
jazz music reached Estonian cultural space. The value of the work lies more in
the collection of data than scholarly analysis of jazz culture.
As mentioned above, although the NJS shook the disciplinary foundations of
previous jazz studies, its central assumptions still revolve around the American
jazz canon. Therefore, the scholar working on the history of jazz in a national
context has two option in writing his/her narratives: whether to ignore the dominating American jazz canon and construct the narrative purely in the context of
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nationality and national history, or to complement the list of their perspectives
with canonical American views and narrate the story in a global context. Our understanding of the role of the nation and ´the national´ in relation to music and
the histories we are making is extensively discussed by Weisethaunet (2007). He
makes a distinction between two types of scholars working on national histories.
While for some music historians, the ‘nation’ – and its ‘culture’ – seems almost
a given, then “others are far more reluctant to mythologize the impact of such
representations, in the sense that national narratives, as well as our understandings of ‘culture’ as a homogeneous denominator” (Weisethaunet 2007: 170). Referring to Bhabha and to his claim about the ambivalent nature of modern society,
Weisethaunet (2007: 191) emphasizes the importance of perspective as the narrative of the nation is written: “whether it is a celebratory narration; whether it is
framed as a response to colonialism; if it is a counter-hegemonic narration; or if it
is imagined with a perspective on transnational histories etcetera”. That Norwegian jazz history should not be written as one-sided narration solely within national frameworks is unquestionable for Weisethaunet: the discussions on orally
disseminated music with international appeal, like jazz, cannot be restricted by
single national context or cultural spaces.
Listening to jazz recordings made in Norway in the 1930s and 40s it seems evident that Norwegian musicians were capable of learning from their American
mentors in a way that reflects the specific timbral qualities of jazz musicianship
of that particular era, however, the reason for this was undoubtedly that jazz
was already international, and people had learned aurally from listening to jazz
records. In sum, the history of such music cannot be framed within an one-sidedly ‘national’ perspective. (Weisethaunet 2007: 187.)

And I think Weisethaunet is right in stating that national narratives of jazz should
also include a transnational global (American) perspective rather than telling the
story solely from a nationalistic single-view position. However, what is necessary
to take into account here is the gradually decreasing impact of the American jazz
canon. At least until 1950s the music played in national scenes was with minor
exceptions an imitation of American music, but in contemporary global scenes
jazz’s dependence on its motherland is relatively loose and the American impact
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is accordingly smaller than previously. Therefore, the inclusion of American perspectives seems to be inescapable in narrating the history of jazz, for instance
in 1930s Estonia, but perhaps dispensable in discussions of the developments of
jazz in 21st century context.

Jazz studies in Finland
As an illustration of my ruminations on the mode for discussing jazz in the national context, this chapter tries to outline the state of jazz studies in Finland by
highlighting some distinctive tendencies in the development of the field.
That jazz as a scholarly subject has a relatively low profile compared to other
musical styles in the Finnish context is clearly indicated by the number of dissertations. Only eight researchers have selected jazz as the subject of their theses. In
terms of methodological approach the works belong to various disciplines. The
author of the first dissertation on jazz was Pekka Jalkanen. His Alaska, Bombay ja
Billy boy: Jazzkulttuurin murros Helsingissä 1920-luvulla (1989) is an excellent example of new history writing where the jazz narrative is told in a larger historical and cultural context.
Although Pirkko Moisala (2010: 75) excludes jazz from popular music studies
and mentions Jalkanen’s work as a founder of Finnish popular music studies, I
think, the writing also sounds as an effective opening chord for professional research on jazz in Finland. Written in 1989 it was definitely a step ahead forward
from the contemporary jazz writings in America of the time. Jalkanen, however,
somewhat problematizes the term jazz itself in the context of Finnish jazz history by suggesting the term rytmimusiikki (rhythmic music) instead. This term,
used predominantly in Nordic regions of Europe (for instance rytmisk musik in
Danmark, rütmimuusika in Estonia) can be regarded as an umbrella term for the
music using rhythm as one of the basic expressive devices. As the rector of Helsinki Pop & Jazz Conservatory Janne Murto has jokingly said on the webpage
of Finnish Suomen Rytmimusiikki 2010 visio: “Rytmimusiikki is music that is not
played in a concert hall by wearing a tailcoat”. Nevertheless, the notion seems
to have established its position in an educational context rather than being deployed in scholarly discussions.
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Subsequent dissertations were based on cognitive musicology (Järvinen 1997),
formal musical analysis (Henriksson 1998; Liukko 2012), phenomenology and
semiotics (Toivanen 2000; Lemponen 2001), jazz pedagogy (Poutiainen 2009). A
remarkable study is Elina Hytönen’s (2010) ethnomusicological project on jazz
musicians’ flow experiences, the originality of which gives it great potential for
international success. Among dissertations that have more or less dealt with jazz,
there is, for instance, Anu Juva’s study on 1950s and 1960s film music “Hollywoodsyndromi”, jazzia ja dodekafoniaa (2008).
While Finnish ethnomusicology manifests a low level of interest in cultures
beyond its borders (Moisala 2010: 75), jazz researchers, conversely, seem to be
more interested in looking abroad than seeking for native subjects. The point is
illustrated in the articles in Etnomusikologian vuosikirja series – only two out of
ten articles on jazz were dedicated to Finnish jazz.
Besides Jalkanen’s work the second extensive scholarly investigation on
the history of Finnish jazz is a book project on jazziskelmä (Jazz-Pop Hit Songs)
Suklaasydän, tinakuoret: Jazziskelmä Suomessa 1956–1963. The collection discusses
jazziskelmä from a large number of perspectives. It introduces the stylistic features of the music, its recordings and performers on the one hand, and analysis the cultural meaning of the style on the other. Although the history of jazz
has enjoyed a modest scholarly interest in Finland, however, the music is well
documented in the form of non-scholarly history writing. We can find several
overviews on jazz’s historical past (Haavisto 1991, 1994; Jalkanen & Kurkela
2001), biographies of individual musicians (Henriksson & Lindström 2005) and
collections of historical recordings (for instance the series Finnish Jazz published
by Jazz & Pop Archive). Olli Häme’s Rytmin voittokulku (1949), which provides
an outline of the history of jazz and popular music for Finnish readers is also
worth mentioning, and as Lemponen (2001: 7) has stated the book has become
an important ‘bible’ for musicians, students, jazz aficionados, fans, and also for
researchers.
The current state of affairs within jazz studies in Finland is not, however, exceptional. That a large body of jazz history has been written in popular form and
in a native language, that the researchers’ interest toward jazz as a cultural, historical and social phenomenon is lower than to jazz as a musical phenomenon,
and that it is difficult to identify jazz studies as an independent scholarly field,
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were the issues already more or less pointed out in the course of my study. To
decide whether the researchers’ low interest in jazz comes from scholarly trends/
politics, from scholars’ caution in approaching the music, or from some other reasons is not my goal here. To expect that jazz studies will be another fraktio (referring to Vesa Kurkela’s [2005] distinctions in music studies in Finland) in Finnish
music studies is probably too optimistic but hopefully more scholars will dare
to tangle with the music in the future.

Conclusions
By mapping the trajectory of the evolution of academic jazz studies, the article outlined two moments in the discipline’s history, referred to here as professionalization and globalization. While the first moment entailed changes in the
subject’s substantive side, the second marked the expansion of its geographical
scope.
Although the institutional history of jazz studies remained beyond the focus
of the article, as noted in the introduction, it should be mentioned that the need
for the institutional legitimation of the discipline became the primary initiator
of its growth. The searches for disciplinary status and canonization were both
launched by the processes of institutionalization, where entering academia required the subject to be presented in a coherent form acceptable in the academic
world. As a written intellectual form of scholarship, jazz studies exists, according
to my own argument, in a clearly recognizable mode with its own historical tradition, trans-disciplinary form, meta-language and scholarly journals. But as an
institutional practice, the field tends to be relatively less independent. Jazz as an
independent object of study is largely practised in research centres and academic programmes on jazz research (Jazz Research in Graz, Jazzinstitut Darmstadt,
The Institute of Jazz Studies at Rutgers University, The Center for Jazz Studies at
Columbia University), but academic positions in jazz scholarship at university
level are still a rarity. The academic community working in the field comprises a
wide range of participants from a variety of disciplines – African-American studies, literary studies, cultural studies, sociology, history, film studies, musicology,
ethnomusicology, anthropology etc.
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The globalization of jazz research, which was pointed out as the second moment of change in the current study, has been impeded by several factors as my
analysis has demonstrated. America-centrism and cultural colonialism, on the
one hand, and language barriers and nationally orientated scholarly traditions,
on the other, have prevented dialogue between American and non-American
jazz studies. Based on my personal observations, the somewhat tense atmosphere has recently, however, noticeably calmer, and both sides are in a process
of celebrating the intercultural dialogue and accepting pluralistic views more
than ever before.
In response to my questions on the identification of a scholar of New Jazz
Studies, I tend to think that a researcher attempting to join the NJS project is nevertheless expected to certain criteria irrespective of his/her affiliation or national
origin. A general awareness of the tradition – an acceptance of the discipline’s
rootedness in American soil, and the distinctive network of references and dialogue within the tradition are features facilitating the process of continuity in the
field and define the identity of the New Jazz Studies scholar.
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YHDEN ILLAN KEIKKOJA JA AUTOSSA
VIETET TYJÄ ÖITÄ
LIIKUVUUS OSANA JAZZMUUSIKOIDEN TYÖNKUVAA

Etnomusikologian kiinnostus globalisaatioon ja ihmisryhmien muuttoliikkeen aiheuttamiin muutoksiin musiikillisessa ympäristössä alkoi 1990-luvun puolivälissä.
Se liittyi antropologian parissa käytyihin keskusteluihin ja sai erityistä pontta Mark
Slobinin (1993), Arjun Appadurain (1996) ja James Cliffordin (1997) globalisaatioteemoista. Appadurain (1996) keskusteluissa korostuivat sekä juurettomuus että
psykologinen välimatka. Clifford puolestaan alleviivasi matkustamiseen ja juurettomuuteen liittyvää jatkumoa menneisyydestä nykyisyyteen ja keskittyi juurien
(roots) sijaan reitteihin (routes) (Clifford 1997: 5−6). Viimeisen vuosikymmenen aikana globaalilla musiikin kentällä tapahtuva muusikoiden diasporaan tai muuttoliikkeeseen liittyvä tutkimus on kuitenkin alkanut kukoistaa varsin uudella tavalla,
ja aiheeseen liittyen on alkanut ilmestyä erilaisia tieteellisiä julkaisuja (mm. Toynbee & Dueck 2011; Krüger & Trandafoiu 2013). Myös uudenlainen musiikkiin ja
muusikoihin liittyvä kosmopoliittisuus on herättänyt viime vuosina keskusteluita
liikkuvuudesta muun muassa jazzmuusikoiden kohdalla (ks. Feld 2012).
Viime vuosien keskusteluissa keskiössä on ollut migraation tai muuton käsite, englanniksi migration, jota muun muassa Toynbee ja Dueck (2011) käyttävät
teoksessaan. Migraation käsitteellä Toynbee ja Dueck viittaavat siihen, miten
muusikot muuttavat maasta tai paikasta toiseen väliaikaisesti tai pysyvästi. Kyse on ensisijaisesti uuteen ympäristöön asettumisesta eikä niinkään päivittäises-
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tä työmatkaliikkumisesta (ks. Urry 2011), josta käytetään englanniksi nimitystä
commuting. Toinen liikkuvuutta käsittelevä tutkimusteema on liittynyt musiikillisten tyylilajien ja instrumenttien maasta ja maanosasta toiseen kulkeutumisen
tarkasteluun tai median merkityksen pohtimiseen musiikin migraatiossa (mm.
Baily 2011; Fairley 2011; Nooshin 2011).
Tämä laaja kiinnostus muusikoiden liikkuvuuteen herätti minut kuitenkin
pohtimaan sitä, miksi länsimaisten muusikoiden liikkuvuus on saanut tutkimuksen teossa vain vähän huomiota. Samalla omassa tutkimuksessani nousi esille
tutkimukseni kohteena olevien jazzmuusikkojen status liikkuvina työntekijöinä,
jotka siirtyvät päivästä toiseen keikkapaikasta ja kaupungista toiseen työskennellen parhaimmassa tai – näkökulmasta riippuen – pahimmassa tapauksessa
joka keikkapaikassa eri muusikoiden kanssa. Liikkuvuudessa on siis kyse varsin
keskeisestä osasta muusikkojen työelämää. Aihe on kuitenkin jäänyt huomiotta,
ja teemasta on tehty varsin vähän tutkimuksia. Liikkuvuutta käsittelevä tutkimus vaikuttaa keskittyneen esimerkiksi kehitysmaista pakolaisina tuleviin muusikoihin tai niin sanottuihin maailmanmusiikkia esittäviin muusikoihin, vaikka
liikkuvuus koskettaa myös muusikoita tutkijoiden omassa kulttuurissa. Liikkuva
yhteiskunta vaikuttaa kuitenkin yksilön käsitykseen itsestään (Urry 2011: 6) ja
on siksi tärkeä tarkastelun kohde.
Tutkimuksissa on siis keskitytty varsin erilaisiin tekijöihin kuin mihin itse
törmäsin tehdessäni kenttätöitä brittiläisten jazzmuusikoiden parissa Lontoossa. Cliffordin esimerkkiä seuraten en haluakaan tässä keskittyä perinteiseen juurettomuuteen vaan niihin reitteihin, joita muusikot työssään käyttävät ja siihen,
miten he käytännössä rakentavat ja merkityksellistävät tätä matkustelua keskusteluissaan. Samaan aikaan tulee muistaa, ettei länsimaisen (populaari)musiikin
parissa tapahtuva muusikoiden matkustaminen ole mikään uusi ilmiö. Liikkuvuus voidaan nähdä eräänlaisena historiallisena jatkumona, joka on ollut tärkeä
osa muusikkojen työnkuvaa aina keskiajalta lähtien niin kutsuttujen trubaduurimuusikkojen kautta.
Tämän, vaikkakin suppean, tarkastelun perusteella länsimaisten muusikkojen matkustaminen ja liikkuminen on saanut varsin moninaisia puolia. Artikkelin
pyrkimyksenä on tarkastella tapaustutkimuksen tapaan muutamien muusikkojen matkustamista monimutkaisena ja kokonaisvaltaisena osana näiden yksilöiden inhimillistä kokemusta (vrt. Clifford 1997: 3). Nostan siis esille artikkelin
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kautta tätä huomiotta jäänyttä liikkuvuutta, jota jazzmuusikot kohtaavat päivittäisessä työelämässään. Korostan tämän liikkuvuuden laajuutta ja kuormittavuutta, kun tarkastelen sitä osana haastattelemieni muusikoiden arkielämää.
Nostan esille myös sen, miten matkustaminen rytmittää näiden muusikoiden
toimintaa, ja miten he sitä itse merkityksellistävät. Artikkelin keskipisteessä ovat
brittiläisen jazzin kentän 2010-luvun alun tapahtumat, vaikka teenkin tekstissä
lyhyitä huomioita jazzin historiallisesta kehityksestä ja historiankirjoista löytyvistä keikkailuun liittyvistä viittauksista. Tarkastelen myös sitä, miten jazzmuusikkojen liikkuvuus eroaa esimerkiksi rockmuusikoiden kiertue-elämästä
tai vuosituhannen alussa vaikuttaneesta dj-kulttuurista.
Artikkelin analyysiosuuden tarkoituksena on taustoittaa muusikoiden liikkuvuutta. Tarkoituksenani ei siis ole tarjota laajoja yleistyksiä muusikoiden liikkuvuudesta, vaan tarkastelen tapaustutkimuksen keinoin muutamien muusikoiden
kokemuksia osana jazzin kenttää Britanniassa ja nostan näin esille tätä vähälle
huomiolle jäänyttä aihetta.

Metodit
Artikkeli liittyy laajempaan tutkimukseeni, jossa käsittelen jazzmuusikkojen
työskentelyolosuhteita sekä -ympäristöä Britanniassa. Keskityn muusikoihin,
jotka asuvat Suur-Lontoon alueella. Laajemmassa tutkimuksessa esille nousivat
muusikkojen työaikataulut, joista lähemmän tarkastelun kohteena tässä artikkelissa ovat kahden haastattelemani saksofonistin keikkakalenterit vuosilta 2010
ja 2011. Näiden kalentereiden avulla havainnollistan muusikkojen päivittäistä liikkumista keikkapaikalta toiseen. Valitsin tarkasteluun kaksi saksofonistia,
jotta näiden kahden muusikon välillä on mahdollista tehdä jonkinlaisia vertailuita. Tiettyjen soittimien, esimerkiksi rumpujen ja urkujen, kohdalla muusikko
on lähes aina pakotettu käyttämään omaa autoaan. Pienempien soitinten kohdalla on käytännössä mahdollista käyttää myös julkisia kulkuvälineitä. Tämän
lisäksi tutkimusaineistona ovat jazzmuusikoiden teemahaastattelut, osallistuva
havainnointi keikkapaikoilla sekä muutamien muiden muusikoiden keikkakalentereiden tarkastelu, vaikka tämä laajempi aineisto ei näykään artikkelissa kokonaisuudessaan.
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Tutkimuksen kohteena ovat Britannian musiikillisen keskuksen Lontoon
ympäristössä työskentelevät ja asuvat, pidemmän uran tehneet ammattijazzmuusikot, joiden pääasiallisena tulonlähteenä ovat live-esiintymiset. Aineisto
rajautuu siis selkeästi Britanniaan eikä suoranaisia vertailuita esimerkiksi Suomeen voida tehdä, sillä jokaisella musiikki-scenellä 1 on omat erityispiirteensä. Vertailun tekee hankalaksi se, että Britanniaan verrattuna Suomessa jazzin
kenttä on varsin pieni ja rajoittunut. Myös muusikoiden esiintymistoiminta on
varsin erilaista.
Tämän tutkimuksen puitteissa haastateltavien valinnassa keskeistä oli heidän
tunnistettava statuksensa brittiläisellä jazzin kentällä sekä heidän oma aktiivinen identifioitumisensa jazziin. Valitut muusikot olivat aktiivisesti esillä Lontoon jazz- scenellä ja he esiintyivät säännöllisesti Lontoon ulkopuolella, toisinaan
myös ulkomailla. Yksittäisen haastattelun kesto vaihteli noin puolesta tunnista
hieman yli tuntiin, ja analyysia varten litteroin haastattelut sanasta sanaan. Liikkuvuus oli vain yksi haastatteluissa käsitellyistä teemoista. Haastattelin yhteensä
kahtatoista muusikkoa, mutta käsittelen tässä artikkelissa vain kolmea haastattelua, joissa liikkuvuudesta puhuttiin laajemmin. Tämän lisäksi tuon artikkelissa esille muutamia muita haastatteluiden ulkopuolella käymiäni keskusteluita,
joissa sivuttiin liikkuvuutta. Aineiston ollessa varsin pieni ei laajempia yleistyksiä aiheesta voida esittää, vaikka tarkastelenkin haastatteluja suhteessa muuhun
kirjallisuuteen.
Laadullisena metodina aineiston analyysissa olen käyttänyt diskurssianalyysin monista erilaisista lähestymistavoista parhaiten omiin tavoitteisiini ja aineistooni soveltuvaa diskursiivista psykologiaa. Tämän analyysimetodin yhdistää
muihin diskurssianalyysin suuntauksiin kiinnostus kielen rooliin sosiaalisen todellisuuden rakentajana. Kun foucaultlaisen diskurssianalyysin pohjalta voidaan
kysyä miten diskurssit rakentavat subjekteja ja objekteja, diskursiivisen psykologiaa käytettäessä painotus on kysymyksessä mitä osallistujat tekevät puheellaan.
Diskursiivisessa psykologiassa tarkastellaan puhujaa aktiivisena tekijänä, joka
käyttää diskursseja työvälineenään. Painotus on diskurssien performatiivisissa
tekijöissä. (Willig 2003: 159–164, 172, 182.) Diskursiivista psykologiaa käytettä1 Käytän sanaa ”scene” Petersonin ja Benettin (2004: 1) määritelmän mukaisesti, jossa scene viittaa
kontekstiin, jossa tuottajien, muusikoiden ja fanien muodostama rykelmä jakaa yhteisen musiikkimaun ja erottelee oman ryhmänsä muista.
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essä tutkijan päämäärä on osoittaa, miten kieli rakentaa ja määrittelee sosiaalista
kanssakäymistä ja monipuolistaa sosiaalisia maailmoja. Erilaisten sosiaalisten
tekstien kautta siis rakennetaan sosiaalista maailmaamme ja elämäämme. (Potter
& Wetherell 1987: 1–2.) Tärkeää on lukea diskursseja ja keskusteluita osana sitä
sosiaalista kontekstia, jossa ne on lausuttu (Willig 2003, 161).
Olennaista omalle tutkimukselleni on Potterin, Stringerin ja Wetherellin (1984:
2) toteamus, että erilaiset tekstit luonnollistavat subjektejaan. Teksteissä, kuten
haastatteluissa, asiat näyttävät olevan sellaisia kuin millaisina ne esitetään. Tosiasiassa tällainen realistinen näkökanta on harhaanjohtava, sillä tekstit tuotetaan
tietynlaisiksi tiettyjä päämääriä silmälläpitäen. (Potter & Wetherell 1987: 3.) Ihmiset osallistuvat mielipiteitä ilmaistessaan eräänlaiseen keskusteluun, jolla on
oma tarkoituksensa ja johon osallistujilla on omat päämääränsä. Diskursiivista
psykologiaa sovellettaessa tarkastelun kohteena on se, miten ihmiset käyttävät
diskursiivisia resursseja ja mitkä ovat näiden resurssien vaikutukset. Tärkeää on
siis huomioida kielen performatiivisuus ja pyrkiä selvittämään mitä diskurssin
avulla itse asiassa tehdään. (Willig 2003: 161, 163–164.) Huomiota kiinnitetään
myös niin sanottuihin puheakteihin, jotka ilmaisevat erilaisia arvoja, esimerkiksi
moraalisia tuomioita (Harré & Stearns 1995, 2).

Muusikoiden liikkuvuus laajempana ilmiönä
Muusikkoja haastatellessa ja tieteellistä keskustelua seuratessani jäin pohtimaan sitä, miksi länsimaisen populaarimusiikin pariin laskettavien muusikkojen liikkuvuus on jäänyt niin vähälle huomiolle. Taustalla näyttäisi olevan
ensisijaisesti ihmisten tietämättömyys muusikkojen työhön liittyvästä matkustamisesta. Tutkimusta tehdessäni toiseksi hypoteesikseni on muodostunut kuitenkin ajatus siitä, että yhtenä syynä tähän vähäiseen huomioon on laajempi
länsimaiseen kulttuuriin sisäänrakennettu tapa tai halu ihannoida muusikkojen
ammattia, joka näkyy osittain muun muassa television laulukilpailuohjelmien
suosiossa (Idols, X Factor, Voice of Finland ym.). Ihannoituun toimenkuvaan ei
haluta liittää epämiellyttävänä tai rasittavana koettua päivittäistä ja vuodesta
toiseen jatkuvaa matkustelua, joka vaikuttaa rajoittavasti jopa normaaleihin
sosiaalisiin suhteisiin.
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Samaan aikaan kulttuurissamme rakennettu historiallinen kuva jazzmuusikkoudesta − miksei myös rockmuusikkoudesta – ja tähän kuuluvasta keikkailusta
korostaa vapautta sekä kulttuurin ja yhteiskunnan odotuksia vastaan kulkemista.
Muusikkouteen liitetään usein myös ajatuksia vapaista seksuaalisista suhteista
heidän siirtyessään keikkojen perässä kaupungista toiseen. (Vrt. Nikkonen 2004:
33.) Vaikka onkin laajasti tiedettyä, että suurin osa muusikoista kärsii taloudellisista ongelmista tulojen ollessa pieniä ja epävakaita, korostetaan kulttuurisissa
stereotypioissa useimmiten heidän työhönsä liittyvää vapautta ja loistokkuutta.
Heidän oletetaan nukkuvan pitkään aamuisin ja istuvan klubeilla viikon jokaisena päivänä.
Historiallisesti jazzin kapinallinen ja antisankari-imago on johdettavissa takaisin Kansas Cityn sekä Chicago jazzin kulta-aikaan 1920-luvulle (vrt. mm. Gioia 1997: 158−160; Townsend 2000: 48−49). Akateemisissa keskusteluissa on todettu, että ajatus jazzin syntymisestä New Orleansin Storyvillen kaupunginosan
bordelleissa on osittain vain musiikin historiaan kirjoitettua myyttistä tarinaa
(Townsend 2000, 162). Siitä huolimatta jazz on sanana liitetty seksuaalisuuteen ja
vulgaariuteen. Tämä on nähtävissä muun muassa siinä, miten sanan on tietyissä keskusteluissa katsottu alkujaan viittaavan seksuaaliseen aktiin (ks. Merriam
& Garner 1968: 284−285). Tällaiset käsitykset lingvistisistä liitoksista liikkuvat
edelleen jazzmuusikkojen parissa. Kapinallinen imago voidaan osittain liittää
myös Yhdysvaltojen kieltolain aikaisiin rikollisten ylläpitämiin laittomiin klubeihin (vrt. Becker 2004). Kieltolaki purettiin vasta 1933. Samanaikaisesti jazziin
ja keikkailuun liitettävä sanasto viittaa vielä tänäkin päivänä kiertolaisuuteen ja
vapaisiin seksuaalisiin suhteisiin.
Lingvistisesti muusikkojen työskentelyyn liittyvässä kielenkäytössä näkyy
edelleen liitos vapauden korostamiseen. Lyhyistä yhden illan mittaisista keikoista käytetään Britanniassa yleisesti nimitystä one-night stand. Cambridge Online
Dictionary (2012) antaa tälle sanalle kaksi merkitystä. Ensimmäinen merkitys
tarkoittaa esitystä, joka tapahtuu vain kerran yhdessä paikassa, toisen viitatessa
seksuaaliseen suhteeseen, joka kestää vain yhden yön, tai henkilöön jonka kanssa tällainen suhde vietetään. Oxford Online Dictionaryn (2012) mukaan seksuaaliseen suhteeseen viittaava sanan käyttö on epävirallista kieltä, kun virallinen
kieli tunnistaa vain esiintymiseen viittaavan merkityksen. Kuten nämä lähteet
osoittavat, on näiden kahden merkityksen välillä olemassa lingvistinen yhteys
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mistä voitaisiin olettaa, että muusikoiden käytös lyhyiden keikkojen aikana on
antanut aihetta käyttää sanaa myös seksuaalisessa merkityksessä. Olipa tilanne
mikä tahansa, kulttuurinen stereotypia näyttäisi liittävän lyhyet seksuaaliset
suhteet muusikoiden käytökseen.
Historiallisesti muusikoiden työ on ollut liitettävissä liikkuvuuteen kuitenkin
jo vuosisatojen ajan. Euroopassa kiertelevien muusikoiden perinne on ollut varsin pitkä ja Yhdysvalloissa muusikot olivat osa muun muassa kiertäviä minstrelesityksiä. Jo 1920–30-lukua kuvaavat jazzmuusikoiden elämänkerrat ja muistelmat ovat täynnä kuvauksia liikkumisesta, yhden illan mittaisista esiintymisistä
ja matkoista kaukaisiin kaupunkeihin. Matkat saattoivat olla useiden satojen
kilometrien mittaisia eivätkä tuhansienkaan kilometrien pituiset esiintymismatkat olleet ennen kuulumattomia. (Gioia 1997: 158−159.) Kuvaukset keikkailuun
liittyvästä kiertämisestä ovatkin tulleet tällaisten kertomusten myötä kiinteäksi
osaksi jazzin historiaa.
Esimerkkinä tällaisista tarinoista voidaan pitää muun muassa Billie Holidayn
elämäkertaan sisällytettyjä kuvauksia kiertämisestä Count Basien yhtyeen kanssa
vuonna 1937. Holidayn kertoman tarinan mukaan bändi eli bussissa lähes kaksi
vuotta näkemättä paljoakaan elämää bussin ulkopuolella. Muusikot olivat väsyneitä tuhansien kilometrien matkustamisesta vähäisellä unella, mutta heidän
oletettiin kykenevän hyvään esiintymiseen ilman valmistautumista ja harjoituksia. (Holiday & Dufty 1988.)
Liikkuvuus ei kuitenkaan ole jotain mikä koskettaisi vain jazzmuusikoita.
Keikkailu liitetään tiiviisti muun muassa rockmuusikkojen elämään. Tuttavieni
kanssa käydyissä epävirallisissa keskusteluissa esille nousi myös dance-kulttuuriin 2000-luvun alkuaikoina liittynyt liikkuvuus. Britanniassa suositut disc jockeyt
eli dj:t keikkailivat varsin tiiviisti ja matkustivat varsin pitkiä välimatkoja päivässä. Samanaikaisesti dance-kulttuurille oli kuitenkin tyypillistä se, että yleisö oli
varsin halukas matkustamaan tiettyjen dj:den perässä missä ikinä nämä sitten
esiintyivätkään.
Rockmuusikoiden ja dj:den sekä jazzmuusikoiden väliseen liikkuvuuteen liittyy kuitenkin selkeä laadullinen ero. Brittiläisen jazzin parissa liikkuvuus liittyy
vain muusikoiden asemaan, eikä yleisö useimmiten ole valmis matkustamaan
satoja kilometrejä kotimaisten muusikkojen keikoille. Poikkeuksena voidaan pitää tietysti tiettyjen legendaaristen kansainvälisesti tunnettujen jazzmuusikkojen
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esiintymisiä, joihin todelliset fanit saattavat matkustaa pidempiäkin matkoja. Selkein ero jazzmuusikkojen ja rockmuusikkojen matkustamisessa on kuitenkin se,
että rockmuusikoiden kiertue-elämä rajoittuu usein vain muutamiin kuukausiin
vuodessa, kun taas jazzmuusikoiden liikkuvuus on viikoittaista ympäri vuoden.
Tämä käy ilmi jo pikaisella rock-yhtyeiden internetsivuilla julkaistujen keikkakalentereiden tarkastelulla. Esimerkiksi Three Doors Down (2013) yhtyeen
keikkakalenteri ei kata koko vuotta ja yksittäisten keikkojen välille jäävä aika
saattaa olla useiden kuukausien pituinen. Dj:den keikkailu taas on ollut ympäri
vuoden tapahtuvaa, mutta viikon sisällä lähinnä viikonloppuihin painottuvaa,
kun taas jazzmuusikoilla keikkoja on myös arkipäivinä. Dance-kulttuurissa on
myös viime vuosina tapahtunut huomattavia muutoksia arvostuksissa. Nykyisin dance-kulttuuri suosii omien kappaleiden tekemistä eikä niinkään suurien
levykokoelmien kanssa matkustavia tiskijukkia.

Nykypäivän jazzmuusikkojen keikkailua Britanniassa
Näiden historiallisten kertomusten valossa aloin tarkastella tapaustutkimuksen
keinoin muutamien nykypäivän jazzmuusikoiden keikkakalentereita kiinnittäen erityistä huomiota esiintymisten määrään ja välimatkoihin. Halusin nähdä
tapahtuuko jazzin historiassa kuvatun kaltaista matkustamista vielä tämän päivän muusikoiden keskuudessa. Tässä ilmiselvänä tekijänä on tietenkin muusikon
status kyseisellä jazzin kentällä. En siis valinnut tarkastelun kohteeksi niin sanottuja rivimuusikoita, vaan tarkastelin Britannian jazzpiireissä hyvin tunnettuja,
esimerkiksi sooloalbumeita julkaisseita ja omia yhtyeitään johtaneita muusikoita
ja heidän keikka-aikataulujaan. Valintaa tein myös sen perusteella, miten paljon
tietoja he itse tarjosivat esimerkiksi internetsivuillaan.
En pyytänyt muusikoiden henkilökohtaisia kalentereita nähtäväksi tai kysynyt keikka-aikatauluista suoraan muusikoilta itseltään, vaikka haastattelinkin
heitä. Tähän oli syynä se, että muusikkojen henkilökohtaisen kalenterin käyttäminen toisi esille erilaiset eettiset kysymykset yksityisyydestä. Henkilökohtaisen
kalenterin käyttämiseen liittyvät ongelmat nousivat myös esille kysyessäni asiaa
yhdeltä tuttavaltani. Hän totesi minulle, ettei verotussyistä halunnut antaa kalenteriaan tutkimuskäyttöön. Ymmärsin, ettei hän välttämättä raportoinut kaikkia
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käteismaksulla hoidettuja keikkoja verottajalle ja oli siksi huolissaan siitä, että
tutkimuksessani käytetty niin sanottu oikea, kaikki keikat sisältävä kalenteri voisi tätä kautta päätyä verottajan käsiin.
Tästä syystä päädyin käyttämään julkisesti internetissä jaettuja keikkakalentereita, jotka olivat kenen tahansa nähtävissä muusikkojen omilla nettisivuilla. Tutkimuksen päätelmät perustuvat siten vain julkisessa keikkakalenterissa annettuihin
tietoihin. Päätin tarkastella lähemmin kahden tunnetun brittiläisen jazzmuusikon
keikkakalenteria. Keikkakalenteria tarkasteltaessa on muistettava brittiläiselle jazzscenelle varsin tyypillinen käytäntö, jossa tunnettu muusikko kutsutaan esiintymään paikallisen rytmiryhmän kanssa. Kyse ei siis ole koko bändin siirtymisestä,
vaan yksittäisen solistin siirtymisestä. Toki virallisia keikkakalentereita tarkasteltaessa on myös huomioitava se, etteivät nämä välttämättä paljasta muusikon koko
toimenkuvan laajuutta ja verkkoon laitettavia tietoja voidaan aina kaunistella tarpeen mukaan sivustoa seuraavaa potentiaalista yleisöä varten. Täysin realistista ja
totuudenmukaista kuvaa esiintymisaikatauluista on siis ehkä mahdotonta saada.
Tarkasteluun ei ole tässä otettu kiertäviä yhtyeitä, sillä suurin osa muusikoista
saattaa soittaa samanaikaisesti useammassa yhtyeessä. Yhden yhtyeen keikkakalenteria tarkastelemalla emme siis saisi kuvaa yksilön kohtaamasta liikkuvuudesta. Vain harva jazzyhtye yltää vuosittaisella tasolla jatkuvaan, ympärivuotiseen
ja useita esiintymisiä kuukaudessa sisältävään keikkakalenteriin, joka täyttäisi
muusikoiden kalenterit kokonaan. Tarkastelun kohteeksi valittujen muusikoiden kohdalla heidän keikkakalenterinsa kuitenkin sisältävät nyt myös keikkoja
erilaisten yhtyeiden kanssa sekä yksittäisiä keikkoja, joissa on ollut kyse vain
yksittäisen muusikon siirtymisestä solistin asemassa.
Keikkakalenteri 1.
Ensimmäisen muusikon, alttosaksofonisti Alan Barnesin, keikkakalenteri käsittää
ajan toukokuusta heinäkuun loppuun vuonna 2011. Tiedot keikoista löytyivät
kyseisen muusikon nettisivuilta.2 Muusikon antamien tietojen mukaan kyseisenä
aikana esiintymisiä oli yhteensä 51 kappaletta. Ensimmäisenä kalenterista esille nousee se, että toukokuu oli ollut kyseiselle muusikolle varsin hiljaista aikaa.
Kalenterissa on reilun kahden viikon esiintymistauko toukokuun puolivälissä.
2 Internetsivujen päivityksen yhteydessä tiedot katoavat sivuilta, mutta täydelliset keikkakalenterit tarkastelun ajalta on saatavilla kirjoittajalta tarvittaessa.
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Tämä seikka osoittaa Barnesin olevan suhteellisen hyvässä asemassa ja kalenterin laajuus myös tuleville kuukausille osoittaa sen, että muusikko tietää aikataulunsa kuukausia etukäteen. Hän voi siis suunnitella myös lomansa aivan kuten
muissa töissä olevat työntekijät. Tämä ei kuitenkaan ole kaikille muusikoille
mahdollista, vaan taloudellisten paineiden takia he joutuvat ottamaan esiintymisiä vastaan toisinaan jopa muutamien päivien varoitusajalla.
Kalenterista käy ilmi myös se, että Barnes on pitänyt yhteensä kahdeksan
päivää vapaata kesäkuussa ja yhdeksän päivää heinäkuussa. Normaalisti arkipäivisin työskentelevät työntekijät saavat viikonlopuista yhteensä 8–10 päivää
vapaata kuukaudessa, joten kyseisen muusikon tilanne on verrattavissa tässäkin
suhteessa esimerkiksi akateemista työtä tekeviin työntekijöihin. Kyseisen muusikon työtilanne tai työn kuormittavuus ei siis vaikuta kovin huonolta tämän
tarkastelun perusteella.
Tilanteesta saadaan varsin erilainen kuva, kun tarkastelemme keikkojen sijaintia ja kellonaikaa. Kaikissa merkinnöissä ei ole mainittu keikan alkamisaikaa.
Toukokuussa vain kolmen merkinnän kohdalla mainitaan esiintymisen alkamisajankohta, joka on kaikissa tapauksissa illalla. Yksi merkintä sisältää kaksi
esitystä, joista toinen on iltapäivällä ja toinen illalla. Kesäkuun kahdestakymmenestäkahdesta merkinnästä kuusi ei mainitse alkamisajankohtaa, kaksitoista on
illalla ja neljä päivällä. Heinäkuussa kalenterissa on yhteensä kaksikymmentä
merkintää. Näistä viisi ei kerro kellonaikaa. Merkinnöistä kuitenkin kaksitoista
on iltakeikkoja ja kaksi päiväsaikaan tehtyjä esiintymisiä. Yksi merkintä on koko
päivän jatkunut jazzkurssi.
Kalenterissa on myös muutama merkintä, jotka eivät ole niin sanottuja tavallisia esiintymisiä. Esimerkiksi toukokuussa kyseinen muusikko on opettanut
jazzia kahden päivän työpajassa. Tämä, vaikka ei olekaan varsinainen keikka,
koostuu myös pidemmästä työpäivästä useampien opiskelijoiden kanssa. Tämän
lisäksi hän on esiintynyt niin sanotussa jazz partyssa, joihin olen itse törmännyt
vain Britanniassa. Tällaisella tapahtumalla viitataan useamman päivän kestävään
tapahtumaan, jossa esiintyy useita yhtyeitä, jotka tapahtuman aikana vuorottelevat toistensa kanssa. Tapahtuman paikkana on useimmiten hotelli, jossa sekä
vieraat että muusikot yöpyvät. Yhtyeet soittavat tapahtuman aikana useampia
noin tunnin mittaisia settejä niin, että jokaisen päivän aikana soitetaan useampi
normaalia lyhyempi keikka.
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Kesäkuussa muusikolla on ollut viikonloppuna kaksi esiintymistä saman päivän aikana. Useampien esitysten tekeminen yhden päivän aikana onkin varsin
tyypillistä viikonlopuille, jolloin erilaisten päivätapahtumien järjestäminen on tavallisempaa. Britanniassa on muun muassa hyvin tavallista, että pubit järjestävät
jazzkeikkoja sunnuntailounailla. Tällaiset päivät antavat kuitenkin myös hyvin
kuvaa siitä minkälaisia matkoja muusikot matkustavat keikkojensa takia, sillä
tiedämme muusikon reitistä sekä hänen lähtöpisteensä että matkan päämäärän.
Ensimmäinen tällainen viikonlopun kaksoiskeikka on alkanut Wiganissa lähellä Liverpoolia mistä Barnes on ajanut illaksi Twickenhamiin, Suur-Lontoon alueelle.
Emme toki voi varmasti tietää, onko Barnes ajanut Wiganiin samana päivänä vai
jo edellisenä päivänä. On kuitenkin todennäköistä, että hän on ajanut pohjoiseen
samana päivänä, sillä kalenterin mukaan hän on ollut ulkomailla keikalla vielä
edellisenä päivänä ja kyseinen muusikko asuu Etelä-Lontoossa. Yhdensuuntainen
matka Wiganista Lontooseen on ilman tarkempaa osoitetta karkeasti noin 340 kilometriä. Jos oletamme, että muusikko on ajanut tämän matkan edestakaisin saman
päivän aikana, on hän ajanut päivän aikana 680 kilometriä. Tähän on vielä lisättävä
ainakin noin 20−30 kilometriä Twickenhamista muusikon kotiin illan päätteeksi.
Toinen kahdesta keikasta koostuva päivä on huomattavasti kohtuullisempi.
Esiintymisistä ensimmäinen on ollut alkanut kello 12 Bridgnorthissa, noin 50
kilometriä Birminghamista länteen. Toinen keikka on alkanut kello 18.30 Upton upon Severnissä, joka sijaitsee noin 60 kilometriä etelään Birminghamista.
Välimatkaa näiden kahden paikan välillä on suorinta reittiä noin 60 kilometriä.
Barnes on kalenterin mukaan ollut alueella jo edellisenä päivänä ja soitti vielä
samassa tapahtumassa toisen kerran seuraavana päivänä. Matkaa Lontoosta ensimmäiselle esiintymispaikalle on yhteensä 230 kilometriä. Alueelle saapumisen
jälkeen hän ei ole joutunut kuitenkaan matkustamaan kovinkaan paljon.
Hyvän kuvan hänen normaalista rytmistään saa kuitenkin, kun katsomme tätä tapahtumaa seuraavia päiviä. Upton upon Severnistä hän on ajanut
Cheshireen, Manchesterin lähelle. Päivän tauon jälkeen hänellä on ollut yksi
keikka Skotlannissa Glasgowssa, minkä jälkeen hän on palannut keikalle lähelle Lontoota. Yhden päivän tauon jälkeen hän on taas esiintynyt kaksi kertaa samana päivänä soittaen ensin Birminghamissa iltapäivällä, jonka jälkeen hän on
ajanut illaksi Manchesterin korkeudelle Englannin itärannikolle Cleethorpesiin.
Välimatka Lontoosta Birminghamiin on yhteensä 195 kilometriä ja täältä Cleetho-
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rpesiin 230 kilometriä. Hän on soittanut samassa tapahtumassa Cleethorpesissa
myös seuraavana päivänä, jonka jälkeen hän on pitänyt päivän vapaata ja seuraavat pari esiintymistä ovat olleet Lontoossa.

Kuva 1. Alan Barnesin kesä–heinäkuussa 2011 tekemät esiintymiset.
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Kaikista touko-heinäkuun aikana tehdyistä keikoista muodostuu seuraavanlainen kartta (ks. kuva 1). Näiden Britanniassa tehtyjen keikkojen lisäksi kyseinen
muusikko esiintyi myös neljä päivää Hollannissa. Jos keikat ovat olleet lähellä
toisiaan, olen merkinnyt kohtaan vain yhden tähden. Esimerkiksi Suur-Lontoon
alueella hän teki kyseisenä aikana kahdeksan keikkaa, mutta ne on merkitty karttaan vain yhdellä tähdellä.
Keikkakalenteri 2.
Olen tarkastellut toisen muusikon, tenorisaksofonisti Dave O’Higginsin, esiintymiskalenteria lokakuusta joulukuuhun 2011. Esiintymisiä kyseisenä aikana
oli listattu O’Higginsin kalenteriin yhteensä 33, eli siis 18 kappaletta vähemmän
kuin Alan Barnesilla. Esiintymisten vähäisempään määrään vaikuttavat sekä
muusikon status että vuodenaika. Syksy ja talvi ovat vuodenaikoina huomattavasti kesää hiljaisempaa aika, vaikka esiintymisiä on usein enemmän tarjolla
joulun aikaan. Kalenterista nousee esille se, että suurin osa muusikon tekemistä
keikoista on Lontoon lähistöllä, mutta ensimmäisen muusikon tapaan myös tämä
muusikko on kyseisen ajanjakson aikana esiintynyt ulkomailla. Kun Barnes vietti
tarkasteluaikana kolme päivää Hollannissa, on O’Higgins ollut osana laajempaa
kiertuetta yksittäisellä keikalla Puolassa.
Kalenterin rajoittuneisuudesta käy esille myös O’Higginsin asenteen erilaisuus verrattuna ensimmäisen muusikon tilanteeseen. Kun Barnesille auto on
keskeinen työväline ammatin harjoittamisessa, on O’Higgins luopunut autosta
kokonaan. Hän kulkee siis esiintymisiin julkisia kulkuvälineitä käyttäen tai muiden muusikoiden kyydissä. Ilman autoa kulkeminen rajoittaa osaltaan niitä paikkoja, joihin hän pääsee vaivattomasti esiintymään. Esiintymispaikkojen täytyy
sijaita julkisten kulkuyhteyksien varrella. Auton käyttäminen saattaa hyvinkin
selittää näiden kahden muusikon esiintymiskalenterissa olevaa hyvin selkeää
maantieteellistä painotuseroa. Kun ensimmäinen muusikko esiintyy suhteellisen paljon läntisessä Englannissa, ovat toisen muusikon keikat lähinnä Keski- ja
Kaakkois-Englannissa.
Lokakuussa 2011 toisen muusikon kalenterissa on vain seitsemän esiintymistä, joista vain kaksi on peräkkäisinä päivinä. Muissa tapauksissa esiintymisten
välissä on aina vähintäänkin yksi vapaa päivä. Marraskuussa 2011 muusikko on
ollut kiertueella ja esiintymisiä on kiertue mukaan lukien kertynyt yhteensä 16
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Kuva 2. Dave O’Higginsin loka–joulukuun 2011 esiintymiset.

kappaletta. Nämä ovat lähes kaikki peräkkäisinä päivinä ja neljä peräkkäistä
päivää muusikko on esiintynyt Ronnie Scotts’ klubilla, Lontoossa. Joulukuussa
muusikon kalenteri sisältää yhteensä kymmenen merkintää, joista kolme peräk-
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käistä päivää muusikko on taas soittanut Ronnie Scotts’ klubilla. Yhtenä päivänä
muusikolla on ollut saman yhtyeen kanssa kaksi esiintymistä Lontoossa. Ensimmäinen esiintymisistä on ollut kello 12−15 ja toinen on alkanut puoli kahdeksalta
illalla toisella alueella Lontoossa. Matkaa näiden kahden paikan välillä on vain
noin kahdeksan kilometriä.

Liikkuvuus muusikkojen haastatteluissa
Vaikka muusikkojen matkustamista voidaankin tarkastella mielekkäästi edellä
esitettyjen liikkumista kuvaavien karttojen kautta, Cohenia (2011: 244) lainaten
on todettava, että vasta matkustamista koskevat muistot ja tarinat tuovat nämä
kartat eloon. Niinpä olen nostanut muusikoiden työhön liittyvän matkustamisen
esille myös tekemissäni haastatteluissa, sillä halusin kuulla muusikkojen omista
strategioista tällaisen laajamittaisen ja päivittäisen liikkuvuuden kohtaamisessa.
Kaikilla haastattelemillani muusikoilla oli takanaan vuosien, jopa vuosikymmenien mittainen ura, johon liikkuminen kuului jollakin tasolla. Haastatteluissa
kävi ilmi, että muutamat muusikot pitivät matkustamista yhtenä osana toimenkuvaansa. Kyseessä näytti olevan eräänlainen valinta joka muusikon täytyi tehdä,
jos hän halusi harjoittaa jazzmusiikkia ammatikseen.
Vaihtoehtoihin liikkuvuuden suhteen vaikuttaa olennaisesti myös muusikon
instrumentti. Tästä hyvänä esimerkkinä on lainaus Hammond-urkuri Pete Whittakerilta.
Mutta se ei, se ei oikeastaan haittaa minua, ajaminen. Se on vain yksi niitä juttuja. Se vain annetaan. Sinun täytyy vain tehdä se. Jos et tee sitä, et pääse perille,
etkä voi tehdä keikkaa. Sinä et ole muusikko, tiedäthän. Se on ihan ok, jos olet
puhallinsoittaja. Nouset vain junaan. (Whittaker h2010. Suom. kirjoittajan.)

Tästä lainauksesta käy ilmi, ettei kyseinen muusikko koe, että hänellä on matkustamisen suhteen valinnanvaraa. Hänen täytyy ottaa tilanne sellaisena kuin se on.
Haastateltava rakentaa tässä diskurssissa matkustamisen osaksi muusikkoutta.
Matkustaminen määritellään joksikin, joka tekee hänestä muusikon. Diskursiivista psykologiaa soveltaen tätä voitaisiin pitää eräänlaisena selviytymisstrategiana,
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jonka avulla muusikon kokemaa liikkuvuutta merkityksellistetään tilanteessa,
jossa muita vaihtoehtoja ei ole.
Keskustelussa on otettava siis huomioon myös se, että muusikon vaihtoehtoihin vaikuttavat hänen instrumenttinsa asettamat rajoitukset. Urkuja ei voi kuljettaa esiintymispaikalle julkisissa liikennevälineissä, vaan käytännössä muusikon
on kuljettava keikoilleen jonkinlaisella isommalla autolla, johon instrumentti ja
sen vaatimat vahvistimet mahtuvat. Osittain liikkuminen ja siihen liittyvät käytännön valinnat ovat siis liitoksissa muusikon instrumenttiin. Samaan aikaan
muusikko osoitti haastattelussaan myös sen, että lyhyempienkin matkojen matkustaminen esimerkiksi Lontoon yhdeltä alueelta toiselle saattoi vielä liikenneruuhkien takia paljon aikaa ja oli usein pidempiä matkoja stressaavampaa. Tässä
muusikko siis pyrkii osoittamaan myös lyhyempien matkojen merkityksellisyyden. Samanlaisia viittauksia matkustamisen liittymisestä muusikkouteen löytyy
myös muista haastatteluista.
Haastatteluissa nousi kuitenkin esille se, että muusikkojen välillä oli huomattavia eroja tarkasteltaessa sitä, miten he järjestivät pidemmän välimatkan päässä
olevat esiintyiset. Myöhäisillä esiintymisillä muutamat muusikot suosivat keikkapaikan lähellä yöpymistä, kun taas toiset pitivät yöllä ajamisesta liikenteen
ollessa rauhallisempaa. Jos esiintyminen oli yli 160 kilometrin päässä muusikon
kotoa, olisi erään haastateltavan mukaan järjestäjän pitänyt järjestää muusikolle majoitus. Majoituksen järjestäminen oli kuitenkin tämän muusikon mukaan
nykyisin hyvin epätavallista ja useimmiten järjestäjät korvasivat pitkän matkan
hieman korkeampana palkkana. Majoittuminen paikanpäällä olisi vähentänyt
muusikon käteen saamaa palkkiota, mistä johtuen useimmat muusikot suosivat
yöllä kotiin ajamista. Yöllä ajaminen liitettiin keskusteluissa myös Britannian
laajempaan liikennekulttuuriin ja -ruuhkiin. Ajaminen yöllä koettiin haastatteluiden ulkopuolisissa keskusteluissa nopeammaksi ja sujuvammaksi, sillä näin
vältettiin moottoriteillä vallitsevia ruuhkia. Yöllä kotiin palaaminen mahdollisti
myös tietenkin sosiaalisten suhteiden paremman hoitamisen.
Yöllä ajamiseen vaikutti osaltaan myös muusikon ikä, kuten seuraavasta esimerkistä käy ilmi. Saksofonisti Willie Garnett on 70-ikävuoden ohittanut vanhemman polven jazzmuusikko, joka on ansainnut elantonsa jazzmuusikkona ja
soitinkorjaajana 1950-luvulta lähtien. Hän totesi pitkistä matkoista seuraavaa:

49

YHDEN ILLAN KEIKKOJA JA AUTOSSA VIETET T YJÄ ÖITÄ

Minusta on parempi löytää halpa B&B ja nukkua siellä yö, nousta aikaisin aamulla - -. On liian vaarallista tehdä neljän tunnin [ajomatka] ja sitten kaksi, kolme tuntia [soittamista] ja sitten ajaa takaisin neljä tuntia. Se on hulluutta, oikeasti. Ei se ole sen arvoista. Mielestäni noin sata mailia [160 kilometriä] suuntaansa
on ok. Sen kanssa voi elää. Mielestäni kaikki tämän yli on liikaa, se on liikaa
suurimmalle osalle ihmisistä. Sitä voi tehdä jonkin aikaa, mutta ennemmin tai
myöhemmin se kostautuu. (Garnett h2011. Suom. kirjoittajan.)

Tällaisissa diskursseissa luodaan kuvaa muusikoiden toimenkuvan vaarallisuudesta ja epämukavuudesta. Haastateltava alleviivaa keskustelussa pitkien ajomatkojen ja väsymyksen vaikutuksia määritellen myös sitä, mikä on nähtävissä
järkevänä matkustamisena. Haastateltava jatkoi tästä viitaten muusikkojen parissa tapahtuneisiin vakaviin onnettomuuksiin, joista kuulin keskusteluja kentällä muutenkin. Vuosien 2010−2012 aikana oli tapahtunut useampi muusikon
kuolemaan johtanut onnettomuus, joista minä olin tietoinen, tai joista keskusteltiin muusikkojen keskuudessa. Diskursseissa korostettiin useimmiten myöhäistä
ajankohtaa, muusikon perheen tilannetta sekä onnettomuuden olosuhteita, esimerkiksi kovaa tuulta ja moottoripyörällä ajamista. Esille saatettiin nostaa myös
spekulaatioita muusikon päihtymyksestä.
Laajemmin Britannian tilannetta tarkastellessa muusikoiden työhön liittyvä
matkustaminen ei ole historiallisesti muuttunut paljoakaan, mikä käy ilmi esimerkiksi juuri Willie Garnettin haastattelusta. Garnett kertoi muun muassa nuorempana tekemistään esiintymisistä, kun lentäminen oli vielä ollut hyvin harvinaista ja
kallista. Hän selitti miten heillä saattoi olla 1960- ja 1970-luvuilla yksittäisiä esiintymisiä Kölnissä tai Stuttgartissa, Saksassa. Esiintymisen jälkeen he ajoivat samana yönä keikkabussilla takaisin Oostendeen, Belgiaan, mistä he palasivat lautalla
takaisin Englantiin. He siis matkustivat esiintymisen jälkeen suoraan Lontooseen.
Välimatkaa Kölnin ja Lontoon välillä on noin 600 kilometriä ja Stuttgartin ja Lontoon välillä noin 900 kilometriä. Neljä päivää myöhemmin heillä saattoi olla uudestaan esiintyminen samalla suunnalla Manner-Euroopassa.
Kysyin Garnettilta miten hän oli selviytynyt tällaisesta matkustamisesta. Hänen vastauksensa oli varsin lyhyt: ”Sitä vain selvittiin”. Tällainen lakoninen vastaus antaa diskursiivisesti tarkasteltuna kuvan siitä, ettei muusikolla ollut/ole
paljoa vaihtoehtoja. Lyhyen vastauksensa jälkeen Garnett selitti kuitenkin hieman
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tarkemmin, miten useimmiten bändin jäsenet nauroivat ja vitsailivat autossa ja
loppumatkaa kohden osa nukahti. Näin matkustamisesta luodaan siis tärkeä sosiaalinen tapahtuma. Hän itse ei ollut koskaan kyennyt nukkumaan autossa. Totesin,
että seuraava päivä meni varmaankin palautumiseen, johon Garnett sanoi, että
seuraavana päivänä heillä oli esiintyminen jossakin muualla. Kertomuksen mukaan matkustamiseen otettu aika oli osittain pois nukkumisajasta ja muusta palautumisesta. Muistoihin ja jaksamiseen vaikuttaa tietenkin myös muusikon tuolloinen ikä, sillä hän oli tarinan aikoihin kolmenkymmenen ikävuoden vaiheilla.
Muistamista on kuitenkin tarkasteltava diskursiivisena aktina, joiden kautta
tapahtumia rakennetaan hyväksyttyjen, sovittujen ja kommunikatiivisesti toimivien versioiden kautta (Edwards & Potter 1995: 34). Edellä esitetyssä kertomuksessa, diskursiivisesta näkökulmasta katsoen, on siis nähtävissä muusikon
sijoittuminen osaksi eräänlaista historiallista jatkumoa. Hän rakentaa tarinan
kautta itsensä osaksi sitä muusikkosukupolvea, joka matkusti vielä pitkiä, tunteja kestäviä matkoja yksittäisten esiintymisten takia. Hän rakentaa puheessaan
tämän osaksi muusikkouttaan, sillä tarinat matkustamisesta rakentavat hänestä
osaltaan myös menestyneen muusikon.
Garnett kuitenkin kiinnitti huomiota siihen, että fyysiset olosuhteet olivat
parantuneet huomattavasti hänen kiireisimmistä ajoistaan, sillä esimerkiksi tiet
olivat nykyisin paljon parempia kuin 1960–1970-luvuilla. Kun matkustaminen
Lontoosta Bristoliin vei aikoinaan – haastateltava ei tarkentanut milloin – lähes
kuusi tuntia, pystyi matkan ajamaan nykyisin kahdessa ja puolessa tunnissa.
Samanlaisia kertomuksia matkustamisesta on havaittavissa myös Kristin McGeen tutkimuksissa, joissa hän tarkastelee newyorkilaisten muusikoiden jalkautumista Groningeen, Hollantiin. McGee ei tosin kiinnitä tähän teemaan laajempaa
huomiota vaan käsittelee sitä ohimennen osana laajempia teemoja. McGeen haastateltavien mukaan matkustamisen ja keikkailun kokemusta muiden muusikoiden
kanssa pidettiin yhtenä kriittisenä pisteenä kansanvälisen jazzartistin statuksen
saavuttamiselle. Haastatteluissa nostettiin myös esille yksittäisten muusikoiden
kokemus siitä, että matkustaminen myös inspiroi soittamista ja säveltämistä. (McGee 2011: 208–209.) Ioannis Tsioulakis taas mainitsee väitöskirjassaan, että ateenalaiset muusikot joutuvat matkustamaan jatkuvasti erityisesti kesäisin. Tsioulakis
myös toteaa, että matkustaminen liitetään muusikoiden keskusteluissa usein teknisen tuen puutteeseen sekä kiertueiden huonoon järjestelyyn. (Tsioulakis 2011: 89.)
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Liikkuvuuden vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin
Tällainen liikkuva toimenkuva vaikuttaa väistämättä myös muusikoiden ihmissuhteisiin. Liikkuvuuden voisi nähdä yhdeksi syyksi siihen, miksi tuntemieni
muusikoiden sosiaalinen verkosto koostuu useimmiten muista muusikoista. Työhön liittyvän päivittäisen liikkuvuuden voi ymmärtää täysin vain toinen muusikko. Eräässä epävirallisessa keskustelussa eräs tuttu muusikko kertoi minulle,
että hän näkee ystäviään hyvin harvoin. Vaikka tapaamisten välillä saattoi olla
jopa useampi vuosi, hän piti silti näitä ihmisiä läheisinä ystävinään. Työtilanteiden arvaamattomuuden takia hän ei voinut koskaan täysin luvata olevansa
vapaa tiettynä aikana.
Muusikoiden kohtaamista käsittelevissä diskursseissa korostuu osaltaan
myös scenen käsite. Alan Barnes taas totesi haastattelussaan, että tavatessaan
samaan yhteisöön kuuluvia tuttuja muusikoita kanssakäyminen aloitettiin aivan kuin kyseinen ihminen olisi tavattu edellisenä päivänä, vaikka välissä olisi
saattanut olla jopa yli vuosi aikaa. Hän piti tätä ominaisuutta erityislaatuisena
muusikkojen ominaisuutena jatkaen kuvaustaan seuraavalla tavalla:
Jos et näe jotakuta ehkä neljään vuoteen ja sitten teette töitä yhdessä. Sitä jatketaan kuin olisitte nähneet viimeksi toissapäivänä −

−. Joten sinä kävelet sisään

ja sanot ensimmäisen röyhkeän sanan toiselle, tiedäthän, heti. ”Ai, se olet sinä!”
Tiedäthän. Ja he vastaavat samalla tavalla ja se on siinä siltä päivältä. Ja sitten
voi mennä taas vuosi − − mutta sinulla on tavallaan lämpimiä muistoja hyvistä
ajoista. Ja menette drinkeille jälkeenpäin ja − −. (Barnes h2011. Suom. kirjoittajan.)

Scenen sisäisessä muusikoiden ajanlaskussa näyttäisi siis olevan yhdentekevää onko tapaamisen välillä muutama päivä, vuosi tai useampi vuosi. Vuorovaikutusta
muusikoiden välillä jatketaan ylläpitäen vaikutelmaa jatkuvammasta kanssakäymisestä osittain vanhojen muistojen pohjalta. Esille ei näytetä myöskään nostettavan sitä mahdollisuutta, että seuraavaan tapaamiseen saattaa kulua vuosi jos toinenkin. Taustalla tässä saattoi olla se tosiasia, ettei säännöllisempien tapaamisten
järjestäminen ollut kiireisen ja liikkuvan työelämän ohella mahdollista. Jatkuvien
sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen oli käytännössä mahdollista vain jos muusikot soittivat samassa bändissä, jolla oli säännöllisesti keikkoja vuoden aikana.
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Muusikoilla saattoi olla myös jopa kuukausien pituisia kiinnityksiä ulkomailla, joiden ajaksi perhe jäi kotiin Englantiin (White 1987: 212–213). Tarkastelussa
on siis huomioitava se, että keikkailu aiheuttaa oman rasituksensa myös muusikon perhe-elämälle. Useimmat muusikot – tosin eivät kaikki – ovat perheellisiä
ja monilla heistä on lapsia. Tämä perhe-elämän ja keikkailun tasapainoilu nousi
esille myös keskusteluissa, joita kävin muusikoiden kanssa haastatteluiden ulkopuolella. Eräs tuttu muusikko kertoi, miten hänellä ei ollut lapsuudesta juurikaan
kunnollisia muistoja omasta isästään, joka oli ollut menestynyt jazzmuusikko.
Hän totesi muistavansa nähneensä isäänsä kunnolla vasta oltuaan kymmenvuotias. Muistot isästä ennen tätä olivat tilanteita, joissa isä oli pistäytynyt kotona ja
tuonut lahjoja, mutta käytännön elämästä arjen tasolla oli huolehtinut perheen
äiti. Vaikka tällaiset tarinat ovat aina yksittäisten perheiden ratkaisuja ja kuvaukset saattavat olla voimakkaasti värittyneitä lapsen muistikuvia tilanteista, on
tarina kuitenkin omalla tavallaan kuvaava. Tutkimuksissa onkin todettu, että
pitkiä työmatkoja tekevät työntekijät viettävät vähemmän aikaa kotona, mutta
vähemmän aikaa myös kodin ulkopuolisissa aktiviteeteissa tai muiden perheenjäsenten kanssa (ks. mm. Jones ym. 2011).
Perhe kuitenkin myös muuttaa väistämättä muusikkojen elämää. Muutamien
muusikkojen kohdalla olen nähnyt, että lapsen syntyminen muuttaa ainakin muutamien ensimmäisten vuosien ajaksi muusikon rytmiä ja matkustamista. Tuntemieni ammattimuusikoiden kohdalla, jotka ovat saaneet lapsia, on muun muassa
ollut nähtävissä taipumusta säännöllisten viikoittaisten esiintymisten etsimiseen
kodin läheltä ja pyrkimyksiä matkustamisen minimointiin. Tietyissä tilanteissa
olen myös nähnyt muutoksia siinä, että keikkoja on saatettu ottaa yhä useammin
myös tahoilta joita on aiemmin kritisoitu. Taloudelliset paineet ja halu viettää aikaa
perheen kanssa kuitenkin vaikuttavat osaltaan muusikon halukkuuteen matkustaa
ja ottaa esiintymisiä vastaan kaikilta mahdollisilta tahoilta.

Johtopäätökset
Kuten John Urry (2011: 6) on todennut, nyky-yhteiskunnan lisääntynyt liikkuvuus yleensäkin vaikuttaa väistämättä ihmisten sosiaalisiin verkostoihin ja siihen,
kuinka ihmiset saavat sosiaalisen elämänsä toimimaan ympäristössä. Toisaalta
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liikkuvuus on luonut tilanteen, jossa ihmiset pystyvät valitsemaan sosiaaliset
ympäristönsä ja verkostonsa yhä vapaammin. Samanaikaisesti ystäviä tavataan
usein hyvin erityisissä paikoissa. Liikkuva yhteiskunta muokkaa osaltaan myös
yksilön käsitystä itsestään. Samalla se tekee elämästä monimutkaisen sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen verkoston, joka voi toisinaan levittäytyä jopa
maailmanlaajuiseksi rakennelmaksi. Urry tosin laskee tähän mukaan myös niin
sanotun virtuaalisen maailman, jota ylläpidetään tekstiviestien, sähköpostien ja
muiden multimediatyövälineiden avulla.
Muusikoiden tilannetta tarkastellessa on toisaalta muistettava, että muusikot
ovat kautta aikojen olleet monessa mielessä epätyypillisten työsuhteiden leimaama ryhmä. He eivät toteuta niin sanottua normaalia tai tyypillistä työsuhdetta,
jonka ajatellaan usein tarkoittavan yhdelle työnantajalle tehtyä jatkuvaa ja kokoaikaista työtä työnantajan määrittämissä tiloissa. (Nikkonen 2004: 21.) Ahti
Nikkonen toteaakin muusikkojen työn olleen alusta alkaen postmodernia työtä,
jota määrittelee määräaikaisuus (Nikkonen 2004: 31).
Kun tarkastelemme jazzmuusikoita osana brittiläistä yhteiskuntaa, tässä lähemmin tarkastelemani jazz-scenen muusikot voidaan nähdä vaeltavana työryhmänä, joka siirtyy paikasta toiseen työn perässä. Perustavana ajatuksena muusikoiden keskusteluissa näytti olevan käsitys siitä, että ollakseen menestyvä
jazzmuusikko Britanniassa, täytyi olla valmis suhteellisen laajaan matkustamiseen. Osalle muusikoista hyvän ja luotettavan auton omistaminen oli keskeinen
osa muusikkoutta. Keskusteluissa mainittiin, miten auton rikkoutuminen saattoi
johtaa työn menetyksiin ja taloudellisiin tappioihin. Autosta luotiin diskursseissa
näin yksi lisätyökalu muusikon pakissa, joka vaikuttaa hänen tuloihinsa. Matkustamista määrittelee osaltaan myös jazzin marginaalinen status ja keikkapaikkojen vähäisyys (vrt. Christian 1987: 225).
Haastattelemieni muusikkojen kohdalla matkustaminen ei välttämättä suuntaudu suosituimpiin kohteisiin tai globaalisti merkityksellisiin paikkoihin, vaan
työ voi viedä muusikon myös varsin pienille paikkakunnille ja syrjäseuduille.
Turismiin verrattuna voidaan todeta, että muusikkojen liikkuvuuteen liitettävät
paikat voivat muuttua; toisten paikkojen kehitys nopeutuu toisten hidastuessa
tai kuollessa, jolloin muusikot jättävät nämä paikat taakseen (vrt. Urry 2011: 9).
Muusikkojen liikkuvuus on kuitenkin jazzin, marginaalisen musiikin lajin, tarjonnan kannalta varsin olennaista. Liikkuvuus kasvattaa potentiaalisen yleisön
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määrää huomattavasti samalla kun hyvätasoista ja kansainvälisestikin laadukasta jazzia pystytään tarjoamaan myös geopoliittisten keskusten ulkopuolella.
Haastattelemieni muusikoiden kohdalla voidaan todeta, että heidän liikkuvuutensa ylläpitää musiikinlajin kysyntää myös seuduilla jossa tarjonta ja laatu olisivat muuten huomattavasti rajallisempia. Samaan aikaan muusikoiden taloudellinen tilanne paranee keikkojen määrän kasvaessa.
Tämän tyyppinen liikkuvuus on osaltaan vaikuttanut myös siihen miten paikkoja koetaan. Urry toteaa, että ihmiset kuuluvat enää yhä harvemmin paikkoihin.
Sen sijaan paikoista on tullut jotain mitä koetaan vierailijoina. Ihmisistä on tullut
yhä useammin paikkojen keräilijöitä, jotka vierailevat paikoissa ajoittain nopeita
liikkumisen välineitä käyttäen. (Urry 2011: 8−9.) Vaikka Urry puhuukin lähinnä
turismiin liittyvästä liikkuvuudesta joka ylittää valtioiden maantieteelliset rajat,
voidaan tätä ajatusta soveltaa myös tarkastelemiini muusikoihin. Tosin muusikkojen liikkuvuuden kohdalla ei aina ole kysymys heidän omasta valinnastaan,
vaan rahan ansaitsemiseen liittyvästä välttämättömyydestä.
Tarkastellessamme jazzmuusikoiden sosiaalisia suhteita ja matkustamista
voimme todeta, että jazzin kenttä muodostaa muusikoille kuvitteellisen yhteisön, jota ylläpidetään diskurssien avulla. Päivittäisen vuorovaikutuksen puuttuessa yhteisöä pidetään yllä kuvittelemalla yhteydet tiiviimmiksi kuin ne oikeasti
ovatkaan. Muusikoiden kohdalla ystävien ja työkavereiden välinen raja on hyvin häilyvä, ja sosiaalisia suhteita pidetään yllä useimmiten juuri liikkuvuuden
asettamissa rajoissa esiintymispaikoilla.
Samaan aikaan muusikkojen matkustamisessa leimallista ei ole matkustamisen päämäärä tai kohde. Cliffordia (1997: 8) lainaten voimmekin todeta, että kulttuuristen performanssien tilat näyttäytyvät, eivät niinkään päämäärinä,
vaan eräänlaisina kontaktialoina (engl. contact zones), joiden lävitse ihmiset ja
asiat kulkevat tai poikkeavat. Esiintymispaikat ovat useimmiten eräänlaisia kohtauspaikkoja, joiden läpi muusikot kulkevat ja joiden välillä he siirtyvät. Paikat
eivät kuitenkaan aina itsessään ole niitä merkityksellisiä kohteita joihin matkataan. Poikkeuksiakin tosin on, mutta erityisen merkityksen omaavat klubit, joihin
muusikolla on tiivis, intiimi suhde, näyttäisivät kuitenkin olevat harvinaisempia.
Matkustamisen määrä ja työalan laajuus muuttaa suurimman osan keikkapaikoista eräänlaisiksi kontaktialueiksi, joiden läpi jazzmuusikot kulkevat. Tällainen näkökulma nostaa esille myös aiemmassa tutkimuksessani esille tulleen
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muusikkojen ja yleisön paikkakokemusten erilaisuuden. Yleisö saattaa liittää
tiettyyn paikkaan varsin paljon emotionaalisia merkityksiä, kun taas muusikolle
kyseinen klubi voi olla vain yksi muiden paikkojen joukossa. (Ks. Hytönen-Ng
2013: 128.) Tietty esiintymistila saattaa sisältää kaksi hyvinkin erilaista paikkaa
tai paikkakokemusta riippuen niihin liitetyistä merkityksistä. Tähän vaikuttaa
osaltaan myös se, että muusikoiden ja yleisön pääsy tiettyihin osiin näitä paikkoja voi olla hyvinkin erilainen ja rajallinen. Yleisöllä ei ole pääsyä kaikkiin niihin tiloihin, joissa muusikot oleskelevat, mutta toisaalta asiakkaiden fyysinen
ja taloudellinen tilanne saattaa myös rajoittaa niitä tiloja joihin heillä on pääsy.
Diskursiivisen psykologian näkökulmasta keskusteluita matkustamisesta
voidaan myös lähestyä muusikoiden tapana rakentaa laajempaa scenen sisäistä
diskurssia. Matkustelua käsittelevät keskustelut voidaan nähdä diskursiivisena
strategiana, joka auttaa muusikoita merkityksellistämään omassa työssä kohdattuja olosuhteita. Tämän diskurssin avulla muusikot rakentavat kuuluvuuden
tunnetta johonkin itseä suurempaan historialliseen jatkumoon, jossa muusikot
ovat aina matkustaneet työn perässä.
Tämän tyyppiset diskursiiviset rakennelmat ylläpitävät muusikoiden matkustamista ja kannustavat yhä uusia muusikkosukupolvia kestämään ja ryhtymään
laaja-alaista liikkuvuutta vaativaan ammattiin. Matkustamista käsitteleviä tarinoita voidaan siten osaltaan pitää tärkeänä osana muusikkoutta sekä muusikkojen laajempaa työmotivaatiota koskevaa keskustelua (vrt. Hytönen-Ng 2013:
128). Tällaisiin diskursiivisiin määrittelyihin rakennetaan sisään usein aitouden
ja autenttisuuden arvoja, joiden kautta myös muusikon menestystä mitataan.
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JULKKISSOIT TIMIA JA
KERSKAKULUTUSTA:
SÄHKÖKITARAN MUODONMUUTOS
T YÖKALUSTA YLELLISYYSTUOT TEEKSI
Rockmuusikoille kuuluneet esineet vaihtavat omistajaa huutokaupoissa, joissa
on totuttu näkemään nykytaidetta, designia ja jalokiviä. Vuoden 2000 syksyllä
huutokauppakamari Sotheby’s järjesti viidennen laajamittaisen myyntitapahtuman Lontoossa nimellä Sotheby’s Fifth Major Sale of Rock’n’Roll Memorabilia at
the Hard Rock Cafe. Myyntiluetteloon oli listattu muiden muassa John Lennonille, Jimi Hendrixille, George Michaelille ja Madonnalle kuuluneita vaatteita,
maksukuitteja, postikortteja ja kirjeitä (Sotheby’s 2000). Muun myytävän ohella
huutokauppakamarit ovat ryhtyneet välittämään rock-muusikoiden ja muiden
julkisuuden henkilöiden omistamia kitaroita.
Käytettyjä kitaroita uusissa käyttöyhteyksissään esittelee myös julkaisu nimeltä Guitar Aficionado. Siinä missä angloamerikkalaiset harrastelehdet Guitar
Player, Guitar Techniques, Guitar World ja Acoustic Guitar sisältävät artikkeleita soittimista, vahvistimista, soitintarvikkeista ja niitä käyttävistä kitaristeista, lähestyy
Guitar Aficionado aihettaan kokonaan uudesta näkökulmasta. Taloudellisesti menestyneille mieslukijoille vuodesta 2009 lähtien suunnattu julkaisu liittää kitaran
elämäntapaan, joka on keskiluokkaisen ja keskituloisen kitaraentusiastin tavoittamattomissa. Kitara esitellään arvokkaana keräilyartefaktina yhdessä muiden
ylelliseen elämäntapaan liittyvien tuotteiden ja palvelujen kuten loistoautojen,
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sikareiden ja viinien kontekstissa. (GAI 2013.) Soitinhuutokauppojen tavoin lehti
herättää kysymyksen siitä, kuinka alun alkaen työkaluiksi tehdyistä soittimista
on tullut vuosien myötä keräilyn kohteita ja luksusesineitä.
Tämän artikkelin aiheena ovat hintavat sähkökitarat ja syyt, jotka hinnannousuun ja soittimien kulttuuriseen arvostukseen ovat johtaneet. Alun alkaen käyttöesineiksi valmistetuista, tehdastekoisista soittimista on tullut keräilyharvinaisuuksia ja luksustuotteita. Muutos heijastuu paitsi niiden hintoihin, myös uusien
soittimen suunnitteluun ja markkinointiin: samalla kun vanhojen arvosoittimien
hinnat ovat kohonneet ja arvostus lisääntynyt, ovat soitinvalmistajat onnistuneet
hyödyntämään populaarikulttuuriin oleellisena osana kuuluvia vintage- ja retrotyylejä. Markkinoilla tämä ilmenee jo valmistusvaiheessa vanhan näköiseksi kulutettujen kitaroiden myynnin lisääntymisenä. Edellä esitetty pätee yhdysvaltalaisiin kitaramarkkinoihin, joskin arvo- ja uusvanhat soittimet ovat rantautuneet
myös Suomeen, minkä vuoksi ne ansaitsevat tulla tässä tarkastelluksi.
Artikkelissani vastaan seuraavaan tutkimuskysymykseen: miksi alun alkaen
työkaluksi suunnitellusta käyttöesineestä on tullut palvonnan kohde ja ylellisyystuote sekä mitkä tekijät tähän kehitykseen ovat vaikuttaneet? Haen vastausta
kysymykseen soittimien kulttuurihistoriallisesta menneisyydestä ja siitä, kuinka
tätä menneisyyttä käytetään uusien merkitysten luomiseen sekä kuinka menneisyys heijastuu uusvanhoihin soittimiin ja uusiin käyttökonteksteihin. Lisäksi
tarkastelen instrumenttien hinnanmuodostusta ja soittimien aitouden merkitystä
suhteessa niiden arvostukseen. Näiden osalta tutkimusaineistoani ovat lehtiartikkelit ja internet-julkaisut koskien erityisesti kahta yksittäistä, Eric Claptonille
(s. 1945) ja Pekka ”Albert” Järviselle (1950–1991) kuulunutta soitinta. Perustelen
valintaani sillä, että näiden nimenomaisten soitinten muuttuminen työkaluista
keräily- ja ylellisyysesineiksi on ehkä kaikkein silmiinpistävin omistajiensa aseman ja heidän musiikkinsa kulttuurihistoriallisen merkityksen sekä soittimiin
julkisuudessa liitettävien narratiivien vuoksi.
Luksustuotteiden osalta tutkimusaineistoani ovat Guitar Aficionado -lehden
numerot ja internet-sivut sekä lehden itsestään julkaisemat mediatiedot. Aiheesta
käydyn keskustelun osalta tarkastelen Fifth Fret -keskustelupalstaa. (FF 2009; GA
2010–2013; GAI 2013; GAM 2013.) Samassa yhteydessä kiinnitän huomiota siihen,
kuinka media ylläpitää ja lisää soittimien arvostusta ja kuinka tähän arvonnousuun suhtautuvat soittimia käyttävät muusikot ja keräilijät. Guitar Aficionadon
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analysointia puoltaa sen soittajien parissa herättämät voimakkaat tuntemukset
ja se, että luksustuotteiden yhdistäminen kitaroihin on ilmiönä verrattain uusi
ja ainutkertainen. Lehteä on julkaistu vasta muutaman vuoden ajan, joskin kitaroita on kerätty enemmän tai vähemmän aktiivisesti jo viisikymmentä vuotta.
Teoreettisesti tukeudun työssäni magian ja fetissin käsitteisiin, joilla selitän instrumenttien käyttötarkoituksen muuttumista. Tarkastelen erityisesti sitä, millaisia merkityksiä ja yliluonnollisia ominaisuuksia tunnettujen muusikoiden omistuksessa ja käytössä olleilla soittimilla uskotaan olevan. Vanhojen ja uusvanhojen
soittimien merkitystä lähestyn populaarikulttuurin tutkimuksen ja kuluttamisen
teoreettisista lähtökohdista, pääasiassa luksuksen käsitteen avulla. Samassa yhteydessä sovellan filosofi Walter Benjaminin käsitettä aurasta, jolla hän viittaa
taideteoksen ainutkertaiseen olemassa oloon ja siitä luotuihin kopioihin. (Ks.
Benjamin 1989 [1936]; Ilmonen: 2007.)
Sähkökitaroista on saatavilla runsaasti tietoa keräilyesineinä ja populaarikulttuurisina artefakteina, mutta ylellisyystuotteina niitä ei ole juurikaan analysoitu.
Koska jälkimmäisen ymmärtäminen ei ole mahdollista ilman tietoa edellisistä,
etenee artikkeli seuraavasti: aluksi esittelen tehtyä tutkimusta ja kontekstoin
tutkimusaiheeni luomalla katsauksen sähkökitaran menestykseen vaikuttaneisiin tekijöihin osana populaarimusiikin suosion kasvua. Tämän jälkeen asetan
kitaran osaksi populaarikulttuurin kierrätystyylejä, muistiteollisuutta sekä populaarikulttuurin tarvetta käyttää menneisyyttään uusien tyylien kasvualustana.
Seuraavaksi luon katsauksen Fender Stratocaster -kitaraan työkaluna ja sijoituskohteena sekä niihin seikkoihin, jotka ovat vaikuttaneet kummankin hinnanmuodostukseen. Tämän jälkeen on vuorossa Claptonin ja Järvisen julkkissoittimiksi
kutsumieni Stratocastereiden ja niistä valmistettujen uusvanhojen kitaroiden tarkastelu. Ennen johtopäätöksiä analysoin vielä kitaroita ylellisyystuotteina Guitar
Aficionado -lehden avulla.

Sarjatuotettu sähkökitara
Keräilysoitinten historiasta, hinnanmuodostuksesta ja teknisistä yksityiskohdista
on julkaistu runsaasti kirjallisuutta, lehtiartikkeleita, internet-julkaisuja, deskriptiivisiä fanikirjoja ja valokuvateoksia. Harrastajien, ammattilaisten ja aikalaisto-
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distajien paneutuminen omiin erityisalueisiinsa on tuottanut yksityiskohtaista
tietoa kitaran historiasta, käyttöyhteyksistä ja soittajista, kun taas yliopistollisen
tutkimuksen aiheina ovat olleet muiden muassa soitinten sosiokulttuuristen ja
musiikkikokemuksiin liittyvien yhteyksien tarkasteleminen. Eri tavoin aihettaan
valottavia teoksia ja siten lähestymiskulmien monipuolisuutta edustavat amerikkalaisten kitaranvalmistajien historiikit American Guitars, Martin Guitars. A History sekä soittimien hintakehitystä ja niiden keräilyä esittelevä Blue Book of Guitar
Values (Wheeler 1982; Longworth 1988; BB 2013). Kokoomateos Guitar Cultures
ja monografia Instruments of Desire - the Electric Guitar and Shaping of Musical Experience analysoivat kitaroita ja kitaristien soittotyylejä tutkimuksellisesta näkökulmasta osana yksilöllistä ilmaisua, identiteettejä, sukupolvia ja eri kulttuureita
(Waksman 1999; Bennett & Dawe 2001).
Yksittäisistä soitimista erityisesti Fender Stratocaster on herättänyt runsaasti
tutkimuksellista ja populaarihistoriallista kiinnostusta. Suomessa viime vuosien
avauksia ovat olleet soittimen tarkastelu osana kuusikymmentäluvun alun rautalankamusiikkia, Stratocasterin tai yleensä sähkökitaran hajottamisen musiikkifilosofinen tutkimus sekä Stratocasterin tuhoamisen esittely osana poliittista
äänitaideteosta. Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksella järjestettiin syksyllä 2011 Stratocaster-seminaari, jossa luennoitiin instrumentin historiasta, sen
rakenteesta ja soittajista sekä soittimen käytöstä elokuvamusiikissa. (Kuljuntausta 2012; Tamminen 2012; Torvinen 2007; Vilkko 2013.) Akateeminen kiinnostus
aihetta kohtaan on ollut kuitenkin suhteellisen vähäistä, verrattuna siihen että
ensimmäiset sarjatuotetut sähkökitarat tuotiin markkinoille Yhdysvalloissa jo
kuusikymmentä vuotta sitten.
Viisikymmentäluvun alussa myös luotiin standardit sille, miltä sähkökitaran
tuli näyttää ja kuulostaa. Soittimen menestystä edesauttoi uuden musiikkityylin,
rock and rollin, suosio. Vaikka Fenderin ja Gibsonin soitintehtaiden ensimmäiset
menestystuotteet ovat rockmusiikin kanssa saman ikäisiä tai muutamaa vuotta
vanhempia, ankkuroitui niiden saundi enemmänkin kahteen muuhun amerikkalaiseen musiikinlajiin, kantriin ja jazziin. Tämä selittyy sillä, että kitaranvalmistaja Leo Fender (1909–1991) oli viehättynyt kantrissa käytetyn steel-kitaran
äänestä (Wheeler 1982: 68). Gibsonin pääsuunnittelija Les Paul (1915–2009) soitti
puolestaan menestyksellisesti jazzia ja viihdemusiikkia yhdessä vokalisti Mary
Fordin kanssa ja esitti kantria taiteilijanimellä Rhubarb Red (Wheeler 1982: 154).
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Kuitenkin vasta kuusikymmentäluvun rockin ja sähköisen bluesin valkoiset
soittajat tekivät sähkökitaroista tunnettuja ja haluttuja muusikoiden ja myöhemmin keräilijöiden parissa. Samalla soittimista tuli erottamaton osa rockin ikonografiaa. Rockin ja popin kuvasto, narratiivit sekä sähkökitaran omaleimainen ja
selkeästi muista instrumenteista erottuva saundi rakensivat osaltaan populaarimusiikin kulttuurihistoriaa ja pitivät soittimet julkisuudessa. Tämä lisäsi sähkökitaran suosiota etenkin tunnetuimpien Gibson Les Paulin ja Fender Telecaster- ja
Stratocaster -mallien kohdalla: niiden tuotanto on ollut keskeytymätöntä lukuun
ottamatta muutaman vuoden taukoa Les Paulin valmistuksessa. Lisäksi soitinten
kopiota ovat valmistaneet lukuisat muut soitintehtaat omilla tuotemerkeillään.
Modernin ajan sarjatuotetun sähkökitaran suosio vertautuu toiseen tehdasvalmisteiseen soittimeen, 1800-luvulla yleistyneeseen pianoon. Molempien
menestys oli sidoksissa oman aikansa soitinteollisuuteen ja musiikin levityskanaviin: pianolla esitettiin musiikkia visuaalisesti välittyvistä nuoteista, sähkökitaralla soitettiin äänilevyiltä ja radiosta omaksuttuja esityksiä. Vähittäismyyjät
mainostivat molempia instrumentteja painetussa sanassa, sähkökitaraa esiteltiin
lisäksi radio- ja televisiomainoksissa.
Pianonvalmistuksessa otettiin käyttöön teolliset valmistustavat 1800-luvun
taitteen jälkeen, mikä tehosti soittimen valmistusta ja alensi sen valmistuskustannuksia. Keskiluokan soitin pianosta tuli vuosisadan jälkipuoliskolla, sillä erityisesti nuorille naisille katsottiin sopivaksi harjoitella laulua ja eleganttia pianonsoittoa. Heille oli suunnattu myös toinen modernin ajan tuote, ompelukone.
Markkinoiden kasvamista heijastaa se, että Yhdysvalloissa julkaistiin hetken aikaa Musical and Sewing Machine Gazette -nimistä lehteä. Nuorten naisten pianonsoiton opettelu ei kuitenkaan selitä vuosisadan lopun ”pianomaniaa”. Tuolloin pianot tulivat laajemman kansanosan ulottuville niiden hintojen laskiessa
ja osamaksusopimuksien yleistyessä. Myös nuottien hinnat laskivat tuotannon
lisääntyessä ja uusien yrittäjien ilmaannuttua markkinoille. (Scott 2008: 28–30.)
Kun 1800-luvun puolivälissä piano oli pääsääntöisesti naisten ja porvariskodin piiriin kuuluva soitin, suunniteltiin sähkökitarat alusta saakka enemmänkin
kodin ulkopuolista ja ammattilaiskäyttöä silmällä pitäen. Myös mediajulkisuus
oli nyt toisenlaista: radio ja televisio tekivät mahdolliseksi kasvattaa sähkökitaran suosiota visuaalisesta paperimediasta poikkeavalla tavalla ja rakentaa instrumentin äänestä soiva brändi. Luultavammin 1950- ja 1960-luvulla tehdyissä
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radiomainoksissa korostettiin instrumentin ammattilaisominaisuuksia ja ainutlaatuista saundia kantriesiintyjien Hank Snown ja Barbara Mandrellin esittäminä. Jingleissä korostettiin mieleenpainuvan sanaleikin avulla, kuinka ”valikoiva
kitaransoittaja valitsee Fenderin” ja että soittimen ”erottaa Fenderiksi jo äänen
perusteella” (“A picky guitar picker picks a Fender; You can tell by the sound,
it’s Fender”) (FGA 2013; FA 2013).
Modernin aikakauden sähkökitara vertautuu äänilevyyn, sillä myös kitaralla
oli radiomainoksessa kahtalainen merkitys: soittimen ääni toimi sekä tuotteena
että itsensä mainoksena. Lisäksi Fender-saundi viittasi niin itseensä kuin myös
muihin tehtaan valmistamien kitaroiden saundeihin, joita oli mahdollista kuulla tanssipaikoilla, radiossa ja televisiossa. Mainoksissa esiintyivät nimenomaan
kantrilaulajat, joiden esittämään musiikkiin sähkökitaran ääni soveltui hyvin,
aivan kuten Leo Fenderin oli ajatellutkin.
Tehdasvalmistettujen pianon ja sähkökitaran erot kuitenkin lisääntyvät käytettyjen ja keräilysoitinten markkinoita tarkasteltaessa. Ei ole tiedossa, että vanhoja pianoja tai flyygeleitä kerättäisiin tai että tietyn taiteilijan käyttämästä tai
omistamasta flyygelistä tulisi huomattavan taloudellisen investoinnin kohde.
Toisaalta mikäli näin on, ei media näytä kiinnittävän asiaan huomiota siinä mittakaavassa, kuin rockin soittajien työkaluihin. Ilmiötä selittää osaltaan populaarija rock-kulttuuriin liittyvän medianäkyvyyden lisäarvo. Äänilevyteollisuudella
on vaikutusvaltainen koneisto käytössään rakentaa sankareitaan (Rothenbuhler
2007: 67), mikä osaltaan heijastuu rockjournalismiin ja kitaraharrastelehtiin ja
niiden myötä soittimien hinnanmuodostukseen.
Yhdysvalloissa soitinmarkkinat muuttuivat suosiollisiksi kitaralle 1940-luvun
jälkeen. Nykyisestä populaarimusiikkitarjonnasta poiketen viime vuosisadan
alkupuolen musiikissa eniten käytettyjä soittimia olivat piano, trumpetti ja saksofoni. Pianolla säestettiin laulua, varhaiselle jazzille tunnusomaista oli trumpetin käyttö, joka kuitenkin luovutti paikkansa saksofonille viisikymmentäluvulle
tultaessa. Kitaraa kuultiin hallitsevana instrumenttina ainoastaan country- ja
blues-esityksissä. (Ryan & Peterson 2001: 101.)
Tärkein yksittäinen syy kitaroiden suosion äkilliselle kasvulle ja niiden erityislaatuiselle asemalle on kuitenkin demografinen: markkinat muuttuivat suurten
ikäluokkien myötä. Kun vuonna 1940 kitaroita myytiin Yhdysvalloissa yhteensä
190 000 kappaletta, oli määrä 1970-luvun alussa kahdeksankertainen. Suurim-
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man osan soittimista ostivat tuona ajanjaksona 12–26-vuoden ikäiset kuluttajat.
Samalla aikavälillä jousisoittimien myynti ainoastaan kaksinkertaistui, pianojen,
puhallinsoittimien ja harmonikkojen myynnin kasvun jäädessä vieläkin vähäisemmäksi. (Ryan & Peterson 2001:101–102.)
Samalla syntyivät käytettyjen kitaroiden markkinat. Vanhoja amerikkalaisia kielisoittimia ryhdyttiin arvostamaan ensimmäistä kertaa kuusikymmentäluvun alun folk-innostuksen aikana. Sähkökitaroille ei vintage-markkinoita ollut olemassa siitä yksinkertaisesta syystä, että niitä oli ehditty valmistaa vasta
muutaman vuoden ajan (Gruhn 2013 [1991]). Käytettyjen soittimien hinnannousun myötä niitä ryhdyttiin myös väärentämään. Esimerkiksi Gibsonilla vuosina 1919–1923 työskennelleen Lloyd Loarin kauden F5-mandoliinit ovat erittäin
haluttuja paitsi korkean laatunsa vuoksi myös siksi, että niitä valmistettiin ainoastaan kahden vuoden ajan. Tänään Loar-kauden F5-mandoliineja on markkinoilla enemmän väärennettyinä kuin alkuperäisinä. (Wheeler 1982: 100; Gruhn
& McKnight 2013.)

Menneisyys ja sen tuotteistaminen
Koska musiikkia tehdään soittimilla, ovat ne ovat osa musiikkiteollisuutta ja siten sen tuotannon ja kulutuksen trendejä ja muoti-ilmiöitä. Viime vuosina näitä
ovat määrittäneet lisääntyvässä määrin nostalgia ja kierrätystyylit.
1900-luvun musiikissa merkillepantavaa ei ole se, kuinka paljon teknologia
on muuttanut musiikkia vaan pikemminkin se, kuinka vähäisiä muutokset ovat
olleet. Cd:n markkinoille tulon jälkeen uudelleenjulkaisujen määrä on kivunnut viiteenkymmeneen prosenttiin suhteessa uusiin julkaisuihin ja iPodeillakin
kuunnellaan mieluummin ennalta tuttua kuin uutta musiikkia. Yhtä lailla kaupallisten radioiden yleistyminen 1980-luvun puolenvälin Suomessa monipuolisti
musiikkitarjontaa. Runsaat viisi vuotta myöhemmin lähetysteknologian uudistuminen yhdistettynä amerikkalaiseen formaattiradion käytäntöihin ja taloudellisiin realiteetteihin kavensivat musiikkitarjonnan toisteiseksi lähetysvirraksi.
(Frith 1996: 245; Frith: 2007: 251; Uimonen 2011.)
Sähkökitaran teknologinen kehitys on ollut kuitenkin verrattain vähäistä.
Vaikka sitä on käytetty varsin radikaalisti musikologisista, sosiologisista ja kult-
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tuurisista näkökulmista arvioituna (vrt. Waksman 1999), ei soitin ole perustoiminnoiltaan muuttunut olemassa olonsa aikana käytännöllisesti katsoen lainkaan. Liiketoiminnan kannalta tämä muuttumattomuus on hyve, etenkin kun se
yhdistetään tiettyjen soitinmerkkien laajaan tunnettavuuteen. On riskittömämpää myydä tunnettua sähkökitaraa tai sen kopiota kuin että ryhdyttäisiin suunnittelemaan, valmistamaan, tuomaan markkinoille ja kampanjoimaan kokonaan
uuden instrumentin tai tuotemerkin tunnetuksi tekemisessä.
Muuttumattoman sähkökitaran menneisyys ja nykyisyys liittyvät osaksi laajempia populaarimusiikin tuotannon ja kulutuksen kierrätystyylejä, joita kutsutaan vintageksi ja retroksi. Vintage-termillä viitataan alkuperäisiin esineisiin,
kun taas retro tarkoittaa uusia tuotteita, jotka jäljittelevät eilispäivän designeja.
Retro eroaa vintagesta myös sen suhteen, että se on jotakin äskettäistä, elävässä
muistissa tapahtunutta. Vintage-termi juontaa juurensa viinin kauppaamiseen,
mutta merkitsee nykyisin yleisesti ymmärrettynä tietyn tyyppisiä autoja, soittimia tai ylipäänsä jotakin sellaista, jossa ”ikää voidaan käyttää laadun leimana”.
(Reynolds 2012: 189; 192–193.) Siinä missä nostalgia ja muistaminen liittyvät henkilökohtaiseen kokemiseen sekä elettyyn ja koettuun menneisyyteen, viittaa retro
rakennettuun menneisyyteen nykyisyyden käytössä.
Retroa ei olisi olemassa ilman arkistoituja dokumentteja ja niiden saatavuutta,
jotka mahdollistavat vanhojen tyylien yksityiskohtaisen rekonstruoinnin. Käsitteenä retro viittaa enemmänkin populaari- kuin korkeakulttuurisiin esineisiin
eikä sillä ole taipumusta idealisoida tai sentimentalisoida mennyttä vaan pikemmin huvittua ja lumoutua siitä. Menneisyyttä käytetään arkistomateriaalina, josta
uutetaan alakulttuurista pääomaa. (Reynolds 2012, xxx–xxxi.) Sähköisen tiedonvälityksen ja televisioaikakauden instrumenttina sähkökitaran käyttö on perusteellisesti dokumentoitu, minkä vuoksi se täyttää hyvin paitsi vintage- myös
retro-esineen kriteerit.
Vintagen ja retron käsitteenmääritystä voidaan tarkentaa tekemällä ero kahdenlaisen nostalgian välillä. Teoreetikko ja mediataiteilija Svetlana Boymin runollisin sanoin restoratiivinen (engl. restorative) nostalgia ei ajattele itseään nostalgiana vaan totuutena ja traditiona. Reflektiivinen (engl. reflective) nostalgia puolestaan
viipyilee kaipuun ja johonkin kuulumisen ambivalenteissa tuntemuksissa, muttei
välttele moderniteetin tuottamia ristiriitaisuuksia, mukaan lukien ironiaa (Boym
2001: xviii).
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Sähkökitaroista Fender Stratocaster sopii sekä vintagen että retron viitekehyksiin. Perustaltaan instrumentti on säilynyt samanlaisena, kuin mitä se oli
yleistyessään viisikymmentäluvun puolenvälin jälkeen. Myös muut Fenderin
valmistamat sähkökitarat ovat säilyttäneet vintage-arvonsa ja haluttavuutensa
markkinoilla vuosikymmeniä. Retron määritelmään sopii luontevasti valmistajan
Custom Shop -tuotantolinja, jossa uudet soittimet valmistetaan näyttämään vanhoilta ja kuluneilta käytössä syntyneine lommoineen ja kolhuineen ilman, että
soittimen käytettävyys tai soitettavuus käsittelystä huonontuisi. Nämä uusvanhat soittimet ovat erikoisvalmistettuja ja siten hinnaltaan kalliimpia verrattuna
perustuotannossa oleviin instrumentteihin.
Musiikin tekemiseen ja välittämiseen liittyvä liiketoiminta mahdollistaa boymlaisittain reflektiivisen nostalgian kokemuksen. Nuoruudessaan rockia kuunnelleet keski-ikäiset ovat kiinnostuneita sen kuunteluun oleellisesti liittyvistä
vanhoista esineistä, kuten äänilevyistä ja käyttämistään c-kaseteista. Tässä teknostalgiassa (engl. technostalgia) voi olla kyse ”katkeransuloisesta kaipuusta menneeseen, joka voidaan kokea ja elää uudelleen vanhan teknologian avulla” (Fickers
2009: 136; Uimonen 2012).
Vintage-muoti kuuluukin erityisesti keskiluokan kiinnostuksen kohteisiin. Mitä alemmaksi journalisti ja tietokirjailija Simon Reynoldsin sanoin ”luokkatikkaita” laskeudutaan, sen merkittävämmäksi tekijäksi muodostuu se, että hankittavat
tuotteet ovat uusia. Yksin luokka ei kuitenkaan riitä selittämään kitaroiden vintage- tai keräilyinnostusta, vaan sitä määrittää varsin voimakkaasti myös aiheesta
innostuneiden sukupuoli: kitaraentusiastien Vintage Guitar -keräilysoitinlehden
tilaajista 99 prosenttia on miehiä. (Ryan & Peterson 2001: 105; Reynolds 2012: 194.)
Etenkin rockin työkalujen ja populaarikulttuurin artefaktien keräilyä voidaan
selittää maskuliinisuuden ideaaleilla – tai pikemminkin niiden kyseenalaistamisella. Keräilyharrastuksen on väitetty mahdollistavan vaihtoehtoisen maskuliniteetin rakentamisen, jossa hallinnan tunne syntyy osaamisesta ja asiantuntevuudesta. Tämän on tulkittu vetoavan sellaisiin miehiin, jotka eivät kiinnostu
johtamiseen tai voimaan liittyvistä ideaaleista tai ovat niihin kykenemättömiä.
”Nörteillä ei ole auktoriteettia, heistä tulee auktoriteetteja makunsa ja kulttuurisen asiantuntemuksensa myötä”, kärjistää Reynolds (2012: 101). Kitaran keräämiselle tuo entisestään lisäarvoa rockiin ja rock-kitaraan liitetty maskuliinisuus,
jota voi hankkia omakseen taloudellista sijoitusta vastaan.
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Miehet tuskin pitävät musiikista sen enempää kuin naiset, joten mikäli keräilyilmiössä ylipäänsä on jotakin maskuliinista, liittyy se mahdollisesti tarpeeseen
kontrolloida sitä, joka kontrolloi itseä. Näin musiikin asettaminen systemaattisen
tiedon alueelle on keino suojautua kontrollin menettämistä vastaan. Maskuliinisuuden ideaaleihin on liitetty länsimaisessa kulttuurissa rationaalinen osaaminen.
Tästä pohjimmiltaan on kyse myös tietyissä musiikkianalyyttisissa metodeissa: halusta analysoida, ymmärtää, systematisoida ja rationaalisesti kontrolloida emootioita aiheuttavaa ilmiötä. (Ks. Jokinen 2003: 24; Torvinen 2007: 93–94.)
Keräilyharrastuksessa voi toisaalta olla kyse metsästyksen ja haltuunoton mukanaan tuomasta jännityksestä. Keräilijöiden käyttämään terminologiaan kuuluukin aarteenetsinnän ja kullankaivuun yhteydessä käytetty valtauksen käsite,
mihin viittaa myös erään harrastuslehden nimi Goldmine. Metsästys-termin käyttäminen erottaakin keräilyn selkeästi shoppailusta, jonka on joissakin tapauksissa katsottu olevan stereotyyppisen feminiinistä toimintaa. (Reynolds 2013: 102.)

Työkalu ja keräilykohde
Fenderin sähkökitarat valmistettiin työkaluiksi. Niiden suunnittelu- ja valmistusprosesseja määritteli pitkälle käytännöllisyys, sillä yhtiön tavoitteena oli valmistaa
edullisia, kestäviä ja toimivia massatuotettuja soittimia. Fender olikin ensimmäinen, joka kykeni valmistamaan ammattitason kiinteärunkoisen sähkökitaran alle
200 dollarin. Kyseessä oli tuotantokustannuksiltaan kannattava, teollisesti valmistettava sarjatuote ja esimerkki teollisesta muotoilusta, joka perustui soittajilta
vastaanotettuun palautteeseen. (Wheeler 1982: 67.) Yhtäläinen modernin aikakauden tehokkuus leimasi muutakin ajan musiikkiteollisuutta. Äänilevybisneksen ja
soitinrakennuksen menestystä edistivät, elleivät nyt suoranaisesti fordistiset valmistusmenetelmät, niin kuitenkin rationaalinen ja ripeä toiminta: viisikymmentäluvun chicagolainen Chess-levy-yhtiö kykeni äänittämään, painamaan ja toimittamaan levyn radiolähetykseen tarvittaessa kahden päivän varoajalla (Pegg 2002: 70).
Fenderin kiinteärunkoisista Broadcaster (1948), Telecaster (1950) ja Esquire
(1951) -sähkökitaroista ensin mainitut liittyvät viisikymmentäluvun teknologisen
kehityksen historiaan muutenkin kuin soitinrakennuksen osalta. Leo Fender oli
ammatiltaan radioasentaja, joka vahvistinlaitteiden ohella rakensi oman radio-

69

JULKKISSOIT TIMIA JA KERSKAKULUTUSTA: SÄHKÖKITARAN MUODONMUUTOS

aseman ja siitä inspiroituneena nimesi soittimensa Broadcasteriksi. Tuotemerkki oli kuitenkin jo rekisteröity Gretsch-valmistajan rummuille ja banjoille, joten
Fender päätti korvata radioon liittyvän Broadcaster-nimen enemmän tulevaisuuteen suuntautuneella Telecasterilla, jolla vihjattiin television tulevaan suosioon.
(Wheeler 1982; Waksman 1999: 42.)
Fender Stratocaster esiteltiin virallisesti vuonna 1954. Se erottui erikoisen ulkonäkönsä vuoksi selkeästi muista markkinoilla olevista kitaroista. Vaikka Fenderin tavoitteena oli ennen muuta järkevän ja toimivan työkalun valmistaminen,
hämmensi soittimen eksoottinen ulkomuoto konventionaalisempiin kitaramalleihin tottuneita kuluttajia.
Stratocasterissa yhdistyi monia teknisiä uudistuksia, jotka lisäsivät sen toimivuutta ja työkalumaisuutta. Niin sanottu kaksisarvinen ja ergonomiseksi muotoiltu runko myötäili soittajan ruumiinrakennetta ja helpotti soitettavuutta ylärekisterissä; korkeus-, pituus- ja sivusuuntaiset säädöt mahdollistivat yksittäisten
kielten säätämisen; kolme mikrofonia lisäsivät sointivalikoimaa ja soittimen rungossa olevien jousien avulla oli mahdollista säätää vibratokammen jäykkyyttä.
(Wheeler 1982: 76; ks. kuva 1.)
Mikä sitten tekee käytännön tarpeita silmällä pitäen suunnitellusta soittimesta
keräiltävän ja minkä vuoksi käyttöesineet halutaan tallentaa yksityiskokoelmiin
ja museoihin? Etenkin vitaalisen rock and rolliin soittamiseen liittyvien esineiden
säilöminen vitriineihin vaikuttaa lähtökohtaisesti aavistuksen ristiriitaiselta. Tätä
vahvistaa musiikkisosiologi Theodor Adornon (1981 [1967]: 173; ks. myös Reynolds
2012: 11–13) käsitys, jonka mukaan museolla ja mausoleumilla on semanttinen yhteys: museo antaa esineelle lopullisen lepopaikan, jolloin esineellä ei ole enää elävää
suhdetta katsojaansa. Yhteys museon ja mausoleumin välillä on joidenkin rockmusiikin historian muistoesineiden kohdalla konkreettinen ja siten hieman morbidikin: Yhdysvaltain Clevelandissa sijaitsevassa Rock and Roll Museumissa ovat
näytteillä genreä popularisoineen radiotiskijukka Alan Freedin (1921–1965) tuhkat
ja reggaemuusikko Bob Marleyn (1945–1981) hiuskiehkura. Rocktähteyden, faniuden ja kuoleman suhdetta kommentoitiin myös Nykytaiteen museo Kiasman (2012)
Thank You for the Music -näyttelyssä vuonna 2012. Graham Dolphi asetti teoksessaan
näytteille kopiot Freddie Mercuryn puutarhan ovesta, Marc Bolanin kuolonkolarissa auton romuttaneesta puunrungosta sekä puistonpenkistä lähellä Kurt Cobainin asuntoa, joihin fanit olivat kaivertaneet tervehdyksiä edesmenneille idoleilleen.
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Kuva 1. Fender Stratocaster 1954. wIKIpEDIA.
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Myös rock and rollin työkalujen ja kielisoittimien muuttuminen keräilyesineiksi on herättänyt intohimoista keskustelua puolesta ja vastaan. Ensimmäisenä ilmiötä kritisoivat soittajat, jotka katsovat että kohonneiden hintojen vuoksi
keräilysoittimet alkoivat olla musiikin ammattilaisten ulottumattomissa. Tämä
pitääkin paikkansa, sillä keräilykitaroissa ei ole kyse yksinomaan niiden säilyttämisestä, vaan soittokuntoisista instrumenteista, jotka ovat markkinoilla ja joiden arvo määräytyy lähtökohtaisesti sen mukaan, mitä ostaja on niistä valmis
maksamaan.
Keräilysoittimen hintaan vaikuttavat useat yksittäiset tekijät. Mikäli soittajalla
on tarvetta edulliselle käyttösoittimelle, täyttää periaatteessa mikä tahansa toimiva soitin tämän tarpeen. Soittimen reaaliarvo koostuu soittimeen käytettyjen
materiaalien arvosta ja soitinrakentajan ammattitaidosta. Materiaaleja vanhojen
soittimien tekemiseen ei kuitenkaan ole aina saatavilla puhumattakaan siitä, että
soittimien sarjatuotannon sijaan tiettyjä materiaaleja saa ainoastaan erikoistilattuna. (Gruhn 2013 [1991].) Uhanalaiset puulajit, kuten Brasilian ruusupuu kuuluvat
nykyisin erittäin rajoitetusti saatavilla oleviin materiaaleihin.
Soittimen kunto vaikuttaa keräilysoittimen hinnanmuodostukseen, joskin
muusikko valitsee useasti hyväsointisen soittimen, vaikka tarjolla olisi parempikuntoinen mutta huonommin soiva instrumentti. Kalliimmissa keräilysoittimissa
virheettömyys voi nostaa hintaa yli puolella siitä, kuin mitä ainoastaan hyväkuntoinen soitin maksaisi. Tästä säännöstä poikkeuksena ovat korkean käyttöarvon
soittimet. Mainittu Loar-aikakauden mandoliini maksaa huonokuntoisena lähes
virheettömän vastaavan soittimen hinnan, sillä siitä ovat kiinnostuneita yhtälailla
keräilijät kuin muusikot. Merkillepantavaa on, että suurin ero kitaran ja muiden
keräilyesineiden, kuten aseiden, kolikkojen ja postimerkkien välillä, on soittimen
käyttöarvo. (Gruhn 2013 [1991].)
Alkuperäishinnalla ei ole vintage-soittimen kohdalla juurikaan merkitystä,
joskin se auttaa määrittelemään soittimen hinnanmuutosta. Esimerkiksi tämän
päivän Fender Stratocaster on ostajalleen merkittävästi halvempi, kuin mitä se
oli 1950-luvun lopulla. Myös virheetön myyntiluettelosoitin on useasti arvokkaampi saman ajan erikoisvalmisteiseen instrumenttiin verrattuna. Harvinaisuutta enemmän soittimien arvoa määrittää kuitenkin kerääjien lukumäärä: kun
keräilemisestä innostuneiden määrä kasvaa, nousevat myös soittimien hinnat.
(Gruhn 2013 [1991].)
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Keräilysoittimen aitouden todistaminen edellyttää sen historian, soittimen
osien ja valmistusmenetelmien tuntemusta. Stratocasterin lukuisien osien vaihdettavuus (ks. kuva 1) tekee sen arvon määrittelemisen haasteelliseksi. Keräilysoittimien myynti-ilmoituksiin listataan yksityiskohtaisesti alkuperäiset ja vaihdetut osat sekä se, onko soitin maalattu uudelleen. Syy on itsestään selvästi se,
että käytössä kuluvia osia vaihtamalla soittimen keräilyarvo laskee. Historiallisten valmistusmenetelmien tunteminen helpottaa iänmääritystä. Tästä esimerkkinä olkoon Fender Stratocasterin plektrasuojan alla oleva pieni, tuskin havaittava
naulanreikä, johon kiinnitettiin pidike kitaran rungon ruiskumaalauksen ajaksi
(Wheeler 1982: 81). Menetelmää käytettiin vuoteen 1959 saakka, minkä perusteella valmistusvuosi voidaan päätellä tätä aiemmaksi.
Muusikon ja keräilijän näkökulmasta tarkasteltuna Stratocasterin muunneltavuus on ollut sen siunaus ja kirous. Muusikko on saanut kitarastaan halutunlaisen vaivattomasti osia vaihtamalla tai korvaamalla kuluneet uusilla. Tämän
jälkeen keräilijöiden ja soitinkauppiaiden on kyettävä tunnistamaan osien alkuperä, niiden puuttuminen tai vaihtuminen ja pystyttävä arvioimaan korjausten vaikutus instrumentin hinnanmuodostukseen. Soitinten arviointiin liittyvällä tiedollisella auktoriteetilla on taloudellista merkitystä arvioijalle ja soittimen
omistajalle, sillä alkuperäiseksi todistettu soitin on turvallisempi myydä ja ostaa.
Soittimien markkinat ovat vahvasti yhdysvaltalaiset, mikä on synnyttänyt
runsaasti asiantuntemusta ja soittimien hinnan arviointipalveluja. Näitä tarjoavat alan etabloituneet vähittäismyyjät, jotka suorittavat soitinten arviointeja
(engl. appraisals) ja siten osaltaan sääntelevät soittimien hinnanmuodostusta. Arvioinnin kustannukset riippuvat siitä, kuinka yksityiskohtaisesti työ tehdään ja
”investoinnin” markkina-arvo määritellään (Gruhn 2012).
Keräilysoittimien arvostusta ja hinnanmuodostusta muokkaavat soitinkauppaan liittyvien asiantuntijajulkaisujen ohella uudet kanavat, joissa esitellään keräilysoittimia sellaisille yleisölle, jotka eivät ole vielä markkinoiden liikkeitä havainneet. Tästä esimerkkinä talouselämän Forbes-julkaisun (2011) artikkeli The
Best Vintage Guitar Deals, joka tekee selkoa kitarasta sijoituskohteena. Forbesin
asiantuntijana käyttämän kitarakauppiaan viesti on pohjimmiltaan sama kuin
muussakin sijoitustoiminnassa: hinnat nousevat ja laskevat hankalasti ennustettavien suhdanteiden mukaan.

73

JULKKISSOIT TIMIA JA KERSKAKULUTUSTA: SÄHKÖKITARAN MUODONMUUTOS

Kitarajumalan kosketus ja mitä se maksaa
Erityisaseman kitaraentusiastien mielenkiinnon kohteena ovat saavuttaneet
soittimet, jotka ovat kuuluneet julkisuuden henkilöille ja/tai jotka näitä soittimia ovat käyttäneet. Instrumentit ovat olleet fyysisessä kosketuksessa soittajaan ja osana musiikin säveltämistä, tallentamista ja esittämistilanteita. Nämä
julkkissoittimet ja niihin liittyvä liiketoiminta ylläpitävät, mutta samalla myös
kyseenalaistavat ilmiötä, jota filosofi Walter Benjamin kutsuu auraksi: taideteoksen ainutkertaista olemassaoloa, joka puuttuu sen uusinnokselta (Benjamin
1989 [1936]: 142–146).
Benjaminin mukaan taideteoksen ainutkertainen olemassaolo tietyssä paikassa on ennakkoedellytys aitouden käsitteelle. Sen teknisellä uusintamisella ei
ole mitään tekemistä ”todellisen aitouden” määreiden kanssa. Esineen aitouteen
kuuluu kaikki se, mikä on välitettävissä esineen syntymisestä lähtien, sen materiaalisesta olemassaolosta esineen historialliseen todistusarvoon saakka. (Benjamin 1989 [1936]:142–143.) Tämä selittää kiinnostuksen julkkiskitaroihin. Niihin
liittyvät narratiivit selittävät yksityiskohtaisesti sen, mistä soittimet on hankittu,
mitä niillä on soitettu, missä paikoissa niitä on käytetty sekä kenen omistuksessa
ja käsissä ne ovat olleet.
Teknisessä uusintamistapahtumassa esineen aineellinen kesto menettää merkityksensä ja siihen liittyvä historiallinen todistusaines joutuu kyseenalaiseksi.
Samalla kyseenalaistetaan esineen arvovalta. Taideteoksen aura, eli sen ainutkertainen olemassa olo kärsii teknisen uusintamisen aikakaudella. (Benjamin 1989
[1936]: 143–144.) Sarjavalmistettuina esineinä sähkökitarat itsestään selvästi kyseenalaistavat esineen ainutkertaisen olemassa olon. Merkillepantavaa kuitenkin
on, että osaan näistä sarjavalmistetuista esineistä liittyy auraattisia ja uniikkeja
ominaisuuksia sen perusteella, että ne ovat olleet jonkun merkittäväksi katsotun
henkilön omistuksessa. Omistussuhteen myötä niihin katsotaan siirtyneet ominaisuuksia, jotka näennäisesti samanlaisilta soittimilta puuttuvat. Näitä uniikkeja, mutta samalla kuitenkin populaarimusiikin retroteollisuuden hyödyntämiä
soittimia ovat Eric Claptonille ja Pekka ”Albert” Järviselle kuuluneet Fender
Stratocasterit.
Kitaravirtuoosin omistaman soittimen, tai kelle tahansa julkisuuden henkilölle kuuluneen esineen merkitystä, voidaan selkeyttää antropologian pars pro toto
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- ja fetisismi -käsitteiden avulla. Kansatieteen käsite pars pro toto viittaa magiaan
ja siihen kuinka sen avulla on mahdollista hallita supranormaalien olentojen ja
voimien vaikutusta. Maagisten toimien taustalla on analoginen ajattelutapa: ”sama aiheuttaa samaa”, ”mikä tapahtuu kuvalle tapahtuu kuvatulle”, ”kerran kosketuksissa olleilla on jatkuva yhteys” ja ”osa edustaa kokonaisuutta” (PT 2013).
Analoginen ajattelutapa vaikuttaa kuuluisuuksien omistamien soittimien arvostukseen ja sen myötä niiden hinnanmuodostukseen. Sijoitustoimintaa lukuun
ottamatta rationaalisia syitä soittimien hankkimiselle onkin työläs löytää. Yksinomaan muusikon näkökulmasta ajateltuna kitaran käyttöarvo tulisi välittömästi
arvioitavaksi: olisi kenties epäilyttävää hankkia omistukseensa maailmankuulun
soittajan instrumentti ja päätyä pohtimaan syitä, minkä vuoksi tämä siitä halusi luopua. Oliko syynä rahapula vai pahimmassa tapauksessa se, että soitin oli
epäkelpo tai viallinen? Keräilijällä ei tätä ongelmaa ole.
Benjaminin auran käsitteelle rinnakkainen selitys keräilyinnostukselle on fetisismi. Tällä tarkoitetaan kansatieteen parissa ”mahdikkaiksi” koettuja esineitä
ja sitä, kuinka niiden voimalatausta on uskottu voitavan lisätä tai vähentää (PT
2013). Adorno puolestaan viittaa musiikin fetisoitumisella siihen, kuinka siitä
tulee kuuntelun sijaan kulutuksen kohde. Samassa yhteydessä hän mainitsee
vanhojen instrumenttien arvostuksen nousun ja kuinka soittimet muuttuvat fetisseiksi, kun ne irrotetaan käyttöyhteydestä ja kokonaisuudesta, joissa ne saavat
merkityksensä. (Adorno 2002 [1938]: 295.) Tästä on kyse myös aiemmin mainitussa esineiden museoimisessa, jolloin soittimen käyttäminen osana sinfoniaorkesteria tai muuta musiikillista käyttöyhteyttä olisi ainoa konteksti, jossa se voisi
saada merkityksen.
Tästä poiketen soittimien keräilyssä viehättää itse instrumentti sillä soitettua
musiikkia enemmän. Tietyntyyppisellä tai tietyllä soittimella tehty musiikki tuo
materiaaliselle instrumentille pikemminkin immateriaalista lisäarvoa, mikä kasaantuu entisestään kuuluisuuksien käyttämien soitinten kohdalla. Tunnetuille
soittajille kuuluneet instrumentit edustavat adornolaisittain fetisoitumista puhtaimmillaan: joissakin tapauksissa niiden arvo on numeraalisesti mitattavissa
riippuen siitä, minkä verran soittimiin ollaan valmiita taloudellisesti sijoittamaan.
Tunnetuin yksittäinen esimerkki lienee englantilaisen, blues-kitaristina uransa aloittaneen Claptonin Fender Stratocaster, joka myytiin Christies’-huutokauppakamarilla Lontoossa vuonna 2004. Blackieksi nimetystä soittimesta maksettiin
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959 500 dollaria, mikä on korkein yksittäisestä kitarasta maksettu hinta1. Clapton
rakensi kitaransa vuonna 1970 edullisesti hankkimistaan Stratocastereista, jotka
eivät kelvanneet kellekään. Hän käytti soitinta aktiivisesti viidentoista vuoden
ajan kiertueilla, studiossa, musiikkivideoilla ja mainoksissa. Soitin jäi viimein
käytöstä, sillä sen täydelliseen soittokuntoon palauttaminen olisi vaatinut kitaran kaulan vaihtamisen. (WE 2013.) Blackien myyntihinta ja keräilyarvo olivat
ostohetkellä mitättömiä; vasta soittajan käyttämänä ja keräilysoittimien arvon
lisääntyessä niistä tuli haluttuja. Vintage-soittimen kriteerejä Claptonin kitara ei
paradoksaalisesti täytä, sillä soitin ei ole osiltaan alkuperäinen eikä soitettavuudeltaan parhaassa mahdollisessa kunnossa.
Suomessa entisen omistajansa vaikutusta kitaran hinnannousuun voidaan
tarkastella Albert Järvisen omistaman Fender Stratocasterin avulla. Soitinta esiteltiin Kaleva-sanomalehden artikkelissa, jonka teksti ja otsikko vahvistavat
pars pro toto -uskomuksen paikkansapitävyyden. ”Myytävänä kitara ja soittajan sielu” -nimetyssä lehtiartikkelissa esitellään kitara, jolla Järvinen soitti muiden muassa Hurriganes-yhtyeen Roadrunner-levyn osuudet (Vuori 2010). Tarina muistuttaa kertomusta Claptonin kitarasta, sillä tämäkin soitin koottiin alun
alkaen ylijäämämateriaaleista. Muusikko Lefa Kiviharju rakensi instrumentin
vakuutusyhtiöltä ostamistaan Fender Stratocasterin rungosta, Fender Telecasterin kaulasta ja bassokitaran nauhoista. Lehtijutun perusteella ”RoadrunnerStraton” hintapyyntö oli vajaat 50 000 euroa. Soittimen maagisia ominaisuuksia lisää entisestään Kiviharjun soittimen myyjälle todeksi vahvistama huhu,
jonka mukaan kitarassa olisi Jimi Hendrixin kitaran volyyminuppi. Kiviharju
korjasi nupin talteen Hendrixin kolhittua kitaraansa Helsingin Kulttuuritalolla
esiintyessään vuonna 1967. (Vuori 2010.) Modifikaatio ei varmuudella muuta
instrumentin soitannollisia ominaisuuksia millään tavalla. Pars pro toton kannalta on kuitenkin oleellista, että Kalevan artikkeli todistaa äänenvoimakkuuden säätimen aidoksi.
1

Kirjan mennessä painoon myytiin Bob Dylanin Newportin Folk Festivalilla vuonna 1965

käyttämä Fender Stratocaster Christie’sillä ennätykselliseen 965 000 dollarin hintaan.
Myyntiargumenttina oli, että folk-yleisöä hätkähdyttäneen esityksen jälkeen kaikki halusivat
ostaa sähkökitaran ja että juuri tuona nimenomaisena hetkenä folk muuttui rockiksi. (BBC 2013.)
Yhden ainoan esiintymisen ja soittimen niskoille sälytettiin myyttinen ja raskas painolasti, mikä
myös heijastui toivotulla tavalla instrumentin myyntihintaan.
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Massatuotettujen retro- ja vintage -esineiden määrä kumuloituu sen myötä,
mitä enemmän populaarikulttuurilla on menneisyyttä takanaan. Tämän myötä
menneisyyttä on mahdollista keksiä uudelleen ja tulkita se halutunlaiseksi: kun
levynkerääjät löytävät vanhoilta äänitteiltä kiinnostavia, aiemmin kuulemattomia artisteja, joillakin heistä on ollut tapana laskea ne tiettyyn, itse keksimäänsä
genreen kuuluviksi (ks. Reynolds 2012). Tässä suhteessa vintage-soittimet muodostavat poikkeuksen, sillä soittimia on saatavilla rajoitetusti: niitä on valmistettu tietty määrä, osa soittimista on tuhoutunut ja osaa muokattu niin, että ne
täyttävät huonosti vintage-soittimen kriteerit.
Ratkaisuksi lisääntyneelle kysynnälle soitinvalmistajat ovat ryhtyneet ammentamaan omasta historiastaan. Ne korostavat aiemmista malleistaan vähemmälle huomiolle jääneitä erityispiirteitä ja rakentavat vanhoista soittimistaan
yksityiskohtaisia kopioita. Määritelmällisesti osa retroa on mainittu arkistoidun
dokumentin saatavuus ja siten mahdollisuus rakentaa vanha tyyli uudelleen pienintä yksityiskohtaa myöten. Tähän liittyen soitinvalmistajat tarjoavat kuluttajalle alkuperäiskuntoisen vintage-kitaran hankkimista edullisemman tavan kokea
vanhan soittimen aura: hän voi hankkia uusvanhan soittimen, joka on rakennettu
kuluneen näköiseksi, tuntuiseksi ja kuuloiseksi.
Lisäksi on luotu markkinat instrumenteille, jotka valmistetaan tehtaalla kuluneen näköisiksi ja jotka ovat joissakin tapauksissa jäljennöksiä kuuluisien muusikoiden omistamista kitaroista. Tällä kloonaukseksi kutsutulla menetelmällä
tarkoitetaan yksityiskohtaista julkkiskitaran jäljentämistä ja vanhentamista (VCG
2013), millä pyritään soittimen auraattisten ominaisuuksien hyödyntämiseen.
Virheettömään jäljentämiseen ja alkuperäisten piirteiden siirtämisen mahdollisuuteen vihjaa myös menetelmän kloonaus-nimi.
Markkinoiden kasvavaan kysyntään reagoi vuonna 1987 toimintansa aloittanut Fender Custom Shop (2013). Se ryhtyi vanhojen myyntiluettelosoittimien yksityiskohtaiseen uudelleen valmistukseen lisäten 1990-luvun puolivälissä
tuotantoonsa uusvanhat soittimet. Syynä tähän oli havainto siitä, että soittajat
pitivät patinasta, mutta eivät innostuneet vintage-soittimien korkeista hinnoista
ja kauppaan liittyvistä epävarmuustekijöistä. (GA 2011a: 68.)
Pars pro toto -käsitys selittää myös uusvanhojen julkkissoittimien menekkiä.
Järvisen ja Claptonin kitaroiden jäljennökset ovat pieniä kolhuja myöten tarkkoja kopioita heidän käyttämistään instrumenteista. Vuonna 2006 Fender Custom
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Shop valmisti 275 kappaleen erän Claptonin sähkökitarasta. Nämä benjaminilaista auraa paradoksaalisesti ylläpitämään pyrkivät, tuotantolinjojen erityisvalmisteiset soittimet kävivät hyvin kaupaksi. Jälleenmyyjien oman ilmoituksen
mukaan soittimet myytiin loppuun muutamassa tunnissa 22 500 dollarin hintaan.
Lisäksi Fender Custom Shop valmistaa tilauksesta kuuluisille rock-kitaristeille
soittimia, jotka ovat myös muiden kiinnostuneiden ostettavissa. Suomessa Järvisen kitaran kopiota valmistaa Visual Clone Guitars. (GA 2011a: 66; MM 2013;
VCG 2013.)
Uusvanhat soittimet ovat vakiosoittimia kalliimpia ja huolellisemmin valmistettuja, mutta samalla myös käyttöarvoltaan korkeampia verrattuna alkuperäisiin soittimiin. Retro-soittimista puuttuvat vintage-soittimien viat, joita niihin
tulee väistämättä vuosikymmenien aktiivikäytön myötä. Lisäksi retrosoittimia
on mahdollista modifioida halutunlaiseksi ja lisätä niiden käyttöarvoa ilman
reaaliarvon huomattavaa laskua. Esimerkiksi Fender Stratocasterin kolmiasentoinen mikrofonikytkin on korvattu jo valmistusvaiheessa soittajien suosimalla
viisiasentoisella kytkimellä.
Retrosoitinten valmistusmenetelmien ohella Fender Custom Shopin kitaramallien nimet täyttävät hyvin menneisyysteollisuuden ja keräilykulttuurin kriteerit.
Tuotemerkit Road Worn, Closet Classic, Relic ja Heavy Relic määrittelevät ostajalle
sen, kuinka kuluneen näköiseksi soittimet on tehtaalla vanhennettu. Viimemainitut, englanniksi pyhäinjäänteeseen tai muinaisjäännökseen viittaavat substantiivit
ovat saaneet verbivastineensa suomen kieleen ja soitinrakentajien ammattisanastoon: lainasanalla ”relikoida” viitataan erityyppisiin vanhentamisprosesseihin,
joilla kitara rakennetaan kuluneen ja käytetyn näköiseksi (ks. esim. MN 2011).
Halu omistaa julkisuuden henkilöille kuuluneita esineitä on herättänyt kiinnostusta myös kulutustutkijoiden parissa. He ovat selittäneet ilmiötä markkinoiden kiinnostuksella, mutta myös jo mainitulla tosiseikalla, että esineet ovat olleet
fyysisessä kosketuksessa julkisuuden henkilön kanssa. Uskomuksella siitä, että
immateriaalit ominaisuudet siirtyvät esineen omistajalta sen nykyiselle omistajalle, on todettu olevan merkitystä myös psykologisissa testeissä. (Newman,
Diesendruck, Bloom 2011.) Tämä selittää kiinnostusta julkkissoittimiin, mutta
myös niiden kopioiden kiinnostavuutta: kuluttajat uskovat jäljennöksillä olevan
alkuperäisen soittimen ominaisuuksia ja maagisia voimia hallussaan (ks. Tierney 2011).
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Kuva 2. Crowley’s Music Shop vaalii Rory Gallagherin muistoa Irlannin Corkissa. Muusikko
hankki ensimmäisen kitaransa liikkeestä, joka sittemmin esitteli näyteikkunassaan kopiota
hänen Stratocasteristaan. Kuva: Valtteri Majavakoski (2012).

Edellä mainittujen ilmiöiden selittäminen markkinakiinnostuksella tai fyysisellä kosketuksella jättää kuitenkin huomiotta sen laajemman kulttuurisen
kontekstin, jossa kuuluisuuksien soittimet saavat merkityksensä. Muista julkkisartefakteista poiketen soittimet ovat osa laajempia musiikki- ja fanikulttuureita, joissa soitinten merkityksiä luodaan ja ylläpidetään. Perinteisen populaarikulttuurisen julkisuuden ohella sähkökitaroista on tullut viime vuosina
entistä näkyvämmin keräilysoittimia ja ylellisyystuotteita sekä osa sijoitustoimintaa. Tätä tarkastelen seuraavaksi analysoimalla Guitar Aficionado -lehden
sisältöä.
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Fetissejä uusille yleisöille
Guitar Aficionado on neljästi vuodessa ilmestyvä, noin satasivuinen nelivärijulkaisu, joka on saatavilla myös sähköisenä versiona. Lehti esittelee mediakortissaan itsensä ”ensimmäisenä aikakauslehtenä, joka juhlistaa ylellistä elämäntapaa
kitaran avulla” ja kertoo, kuinka tuota ”ajatonta ikonia” on mahdollista tähän
tarkoitukseen käyttää. Mediakorttinsa mukaisesti lehti tekee selkoa kitaroista
kohderyhmäänsä yhdistävänä tekijänä, mutta ensisijaisesti kuitenkin keräily- ja
sijoituskohteina. Guitar Aficionadon lukijakunta koostuu miehistä (98 %), jotka haluavat ”nauttia varallisuudestaan nyt” eivätkä siirtää nautintoaan tuonnemmaksi. Lukijaprofiilissa heidät määritellään keskimäärin 51 vuoden ikäisiksi mieshenkilöiksi, joiden omaisuus on 2,3 miljoonaa dollaria ja vuositulot lähes 300 000
dollaria. (GAM 2013.) Lehden lukijoista 45 % on kokoelmissaan enemmän kuin
kymmenen kitaraa, joten kyseessä on selkeästi keräilijöille tai sellaiseksi haluaville suunnattu julkaisu. Myös jotkut lehden mainostamat tuotteet sulkevat keskituloiset ja maultaan keskiluokkaiset kitaraharrastajat kohderyhmän ulkopuolelle.
Lehden mediakortin lukijaprofiilissa ja mainoslauseissa on kyse distinktion
tekemisestä, jolla määritelmällisesti viitataan erottautumiseen: siihen, kuinka
henkilön sosiaalisen aseman on mahdollista muodostua hänen tekemisensä valintojen ja erottelujen mukaan (ks. Bourdieu 1984). Guitar Aficionado rakentaa
distinktiota artikkeleissa ja kuvituksessa, joissa lehden kohderyhmän taloudellinen vakavaraisuus yhdistyy valikoituihin luksustuotteisiin ja ylelliseen elämään.
Guitar Afcionadon kaltaisen julkaisun menestymisen tekee mahdolliseksi lisääntynyt mielenkiinto keräilysoittimiin. Yhdysvalloissa tämä tapahtui laajemmassa mittakaavassa 1990-luvulla, jolloin sähkökitaroista kiinnostuneet käänsivät
katseensa menneisyyteen: yllättäen soittajilla ja keräilijöillä tuntui olevan taloudellisia edellytyksiä hankkia kitaroita omistukseensa, intoa lukea alan julkaisuja
ja ryhtyä perustamaan alan järjestöjä (Waksman 1999: 284). Sittemmin innostusta
ovat lisänneet lukuisat internet-sivut, joilla esitellään soitinharvinaisuuksia, tarkastellaan soitinten historiaa sekä kaupataan erihintaisia instrumentteja.
Keräilysoittimista kiinnostuivat ensimmäisinä jälleen suuret ikäluokat (engl.
baby boomers). Sukupolvea yhdisti ja edelleen yhdistää nuoruudessa ja nykyisin
kuunneltu musiikki. Aloilleen asettuneena sillä oli aiempaa enemmän vapaaaikaa, harrastuksia ja rahaa käytettävänään. Lisäksi monet ikäryhmästä olivat
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amatöörikitaristeja, jotka jättivät soittamisen perheen tai uran takia, mutta joilla
oli yllättäen edellytyksiä aloittaa soittoharrastus uudelleen. (Gruhn 2013 [1991].)
Lisääntynyttä ostohalukkuutta on selitetty keinona lievittää keski-iän kriisiä, joskaan tämä ei vielä selitä sitä, miksi nimenomaan kitarasta tuli intohimoja herättävä keräilyobjekti. Aiemmat sukupolvet jättivät taakseen nuoruutensa
kiinnostuksen kohteet aikuisiksi kasvettuaan, eivätkä ryhtyneet keräilemään
esimerkiksi nuoruutensa swing-soittajien instrumentteja. Osaselityksenä kitaran
menestykseen on kulttuurin kaikkiruokainen kuluttaminen ja populaarikulttuurin arvostuksen nousu. Suurilla ikäluokilla ei myöskään ollut tarvetta palata soittimien ja entisen harrastuksensa pariin, sillä innostus niihin ei ollut välttämättä
koskaan kadonnutkaan. (Ryan & Peterson 2001: 109–110.)
Guitar Aficionadon lukijoiden kohdalla väite soittimia keräävistä suurista ikäluokista ei pidä aivan täysin paikkansa, sillä soittimista ovat kiinnostuneita myös
nuoremmat entusiastit. Lehden kohderyhmä on itse asiassa hieman suuria ikäluokkia nuorempaa. Tosin on muistettava, että Yhdysvalloissa suuriin ikäluokkiin katsotaan kuuluvan 1946–1964 syntyneet toisin kuin Suomessa, jossa sillä
viitataan vuosina 1945–1950 syntyneisiin (Nieminen 2004; Werner 2010). Selitys
uusien sukupolvien kitarainnostukseen piilee Guitar Aficionadon ohella muissa
kitarajulkaisuissa, jotka vuodesta toiseen esittelevät uusille sukupolville ylivertaisia tai sellaisiksi oletettuja instrumentteja sekä soittajia, jotka soittimien ylivertaisuudesta ovat vuosi toisensa jälkeen valmiita todistamaan.
Entä voivatko keräilykitarat olla luksusta? Luksuksen määritelmä on historiallisesti muuttuva, sillä eilispäivän luksus on useasti tämän päivän käyttöesine.
Kitaran tapauksessa kehitys on kulkenut täsmälleen päinvastaisesti, käyttöesineestä luksukseksi, minkä perusteella keräilykitara ei voi olla luksusta. Myöskään harvinaisuus ja kallis hinta eivät riitä luksuksen määritelmiksi, sillä luksuksen kategoriaan kuuluakseen esineen tai palvelun tulee olla yleisesti haluttu,
mitä sähkökitara ei ole. Sen sijaan keräilykitarat ja Guitar Aficionado täyttävät
erään luksuksen peruspiirteistä täydellisesti: luksus ei ole kaikkien saatavilla ja
eliitti rajaa sen omaan käyttöönsä. (Vrt. Ilmonen 2007: 362–368.)
Valtavirrasta erottuvana kitarajulkaisuna Guitar Aficionado on herättänyt keskustelua internetin keskustelusivustoilla. Sitä on kritisoitu luksuselämän ja kitaroiden yhdistämisestä toisiinsa, minkä se toki häpeilemättä tekeekin. Negatiivista
kritiikkiä on esitetty yleisellä tasolla muusikkohaastattelujen ja soitinesittelyjen
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puuttumisesta sekä yksittäistapauksena julkkiskokin asettamisesta lehden kanteen. Lehden ohella kritiikki on ulotettu sen lukijoihin, joita on arvosteltu hedonistisista paheista ja pinnallisesta elämäntyylistä. Toisaalta julkaisun eduiksi on
katsottu lehden korkea laatu, sen viihdyttävyys ja se, että tämän tyyppiselle julkaisulle on selkeästi markkinat olemassa. (FF 2009.) Suomenkielellä kommentointi on ollut vähäistä ja esitetyn kanssa samansuuntaista. Esimerkiksi rockjulkaisu
Rumban uutinen vuodelta 2010 otsikoitiin Guitar Aficionado - ei kitaroita köyhille.
Tekstin perusteella Guitar Aficionado tarkastelee kitaroita ”statusesineinä ja keräilykohteina eikä soittimina” (Aalto 2010; MN 2013). Lehden rockjournalistisessa
tulkinnassa oli vahvasti adornolaisia sävyjä: soitin ei ole enää soitin, mikäli se
irrotetaan alkuperäisestä käyttöyhteydestään musiikkia tuottavana välineenä
ja asetetaan uuteen, vanhasta käyttöyhteydestä selkeästi eroavaan kontekstiin.
Entä millaisen muodonmuutoksen soittamiseen tarkoitettu työkalu Guitar
Aficionadossa kokee ja millä tavoin lehden teksti ja kuvakerronta tämän muutoksen konstruoi? Kitara-artikkeleiden ohessa runsaat kaksitoista euroa maksava
lehti esittelee lukijalleen kokoelman tuotteita ja luksuselämäntapaa. Soitin on
osa mainontaa, kuten silloin kun Jaguar-automerkin tehtaan työntekijät poseeraavat mainoksissa soittimineen. Hotellimainoksissa miljonäärikitaristit asuvat
tietyissä hotelleissa ja mainostavat tiettyjä vaatemerkkejä. Keski-ikäisille lukijoille mainostetaan soittokursseja vihjaamalla menetettyyn nuoruuteen, mutta
samalla tarjotaan mahdollisuutta soittotaidon hankkimiseen ja School of Rock
-franchising-yrittäjyyteen: ”Olisipa tällainen ollut skidinä” (GA 2011a: 31).
Muista kitaralehdistä poiketen Guitar Aficionadon kansikuvissa esiintyvät
muutkin kuuluisuudet, kuin kitaristit (näyttelijät Hugh Laurie, Jeff Daniels, Jeff
Bridges, tennistähti John McEnroe). Samalla rockkitaristit esiintyvät epäkonventionaalisesti vaatemalleina (Billy Gibbons), koeajavat luksusautoja (Peter Frampton) sekä esittelevät sijoitustoimintaansa, elämäntyyliään, surffausharrastustaan
ja kotejaan eri puolilla maailmaa (Carlos Santana, Kirk Hammett). Muotivaatteita
tai edesmenneen rocktähden soittimia esittelee hänen jälkikasvunsa (Dani Harrison ja Julian Lennon). (GA 2010; 2011a; 2011b; 2012; GAI 2013.)
Daniel J. Boorstinin osuvan määritelmän mukaan julkkis ”tunnetaan siitä, että hän on tunnettu”. Häneltä ei kysellä kykyjen, suoritusten ja maineen suhdetta
siihen, minkä vuoksi hän on esillä. (Koski & Lindsten 1982: 185.) Tämän perusteella julkisuuden henkilöt kitarakeräilijöinä ovat julkisuuden henkilöitä kerää-
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mässä kitaroita. Heidän kiinnostavuutensa legitimoi heidän asemansa Guitar
Aficionadon kannessa ja kitarakokoelmien esittelyn lehden sivuilla.
Lehden tuote-esittelyissä tarkastellaan urheiluautoja, rannekelloja ja viinejä,
mutta myös kitaroita ja soitintarvikkeita. Viimemainitut ovat tehdasvalmistettuina
varsin edullisia ja kenen tahansa ulottuvilla toisin kuin Guitar Aficionadon esittelemät ylellisyystuotteet, joiden hinta on kymmen- ellei satakertainen tehdastekoisiin
verrattuna. Country-, rock- ja bluesmusiikissa yleisen, niin sanotun slide-kitaran
soittamiseen tarvittava metalli- tai lasiputki maksaa muutaman euron, tarvittaessa sen saa ilmaiseksi pullonkaulasta askartelemalla. Jalokivisuunnittelija Zoltan
Davidin valmistaman tarvikkeen hinta on 1500 dollaria. Dunlop-merkkisen, wahwah-pedaaliksi kutsutun kitaran lisälaitteen hinta on tehdasvalmisteisena alle 100
dollaria. Guitar Aficionadossa mainostettu tuote on päällystetty Swarowski-kristalleilla eikä sen hintaa ole ilmoitettu. Osa kitaramainoksista voisi sen sijaan olla
suunnattuja myös muille kuin lehden profiilissa esitellyn kohderyhmän lukijoille.
Soittimien listahinta vaihtelee muutamasta sadasta dollarista muutamaan tuhanteen, joskin vintage-kitaroita myyvien liikkeiden mainoksissa tuotteiden hinnat
nousevat usein kymmenistä tuhansista yli sataan tuhanteen dollariin. (GA 2011a.)
Selkeimmin Guitar Aficionado erottuu muista kitarajulkaisuista nostamalla
keräilyfetisismin keskeiseksi aihealueeksi. Sitä pidetään toistuvasti esillä artikkeleissa ja eri palstoilla. Vaikka lehti antaa runsaasti tilaa soitinkokoelmiaan esitteleville rockmuusikoille ja muille julkisuuden henkilöille, lienevät lehden kohderyhmää ja samastumiskohteita lähimpänä kuitenkin Collector’s Soul -palstalla
haastatellut keräilijät. Heitä ovat elokuva- ja televisiotuottaja, kosmetiikka-alan
yritysten toimitusjohtaja ja luksuskellojen kauppias, jotka esittelevät vuorollaan
soitinkokoelmiaan, kertovat keräilyharrastuksestaan ja tuovat samassa yhteydessä näkyville liiketoimintaansa. (GA 2010; 2011a; 2013.)
Runsaasti palstatilaa saava keräilyfetisismin muoto on kitarahuutokauppa.
Tähän liittyen Guitar Aficionado esittelee toistuvasti kitarakokoelmien myyntitapahtumia, joista saadut varat sijoitetaan lehden ilmoituksen mukaan hyväntekeväisyyteen ja siihen liittyvään liiketoimintaan. Richard Geren mittavan kitarakokoelman tuotot Christie’s -huutokauppakamarilta tullaan sijoittamaan kouluihin
ja sairaaloihin Himalajalla. Lehden vastaava päätoimittaja Tom Beaujour kiteyttääkin, kuinka nyt on harvinainen mahdollisuus tyydyttää kitara-addiktiota ja
samalla auttaa puutteen alaisia ihmisiä (GA 2011b).
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Erityistä arvostusta ja huomiota Guitar Aficionado osoittaa Eric Claptonin kitarakokoelmille (ks. esim. ”The Guitar Auctions that Rocked the World”). Kokoelmiaan realisoimalla Clapton on hankkinut peruspääoman ja rahoituksen
Antigualle, Länsi-Intian saaristoon perustamalleen Crossroads Centrelle, joka
on päihderiippuvaisille tarkoitettu parantola. Kuuden viikon hoito parantolassa maksaa 31 500 dollaria (GA 2013; CA 2013). Kuten edellä mainittiin, luksus on
määritelmällisesti jotakin, joka ei ole kaikkien ulottuvilla ja sitä, kuinka eliitti varaa luksuksen omaan käyttöönsä. Tätä alleviivaa Claptonin liiketoiminta, mutta
myös sen ylöspano: lehti tarjoaa hänelle ja hänen taloudellisesti ilmeisen hyvin
menestyville hankkeilleen runsaasti palstatilaa.
Claptonin elämässä ja teoissa yhdistyvät useat seikat, jotka ovat lehden kohderyhmän lukijalle merkityksellisiä. Näitä ovat kitaristin henkilöhistoria ja rockmusiikin historia sekä näiden ankkuroituminen muusikon omistamiin esineisiin
ynnä lukijakunnan kiinnostus hankkia näitä esineitä omistukseensa. Claptonin parantuminen huume- ja alkoholiriippuvuudestaan legitimoi hänen filantropiansa
ja intressinsä perustaa luksusparantola samoista ongelmista kärsiville. Hän myös
mainostaa yritystään Guitar Aficionadossa, joskaan alkoholi- tai huumeriippuvuudesta lehti ei ole vielä näkyvästi kirjoittanut. Mainoksen perusteella alkoholismi
onkin tilapäinen haitta, joka on mahdollista hoitaa taloudellista korvausta vastaan
ylellisessä ympäristössä. Viime kädessä blueskitaristin toiminnan esittelyä lehdessä puoltavat taloudelliset argumentit: hänen käyttämiensä soittimien esittely ja
niihin sijoittaminen voi olla taloudellisesti kannattavaa lehden lukijoille.
Keräilyfetisismi ja sijoittaminen yhdistyvät Guitar Aficionadon palstalla, jossa
annetaan lukijoille neuvoja erityisesti soitinhuutokauppoihin liittyen. Lehti arvioi suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen muuttavan vintage-markkinoita
lähitulevaisuudessa ja petaa samalla mahdollisuuksia nuoremmille keräilystä
innostuneille. Tarjonta ja tilaisuudet keräilysoittimien hankkimiseen lisääntyvät tulevaisuudessa, sillä eläkepäiviksi Floridaan ei muuteta kitarakokoelmien
kanssa, vaan ne realisoidaan ennen muuttoa (GA 2011a: 86). Vintage-kitaroiden
markkina-arvo on siis kytköksissä edelleen siihen, mitä suuret ikäluokat tulevat
tekemään. Toisaalta sijoituskonsultin neuvo vihjaa myös siihen, että kyseessä ei
olisi enää suurten ikäluokkien markkinat. Seuraavat sukupolvet odottavat eläköityneiden keräilijöiden kokoelmien vapautumista ja rakentavat odotuksillaan
uutta kysyntää.
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Johtopäätökset
Les Paulin ja Leo Fenderin ensisijaisena tavoitteena oli valmistaa laadukkaita tehdasvalmisteisia sähkökitaroita niitä käyttäville soittajille. Tämä ilmeni
kitaroiden huolellisessa suunnittelussa, kustannustehokkaassa valmistusprosessissa ja viisikymmentäluvun näkökulmasta arvioituna radikaaleissa uudistuksissa. Muusikoiden työvälineistä on aikaa myöten tullut keräilyesineitä ja
luksustuotteita usean eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Keräilysoittimet ovat
valtaosin yhdysvaltalaisia ja niiden keräilijät yhdysvaltalaisia miehiä, joskin
nostalginen kiinnostus nuoruuden ajan soittimiin on yleistymässä myös Euroopassa ja Japanissa.
Yhtenä selityksenä soitinten käyttötarkoituksen muutokseen on suurten ikäluokkien ostovoima ja heidän kiinnostuksensa populaarimusiikin käyttöesineitä
kohtaan. Etenkin harvinaisten keräilysoittimien kohdalla nämä markkinat rakentuvat pääsääntöisesti muulle kuin soitinten käyttöarvolle. Tosin on muistettava,
että hinnannousuun vaikuttavat myös soittimien arvon tiedostavat muusikot,
jotka osoittivat ensimmäisenä kiinnostusta vanhoja soittimia kohtaan ja siten
julkisella esimerkillään lisäsivät niiden haluttavuutta ja ruokkivat markkinoita.
Kierre oli valmis, sillä myös muusikoilla on taipumusta idolinpalvontaan, ”vaikka he muuta väittävät” (Gruhn 2013 [1991]).
Soitinkeräilijöitä on kritisoitu muiden muassa siitä, että heidän taloudellista pääomaa edellyttävä harrastuksensa on vienyt käyttösoittimet muusikoiden
ulottumattomiin. Toisaalta keräilijät ovat säilyttäneet soittimien arvokasta historiaa, joka olisi kadonnut aktiivikäytössä soittimien kulumisen tai särkymisen
myötä. Samalla keräilyharrastus on siirtänyt tietoa soittimista uusille sukupolville ja soitinrakentajille, jotka ovat kyenneet rekonstruoimaan säilyneiden soittimien avulla entistä laadukkaampia käyttösoittimia.
Tästä johtuen keskustelu vanhojen soittimien saatavuudesta on muuttanut
luonnettaan. Nykyisellä ammattitaidolla ja valmistusmenetelmillä kitarasta pystytään valmistamaan laadukkaampi ja enemmän tämän päivän soittajan tarpeita vastaava instrumentti keräilysoittimeen verrattuna. Pitää edelleen paikkansa,
että vintage-soittimien muuttuminen sijoituskohteiksi etäännyttää ne soittajista
ja että soittimien markkina-arvo eroaa entistä enemmän sen käyttöarvosta. Laatusoittimien katoaminen soittajien ulottuvilta ei kuitenkaan kelpaa enää kritii-
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kiksi soitinkeräämistä kohtaan kuin ehkä joidenkin yksittäisten soitinmallien
kohdalla.
Soittimien hinnanmuodostukseen ja markkinoihin vaikuttavat soitinten kysyntä ja tarjonta, mutta myös se, millä tavoin media pitää yllä ja lisää vanhojen
soittimien arvostusta. Keräilydiskurssissa soittimiin kiinnitetään huomiota sijoituskohteena, jolloin käyttöarvo ei ole niiden arvostuksen pääasiallinen mittari.
Selkeimmillään tämä ilmenee meritoituneiden soittajien tai muiden julkisuuden
henkilöiden omistamissa soittimissa, joiden hinnanmuodostusta on haasteellista
selittää rationaalisilla syillä.
Lisäksi rockilla on kuusikymmentävuotinen historia keräily- ja muistoesineineen. Muista soittimista poiketen käytettyjen sähkökitaroiden asema rakentuukin markkinoilla vahvasti niiden populaarikulttuurisen merkityksen varaan.
Etenkin tiettyjen sähkökitaramallien mediajulkisuus rockin työkaluina on ollut
keskeytyksetöntä viisikymmentäluvulta saakka. Äänilevyt, jukeboksit, radio, televisio, elokuvat ja myöhemmin digitaalisen median eri muodot ovat pitäneet
soittimen ja niitä käyttävät idolit näkyvillä ja kuuluvilla.
Vintage-soittimien rajoitettu saatavuus on avannut uusvanhoille soittimille
retro-markkinat, jotka ovat osa populaarikulttuurin tapaa ammentaa tulevaisuutta menneisyydestään. Tämä ei ole vähentänyt keräiltävien instrumenttien
himoittavuutta, jotka ovat valittujen ulottuvilla harvinaisuutensa ja hintansa
vuoksi. Minkä tahansa vintage-tuotteiden tavoin massamainostetusta ja massatuotetusta sähkökitarasta on tullut keräilyesineenä ”yksilöllisen ilmaisun väline”
(vrt. Reynolds 2012: 194).
Tätä yksilöllisyyttä ja siihen liittyen luksusta luo ja ylläpitää Guitar Aficionado.
Olennainen osa soittimien uutta merkitystä on ideaalielämä, jota elävät taloudellisesti keskimääräistä paremmin toimeentulevat amerikkalaiset miehet. Lehteä
on mahdollista tarkastella keski-ikäisten miljonäärimiesten huvipuistona, johon
myydään erihintaisia rannekkeita riippuen siitä, kuinka paljon rahaa kullakin
on kerskakulutukseensa laittaa. Toisaalta Guitar Aficionado on tuskin niin harmiton puuhamaa tai kahvipöytälehti, kuin miltä se ensisilmäyksellä vaikuttaa, sillä
julkaisu vaikuttaa esittelemiensä soittimien hinnanmuodostukseen. Edellä esitetyn mukaisesti vintage-soittimista kiinnostuneiden määrän kasvaessa nousevat
myös niiden hinnat. Guitar Aficionado tuo halutut soittimet potentiaalisten keräilijöiden ulottuville ja kasvattaa uutta sukupolvea seuraamaan suuria ikäluokkia
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kitaramarkkinoille. Miehen on hyväksyttyä esitellä toisille miehille taloudellista
menestymistään kitaroillaan, mutta distinktiivisesti vain harvoilla ja valituilla
kitaroilla, joita hän ja hänen kaltaisensa ovat kykeneviä arvostamaan.
Toisaalta lehden mainokset vihjaavat, etteivät kaikki sen lukijat ole miljonäärejä. Heille Guitar Aficionado muiden aikakauslehtien tavoin esittelee kiiltokuvamaisen unelmamaailman, johon voi halutessaan sukeltaa. Lehden mediakortissa
esittelemästä kohderyhmästä poiketen lukijoita on myös niissä ikä- ja tuloryhmissä, joiden tavoittamattomissa esitellyt tuotteet, palvelut ja fetissisoittimet ovat.
Vastakarvaan luettuna Guitar Aficionado nostaa kiusallisen vinon peilin myös
lehteä kritisoivan soittajan kasvojen eteen: kapinallisen rock-musiikin työkalu
on muutettavissa taloudellista valtaa omaavien leikkikaluksi siinä missä itse musiikkikin. Lukija on pakotettu myöntämään, että nämä intohimon kohteet ovat
sidotut täsmälleen samoihin taloudellisiin arvoihin kuin mitkä tahansa muutkin
antiikkiesineet tai itsetehostuksen välineet.
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MISTÄ MUSIIKKI ALKAA?
MUSIIKINHISTORIA JA SEN ALKU MUSIIKKITIETEEN
TUTKINTOVAATIMUSKIRJALLISUUDESSA
HELSINGIN YLIOPISTOSSA 1923–1975

Aika ajoin julkisessa keskustelussa ryöpsähtää esiin väittely musiikinlajien paremmuudesta ja niiden osuudesta julkisessa rahoituksessa. Vuonna 2007 tällainen keskustelu alkoi valtion vientitukien myöntämisestä populaarimusiikille, mikä herätti
arvostelua joidenkin klassisen musiikin edustajien keskuudessa. Pianisti, säveltäjä
ja kapellimestari Ralf Gothóni kritisoi Helsingin Sanomissa 28.8.2007 sitä, että ”kolmesta vaikutusvaltaisimmasta lautakunnasta – säveltaidetoimikunta, ESEK, Suomen Musiikkineuvosto – puuttuu yhtä jäsentä lukuun ottamatta 1000-vuotisen,
satojen genrejen musiikkikulttuurin valovoimaisimmat edustajat sekä alan aktiivimuusikot” ja että ”huolenpito nykyisinkin voimakkaasti elävästä, satoja ja taas satoja vuosia kehittyneestä musiikkikulttuurista ja ns. nykymusiikista on unohtumassa niiltä henkilöiltä, joiden vastuualueisiin koulutuksen suuntaviivat kuuluvat”.
Tästä tuhatvuotisesta musiikkikulttuurista Gothóni käyttää termiä ”taidemusiikki”, mutta vaihtelevasti sitä on kutsuttu myös termeillä ”länsimainen musiikki”, ”klassinen musiikki” tai jollakin edellisten yhdistelmällä. Intuitiivisesti onkin
hyvin helppo hyväksyä argumentti, että traditiota, joka on säilynyt elinvoimaisena 1000 vuotta, ei tule ainakaan kovin kevytmielisesti päästää katoamaan. Samalla voidaan kuitenkin pohtia sitä, miksi tämä traditio yleensä esitetään juuri
tuhatvuotisena. Mitä yhteistä on katolisen kirkon yksiäänisellä liturgisella lau-
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lulla ensimmäisen vuosituhannen lopulla ja nykyisellä sinfoniakonsertilla, jossa
hyvin harvoin soitetaan 200 vuotta vanhempaa musiikkia eikä juuri koskaan 300
vuotta vanhempaa? Mikä yhdistää ne traditioksi, jonka tarina on mahdollista
kertoa yhdessä kirjassa tai kirjasarjassa, kuten yleisesti tehdään?
Suomalaisen musiikinhistoriankirjoituksen alkuvaiheita tutkineen Matti Huttusen (1993: 31) mukaan ”perinteiset länsimaisen taidemusiikin historiat - - kaikki käsittelevät lähes samoja ilmiöitä”, mutta on ”vaikea löytää mitään yhtenäistä
kriteeriä, jolla nämä ilmiöt on valittu”. On totta, että taidemusiikin yleishistoriat
useimmiten kertovat samoista kanonisoituneista säveltäjistä, teoksista, genreistä
ja tapahtumista, eikä niiden valintaprosessia kirjoituksissa yleensä eksplikoida.
Mutta koska kertomukset kuitenkin yleensä vaikuttavat sisäisesti koherenteilta
ja johdonmukaisilta, on syytä olettaa, että jokin kriteeri on valintaprosessia ohjannut. Yhden ehdotuksen tällaiseksi kriteeriksi tarjoaa Richard Taruskin. Kirjasarjansa The Oxford History of Western Music esipuheessa Taruskin toteaa, että
klassisen musiikin kaanon on hyvin heterogeeninen kokoelma erilaisia genrejä,
joita kuitenkin yhdistää kirjallinen välittymistapa (Taruskin 2010a: xiv). Tästä
syystä ”länsimaisen musiikin” tarina alkaa useimmiten nuottikirjoituksen synnystä runsaat tuhat vuotta sitten.
Nuottikirjoitus ei kuitenkaan voi olla ainoa kriteeri. Myös populaarimusiikissa
nuotit ja musiikin kirjallinen välittyminen ovat olleet erottamaton osa sen historiaa. Ennen äänilevyjä ansaintalogiikka alalla perustui eläviin esityksiin ja nuottikustanteisiin, aivan samoin kuin klassisessa musiikissa mesenaattijärjestelmän
murennuttua. Esimerkiksi vuonna 1892 sävellettyä laulua ”After The Ball” myytiin
yli viisi miljoona kappaletta – nuotteina. Vasta 1950-luvulla rock’n’rollin myötä
musiikki alkoi välittyä useammin äänitteenä kuin kirjallisesti. Tästä huolimatta
populaarimusiikki on jäänyt ”länsimaisen musiikin” historian ulkopuolelle, aivan
viime vuosia lukuun ottamatta. Mielenkiintoista kyllä, myös edellä mainitussa Taruskinin kirjasarjassa populaarimusiikki saa itsenäisen käsittelyn vasta ”jälkikirjallisessa” (postliterate), eli rock’n’rollin jälkeisessä vaiheessaan. Syy tähän kaiketi
on se, että myös Taruskinin kertomaa tarinaa ohjaa ainakin osaksi kaksi ”masterkertomusta”, jotka hän mainitsee johdannossaan, mutta joihin hän ei eksplisiittisesti sitoudu. Ensimmäinen on esteettinen kertomus musiikillisten taideteosten
lisääntyvästä autonomiasta ja toinen ”uushegeliläinen” kertomus edistyksestä ja
vapautumisesta ja taideteosten merkityksestä tässä projektissa (Taruskin 2010a: xv).
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Kirjallisen välittymisen merkittävä rooli populaarimusiikin historiassa tekisi
toisaalta perustelluksi myös sen, että populaarimusiikin alku sijoitettaisiin nuottikirjoituksen syntyyn. Näin ei tarinaa ole tietääkseni kuitenkaan koskaan kerrottu. Yksikään tarina ei ala gregoriaanisesta kirkkolaulusta ja huipennu Johann
Straussiin, ”After the Ball:iin” tai Beatlesiin. Useimmiten tarina alkaa 1800-luvun
puolivälin tienoilta, joskin poikkeuksia toki on. Esimerkiksi Russell Sanjek, joka tutki amerikkalaisen populaarimusiikkibisneksen historiaa, aloitti tarinansa
1500-luvun arkkiveisumarkkinoista Englannissa (Sanjek 1988).
Artikkelissani tarkastelen sitä, miten musiikin tai musiikkien tarinaa ja ennen kaikkea tarinan alkua on haluttu kertoa yhdelle erityiselle kohderyhmälle,
musiikkitieteen opiskelijoille Helsingin yliopistossa 1920-luvulta 1970-luvulle.
Mitä musiikinhistoriankirjoja heidän on haluttu lukevan? Mitkä oletukset, aatteet ja arvot ovat vaikuttaneet kirjoissa kerrottuun tarinaan ja sen alkuun? Keskityn yksinomaan Helsingin yliopiston musiikkitieteen tutkintovaatimuksiin,
koska kyseisenä ajanjaksona muiden yliopistojen tutkintovaatimukset noudattivat pääasiassa Helsingin esimerkkiä. Tämä johtunee kaiketi siitä, että muiden
yliopistojen viranhaltijat olivat saaneet koulutuksensa Helsingissä. Käyn läpi
musiikin historiaa käsittelevät kirjat ja hahmottelen muutokset, jotka liittyvät
tarinan aloitukseen. Erityistä huomiota kiinnitän kirjoihin, jotka kertovat tarinaa
yhdestä yhtenäisestä traditiosta tai musiikkikulttuurista, kuten ”taidemusiikista”,
”länsimaisesta musiikista”, ”klassisesta musiikista”, ”kansallisesta musiikista” tai
”musiikista” yleensä. Johtopäätösten tekemisessä sovellan tutkimussuuntausta,
jossa historiankirjoitusta tutkitaan kertomuksina.

Historian narratologia
Historian narratologia (historiographical narratology) on tutkimussuuntaus, jossa historiankirjoitusta tutkitaan ennen kaikkea kertomuksina. Tutkimiseen sovelletaan samoja kirjallisuudentutkimuksen käsitteitä ja menetelmiä, joilla aiemmin on tutkittu
fiktiivisiä kertomuksia, kuten romaaneja. Merkittävin ero aiempaan historiankirjoituksen tutkimukseen on näkemys, jonka mukaan referenssi ja totuus eivät ole ainoita aspekteja, joilla historiankirjoitusta tulee arvioida. (Ks. esim. Mink 1978: 143–147;
Danto 1985: 148–153; Rigney 2002: 11–18; Munslow 2007: 42; Pikkanen 2012: 40–43.)
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Referenssiä ja totuutta tulee etsiä lähinnä yksittäisistä tosiasiaväittämistä. Tällainen on esimerkiksi väite, että syksyllä 1882 Robert Kajanus, Waldemar Klärich
ja Nikolai Sinebrychoff perustivat yhdistyksen nimeltä Helsingfors Orkesterförening. Historiankirjoitus ei kuitenkaan koostu pelkästään tosiasiaväittämistä. Voimme toki laittaa niitä peräkkäin kronologiseen järjestykseen esimerkiksi
seuraavasti:
– Keväällä 1827 Helsinkiin perustettiin Musikaliska öfningssällskapet
– Syksyllä 1827 perustettiin Musikaliska sällskapet i Helsingfors
– 1844 perustettiin Symfoniföreningen
– 1849 perustettiin Akademiska Orkesterföreningen
– 1860 Nya Teaternin yhteyteen perustettiin orkesteri, jonka johtajaksi tuli
Filip von Schantz
– Soitantokausina 1863–1867 teatterin orkesteria johti August Meissner
– Soitantokautena 1868–1869 teatterin orkesteria johti C.G.R. Littmarck
– Syksyllä 1869 perustettiin Orkesterbolaget
– Orkesterbolagetin orkesteria johti soitantokauden 1869–1870 Richard Faltin
– Orkesterbolagetin orkesteria johti soitantokaudet 1870–1878 Nathan B.
Emanuel
– Syksyllä 1879 perustettiin Helsingfors Konsertorkester
– Syksyllä 1882 perustettiin Helsingfors Orkesterförening
Tämä ei kuitenkaan ole historiankirjoitusta vaan kronikka. Historiankirjoitukseksi kronikka muodostuu vasta, kun tapahtumien ja asioiden välille luodaan
yhteyksiä. Yhteydet antavat tapahtumille merkityksen, ja yhteyksien luominen
edellyttää juonellista kertomusmuotoa. Historia on siis juonten luomista ja niiden ymmärtämistä (Ricoeur 1984: 174). Merkityksiä historialliseen kertomukseen
eivät luo pelkästään tosiasiaväittämät historiallisista tapahtumista, vaan myös
se, miten ne juonen avulla esitetään ja toisiinsa liitetään. Historiallisessa kertomuksessa myös muoto on sisältöä – lähtökohta, joka ilmenee jo suuntauksen
klassikon Hayden Whiten artikkelikokoelman nimessä The Content of the Form
(White 1987).
Jos siis kirjoitamme seuraavasti, kuten Erkki Salmenhaara kirjoitti Suomen
musiikin historia -teoksessa, olemme kertomuksen lähteillä:
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Robert Kajanus (1856–1933) toteutti sen, mitä Helsingissä 1830-luvulta lähtien
puoli vuosisataa oli eri tavoin yritetty: perusti vakituisen, ammatillisesti toimivan sinfoniaorkesterin, joka nykyään tunnetaan Helsingin kaupunginorkesterina (Dahlström & Salmenhaara 1995: 493).

Salmenhaara luo yhdessä virkkeessä yhteyksiä sekä aiempiin että myöhempiin
tapahtumiin. Hän viittaa aiempiin orkesterihankkeisiin. Niistä Kajanuksen perustama orkesteri erosi siinä, että se oli vakituinen. Samalla hän viittaa tuleviin
tapahtumiin. Kuten Salmenhaara itsekin toteaa, ei ”ollut mitään takeita siitä, että [Kajanuksen orkesterihanke] johtaisi aiempaa pysyvämpiin tuloksiin” (Dahlström & Salmenhaara 1995: 493). Vakituiseksi orkesteria ei tehnyt sen perustaminen 1882, vaan myöhemmät tapahtumat. Lopullisesti toiminta vakiintui vasta,
kun orkesteri kunnallistettiin Helsingin kaupunginorkesteriksi 1914 ja soittajista
tuli kaupungin virkamiehiä. Luomalla juonellisen kertomuksen Salmenhaara on
nostanut Kajanuksen orkesterin perustamisen 1882 muita orkesterihankkeita
tärkeämmäksi, ja antanut tapahtumalle merkityksen Helsingin kaupunginorkesterin syntymänä.
Samat tosiasiaväittämät voivat olla mukana monenlaisissa historiallisissa kertomuksissa. Riippuen siitä, minkälaisia tapahtumia kertomuksessa otetaan esille,
missä järjestyksessä ne esitetään ja minkälaisia yhteyksiä niiden välille luodaan –
eli miten tarina juonellistetaan – saavat samat tosiasiat erilaisia merkityksiä. Aivan
kuten fiktiivisestä romaanista, voidaan myös historiallisesta kertomuksesta totuuden ohella arvioida sen koherenssia: muodostavatko esille nostetut tapahtumat ja
niiden välille luodut yhteydet johdonmukaisen tarinan, jolla on alku, keskikohta
ja loppu. Sen sijaan, että kysyisimme onko totta, että Helsingin kaupunginorkesteri perustettiin 1882, ehkä relevantimpaa on kysyä, muodostaako kertomus sen
perustamisesta ja historiasta koherentin ja johdonmukaisen kokonaisuuden?
Erilaisia juonirakenteita ei kuitenkaan ole yhtä paljon kuin on erilaisia kertomuksia, vaan monet kertomukset noudattavat perustaltaan samankaltaista juonirakennetta. Tietyt samat tapahtumat nostetaan esille ja niiden välille luodaan tietyt
samankaltaiset yhteydet. Kajanuksen orkesterin perustaminen syksyllä 1882 ja sen
selkeä ero aiemmista orkesterihankkeista on olennainen osa Suomen musiikin kansalliskertomusta. Salmenhaarakin toteaa, että ”[m]usiikinhistoriamme aikakirjat
eivät väsy toistamasta tämän pioneerityön merkitystä” (Dahlström & Salmenhaara
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1995: 493). Helsingin kaupunginorkesterin tutkijoilla olisi toki ollut muitakin vaihtoehtoja tarinan kertomiseen. Jos olisi haluttu korostaa orkesteritoiminnan jatkuvuutta Helsingissä, orkesterin syntyhetkeksi olisi voinut valita vuosi 1860, jonka
jälkeen Helsingissä on joka soitantokaudella toiminut julkisia konsertteja antanut
ammattimainen jousiorkesteri. Jos taas kaupungin antama tuki olisi toiminut kriteerinä, vuosi 1888 olisi ollut perustamiselle ratkaiseva, koska tuolloin kaupunki
ensimmäisen kerran antoi orkesterille avustuksen. Kaupungin organisaatioiden ja
instituutioiden tutkija olisi puolestaan voinut valita perustamisvuodeksi 1914, jolloin orkesteri kunnallistettiin. Se, että perustamisvuodeksi vakiintui 1882, johtuu
pääasiassa Robert Kajanuksen asemasta fennomaanisessa historiankirjoituksessa.
Kertomuksesta toiseen toistuvista juonirakenteista Krijn Thijs (2011) käyttää termiä master narrative. Termin alkupuoli master voidaan ymmärtää ainakin
kolmella eri tavalla. Master voi tarkoittaa herraa, jolla on alaisia. Esimerkiksi Yhdysvaltain eteläosien puuvillaplantaaseilla orjat kutsuivat omistajaansa nimellä
massa (master). Master voi tarkoittaa myös oman alansa mestaria tai opettajaa.
Musiikissa opettajaa kutsutaan usein italiankielisellä termillä maestro. Lisäksi
master voi tarkoittaa painoalan masteria, josta valmistetaan muotit, joilla lopullinen kuluttajalle tarkoitettu tuote painetaan. Esimerkiksi fyysinen CD-levy tehdään
ns. lasimasterista valmistetuista muoteista puristamalla. (Thijs 2011: 65–69.) Koska suomenkielessä ei ole sanaa, joka kattaisi kaikki nämä kolme merkitystä, olen
päätynyt käyttämään sekakielistä ilmaisua masterkertomus.
Masterkertomus antaa sitä noudattaviin kertomuksiin juonirakenteen eli
eräänlaisen narratiivisen luurangon. Keskeistä näissä rakenteissa ovat tietyt
käännekohdat, tapahtumat, joihin jokin päättyy tai jokin alkaa. Ehkä kaikkein
keskeisin käännekohta on se, mistä koko tarina alkaa. Alku ei tarkoita sitä, että
ennen sitä ei olisi mitään, vaan sitä, että ennen alkua ei ole mitään, mitä olisi tarinan kannalta syytä kertoa (Ricoeur 1984: 38).
Myös musiikinhistoriankirjoituksessa halu muodostaa johdonmukaisia ja koherentteja tarinoita on ollut keskeinen, mikä ei ole jäänyt musiikinhistoriankirjoituksentutkijoilta huomaamatta (ks. esim. Dahlhaus 1983: 40–46; Treitler 1999:
361–362; Huttunen 1993: 32–33; Sarjala 2002: 111–118). Musiikin tarinan alkua
jäljitän seuraavaksi Helsingin yliopiston musiikkitieteen tutkintovaatimusten
musiikinhistorian kirjoista.
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Universaalis-evolutionistinen musiikinhistoria
Musiikkitieteen opetus Suomessa alkoi 1901, kun Ilmari Krohn aloitti luennoimisen Keisarillisen Suomen Aleksanterin-Yliopiston (myöh. Helsingin yliopisto)
musiikin historian ja teorian dosenttina. Ensimmäiset tutkintovaatimukset painettiin kuitenkin vasta lukuvuodeksi 1923–1924. Ne olivat kokonaisuudessaan
seuraavat (tässä, kuten myöhemminkin artikkelissani, olen noudattanut painettujen tutkintovaatimusten suomenkielistä kirjoitusasua, tosin korostuksia yhtenäistäen ja ilmeisimpiä kirjoitusvirheitä korjaillen):
Approbatur.
– H. Klemetti: Musiikin historia (julkaisemattomien loppuosien sijalle vastaavat luvut M. Wegeliuksen “Länsimaiden musiikin historiasta”).
– I. Krohn: Musiikin teorian oppijakso. I. Rytmioppi. II. Säveloppi. III. Harmoniaoppi. (Pelkästään analyysi-harjotuksineen).
– Sävellysmuodot ja soittimet (esim. H. Leichentritt: Musikalische Formenlehre tai M. Wegelius: Yleinen musiikkioppi ja analyysi, II).
– K. Grunsky: Musikästhetik (Sammlung Göschen).
Cum laude approbatur. (edellisen lisäksi):
– T. Norlind: Svensk musikhistoria (kursoorisesti).
– H. Kretzschmar: Geschichte der Oper.
– A. Schweitzer: J. S. Bach.
– E. Schmitz: Musikästhetik.
– I. Krohn: Rytmi- ja Sävelopin sävellys- y.m. harjotukset.
Laudatur. (edellisen lisäksi):
– I. Krohn: Harmoniaopin sävellys- y.m. harjotukset, sekä Musiikin teorian
oppijakso IV. Kontrapunkti (kunnes se on julkaistu, joku muu vastaava
teos, Bussler, Bellermann y.m.).
– Analyysi jostakin sävelteoksesta, sopimuksen mukaan.
– Valmistava aines-suoritus (esim. sävelmäkokoelma meloodisesti järjestettävä tahi vanhemman ajan suomalainen musiikkikäsikirjoitus kopioitava ja nykynuotteihin muutettava).
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– Kirjallinen tutkielma (laudatur-kirjoitus) ynnä siihen kohdistuvia erikoisteoksia (2 tai 3), sopimuksen mukaan.
Rajan vetäminen musiikinhistorian ja muun musiikintutkimuksen välillä ei ole
mitenkään yksiselitteistä (ks. Huttunen 1993: 4–8). Vaikka esimerkiksi soitinopin
kirjat painottuvat yleensä nykyaikaan ja soitinten nykymuotoon, sisältävät ne
usein myös lyhyempiä tai pidempiä katsauksia soitinten historiaan. Vuoden 1923
tutkintovaatimuksista on kuitenkin helppo poimia viisi kirjaa, joissa musiikinhistoria on keskeinen sisältö. Heikki Klemetin kirja (julkaistu alun perin 1916)
ja Martin Wegeliuksen kirjasarja (julkaistu alun perin kolmessa osassa ruotsiksi
1891–1893 ja yhdessä osassa suomeksi 1904) kertoivat musiikin yleisestä historiasta, Tobias Norlindin teos (1901, toinen laitos 1918) oli kansallinen musiikinhistoria, Hermann Kretzschmarin kirja (1919) genren historia ja Albert Schweitzerin
kirja (1908, englanniksi 1911) säveltäjäbiografia.
Huomionarvoista on, että musiikin yleisen historian alkupäätä opiskeltiin
Klemetin kirjasta, ei Wegeliuksen kirjasarjasta Hufvuddragen af den västerländska
musikens historia från den kristna tidens början till våra dagar I–III. Syy tähän on mitä ilmeisimmin se, minkä Klemetti kirjansa esipuheessa mainitsee Wegeliuksen
kirjan pahimmiksi puutteiksi. Ensiksikin Wegeliuksen kirjassa on varsin vähän
nuottiesimerkkejä ja toiseksi ”kokonaan puuttuu siitä esitys luonnonkansain,
kaukaismaisten ja vanhan ajan sivistyskansain musiikista” (Klemetti 1916: v).
Ulkoeurooppalaisen musiikin poisjättämistä Wegelius perustelee seuraavasti:
Musiikkia ammon ajoista on taiteena viljelty arialaisten kansojen keskuudessa.
Sanomme taiteena – joskin aivan yksinkertaisessa ja alkuperäisessä merkityksessä – sillä se ei olisi voinut miellyttää, saati sitte voittaa niin suurta valtaa kaikkien mielissä, ellei se olisi ollut sopusoinnussa kaikille yhteisten vaistojen kanssa,
tahi toisin sanoin ollut muodostunut yleishyvien, luonnonomaisten perusteiden
mukaan. Näiden kansojen, ihmisellisen sivistyksen luojien ja kantajien mukana musiikki levisi yli maailman, ja pysyi voimassa – niin kuin muukin sivistys –
niin kauan ja siinä määrässä kuin arialaisen aineksen vaikutus kesti. Missä tämä
rotujen sekaantuessa menetti voimansa ja katosi tahi vain heikkona pysyttelihe
vierasten joukkojen keskuudessa, siellä alkoi musiikkikin taantua. Siten Europan
ulkopuolella asuvien kansojen musiikki on joko jäänyt alemmalle, kehittymättö-
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mälle asteelle (Arabia ja India), tahi kehittynyt nurjaan, luonnottomaan suuntaan
(Kiina, Jaappani). Tällaisen musiikin tutkiminen voi sentähden meidän aikaiselle
säveltaiteilijalle tahi taiteen ystävälle tarjota ainoastaan kansatieteellistä, vaan ei
elävää asiallista mielenkiintoa. (Wegelius 1904: 4, kursiivi alkuperäisessä.)

Klemetti (1916: v) sen sijaan on sitä mieltä, että näiden ulkoeurooppalaisten musiikissa ”kansatieteellisen mielenkiinnon lisäksi tapaamme monta länsimaisenkin
musiikin alkukehitystä valaisevaa piirrettä”.
Vaikka Wegelius ja Klemetti olivatkin hyvin erimielisiä ulkoeurooppalaisen
musiikin merkityksestä ja asemasta musiikin historiassa, siitä he olivat yhtä mieltä, että musiikki kehittyy ja edistyy, ja tässä kehityksessä länsimainen musiikki edustaa huippua. Koska musiikin historia on osa ihmiskunnan universaalia
historiaa, kaikki maailmassa soitettu ja soitettava musiikki kaikkina aikoina on
laitettavissa yhdelle ja samalle evoluutiojanalle ja arvioitavissa suhteessa siihen. Kristillisessä teologiassa kirkkoisä Augustinuksesta lähtien ihmiskunnan
jakamattomuuden ja sen historian yhtenäisyyden takasi Jumala luomalla ensimmäisen ihmisen, Aatamin, josta kaikki muut ihmiset polveutuivat. 1600-luvulta
lähtien tämä käsitys maallistui ja Jumalan tilalle ”ensimmäisenä prinsiippinä”
ihmiskunnan yhtenäisyyden takeeksi tuli ”luonto”, ”henki”, ”sivilisaatio”, ”dialektiikka” tai jokin muu maallinen lähtökohta. (Nisbet 1969, 63–64.) Ihmiskunnan yhteisen historian vuoksi kaikilla yhteiskunnallisilla instituutioilla musiikki
mukaan lukien on yhteinen alkuperä.
Musiikinhistorian juonellistaminen yhdeksi universaalis-evolutionistiseksi
kehityskertomukseksi tapahtui 1700-luvun loppupuolella. 1600-luvun oppineille ei ollut olemassa yhtä musiikkia vaan erilaisia rinnakkain eläviä musiikillisia
käytäntöjä, joiden väliltä puuttui kehitys tasolta toiselle. Musiikin kategorisointi
tapahtui pääasiassa musiikin funktion mukaan, eikä esimerkiksi musiikillisen
materiaalin kehitysasteen tai säveltäjän elinvuosien mukaan. 1700-luvun lopun
musiikinhistorian yleisesityksissä (esim. Charles Burney 1776–1789, Sir John
Hawkins 1776, J.N. Forkel 1788–1801) sen sijaan oli olemassa vain yksi musiikki,
joka asteittain ja vaiheittain kehittyi kohti aikakautensa länsimaista musiikkia.
(Allen 1962: 11, 70, 184, 228.)
1800-luvun loppupuolelle tultaessa evoluutioteoriat olivat vallitsevia kaikissa ihmistieteissä. Usein on viitattu biologi Charles Darwiniin ja hänen kirjoihin-
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sa On the Origin of Species (1859) ja The Descent of Man (1871) näiden teorioiden
suurimpina innoittajina ja vaikuttajina (ks. Bock 1955: 123). Wegeliuskin siteeraa
Darwinin jälkimmäistä teosta kirjansa johdannossa. 1800-luvun lopun biologisella evolutionismilla ja ihmistieteiden sosiaalievolutionismilla on kuitenkin varsin
vähän tekemistä toistensa kanssa. Biologinen evoluutioteoria (varsinkin darwinilaisessa muodossaan) perustuu tilastollisiin metodeihin ja populaatioteorioihin,
kun taas sosiaalievoluutiolle keskeistä on typologioiden luonti. Biologisessa evoluutiossa todellisia toimijoita ovat biologiset yksilöt, joita voidaan kollektiivisesti
kuvata ainoastaan tilastollisin menetelmin populaatioina. Sosiaalievoluutiossa
subjekteja puolestaan ovat yhteiskuntaluokka, kansakunta, kulttuuri tai mikä
muu tahansa vastaava tyyppi, joihin ihmisyksilöiden toimintaa voidaan luokitella. (Nisbet 1969: 162.)
Sosiaalievoluutio ei perustu darwinismiin, vaan paljon vanhempaan biologiseen metaforaan: biologisen organismin kasvuun. Kun yhteiskunnallisessa
kirjoittelussa on viitattu kulttuurin, yhteiskunnan tai yhteiskunnallisen instituution kasvuun ja kehittymiseen, on sillä jo antiikin Kreikasta lähtien tarkoitettu kasvua orgaanisessa merkityksessä. Orgaaninen kasvu ei ole satunnaista
ja summittaista, vaan suuntautunutta, kumulatiivista, peruuttamatonta, vaiheittaista ja tarkoituksenmukaista. Se on myöskin sisäsyntyistä ja luonnollista:
kaikki kasvun kannalta olennainen informaatio sisältyy jo siemeneen, josta kasvu saa alkunsa. Luonnonmukainen kasvu on siemeneen sisältyvän potentiaalin
toteutumista. Näin myös sosiaalievoluutiossa. Kulttuurin tai instituution syntyhetkellä kaikki sen keskeiset ominaisuudet ovat jo ”iduillaan” kehittyäkseen
vaiheittain nykyiseen tilaansa. Tästä syystä sosiaalievolutionistisessa masterkertomuksessa tarinan alku on tarinan tärkein elementti. (Bock 1955: 130–131;
Bock 1966: 277; Nisbet 1969: 7–11, 160–165; ks. myös Allen 1962: 237–239; Treitler 1984: 365.) 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa erilaisten kulttuuristen
instituutioiden (avioliitto, sukulaisuus, uskonto, yksityisomaisuus, musiikki)
alkuperän selvittäminen olikin kehittyvien ja eriytyvien yhteiskuntatieteiden
keskeisimpiä tehtäviä.
Jos kasvu ja kehitys pysähtyy tai kääntyy ”epäluonnolliseen” suuntaan, johtuu se sosiaalievolutionistisen masterkertomuksen mukaan ympäristötekijöistä.
Wegeliuksen ja Klemetin olennaisesti toisistaan poikkeavia näkemyksiä musiikin
varhaishistoriasta selittääkin juuri se, missä ja miten heidän mielestään musiikki
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on syntynyt ja mikä on musiikin ”luonnollinen” kehityssuunta. Wegeliuksen näkemyksiä ohjasi voimakas usko arjalaiseen rotuoppiin. Hänen mukaansa arjalaiset ovat ”ihmisellisen sivistyksen luojia ja kantajia”, joiden musiikki on muodostunut ”luonnonomaisten perusteiden mukaan” ja on näin ollen ”sopusoinnussa
kaikille yhteisten vaistojen kanssa”. Kehityksen pysähtyminen tai kääntyminen
”nurjaan, luonnottomaan” suuntaan on johtunut muiden rotujen vaikutuksesta,
ja koska niillä näin ollen on vain ”kansatieteellistä arvoa”, Wegelius ei käsittele
niitä ollenkaan. Arjalaisen rodun musiikinhistorian hän aloittaa antiikin kreikkalaisista. (Wegelius 1904: 4.)
Sen sijaan Klemetille, kuten lähes kaikille muillekin evolutionistisen paradigman kannattajille tuona aikana, ulkoeurooppalaisen musiikin tutkimus, samoin kuin eurooppalaisen kansanmusiikin tutkimus, oli musiikin universaalihistorian tutkimusta. Päinvastoin kuin Huttunen antaa ymmärtää, Klemetin
lähestymistavan universaalisuus ei ollut poikkeuksellista eikä kansanmusiikin
tutkimuksen ja musiikin ”varsinaisen historiografian” välillä ollut jyrkkää rajaa, jos rajaa ollenkaan (ks. esim. Huttunen 1993: 8, 30–31, 75, 79). Melkeinpä
kaikkien varhaisten suomalaisten musiikintutkijoiden (Krohn, Klemetti, Launis,
Väisänen jne.) tutkimusintresseihin kuului yhtä lailla niin sanottu länsimainen
taidemusiikki kuin kansanmusiikkikin – kuten Euroopassa yleisemminkin. Sen
sijaan poikkeuksellista oli Wegeliuksen arjalaisesta rotuteoriasta ammentamansa olematon mielenkiinto eurooppalaista kansanmusiikkia ja ulkoeurooppalaista musiikkia kohtaan. Mitä todennäköisimmin juuri tämä oli syynä siihen, että
yleisen musiikinhistorian alkuvaiheita opiskeltiin Klemetin eikä Wegeliuksen
kirjasta.

Vertaileva Metodi
Totta kylläkin on, että musiikinhistorian yleisesitysten laatijat, Klemetti mukaan
lukien, hyvin harvoin itse tutkivat ulkoeurooppalaisia musiikkikulttuureja. Philip Bohlmanin mukaan suhtautumisessaan ei-länsimaiseen musiikkiin 1800-luvun musiikintutkimus jakautui kahteen vaiheeseen. Vuosisadan alkupuolta
luonnehti ei-länsimaisen musiikin löytäminen ja sen tutkimuksen aloittaminen.
Vuosisadan loppupuolella musiikinhistorioitsijat integroivat ei-länsimaisen mu-
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siikin osaksi musiikinhistoriaa: ”Ambrosille ja muille musiikinhistorioitsijoille
1800-luvun toisella puoliskolla musiikin historian kirjoittaminen ei ollut enää
länsimaisen musiikin, vaan kaiken musiikin kehityksen esiintuomista”. (Bohlman 1987: 148, 153.) Ambrosin musiikinhistorian kirjasarjan koko ensimmäinen
osa keskittyykin kokonaisuudessaan muinaisten kulttuurikansojen ja luonnonkansojen musiikkiin. Eurooppalaiseen musiikkiin päästään vasta neliosaisen kirjasarjan toisessa osassa (Ambros 1862–1878).
Ulkoeurooppalaisen musiikin integrointi osaksi musiikin universaalihistoriaa
tapahtui 1800-luvun keskeisen tieteellisen lähestymistavan, Vertailevan Metodin
avulla. Vertaileva Metodi, jota eri tavoin hyödynsivät esimerkiksi Auguste Comte, Karl Marx, Herbert Spencer, Edward B. Tylor ja Lewis Morgan, perustuu kolmen sarjan synkronointiin. Ensimmäinen sarja on nykyhetkellä elävät kansat ja
heidän sosiaaliset organisaationsa sekä käden ja hengen tuotteet loogis-spatiaalisesti järjestettynä. Eri kansojen kulttuuriset tuotteet ja instituutiot (sukulaisuus,
uskonto, sotiminen jne.) järjestetään loogiseen järjestykseen yksinkertaisemmasta monimutkaisempaan. Toinen sarja on ajallinen. Historiallinen ja arkeologinen data järjestetään aikajanalle, joka ulottuu ajassa niin kauas taaksepäin, kuin
dataa on löydettävissä. Koska aikajana on rajallinen eikä ulotu esimerkiksi sukulaisuuden, uskonnon ja sotimisen syntyhetkiin, tarvitaan vielä kolmas sarja:
evoluutiosarja. Kaksi edellistä sarjaa järjestetään peräkkäisiin kehitystasoihin.
Yhteiskunnat kokonaisuudessaan asetetaan evoluutiojanalle kehittymättömästä
kehittyneempään tai jonkin yhteiskunnallisen instituution (sukulaisuus, uskonto, sotiminen jne.) kehitys sen syntyhetkistä nykypäivään abstrahoidaan kahden
ensimmäisen sarjan tuottaman datan perusteella. (Nisbet 1969: 191, 195–196; ks.
myös Allen 1962: 231–237.)
Ulkoeurooppalaisten kansojen tutkimus oli Vertailevassa Metodissa ennen
kaikkea ihmiskunnan universaalihistorian tutkimista. Ulkoeurooppalaisten kansojen tapojen, instituutioiden ja kulttuurituotteiden tutkimuksella pyrittiin pääsemään aikajanalla historiallisen ja arkeologisen datan tarjoamien todisteiden
tuolle puolen. Vertailevan Metodin kolmannen sarjan taustalla oli ajatus samanaikaisuuden eriaikaisuudesta (ks. esim. Fabian 1983). Vaikka Ceylonin Weddakansa lauloi laulujaan samaan aikaan kun Euroopan metropoleissa esitettiin
Beethovenin sinfonioita, evoluutioaikajanalla Wedda-kansan laulut sijoittuivat
janan alkupäähän, Beethovenin sinfoniat janan loppupäähän.
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Entä mitkä olivat musiikin evoluutioasteen arviointikriteerit? Minkälainen
musiikki sijoittui evoluutiojanan alkupäähän ja minkälainen sen loppupäähän?
Klemetille tärkeimmät kriteerit olivat soittimien määrä ja melodioissa käytettävien sävelten määrä, eli kuinka monesta erilaisesta nuoteilla ilmaistavasta sävelkorkeudesta melodia muodostuu (ks. myös Huttunen 1993: 77). Hän toteaa, että
luonnonkansain musiikillinen kehitystaso vaihtelee:
Toisilla on monenlaisia, melkoista kehitystä todistavia soittimia ja sävelmiä, jotka lähentelevät sivistyskansojen kansanlauluja, toiset taas eivät tunne ainuttakaan soitinta ja supistuu heidän musiikinharjoittamisensa aivan alkeelliseen lauluun, jossa vain paria, korkeintaan kolmea säveltä toistellaan (Klemetti 1916: 1).

Klemetti asettaa eksplisiittisesti luonnonkansojen melodiat ja sivistyskansojen
kansanlaulut samalle evoluutiojanalle, jossa edelliset lähestyvät jälkimmäisiä,
näitä kuitenkaan saavuttamatta. Sävelkorkeudeltaan kiinteät ja erilliset sävelet,
niiden määrä ja suhde toisiinsa olivat oli ylipäätään evolutionistisessa musiikinhistorian paradigmassa keskeisimmät kriteerit musiikin kehitysastetta arvioitaessa. Esimerkiksi kirjassaan Handbuch der Musik-Geschichte vuodelta 1868 Arrey
von Dommer kirjoittaa, että ”luonnolta musiikki ei saanut muuta kuin epäorgaanisen äänen; ensimmäinen tehtävä ihmiselle oli kiinteän sävelkorkeuden
käsitteen luominen ja sen jälkeen eri äänien järjestäminen suhteessa toisiinsa.
Kaikki tämä oli tehtävä, ennen kuin raaka-aineella [äänellä] saattoi olla minkäänlaista taiteellista merkitystä” (sit. Allen 1962: 120). Charles Parry kirjoitti
puolestaan vuonna 1893 kirjassaan Evolution of the Art of Music, että “musiikin
kehityksen pohjalla ovat ne villien huudot, joissa ei ole juuri lainkaan erillisiä
säveliä” (sit. Allen 1962: 228).
Klemetti käsittelee kirjassaan ensin luonnonkansojen musiikin, tämän jälkeen
”kaukaismaisten” sivistyskansojen (kiinalaisten, japanilaisten, intialaisten ja arabialaisten) musiikin, sitten vanhan ajan sivistyskansojen (babylonialaisten, assyrialaisten, egyptiläisten, hebrealaisten ja kreikkalaisten) musiikin, ennen kuin
hän ryhtyy tarkastelemaan varhaiskristillistä kirkkolaulua.
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Metodologinen nationalismi ja kansalliskertomus
Toinen 1800-luvun merkittävä aatesuunta evolutionismin ohella oli nationalismi.
Sen lisäksi, että se poliittisena ideologiana ja kansallistunteena jakoi maailmaa
kansallisvaltioihin, sen vähemmän tunteenomainen muoto vaikutti yhteiskuntatieteelliseen ja humanistiseen tutkimukseen. Metodologisessa nationalismissa
kansakunta ja kansallisvaltio ovat tutkimuksen perusyksiköitä, joiden sisällä ja
joiden välillä tutkimusta tehdään. Maailman ”jakautuminen kansakunniksi kutsuttuihin toimijoihin - - näyttäytyy todellisuuden rakentumisen olennaisena ja
oikeana periaatteena” (Kettunen 2008: 16).
Metodologisessa nationalismissa toimijoita ovat yksilöiden ohella kansakunnat ja yksilöitäkin käsitellään usein kansan ja kansanhengen edustajina. Tämä
näkemys käy erittäin selkeästi ilmi Albert Schweitzerin Bach-biografiasta.
Bach oli päätepiste. Hänestä ei mikään ala, vaan häneen kaikki päättyy. Hänen
todellisen elämänkertansa kertominen vaatii selontekoa saksalaisen taiteen ominaispiirteistä ja kehityksestä, mikä hänessä saa täyttymyksensä. [--] Tämä nerous
ei ollut yksilöllinen vaan kollektiivinen henki. (Schweitzer 1966 [1908]: 3–4.)

Myös Wegeliuksen kirjasarjassa metodologinen nationalismi on sisältöä keskeisesti muovaava lähtökohta. Wegelius jakaa musiikinhistorian kansallisiin ”suuntiin”, jotka eri aikoina erilaisin painoarvoin ovat edistäneet musiikin universaalia
kehitystä.
Metodologiseen nationalismiin olennaisesti liittyvä, mutta sen poliittisempi
ja tunteenomaisempi muoto historiantutkimuksessa on nationalistinen masterkertomus, jota ytimekkäämmin myös kansalliskertomukseksi kutsutaan.
Kansalliskertomus on yksinkertaisesti tarina, jota (kansallinen) yhteisö kertoo itsestään. Se kertoo kansakunnan muodostaville yksilöille (ja kaikille
muille kiinnostuneille) keitä he ovat, mistä heidän (kansallinen, yhteinen)
menneisyytensä koostuu, mitkä ovat heidän yhteisölliset ominaisuutensa
ja mihin he ovat menossa – eli miten heidän tulisi toimia politiikan alueella.
(Yadgar 2002: 58.)
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Musiikillisessa kansalliskertomuksessa juonellisesti tärkeimpiä tapahtumia
ovat kansallisten musiikillisten instituutioiden perustaminen, tärkeimpänä kansallinen sävelkieli. On syytä kuitenkin huomata, että myös musiikillinen kansalliskertomus on ennen kaikkea kielellinen, ei musiikillinen kertomus. Kertomus tarvitsee sankareikseen musiikillisia toimijoita, mutta heidän toimintansa kansallisen
merkityksen selittäminen on tutkijoiden, historioitsijoiden, kirjailijoiden ja kriitikkojen tehtävä. Tästä on hyvänä esimerkkinä Sibeliuksen Kullervon kansallisen merkityksen konstruointi lehdistössä ja tutkimuskirjallisuudessa (ks. Heikkinen 2012).
Musiikillisen kansalliskertomuksen alku sijoittuu useimmiten kansakunnan
alkuvaiheisiin, siten kuin ne historiallisen ja arkeologisen lähdeaineiston perusteella ovat rekonstruoitavissa. Toisin kuin musiikinhistorian yleisesityksissä, joissa
musiikin alkuvaiheita etsitään luonnonkansoja vertaamalla niiden maantieteellisestä sijainnista riippumatta, kansalliskertomuksessa keskeistä on alueellinen ja
kansakunnallinen rajaus. Tämä ei välttämättä kuitenkaan täysin sulje pois Vertailevan Metodin käyttöä. Myös Tobias Norlind kirjassaan Svensk musikhistoria, joka
vuoden 1923 tutkintovaatimuksissa edusti kansalliskertomusta, viittaa kirjansa
alussa vertailuun eri kansojen välillä. Musiikin varhaisimpia vaiheita hän etsii
Skandinavian alueelta löydetyistä pronssikautisista torvista ja valittaa kansanomaisten instrumenttien löytöjen vähyyttä, mikä tekee vertailun muiden kansojen
välillä mahdottomaksi. Myöhemmin Norlind rajaa käsittelynsä Ruotsin valtakunnan alueeseen ja ”korkeamman musiikinviljelyn” pariin. Pronssikautisten torvien
lisäksi hänen kertomuksessaan ei ole sijaa muulle kansanomaiselle musisoinnille.
Lukuun ottamatta muutamaa viittausta Turun musiikkielämään Norlind ei
käsittele Suomea Ruotsin valtakunnan osana, vaikka tämä historiallinen yhteys
varmaankin oli syy, miksi kirja tutkintovaatimuksissa oli. Suomalainen kansalliskertomus musiikista oli vasta muovautumassa. Se liittyy myöhemmin tehtyihin
tutkintovaatimusten muutoksiin, joita seuraavaksi käsittelen.

Muutokset tutkintovaatimuksissa 1928–1960
Ennen 1960-lukua muutokset tutkintovaatimuksissa olivat vähäisiä, eikä vaatimuksia painettu läheskään joka lukuvuonna erikseen. Tentittävien kirjojen määrä
lisääntyi vähitellen. Esimerkiksi Hermann Kretzschmarin oopperahistorian lisäk-
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si piti vuodesta 1951 lähtien tenttiä Karl Nefin Geschichte der Symphonie und Suite
(1921). Samana vuonna mukaan alkoi tulla vaihtoehtoja. Jos ei halunnut tenttiä
Albert Schweitzerin Bach-elämänkertaa, oli mahdollista tenttiä Paul Bekkerin
Beethoven-elämänkerta (1911, ruotsiksi 1916).
Universaalihistorian alkuvaiheita opiskeltiin Heikki Klemetin kirjasta vuoteen 1951. Klemetti oli suunnitellut kirjasarjastaan kolmiosaista ja toinen osa
ilmestyikin 1926. Tästä huolimatta 1500-luvun jälkeistä musiikin historiaa opiskeltiin Wegeliuksen kirjoista. Syynä tähän mitä ilmeisimmin oli Ilmari Krohnin
ja Klemetin erimielisyys napolilaisen suuntauksen merkityksestä musiikinhistoriassa (ks. Huttunen 1993: 87). Vuonna 1936 tutkintovaatimuksiin lisättiin
Klemetin ja Wegeliuksen kirjojen ohelle uudemman musiikin aukkoa paikkaamaan 1933 julkaistu Sulho Rannan suppeahko Musiikin historia pääpiirteittäin.
Kuten Klemetti, myös Ranta edusti sosiaalievolutionismia ja Vertailevaa Metodia.
Kaikkein varhaisimman, esihistoriallisen ajan musiikki ei luonnollisesti voi saada kuvaustaan. Sen selvittämisessä on lähdettävä jonkinlaisesta oletetusta todellisuusnäkökohdasta: tarkasteltava maapallollamme vielä eläväin luonnonkansojen musiikkia. (Ranta 1933: 7)

Tässä paradigmassa ”luonnonkansat” ja heidän tapansa ja kulttuurituotteensa
ovat eräänlaisia jäänteitä ihmiskunnan yhteiseltä alkutaipaleelta (ks. Hodgen
1931). Kertomuksensa Ranta aloittaa kuitenkin vielä kauempaa, ”säveltaiteen”
syntyhetkestä, jonka hän asettaa ”viettielämän, jokapäiväisen työn tai korkeampia voimia palvovan kultin yhteyteen” (Ranta 1933: 10).
Vuoden 1951 tutkintovaatimuksissa Sulho Rannan kirja vaihdettiin hänen
edellisvuonna ilmestyneeseen laajennettuun laitokseen Musiikin historia 1. Aikaisempaa teostaan, jonka sisällöstä puolet käsitteli 1800- ja 1900-lukua, Ranta oli
laajentanut musiikin historian varhaisempiin vaiheisiin. Kirja edusti edelleenkin
vahvasti sosiaalievolutionistista näkemystä. Kuten Klemetti aiemmin, Ranta käy
ensin läpi luonnonkansojen, itämaisten sivistyskansojen, Etu-Aasian sivistyskansojen ja antiikin kreikkalaisten musiikin.
Rannan uusi kirja teki Klemetin kirjan tarpeettomaksi ja se poistettiin vaatimuksista. Samalla poistettiin Wegeliuksen kirjat ja tilalle otettiin Gunnar Jean-
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sonin ja Julius Raben kaksiosainen kirjasarja Musiken genom tiderna (1927–1931).
Jeansonin ja Raben kirjassa sosiaalievolutionismi on jo häivytetty taustalle:
Musiikki on ikivanha taidemuoto, joka juontaa juurensa ihmiskunnan historian varhaisista vaiheista. Siellä, minne inhimillinen kulttuuri on levinnyt, on varmasti ollut myös musiikkia. Säveltaiteen kehitysvaiheiden seuraaminen luonnonkansojen ja vieraiden kulttuurien piirissä onkin laaja ja toistaiseksi suureksi
osaksi mahdoton tehtävä, joka vieläkin tarjoaa loputtomasti ratkaisemattomia
ongelmia. Tämän esityksenkään tarkoitus ei ole johdattaa lukijaa ikivanhoihin
aikoihin tai etäisiin kulttuurialueisiin. (Jeanson & Rabe 1927: 1, käännös Tuula
Kotilainen ja Hannele Branch.)

Kirjoittajat tekevät saman ratkaisun kuin Wegelius teki aiemmin: musiikilla on yksi ja yhtenäinen historiansa ihmiskunnan kehityksessä, mutta sen varhaisvaiheet
he jättävät kertomatta. Kertomuksensa he aloittavat antiikin Kreikan musiikkielämästä tehden kuitenkin sen varauksen, että ”on varottava - - korostamasta liian
voimakkaasti yhtymäkohtia antiikin kulttuuriin muiden kustannuksella” (Jeanson & Rabe 1927: 9). Jeanson ja Rabe korostavatkin länsimaisen kristillisen kulttuurin uutuutta suhteessa antiikkiin – heille kyseessä oli siis ennen kaikkea uusi
kulttuuri. Tämä näkökulma tuli korostumaan 1960-luvun tutkintovaatimuksissa.
Norlindin Svensk musikhistoria oli käytössä vuoteen 1962. Sen rinnalle lisättiin Suomen musiikinhistoriaa koskevia kirjoituksia sitä mukaa, kun niitä saatiin
julkaistua. Vuoden 1931 vaatimuksiin lisättiin Toivo Haapasen artikkeli ”Säveltaide” vuodelta 1925 ja Ilmari Krohnin artikkeli ”Suomalaiset kansansävelmät”
vuodelta 1928. Haapasen artikkeli edustaa sekä metodologista nationalismia että
tunnepohjaista kansallismielisyyttä puhtaimmillaan:
Säveltaiteemme - - on saavuttanut kypsyyden, omintakeisuuden ja laajuuden, joka omassa maassa on kohottanut sen arvoa sivistystekijänä ja myöskin kansojenvälisessä musiikinviljelyksessä hankkinut sille merkitystä. (Haapanen 1925: 408.)

Nationalistisessa näkemyksessä keskipisteenä on siis kansallinen musiikkielämä
kokonaisuutena, ja sen merkitystä ja kehitysastetta arvioidaan suhteessa muiden
kansojen musiikkielämän merkitykseen ja kehitysasteeseen.
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Mutta miten kansallinen ja universaali, jotka tarkemmin analysoimatta saattavat tuntua jopa toisilleen vastakkaisilta, sidotaan musiikinhistoriankirjoituksessa
yhteen? Strategioita on useita ja sama teksti saattaa hyödyntää useampaakin strategiaa. Yksi mahdollisuus on turvautua laskeutuvien kulttuuriainesten hypoteesiin (gesunkenes Kulturgut). Tämän hypoteesin mukaan alempien kansankerrosten
kulttuuri on ylempien kansankerrosten kulttuurin jäljittelyä, jossa ”kulttuurituotteet yksinkertaistuvat, karkeistuvat ja saavat alkuperäisestä poikkeavia merkityksiä” (Knuuttila 1994: 26). Ajatus perustuu 1900-luvun alun elitismiin, jossa
kunkin ”[a]ikakauden yleinen henki pyrittiin johtamaan henkisesti johtavien
kerrosten hengentuotteista” (Peltonen 1992: 48). Näin ollen ”kansankulttuurissa
ilmenevät henkiset pyrinnöt ja saavutukset voidaan johtaa korkeakulttuurin piiristä” (Knuuttila 1994: 26). Jos siis kansallinen kulttuuri on sivistyneistön universaalin korkeakulttuurin jäljittelyä, kansallinen on jo lähtökohtaisesti universaalia,
joskin sen kansallinen ja korruptoitunut muoto.
Laskeutuvien kulttuuriainesten hypoteesia soveltavat sekä Heikki Klemetti
että Ilmari Krohn, joskin varsinkin Klemetti on muotoiluissaan melko varovainen. Klemetin mukaan varhaiset kristilliset kirkkosävelmät ”hedelmöittivät kansanmusiikin, joka sitten syrjäisemmillä seuduilla on uskomattomalla sitkeydellä
nämä kirkolliset piirteet säilyttänyt” (Klemetti 1916: 73). Mutta, vaikka ”[k]irkollisten mallien mukaan kehittyi epäilemättä suuri osa varhaisemman keskiajan
maallisiakin sävelmiä”, niin ”huomioon on otettava myös näiden suoranainen
vaikutus maasta maahan.” (Klemetti 1916: 77–78; ks. myös Huttunen 1993: 79.)
Krohn on asiasta hiukan varmempi kuin Klemetti. Hänen mukaansa ”[y]hä varmemmaksi käy se käsityskanta, jonka mukaan kansansävelmäin tyyliainekset
ovat jätteitä entisaikoina ylempien kansankerrosten käyttämästä taidemusiikista” (Krohn 1928: 499).
Myös Haapanen kirjoittaa, että ”rungot kaikessa kansanmusiikissa useinkin
lienevät kansainvälistä yhteisomaisuutta”, joihin kunkin ”kansan oma tuntemistapa” painaa leimansa (Haapanen 1925: 409–410). Haapanen tuntuu kuitenkin
tarkoittavan tällä ainoastaan kansanmusiikin uusimpia kerrostumia. Sen sijaan
hän korostaa ”muinaisuuden hämärään” ulottuvan suomalaisen kansanmusiikin
”hedelmöittävää” vaikutusta nykyaikaiseen säveltaiteeseen (Haapanen 1925: 408).
Toinen strategia kansallisen ja universaalin integroimisessa on orgaanisen kasvun
metaforan mukaisesti esittää kansanmusiikki länsimaisen taidemusiikin ”hedel-

109

MISTÄ MUSIIKKI ALKAA?

möittäjänä”. Erityisen selvänä tämä strategia on läsnä Haapasen kirjassa Suomen
säveltaide (1940), joka vuoden 1951 vaatimuksissa korvasi hänen suppeamman
artikkelinsa. Haapaselle musiikillinen toiminta on ”viljelyä” ja viljeltävä kasvi on
”Suomen musiikkielämä” tai ”Suomen säveltaide”. (Viljelymetafora oli tuohon aikaan hyvin yleinen ja sitä käyttivät runsaasti myös Wegelius, Klemetti ja Norlind.)
Haapaselle Suomen säveltaiteen ”juuret” ovat toisaalta keskiaikaisessa kirkkolaulussa, toisaalta kalevalaisessa runoudessa. Länsimaisen musiikin traditio
on ”kasvattanut maaperän” ja omista kansallisista ”lähteistä” se on ”ammentanut
ydinvoimansa” (Haapanen 1940: 5). Kertomuksensa hän aloittaa kristillisen kirkkolaulun saapumisesta Suomeen. Kansanmusiikki tulee kertomukseen mukaan
1700-luvun lopulla kansanrunouden ja -musiikin keräyksen myötä. Siitä eteenpäin
kansanmusiikki avaa uusia ”lähteitä”, joista ”virtaa tuoreita vaikutteita” (Haapanen 1940: 37). ”Kypsyyden” viljeltävä kasvi, eli Suomen kansallinen musiikkielämä saavuttaa 1800-luvun lopulla, kun Helsinkiin perustetaan musiikkiopisto ja
orkesteri ja Sibelius luo suomalaisen säveltaiteen (Haapanen 1940: 80, 99).
Kolmas strategia kansallisen ja universaalin integroimisessa on samaistaa ne
keskenään. Tämä oli tyypillistä ennen kaikkea saksalaisessa musiikkikirjoittelussa. Esimerkiksi Lorenz Kraussold kirjoitti vuonna 1876, että ”Wagnerin nationalismi on laadultaan universaalia, koska universaalisuus on yksi saksalaisen kansallistunteen tunnusomaisimpia piirteitä” (sit. Allen 1962: 119). Tätä strategiaa ei
kuitenkaan tapaa niissä kirjoissa, joista suomalaiset musiikkitieteen opiskelijat
musiikinhistoriaa opiskelivat.

Musiikin historiasta musiikkien historioihin
Vuonna 1962 Sulho Rannan Musiikin historia 1 jäi pois ja Donald Groutin kirja A
History of Western Music (1960) tuli vaihtoehdoksi Jeansonin ja Raben teokselle.
Kokonaisuudessaan vuoden 1962 tutkintovaatimukset olivat seuraavat:
Approbatur.
– Jeanson–Rabe, Musiken genom tiderna tai D.J. Grout, A History of Western
Music.
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– Toivo Haapanen, Suomen säveltaide– Karl Ekman, Jean Sibelius.
– A.O. Väisänen, Kansanmusiikki (Suomen kulttuurihistoria IV).
– A.O. Väisänen, Kalevalan sävelmä (Kalevalaseuran vuosikirja 29).
– Eino Linnala, Yleinen musiikkioppi I–II.
– Ilmari Krohn, Musiikin teorian oppijakso. I. Rytmioppi, ilman harjoituksia.
– Osallistuminen pienoismuotojen ja sointujen analyysiharjoituksiin (yksi
lukukausi kumpaakin).
Cum laude approbatur. Edellinen oppijakso sekä:
– Teoksesta Sohlmans Musiklexikon Norjaa, Ruotsia ja Tanskaa käsittelevät
yleisartikkelit sekä lisäksi Nordraakia, Griegiä ja Valenia, Romania, Berwaldia, Stenhammaria ja Rosenbergiä ynnä Gadea ja Nielseniä käsittelevät erikoisartikkelit.
– A. Schweitzer, J.S. Bach tai Philipp Spitta, Joh. Seb. Bach.
– A.Einstein, Mozart tai Bernhard Paumgartner, Mozart.
– Paul Bekker, Beethoven.
– H.J. Moser, Musikästhetik.
– K. Nef, Geschichte der Symphonie und Suite.
– D.J. Grout, A Short History of Opera I–II.
– Curt Sachs, Handbuch der Musikinstrumentenkunde tai Tobias Norlind, Musikinstrumentens historia.
– E. Roiha, Johdatus musiikkipsykologiaan.
– Wegelius–Linnala, Kenraalibasso (kirjoitusharjoitukset).
– Eino Linnala, Soinnutuksen perusteet, luvut I–XI harjoituksineen sekä
Ilmari Krohn, Musiikinteorian oppijakso III Harmoniaoppi, luku II, kohdat J ja K (ss. 197–230, muunne- ja vaihdesoinnut).
– I. Krohn, Musiikinteorian oppijakso V Muoto-oppi.
– Osallistuminen seminaariharjoituksiin ja niissä pidetty esitelmä.
Laudatur. Edellisen oppijakso sekä:
– Karl H. Wörner, Musik der Gegenwart tai A. Salazar, Music in our Time.
– Eino Linnala, Soinnutuksen perusteet, luvut XIII–XXIV harjoituksineen.
– Knud Jeppesen, Kontrapunkt (tansk. tai saks.) 2-, 3-, ja 4-ääninen asettelu.
– Seminaariesitelmä.
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– Tieteellinen tutkielma (laudaturtyö) ja siihen liittyviä erikoisteoksia sopimuksen mukaan.
Groutin kirjassa tehdään jo otsikkotasolla se linjaus, mikä sisältyy implisiittisesti
Jeansonin ja Raben kirjaan. Grout keskittyy länsimaisen musiikin historiaan, vielä tarkemmin ilmaistuna länsimaisen taidemusiikin historiaan, kuten kirjoittaja
johdannossa rajaa. Poissa ovat luonnonkansat ja itämaiset sivistyskansat. Grout
tekeekin kirjansa johdannossa selkeän linjauksen:
Sukupolvi aiemmin tämän kirjan nimi olisi ollut yksinkertaisesti Musiikin historia. Tämän päivän näkemys on erilainen, ja sana ”länsimainen” otsikossa heijastaa sitä tosiasiaa, että läntisen Euroopan ja Amerikan musiikillinen systeemi on
ainoastaan yksi monista maailman sivilisaatioiden joukossa. (Grout 1960: xiii.)

Vaikka näitä muita sivilisaatioita ja niiden musiikillisia järjestelmiä ei tutkimusvaatimuksissa vielä otettu huomioon, perusta niiden mukaan tulolle oli valettu.
Länsimaisen taidemusiikin ulkopuolista musiikkia edusti ainoastaan kaksi A.O.
Väisäsen artikkelia suomalaisesta kansanmusiikista.
Vuonna 1968 musiikkitieteen arvosanat jaettiin neljään osa-alueeseen: musiikin historiaan, musiikin tuntemukseen, musiikin teoriaan ja musiikin tutkimukseen. 1970 tämä jako yksinkertaistettiin vastaamaan Guido Adlerin jo 1800-luvun
lopulla tekemää jakoa historialliseen ja systemaattiseen osaan. Samalla tehtiin
tutkintovaatimuksissa täysi remontti. Arvosanojen historialliset osat sisälsivät
seuraavat kirjat:
Approbatur.
– D.J. Grout, A History of Western Music, Karl H. Wörner, Geschichte der Musik tai Jacques Handschin, Musikgeschichte im Ueberblick. Materiaaliin
tutustuttava myös kuuntelun avulla erillisten ohjeiden mukaan.
– Toivo Haapanen, Suomen säveltaide ja Seppo Nummi, Modern musik (Finland i dag), Nils-Eric Ringbom, Sibelius (Musik in Geschichte und Gegenwart). Perehtyminen valikoimaan suomalaista musiikkia erillisten
ohjeiden mukaan; tukiteoksena Kai Maasalo, Suomalaisia sävellyksiä I–
III.
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– Teoksesta Sohlmans Musiklexicon Norjaa, Ruotsia ja Tanskaa käsittelevät
yleisartikkelit sekä Nordraakia, Griegiä ja Valenia, Romania, Berwaldia,
Stenhammaria ja Rosenbergiä ynnä Gadea ja Nielseniä käsittelevät erikoisartikkelit.
Cum laude approbatur.
– Erkki Salmenhaara, Vuosisatamme musiikki tai Eric Salzman, Twentieth
Century Music. Lisäksi Ton de Leeuw, Nittonhundratalets musik tai H.H.
Stuckenschmidt, Musik des 20. Jahrhunderts sekä Håkan Sandblad, Popmusik – extas, revolt och industri. Materiaaliin perehdyttävä myös kuuntelun avulla erillisten ohjeiden mukaan.
– Kahden edustavan säveltäjän perusteelliset monografiat. Esim. Karl G.
Fellerer, Palestrina, Leo Schrade, Monteverdi, Albert Schweitzer, Bach,
Alfred Einstein, Mozart – sein Charakter, sein Werk (on myös ruots.), Paul
Bekker, Beethoven, Alfred Einstein, Schubert, Karl H. Wörner, Schumann,
Arthur Hedley, Chopin, Ernest Newman, Wagner as Man and Artist, Norman Del Mar, Richard Strauss, Edward J. Dent, Ferruccio Busoni, Erik
Tawaststjerna, Jean Sibelius, Heinrich Strobel, Debussy, Halsey Stevens,
Bartók, Israel Nestiev, Prokofjev, Roman Vlad, Stravinsky. Materiaaliin
perehdyttävä myös kuuntelun avulla erillisten ohjeiden mukaan.
Laudatur.
– Vaihtoehtoisesti a) Paul Henry Lang, Music in Western Civilisation, b) Gustave Reese, Music in the Middle Ages, c) Gustave Reese, Music in the Renaissance, d) Manfred F. Bukofzer, Music in the Baroque Era, e) Friedrich
Blume, Music in the Classic Era (valmisteilla), f) Alfred Einstein, Music
in the Romantic Era, g) Paul Collaer, La musique moderne (on myös saks.
ja engl.) tai Peter Yates, Twentieth Century Music sekä Jan Maegaard,
Musiikin modernismi, h) Donald J. Grout, A Short History of Opera sekä
Joseph Kerman, Opera as Drama, i) Bo Wallner, Vår Tids music I Norden,
j) Gunther Schuller, Early Jazz sekä Leroy Ostransky, The Anatomy of
Jazz. Materiaaliin perehdyttävä myös kuuntelun avulla erillisten ohjeiden mukaan.
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– Kahden edustavan säveltäjän perusteelliset monografiat (eri teokset kuin
cum laude -kurssissa, voidaan valita kohdasta 9). Asianomaisten säveltäjien teoksiin perehdyttävä myös kuuntelun avulla erillisten ohjeiden
mukaan.
Musiikinhistorian kannalta merkittävintä oli se, että Groutin kirjassaan mainitsemat
ei-eurooppalaiset musiikilliset järjestelmät saivat ensi kerran paikkansa, ei evoluutiojanan alkupään edustajina, vaan itsenäisinä musiikkikulttuureina, joilla oli oma
musiikillinen ”systeeminsä”. Mielenkiintoista kyllä, William P. Malmin kirjaa Music
Cultures of the Pacific, the Near East, and Asia (1967) ei sijoitettu historialliseen vaan
approbaturin systemaattiseen osaan. Malmin kirja oli vaihtoehtoinen Bruno Nettlin kirjan Folk and Traditional Music of the Western Continents (1965) kanssa. Lisäksi
samassa kohdassa piti tenttiä Erkki Ala-Könnin artikkeli ”Suomen kansanmusiikki” artikkelikokoelmasta Kansantaide ja perinnepolitiikka (1969). Ei-eurooppalaiset
musiikkikulttuurit, samoin kuin eurooppalainen ja länsimainen kansanmusiikki,
eivät jääneet pois ainoastaan evoluutiojanalta, ne jäivät kokonaan historiattomiksi.
Sen sijaan jazzmusiikkia käsittelevät Schullerin ja Ostranskyn kirjat sekä Sandbladin popmusiikkia käsittelevä kirja sijoitettiin historialliseen osaan. Vuoden 1975
tutkintovaatimuksissa myös Malmin ja Nettlin kirjat siirrettiin historialliseen osaan.
Jazz-, populaari- ja kansanmusiikkia käsittelevät uudet tenttikirjat korostivat musiikkikulttuuriensa erillisyyttä länsimaisen klassisen musiikin traditiosta.
Malm (1977: 3) toteaa yksiselitteisesti, että ”aboriginaalien musiikkia ei voi verrata Beethovenin sinfonioihin, koska niillä ei ole keskenään mitään tekemistä” ja
että ”musiikki ei ole kansainvälinen kieli; se koostuu kokonaisesta sarjasta yhtä
loogisia, mutta erillisiä järjestelmiä”. Schuller (1968: x) puolestaan kirjoittaa, että
”jazz on yksi monista musiikillisista kielistä ja kulttuureista, jotka meillä 1900-luvun puolivälissä on käytettävissä”.
On huomattava myös yksi pieni, mutta merkityksellinen muutos tutkintovaatimusten terminologiassa. Kun vuoden 1970 vaatimuksissa edellytetään perehtymistä ”valikoimaan suomalaista musiikkia erillisten ohjeiden mukaan”, vuoden
1975 vaatimuksissa edellytetään perehtymistä ”valikoimaan suomalaista taidemusiikkia erillisten ohjeiden mukaan” (korostus lisätty). Länsimainen taidemusiikki
ja muut musiikkikulttuurit erkaannutettiin erillisiksi järjestelmiksi, joilla kullakin
oli oma historiansa ja oma alkunsa (ks. myös Nettl 2010: 50).
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Johtopäätökset
Edellä esitelty kehitys musiikkien historioista yhden musiikin historiaan ja siitä
takaisin useiden musiikkien historioihin vastaa kehitystä humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä yleisemminkin. Historiasta yleensä erotuksena yksittäisten subjektien (kuninkaiden, valtakuntien, kirkon jne.) historioista alettiin puhua vasta
1780-luvulla. Historiasta tuli ”kollektiivisingulaari”, käsite, joka kokosi yhteen
kaikki yksittäiset historiat. (Koselleck 2004: 194–195.) Ihmiskunnan yhteisen historian selvittäminen ei kuitenkaan ollut yksinomaan historiantutkijoiden tehtävä
vaan pikemminkin päinvastoin: 1800-luvun alusta lähtien ammattimaiset historiantutkijat pyrkivät lähteisiin pohjautuen selvittämään historiaa ”siten, kuin
se todella tapahtui”. Yleisesityksiä ihmiskunnan alkuhämärästä nykypäivään
laativat yleensä muut kuin ammattihistorioitsijat. Esimerkiksi antropologia oli
syntyessään historiaan suuntautunut tieteenala (Harris 1968: 1).
Robert A. Nisbet (1969: 30–32) erottaakin toisistaan jyrkästi ”historiallisen” ja
”luonnonhistoriallisen” lähestymistavan menneisyyteen. ”Historiallisessa” lähestymistavassa keskeisiä ovat henkilöt ja tapahtumat, jotka voidaan ajoittaa
tiettyyn historialliseen aikakauteen, vuoteen tai päivämäärään. Tämä traditio
alkaa antiikin tunnetuista historioitsijoista Herodotuksesta ja Thukydideksestä
ja ulottuu uuden ajan Edward Gibboniin ja Leopold von Rankeen. ”Luonnonhistoriallisessa” lähestymistavassa keskeistä on yhteiskunnan tai yhteiskunnallisen
instituution ”luonnonmukaisen” kehityksen selvittäminen ja kertominen sen
synnystä aina nykyhetkeen. Olennaista eivät ole tarkasti ajoitettavat ja peräkkäin
sijoitettavat tapahtumat, vaan muutokset, joiden kautta idullaan ollut potentiaali
on luontonsa mukaisesti realisoitunut. Tämä traditio alkaa Aristotelesta ja ulottuu Karl Marxiin ja Herbert Spenceriin. ”Luonnonhistoriallinen” lähestymistapakaan ei väheksy tarkasti ajoitettavissa olevaa dataa – tästä Marxin kirjoitukset
ovat hyvänä esimerkkinä – mutta henkilöt ja tapahtumat ovat alisteisia luonnonmukaisen kehityksen selvittämiselle ja kertomiselle. ”Luonnonhistoriallista”
näkemystä edustaa muun muassa käsitys, jossa säveltäjää tai sävellystä pidetään
ajastaan edellä tai ajastaan jäljessä olevana. Käytännössä tarkan rajan tekeminen
”historiallisen” ja ”luonnonhistoriallisen” lähestymistavan välille voi olla vaikeaa
(Ricoeur 1984: 162). Varmaa kuitenkin on, että edellä luetelluista musiikinhistorian oppikirjoista ainakin Wegeliuksen, Klemetin ja Rannan kirjat noudattavat
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”luonnonhistoriallista” sosiaalievolutionistista masterkertomusta, joka on ohjannut kertomuksen juonellistamista.
Syy sosiaalievolutionistisen universaalihistoriankirjoituksen päättymiselle oli
Vertailevan Metodin mahalasku humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä toisen maailmansodan jälkeen (ks. Bock 1966). On vaikea osoittaa yhtä nimenomaista syytä
uskon horjumiseen, mutta epäilemättä kaksi maailmansotaa ja varsinkin holokausti saattoivat läntisen maailman ylivertaisuuden evoluutioketjussa kyseenalaisiksi. Vertailevan Metodin lähtökohta oli yksiselitteisen etnosentrinen: vertailun
tuloksena muodostettu loogis-spatiaalinen sarja alkoi poikkeuksetta siitä, mikä oli
mahdollisimman ei-eurooppalaista (esim. Wedda-kansan musiikki), ja eteni kohti
sitä, mikä oli mahdollisimman tyypillisesti eurooppalaista (esim. Beethoven). Sosiaalievolutionistien ensisijainen tavoite ei ollut universaalihistorian kirjoittaminen sinänsä, vaan sen selvittäminen, miten ja miksi heidän länsimaisesta yhteiskunnastaan ja kulttuuristaan oli tullut sellainen kuin se on. (Bock 1966: 274–276.)
Vertailevan metodin paradigmatappio 1950-luvulla näkyi myös musiikintutkimuksessa. Vaikka usein korostetaan jatkumoa vertailevasta musiikkitieteestä
sotien jälkeiseen etnomusikologiaan, paradigman vaihto oli huomattava. Antropologisesti orientoituneet ja Vertailevan Metodin hylänneet etnomusikologit eivät enää pyrkineet löytämään perusteita länsimaisen musiikin ylivertaisuudelle,
vaan he tutkivat musiikkia osana kunkin kulttuurin funktionaalista systeemiä.
(ks. esim. Stone 2008: 37–45; Nettl 2010: 66, 96–98, 120.) Samalla musiikinhistorian
yleisesityksistä tuli länsimaisen musiikin historian yleisesityksiä, kuten Donald
Grout edellä olevassa sitaatissa linjasi. Samalla kun ulkoeurooppalainen musiikki menetti historiallisen merkityksensä, se menetti vähäksi aikaa kaiken merkityksensä musiikkitieteen oppiaineessa. Ainakin tutkintovaatimusten valossa
1960-luvulla Helsingin yliopistossa musiikkitieteen opiskelu oli lähes kokonaan
länsimaisen taidemusiikin opiskelua. Muutos tähän tuli vuosikymmenen lopulla.
Mitä lähemmäksi nykyhetkeä tulemme, sitä vaikeammaksi muodostuu tenttikirjallisuuden perusteella arvioida, minkälaista käsitystä musiikinhistoriasta
musiikkitieteen opiskelijoille tarjotaan. Sen lisäksi, että tutkintovaatimusten kirjallisuusluettelot sisältävät paljon vaihtoehtoja, löytyy vaihtoehtoja myös opintojaksojen suorittamistavoissa. Lisäksi aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen
ja tunnustamisen käytäntö (AHOT) mahdollistaa yliopiston ulkopuolella tehdyn
suorituksen hyväksi lukemisen. Kun vielä 1940-luvulla kaikki tenttivät samat
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kirjat, nykyisin maisterin tutkintoon tähtäävä opintopolku voi olla hyvinkin erilainen eri opiskelijoiden välillä.
Mielenkiintoista ja ehkäpä tulevaisuuden kannalta oireellista on se, että Groutin kirjan A History of Western Music kahdeksanteen painokseen (2010), joka sisältyy tämän hetkisten perusopintojen opintojaksoon ”Johdatus länsimaisen taidemusiikin historiaan”, on lisätty jazzia ja populaarimusiikkia käsittelevät luvut.
Tutkintovaatimuksissa nämä luvut on tosin rajattu opiskeltavan alueen ulkopuolelle. Kirjan kahdeksannen painoksen toimittaja J. Peter Burkholder perustelee
populaarimusiikkitraditioiden käsittelyä sillä, että nämä traditiot ovat olennainen osa musiikkikulttuuria ja merkittäviä sinällään. Lisäksi ne ovat antaneet vaikutteita klassisen musiikin säveltäjille. (Burkholder ym. 2010: 779–780.) Populaarimusiikin historiaa käsittelee myös Richard Taruskin viisiosaisen kirjasarjansa
The Oxford History of Western Music (2010b) viidennessä osassa. Hänen mukaansa
tämä on tarpeellista, koska nuorisokulttuuriin assosioitunut 1960-luvun populaarimusiikki oli muokkaava voima, joka vaikutti kaikkiin musiikkeihin (Taruskin 2010b: 311).
Kuten Burkholderin ja Taruskinin kirjat osoittavat, suuret kertomukset eivät
ole musiikinhistoriankirjoituksesta hävinneet; masterkertomukset vain ovat hieman muuttuneet. Jakolinja klassisen ja muun musiikin välillä on osittain muuttunut jaoksi länsimaisen ja ei-länsimaisen musiikin välillä, ja tässä jaossa klassinen
musiikki, jazz ja länsimainen populaarimusiikki ovat samalla puolella. Miten
tämä uusi rajanveto tulee vaikuttamaan tutkintovaatimuksiin, jää nähtäväksi.
Myöskään nationalistinen historiankirjoitus ei ole loppunut, vaan esimerkiksi
1990-luvun alussa sekä Suomessa (Suomen musiikin historia 1–4, 1995–1996) että
Ruotsissa (Musiken i Sverige 1–4, 1992–1994) julkaistiin moniosainen kirjasarja, joissa kohde rajattiin metodologisen nationalismin mukaisesti kansallisvaltion sisään.
Jälkipolvet tulevat selvittämään, minkälaiset masterkertomukset ohjaavat
musiikinhistoriankirjoitustamme nykyisin. Varmaa kuitenkin on, että sillä, minkälaisen juonen ja masterkertomuksen valitsemme, on poliittista ja taloudellista
merkitystä, kuten artikkelin alussa siteerattu Ralf Gothónin puheenvuoro selkeästi paljastaa. Nostamalla menneisyydestä tiettyjä tapahtumia ja luomalla kertomuksen avulla niiden välille merkityksiä voimme pyrkiä oikeuttamaan toimintamme ja varmistamaan paikkamme resurssienjaossa. Kertomukset ovat vahva
ase.
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”DET ÄR HEMMAPLANSFAVÖR!”
STRUK TURERNA I TRE SPORTERS LJUDLANDSKAP
STUDERADE UR ET T HI-FI/LO-FI–PERSPEK TIV

Sotkamon Jymys spelare springer ut på Saarikenttä för uppvärmning. Det är 70
minuter till matchstarten för Superpesis1-final nummer två. Sotkamospelarna
hälsar på sina tillresta supportrar och tas emot med jubelrop. Vimpelin2 Vetos
supportrar buar lite grann. Kujala som ansvarar för musiken på Vimpelin Vetos
matcher låter skivan Iskelmägaala 20083 rulla på. Ett par minuter senare kommer Vimpelin Vetos spelare ut på. De tas emot med jubel av hemmapubliken.
Kujala byter genast till hemmalagets uppvärmningsskiva och klickar fram till
den andra låten på CD:n, Tämän kylän poikii av det finska popbandet Pariisin Kevät.” (Ahlsved 2012c.)

Det finns mycket musik som omger oss i vår vardag, musik som bara finns där
utan att vi har bett om att få lyssna på den. Denna allestädes närvarande musik
(Kassabian 1999: 113–123) omgärdar oss på restauranger, caféer, butiker, i filmer
men också på idrottsarenor. Användning av musik har även blivit en självklarhet
1 Superpesis är den högsta serienivån i boboll i Finland.
2 Jag kommer jag att skriva Vimpelin Veto eller Vimpeli när jag i denna text syftar på bobollslaget
som spelar i herrarnas Superpesis. Eftersom byn Vimpeli har ett svenskt ortsnamn kommer jag att
skriva Vindala när jag syftar på samhället.
3 http://www.fono.fi/Dokumentti.aspx?culture=fi&ID=6f0e4ac4-a5f2-43fe-888c-d1185fc5804e
© SES & Kaj Ahlsved, Etnomusikologian vuosikirja 2013, vol. 25, ss. 121 – 154.
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i sportindustrin, vilket har resulterat i att det i dag anordnas få evenemang utan
musik, trots att musik inte behövs för den idrottsliga prestationen. Idrottsarenornas ljudlandskap associeras ofta med läktarsång, inte minst i fotboll (se Tuovinen 2007, Kytö 2011), men det finns också läktarkulturer där sportupplevelsen
förknippas med mekanisk musik. Även om musiken, både i form av läktarsång
och mekanisk musik, är så central i dagens sportindustri diskuteras ljudmiljön
och dess konsekvenser sällan.
I denna artikel är jag främst intresserad av sportljudlandskapet som en helhet
i vilken utövarnas och publikens, men också arrangörens ljud utgör en viktig del
av sportupplevelsen. I det här avseendet ser jag likt Schafer (1994/[1977]) och
Truax (1984) ett ljudlandskap som en abstrakt avgränsad konstruktion som kan
studeras. Barry Truax, som har forskat i akustisk kommunikation, anser att lyssnaren alltid är närvarande i ett ljudlandskap och bidrar till det med sina ljud (Truax 1984: 9–10). När systemet är välbalanserat (hi-fi) utbyts mycket information
mellan elementen ljud, lyssnare och miljö. I en lo-fi miljö går det däremot mycket
information till spillo. Schafer har konstaterat att den elektroniska revolutionen
medförde att man kunde paketera och förvara ljud och att man även kunde separera ljud från deras ursprungliga kontext, något som ledde till att världen började övergå till lo-fi ljudmiljöer. Schafer använder lo-fi som ett begrepp för miljöer
där ljud överlappar varandra och mängden akustisk information gör att ljuden
inte kan urskiljas klart. Urbana stadsmiljöer är lo-fi medan rurala ljudmiljöer är
hi-fi eftersom man där tydligt kan urskilja ljud (Schafer 1994/[1977]: 88–89, 272).
Utgående från Schafers och Truax teorier kring begreppen lo-fi och hi-fi kommer jag att analysera tre olika sporters ljudlandskap. Mitt syfte är att utforska ljudlandskapens strukturer ur ett lo-fi/hi-fi perspektiv och belysa ljudets betydelse för
helhetsupplevelsen av sportevenemanget. Enligt Truax (1984) skapas ljudlandskap
av de människor som vistas i det och därför är det viktigt att studera de ljud som i
ett sportsammanhang produceras av elementen utövare (idrottsmännen), publik och
arrangör. Jag strävar efter att ur ett arrangörsperspektiv studera balansen mellan
de olika elementen och diskutera hur arrangören med eller utan hjälp av mekanisk musik försöker skapa ett ljudlandskap där publikens aktiva deltagande möter
arrangörens förväntningar. Jag kommer alltså att studera hur arrangören genom
medvetna val försöker förändra balansen i ljudlandskapet i syfte att förbättra stämningen under sportevenemanget, och vilka konsekvenser detta val kan ha ur ett

122

KAJ AHLSVED

helhetsperspektiv. Jag kommer att lyfta fram hur traditioner styr arrangörernas val
samt hur valen påverkas av regler och av sportens rytm och oförutsägbara natur.
Genom fältarbete och observationer på idrottsevenemang har jag identifierat
hur dessa tre element (utövare, publik, arrangör) producerar ljud som utgör en
viktig del av sportupplevelsen. Det tre sporter jag studerar, boboll, fotboll och
ishockey, har alla en egen ljudkultur som bäst kan studeras på en lokal nivå. Därför har jag valt att göra fältarbete på FF Jaros (fotboll), Vimpelin Vetos (boboll)
och HC TPS (ishockey) hemmamatcher. De utvalda sporterna representerar de
tre största bollsporterna i Finland. Mitt material är insamlat genom fältarbete på
lagens hemmamatcher: FF Jaros fotbollsmatcher i Veikkausliiga4 (FF Jaro–FC Lahti
7.10.2012), Vimpelin Vetos bobollsmatcher i Superpesis (Vimpeli–Kitee 11.8.2012,
Vimpeli–Joensuu 21.8.2012, Vimpeli–Sotkamo 2.9.2012) samt HC TPS ishockeymatcher i FM-ligan5 (TPS–HPK 13.9.2012., TPS–Ilves 25.10.2012, TPS–Ilves 8.1.2013).
Eftersom föreningarnas, alltså arrangörernas, praxis att använda inspelad musik
är resultatet av traditioner och bestämmelser från respektive liga har jag även
intervjuat och korresponderat med nyckelpersoner inom de olika ligorna och
deras centralorganisationer. Dessa kan alltså också föreslås ingå i arrangörsbegreppet. Jag har också kompletterat mitt forskningsmaterial med en stor mängd
fältarbete på andra matcher, både på plats och via TV. Den viktigaste källan har
varit att uppleva sporterna på plats och där har jag haft hjälp av erfarenheter från
min avhandling pro gradu om ishockeymusik (Åbo Akademi, musikvetenskap
2008) samt av min personliga relation till FF Jaro som inleddes redan i slutet av
1980-talet. Jag har alltså inte bara suttit på läktarplats utan också följt med bakom
kulisserna, avmystifierat sporten och observerat hur de olika lagen arbetar med
sin ljudmiljö i realtid under matchens gång.
Jag kommer inledningsvis att gå närmare in på begreppet ljudlandskap och hur
jag använder det i detta sammanhang. Vidare kommer jag att diskutera begreppen
hi-fi och lo-fi och tillämpa dem på miljöer med främst utövar- och publikljud samt
miljöer där mekanisk musik men också andra elektroakustiskt förstärkta ljudhändelser (sound events, Schafer 1994/[1977]; 274) förekommer i större utsträckning.
Utgående från Schafers teorier (1994/[1977]) kan man konstatera att HC TPS ishockeyevenemang är en schizofon miljö. Jag kommer att tillämpa begreppet schizofoni
4 Veikkausliiga är den högsta fotbollsserien för herrar i Finland.
5 FM-ligan, på finska SM-liiga, är den högsta ishockeyserien för herrar i Finland.
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(schizophonia Schafer 1994/[1977]; 273) på mitt material och diskutera hur individens ljudlandskapskompetens spelar en viktig roll för att skapa sammanhang i lofi ljudmiljöer. På lokalnivå och en abstrakt metanivå finns det olika uppfattningar
om hur sporten ska klinga och detta skapar vissa förväntningar på evenemangen.
Det finns olika traditioner för musikanvändning inom de olika sporterna men man
vill framförallt undvika tystnad. Eftersom det inte är tillåtet att spela musik när
spelet är igång är standardiserade avbrott (exempelvis periodpauser), men även
oförutsedda uppehåll (inkast, hörnor, utvisningar) grundförutsättningar för att
man ska kunna förändra ljudlandskapet med musik. När man medvetet förändrar
ett ljudlandskap är det en form av akustisk design (acoustic design, Schafer 1994/
[1977]: 271) där man samtidigt strävar efter att förändra beteendet hos de som vistas i ljudlandskapet. Inom ljudlandskapsforskningen har man myntat begreppet
akustisk ekologi som syftar på studiet av balanserna i ljudlandskap (se t.ex. Wrightson 2000: 10—13). Jag ska avslutningsvis diskutera några konkreta exempel på hur
man kan förändra balansen i ljudlandskapet.

Ljudlandskap i sportsammanhang
Jag kommer att använda begreppet ljudlandskap för att definiera den ljudmiljö
jag undersöker. Ljudlandskapsforskningens fader R. Murray Schafer definierar ett
ljudlandskap (soundscape) som en ljudmiljö, eller tekniskt sett även en avgränsad
del av en ljudmiljö, som kan studeras. Med termen syftar han på verkliga landskap, men också abstrakta konstruktioner (Schafer 1994/[1977]: 274–275). Barry
Truax (1984: 9–10) konstaterar att ”ljudmiljön är summan av all ljudenergi i vilken
kontext som helst, men vi använder begreppet ’ljudlandskap’ för att understryka
hur miljön förstås av de människor som vistas i den – de människor som skapar
det”. Ljudlandskapet formas alltså av de människor som vistas i ljudlandskapet.
Det är med andra ord när matchen går av stapeln som ljudlandskapet formas och
kan studeras. Boboll och fotboll spelas, i de fall jag undersöker, utomhus, vilket
givetvis ger ljudlandskapet andra särdrag. Ljud från samhället runtomkring spelplatsen blir en del av sportens ljudlandskap och även självklarheter som att man
i boboll och fotboll är utsatt för väder och vind kan bidra med nya element. Vimpelin Vetos spelplan Saarikenttä ligger mitt i byn, bredvid kyrkan, vilket gjorde
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att kyrkklockans helgmålsringning, som råkade sammanfalla med en just avslutad förlustmatch, blev en ödesmättad kommentar till händelserna på spelplanen
(Ahlsved 2012a). Som abstrakta konstruktioner går mindre och större akustiska
samhällen (acoustic communities) in i varandra. (se Järviluoma et al. 2009)
Ljudlandskapet på ett idrottsevenemang kan tolkas som ett akustiskt samhälle. Enligt Truax behöver ett akustiskt samhälle inte avgränsas till mängden
människor det omfattar utan kan tolkas som ett system inom vilket akustisk information utbyts (Truax 1984: 58). Domarnas signaler, både auditiva och visuella,
är bara en del av det kodsystem som reglerar det akustiska samhället. Professionella idrottsevenemang bygger på idén att det finns en publik som vill ta del av
matchupplevelsen och det är människorna på plats som skapar ljudlandskapet.
Taktiska rop, verbala utbrott från spelare och tränare, men också de ljud som
uppstår som ett resultat av den sportsliga prestationen skapar sportens ljudlandskap och blir samtidigt en viktig del av upplevelsen.
De ljud som är ett resultat av genomförandet av den sportsliga prestationen
väljer jag att kalla för sportens grundtonsljud (keynote sound, Schafer 1994/[1977]:
272). Exempel på grundtonsljud är det välbekanta ljudet av gnisslande skor mot
lackat golv och ljudet av ”rasslande” nätmaskor, som är intimt förenade med korgboll: ”... det finns ingen ersättning för gnisslet av skor mot lackat golv och ljudet av
en korgboll som glider genom nätmaskorna under en korgbollsmatch6.” (Novak
enligt Bale 1994: 139) Varken Novak eller Bale använder begreppet grundtonsljud, men antyder att ljud är en viktig del av sportupplevelsen. Enligt Schafer är
grundtonsljud ständigt närvarande i samhällen, trots att man kanske inte uppfattar dem medvetet, och det är utgående från dessa ljud som alla andra ljud uppfattas (Schafer 1994/[1977]: 272). Truax (1984: 22) nämner att ett grundtonsljud kan
vara en del av ambiensen (exempelvis låga elektriska surr) men att det också kan
vara en signal som står ut från den bakomliggande ambiensen. Som exempel tar
Truax en ambulanssiren i kvarteren kring ett sjukhus. För besökare kan sirenens
ljud, enligt Truax, vara en signal, men för den permanenta befolkningen är det ett
bakgrundsljud. Ett grundtonsljud för boboll är ljudet som uppstår när klubban
träffar bollen. Eftersom det, som ett resultat av bobollens vertikala uppkast till
slagmannen, uppstår betydligt flera slag än i baseboll, hör man detta ljud ofta i
6 I Finlands korgbollslandslags hyllningssång Susijengi 2.0 hörs både gnisslande skor och ljudet av
”strumpan” https://www.youtube.com/watch?v=MtC2ep-d9sc
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boboll. Ljudet av klubban som träffar bollen kan givetvis uppfattas som en signal
för att slagmannen har träffat bollen. För en lyssnare som står utanför arenan kan
det, likt Truax exempel ovan, signalera att en bobollsmatch pågår, medan det för
publiken på arenan är en del av upplevelsen under densamma.
Under min första bobollsmatch förbluffades jag av det smattrande ljud som
uppstår då ca 20 spelare värmer upp och fångar hårt kastade bobollar i sina läderhandskar. I takt med att jag blev bekant med bobollens ljudmiljö slutade jag
att reagera på ljudet, det reducerades till en del av ambiensen. När någon utespelare fångar en hårt slagen boll under matchen lyfts dock ljudets betydelse återigen upp. Ljudet av bollen som fångas i handsken en signal för en lyckad lyra:
kvalitén på signalen eller sammanhanget i vilken lyran tas, kan väcka reaktioner
hos publiken. Ljudet kompenserar också den visuella distansen till händelsen,
vilket också gäller när fotbollen eller pucken träffar målstolparna eller ribban.
Ljudet blir en signal för hur nära mål det egentligen var och publiken reagerar
på ljudet. Utgående från exempelvis enbart det visuella intrycket är det svårt att
avgöra styrkan i en tackling mot ishockeysargen.
Enligt bobollsförbundets verksamhetsledare Arto Ojaniemi (Ojaniemi i2012)
kan ljudet från en boll som träffar klubban för den insatte lyssnare avslöja hurudant slag det blir. Det är alltså möjligt att utifrån ljudets kvalité höra skruven på
bollen och förutse bollbanan. Detta i sin tur väcker förväntningar om vilka vändningar spelsituationen kan ta. Grundtonsljud kan återskapas av i princip vem
som helst som utövar sporten. De behöver alltså inte vara bundna till en plats
trots att man kan förvänta sig att höra dem i anknytning till en viss spelplats.
Professionell ishockey spelas inomhus i allt bekvämare miljöer som försöker
emulera vardagsrummets bekvämligheter. Hallarna konkurrerar med TV-tittandet med hjälp av bekväma stolar och restauranger samt repriser och statistik som
i en TV-sändning skulle skötas av referenten. På väggar och tak finns utrustning
för bild- och ljudproduktioner, vilket ger arrangören möjligheter att höja matchupplevelsens underhållningsvärde, men också för marknadsföring av lagets och
samarbetspartnernas produkter. Bobolls- och fotbollsarenans regn och rusk står
i kontrast till ishockeyns moderna inomhusförhållanden. Enligt Valkonen (1997:
9) spelas ishockey i nordliga och mera traditionella ishockeyländer inomhus av
bekvämlighets- och marknadsskäl, men framförallt för att säkerställa de noggranna och regelbundna träningar som toppidrott kräver.
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Boboll lever i symbios med den finska sommaren på ett annat sätt än fotboll för att inte tala om ishockey. För att kunna spela fotboll i Finland tidigt
på våren och sent på hösten krävs upplysta planer och uppvärmda gräsmattor, alternativt konstgräs. I dagens läge spelas bobollsfinalmatcherna innan det
blir mörkt på hösten och kan på en vardag inledas redan kl. 17.30 i motsats till
spelstarten 18.30 för både ishockey och fotboll. Enligt Ojaniemi (i2012) finns
det en handfull professionella bobollsspelare i Finland. Man strävar i och för
sig efter att göra bobollens förutsättningar bättre i Finland, men att helt professionalisera sporten anser han inte skulle vara ett realistiskt alternativ. Det
skulle kräva att matchernas antal måste höjas och säsongen förlängas. Eftersom boboll spelas utomhus från maj till september regleras säsongen i princip helt av den finska sommaren. I Finland är bobollen främst populär ute på
landsbygden och en förening som Vimpelin Veto ger sin prägel åt byn, speciellt sommartid. I Vindala sluter samhället upp kring sin förening, barnen leker
på spelplanen i halvtid och efter matchen står en stor del av spelarna kvar och
pratar med publiken. Vindala har 3204 invånare (Wikipedia) men enligt Superpesis uppgifter (Superpesis 2012) har Vimpelin Veto ett publikmedeltal för
år 2012 på hela 2087 personer per match. Familjecentrering, landsbygden och
samhällelighet är några ledord som Superpesis lyfter fram i sin matchmanual
(Ottelujuontajan kansio 2012: 8). Spelet har under sin snart 100-åriga historia
haft mycket stor betydelse för den finländska landsbygden och ett samhälleligt
ansvar (se Laitinen 1983).

Från hi-fi till lo-fi
Att det finns en publik är en grundförutsättning för de flesta professionella evenemang. Publiken vill ta del av sportupplevelsen, vilket, som ovan konstaterades, även innefattar att höra de ljud som, dels utövarna men, också publiken
producerar. Erkki Tuovinen (2007: 30), som har forskat i fotbollsångers identitetsskapande roll, anser att publiken är medveten om sin roll i helheten och att
det är en oskriven lag, eller kanske mera ett behov, för åskådaren att bidra med
ljud. Sociologen Les Back (2003) lyfter fram att även om det heter att “se på en
match” är fotboll mer än bara det visuella, om det vittnar blinda fans som besö-
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ker fotbollsmatcher för atmosfärens skull. Han konstaterar att sportupplevelsen
handlade lika mycket om ljuden som om det visuella uttrycket (Back 2003: 311).
John Bale (1994: 140), som har forskat i sport och upplevelse av plats, anser att
ljud och musik är en central del av sportupplevelsen.
Att höra är, enligt Truax (1984), att ta emot akustisk energi i form av ljudvågor
och vibrationer medan att lyssna är kärnan av en kommunikativ modell där man
processar information som är användbar och meningsfull för hjärnan. Som ovan
konstaterades är exempelvis de ljud som utövarna producerar användbara och
meningsfulla. Truax kommunikativa modell kan appliceras på många olika kontexter och han konstaterar att när systemet är välbalanserat (hi-fi) utbyts mycket
information mellan elementen ljud, lyssnare och miljö. I en lo-fi miljö går det däremot mycket information till spillo. (Truax 1984: 9–10.) Truax modell utgår från
inte bara överföring av energi utan också överföring av information. Schafer har
konstaterat att den elektroniska revolutionen medförde att man kunde paketera
och förvara ljud men även att man kunde separera ljud från dess ursprungliga
kontext, något som ledde till att världen började övergå till lo-fi ljudmiljöer (Schafer 1994/[1977]: 88–89, 272).
Veikkausliigas VD Timo Marjamaa konstaterar att den finska publiken är
rätt behärskad (Marjamaa i2012) och Jaros publik är enligt mig inget undantag.
Att publiken är mera behärskad, i förhållande till andra europeiska fotbollsländer, får Marjamaa att lite tillspetsat dra slutsatsen att man i Finland är mera av
”idrottsgranskare” (urheiluntarkkailija) än supporter (urheilunkannattaja) men
han tror att den finska publikens beteende sakta kommer att förändras med åren.
När nya generationer tar till sig influenser från den internationella nivån och lär
dem vidare till sina egna barn kommer hela kulturen, inte bara under sportevenemang utan även andra tillställningar, att förändras. Evenemangets framgång
beror inte bara på de som uppträder eller vad man ser på. Med sin egen insats
kan man göra händelsen mycket mera framgångsrik, gladare och levande. (Marjamaa i2012) Eftersom man inom den finska fotbollen inte når upp till likadan
stämning som på de europeiska arenorna blir man ibland pinsamt medveten
om hur hi-fi fotbollsmiljön kan vara. Den kommunikation som spelarna för på
planen når ibland även publiken, vilket den inte skulle göra om en hejarklack
skulle föra liv. Avsaknad av publikljud ger rum även för individuella rop att höras, även från publikplats.
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Publika tillställningar inför en stor åskådarmassa är per definition inte negativa lo-fi miljöer. Som ovan har konstaterats anser jag att publikens ljud är en
naturlig del av att uppleva sport, det är inget oljud utan synnerligen meningsskapande, ja en av orsakerna till varför man vill uppleva sport. Schafer använder
lo-fi som ett begrepp för miljöer där ljud täcker varandra, det vill säga mängden
akustisk information gör att ljuden inte kan urskiljas klart. Dock är det främst
möjligheten att reproducera ljud samt modern teknik som bidrar till Schafers
klassificering. Bland annat Andra McCartney (2010) har lyft fram problematiken
med romantiseringen kring hi-fi begreppet och konstaterat att det även finns
ljudliga platser i naturen med överlappande ljud samt lo-fi platser i den urbana
staden som människor aktivt uppsöker. McCartney lyfter också fram hur ljud
tack vare modern teknik har blivit elektroniska signaler och frågar sig om en
”clear signal articulation” också kan reflektera ett ohälsosamt system.
Kampen om vem som kan höras skapar en form av auditiv Darwinism, alltså
den starkaste, mest outtröttliga överlever i lo-fi miljöer. Här förs en ojämn strid
mellan natur och teknik. Schafers inställning till teknik har till och med ansetts
vara teknofobisk. Hejarklackar tävlar i ishockeymiljö inte bara med det andra lagets eventuella supportrar om herraväldet i luften, det finns främst under spelavbrotten också en konkurrens med andra elektroakustiskt förstärka ljudhändelser,
exempelvis musik. Det är dock all anledning att komma i håg att även bortalagets
supportrar kan göra sig hörda med en liten ettrig hejarklack i sådana spelsituationer där hemmapubliken är tyst, vilket till exempel kan ske då bortalaget gjort
mål (Ahlsved 2012f). Back (2003: 320) anser att även om hejarklackarnas sånger
alltid är riktade till en publik handlar det inte om kommunikation utan om att
vara affektiva, alltså höja hemmalaget spel eller att kväva (stifle) motståndarna.
Enligt Jaros VD Niklas Storbacka är Jaros supportrar, de gånger man har haft en
större grupp, kända för att vara ”positiva” fans som trots dystra resultat orkat
heja på de egna utan att börja hacka ner på motståndarna (Storbacka & Wargh
i2012). Man kan givetvis försöka kväva motståndarna genom själva budskapet
men också genom ljudmassan man producerar. Den turkiska supportergrupp
som Meri Kytö har studerat (2011) är känd för att vara exceptionellt högljudd. I
bästa fall kan alltså en högljudd publik inte bara kväva, alltså dölja, ljuden från
motståndarnas hejarklack utan också dölja sportens grundtonsljud. Detta ska
inte tolkas som något negativt trots att ljudmiljön per definition blir mera lo-fi.
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Snarare är det oftast en kvalitativ bedömning på publikens ansträngningar och
resultatet en bättre stämning.
Man kan däremot hävda att relationen mellan lyssnaren och miljön förändras när arrangören tillför mekanisk musik till ljudlandskapet, oberoende av vad
arrangörerna ursprungligen avsett med musiken. Eftersom jag studerar sporter
där mekanisk musik inte är en förutsättning för utövande av sporten är resultatet
av den musik och de ljud som arrangören spelar en mera lo-fi miljö. I synnerhet
möjligheten att reproducera och elektroniskt förstärka ljud har lett till konkurrens om utrymmet man får i ljudmiljön. Detta gäller inte bara i förhållandet mellan eventuella supportergrupper utan också i förhållande till musik och reklamer.
I ishockey har det blivit något av en norm att spela musik under de korta
spelavbrott som ofta uppstår i matchen. Överlag konstaterar HC TPS dj, som går
under dj-namnet mylbeee, att publiken på HC TPS hemmamatcher reagerar väldigt lite på musiken i jämförelse med hans erfarenheter från exempelvis landslagsmatcher, där publiken till och med kan försöka haka på musik som inte direkt
lämpar sig att klappa i händerna eller dansa till (mylbeee i2012). Under mina fältarbeten har jag observerat samma sak. Det kan till exempel hända att publiken
börjar klappa i ett gemensamt kollektivt accelerando på ett sätt som inte verkar
interagera med den musik dj:n spelar:
”Pucken flyger ur rinken i Ilves zon och det blir spelavbrott. Iku Viitanen, som
sköter de inofficiella utannonseringarna, förkunnar att ”Mikkoooooo Koivuuuu”
var den som gjorde både 2-4 och 3-4 målen. Publiken jublar och spelarens fadderföretag presenteras. Efteråt följer reklam. TPS-ropen tar fart igen under en
ljudmatta av reklam: ett crescendo och accelerando av ”Tee-Pee-Äss”. När reklamen tar slut hörs ropen tydligt. Det blir plötsligt lite tid över för musik då TPS
överraskande nog byter målvakt. Matchens officiella speaker utannonserar bytet
och efter det lägger dj:n igång Bullets And Octane’s låt Pirates. Låten är åt punk/
rock-hållet. Reaktionerna från publiken är obefintliga [...]. Precis som under de
senaste spelavbrotten börjar publiken, ledda av hejarklacken, sakta men säkert
att applådera taktfast i ett gemensamt accelerando under musiken. När pucken
släpps ner på isen och musiken tystnar har man nått full fart, inte tack vare musiken utan trots musiken. (Ahlsved 2012f.)
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Detta är ett exempel på en lo-fi ljudmiljö där ljuden överlappar varandra och den
potentiella kommunikationen störs, framför allt av möjligheten av att reproducera ljud. Publiken måste, både fysiskt och psykiskt, ta sig igenom den musik eller reklam som spelas för att överhuvudtaget göra sig hörd. Detta är inte något
som är specifikt för HC TPS. Tanken om den naturliga balans som finns i orörda
ljudlandskap kan på en abstrakt nivå även appliceras till sportens ljudlandskap.
Detta trots att det är lika svårt att hitta orörda ljudlandskap i naturen som det är
att hitta publiksporter där man inte använder sig av elektroakustisk reproducerade ljud.
En tidig dokumentation av organiserat ”hejande” är enligt Oriard (1981: 39)
när Princetons spelare år 1869 tränade några av sina klasskamrater att heja på
dem inför en returmatch mot Rutgers. I det första mötet hade Princetonspelarna själv försökt störa motståndarna genom att ropa, men det resulterade bara i
att spelarna tröttnade snabbare. Oriard konstaterar att det här fanns en direkt
koppling mellan spelare och publik, en koppling som idag inte är möjlig i amerikansk fotboll eftersom mängden information i spelavbrotten leder till en ”sensorisk överbelastning” som passiverar publiken och fjärmar den från upplevelsen.
Skillnaden mellan fotboll och amerikansk fotboll är att det i amerikansk fotboll
är spelavbrotten som skapar det välorkestrerade dramat, menar Oriard. Men
eftersom man är rädd för spelavbrottens tystnad, där fansen borde kunna planera och diskutera lagets följande drag, har man med bland annat distraherande
cheerleaders förvandlat sporten till enbart action där fansen endast är aktiva när
spelet väl är igång. (Oriard 1981: 38–40.)
Schafer (1994/[1977]: 237) har konstaterat att “när ett samhälle fumlar med
ljud, när man inte förstår grunderna med anständighet och balans i ljudskapande,
när man inte förstår att det finns en tid att producera och en tid att vara tyst, då
övergår ljudlandskapet från hi-fi till lo-fi och konsumeras i kakofoni.” Kakofonin
av ljud är det som Schafer kallar för schizofonia (Schafer 1994/[1977]: 273). Med
det syftar han på möjligheten att reproducera ljud från en annan tid och plats.
Truax (1984: 120) använder också begreppet som en splittring mellan ett originalljud samt en elektroakustisk reproduktion och menar att utmaningen med
den schizofona situationen är att lyssnaren själv måste skapa sammanhanget.
Vi har vant oss vid schizofonin, det vill säga möjligheten att separera ljud från
dess ursprungliga källa, och accepterar att det strömmar ”musik ur väggar och
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tak” (Truax 1984: 120). Schizofonibegreppet har en negativ underton men trots
trägna debatter har man, enligt Heikki Uimonen (2005: 61), inte lyckats lansera
en vedertagen neutralare term. I Finland har ljudlandskapsforskare, bl.a. Uimonen (2005), lyft fram termen ”transfonia” som på ett mera neutralt sätt syftar på
möjlighet att förflytta ett ljud från sin ursprungliga kontext.
På ett professionellt evenemang är det inte bara musik som strömmar ur väggar
och tak. Ur framförallt ishockeyhallarnas jumbotroner bombarderas publiken med
videoreklam, men också med statistik, repriser och intervjuer. Den stora mängden
visuell och auditiv information är resultatet av transfonin, dvs. möjligheten att
flytta ljud men samtidigt också information från ett ställe till ett annat. Detta kan
bidra till en krävande ljudmiljö där lyssnaren själv måste kontextualisera ljuden
och den information som ljuden bär med sig.
Detlev Ipsen (2002), som har kritiserat Schafers begrepp schizofonia, konstaterar att det inte är skillnaden mellan rurala och urbana miljöer som producerar
hi- eller lo-fi, utan den mängd akustisk komplexitet som tas i beaktande när man
utvärderar miljöer. Ipsen anser att miljöer med hög komplexitet kan väcka vår
uppmärksamhet. Ifall en situation är överfull med information försöker man fly
den, men ju mera bekant en person är med en viss miljö desto mindre komplex
blir informationen för personen. Komplexiteten är resultatet av ett dynamiskt
förhållande mellan en persons förmåga att anpassa sig och informationens egenskaper. Enligt Ipsen varierar denna relation mellan olika individer och kulturella
grupper. (Ipsen 2002: 189–191) Istället för begreppet schizofonia föreslår Ipsen
(2002: 194–196) olika mönster för ljudlandskap. Ett syntetiskt ljudlandskap är,
enligt Ipsen (2002: 195) ”en kombination av bilder och ljud som normalt inte
passar ihop”. Den tekniska utrustning som möjliggör transfonin gör det också
möjligt att använda sig av en speaker som i stil med en tv-referent förklarar vad
som sker i den väldigt taktiska bobollen. Att en persons röst överförs från ett rum
högt uppe under Saarikenttäs tak och hörs över hela stadion är idag inte särskilt
anmärkningsvärt men när informationsflödet kan innefatta förinspelade videoproduktioner, intervjuer från sargkanten, musik, reklamer och statistik, skapas
ett nytt mera syntetiskt ljudlandskap i högre grad än tidigare. Detta ställer högre
krav på publikens förmåga att anpassa sig och att själv skapa mening av informationen. Det kan också betyda att man måste kunna sålla bort den information
man anser var överflödig eller meningslös för situationen.
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Den publik som är van vid ishockeymiljön, eller som sällan upplever sport
annat än på tv kan reflexmässigt söka efter en repris även i sammanhang där
repriser inte existerar. Slow-motionsekvenserna och bilder med information om
spelarna, med eller utan musik, ger evenemanget en extra krydda, samtidigt
som de fyller ut spelavbrott med för publiken väsentlig information. Mängden
information som en individ kan hantera menar Ipsen (2002: 191) varierar på personnivå. För att ett evenemang ska vara framgångsrikt ligger det i arrangörens
intresse att skapa en helhetsmiljö där publik, spelare och annonsörers behov
möts. Därför borde man sträva efter att skapa så positiva miljöer som möjligt för
att undvika situationer där publiken inte kan skapa mening av alla ljud. I lo-fi
miljöer går mycket energi till spillo och Bale (1994) och Oriard (1981) varnar för
att för mycket underhållning i bland annat spelavbrotten kommer att förändra
sportens ljudlandskap slutgiltigt genom att publiken passiveras. Ljudlandskap
inom modern professionell sport håller på att blir mer och mer syntetiska, alltså
mera lo-fi enligt Schafers definition.

Ljudlandskapskompetens i sportsammanhang
För att kunna verka i schizofona eller syntetiska miljöer behöver man ljudlandskapskompetens (soundscape competence). Enligt Heikki Uimonen (2011: 47) är
ljudlandskapskompetens en individs unika, men också kulturbundna förmåga
att förstå ljud som meningsfulla och kunna agera utgående från denna förståelse.
Kombinationen av publikens ljud och visuell information, såsom reklamer på
bildskärmar, cheerleaders och annonser i ljudform, gör att det i speciellt en ishockeykontext finns mycket musik och ljud som försöker dra publikens uppmärksamhet till sig. Kännedom om grundläggande strukturer ger lyssnaren en förståelse
för kontexten och samtidigt en bättre möjlighet att skapa mening av informationen. Truax (1984: 50) konstaterar att man behöver ljudlandskapskompetens för
att kunna vistas i olika miljöer och det ger oss möjlighet att förstå ljud som meningsfulla. Det handlar alltså om att förstå hur ljud skapar mening i en viss kontext. Uimonen påpekar (2005: 134) att personer som kommer utifrån kan uppfatta
vardagliga ljud som intressanta (som jag gjorde under min första bobollsmatch)
medan personer som vistas i en miljö dagligen kan ha lättare att uppfatta även
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små, subtila förändringar i ljudlandskapet. Även för lyssnare med inifrånperspektiv kan det bli krävande att koncentrera sig på det som är meningsfullt om mängden information blir för stor. Oriard (1981: 38-39) anser att mängden oväsentlig
information är så stor i amerikansk fotboll att publiken inte kan koncentrera sig
på de taktiska strategierna som görs upp främst i spelavbrotten. Det handlar alltså
inte bara om informationens karaktär utan också om mängden information.
Truax (1984: 20) poängterar att hi-fi ljudlandskap förstärker en positiv relation mellan individen och miljön medan man i lo-fi miljöer kan ha känsla av att
behöva bryta sig igenom den för att interagera med andra. Detta kan enligt Truax
resultera i att man isoleras, även om lo-fi miljöer inte alltid annars skulle vara
negativa och passiverande. Detta exempel ur en ishockeymiljö illustrerar hur
musik också kan vara aktiverade:
”En TPS-spelare dras ner och publiken reagerar kraftigt på tacklingen. Ilves får,
till hemmapublikens stora förtjusning, en utvisning. Utvisningsmusiken Hit The
Road Jack drar igång genast. Publiken, inklusive hejarklacken, hakar på musiken
och ”pekar” mot spelaren och utvisningsbåset.” (Ahlsved 2012f.)

Hit The Road Jack är en få låtar i en TPS-kontext som får igång publiken, men
sammanhanget spelar en stor roll för publikens vilja att interagera. När laget
kanske inte spelar så bra eller är ordentligt på förlust verkar samma musik inte
lika engagerande. Mållåtar, det vill säga musik som publiken får klappa och
sjunga med efter att det egna laget har gjort mål, används av både TPS och Jaro.
Möjligheten att delta i musiken förstärker likt exemplet ovan den gemensamma
identiteten. Mållåtarnas kvalitet och lämplighet för laget är oftast föremål för
diskussion och överskuggar helt diskussioner om varför musik överhuvudtaget behövs i den euforiska stunden. Lo-fi, schizofona miljöer är således inte
nödvändigtvis förknippade med enbart något negativ så länge individen kan
interagera. Långvarige speakern och tidigare TPS-dj:n Iku Viitanen (i2008) har
poängterat att det under exempelvis slutspel eller finaler, eller i stunder då matchen är verkligt intensiv, kan vara lika viktigt för publiken som för spelarna att
hämta andan under spelavbrotten. Musiken håller intensiteten uppe medan
publiken hämtar andan en stund. Man bör dock notera att detta är sällan återkommande situationer.
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Åskådarens motiv för att besöka matchen påverkar också hur han eller hon
interagerar under evenemanget. En lojal åskådare beter sig inte på samma sätt
som den sporadiske besökaren som kanske besöker matchen endast för stämningens skull. Den sporadiske besökaren saknar kanske personlig koppling till
laget och kännedom om miljön och slänger sig stereotypiskt med i matchupplevelsen. (Anttila 2001: 68—71) Åskådarnas beteende formas av återkommande
rytmer i ljudlandskapet. Kännedom om rytmerna är en del av ljudlandskapskompetensen trots att man inte alltid aktivt noterar dem.

Rytmer och traditioner
Sport är underhållande drama som kan förliknas med andra dramatiska föreställningar som sker i slutna lokaliteter. Matchen och hela evenemanget runt
omkring den är ett drama i sig där ”skådespelarna”, alltså spelarna, liksom publiken vet sina roller. Den största väsentliga skillnaden mellan sportdramat och
teaterdramat är att utgången i en match inte är överenskommen i ett manuskript
på förhand. Enligt Jukka Ammondt kan sport förliknas vid ett drama där publiken känner till reglerna på förhand och där den eventuella segern eller förlusten
klarnar entydigt i slutet av matchen, till skillnad från ett teaterdrama där slutet
kan lämnas öppet för tolkning (cit. i Asposalo et al. 2001: 85). Sportdramat är
också oregelbundet i den mån att man inte kan förutse själva matchförloppet, förutom att helheten spjälks upp i delar, såsom perioder. Denna periodisering ger
matchen också en rytm. Enligt Schafer (1994/[1977]: 226) försöker människan alltid skapa en form av det slumpmässiga samt uppfatta mönster. Han konstaterar
att rytm delar upp en helhet i olika delar och för att förstå hur ett ljudlandskap
sitter ihop behöver man förstå dess rytm. (Schafer 1994/[1977]: 226) Vi bär med
oss många rytmer, till exempel hjärtats rytm, men vi skapar också rytmer i vår
omgivning genom de steg vi tar. Redan tidigare konstaterades att årstidsrytmen
är viktigt för bobollen medan det finska klimatet ger fotbollen utmaningar på
våren och hösten. Ishockeyn däremot har med sina ishallar gjort sig oberoende
av årstidsrytmen.
Musiken kan fungera som en gräns för vad som hör till ljudlandskapet. Hela
evenemanget ramas in med musik, med början i den bakgrundsmusik som spe-
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las då publiken håller på att samlas. Ett organiserat ljudlandskap med mänskliga ljud förkunnar att det finns människor på plats, du är inte ensam. Enligt Ola
Stockfelt är den musik som spelas som bakgrundsmusik i olika sammanhang
inte där för att man ska lyssna lika aktivt på den som musiken på en konsert.
Musik finns där för att dölja oönskade ljud och samtidigt göra den urbana konstruktionen mera mänsklig (Stockfelt 1988: 155). Musiken kan givetvis också
fungera som en ”bakre gräns”, det vill säga som ett tecken på att matchen är
slut. På Vimpelin Vetos matcher har man tidigare haft en tradition att spela Bron
över floden Kwai efter matchen (Kujala i2012) medan mylbeee säsongen 2012-2013
har kompletterat HC TPS traditionella ”segermusik”, Kai Hyttinens låt Dirlandaa,
med en ”förlustlåt”, nämligen reggaegruppen Kuningasideas Enemmän duoo ku
soloo. Eftersom mylbeee publicerar sin spellista som live-tweets från hemmamatcherna kan mangenom att läsa hans tweets inte bara registrera när evenemanget
har börjat och slutat men också utläsa om TPS har vunnit eller förlorat matchen.
Den rytm som i det här sammanhanget är speciellt viktigt att lyfta fram är
den som de olika sporterna har när matchen väl är igång eftersom den påverkar.
publikens deltagande men ännu mera arrangörens möjlighet att spela musik.
Ljudlandskapet får en viss rytm av återkommande spelavbrott och pauser. Även
om vissa pauser går att förutse är största delen av spelavbrotten oregelbundna
både gällande längd och antal.
De sporter jag har studerat har alla olika sätta att dela in sina matcher i olika
”avsnitt”. Längden på en fotbollsmatch är 90 minuter medan en ishockeymatch
spelas i 60 minuter. Fotbollsmatchen är uppdelad på två halvlekar á 45 minuter
var med en paus på max 15 minuter. Boboll har inte tidtagning överhuvudtaget
och därför är det inte ovanligt att en bobollsmatch ibland kan ta upp emot tre
timmar. Bobollsmatchen är indelad i två perioder och det lag som spelar inne har
slagtur. Lagen ska spela inne respektive ute fyra gånger per period. Ishockeymatchen har tre 20 minuters perioder och två pauser á 18 minuter. Periodpauserna
i alla tre sporter är förväntade pauser som arrangören fyller med reklam eller
underhållning. Den tid som blir över fylls med musik men det är inte ovanligt
att man ibland knappt hinner spela någon musik alls i periodpauserna. Detta
gäller för alla tre sporter.
Om fotbollen hamnar ur spel och domaren blåser av spelet för exempelvis
frispark signalerar han igen med sin visselpipa när frisparken får slås. Den tid
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som matchen har varit avblåst kompenserar domaren i slutet av varje halvlek med extra tid. Matchklockan stoppas alltså inte. Det betyder att den aktiva speltiden alltid blir 90 plus eventuell övertid. Med pausen inräknat tar en
fotbollsmatch normalt under två timmar. Publiken har rätt att när som helst
bidra med sina ljud till ljudlandskapet, kanske t.o.m. långt innan matchstart
(se Kytö 2011), men det är inte tillåtet att spela musik så länge bollen är i spel.
Detta står dock inte utskrivet någonstans i regelverket (Lundström i2012). Inga
sporter har någon regel som förbjuder musikanvändning under matchen, det
antas vara självklart. Vid till exempel frisparkar och hörnor är det alltså tillåtet
att spela musik trots att väldigt få arrangörer väljer att göra det. Hörn-, inkast-,
och frisparkssituationer är en del av den oregelbundna rytm som formar fotbollsljudlandskapet. För publiken är det egentligen fritt fram att heja och sjunga
när som helst, men publiken tenderar att aktivera sig vid fasta, återkommande
situationer.
Veikkausliigas VD Timo Marjamaa (i2012) konstaterar att det är önskvärt att
det inte förekommer störande ljud när spelet är igång. När spelet är igång ska
det vara fritt fram för de [i publiken] som vill föra ljud. Men det finns enligt
Marjamaa inget som förbjuder arrangören att försöka tända hemmapubliken
med musik vid till exempel hörnsituationer: ”Dylika småskaliga sätt att utveckla
stämningen fördöms inte. Om det helt klart fungerar och inte stör publiken utan
publiken gillar det, deltar entusiastiskt och det bidrar med matchstämning så givetvis [ska man tillåta det]. Det vore orimligt att förbjuda något sådant” (Marjamaa i2012). Den manual med regler som Veikkausliiga årligen ger ut är ett verktyg som skall trygga att föreningarnas arrangemang håller en viss kvalitet, men
det är upp till föreningarna att tolka manualen på lokalnivå. Enstaka föreningar
har under säsongen 2012 spelat rikligt med musik och reklamer i hörn- och frisparkssituationer, vilket också har noterats i Jaro-ledningen. Jaros marknadsföringschef Jimmy Wargh, som ansvarar för försäljningen av Jaros ljudreklamer,
skulle gärna använda återkommande situationer för reklamer. Det är mycket
lättare att sälja reklamer när man kan garantera att man har en ”sittande publik”
(Storbacka & Wargh i2012). VD Storbacka skulle hellre bygga upp stämningen
med musik. Det skulle kanske ge klirr i kassan på längre sikt men Storbacka
är tveksam om man ens får använda musik. Lundström (i2012), som själv lite
skämtsamt kallar sig personligen för en ”puritan”, eftersom han inte vill ha mu-
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sik i spelavbrotten, anser att man på bollförbundet inte kan börja göra listor med
vad som är förbjudet. Ifall musiken ger hemma- och bortalaget olika sportsliga
förutsättningar att verka har dock förbundet möjligheter att ingripa, även under
matchens gång (Lundström i2012).
Traditioner inom supporterkulturen är den del av sportens ljudlandskap som
vid sidan av sociologiska frågeställningar har fått mest vetenskaplig uppmärksamhet. Tuovinen (2007) och Kytö (2011) har med sin forskning visat hur organiserade supportergrupperna kan vara. En fotbollspublik brukar, enligt Tuovinen
(2007: 10) under en match grovt indelas i två olika delar: hemmalagets och bortalagets supportrar. Största delen av publiken hör inte till någon supportergrupp,
deras inställning är mera neutral trots att de hejar på någotdera av lagen (Tuovinen 2007: 10). Inom finsk fotboll finns det ofta inte mycket mer än en handfull
bortasupportrar på matcherna. Uppdelningen blir med andra ord inte lika tydlig
som på internationella arenor, där supportergrupperna ofta anvisas till separata
delar av arenan, delvis för att undvika gruff med motståndarnas supportrar men
också för att det i fotboll är kutym att man sjunger bakom målen. HC TPS har vigt
en egen läktarsektion åt sin hejarklack från vilken de sjunger under ledning av
en försångare med megafon.
Enligt Tuovinen (2007: 15) är sångerna som sjungs på fotbollsarenor funktionsmusik med syftet att få en yttre händelse till stånd. Med sångerna organiserar och aktiverar man hejarklacken och skapar en gemensam identitet. Genom
att både synas och höras så enhetligt som möjligt ger man bilden av en kompakt
mur, som är ogenomträngbar för motståndarlaget (Tuovinen 2007: 15). Som redan tidigare konstaterats anser Back (2003: 320) att hejarklackarna strävar efter
att höja hemmalagets spel samtidigt som man försöker kväva motståndarna. HC
TPS marknadsföringskoordinator konstaterar (i2013) att HC TPS hejarklack försöker anamma en mera europeisk, fotbollsinspirerad hejarklackskultur och hejarklacken är mån om sin egen självständighet vilket också noteras i förhållande
till musiken dj:n spelar. Mylbeee (i2013) har noterat att det är bara när han spelar klassikern Tepsi tekee kohta maalin som även hejarklacken hakar på musiken.
Sången, inspelad av Seitsemän Seinähullua Veljestä7 (1976) på melodin till The
7 Tepsi Tekee Kohta Maali, som egentligen heter Nyt Teps!!, fungerar som hymn för hela TPS organisation, i vilken det även ingår andra sporter som fotboll, innebandy och bowling. http://www.
youtube.com/watch?v=D-iRm1Zxrjk
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Battle Hymn of the Republic (”Glory, Glory, Hallelujah”), är den som också oftast
tänder en större del av publiken. Den används oftast när TPS har tryck på motståndarna t.ex. vid power play:
Spelavbrott och tekning i Ilves zon. Först kommer en reklam, sedan spelas Tepsi
Tepsi Tekee Kohta Maalin. Taket i hallen håller på att lyfta när publiken sjunger
med. DJ:n bryter musiken så att publiken ensamt får sjunga sista raden i sången ”eikä Ilves sille mitään voi!”. Publiken skarvar själv till med ett extra ”ei voi”.
(Ahlsved 2012f.)

Den smått retsamma sången har blivit en evergreen inom finländsk läktarkultur
och har spridits långt utanför sportens gränser. Men hejarklackens ”ovilja” att
delta i den övriga musiken gör att de drunknar i spelavbrottens musik. Deras och
dj:ns musik ”kolliderar” och ger hejarklacken en ofördelaktig lo-fi-situation där
de måste bryta sig igenom den spelade musiken. Krocken mellan en europeisk
och nordamerikansk läktarkultur kan skildras så här:
Cirka 11 minuter in i period två noterade jag att hejarklacken tog i extra mycket
efter ligans standardiserade reklampaus (”SM-liigatauko”). Det blev av någon
orsak en lucka i ljudlandskapet som hejarklacken genast förvaltade och man
fortsatte att sjunga när spelet kom igång igen. Sången avtog så småningom och
hejarklacken påbörjade en ny sång. I följande spelavbrott spelades Joe Satrianis
Crowd Chant i princip över klackens sång. Någon noterbar interaktion eller respons på den mekaniska musiken fanns överhuvudtaget inte. Klacken fortsatte
att sjunga sitt under Satriani-låten men gav upp efter en stund. När spelet blåstes igång igen började man sjunga på ännu en ny sång. (Ahlsved 2012f.)

Då Lauri ”Tahko” Pihkala utvecklade bobollen kring år 1920 ville han genom det
vertikala sätt som klockaren kastar upp bollen till slagmannen öka antalet slag
i jämförelse med baseball. Samtidigt kan slagmannen också kontrollera bollbanan bättre och spelet blir mera taktiskt. Varje slagman har tre försök på sig att slå
iväg bollen så att han och medspelarna kan ta sig till följande bo. Klockarens och
utespelarnas taktiska ”lekar” där man kastar bollen sinsemellan för att få rörelse
bland spelarna ute i bona och för att rubba slagmannens koncentration är en del
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av lagens taktiska kamp. Ända tills bollen har lämnat klockarens hand vertikalt är det tillåtet att spela musik. Detta trots att den psykologiska kampen och
medspelarnas taktiska rop och bluffrop i samband med slagen är en viktig del
av bobollen. Det föreligger en viss risk i att spelarnas ljud dränks av den eventuella musik som spelas. De lag som väljer att spela musik i detta sammanhang
har, enligt mina observationer, svårt att få den synkroniserad med situationens
oförutsägbarhet.
På Vimpelin Vetos hemmamatcher deltar publiken väldigt aktivt i matchhändelserna trots att det inom bobollen, enligt Ojaniemi (i2012), är ovanligt med
hejarklackar. Vimpelin Vetos väldigt kunniga bobollspublik (Ojaniemi 2012) deltar ofta med accelererande rytmiska applåder när en hemmaspelare har slagtur.
Detta, i kombination spelarnas ”väärä”-rop (som innespelarna ropar genast när
motståndarens klockare, avsiktligt eller av misstag, kastar en felaktig, regelvidrig boll åt slagmannen), är en mycket väsentlig del av att uppleva boboll. När
hemmalaget spelar inne ”vet” hemmapubliken att man i dylika återkommande
spelsituationer ska bidra med motiverande ljud precis som förväntningen är vid
till exempel hörn- eller frisparkar i fotboll. Trots att det inom boboll är tillåtet
att spela musik fram till dess att bollen har lämnat klockarens hand (Ojaniemi
i2012) har Vimpelin Veto valt att inte spela musik varken då hemma- eller bortalaget har slagtur. Kampen om herraväldet i ljudlandskapet blir således jämställt
att hemmalaget oftast har en numerär fördel på grund av hemmaplan. Att inte
spela musik är ett medvetet val (Kujala i2012, Ojaniemi i2012), och med detta
förfarande ger man publiken utrymme och möjlighet att var delaktig på sportens egna villkor.
I boboll förekommer det att publiken försöker förhindra bortalagets kommunikation genom att ropa högljutt när bortalaget har slagtur. Detta är speciellt påtagligt vid Vimpelin Vetos hemmamatcher. I Sotkamo skrek publiken
speciellt under 1990-talet ”kuolee” för att genom en samlad aktion förhindra
bortalagets kommunikation (Kujala i2012). Det osportsliga i Sotkamo-publikens
förfarande har också ifrågasatts på olika forum på nätet (Suomi24 2008), men
trots att Kujala (i2012) inte vet hur organiserad aktionen var, tycker han i alla
fall inte att det är osportsligt beteende av publiken. Det krävs en stor publikmassa för något sådant och om publiken får en sådan ljudmassa till stånd som
gör att spelarnas ”väärä-rop” inte hörs är det helt enkelt hemmaplansfavör,
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menar Kujala. Enligt honom finns en sådan publik i Vindala trots att man inte
har någon specifik hejarklack. Det är alltså accepterat, till och med uppskattat,
att publiken som inte begränsas av de tidsmässiga reglerna bidrar till att ljudmiljön, för spelarnas del, blir mera lo-fi. Genom att överrösta ”väärä”-ropen kan
man eventuellt också påverka spelets gång. Men om det görs med mekanisk
musik uppskattas det inte. Kujala anser att om man spelar musik då motståndarna har slagtur kan detta tolkas som ”störande musik”. ”Vi har inte heller
sysslat med sådant. Det är jämlikt för båda och publiken ropar vad de nu sen
ropar” konstaterar Kujala (i2012). De som enligt Kujala besöker Saarikenttä för
första gången kan förvånas över att det under matchens gång är publiken som
väsnas och inte ljudanläggningen eller högtalare. Även jag förvånades, trots att
det inte var min första match:
”Publiken deltar mycket aktivt i spelet. Vilket otroligt skrikande i första vuoro
(’omgången’) då Joensuu börjar inne, dvs. Då Joensuus spelare är närmast publiken! Publiken försöker aktiv störa slagmannens koncentration, inte direkt genom att skrika osakligheter utan med ljud.” (Ahlsved 2012b.)

Ovannämnda match gick ända till så kallad ”supervuoro” (superomgång), dvs.
till en förlängning av matchen där vartdera laget spelar ute respektive inne en
sista gång och den som får mest poäng vinner matchen. När Joensuu hade avgörandet i sin hand var ljudet närmast öronbedövande8. Varenda gång Joensuus
klockare stod i beråd att kasta bollen uppåt, åt slagmannen, förde hemmapubliken ett förfärligt ljud. Ifall klockaren beslöt att kasta bollen inåt i spelplan till en
medspelare avtog ljudet för stunden. Varje gång klockaren åtminstone till synes
gjorde sig beredd att kasta bollen uppåt var publiken igen aktiv med sina störande ljud. (Ahlsved 2012b) Med sin insats försöker publiken alltså genom att
göra ljudmiljön mera lo-fi påverka slagmannen och bortalagets strategi. För att
ljudlöst kunna kommunicera med spelarna ute i boen har i lagen utvecklat olika
visuella sätt att kommunicera.

8 För ett exempel på detta ropande från en annan av Vimpelin Vetos hemmamatcher, dock inte riktigt lika öronbedövande, se t.ex. 4’33–6’03 i filmklippet https://www.youtube.com/
watch?v=EOYTDKZzTvg
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Jaro och Vimpelin Veto förlitar sig på att det är publiken som ska skapa stämningen på matchen, publikens ljud uppskattas mera än eventuell musik från arrangörshåll. Ishockeyarenan har som tidigare konstaterats inte bara bättre verksamhetsförutsättningar för att skapa en mera komplex ljudmiljö. Skillnaden i
sättet att mäta speltiden bidrar också eftersom man vid varje spelavbrott i ishockey stoppar tiden och det uppstår ca 25 sekunder långa spelavbrott. Dessa återkommande oregelbundna avbrott var enligt Valkonen (1997: 85) en av orsakerna
till att ishockey blev en kabelteveprodukt i Nordamerika på 1970-talet. Avbrotten
mitt i matcherna var inte lämpliga för reklampauser. FM-ligan har dock rått bot
på detta och infört två officiella reklampauser i varje period. I pauserna kan TVbolagen visa reklamer medan ligans samarbetspartners reklamer visas i hallarna
under den tid som isen förbättras av sponsorerade ”Ice Girls”. Utmaningen med
sportens oförutsägbarhet är att matchen kan innehålla få spelavbrott, vilket ger
mindre rum för reklam och musik.
Den kanske största skillnaden mellan de olika kulturerna blir speciellt tydlig i de sista spelavbrotten av en förlustmatch i ishockey. Även om matchen ur
hemmalagets synvinkel är förlorad och en del av publiken kanske redan har
gått hem, spelarna har gett upp och inte ens hejarklacken orkar sjunga, förkunnar spelavbrottens musik att ”the show must go on”. I en motsvarande fotbollssituation skulle publiken antagligen också avlägsna sig alternativt lida genom
de sista minuterna under en tyst tryckt stämning. Det är i brytningspunkterna
mellan dessa uttryck på hi-fi och lo-fi som man kan bli medveten om den stora
mängd information som finns alldeles specifikt i ishockey. Även om hemmalaget
får stryk redan i första perioden är det bara att fortsätta som vanligt trots att musiken, liksom matchen är förlorad (mylbeee i2013). Med förlorad syftar mylbeee
på att musik plikttroget spelas ända till slut trots att publiken kanske har tappat
intresse för både matchen och musiken. Det finns en förväntning på användningen av musik och denna förväntning förpliktigar också. Musiken är numera
en självklar del av professionella evenemang och få ifrågasätter musikens existens. Webbforum fokuserar snarare på att diskutera lämpliga musikstycken för
evenemangen. Att musiken är ständigt närvarande gör dj:ns roll ännu viktigare.
Det är trots allt han som ska avgöra vilken musik som är meningsfull att spela
och det står alltid i relation till sammanhanget.
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Strategier
Flera lag har också utvecklat olika sätt att förändra balansen i ljudlandskapet och
därmed också stämningen på sina matcher. Schafer syftade med sin forskning
inte bara på att studera ljudlandskap, han ville också förbättra dem genom att
belysa vikten av akustisk ekologi. Med utgångspunkt i en naturlig balans syftar
man med akustisk ekologi på studiet av ljudlandskapets effekter på de som vistas
i miljön (Schafer 1994/[1977]: 271). Man studerar obalanser i ljudlandskapet och
vilka oönskade effekter det kan ha. Truax (1984: 57) konstaterar att begreppet är
högst teoretisk eftersom det i dagens läge knappt finns orörda ljudlandskap. Att
tillämpa begreppet akustisk ekologi på sport kan vid första anblicken verka långsökt men eftersom människor ska trivas i ljudlandskapet är det eftersträvansvärt
att det finns en sund ekologisk balans i ljudskapandet. Tystnad kan vara ett tecken på obalans, vilket i de sportsammanhang jag studerar inte är något önskvärt.
Järviluoma konstaterar (2003: 348) att man inom ljudlandskapsforskningen inte ser ljud som enbart ett problem, det vill säga man fokuserar inte på att studera
oljud, utan hur människor använder ljud. Schafer anser att människan vill skapa
ljud som en påminnelse om att hon inte är ensam men han gör också skillnad på
positiv och negativ tystnad (Schafer 1994/[1977]: 253–259). Enligt Roland Nilson
(cit. i Aaltonen 2006: 70–71) är en definition på tystnad avsaknad av förväntade
ljud och i den definitionen är också lyssnaren ständigt närvarande. Jaro använder
tystnaden som något negativt i sin License 2013-kampanj9 (FFJaroTV 2012) men
antyder att fansen har möjlighet att påverka föreningens framtid. Mardrömsscenariot, lagets död, symboliseras av en tyst och öde läktare.
Tystnad kan vara ett kraftigt uttrycksmedel. Johanna Nordling (2013: 20–25)
beskriver i ett reportage i i tidningen Veikkaaja hur tyska fans koordinerade tolv
tysta minuter som kallades Ohne Stimme keine Stimmung där man genom en samlad aktion i Tysklands två högsta fotbollsserier ville lyfta fram supportrarnas roll
som stämningsskapare samt rätten att delta i diskussioner om exempelvis säkerhetsfrågor. Siffran tolv symboliserar fotbollslagens tolfte spelare, dvs. publiken.
80 000 tysta fans på Dortmunds hemmastadion, som anses vara ett av de mest
stämningsfulla stadion i världen, skapade en spöklik stämning med en hotfullt
9 Kampanjen var ett led i att lätta på FF Jaros skuldbörda. En grovt skuldsatt förening kan fråntas
eller nekas licens för att spela i Veikkausliiga. http://www.ffjaro.fi/license2013
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mumlande tystnad (Nordling 2013: 22). Tystnad är här tecken på obalans, att något är fel. I ishockey får arrangören inte spela musik när en spelare ligger skadad
på isen. Inte heller får man spela musik när något av lagen har begärt timeout.
Båda dessa är uttryck på att något inte står rätt till.
HC TPS samarbetspart Varamiespalvelu (VMP) har under säsongen 2012 köpt
”tystnad” i TPS hemmahall (HC TPS 2012). Eftersom tystnad inte är något man
aktivt eftersträvar är det intressant att studera syftet med tystnaden samt hur
behovet av den har uppkommit. VMP:s marknadsföringschef skriver att:
Jag har själv bekymrats av att annonsörernas reklamer under matchevenemanget
inte på något sätt ökar trivseln eftersom de inte är anpassade till själva evenemanget.
Vi har funderat och planerat hur man med en längre reklamtid kunde öka trivseln
under matchen. Den slutliga idén att överlåta reklamtiden till TPS-anhängarna kom
från dem och tillsammans utvecklade vi den intressanta helhet som vi beslöt att genomföra och sålunda överlåta vår reklamtid till fansen. (Heinonen, e-post 9.1.2013.)

Tanken med annonskampanjen är att annonsörer upplåter sin tystnad åt publiken och framförallt hejarklacken. Är detta ett tecken på en lo-fi ljudmiljö, det vill
säga en miljö så mättad med information att man ser sig tvingad köpa tystnad
så att de ljud som är en uppskattad del av upplevelsen ska höras? Det är i alla
fall en form av manipulation av ljudlandskapet och ett tecken på att det finns för
mycket oväsentligt ljud i hallen. Balansen i ljudlandskapet har manipulerats så att
publiken igen ska kunna agera ”naturligt”. John Bale har konstaterat (1993: 141)
att ”fullt moderniserad” sport kommer att förändra ljudlandskapen på arenor och
stadion och han är rädd att den elektroniskt förstärkta musiken kommer att öka,
vilket i sin tur kommer att påverka publikens spontana sång. VMP-exemplet ovan
bekräftar Bales rädsla samtidigt som man också kan ifrågasätta hur naturlig och
spontan sången är då den initieras och synkroniseras på jumbotronen och med
hjälp av radiotelefoner. Aktionen antar snarare karaktären av en samlad, koordinerad aktion vars bakgrund och syfte inte är uppenbar för den stora publiken.
Mängden musik har fått Stockholmslaget Djurgården Hockey (DIF) att helt
lämna över ansvaret för stämningen i sin hemmaarena Hovet till supportrarna.
DIF har en väldigt stark supporterkultur och man har i samråd med supporterföreningen beslutat att bygga upp stämningen på matcherna kring supportrarna.
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Genom att inte spela musik under spelavbrotten överröstas inte supportrarna av
den musik som dj:n spelar. Det är en medveten strategi som har jobbats fram sedan 2005. Innan dess var det, enligt informatör Jenny Silfverstrand (i2012), väldigt NHL-inspirerat. Hos DIF är man givetvis medvetna om att det är ett väldigt
sårbart att bygga upp stämningen kring supportrarna eftersom den dag gruppen
inte känner för att sjunga blir det väldigt tyst i hallen. DIF har alltså ingen DJ som
i stunden med en mer eller mindre reaktiv handling kan förbättra stämningen i
hallen. När det blir tyst så är tystnaden oåterkallelig och på det sättet liknar DIF:s
strategi en återgång till en mera hi-fi ljudmiljö som till sin utformning påminner
om fotbollens ljudlandskap. DIF använder nog fortsättningsvis musik som en del
av spelarpresentationen och som ett element i ljud- ochvideoreklamen i pauserna
(Silfverstrand 2013). Trots den uppenbara risken för en tystnad som man inte kan
påverka genom att spela musik har stämningen i DIF:s hemmahall fått positiva
kommentarer av branschfolk (DIF–BIK Karlskoga 4.1.2013).
NHL-korrespondenten Martin Palm (epost 31.10.2012) konstaterar att ”Skulle
man på NHL-orter överlåta musikansvaret åt fansen i hallen vore det ganska så
tyst - eller rättare sagt knäpptyst. Så det där är nog en stor ’no – no’ här [i NHL].
Tvärtom ’junttar’ musiken på som aldrig förr, allt högre och högre.” NHL har
enligt Palm inga platser avsatta för hejarklackar. Det finns med andra ord inga
billiga ståplatsbiljetter eller försäljning av biljetter till bortalagets supportrar. Det
betyder att den typ av motsättning och kamp mellan borta- och hemmalagets
supportrar som vi är vana vid i Europa inte är möjlig i NHL-hallarna runtom i
Nordamerika. Många säsongskortsinnehavare har sitt kort som en investering.
Enligt Palm erbjuder Vancouver Canucks därför, mot betalning, sina säsongkortsinnehavare på en service som gör service, mot betalning, som gör att man kan
sälja vidare sin plats till den som betalar mest. Följden av detta är, enligt Palm,
att det är möjligt att säsongkortsinnehavare kanske har helt olika människor runt
omkring sig på varje match. Då uppstår ingen samhörighet och det blir omöjligt
att få till stånd en hejarklacksmentalitet. För att få publiken aktiverad behövs oftast uppmanande texter på en ljustavla eller via högtalaren. Det är enligt Palm
enda sättet att få ens en del att skrika ”Go Canucks Go”, vilket enligt hans spekulationer antagligen är det enda hejaropet som existerar. (Palm epost 31.10.2012.)
Eftersom Jaro inte har någon diskussionspartner, det vill säga någon officiell
supporterförening blir föreningens vardagliga, långsiktiga publikarbete en vik-
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tig del i att försöka få till stånd en bra stämning. Storbacka medger (Storbacka
& Wargh i2012) att Jaro inte har en ljudstrategi och det handlar mera om ”lösryckta tankar”, som till exempel återinförandet av marschen Die Alte Kameraden
som entrémusik, än en följd av medvetna val. Storbacka medger dock att man
gärna skulle ha en strategi för hur man med musik ända från ca en timme innan
match skulle bygga upp stämningen så att när hemmalaget kommer in ”är det
fest”. (Storbacka & Wargh i2012.)
Det är på intet sätt självklart att en större publik automatiskt genererar mera
och bättre ljud till läktaren. I Vimpelin Veto förlitar man sig på att den talrika
bobollstokiga publiken bidrar med stämningen. Bobollen är en mycket populär
sport i Vindala, liksom på många andra ställen på den finländska landsbygden.
För tillfället anser Kujala (i2012) att stämningen på matcherna är så pass bra att
man ”inte behöver förstärkningar”. Man behöver med andra ord inte spela musik under matchen. Dessutom tvivlar man på att publiken skulle reagera positivt
på musiken (Kujala i2012, Ojaniemi i2012). Kujala skrattar när han konstaterar
att om man på Vetos matcher skulle börja spela musik när till exempel hemmalaget har slagtur skulle han nog få höra om det genast. Vimpelin Vetos val att
vara återhållsam med musiken är inte bara en tradition utan också ett sätt att
låta deras bobollskunniga publik få uppleva sportens ljud på dess egna villkor.
Försök att modifiera ljudlandskap handlar om att medvetet försöka förändra
människors beteende. Marjamaa (i2012) nämner att publiken med sitt eget beteende har ett stort ansvar. Det gäller alltså att försöka få publiken att våga delta mera
aktivt under matchen så att de med sina ljud förändrar ljudlandskapet och skapar en bra stämning. Ett nytt fenomen på idrottsarenorna har varit s.k. ”piskor”,
det vill säga veckade pappersark, ofta sponsorerade av någon samarbetspartner.
Pappersarken viks ihop mångdubbelt, och när man slår det mot till exempel sitt
ben eller något annat fysiskt objekt ger det ifrån sig ett distinkt ljud med en rätt
oexakt attack. Det intressanta med dessa piskor är att tröskeln att använda dem
verkar vara lägre än för att klappa i händerna (mylbeee i2013, HC TPS marknadsföringskoordinator i2013). Ljudet från tusentals piskor har dock förmåganatt dominera ljudlandskapet nästan helt, vilket har gjort att HC TPS, som testade dem i
en match mot Jokerit (8.12.2012 där ca 1500 Jokeritfans var på plats), varit aningen
skeptiska till att använda dem på nytt. Piskorna sänker tröskeln till ljudskapande
men är också är ett nytt element för kommersiella meddelanden.
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Konklusioner
Ljudlandskap är inga statiska fenomen utan skapas och formas som en levande
process mellan utövarna, publiken och arrangören, det vill säga de människor
som vistas i ljudlandskapet. Utgångspunkten för min studie har varit begreppen
hi-fi och lo-fi enligt teorier av främst Schafer och Truax. Hi-fi och lo-fi är i de fall
jag har studerat inga tydliga dikotomier och användningen av dem som sådana
leder lätt till en allt för onyanserad diskussion där det ena står för något positivt
och det andra för något negativ. Även lo-fi miljöer kan uppfattas som positiva
förutsatt att lyssnaren med sin ljudlandskapskompetens kan skapa mening, alltså uppfatta ljuden i miljön som meningsfulla. Ishockey är Finlands populäraste
sport, trots att den lo-fi miljö som präglar ishallarna inte nödvändigtvis tilltalar
alla människor. En hi-fi fotbollsmiljö där man hör ljud från utövarna klart och tydligt är, i motsats till tennis (se Wertheim 2002), inte heller något eftersträvansvärt.
Mina observationer är gjorda främst ur ett hemmalagsperspektiv. Ur det perspektivet är tystnad ofta synonymt med tomma läktare, förlust och/eller dålig
stämning. Ur en bortasupporters synvinkel kan det givetvis ge stor tillfredställelse att uppleva en tyst hemmapublik. Tystnad är något man i denna kontext vill
undvika och kan anses vara symptom på en ljudmiljö i obalans. Trots att ljuden
kan vara intressanta att höra är en hi-fi ljudmiljö, med enbart utövarljud, i de här
sportkontexterna inte eftersträvansvärda. Därför har man med olika strategier
förändrat och designat ljudlandskapet för att korrigera den obalans som tystnaden är ett uttryck för. Vanligtvis förbättras ljudlandskap med inspelad musik
när man upplever att de ljud som skapas av människorna som vistas i miljön
inte möter arrangörens förväntningar. Syftet är att höja trivseln och underhållningsvärdet. Inom ishockeykulturen har till exempel användningen av musik i
spelavbrott blivit mer eller mindre norm.
Traditioner för hanteringen av ljud, musik och reklamer har format en kultur
på lokalnivå. Ljudlandskapet på ett sportevenemang kan tolkas som ett akustiskt
samhälle och ett system inom vilket akustisk information utbyts. Individens unika ljudlandskapskompetens blir en oundviklig resurs i de fall där ljudlandskapen
blir väldigt komplexa. På en högre abstraktionsnivå existerar också ett akustiskt
samhälle som innefattar hela bobolls- respektive fotbolls- och ishockeysamhället.
Denna kompetens ger den väldigt aktive sportkonsumenten möjlighet att inte
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bara notera skillnader på lokalnivå utan också notera hur ljudmiljön i exempelvis ishockeysamhället förändras.
Det vore aningen förhastat att beskriva musikanvändning inom bobollen
som schaferskt teknikkonservativ utgående från studier av bara ett lag10. Man
kan dock konstatera att Vimpelin Vetos ljudlandskap under matchen är medvetet hi-fi i jämförelse med ishockeylaget TPS. Med hi-fi syftar jag här på publikens
möjligheter att delta i skapandet av ljudlandskapet utan att behöva bryta sig
igenom elektroniskt förstärkta och reproducerade ljud. Ljudmiljön formas under
pågående match främst av publikens reaktioner på idrottsutövarnas prestationer. Arrangören försöker inte nämnvärt påverka relationen mellan publiken och
idrottsutövarna, även om den har tillgång till teknik som möjliggör transfoni.
Vimpelin Vetos val att vara återhållsam med musik inuti i matchen är också en
direkt respons på den bobollskultur som finns i byn. Bobollssäsongens symbios
med den finska naturen, men också föreningens samhälleliga ansvar, bidrar till
att publiken vill ha en bobollsupplevelse på bobollens villkor, utan inflytande
av musikaliska förstärkningar.
Ishockey är den mest kommersiellt exploaterade sporten och har även den
mest komplexa ljudmiljön. Den moderna ishockeyupplevelsen har mycket av
tv-soffans bekvämligheter. Inom ishockeykulturen ifrågasätts inte användning
av musik och musik genomsyrar sporten även på amatörnivå. Det finns dock
tendenser att ishockeyns ljudmiljö börjar innehålla en så stor mängd information att det uppstår obalans i ljudlandskapet, vilket till och med kan passivera
publiken. Om publiken inte interagerar med musiken förklaras det ofta genom
att kritisera valet av musik. I detta sammanhang är det viktigt att lyfta fram att,
utgående från mitt fältarbete, verkar det det bara finnas ett fåtal låtar som verkligenengagerar HC TPS-publiken, exempelvis redan tidigare nämnda Tepsi Tekee
Kohta Maalin. Trots att musiken bidrar till en mera lo-fi ljudmiljö interagerar publiken med musiken eftersom de med sin ljudlanskapskompetens och relation
till laget bedömer musiken som meningsfull i just den situationen.
Viljan att interagera och skapa ett gemensamt ljudlandskap tillsammans med
den transfona musiken verkar inte delas av alla ishockeybesökare. Därför blir
dj:ns roll att välja ut meningsfull musik för evenemanget viktig. Men målet att
10 I herrarnas Superpesis fanns det många lag som säsongerna 2012 och 2013 använde rikligt med
musik, t.ex. Sotkamon Jymy och Koskenkorvan Urheilijat.
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också med reklamer nå ut till en bred publik gör att mängden ljudhändelser ökar.
Det schizofona i situationen är inte möjligheten att använda teknik för att transportera ljud från en annan tid och plats utan snarare det faktum att musiken, som
kanske är ämnad att fungera positivt genom att förbättra publikens trivsel och
skapa en bättre stämning, i verkligheten också lägger sordin på en del av publikens spontana engagemang och ljud. Det finns en risk att publiken inte bara
reagerar negativt på att man spelar musik, utan också på den musik som spelas.
En ”återgång” till en mera osyntetisk ljudmiljö med europeisk supporterkultur som förebild är i HC TPS fall inte helt realistisk, åtminstone inte så länge hallen är halvtom. Att låta bli att använda all teknisk apparatur som den moderna
arenan erbjuder skulle kanske också upplevas konstlat. Den tidigare nämnda annonstystnaden med överenskomna ritualer är snarare en bekräftelse på en lo-fi
ljudmiljö än ett genuint överlåtande av ansvaret för ljudskapandet till publiken.
Att hejarklackar har en viktig roll som ljud- och stämningsskapare i finska ishallar samtidigt som en stor mängd av stämningshöjande musik överlappar hejarklacksverksamheten är i detta hänseende en paradox11.
Den finska fotbollen lider av att publiken inte alltid för ljud på matcherna
trots att möjlighet att göra sig hörd är bättre än i ishockey. Jaro hoppas att det
samhällsansvar man försöker ta även ska ses och höras som ett publikt engagemang på läktarplats. Kulturen inom fotboll är dock sådan att även en betydligt
mindre mängd information som försöker föra bort fokus från händelserna på
planen kan uppfattas som ett brott mot normen. Detta eftersom fotboll väldigt
starkt förknippas med hejarklackar och läktarsång, alltså den enskilda individens
möjligheter att uttrycka sin identitet kollektivt. Om och när hejarklackarna tystnar har kanske Bale och Oriards profetior gått i uppfyllelse och upplevelsen av
sport har blivit en passiv konsumtion som påminner om tv-tittande. Den sociala
upplevelsen, att ta del av något tillsammans, är trots allt det som drar människor
till arenorna (Marjamaa i2012, Ojaniemi i2012). Människor, tillsammans, skapar
läktarkulturen och ljudlandskapet. Ett ensidigt ljudskapande från arrangörshåll
kan i förlängningen ses som en reaktiv inställning till publikens upplevda passivitet. Även arrangörer behöver ljudlandskapskompetens för att avgöra vilken
sorts ljudkultur som uppskattas och hur man med sitt eget agerande kan föda
11 I detta hänseende ska det bli intressant att följa med hur ishockeyföreningens Jokerits planerade flytt till ryska KHL-ligan förändrar det akustiska samhället kring laget och dess matcher.
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och göda publikt engagemang. Avsaknad av engagemang kan vara ett tecken
på bristande intresse eller för lite publik. Då kan utmaningen att proaktivt återställa den komplexa ekologin vara betydligt mera komplicerad än att byta låt
eller skruva upp volymen.
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PELKKÄ AMATÖÖRI?
MUSIIKINHARRASTAJAN AMATÖÖRIIDENTITEETIN MUODOSTUMINEN
Kadulla soittaa mies. Ihmiset kulkevat ohi, joku antaa pari kolikkoa. Viereisessä tavaratalossa soi räätälöity soittolista ja se soi hetkittäin häiritsevänkin kovaa.
Katusoittaja on osa katukuvaa ja hänen musiikkinsa osa arkista äänimaisemaa,
siihen voi jopa tottua. Hetkeksi ohikulkija havahtuu: tuttu kappale, hän soitti tämän eilenkin. Iltapäivällä sama kappale soi taas. Onkohan tuo edes mukavaa?1

Tässä artikkelissa pureudun amatööriyteen, amatööri-käsitteen alkuperään ja sen
erilaisiin merkityksiin 2000-luvun Suomessa2. Amatööri on sanana monimerkityksinen. Usein amatöörillä tarkoitetaan ammattilaisen vastakohtaa, joskaan tätä määritelmää ei ainakaan musiikkikulttuurisessa kontekstissa voida pitää kovinkaan
tyhjentävänä. Puhekielessä sitä käytetään usein vähättelevänä kuvauksena, puhutaan ”pelkistä amatööreistä”. Latinankielestä peritty sana amatööri pohjaa kuitenkin alun perin rakastamiseen, latinankielen verbiin amare (Sadeniemi ym. 1970).
Tarkoitukseni on selvittää, millä tavoin amatöörit kokevat oman tekemisensä, mikä heille siinä on tärkeää ja miten he sijoittavat itsensä muiden musiikin1 Kuvaan artikkelin avauskappaleessa yhden haastateltavan, katusoittajan, arkipäivää. Kuvaus
perustuu kenttähavaintoihin, haastattelumateriaaliin, sekä näiden kautta muodostettuun omaan
tulkintaan, eläytymiseen ja pohdiskeluun.
2 Amatööriyden määrittely on osa laajempaa tutkimusta, jossa käsittelen narratiivista amatööriidentiteettiä musiikinharrastajien elämäkerroissa.
© SES & Maija Leino, Etnomusikologian vuosikirja 2013, vol. 25, ss. 155 – 185.
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tekijöiden joukkoon. Samalla päämääränäni on selvittää, millä tavoin amatööriyden käsitettä voidaan avata haastatteluaineiston analyysin avulla. Pyrin myös
määrittelemään amatööriyden käsitettä harrastajan identiteetin näkökulmasta.
Olen kerännyt artikkelin tutkimusaineiston haastattelemalla viittä musiikinharrastajaa. Puolistrukturoidut haastattelut etenivät keskustelevasti ja noudatellen
pitkälti kronologiaa; avasin haastattelun kysymällä musiikinharrastamisen aloittamisesta ja vähitellen keskustelut etenivät musiikinharrastamisen rooliin tutkittavien elämässä haastatteluhetkellä. Analysoin aineistoa suhtautumalla viiden
amatöörin kertomuksiin elämäkertoina ja käsittelemällä niitä jossakin määrin
elämäkerrallisen kirjallisuuden tavoin. Kysymyksessä on kertomusanalyysin
kaltainen tutkimusasetelma: keskityn siihen, mitä seikkoja amatöörit haluavat
omasta musiikin tekemisestään tuoda esille.
Artikkelissani tuon esiin ruohonjuuritason musiikillista toimintaa ja sen
merkitystä suomalaiselle musiikkikulttuurille. Tämä lähestymistapa on ensisijaisesti etnomusikologinen, koska tarkastelen amatöörejä nimenomaan musiikkikulttuurin osana, sen vaikutuksen alaisina ja myös siihen aktiivisesti vaikuttavina tekijöinä. Kysymys ei ole varsinaisesti sosiologisesta näkökulmasta,
siitä, miten musiikki vaikuttaa yhteiskunnassa, vaan nimenomaan musiikkikulttuurin kokonaisuudesta ja amatööriyden elintärkeästä roolista tässä kokonaisuudessa.
Musiikki ja sen kuuntelu identifioivat yksilöitä selkeästi 2010-luvun Suomessa. Musiikkiteknologian kehittyminen suo mahdollisuuden – ja toisinaan pakottaa – musiikin kuunteluun lähes kaikkialla. Matkapuhelimen soittoäänet ovat
olleet kauan osa musiikkiin liittyvää erottumista toisista, jotka käyttävät samankaltaisia signaaleja (Uimonen 2004). Mielenkiintoista onkin se, miten tässä ajassa
itse soittaminen ja laulaminen sijoitetaan omaan identiteettiin. Musiikinharrastamisen muodot kehittyvät yhä monimuotoisemmiksi ja saavutettavammiksi
muun muassa teknologian ja sen käyttökokemusten lisääntyessä. Siksi on tärkeää
huomioida sitä, millä tavoin perinteiset musiikin tekemisen muodot sijoittuvat
musiikin rakastamiseen ja musiikista nauttimiseen. Kuinka tärkeää soittaminen
tai laulaminen on amatöörille?
Tein puolistrukturoidut teemahaastattelut viidelle musiikinharrastajalle. Katusoittaja soittaa kadulla ensisijaisesti ansaitakseen rahaa. Musiikkiopisto-opiskelija
on suomalaisen musiikkiopistoinstituution kasvatti, siis pienenä (vanhempiensa
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idean myötä) musiikkiopistokoulutukseen hakeutunut ja vielä täysi-ikäisenäkin
säännöllisesti tunneilla käyvä harrastaja. Huilisti on koulutuksensa ja työnkuvansa puolesta musiikin ammattilainen, mutta soittaa vapaa-ajallaan pääosin
kansanmusiikkia esittävässä harrastelijayhtyeessä. Karaokelaulaja laulaa kotonaan ja karaokeravintoloissa, yksin ja seurassa. Edesmennyt sotaveteraanikuorolainen piti laulamisesta ja liittyi eläkeiässä asuinpaikkakuntansa lähinnä sotaveteraaneista koostuvaan kuoroon. Kaikki henkilöt ovat jossakin vaiheessa
elämäänsä soittaneet ja laulaneet eri yleisöille, joten suljen tutkimuksen ulkopuolelle yksinään musisoivat ja laulavat henkilöt tai levykeräilijöiden kaltaiset
musiikinharrastajat.
Haastattelin katusoittajaa, musiikkiopisto-opiskelijaa, huilistia ja karaokelaulajaa sekä sotaveteraanikuorolaisen kohdalla hänen läheisiään. Näin ollen sotaveteraanikuorolaisen tapauksessa aineisto on erilainen verrattuna muihin ja siihen
on myös suhtauduttava eri tavoin. Aineistoa analysoitaessa on otettava huomioon muun muassa tutkittavan eri elämänvaiheissa eniten vaikuttaneiden henkilöiden näkökannat suhteessa toisiinsa. Heidän käsityksensä ovat keskenään
erilaisia, joskus jopa ristiriitaisia. Jossain määrin haastatteluaineistoa on tarkasteltava myös suhteessa haastateltavien sukupolveen ja sen myötä syntyneeseen
musiikkikäsitykseen. Haastattelujen teemat nivoutuvat lähinnä kysymyksiin
”milloin aloitit musiikin harrastamisen”, ”miten harrastat musiikkia” ja ”miksi
harrastat musiikkia”. Kysymyksillä pyrin selvittämään musiikinharrastamisen
eri tapoja, siihen mahdollisesti liittyvää intohimoa sekä miten amatöörit ylipäätään käsittävät musiikinharrastamisen.
Tutkimuksen lähtökohtana on amatööriyden ilmentyminen puheessa. On
huomattava, että jokainen elämäkertaansa kirjoittava tai puheessaan avaava
henkilö arvioi omaa elämäänsä kertomusprosessissa, joskin tämä arviointi tapahtuu tietyn opitun kulttuurin vaikuttamana (Vilkko 1990: 83–84). Hän kertoo
siis ne asiat, joita hän pitää kertomisen arvoisina. Vaikka prosessi saattaa herättää epäilyksiä kerrotun varsinaisesta totuuspohjasta, antaa se sellaista tietoa, jota esimerkiksi musiikinharrastajien tapausten kuvaaminen todellisuuden
heijastajana ei anna. Elämäkerran kertoja tekee valintoja, eikä niiden faktapitoisuuden arviointi esimerkiksi tässä tutkimuksessa ole kovinkaan hedelmällistä.
Joka tapauksessa merkitystä on tietenkin sillä, mitä sanotaan, mutta myös sillä,
mitä ei sanota.
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Kertomuksellinen tutkimussuunta on yleistynyt viime vuosikymmenten tutkimuksessa useiden eri tieteiden piirissä. Syitä kertomusten keräämiseen ja sen
lisääntymiseen ovat muiden muassa kertomuksen historiallinen, mennyttä ymmärtävä luonne ja toisaalta suuntautuminen tulevaisuuteen sekä se, miten ihmisten identiteetit rakentuvat kertomusten avulla (Hyvärinen & Löyttyniemi
2005: 189). Lisääntyneen tutkimuksen myötä kertomukset nähdään havaintoja
ja muistia rakentavina ja organisoivina tekijöinä (Bruner 1987: 15). Kertomukset
tulee siis vallitsevien käsitysten mukaan nähdä myös yksilöä ja yhteiskuntaa
muokkaavina tekijöinä, ei ainoastaan niiden luomana. Tämän tutkimuksen kannalta haastattelun todellisuus on se, joka toisaalta antaa amatööriyden määrittelemistä tukevaa tietoa ja toisaalta myös muokkaa kertojien omaa identiteettiä.
Kiinnostukseni amatööriyteen sai alkukipinänsä sattumalta: selatessani sivistyssanakirjaa tulin pysähtyneeksi sanan amatööri kohdalle ja huomanneeksi
kirjaan valitun määritelmän ei-ammattilaisuudesta ja lajin rakastamisesta. Aloin
pohtia näiden selitysten ristiriitaisuutta ja toisaalta sopusointuisuutta. Pohdinta
yhdistyi aiempaan kiinnostukseeni ruohonjuuritason musiikin tekemistä kohtaan. Harrastajat ovat musiikkikulttuurille elintärkeitä jo siksikin, että he muodostavat suuren osan ammattilaisten yleisöistä.
Kokosin joukon musiikinharrastajia, joiden tapauksien uskoin tuovan esiin
mahdollisimman monipuolisesti amatööriyteen liittyviä teemoja. Aineiston valinnan myötä tutkimusasetelma, teoreettiset lähestymistavat ja metodologia kietoutuivatkin sanan amatööri ympärille: ovatko harrastajat pelkkiä amatöörejä
vai lajin rakastajia? Sinänsä naiivi ajatus selittyy useilla kysymyksillä musiikinharrastamisen luonteesta: amatööriyden määritelmät muodostuvat erilaisista tavoista suhtautua musiikin harrastamiseen. Nämä suhtautumistavat kumpuavat
musiikinharrastamisen ympäristöistä ja tavoista.
Amatööriyttä pohdittaessa esille tulevat ennen muuta arvostuskysymykset
(mm. Järviluoma 1997) ja musiikin harrastamisen suhde elämäkertaan, ajankäyttöön ja identiteettiin (mm. Eskola 1998). Tähän vaikuttavat oleellisesti se genre,
jonka piirissä harrastajat toimivat ja tietenkin ne päämäärät, jotka he itselleen
asettavat, tai jotka kokevat ympäristön heille asettavan. Analysoin haastatteluaineistoa elämäkerrallisesta näkökulmasta narratiiveina (Roos 1987; Vilkko 1999).
Vaikka aineistosta etsitään nimenomaan amatööri-identiteettiä, en pyri häivyttämään identifikaatioprosessia, jonka kerrontatilanne itsessään synnyttää. Seuraa-
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vassa tarkastelen amatööriyden käsitettä ja sitä, miten sitä voidaan analysoida
elämäkerrallisen haastatteluaineiston avulla. Koska amatööriyttä suhteutetaan
usein ammattilaisuuteen, vaatii amatööriyden määritteleminen jossakin määrin
myös ammattilaisuuden määrittelyä. Sivuankin tarkastelussa myös musiikin
ammattilaisuuden määrittelyyn liittyviä tekijöitä.

Amatööriyden määritelmät
Seuraavassa tarkastelen käsityksiä musiikinharrastamisesta ja sen ammattilaisuus- ja yhteiskuntasuhteesta sekä avaan haastatteluissa käytettyjä sanavalintoja. Aineistonani ovat haastatteluiden lisäksi muutamat amatööriyden sanakirjamääritelmät, jotka kuvaavat sitä, millä tavoin amatööriyssana on ymmärretty ja
haluttu tyhjentävästi tai ymmärrettävästi selittää. Amatööriyden ymmärtäminen
suomenkielisen kulttuurin piirissä vaatiikin nimenomaan suomalaisten kielenkäytössä vallitsevien asenteiden purkamista ja toisaalta sanan alkuperän selventämistä. Tärkeänä huomiona tässä on se, millä tavoin suomalaisessa kulttuurissa amatööriyteen katsotaan liittyvän jotakin puutteellista (mm. Kainulainen &
Parente-Iapková 2011). Suomalainen amatööriys ja sen asettuminen osaksi musiikkikulttuuria nähdäänkin tässä tutkimuksessa aivan omana ilmiönään.
Aluksi tarkastelen amatööriys-sanan alkuperää, joka tarkoittaa rakkautta lajiin.
Amatööriys pohjaa latinan kieleen, sanaan amare, rakastaa. Saksalaisessa kulttuurissa amatööriydessä/amatöörin käsitteessä on historiallisesti erotettu kaksi
ryhmää, Kenner ja Liebhaber (mm. Riley 2003). Näistä ensimmäiseen kuuluvat
lähinnä ammattilaista lähentelevät henkilöt, siis he jotka tekevät itse, esiintyvät,
tietävät paljon omasta alueestaan ja ovat taitavia (Kenner tarkoittaa tietäjää, tuntijaa, eksperttiä). Jälkimmäinen puolestaan kattaa vastaanottajat ja kuuntelijat,
mutta myös amatöörit. Sanana Liebhaber onkin hyvin lähellä amatööriä: Liebhaber on suoraan käännettynä lähimpänä rakastajaa tai ihailijaa, henkilöä jolla
”on rakkaus lajiin”, aivan kuten amatöörikin on johdettu rakastamisesta ja saa
usein suomenkielisen vastineensa hartauden käsitteestä johdetuista harrastajasta
tai harrastelijasta. Suomenkielen sanana harrastaja onkin mielenkiintoinen juuri siksi, että se on etymologiansa perusteella harrasta suhtautumista johonkin.
Harrastaminen ei ole työtä, eikä harrastaja ole ammattilainen. Sanaa harrastaja
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ei kuitenkaan käytetä samalla tavoin pilkkaavaan sävyyn kuin sanaa amatööri.
Tosin sanakirjoissa esiintyy usein (ks. esim. Ikola 1986; Aikio 1981) amatöörin
käännös harrastelija, joka on harrastajaa vähättelevämpi ja sopii puhekielessä
viljeltyyn ajatukseen ”pelkästä amatööristä”.
Useissa sanakirjoissa amatööriys määritellään ammattilaisuuden vastakohdaksi.
Esimerkkinä seuraava amatöörin määritelmä: ”1) harrastelija; henkilö, joka tekee
taidetta tai tiedettä kiinnostuksesta eikä ammattina tai palkkatyönä 2) kilpaurheilija, joka muodollisesti ei saa palkkaa suorituksistaan, toisin kuin ammattilainen”
(Koukkunen ym. 2002). Kuten tästäkin määritelmästä nähdään, voidaan urheilijoiden kohdalla amatöörit erottaa ammattilaisista palkkauksen keinoin, mutta
tieteen ja taiteen suhteen tilanne on monimutkaisempi.
Toisessa sanakirjamääritelmässä tullaan lähemmäs amatöörien omaa kokemusta: ”[--] amatööri on henkilö, joka harjoittaa jotakin taidetta t. taitoa pitämättä sitä ammattinaan [--]” (Sadeniemi ym. 1970). Näin tehdään myös tässä
artikkelissa. Amatööri on henkilö, joka ei pidä harrastusta ammattinaan. Hän on
siis omasta mielestään harrastaja, taitoon katsomatta ja hänellä on myös jokin
muu ammatti. Tässä sanakirjamääritelmässä siis amatööri itse on amatööriyden
määrittelyn lähtökohta. Kun pohjataan amatöörin omaan kokemukseen, on kysymys subjektipositiosta, roolin kaltaisesta ryhmästä ominaisuuksia, jonka jokainen toimija omaksuu aina tietyssä tilanteessa (mm. Mouffe 1992). Identiteetti
muotoutuu tällaisten subjektipositioiden leikkauspisteessä (Mouffe 1992: 28).
Erilaiset tilanteet kutsuvat esiin erilaisia sosiaalisia toimijoita (Heinonen 2009:
53; Mouffe 1992). Yhtyeharjoituksissa amatööri-kitaristilla on erilainen rooli kuin
päivätyössään.
Amatööriyttä tarkastelevat tutkimukset lähtevät usein liikkeelle siitä, kuinka
vähän kiinnostusta amatöörit ovat saaneet osakseen. Esimerkiksi Frank Henry
Shera toteaa teoksensa The Amateur in Music esipuheessa amatöörien saaneen
historiallisesti verrattain vähän huomiota siihen nähden, kuinka välttämätön
osa musiikkikulttuurin muodostumista he ovat. Hän toteaa ammattilaisten olemassaolon mahdottomaksi ilman amatöörien vaikutusta. (Shera 1970 [1939]: 7.)
Ruth Finnegan (1989) puolestaan kirjoittaa paikallisista amatööreistä ja paikallisesta musiikin tekemisestä ”piilotettuna” kulttuurina. Tällä hän tarkoittaa sitä,
kuinka amatöörilähtöistä musiikin tekemistä pidetään itsestäänselvyytenä niin
tekijöiden itsensä kuin tutkijoidenkin piirissä. Tästä syystä amatöörimusiikki, jo-
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ka sinällään on hyvin merkittävä osa paikallisia sosiaalisia rakenteita ja musiikkikulttuuria, on saanut osakseen verrattain vähän tutkimuksellista kiinnostusta
(Finnegan 1989: 4, 6). Robert Stebbinsin (1992) mukaan amatöörien yhteiskuntasuhde voi kuitenkin olla hyvin samankaltainen kuin ammattilaisten ja toimintaympäristöt useissa tilanteissa molemmilla täysin samat. Amatöörien aktiivisuus on hyvin samankaltaista kuin ammattilaisten ja suhtautuminen tekemiseen
ammattimaisen vakava. Amatöörit voivat esimerkiksi esiintyä samoille yleisöille
kuin ammattilaiset (Stebbins 1992: 55).
Amatööriys nähdään siis aliarvostettuna useissa tieteellisissä esityksissä ja sitä käytetään vähättelevänä ilmaisuna myös puhekielessä. Amatöörien tekemistä
pidetään toimintana, joka on jonkin sisäpiirin, esimerkiksi ammattilaisten muodostaman yhteisön, ulkopuolella, mutta ei laajuudeltaan ole missään nimessä
sijoitettavissa marginaaliin. Helmi Järviluoma korostaa amatöörien tarkastelussa
nimenomaan amatöörien itsensä näkökulmaa. Tutkittuaan amatööripelimanneja
hän toteaa näiden vuorovaikutuksesta nousseen tietynlaisen amatööreille tyypillisen näkökulman, jota Järviluoma nimittää arvostuksen puute -puheeksi. Pelimannit kokevat saavansa vähemmän huomiota ja arvostusta kuin esimerkiksi
yhteiskunnasta vieraantuneemmat musiikkiopisto-opiskelijat. (Järviluoma 1997.)
Järviluoma pitää amatöörejä kuitenkin ”harrastelijoita”3 vakavampina lajin harjoittajina; kuluttaessaan enemmän aikaa ja energiaa toimintaansa he tulevat paljon lähemmäs ammattilaisia kuin pelkät harrastelijat (Järviluoma 1997: 36).
On tietenkin huomioitava, että Järviluoma tarkastelee tutkimuksessaan nimenomaan kansanmusiikkia, joka tuo amatööriyden ja ammattilaisuuden välisiin rajanvetoihin omanlaisensa mausteen. Amatöörejä suhteutetaan kuitenkin aina ammattilaisiin, niin hyvässä kuin pahassa ja niin tieteellisessä kirjallisuudessa
kuin puhekielessä. Puhekielessä amatööriys yhdistetään usein puutteellisuuteen
ja puhutaan vähättelevästi ”pelkistä amatööreistä”. Toisaalta, kuten Järviluoman
tutkimuksessa, usein amatöörejä suhteutetaan ammattilaisten lisäksi myös harrastelijoihin, jolloin harrastelijan ja amatöörinkin välille tehdään ero (Järviluoma
1997: 36). Kuitenkin useimmissa sivistyssanakirjoissa ja synonyymisanastoissa
amatööriys on selitetty nimenomaan sanalla harrastelija.
3 Järviluoma käyttää nimenomaan sanaa harrastelija (Järviluoma 1997: 36). Koska amatööri käännetään useissa sanakirjoissa nimenomaan harrastelijaksi, on termi omiaan avaamaan amatööriyteen liittyviä asenteita.
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Kertoessaan omasta tekemisestään haastattelemani musiikinharrastajat määrittelevät samalla amatööriyttä. Seuraavassa käsittelen haastatteluaineistoon ja
aiempaan musiikinharrastamista käsittelevään kirjallisuuteen pohjaavia erilaisia lähtökohtia amatööriyteen. Näitä ovat amatööriyden käsittäminen 1) lajin
rakastamisena, 2) ei-ammattilaisuutena, eli ammattilaisuuden vastakohtana tai ammattilaisuuden esiasteena 3) häpeänä ja 4) hyveenä ja 5) vahvasti genresidonnaisena.
Genresidonnaisuus erottuu käsitteenä neljästä ensimmäisestä: sen tarkoitus on
selvittää, kuinka erilaisin tavoin neljä ensimmäistä kohtaa ilmenevät eri musiikinlajien piireissä.

Amatööriys rakkautena lajiin
Haastatellut musiikinharrastajat selittävät omaa tekemistään useassa tilanteessa
sen miellyttävyydellä. Karaokelaulaja toteaa yksinkertaisesti: ”Siit !laulamisesta"
vaan tulee semmone hyvä olo” (H7 2011). Sotaveteraanikuorolaisen poika puolestaan toteaa:
[Musiikilla] oli hyvin tärkeä sija ja kyllä musta tuntuu, et hän - - oli - - onnellinen ku sai laulaa. [S]e oli ihan sellasta, et kun he äidin kanssa - - soitti pianolla
yhdellä sormella virsikirjaa läpi ja isä laulo siinä vieressä jo siinä vaiheessa, ku
äiti vasta harjotteli sitä virttä, ni isä laulo jo silloin ja mummeest se oli - - ehkä
kaikest onnellisimmillaan sillon juuri. (H2 2010.)

1920-luvulla syntyneen sotaveteraanikuorolaisen ja nuoren karaokelaulajan kohdalla rakkaus lajiin ilmenee nimenomaan laulamisesta nauttimisena. Näin ollen
kysymys ei ole ainoastaan tekemisen vaan kokemisen ilosta. Etenkin 1920-luvun
lapsen musiikkikäsitys on syntynyt aikana, jolloin musiikista nauttimisen edellytyksenä on useimmiten ollut itse soittaminen tai laulaminen. Tuohon aikaan ei
ollut samanlaisia musiikinkuuntelumahdollisuuksia kuin nykyisin – eikä pelkästään teknologian vuoksi, vaan myös siitä syystä, että eläväkin musiikki oli osa
nimenomaan juhlia ja pyhiä toimituksia, ei arkea (mm. Järviluoma 1986).
Laulamisella myös koetaan ja jaetaan muistoja. Kysymys ei ole useinkaan tietyn kappaleen erityisyydestä, vaan siitä, että kappale yhdistyy tiettyyn aikaan
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ja paikkaan ja konteksti luo erityisyyden nimenomaan yhdelle tietylle yhdessä
kokeneelle ryhmälle (Heinonen 2005: 286). Esimerkiksi sotaveteraanikuoron tapauksessa tästä on usein kyse: esiinnytään sellaisen ryhmän kesken ja sellaiselle
yleisölle, jolle merkitykset avautuvat aivan omalla tavallaan.
Musiikin parissa viihtyminen on myös sosiaalisen kanssakäymisen muoto.
Sotaveteraanikuorolainen vietti viimeisen elinvuotensa palvelutalossa, missä
musiikki toimi sosiaalisena piristeenä. Hoitaja kertoi, että sotaveteraanikuorolainen sai myös muun palvelutalon väen mukaan laulamaan.
[H]än - - yhtäkkiä vaa rupes - - laulamaa ja sit jos jollaki oli nimipäivää tai syntymäpäivää, et mulleki hän - - viel aika sillai lähellä häne kuolemaa - - lauloi ’sä
kasvoit neito kaunoinen’. (H5 2011.)

Kuunnellun ja soitetun musiikin yhteys on osa lajin rakastamista: voidaan ajatella,
että mikäli musiikin kuunteleminen ja soittaminen antavat amatöörille samankaltaisia kokemuksia, on kysymys nimenomaan intohimoisesta suhtautumisesta lajiin.
Tällöin soittaminen ei ole suorittamista, ahkeraa harjoittelemista tai muiden viihdyttämistä. Lajin rakastaminen ei tarkoita ainoastaan kuunnellun musiikin lajia tai sitä,
että soitettaisiin ja kuunneltaisiin samoja kappaleita. Se tarkoittaa myös niitä tunteita, joita soittaminen ja musiikin kuunteleminen antavat. Katusoittaja (H9 2011)
toteaa lakonisesti omasta soittamisestaan: ”[K]yl se puulta rupee maistuu.” Soittaminen ei siis herätä intohimon tunnetta ja onkin täysin päinvastainen esimerkki
karaokelaulajan asenteesta omaa tekemistään kohtaan. Kysymys on siitä, miten
rakkaus lajiin ymmärretään: jos suhde musiikkiin kattaa kuuntelemisen ja oman
musisoinnin, ei rakkaus lajiin riitä amatööriyden määritelmäksi katusoittajan tapauksessa. Sen sijaan karaokelaulajan motiivien selittämiseen se sopii erinomaisesti.
Musiikin kuuntelun ja lajin rakastamisen yhteyttä voidaan pohtia myös tarkastelemalla kuunneltuun musiikkiin keskittymistä. Musiikkiopisto-opiskelija
kertoo musiikista työskentelyn taustalla seuraavaa:
[M]ul on vähä semmone huano tapa et samal ku teen läksyi ni yleensä kuuntelen jotain. Mä yritä aina ruvet eka tekee niit läksyi sillee etten kuuntele mut sit se
jotenki on nii liia hiljast. Pistän aina jotain soimaa ja sit siihe o vähä vaikee siihe
läksyje tekemisee keskittyy. (H8 2011.)
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Musiikki siis vie musiikkiopisto-opiskelijan keskittymisen ja hän kokee tämän
haittaavan läksyjen tekoa. Kuitenkin hän aina laittaa musiikin soimaan välttääkseen hiljaisuutta. Musiikin kuunteluun keskittyminen on Tia DeNoran (2000: 59,
61) mukaan ominaista nimenomaan aktiivisille muusikoille ja suurimmalle osalle ihmisistä keskittymistä helpottava musiikki on instrumentaalitaidemusiikkia.
Karaokelaulaja kertoo kuuntelevansa musiikkia jatkuvasti, niin kotona ja töissä
kuin työmatkallakin. Oma tekeminen kuitenkin kasvattaa selvästi musiikinkokemistilanteen intensiivisyyttä (H7 2011).
Huilisti kertoo kuuntelevansa musiikkia lähinnä taidemusiikkikonsertissa.
Hän lisää myös kuulevansa työpaikallaan jonkin verran elävää musiikkia, kun
muusikot harjoittelevat salissa, joka sijaitsee lähellä hänen työpistettään. Tätä
huilisti ei pidä pahana. Hän vertaa omaa kokemustaan niihin, jotka joutuvat
kuuntelemaan taustalla soivaa radiota työpaikallaan ja nimittää tällaista tapaa
”pakkosyötöksi” (H10 2011). Samaan tyyliin toteaa katusoittaja: ”Aika vähä mää
kuuntelen nykysin musiikkia. [S]e on vähä sama juttu, ku et mä oon kuvataiteilija, ni ei mul mittää taului oo seinäl kotona” (H9 2011). Veteraanikuorolaisen
musiikin kuunteluun keskittymisestä kertoo hänen tyttärenpoikansa:
[Eno] soitti pianoo. Humppaa. Ja kaikki laulaa. Ja se oli isoisä mielest hyvin mielekästä. Ja nimenomaan niin et sit ei saanu tehdä, se ei ollu siis mitenkää niin
ku ohimenne, vaa istuttii alas ja soitettii ja... joko kuunneltii pelkästää jos [esimerkiksi] sisko soittaa ni sit... soittaa jotain... Mombasaa seittämät kertaa ni sit
kuunnellaa rauhallisest ja taputetaa perää, herkeämättä kuunnellaa... jos soitetaa
humppaa ni kaikki laulaa, ei oo muuta vaihtoehtoo ku et kaikki istuu rauhallisesti paikallaa ja laulaa. (H3 2011.)

Tässä sukupolvet nousevat selväksi eronteon lähtökohdaksi: kaksi nuorinta tutkittavaa kertoo kuluttavansa ahkerasti taustamusiikkia, joskin musiikkiopistoopiskelija kertoo myös keskittyvänsä taustalla soivaan musiikkiin. Huilisti ei
siedä jatkuvasti soivaa radiota, joita on huomannut joillakin työpaikoilla suosittavan. Hän käykin mieluummin elävän musiikin konserteissa. (H3 2011.) Katusoittaja kuuntelee musiikkia harvoin siitä johtuen, että hän soittaa sitä joka
päivä kadulla. Vanhimman tutkittavan kotona musiikkiin keskityttiin hartaasti.
Sotaveteraanikuorolaisen musiikkikäsitys onkin peräisin ajalta, jolloin musiikki
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on liitetty lähinnä juhlaan tai kirkonmenoihin (Järviluoma 1986: 27). Tätä herkeämättömyyttä korostaa haastattelussa tutkittavan lapsenlapsi, jolle tällainen
suhtautuminen musiikkiin näyttäytyy koomisena. Hän edustaakin samaa sukupolvea kuin nuorimmat tutkittavat ja arkinen, päättymätön soittolista on heidän sukupolvensa elinympäristölle ominainen. Musiikin kuulemiselta on lähes
mahdotonta välttyä, mutta kuuntelemisen intensiteetti kuitenkin vaihtelee paljon
myös nuorten keskuudessa.

Amatööriys ei-ammattilaisuutena
Ammattilainen ja palkansaaja eivät aina merkitse samaa asiaa. Musiikintekijän
määritteleminen ammattilaiseksi yksinomaan rahan ansaitsemisen perusteella
on monimutkaista jo siitäkin syystä, ettei muusikoiden palkkaus ole nyky-yhteiskunnassa säännöllistä. Esimerkiksi kevyttä musiikkia soittavat ammattilaiset
työskentelevät lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin, mistä johtuen heillä on joissakin tapauksissa ainakin mahdollisuus myös päivätyön tekemiseen (Aho 2000).
Tämä mahdollisuus riippuu kuitenkin musiikin tekemisen aktiivisuudesta, eli
siitä, kuinka usein esiintymisiä on.
Ammattimaisesti tai puoliammattilaisena muusikon työtään tekevien esiintymisten jatkuvuus ja säännöllisyys on epävarmaa, eikä pitkiä työsuhteita solmita
kovinkaan usein. Tästä syystä päivätyön tekeminen on tavanomaista ja saattaa
muodostaa suuremman osan ansiosta kuin muusikon työstä saatava palkka (Aho
2000: 133). Näin ollen ammattilaisuuden määrittelyyn tuodaankin hyvin usein
mukaan ainakin koulutus ja ajankäyttö, sekä tietenkin taito (mm. Finnegan 1989).
On kuitenkin todettava, ettei taitava soittaja ole välttämättä ammattimuusikko,
eiväthän kaikki taitavat soittajat soita työkseen. Siksi annankin tässä tutkimuksessa soittajan tai laulajan omalle orientaatiolle suuremman merkityksen kuin rahan,
koulutuksen ja osaamisen (tai niiden puutteen) muodostamalle kokonaisuudelle.
Mikäli amatöörimusisointia lähestytään työn vastakohtana, on tarkasteltava työn ja vapaa-ajan eroa. Työstä saadaan palkkaa. Työn ulkopuolelle jää oma,
henkilökohtaisempi vapaa-aika, josta palkkaa ei saada. 1900-luvun muutokset
vapaa-ajassa perustuvat ensisijaisesti kaupungistumisen myötä lisääntyneiden
palkkatyöläisten lisääntyneisiin kulutusmahdollisuuksiin.
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Teollistuminen ja kaupungistuminen ovat johtaneet työn ja vapaa-ajan uudenlaiseen jäsentämiseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että työ ja vapaa-aika, samoin kuin
arki ja pyhä, on 1900-luvun kuluessa erotettu toisistaan yhä tiukemmin (Heinonen 2008: 4). Suomalaisten työstä ja unesta erotetusta vapaa-ajasta on 1960-luvulta lähtöisin olleiden rakennemuutosten myötä 1990-luvun aikana suurin osa
kulunut television katseluun (Niemi & Pääkkönen 2001: 33). Toiseksi eniten aikaa vei sosiaalinen kanssakäyminen erilaisissa yhteisöissä ja ravintolakulttuurin
merkityksen kasvaessa myös ravintoloissa. Suurin osa vapaa-ajasta käytetään
kuitenkin kotona (Niemi & Pääkkönen 2001: 33, 37).
Suomalaiset mieltävät vapaa-ajan usein ajaksi, joka vietetään perheen parissa
(Jallinoja 2009). Vapaa-ajan ja amatööriyden suhteeseen liittyykin kysymys siitä,
mielletäänkö soittaminen osaksi vapaa-aikaa. Amatööriys, mikäli se nähdään
ammattilaisuutta lähentelevänä, vaikeasti määriteltävään vapaa-aikaan sijoittuvana toimintana, on osittain pois perheen kanssa vietetystä ajasta (Järviluoma
1997: 36). Tämä puolestaan ilmentää sukupolvien välisiä eroavaisuuksia: vapaaajan rooli on erilainen eri sukupolvien ajankäyttökäsityksissä. Lisäksi vapaa-ajan
suhde työhön on työn luonteesta kiinni ja esimerkiksi harrastajina aloittaneiden,
intohimoisten muusikoiden kohdalla näiden erottelu voi olla vaikeaa. Joissain
tapauksissa voi olla mahdotonta määrittää tarkkaan, milloin on kysymys nimenomaan työstä, sillä sellaiseksi voidaan katsoa myös tulevaan esiintymiseen valmistavat yhtyeharjoitukset. Niistä ei kuitenkaan makseta palkkaa, ja kysymyksessä voi olla esimerkiksi yhtye, joka on aloittanut soittamisensa harrastuksena.
Vapaa-ajan ja työn suhteen lisäksi vapaa-ajan luonne vaihtelee. Useissa vapaaajan toiminnoissa kyse on keinosta unohtaa päivän työt. Näin musiikin harrastaminen, mikäli se tuottaa iloa ja arkisemmista tilanteista erkaantumista, voidaan
nähdä työn vastakohtana. Amatöörimusisoijien tapauksessa nimenomaan arkipäiväisyydestä pakenemisen tarve on usein merkittävä harrastusmotivaatio ja
harrastaminen saa näin eskapistisen funktion. Esimerkiksi karaokelaulua pidetään usein juuri tällaisena pakenemisena. Toisaalta karaokea pidetään myös vapaa-aikaan kuuluvana ravintolakulttuurin, sosiaalisen kanssakäymisen muotona
(Vanhanen 1996: 21). Karaoke on aikanaan rantautunut Suomeen leimallisesti
kaupallisena ilmiönä (Kenttämies 1993: 3). Karaoke on siis tuote, jota joko ostetaan kotiin, tai sitten kulutetaan ravintolaillan yhteydessä samalla kun ostetaan
esimerkiksi virvokkeita. Tästäkin syystä ilmiötä on vaikea yhdistää ammattilai-
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suuteen tai ammattilaisuuspyrkimyksiin, mikäli puhutaan karaokelaulajista eikä
laulavista karaokeisännistä.
Karaokelaulajan haastattelussa vastakohtaisuus suhteessa ammattilaisuuteen
tuli selkeästi esille karaokelaulukilpailun yhteydessä. Karaokelaulaja oli osallistunut maakuntakohtaiseen karaokekilpailuun ja sijoittunut neljänneksi. Hän
oli tyytyväinen omaan sijoittumiseensa, mutta paheksui voittajaa, koska tämä
oli hänen mielestään liian lähellä ammattilaista: ”[S]emmone voitti sen finaali
kenel on kaks bändii. Ni ei ollu mikää ihme et... Et periaattees ois pitäny kattoo
et onks hän niin ku joskus laulanu jossai.” (H7 2011.) Voittaja oli valmiiksi liian menestynyt, eikä tämä mahtunut karaokelaulua harrastavan nuoren miehen
mielikuvaan siitä, minkälaisten osallistujien pitäisi saada mahdollisuus voiton
tavoittelemiseen nimenomaan harrastajille tarkoitetun lajin kilpailussa. Tämä
liittyy yleisiin käsityksiin amatööriydestä. Osassa sanakirjoistakin todetaan, että
ammattiurheilijat eivät saa osallistua amatöörikisoihin.
Toisaalta karaoke on kuitenkin nähty myös kilpailun muotona ja mahdollisuutena menestymiseen (Vanhanen 1996: 12, 35). Tällaisena ilmiönä karaoke vetää puoleensa ravintolasta toiseen kiertäviä harrastajia, joille nimenomaan laulaminen on muodostunut ravintolaillan lieveilmiöitä merkittävämmäksi asiaksi
(Vanhanen 1996: 15). Karaoke on musiikinharrastamisen muoto, jota voidaan
tarkastella monella tapaa. Vaikka se vaikuttaa vain arjen pakenemiselta, ja näin
ollen ehkä ammattilaisuuden vastakohdalta, voidaan sen piirissä toimia ammattilaisten tavoin. Mielenkiintoista karaokekäyttäytymisessä onkin se, että kenellä
tahansa on mahdollisuus elää hetki tähteyttä. Karaokelaitteiden turvallisessa läheisyydessä esiinnytään ja samalla esitetään esittämistä. Vietetään vapaa-aikaa,
nautitaan ravintolakulttuurista ja samalla eletään kolme ja puoli minuuttia tilannetta, jonka voidaan kuvitella olevan ammattilaisten elämään kuuluva.
Amatööriys ei ole ammattilaisuutta, mutta se voidaan ymmärtää myös ammattilaisuuden esiasteena. Amatöörit voivat olla lähellä ammattilaisia, vallata samoja
esiintymislavoja ja tavoitella esiintymisessään samankaltaista intensiteettiä, vakavahkoa suhtautumista lajiin, kuin ammattilaisetkin (ks. esim. Stebbins 1992).
Amatöörit sijoittuvat useasti ammattilaisuuden ja harrastamisen välimaastoon.
Se, mikä lopulta sijoittaa heidät jompaankumpaan ryhmään on ammattilaiseksi
ryhtyminen, sillä kaikille harrastaminen ei riitä. Työn ja vapaa-ajan erottelu onkin mielenkiintoinen juuri siitä syystä, että esimerkiksi musiikkiopisto-opiske-
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lijoiden harrastaminen ei aina ole yksinomaan miellyttävää. Silti siitä puhutaan
harrastamisena. Lajin rakastaminen ei siis tarkoita sitä, että rakkauden pitäisi
ilmetä miellyttävänä, vaan myös vastoinkäymiset kuuluvat – ainakin tavoitteelliseen – harrastamiseen. Mitä tulee taiteeseen, on ammattilaisuuden edeltäjänä
aina amatööriys, se on väistämätöntä. Ammattilaisia ei ole olemassa ilman amatöörejä (mm. Shera 1970 [1939]: 7).
Amatööriys on ammattilaisuuden esiasteena esimerkiksi silloin, kun on kysymys muusikoksi kouluttautuvasta nuoresta. Tällainen henkilö ei ole enää puhtaasti amatööri, sillä hänelle musiikin tekeminen on tavoitteellista ja paikoin ammattimaistakin. Hän on kuitenkin ollut amatööri aloittaessaan, eikä hän ole vielä
varsinaisesti ammattilainen. Opiskeluaikanaan hän saattaa identifioitua hyvinkin
voimakkaasti nimenomaan muusikoksi, sillä opiskelu on merkittävä osa hänen
elämäänsä. Identiteetti myös suuntautuu nimenomaan päämäärien mukaisesti,
eli sen mukaan, mitä pyritään olemaan huolimatta siitä, saavutetaanko pyrkimys
vai ei (ks. esim. Hall 1999).
Voidaankin ajatella, että 20-vuotias viulupedagogiikan opiskelija saattaa identifioitua omassa elämässään voimakkaammin viulistiksi ja opettajaksi kuin esimerkiksi viisitoista vuotta musiikkiopistossa työskennellyt tuore äiti. He toimivat tai tulevat toimimaan molemmat viulunsoitonopettajina, mutta juuri tällä
hetkellä opiskelijalle viulunsoitonopettajuus ja viulunsoiton opettajan subjektipositio ovat merkittävämpiä (vrt. Heinonen 2009: 53 mukaillen Mouffe 1992). Kokenut pedagogi ja musiikkiopistoelämään tottunut aikuinen puolestaan saattaa
pitää tärkeimpänä roolinaan esimerkiksi äitiyttä.
Ammattilaisuus edeltää amatööriyttä myös laajemmassa yhteiskunnallisessa
tarkastelussa: ammattiorkestereiden historia on lähes kaikissa tapauksissa amatööriorkestereissa, ei ainoastaan soittajarivistön henkilöhistorian, vaan myös itse orkesterin kehityskaaren vuoksi. Esimerkiksi vuonna 1927 perustettu Turun
kaupunginorkesteri (nykyisin Turun filharmoninen orkesteri), on kehittynyt alun
perin Turun soitannollisen seuran pohjalta (Luttinen 2011).
Vaikka ammattilaisuutta edeltää aina amatööriys, ei amatööriys välttämättä
johda ammattilaisuuteen. Amatööriys voidaan nähdä ammattilaisuutta kohti
kurottavaksi myös tilanteissa, joissa ammattilaisuuteen ei varsinaisesti pyritä
kouluttautumisen tai ahkeran keikkailun myötä. Karaokelaulaja (H7 2011) toteaa leikkimielisesti: ”Vois tehä ’Jari Sillanpäät’”. Tällä hän viittaa iskelmälaulaja
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Jari Sillanpään historiaan risteilyaluksen tiskarina ja hänen tangokuninkaana
äkillisesti saavuttamaansa suosioon. Haastateltava työskentelee itse suurtalouskokkina ja hänen kommenttinsa on tulkittavissa huumoriksi. Se kuitenkin sopii
erinomaisesti juuri karaokeharrastajan maailmankuvaan: karaokeharrastuksella
on piileviä kykyjä esiin nostava funktionsa, vaikka se olisikin lähinnä ajanvietettä. Vaikka äänen lausuttu kaukainen haave on selvästi vitsi, antaa se viitteellistä
tietoa siitä, mikä on karaokelaulajan musiikinharrastuskäsitystä leimaava ideaali. Pyrkimys ammattilaisuuteen saattaa sijaita kaukaisen haaveen ohikiitävässä
pohdinnassa, eikä itse ammattilaisuuden välttämättä ajatella koskaan toteutuvan.

Amatööriys häpeänä
Häpeä on tunne, jota ei useinkaan suoraan ilmaista. Se on jotakin rivien välissä ja
äänen lausutun ulkopuolella (Oinas 2013: 153). Häpeä nähdään usein kokemuksena epänormaaliudesta. Häpeää pidetään myös opittuna tunteena: on opittu,
mikä on normiston mukaista ja poiketaan siitä jollakin tavalla (Oinas 2013: 155
–156). Tässä tutkimuksessa häpeä kietoutuu puutteellisuuteen. Amatöörit suhteuttavat itseään, sitä ääneen lausumatta muihin musiikintekijöihin, esimerkiksi
musiikinopiskelijoihin tai ammattilaisiin. Tällöin puutteellisuus joko peitetään,
jätetään sanomatta, tai sitten se käännetään päälaelleen. Puuttuvasta ominaisuudesta tehdään tarpeeton.
Silloin kun amatööriys koetaan häpeänä, ei häpeän perusteena ole välttämättä ulkoa päin osoitettu vähättely, vaan esimerkiksi itse koettu taidon puute.
Tällöin amatööriys näyttäytyy mahdollisesti jonkinlaisena kyvyttömyytenä, jota
pyritään kompensoimaan osoittamalla puuttuva kyky tarpeettomaksi. Nuotinlukutaito on esimerkki tästä. Kaksi haastattelemaani amatööriä piti nuottia kahlitsevana ja nuotinlukutaitoa heille itselleen tarpeettomana (H7 2011; H9 2011).
Toisaalta puuttuvasta taidosta voidaan tehdä päämäärä esimerkiksi harjoittelemalla intensiivisemmin. Kyvyttömyys voi olla itse havaittua, mutta usein se
huomataan suhteessa muiden ihmisten taitoihin ja osaamiseen. Haastatteluissa
tulikin ilmi, millä tavoin amatöörit suhteuttavat itseään ”muihin” ja ”toisiin”,
joissakin tapauksissa jopa kokonaisiin ryhmiin, kuten esimerkiksi ammattilaisiin,
enemmän esiintyviin muusikoihin tai musiikin opiskelijoihin.
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Amatööriyden tuottama häpeä voi ilmetä tilanteissa, joissa amatöörit vertaavat itseään muihin. Esimerkiksi yhtyesoittotilanne voi olla liian haastava ja omat
taidot tuntua puutteellisilta etenkin silloin, kun harjoitellaan uutta kappaletta.
Tilanne voi tuntua ahdistavalta, mutta joissakin tapauksissa puute käännetään
eduksi, esimerkiksi aitoutta korostamalla. Tilanteet, joissa puute ei voi kääntyä
eduksi, ovat usein painostavampia. Esimerkiksi pukeutumisella osoitettu jonkin
luokan tai ryhmän edustaminen ja toisaalta yksilöllisempi tyyli muokkautuvat
aina ryhmäpaineiden, muodin ja ympäröivän, normeja ja tapoja sisältävän kulttuurin alaisuudessa (Giddens 1991: 99). Samalla tavoin amatöörit tekevät omia
valintojaan sen paineen alla, jonka yhteiskunta asettaa. He tulevat osaksi jotakin
ryhmää, osoittavat toimintansa väistämättä kuuluvaksi johonkin kategoriaan.
Halutessaan kuulua johonkin toiseen ryhmään, heidän on edustettava itseään
eri tavoin. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu ja tämä puutteellisuus saa amatööriyden näyttäytymään häpeänä.

Amatööriys hyveenä
Amatöörien arvottamisesta puhuttaessa amatöörit tuodaan usein julki tekijöinä, joilla on musiikkikulttuurisessa kontekstissa suuri merkitys, mutta joita
tästä huolimatta vähätellään runsaasti. Esimerkiksi Järviluoman (1997) esiin
nostama arvostuksen puute -puhe on ikään kuin amatööriyden edellytys. Vaikka – kuten Järviluoman tutkimuksesta käy ilmi – amatöörit kokevatkin itseään
vähäteltävän esimerkiksi suhteessa oman paikkakuntansa musiikinopiskelijoihin, voi amatööriyden ylläpitäminen olla heille itselleen tärkeää (Järviluoma
1997). Siinä missä amatööriys on rakkautta lajiin, korostetaan sen yhteydessä
usein aitoutta ja pyyteettömyyttä. Voittoa ei tavoitella ja tämä tuodaan näkyvästi esille. Halutaan kertoa, että soittaminen tai laulaminen tapahtuu vain
soittamisen ilosta. Näkökulma ei kuitenkaan ole yleistettävissä siinä mielessä,
että usein henkilöt, jotka harrastavat soittamista ja laulamista puhtaasti omaksi ilokseen, eivät välttämättä voisikaan tienata harrastuksellaan. Näin ollen he
eivät myöskään voi identifioitua voittoa tavoittelemattomiksi, aidoiksi amatööreiksi, sillä voiton tavoitteleminen olisi tällaisten henkilöiden tapauksessa
mahdoton ajatus.
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Sosiolingvistisestä näkökulmasta asetelma on mielenkiintoinen: mikäli harrastaminen on tavoitteetonta omaksi iloksi puuhastelua, on harrastelija erittäin hyvä käännös sanalle amatööri. Amatööri on lajin rakastaja, ei enempää.
Mikäli amatööri itse suhtautuu tekemiseensä itselleen tärkeänä, mutta ei niinkään päämäärätietoisena toimintana, voidaan häntä nähdäkseni kutsua nimenomaan harrastelijaksi. Harrastelijalta ei odoteta samanlaista osaamista kuin
ammattilaissoittajilta ja hän identifioituu vahvemmin muiden toimintojen kuin
musiikin harrastamisen kautta. Hän saa harrastella, eikä häneltä odoteta – tai
hän ei odota itseltään – esimerkiksi musiikkiopistosuorituksia. Kun ammatti
ja/tai koulutus ovat muulta kuin musiikin alalta, voidaan ilman paineita olla
amatöörejä.
Musiikkikoulutusta on kritisoitu sen päämäärähakuisuudesta (mm. Lehtonen 2005). Mikäli todella on kysymys harrastajasta, joka ei aseta itselleen suuria
päämääriä, voidaan päämäärättömyys nähdä myös arvona. Kaikkien haastateltavien kohdalla on kuitenkin kyse jollakin tavoin ja joillekin yleisöille esiintyvistä musiikin harrastajista. Tällöin tietynlainen yleisön hyväksynnän tavoittelu on
toiminnassa väistämättä läsnä. Tämä ei kuitenkaan ole samanlainen päämäärä,
kuin esimerkiksi instituution asettama normisto. Suuri merkitys on sen tiedostamisella, ettei todistusta muodollisesta pätevyydestä tarvita. Tällöin rakkaus lajiin
näyttäytyy merkittävämmässä roolissa. Voidaan puhua päämäärättömyydestä,
mikä ei tarkoita motivaation puutetta. Ennemminkin kysymys on anarkistisesta
suhtautumisesta musisointiin, millä tarkoitan kielteistä suhtautumista koulutuksen hankkimiseen tai siihen, että sen hankkiminen olisi välttämätöntä. Mikäli
amatööriys näyttäytyy hyveenä, se näyttäytyy nähdäkseni hyvin samanlaisista
tarkoitusperistä kumpuavana kuin musiikin kuuntelukin. Halutaan tehdä sitä,
mitä rakastetaan ja toisinaan myös tuoda tämä motivaation lähde esille pyyteettömänä, hyveellisenä tekijänä; amatööriys on aitoa rakkautta lajiin. Niin ainakin
väitetään, koska etenkin joidenkin musiikinlajien piirissä esimerkiksi rahattomuus on osa autenttisuutta.
Aina tilanne ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen ja olisi naiivia ajatella,
että esimerkiksi nuotista irrottautuminen olisi tietoinen valinta. Nuoteista soittaminen esitetään tarpeettomana. Kysymys voi kuitenkin olla vain siitä, ettei
nuottia ole syystä tai toisesta opittu tai opeteltu lukemaan. Mediassa esiintyy
muusikoita, jotka ylpeänä kertovat nuotinlukutaidottomuudestaan (esim. Ra-
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diomafian kohtaaminen 2003 [1994]). Oikeastaan tämä on esimerkiksi rockmusiikin tapauksessa leimallistakin: halutaan irrottautua kahleista ja tehdä tekemisen ilosta ja toisinaan pyritään myös välittämään tämä kahlitsemattomuus
kuulijoille. Katusoittaja (H9 2011) toteaa: ” [A]lle kymmenevuatiaan mut pantii
pianotunneil ja mää sain melkein pianonkannen sormille ku mä osasin kappaleen jo ulkoo, mut sit mun opettaja karjasi että kato nuotteja! Siihen loppus mun
pianotunnit.” Tällainen suhtautuminen nuottiin on oikeastaan melko anarkistinen. Halutaan kumota käsityksiä, jotka omasta mielestä tuntuvat kovinkin
vallitsevilta.
Karaokelaulajan (H7 2011) tilanne on samankaltainen: ” Tai siis kyl se varmaa on harjotteluu mut en mää niin ku koe sitä... ku se ei oo semmost niin kon...
olet jossai yksin, yksin tai opettajan kans ja sit niin kon siäl... katot jostai lapuist
tai...kertoo sul. Et sä saat niin ku iha itte.” Tässä amatööriys näyttäytyy hyveenä, omana, sitoutumattomana ja vapaana toimintana. Ponnistuksista vapaa oma
tekeminen on mukavampaa kuin rajoittava nuottiin katsominen, josta halutaan
irrottautua. Huilistin tapauksessa tilanne on oikeastaan päinvastainen, sillä hän
kertoo, miten ”pahvimuusikon” oli vaikeaa, jännittävääkin liittyä harrastusporukkaan, jossa pohjataan kansanmusiikin improvisatoriseen esitystraditioon
(H10 2011). Amatööriyden arvottaminen onkin peräisin usein niistä genrekäytänteistä, joihin on totuttu.
Amatööriyden kokeminen hyveenä ei perustu ainoastaan ulkopuolelta tulevaan kritiikkiin, vaan myös omaan, rehelliseen näkemykseen harrastuksen paikasta omassa elämässä. Mikäli amatööri on tyytyväinen omaan toimintaansa ja
asemaansa, ei hän myöskään pidä amatööriyttään pahana. Näin ollen amatööriys
on nimenomaan osa vapaa-aikaa, omaa tekemistä, eikä sen tarvitsekaan kuulua
päivätyöhön tai nousta yksilön asemaa määrittäväksi. Silloin amatööritoiminta
saa olla pelkkä harrastus, eikä sen tarvitse olla mitään muuta.

Amatööriys vahvasti genresidonnaisena ilmiönä
Amatööriys ilmenee eri tavoin eri musiikinlajeihin kiinnittyneissä käytännöissä.
Karkein jako kolmeen lajiin, taide- populaari- ja kansanmusiikkiin, on omiaan
ilmentämään eri piireissä eri tavoin arvioitavaa ja arvotettavaa amatööriyttä –
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ainakin historiallisesti. Genre määrittää ammattilaisuussuhdetta, sillä esimerkiksi taidemusiikissa ammattilaiset ovat aina koulutettuja, kun taas kansanmusiikki yhdistetään sananakin aivan erilaiseen lähtökohtaan. Toisaalta ajatus
kansanmusiikista on kokenut muodonmuutoksen siirtyessään vanhemman väestön piiristä myös nuorison keskuuteen 1980-luvun institutionalisoitumisen
myötä (Järviluoma 1997: 130–131). Koulutus on kasvattanut rooliaan 1970-luvun kansanmusiikkipolitiikan muutoksesta, kansanmusiikkiin panostamisesta
ja erityisesti Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosaston perustamisesta lähtien (Asplund ym. 2006: 518–519). Koska koulutuksen voidaan nähdä liittyvän
kaikkiin kolmeen pääryhmään ja niissä vallitsevaan arvottamiseen, on myös
kouluttautumisen väistäminen autenttisuuden nimissä yhä tärkeämpi teema
amatööriyttä pohdittaessa.
Genre pohjautuu latinankielen sanaan genus, joka tarkoittaa lajia. Genre eli
lajityyppi on tapa jaotella musiikkia niin kaupallisissa ympäristöissä, kuin myös
arkikielessä ja tieteellisessä keskustelussa. Genren avulla tarkasteltuna musiikkikulttuurin ilmiöt voidaan palauttaa niiden historialliseen, ajalliseen, paikalliseen
ja sosiaaliseen kontekstiin, jolloin genren käsitettä voidaan hyödyntää myös analyysivälineenä (Kärjä 2000: 100). Tämä tulee olennaiseksi käsillä olevan kaltaisessa tutkimuksessa, jossa käsitellään eri piireissä toimivia ja eri aikana syntyneitä,
siis eri sukupolviin kuuluvia, amatöörejä.
Genren voi määritellä monella tapaa ja ongelmallisuus näiden määritelmien
tuottamisessa on se, kuinka monella tasolla genrekäsitteitä voidaan käyttää. Lisäksi genret muotoutuvat kielenkäytössä, mistä syystä ne myös muokkautuvat
jatkuvasti. (Kärjä 2000: 102–103.) Franco Fabbri (1982: 52) määrittelee genren
”musiikillisten tapahtumien joukoksi, jota ohjaa määrätty joukko sosiaalisesti hyväksyttyjä sääntöjä”. Hän jakaa nämä säännöt formaalisiin ja teknisiin sääntöihin,
semioottisiin sääntöihin, käyttäytymisen sääntöihin, yhteiskunnallisiin ja ideologisiin sääntöihin, sekä kaupallisiin ja juridisiin sääntöihin. Vaikka tätä jakoa on
kritisoitu sen laveudesta, voidaan yhteiskunnallisia ja ideologisia sääntöjä pitää
tässä työssä genretarkastelun lähtökohtana. Fabbri tarkoittaa yhteiskunnallisilla säännöillä sitä, miten genret määrittyvät yhteisöjen hyväksymien sääntöjen
puitteissa; yhteisön jäsenet osallistuvat toimintaan tietyin tavoin ja toisaalta tietyt yhteisöt omaksuvat tiettyjä genrejä, jotka voivat olla sidoksissa esimerkiksi
johonkin ikäryhmään tai yhteiskuntaluokkaan (Fabbri 1982: 58).
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Genrearvot liittyvät siis vanhakantaisiin arvottamisen tapoihin, joista Juha
Herkman (2001) käyttää esimerkkinä antiikin tragediaa ja romaania. Tragediaa
pidettiin antiikissa tärkeimpänä draaman muotona. Romaania puolestaan pidettiin ennen 1900-lukua ”roskaviihteenä” (Herkman 2001: 108). Tilanteet kuitenkin
muuttuvat ja romaanista on tullut merkittävin kirjallisuuden muoto. Arvottaminen liittyy vahvasti myös kaupallisuuteen, mistä syystä esimerkiksi populaarimusiikin tutkimusarvoa ei aina ole tunnustettu (Aho & Kärjä 2007: 7–8). Monet
genrejä arvottavat sosiaaliset, historialliset ja taloudelliset tekijät eivät tule esille
ainoastaan yhteydessä amatöörien soittamaan tai laulamaan musiikkiin, vaan
myös suhteessa kuunneltuun musiikkiin. Mitä tulee yleisempään genrekeskusteluun, on arvottaminen usein nimenomaan musiikkikulttuurin kuluttajien tuottamaa. Omat valinnat ovat osa omaa identiteettiä ja itse määrittelyä (esim. Aho &
Kärjä 2007: 7). Muusikko voi esimerkiksi esiintyä usein häissä ja soittaa omasta
mielestään puuduttavia ikivihreitä äänekkäälle yleisölle, joka tuntuu tilanteen
luonteen vuoksi kaikkiruokaiselta. Kappaleet, joita hän kotiin päästyään itsekseen kuuntelee, eivät välttämättä sisällä yhtäkään hääohjelmistoon kuuluvaa
kappaletta. Näiden kappalelistojen eriytyminen tällaisessa kuvitteellisessa tilanteessa olisi jopa todennäköistä.
Uskoisin, että näiden lisäksi ovat vielä ne yhtyeet ja albumit, jotka esitetään
vastauksena, kun musiikkimaku tulee puheeksi jossakin vapaa-ajan keskustelussa, toisin sanoen ne kappaleet, joita kuunnellaan kun kotiin tulee vieraita. Samalla kun siivotaan asunto edustuskuntoon, valitaan myös edustava levy hyllystä
ja laitetaan se soimaan. Tämä saattaa liittyä musiikinharrastajien omaan arvottamiseen; on jotakin, mitä on pakko soittaa rahan tai kehittymisen – esimerkiksi
koulutuksen parissa etenemisen – vuoksi ja on jotakin, mitä ei ole pakko soittaa,
vaan sitä voi soittaa omaksi ilokseen. Lisäksi ovat tietenkin ne kappaleet, joita ei
voi soittaa, sillä tarvittavat resurssit, kuten riittävä taito, puuttuvat ja tyydytään
kuuntelemiseen. Näiden seikkojen vuoksi näkisin genreajattelun amatööriyden
tarkastelussa äärimmäisen tärkeänä nimenomaan kuunnellun ja soitetun musiikin yhteyksien näkökulmasta.
Musiikkiopisto-opiskelija (H8 2011) toteaa omasta soittamisestaan monimerkityksellisesti: ”No... kyl se valitettavasti menee useemmite siihe... rämpyttelyn pualel.” Hän erottelee puheessaan ”soittamisen” ja ”rämpyttelyn”, joista ensimmäinen
on tavoitteellista ja musiikkiopisto-opiskeluun liittyvää harjoittelua, toinen aino-
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astaan huvin vuoksi soittamista. Tämä kertoo siitä, miten genret nivoutuvat osaksi
omaa harrastuskäsitystä: on ohjastettu genre ja opiskelusoitin, sekä kaiken tämän
ulkopuolelle sijoittuva vapaampi tekeminen. Tämänkin opiskelijan tapauksessa
taidemusiikki on se genre, jonka yhteydessä harjoitellaan, ja populaarimusiikki
huvia, hauskaa tekemistä niin kuunneltuna kuin soitettunakin (vrt. Tuovila 2003).
Musiikin kuuntelusta musiikkiopisto-opiskelija (H8 2011) kertoo seuraavasti: ”Jotain klassistaki koitan kuunnella ja jazzii aika paljo ja sit ihan jotain, ei nyt
mitään listapoppii mut… Iskelmä nyt ei kauheesti sytytä mut muute yritän aika
monipuolisesti kuunnella.” Kommentissa on mielenkiintoista se, että musiikkiopisto-opiskelija yrittää kuunnella mahdollisimman monipuolisesti. Monipuolisuus on siis arvo, johon tulee pyrkiä ja siksi klassistakin musiikkia ”koitetaan”
kuunnella. Listapopista erotutaan, ei välttämättä marginaaliin, mutta johonkin
arvokkaampana pidettyyn kuitenkin. Usein ero tehdään kaupallisen ja vähemmän kaupallisen musiikin välille. Tässä erottelussa jälkimmäinen on luonnollisesti sitä arvokkaampaa, kunnioitettavampaa musiikkia. Toki tässä on kysymys
musiikinharrastamista koskevasta haastattelusta ja kysymykseen on ehkä siksi
tärkeää vastata arvottavasti.
Genreajattelu voi liittyä arvottamisen lisäksi myös vielä tiukempaan ajattelutapaan, hyväksymiseen tai hyväksymättä jättämiseen. Tämä tulee esille erityisesti sotaveteraanikuorolaisen tapauksessa. Sotaveteraanikuorolaisen veli toteaa:
Mut vanhin veliki, -- ku hän kävi sit tanssiorkestereis soittamas, ni sitä ei isä, ei
hän hyväksyny sitä ollenka. [V]ääränlaist musiikkii ja... (Väärä paikka.) Niin,
nii, väärä, joo. (H1 2010, sulkuihin merkitty kommentti on haastattelutilanteessa
mukana olleen haastateltavan vaimon kommentti.)

Sotaveteraanikuorolaisen isä ei siis hyväksynyt tanssimusiikkia, jota 12-lapsisen
perheen vanhin veli kävi soittamassa. Mielenkiintoista onkin se, millä tavoin tämä on vaikuttanut sotaveteraanikuorolaisen musiikkikäsityksen muotoutumiseen ja miten hän on myöhemmin tietoisesti tai tiedostamattaan hylännyt isänsä
opettaman käsityksen. Sotaveteraanikuorolaisen poika nimittäin kertoo isänsä
kuunnelleen mielellään pojan tanssiorkesterin harjoituksia (H2 2010). Tässä tapauksessa iskelmä siis miellytti toisin kuin yli kuusikymmentä vuotta nuoremman
kaupunkilaisen musiikkiopisto-opiskelijan tapauksessa.
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Amatööri-identiteetin muodostuminen
haastattelutilanteessa ja sen analyysissä
Amatööri-identiteetti muodostuu haastateltavieni kohdalla heidän musiikkia ja
musiikinharrastusta koskevista käsityksistä. Näin ollen kaikki viisi haastattelemaani amatööriä eroavat toisistaan huomattavasti. Tutkimani amatööriys sijaitsee nimenomaan musiikinharrastajien omissa käsityksissä ja kertomuksissa.
Kertoessaan musiikin roolista elämäkerrassaan, määrittelevät he musiikinharrastamista myös itselleen. Useasti esiin nousi musiikin harrastamisen varsinaisuus tai sen puute. Varsinaisuudella tarkoitan tässä musiikin harrastamista harrastamisen itsensä vuoksi, siis esimerkiksi systemaattista harjoittelua seuraavaa
soittotuntia varten. Esimerkiksi musiikkiopisto-opiskelija (H8 2011) toteaa, ettei
ennen kitaratunneille menemistään tehnyt mitään ”varsinaista” musiikinharrastamisen suhteen. Tämä on mielenkiintoista harrastamisen yhteydessä, sillä sanana se pohjaa hartaaseen, rakastavaan suhtautumiseen.
Musiikkikulttuurin muutosten tarkastelun kannalta tulos on merkittävä.
Musiikinharrastajat pitävät omaa tekemistään joissakin tilanteissa tärkeämpänä,
verrattuna siihen, että toiminta olisi tavoitteellista. Esimerkiksi kouluopetuksen
yhteydessä olen usein päätynyt tilanteeseen, jossa oppilaiden harrastuksia kysyessäni muutama lapsi toteaa, ettei harrasta mitään. Harrastaminen liitetään siis
usein johonkin ohjattuun tai muulla tavalla tavoitteelliseen. Esimerkiksi kirjojen
lukeminen ei riitä. Jopa ajankohtaiseen nuorten syrjäytymiskeskusteluun liitettynä tämä yleinen havainto on keskeinen. On tärkeää tutkia sitä, mitkä tekijät
nostavat musiikin tekemisen osaksi harrastajan identiteettiä. Tämä onkin yksi
mahdollinen jatkotutkimuksen suunta. Musiikkiopisto-opiskelija toteaa harrastamisen aloittamisesta: ”Eiköhä se ollu kaheksanvuotiaana. Menin kitaratunneil.
- - Sitä ennen... Lähinnä varmaa jotai, sillon tällö jotai laulamist mut ei mitää varsinaist” (H8 2011). Harrastaminen on tässä ajattelutavassa varsinaista vasta ohjattuna, vaikkei ammatti olekaan tavoitteena.
Varsinainen harrastaminen yhdistetään myös taitoon. Sotaveteraanikuorolaisen ystävä toteaa: ” [H]änel oli aika hyvä lauluääni. Ja sitte ku hän oli kirkkokuorossa ni… ni hän osasi.” (H4 2011.) Harrastaminen todistaa osaamisen,
ryhmässä esiintyminen ei harrastustoiminnan yhteydessä välttämättä edellytä
ensiluokkaista osaamista, mutta asettaa oletuksia ainakin jonkinlaisesta osaami-

176

MAIJA LEINO

sesta. Tähän liittyy myös ahkeruus. Kuoronjohtaja kuvaakin sotaveteraanikuorolaista ”tunnolliseksi rivimieheksi” (H6 2011). Hänen aktiivisuutensa kuoron
toiminnassa tuli siis huomioiduksi.
Harrastaminen saa merkityksiä amatöörejä ympäröivästä kulttuurista, yhteiskunnallisista ja poliittisistakin yleisimmistä käsityksistä. Näitä käsityksiä ovat
esimerkiksi perheessä, koulussa ja vaikkapa musiikkiopistossa asetetut vaatimukset ja lähtökohdat. Käsitykset harrastamisesta ja omasta musiikkisuhteesta
synnytetään siis aina ympäröiviin ihmisiin peilaten, eikä oman identiteetin ja
yhteisöllisen identiteetin välille voida koskaan vetää selkeää rajaa (Heiniö 1994).
Tässä perhe on tärkeä. Sotaveteraanikuorolaisen poika toteaa oman harrastamisensa liikkeelle lähtemisestä seuraavaa:
Mä luulen et ku [isä] sitä [tuttavan] haitarinsoittoa kuunteli ni hänel tuli semmonen mieleen et olis kiva kun minäkin osaisin ehkä joskus soittaa niin kun [tuttava]. Sit hän osti mulle kerran Turusta semmosen pienen pianohaitarin. Mä en
muista siis tästä itse aktista mitään, mut mä olen kuullu sen seitsämänsataa kertaa, et miten se meni. Mut ei mul oo mitään omakohtast muistikuvaa, oikeastaan
mä en siitä ekast haitaristakaan muista mitään. Se oli tosi pieni, ja tota, ja esimerkiks bassopuolella sil pysty vaan ottamaan duurisointuja. (H2 2010.)

Koska sotaveteraanikuorolaisen poika kertoo kuulleensa tarinan moneen kertaan,
on hänen isälleen selvästi ollut tärkeää, että juuri hän on ollut ratkaiseva henkilö poikansa harrastuskipinän syntymisessä. Näin ollen kysymys on perheen
yhteisestä muusikkoudesta, jonka vaikutuksen piirissä sotaveteraanikuorolainen saattoi tavallaan lukea perheensä ansiot omikseen. Kertominen tekee asian
olevaksi ja tärkeäksi. Tässä tilanteessa se on tapahtunut ”seitsemänsataa kertaa”
isältä pojalle ja myöhemmin poika kertoo kuulemastaan tarinasta tutkimushaastattelussa. Haastattelu siis rakentaa amatööri-identiteettiä, eikä historiallisten
totuuksien etsiminen ole tämän identifikaatioprosessin selvittämisessä ja auki
kirjaamisessa olennaista.
Kertomusten todellisuuden ainutlaatuisuus, se, miten kertominen muokkaa
kuvaa todellisuudesta (esim. Vilkko 1990), on pidettävä mielessä jatkuvasti ja hyvin usein asetelma synnyttää kiinnostavia tilanteita. Oman kertomuksen, oman
muusikkouden uudelleenjäsentäminen tuli esille esimerkiksi katusoittajan tapa-

177

PELKKÄ AMATÖÖRI?

uksessa jo haastatteluvaiheessa hänen todetessaan seuraavasti: ”En mää mielelläni käytä itestäni mittää sen ihmeellisempii nimityksiä” (H9 2011). Haastattelutilanteessa parhaaksi mahdolliseksi termiksi valikoitui musikantti, mutta sitäkään
hän ei pitänyt oikein sopivana eikä tarpeellisena. Tämä on osoitus siitä, millä
tavoin muutoksen, uudelleenjäsentämisen, voisi tietyllä tavalla kieltää itseltään.
Tässä tilanteessa tutkijan rooli on omalla tavallaan todella näkyvä ja saattaa tuntua jopa siltä, että vastauksia, tutkittavan itsemäärittelyä, kitketään väkivalloin
pinnalle. Jotakin tapahtui tässäkin yhteydessä, sillä haastattelun jälkeen samalla
viikolla katusoittaja otti minuun puhelimitse yhteyttä korjatakseen oman kantansa muusikon, katusoittajan, amatöörin ja musikantin titteleistä koostuvaan
vaihtoehtovalikoimaan. Puhelun alkaessa ymmärsin, että identifikaatioprosessi
oli käynnistynyt uudella tavalla ja käsitteellistäminen muotoutunut merkittäväksi ainakin hänen sen iltaista ajatusmaailmaansa. Katusoittaja kertoi innoissaan
olevansa pelimanni.
Sotaveteraanikuorolaisen tapauksessa haastattelujen todellisuus muodosti kiinnostavan verkoston, koska puhujia oli useita eikä henkilöä itseään voitu
haastatella. Esimerkiksi musiikin suhde vapaa-aikaan ja elämänkaareen ylipäätään tuli esille haastatteluissa eri tavoin, koska eri ihmiset edustivat eri rooleja ja
eri ajanjaksoja tutkittavan elämässä. Kaikki kertoivat oman totuutensa ja roolit
korostuivat erilaisissa näkökulmissa. Tutkittavan veli (H1 2010) toteaa sodanjälkeisestä musiikinharrastamisesta näin: ”Soran ajan jälkene aika - - ol aika niukka
ja... Ei sillon paljon tuota ni ku työtä vaa.”
Sotaveteraanikuorolaisen tyttärenpoika puolestaan puhuu siitä, millä tavoin
laulamiseen tai musiikin kuuntelemiseen keskityttiin herkeämättä. On tietenkin
kysymys siitä, että tyttärenpoika on syntynyt isoisänsä jo olleessa eläkkeellä ja
vapaa-aika on siksi ollut merkittävämmässä roolissa hänen ja isoisänsä, kuin
1920-luvulla syntyneiden veljesten kesken. Mutta tämä huomio ei yksinään riitä.
On todettava myös, että vapaa-ajan rooli ihmisten elämässä ylipäätään muuttui
merkittävästi 1900-luvun aikana.
Amatööri-identiteetti ilmeni haastattelujen todellisuudessa hyvinkin monimuotoisena, jonka määrittää ensisijaisesti amatöörin oma suhtautuminen lajiin
ja sen harrastamiseen. Koska tämä kokemus omasta harrastajuudesta kiinnittyy
väistämättä sosiokulttuuriseen kontekstiinsa, ovat kysymykset amatööriydestä
aina lajisidonnaisia ja amatööriys näyttäytyy erilaisena esimerkiksi eri musii-
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kinlajien ja -tapahtumapaikkojen piireissä. Amatööriys on sanana hyvin usein
määritelty ammattilaisuuden vastakohdaksi, mutta tämä määritelmä ei avaa
riittävästi muusikoiden ja musiikinharrastajien tilannetta.
Häpeänä amatööriys nähdään silloin, kun se ilmenee puutteellisuutena suhteessa rooliodotuksiin. Hyveenä amatööriys on anarkiaa ja pyyteettömyyttä, joka pyrkii näyttäytymään puhtaana lajin rakastamisena. Puhdas hyve amatööriys voi olla kuitenkin ainoastaan tilanteessa, jossa se ei aseta rajoituksia. Nuotti
voidaan kokea kahlitsevana, mutta niin voidaan nuotinlukutaidottomuuskin.
Musiikkiopisto-opiskelija toteaa: ”[J]os hyvän kappaleen kuuntelen, ni kyl mä
sen sit joskus opettelen soittaaki” (H8 2011). Ollaan ehkä tietyllä tapaa lajin rakastamisen ytimessä. Kaikille tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, kaikki eivät
opi soittamaan kuulemiaan kappaleita kohtuullisella työmäärällä.
Koska amatöörit määrittävät itse oman tekemisensä puheessaan, voidaan
ajatella, että amatööriys on puhtaasti hyveellistä vain silloin, kun amatööri itse ei koe
sitä rajoitteena. Tällöin amatööriys ei ole puute, se on ainoastaan jonkin päällimmäisen, arkipäivää enemmän määrittävän tekemisen ulkopuolella. Haastattelun
yhteydessä kahlitsemattomuus esitetään omana valintana, mutta kun mukaan
keskusteluun tulee omia rajoitteita koskevia elementtejä, ei kysymys ole ainoastaan hyveestä. Tämä liittyy nuotinlukemiseen, mutta myös ajankäyttöön ja siihen, mikä elämässä on päällimmäistä: kaikki eivät koe voivansa soittaa kadulla
joka päivä vaikka haluaisivatkin. Toisten mielestä se maistuu puulta, mutta sillä
voi tienata, kunnes löytyy jotakin parempaa. Tässä haastattelun muodostaman
kuvan rajat tulevatkin vastaan, sillä haastattelussa kerrotaan se, mitä halutaan
kertoa ja amatööriyttä lähestytään näiden näkökantojen kautta. Nuotin vastustus kumpuaa usein lapsuuden soittotuntikokemuksista, kuten karaokelaulajan
ja katusoittajan tapauksissa. Syy vastustamiseen ei kuitenkaan ole välttämättä
ainoastaan kahleiden katkaisemisessa ja ilmaisun vapauttamisessa, vaikka haastattelussa niin kerrotaankin. Syynä voi olla sekin, ettei aikanaan vaan huvittanut
opetella.
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Lopuksi
Sanaa amatööri käytetään usein ammattilaisuuden vastakohtana, mutta onko tämä amatööriys kuitenkaan puutteellista? Yhteisön asettamien normien ja joskus
paineenkin alaisena kehittyvä yksilön amatööri-identiteetti ilmenee puutteellisena, jos henkilö itse kokee jonkinlaista rajoittuneisuutta. Tämä voisikin olla pelkän
amatöörin määritelmä. Tässä määritelmässä amatöörejä ei aliarvosteta, vaan puutteellisuus ilmenee suhteessa musiikinharrastajan itsensä asettamiin tavoitteisiin.
Palataan hetkeksi vielä amatööriyden ja ammattilaisuuden monimutkaiseen
suhteeseen. Osa tätä suhdetta on ennen muuta ammattimainen ote tekemiseen.
Musiikintekijän ammattilaisuutta on vaikea määritellä, mutta ammattimaisuus,
samoin kuin amatööriys, perustuu pitkälti omaan kokemukseen. Ammattilaisuudella ei tarkoiteta vain soittamista ja soittamiseen liittyvää kokemusta, vaan
myös lähes mitä tahansa omaan musiikin tekemiseen liittyvää tekemistä, kuten
vaikkapa oman yhtyeen nettisivujen päivittämistä tai keikkamyyntiä. Tässä ajattelussa tulisi painottaa myös esimerkiksi soitinhankintoja ja niiden merkitystä
harrastajalle. Ammattimainen ote, vakava, suhtautuminen musiikin tekemiseen
ja siihen kietoutuviin käytännönasioihin, onkin erinomainen jatkotutkimuksen
paikka, kokonaisen tutkimuksen kokoinen aihe, joka edelleen häivyttää rajaa
amatööriyden ja ammattilaisuuden välillä.
Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimussuunta olisi amatööriyden kehittyminen edelleen. Tarkoitan tällä kysymystä siitä, millä tavoin vastaanottaminen tulee yhä näkyvämmäksi musiikinharrastamisen muodoksi. Elävää musiikkia on
kuunneltu aina ja konserttikulttuuri on kehittynyt tämänhetkiseen tilaansa jo
kaukana viime vuosituhannen puolella. Musiikkia on siis ennenkin harrastettu
kuuntelemalla. Aikana, jona musiikin kuunteleminen ei kuitenkaan edellytä elävää musiikkia eikä edes levykaupassa asiointia, onkin kysyttävä, milloin ammattimuusikoiden rinnalle nousee myös professionaali musiikin vastaanottaminen,
onhan professionalismikin väistämättä jonkinasteisessa murroksessa. Kun taas
on alan ammattilaisia, on – taiteen puolella – aina myös alan amatöörejä.
Artikkelissa haastatellut amatöörit ovat keskenään hyvin erilaisia. Musiikkiopisto-opiskelija toimii asetettujen normien alaisuudessa ja määrittelee omaa
tekemistään huomaamattaankin näiden normien näkökulmasta. Hän yrittää
kuunnella musiikkia monipuolisesti ja oma soittaminen ”valitettavasti menee
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useemmite rämpyttelyn pualel” (H8 2011). Amatööriys ei ole hänelle häpeä, sillä instituutioon kiinnittyminen antaa pohjan jatkuvan kehittymisen ajatukselle,
eikä hänellä ole myöskään päivätyötä, joka veisi alaa soittoharrastukselta, ainakaan toistaiseksi.
Karaokelaulajan arjessa radio soi lähes loppumattomasti ja itse laulamisesta
tulee selittämätön hyvä olo (H7 2011). Hän ei lue nuotteja ja antaa tälle selityksiä,
jotka ainakin päällisin puolin viestivät omaehtoisuuden valitsemisesta, hyveellisestä amatööriydestä. Huilisti on kokenut muusikko ja säveltäjä, mutta harrasteyhtyeeseen liittyminen herätti aluksi epäilyksiä omasta heittäytymiskyvystä.
Veteraani piti laulamisesta, mutta kuorotoiminta alkoi vasta eläkeiässä, työiän
kiireiden jälkeen. Hän ammensi elämäniloa jälkeläistensä musiikkisuhteesta siinä
missä omastaan. Amatööriys oli rakkautta lajiin ja ylpeys toisten taidosta vielä
vahvempi kuin omasta.
Ensimmäisestä tämän aihepiirin ympärille kietoutuvasta haastattelusta on
kulunut jo yli kaksi vuotta. Edelleen alussa kuvattu mies soittaa kadulla, kuten
on tehnyt jo kolmekymmentä vuotta. On selvinnyt, että soittaminen maistuu
puulta. Katusoittajan kertomuksen ja tutkimuksen auki kirjaamisen rakentama
amatööri-identiteetti tuntuu antavan merkityksiä myös muille elämänalueille
kuin kadulla soittamiselle. Ajatuksia herättävä kysymys voisikin olla tämä: mitä tapahtuisi, jos hän tai muut amatöörit kaikkialla muualla jättäisivät tulematta
huomenna kadunkulmaan? Mitä tapahtuisi, jos musiikkikulttuurin olisi rakennuttava pelkkien ammattilaisten varaan?
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MUSIIKINTUTKIMUKSEN ETIIKKA
ROMANIVÄHEMMISTÖN MUSIIKKIKULT TUURISSA
JA SEN ULKOPUOLELLA
Eri romaniryhmien liikkuvuus, lisääntyvä muuttoliike ja romani-maahanmuuttajaväestön kasvu eri puolilla Eurooppaa on noussut merkittäväksi ilmiöksi viime vuosikymmenien aikana. Samanaikaisesti romanitutkimus on lisääntynyt
kaikkialla. Romanitutkimus on noussut yhä laajemman tiedekentän tutkimuskohteeksi samalla kun tieteen ja tutkimuksen moraaliin sekä toimintatapojen
etiikkaan on alettu kiinnittää yhä suurempaa huomiota. Vaikka romanitutkimus
ei periaatteessa eroa muusta tutkimuksesta tutkimusetiikan osalta, siinä on eräitä erityispiirteitä, joita on syytä pohtia ja huomioida tutkimusprosessin kaikissa
vaiheissa. Tutkimusetiikalla tarkoitan tässä yhteydessä tutkijan pohdintoja ja
valintoja tutkimusprosessiin liittyvistä eettisistä kysymyksistä, joissa mietitään
tutkimuksen oikeutusta ja sen mahdollisia seurauksia tutkimuskohteille (Barz
& Cooley 1997; Duvell ym. 2008).
Artikkelissani pyrin osoittamaan, että tutkija on toisaalta hyvin riippuvainen
kentästään, ja toisaalta tutkijan tekemillä valinnoilla voi olla merkittäviäkin vaikutuksia kentän muodostavien ihmisten elämään. Esimerkiksi varhaisiin etnografioihin sisältyy runsaasti myyttisiä, toiseuttavia perusteluja suomalaisen romanimusiikin olemuksesta, jotka ovat leimanneet romanimusiikin ja -kulttuurin
tutkimusta ja keruita näihin päiviin saakka: varhaisimpana esimerkkinä 1800-luvulla romanieksotiikka, joka nosti esiin ennen kaikkea emootioihin kytkeytyviä
määritelmiä. Esimerkiksi musiikin tunteikkuus ja tulisuus palautuvat edelleen
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bumerangin lailla romanimusiikin määritelmiksi. Niin ikään viimeaikaiset kulttuuriantropologisen tutkimustradition kyllästämät romanitutkimukset ylläpitävät yksilöllisen orientaation ylittävää yhteisötutkimusta. Yksilön musiikillinen
orientaatio on vain harvoissa tapauksissa nostettu kulttuurisen analyysin keskiöön.
Mitä eettisyys romanien musiikintutkimuksessa pitää sisällään? Kuinka tutkijan tulee toimia eettisesti oikein tutkimuskohdettaan kohtaan? Muiden muassa näitä kysymyksiä pohdin artikkelissani nojautuen kenttätyökokemuksiini
Suomen romanien parissa vuosina 1994–2013. Perusajatuksenani on, etten voi
erottaa elämääni tutkimuskohteestani. Tällä tarkoitan sitä, että laadullista tutkimusta koskevat vaatimukset lähtevät ihmisen erityislaadusta ja sen huomioon
ottamisesta sekä siitä, kuinka sekä tutkija että tutkittava ovat aina kietoutuneet
jossain määrin samaan tai samankaltaiseen merkitysten kokonaisuuteen. Filosofi
Juha Vartoa (2005: 15) lainatakseni: ”Tätä kietoutuneisuutta ei voi millään tavalla
erottaa ihmisenä olemisesta ja tavasta ymmärtää, joten se tulee esille tutkimuksen kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa. Se kuuluu jo tutkimusongelman valintaan, tutkimuksen rajaamiseen, itse tutkimustyöhön ja tulosten tulkitsemiseen”.
Tässä artikkelissa en pureudu niinkään hyvän tieteellisen käytännön loukkauksiin, kuten havaintojen ja tutkimustulosten vääristelyyn, aineistojen luvattomaan
lainaamiseen tai muuhun piittaamattomuuteen koskien tiedeyhteisöä, vaan painotan pikemminkin kenttätutkimuksen lähtökohdista eettisiä näkökohtia. Tarkoituksenani on ennen muuta tarjota erilaisia näkökulmia etnomusikologisen
kenttätyön etiikkaa koskevan keskustelun avaamiseksi, tueksi ja virittämiseksi.

Etnomusikologian eettisyys
Etiikassa on erilaisia suuntauksia, kuten sen kuvaamiseen keskittyvä deskriptiivinen etiikka tai normatiivinen etiikka. Normatiivisen etiikan näkökulmia on
useita ja niiden tarkoituksena on kehittää eettisiä elämäntapoja erilaisine näkökantoineen ja suosituksineen. Normatiivinen etiikka jakautuu puolestaan eettisiin suuntauksiin joissa annetaan suosituksia, kun taas antropologien ja myös
etnomusikologien (esim. Barz & Cooley 1997) suosima deskriptiivinen etiikka
on nimensä mukaisesti moraalisen toiminnan kuvaamista.
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Etiikkaan liittyy kuitenkin aina relativismia, eli se on suhteellista, paikkaan ja
aikaan liittyvää (ks. Tukiainen 1998: 35). Kenttätyössäni olen kuitenkin huomannut, että on paha erehdys ja itsepetosta kuvitella, että yksin eettisten periaatteiden kirjaaminen tutkimukseen olisi jotakin sosiaalisten ja kulttuuristen käytäntöjen sekä arkikokemusten yläpuolella leijuvaa sielullisuutta, joka itseoikeutetusti
kulkee käsi kädessä eri tutkimusprosesseissa. Etnomusikologeillekaan ei ole tarjolla universaalia tapaa toimia tutkimuseettisesti oikein, vaan eettisyyteen liittyvät pohdinnat kulkevat käsi kädessä ajallis-paikallisten tekijöiden kanssa. Siksi
on tärkeää huomioida yksilöiden ja yhteisöjen erilaiset taustat, kulttuureiden
sisäiset käytänteet ja alati muutostilassa olevat identiteetit, joiden seurauksena
joudumme jatkuvasti tarkentamaan omia päämääriämme. Tässä muutosvirrassa
joudumme käsittelemään myös yksilöllisen elämän ja tutkimuskontekstin vuorovaikutussuhteita (ks. esim. Varto 2005: 5).
Etnomusikologinen ja musiikkiantropologinen tutkimus on perinteisesti
suuntautunut enemmän musiikkikulttuureiden analyysiin ja tulkintaan kuin
kenttätutkijan yksilöllisiin rooleihin (Beaudry 1997: 77), kokemuksiin ja kenttätyön tekemiseen. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin siirtäneet painopistettä musiikkikulttuurisista representaatioista (teksti) kokemuksiin (kenttätyö).
Ihmistieteissä viime vuosina korostunut hermeneuttinen lähestymistapa on merkinnyt sitä, että myös etnomusikologisessa tutkimuksessa tutkijan ja kohteen väliltä on hälvennyt objektiivisuuden takaava etäisyys. Väliin on tullut tulkinta, ja
samalla tutkijasta on tullut osa konstruoimaansa todellisuutta. Myös tutkimuksen eettisyyteen on jouduttu ottamaan yhä tiiviimmin kantaa.
Teoreettis-metodologisena apuna on käytetty refleksiivisen antropologian ja
jälkikoloniaalisen kritiikin esittämiä vaatimuksia tutkijan entistä tarkemmasta
itsensä paikantamisesta suhteessa aineistoon. Myös Suomessa kenttätyöhön
liittyvää eettistä pohdintaa on eri keskustelukonteksteissa harrastettu vaihtelevin terminologioin vuosikymmenten ajan (Hallamaa ym. 2006; Karjalainen ym.
2002; romanitutkimuksessa esim. Grönfors 1982; Kopsa-Schön 1996; Markkanen 2003; romanimusiikintutkimuksessa Åberg 2002; Blomster 2012). Kyynisesti
voisi todeta, että eettisyys nousee esiin silloin, kun omat virheet on huomattu
tai tahdottu kieltää. Myös etnomusikologien kokemus on osoittanut, ettei ole
ongelmatonta irrottaa musiikkikulttuurin esittäviä muotoja niiden omasta elinympäristöstään.
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Etnomusikologisessa tutkimuksessa on ilahduttavasti osoitettu sekä kiinnostusta että kunnioitusta etnografiseen kenttätyöhön liittyvää eettisyyttä kohtaan
(ks. Slobin 1992: 331). Onkin totta, että kenttätyöhön ryhtyminen, haastatteluja havainnointitekniikat, eri kulttuureiden ja tapojen kohtaaminen sekä tutkimusetiikka ovat aina tärkeä osa etnografista tutkimusta. Mutta ketä vakavasti
askarruttaa se, miten aineistoja kerätään tai mitä vaikutuksia ja seuraamuksia julkaistulla aineistolla on tutkittaviin nähden? Harmittavasti eettinen päähuomio on kiinnitetty yleensä vain aineiston keruuseen sekä sen käsittelyn ja
säilyttämisen luottamuksellisuuteen, kun taas tutkimukseen osallistumisesta
syntyvät ongelmat ja metodin valintaa koskevat kysymykset ovat jääneet liian vähäiselle huomiolle (vrt. Hallamaa ym. 2006). Lisäksi ammattieettiset ohjeet normittavat toimintaa vain tietyssä roolissa. Esimerkiksi tutkijan toimintaa
arvioidaan ainoastaan tutkijana tutkimuseettisten säännösten kautta, jolloin
muut roolit (vaikkapa aviopuolisona, ystävänä, vanhempana, kansalaisena ja
niin edelleen) sivuutetaan. Kenttätutkijankin toiminnan eettisyyttä arvioitaessa
lähtökohtana voi kyllä olla nimenomaisesti tähän rooliin liittyvät normit, mutta
samalla olisi tunnistettava normien moninaisuus, moraalinormien polysentria
ja monikeskeisyys. (Hirvonen 2006: 35.) Jo Max Weber erotti aikoinaan tieteentekijän kaksi erillistä roolia: tieteentekijä tieteentekijänä ja tieteentekijä kansalaisena (Raatikainen 2006: 94).
Etnomusikologisessa kenttätyössä empiirisen tutkimuksen, tutkijan ja tutkimuskohteen välisen epäsymmetrisen asetelman välttämiseksi on usein nojattu
tieto-opillisesti dialogiseen antropologiaan, joka kulkee käsi kädessä hermeneuttisen tiedonkäsityksen kanssa. Tällöin merkitykset ja tulkinta nähdään hermeneuttista tiedonkäsitystä seuraten ajallis-paikallisesti tilannesidonnaisina (ks. Pool 1989:
240–241; Järviluoma 1997: 93). Vaikutteita näkökulmaan on tarjonnut erityisesti
feministinen keskustelu, jossa on 1980-luvulta lähtien painotettu paikantuneen
tiedon tärkeyttä. Toisin sanoen näennäisen ”neutraali” tai ”objektiivinen” tutkimusote peittää alleen paikan, jossa tietoa tuotetaan – tai kuten antropologi James
Clifford (1986: 9) saman seikan osuvasti kiteyttää: dialogisuus on ihmisten objektiksi tekemisen, esineellistämisen vastakohta. Katson, että tietyssä mielessä juuri
tutkijan ja tutkittavien kohtaaminen ja vuorovaikutus määräävät sen, millaista
kenttätyöaineistoa tuotetaan. Tämän vuoksi niiden polkujen näkyväksi tekeminen
jossa aineisto on tuotettu, on myös etnomusikologisessa tutkimuksessa tärkeää.
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Metodisella tasolla dialogisuus on episteemistä sekä moraalista, jolloin dialogisuutta määrittävät tiedon syntymisen tilannesidonnaisuus, vuorovaikutuksellisuus ja osittuneisuus. Osittuneisuudella tarkoitan, että tutkijan tulee tietää,
ettei hänen tutkimuksensa suoraan edusta tai kuvaa haastateltujen maailmaa,
kulttuuria tai todellisuutta. Parhaimmillaankin etnografinen tutkimus on partikulaarista, osittaista, sillä tutkimuksellisiin tavoitteisiin tähtäävissä vuorovaikutustilanteissa valta on viimekädessä kirjoittajalla. Tutkija on se, joka kokoaa
aineiston, tekee valintoja ja tulkintoja, editoi, kirjoittaa ja lopulta julkaisee tutkimuksensa. Viatonta tutkimusta, objektiivisen etäisyyden etnografiseen tutkimukseen säilyttävää tutkijaa ei ole olemassa (Moisala 2009). Näin ollen myös
keskeinen osa musiikintutkimuksen etiikkaa on tutkimuksen projektiivisuus
(Varto 2005: 22). Mikään tutkimus ei voi tuottaa lopullista totuutta mistään asiasta. Tämä johtuu siitä, että jo tutkimustyö ja tutkimuksen lopputulos asettuvat
osaksi sitä laajaa kokonaisuutta jota tutkiminen koski ja siten tekevät aina itse
itsensä riittämättömiksi.
Kenttätyön etiikkaan vaikuttaa siis se, että tutkija ja tutkittavat ovat kietoutuneet samaan tai samankaltaiseen merkitysten kokonaisuuteen. Tätä kietoutuneisuutta ei voi, eikä tule, erottaa ihmisenä olemisesta, ihmisen toiminnasta tai ihmisen tavasta ymmärtää asioita. Yhteen sitovuus nousee esiin kenttätutkimuksen
kaikilla tasoilla, ei yksin sen sisimmillä kehillä (esimerkiksi aineistonkeruussa),
kuten usein annetaan ymmärtää. Kyse onkin enemmän suhtautumisesta elämään
ja tutkimukseen kuin tieteeseen. (Varto 2005: 15.) Koska kenttätutkimus on kietoutunut elämänkäytäntöihin – tutkija ja tutkittavat kuuluvat samaan todellisuuteen – myös tutkimuksen merkitys osana tutkijan elämää on jatkuvan pohdinnan alla. Tutkimustyötä ei voi erottaa muun arjen toiminnasta. Tästä seuraa, että
arkielämän itsestäänselvyydet, ”luonnollisuudet” – ja samalla tutkimukselliset
seikat – ajoittain kyseenalaistuvat, kuten Juha Varto (2005: 18) osuvasti kuvaa:
”Tutkimustyö ei muodosta mitään irrallista tai erillistä saareketta ihmisen maailmasuhteessa” (ks. myös Hofman 2007: 28).
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Yksilö- ja yhteisötutkimisen paradigma
Kuten edellä esitin, kulttuurinen musiikintutkimus on painotuksista ja tutkimuskohteista huolimatta korostanut musiikin ja sitä ympäröivän todellisuuden
vuorovaikutusta. Päämääränä on ollut kokonaisvaltaisuus. Musiikki-ilmiöiden
merkityksiä ei ole nähty irrallisina, vaan kontekstuaalisesti jäsentyviä. Etnomusikologit ovat etsineet musiikin merkityksiä esityksistä, musisoimisen käytänteistä
ja musiikintekijöistä sekä -tekijöiltä itseltään. Tutkittaessa musiikkia esityksenä
ja kulttuurina, tutkimusaineisto on kerätty musiikintekijöiden parista. (Moisala
2009: 242.) Koska soiva ääni on välittynyttä ja tulkinnallista, myös merkitysten
koetaan muodostuvan ajassa ja paikassa.
Omien tulkintojeni teoreettinen pohja on rakentunut musiikkiantropologiselle traditiolle (näin etenkin vähemmistömusiikin parissa), jossa näkökulmat ja
painotukset ovat vaihdelleet hienoviritteisesti siten, että musiikkia on tarkasteltu kulttuurissa, kulttuurisessa kontekstissa tai kulttuurina (Merriam 1964; Nettl
1983; Moisala 2009). Näiden lähestymistapojen mukaan se, miten eri musiikintyylit käytänteineen määrittyvät ja käsitteellistyvät, on kulttuurisidonnaista: musiikin tutkiminen kulttuurina on tarkoittanut soivan ääniaineksen ja sitä muokkaavan kulttuurisen ympäristön yhteisyyden analyysiä (ks. Moisala 2009: 242).
Jos musiikin merkitykset nähdään ehdollistuneina ja diskursiivisina, kytkös kulttuurintutkimukseen on ilmeinen.
Katson kuitenkin jossain määrin myös musiikintutkimuksen osalta kulttuuriantropologisen tradition rajoitteeksi yksilön alistamisen yksinomaan kulttuurin tuotteeksi, toisin sanoen yksilön tajunnan rakentumisen ”ulkoa sisään”,
vaikkakin yhteisöllisen musiikkiperinteen tarkastelussa edellä mainitulla tutkimussuuntauksella on puolensa. Tutkimusetiikkaa pohdittaessa yksilöllisiä kulttuurin tuottamisen prosesseja ei tule sivuuttaa vaikka lähestyisimme kulttuuria
Clifford Geertzin (1973) tavoin symbolisena järjestelmänä. Geertz katsoo kulttuurin rakentuvan sosiaalisesti enemmän tai vähemmän vakiintuneista merkitysjärjestelmistä, jotka muodostavat toiminnan kontekstit. Etnomusikologi
Timonthy Rice (2003: 152) sivuaa esittämääni yksilöllisyyttä korostavaa näkökohtaa todetessaan, että etnomusikologisen tutkimuksen tulisi siirtää painopiste yhteisötutkimuksesta yksilölliseen suuntaan (engl. subject-centered musical
ethnography).
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Myöskään perinne- tai kansanmusiikin tutkimuksen alalla metodologisen
individualismin ja holismin välistä kiistaa ei etenkään tutkimusetiikan näkökulmista ole periaatteessa käyty edellisen ylivoimaisen dominanssin vuoksi. Vallitsevan tulkinnan mukaan yhteisöjen toimintaa ja laajasti ottaen kulttuuria määrää
yksilöiden vuorovaikutus, ja vastaavasti yhteisöllisyys kansaa luonnehtivana tekijänä on poikkeuksetta palautettavissa yksilöön (ks. Knuuttila 2008: 407). Silti
on myönnettävä, että vaikka romanimusiikkia vuosia tarkasteltuani olen suuntautunut ajattelemaan musiikillisten käytänteiden määräytymistä kulttuurisessa
kontekstissa, olen samalla suunnannut katseeni yhä tiiviimmin yksilöllisen kulttuurin tuottamisen prosesseihin. Tähän tapaan minuus, samalla kun se vääjäämättä ulottuu asioihin, toimintoihin ja paikkoihin itsen ulkopuolelle, on samalla
yksityinen ja sisäinen (Bruner 1996: 36; Numminen 2005: 65).
Jokseenkin ristiriidassa edellä sanottuun nähden on usein siteeraamani ajatus, ettei meidän tule unohtaa että ihmiset kuuluvat perinteelle jo ennen kuin
perinne kuuluu heille (Knuuttila 1994). Silti perinnekulttuuri voi olla yhteisöllisen tai kansallisen kulttuuriperinnön voimatekijä vain liikkeessä olevana, muuttuvana ja dialektisessa suhteessa toisiin kulttuuritasoihin uudistuvana muodostumana. Mutta mikä tärkeintä, se ei liiku suuntaan eikä toiseen
ilman subjekteja (ks. Knuuttila 2008: 295). Näin myös romanikulttuurissa olevat merkitykset, arvot ja käytänteet – myös musiikilliset – näyttäytyvät paitsi
sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin muovaamana, aina myös osana yksilön
mielenmaisemaa. Sulassa sovussa tämän kanssa on ajatus, että jokaisella kansanperinteen tuotteella on yksilöllinen luojansa, sepittäjänsä, ja että jokaisen
innovaation ja kulttuurissa tapahtuvan muutoksen takana on yksilö. Uutuus
muuntuu, jäsentyy ja hioutuu perinteeksi, tavaksi ja käytänteeksi yksilöiden
välisessä vuorovaikutuksessa ja saa siten kollektiivisen luonteen (ks. Knuuttila 2008: 407).

Kenttätyö ja tutkimuseettiset näkökulmat
Ihmistä muuna kuin biologisena olentona tutkivissa tieteissä tutkija ja tutkittava kuuluvat samaan ihmisten antamien merkitysten maailmaan, todellisuuteen, jossa kaikki muodostuu merkityksistä, joita ihmiset ovat antaneet
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tai kulloinkin antavat tapahtumille ja ilmiöille (Varto 2005: 13). Toisin sanoen
kaikki ovat kietoutuneet näihin merkityksiin aina jo ennen tutkimuksellisen
tarkastelemisen aloittamista. Näin ollen tutkimuskohdetta ei tulisi koskaan
esineellistää. Tosin kaikki tiedämme antropologian ja siten myös musiikkiantropologian historian kyllästäytyneen esineellistämisestä. Etnomusikologisen,
etenkin vahvasti kenttälähtöisen tutkimuksen tilaa ja tulevaisuutta ajatellen
on yhtä muodikasta todeta, että musiikin merkitykset syntyvät ajallis-paikallisesti, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tämä sosiaaliseen konstruktivismiin
sitoutunut näkökohta sijoittaa musiikin merkitykset siihen aikaan ja paikkaan,
jossa nämä ilmenevät.
Tutkimuseettiset ongelmat eivät kuitenkaan ratkea merkitysten sijoittamisella aikaan ja paikaan, sillä yksilöt ja yhteisöt ovat kaikkien identiteettien tavoin
muutosliikkeessä – eivät passiivisia paikoilleen jähmettyneitä toimijoita – ja tiettyyn tilanteeseen sidotut merkitykset saavat toisaalla toisenlaisia ulottuvuuksia.
Kysymys kuuluukin, miten voimme välttää turvautumisen idealisaatioon tai pitkälle menevään rationalisointiin, jotka kumpainenkin menettävät herkästi tutkittavan ilmiön ainutkertaisen merkityksen ja sen tavan, jolla tämä on kietoutunut
muihin merkityksiin (Varto 2005: 14).
Etnomusikologisessa kenttätyössä tulisi päteä samat inhimillisyyden ja eettisyyden periaatteet kuin elämässä muutoinkin. Tutkimuksen teoreettis-metodisia pyrkimyksiä ei tulisi erottaa tutkijan omista eettisistä velvoitteista. Harmillista kyllä, eettiset kysymykset eivät aina näytä ratkeavan tämän moraalisesti
hyväksyttävän lähestymistavan omaksumisella vaan niin perusoletusten kuin
käytännön ratkaisujen suhteen tarvitsemme jatkuvaa eettistä reflektiota. Lisäksi
etnomusikologi, antropologien tavoin, on vastuussa tutkittavilleen siitä, miten
tutkimusten julkistaminen vaikuttaa heihin – ja toisinaan vielä heidän jälkeläisiinsä tai kokonaisiin yhteisöihin. Anonymiteetti on joskus ainoa keino suojata
informantteja. Pienissä yhteisöissä sekään ei riitä. Seuraavassa tarkastelenkin
keskeisimpiä eettisiä kysymyksiä, joita tutkimustyössäni olen kohdannut ja pyrkinyt noudattamaan, vaikka myös omat tutkimuseettiset pohdintani ovat muuttuneet pitkän työprosessini aikana.
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Anonymia ja yksityisyyden suoja kenttätutkimuksessa
Ihmisten yksityisyyden kunnioittaminen on yksi tärkeimpiä tutkimuseettisiä
normeja. Tutkittaessa ajatuksia, mielipiteitä, asenteita tai elämänhistoriaa kuten
kovin usein etnomusikologisessa kenttätyössä tehdään, ei mahdollisia haittoja
voida arvioida samaan tapaan kuin esimerkiksi biolääketieteellisissä tutkimuksissa, joissa suoraan puututaan ihmisen fyysiseen koskemattomuuteen. Tavanomaista on, että yksityisyyden kunnioittamiseksi tutkimuksessa ymmärretään
vain tutkittavien tai informanttien anonymiteetin suojaaminen. Tämä on kuitenkin vain yksi osa yksityisyyden kunnioittamisesta tutkimuksessa. Yhtä tärkeää
on tutkittavien itsemääräämisoikeuden sekä tietojen luottamuksellisuuden turvaaminen hyviä tietosuojakäytäntöjä noudattaen. Näin tutkittavalla säilyy mahdollisuus kontrolloida sitä kenelle ja missä tarkoituksessa hän yksityiselämäänsä
valottaa. Lisäksi on mahdollista estää tietojen käyttämistä muussa kuin tiedonkeruun yhteydessä määritellyssä tarkoituksessa. (Kuula 2006: 124.)
Katson, että tietoa, joka on selvästi yksityisluonteista, ei tule käyttää niin, että
haastateltujen henkilöllisyys tulee esiin. Tähän vaikuttaa myös se, että tutkimusta kirjoittaessa on vaikea tietää, mistä seikoista haastatellut tai yhteisö toisensa
tunnistaa. Sinänsä jo tutkimusalueen rajaus (itäinen Suomi) antaa romanitaustaisille lukijoille tai kuulijoille viitteet haastateltavien henkilöllisyydestä, sillä perinteisesti Suomi on jakautunut sukujen mukaan alueisiin (esim. Vehmas 1961).
Niin kutsutut suorat tunnistetiedot, kuten nimet, osoitteet, syntymäajat ja
teletunnisteet on suhteellisen helppo häivyttää julkaistavasta aineistosta (Kuula
2006: 129). Esimerkiksi pro gradu -tutkielmassani Kahden kulttuurin rajamailla
– yksilötutkimus romaninaisen elämänkulusta (Åberg 1995) luettavuuden säilyttämiseksi käytin peitenimiä sekä vaihdoin paikkakuntien ja työpaikkojen nimet.
Kerroin myös tutkittavalle seikkaperäisesti aineiston anonymisoinnissa tekemäni
ratkaisut. Aineiston anonymisointi vaihtelee kuitenkin tutkimusaiheen ja -kohteen mukaan. Jos esimerkiksi esitettävät laulut kuuluvat yleiseen romanilaulujen
perinnekorpukseen tai lauluja koskevat kuvaukset eivät koske suoraan haastateltavaa, aineisto on anonymisoitavissa suhteellisen helposti haastateltavan nimitiedot poistamalla. Huomattavasti vaikeampaa anonymisointi on niissä tapauksissa,
jolloin aineisto sisältää merkittävän määrän tutkittavien henkilökohtaisia tietoja,
kuten musiikillista orientaatiota selvitettäessä elämänhistoriaa. Jälkimmäisessä
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tapauksessa kaiken tunnistettavuuden hävittäminen silpoisi ja turmelisi aineiston tutkimuksellisesti arvottomaksi.
Tämän vuoksi olen maltillisella otteella manipuloinut erilaisia tunnistamiseen
liittyviä seikkoja, kuten yksityisluonteista tietoa haastateltujen koulutuksesta,
ammatista ja perhesuhteista. Lisäksi olen jättänyt joitain aihepiirejä kokonaan
käsittelemättä, koska arvelen niiden loukkaavan paitsi yksittäisiä haastateltuja,
myös heidän perhettään sekä laajempaa yhteisöä. Tämä on tapani osoittaa kunnioitusta sekä luottamusta niille sadoille ihmisille, jotka inhimillisen vilpittömästi
lauloivat minulle, kuvasivat tuntojaan lauluistaan, omasta yhteisöstään, valtaväestöstä sekä näiden kulttuureiden väliltä.
Nauhaesimerkkien puhekielisyydestä nousee jonkin verran haastateltujen
yksityisyyteen ja arvokkuuden säilyttämiseen liittyviä eettisiä ongelmia jotka
ovat tärkeitä, mutta tutkimuksissa vähän pohdittuja. Hajanainen ja katkonainen
arkinen puhe litteroituna näyttää osana tieteellistä tutkimusta herkästi ”yksinkertaiselta tekstissä”. Tämä on yksi litteroidun puhekielen ongelmista; puhekieli
kirjoitettuna ja painettuna osana tieteellistä tekstiä näyttää todellakin sekavalta.
(Vakimo 2001: 209.) Lieventääkseni haastattelusitaattien epätäydellistä vaikutelmaa, olen ottanut osaan tekstinäytteitä mukaan kysymykseni, kommenttini ja
muutoinkin epätäydelliset puhekielelliset ilmaukset. Toivon näiden aineistoesimerkkien paremmin osoittavan, ettei kyse ole ainoastaan haastateltavan puheen
erityisluonteesta, vaan kaikelle puhekielelle ominaisesta katkonaisuudesta ja
assosiatiivisuudesta. Puheiden kokonaan muokkaaminen kirjakieliseen asuun
olisi hävittänyt litteraatioista henkilökohtaisen sävyn ja sidokset paikalliskulttuuriin.
Etnomusikologisen ja erityisesti kenttätyölähtöisen tutkimuksen kannalta
ongelmallisen ytimen muodostaa suoriin tunnistetietoihin liittyvät audiovisuaaliset tallenteet. Tapa laulaa, soittaa tai tuottaa laulumerkityksiä on valokuvan
tai videon tavoin käsittelemättömänä aina kyseisen ihmisen suora tunniste eli
henkilötieto. Tässä mielessä musiikillisen aineiston käyttö asettuu ristiriitaan yksityisyyden suojaan liittyvään anonymiteettiin nähden. Omassa tutkimustyössäni olen ratkaissut äänitteiden käyttöön liittyvät eettiset periaatteet siten, että
olen pyytänyt aina kyseisiltä henkilöiltä kirjallisen luvan aineistojen käyttöön.
Romanilaulujen osalta myös eräs eettinen ongelma syntyy laulutekstien merkityksistä, jotka eivät aina herkästi avaudu yhteisön ulkopuoliselle. Semanttises-
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sa pintatasossaan merkitykset ja laulukielelliset piirteet, kuten romanilaulujen
runsaat metaforat, ovat suomalaisen kansanlaulun tavoin tunnistettavuudeltaan
helposti avautuvia. Toisaalta silloin, kun laulut sijoitetaan laulajien kertomuksissa aikaan ja paikkaan, nämä saavat lukuisia yksilöllisen ja yhteisöllisen identiteetin merkityksiä, joiden merkityssisältöjä yhteisön ulkopuolisen on vaikea tulkita.
Tähän tapaan folkloren käyttö voi olla yhteisön sisäistä kommunikaatiota, jolloin
yhteisöllisiä arvoja, normeja tai malleja ylläpidetään, vahvistetaan tai osoitetaan
oman viiteryhmän jäsenille. Tavanomaista esimerkiksi on, että tietyt laulut identifioidaan tietyn suvun tai henkilön elämänpiiriin korostamalla samanaikaisesti
paikallista identiteettiä.

Tutkimuksen tarkoituksesta ja päämääristä kertominen
Jo tutkimusongelmaa muotoillessa tutkijan on tarkennettava tutkimuksensa tieteelliset tavoitteet. Millainen tieto tutkimuskohteesta on merkittävää? Millainen
kuvaus tai teoria antaa mahdollisimman monipuolisen kuvan tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä? (Rolin 2002: 93.) Tieteen tavoitteena voidaankin pitää
inhimillisen tietämyksen kasvattamista ja sitä ympäröivien ilmiöiden mahdollisimman tarkkaa kuvaamista. Kysymys ”Mitä tieto on?” kuuluu ehkä enemmän
tietoteorian piiriin. Moraalisina pidettyjä tosiasioita on silti olemassa myös tieteessä, ja siksi soveltavaa etiikkaa tarvitaan.
Yhtenä tieteellisen toiminnan edellytyksenä on, että tutkittavat tietävät tutkimuksen tarkoituksen ja päämäärät sekä sen, mihin he sitoutuvat tutkimukseen
osallistuessaan. Omassa työssäni en aina vakuuttunut siitä, että haastatelluille
kävi täysin selväksi tutkimusteni tarkoitus ja päämäärä. Näin siitäkin huolimatta, että pyrin kertomaan heille mihin he tutkimukseen osallistuessaan sitoutuvat.
On selvää, että tutkimustulokset vääristyvät oleellisesti mikäli tutkittavat käsittävät kysymyksen sisällön väärin tai tutkija esittää asiansa epäselvästi (Vilkka
2009: 161–162). Oma lukunsa tässä vääristymässä on kulttuuristen merkitysten
(tässä sanojen tai sanontojen) erilaiset sisällöt ja tasot. Toisaalta tilanteissa, joissa
paikalla oleva väki vaihtuu nopeasti, ei kaikilla ole ollut mahdollisuutta kysyä
tutkimustyöstäni ja -aiheesta tarkemmin. Tästä huolimatta he osallistuivat työhön. Tähän liittyy läheisesti myös se tosiasia, että tutkimusasetelmat harvoin
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pysyvät työn edetessä täysin sellaisina kuin ne alussa ovat. Tässä mielessä kenttätutkimustyö, jonka alussa tietää, mitä lopussa tuottaa ei ole tieteellistä, vaan
hallinnollista.
Vaikka omassa työssäni osin oppimisen tuloksena pyrinkin tietoisesti välttämään epäselviä kysymyksiä tai vaikeaselkoisia vierasperäisiä termejä, pohdittavaksi jää, missä määrin kysymykset haastatelluille avautuivat. Yhtenä ratkaisuna turvauduin etnometodologiseen keskusteluanalyysiin, jota lämpimästi
suosittelen kaikille haastattelutyötä tekeville kenttätutkijoille. Menetelmä selvitti, että haastattelijan ja haastateltavien vuorovaikutus on hyvin järjestynyttä
toimintaa, jossa merkitykset muodostuvat ilmausten ja kontekstien vuorovaikutuksesta. Etnometodologisesta lähestymistavasta omaksi tutkimusalakseen
1960- ja 1970-luvuilla jalostuneessa keskustelunanalyysissä tutkitaan niitä sosiologisia normeja, jotka säätelevät puhujien vuorovaikutusta. Alun suuntaukselle antoi Harold Garfinkelin oppilas Harvey Sacks (1935–1975). Koska vuorovaikutus tuotetaan toimijoiden yhteisellä työllä ajallis-paikallisesti, en voinut
sulkea itseäni aineistoni ulkopuolelle. Monessa tapauksessa tuotin musiikilliset merkitykset itse. Kysymällä jotain romaniuteen kategorisesti liittyvää, sain
useissa tapauksissa haastatellut tuottamaan kulttuurinsa yhteistyössä kanssani.
Olen antanut haastateltaville tietoa tekeillä olevasta tutkimuksesta siinä määrin kun se kulloinkin on ollut mahdollista. Olen kysynyt heiltä luvan tutkimuksen tekemiseen ja aineistojen käyttöön sekä luvannut varjella parhaani mukaan
heidän yksityisyyttään. Mikäli haastatellut ovat toivoneet äänitteille käyttörajoituksia, olen menetellyt heidän toiveidensa mukaisesti. Toisinaan rajoitukset
koskivat paikallisia romaneja (”nauhoja ei esitetä toisille paikallisille tummille”),
paikoin rajoitteet olivat laaja-alaisempia (”nauhoja ei esitetä kenellekään”). Jälkimmäisissä tapauksissa nauhoitteet jäivät vain omaan käyttööni. Nämä haastattelukohtaiset seikat tulevat esiin nauhoitteilta käydyistä keskusteluista ja jokainen haastateltu saa näin äänensä kuuluviin toiveidensa mukaisesti. Näiltä
osin katson, että tutkimuseettiset vaatimukset ovat tulleet henkilösuojauksen
osalta täytetyksi.

197

MUSIIKINTUTKIMUKSEN ETIIKKA

Keskinäinen luottamus ja luottamuksellisuuden määrittäminen
Luottamuksellisuus tutkimusaineistosta puhuttaessa tarkoittaa niitä sopimuksia
ja lupauksia, mitä aineistonkäytöstä tutkittavien kanssa tehdään. Tämä ei saa
tarkoittaa todellisuudessa katteettomiksi osoittautuvia aineiston salassapito-oletuksia (Kuula 2006: 129), vaan tutkittavien tulee voida luottaa tutkijan sopimuksessa antamaan lupaukseen aineistojen käytöstä. Olennaista on, että tutkittavat
ymmärtävät mitä osallistuminen heille merkitsee, mitkä ovat heidän oikeutensa
ja velvollisuutensa sekä miten tutkimushanke vaikuttaa mahdollisesti heidän
elämäänsä (Palkonen & Louhiala 2002: 131). Tämän vuoksi etukäteissuunnittelu on tärkeää esimerkiksi suhteessa siihen, kuka aineistoa käsittelee ja arkistoidaanko vai hävitetäänkö se tutkimuksen jälkeen. Kun ihmisten kanssa tehdään tutkimusta, liittyy siihen tietenkin myös vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus.
Jos tutkimuksessa tulee ilmi tutkittavan liian henkilökohtaiseen elämänpiiriin
lukeutuvia seikkoja, tulee nämä tietenkin suojata, kuten anonymiteettiä käsittelevässä luvussa esitin.
Henkilötietolain (523/1999) kolmannen pykälän mukaan tietoja saa tietyin
ehdoin käsitellä yksilötasolla ”historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten”. Yleisenä sääntönä kuitenkin on, että tietojen luovuttamiseen
tarvitaan henkilön lupa. Tutkimustarkoitukseen lupaa ei lain mukaan tarvita, sillä rekisteritutkimuksessa luvan saanti ei tietojen suuren määrän vuoksi ole mahdollista. Tietojen saamiseksi vaaditaan kuitenkin tutkimussuunnitelma, jonka lisäksi tutkimuksella on oltava vastuullinen johtaja tai tutkimusryhmä. Tutkijoilla
on lain mukaan vaitiolovelvollisuus, joten tiettyä henkilöä koskevia tietoja ei saa
paljastaa ulkopuolisille. Tutkimuksen tekemisen jälkeen aineisto on myös hävitettävä tai arkistoitava sellaisessa muodossa, että tiedon kohde ei ole niistä enää
tunnistettavissa. Tutkija joutuukin suorittamaan valintoja koko tutkimusprosessin ajan. Hänen on karsittava informaatiosta tutkimuksen kannalta olennainen
ja luotettava tieto. Tämä onnistuu vain kriittistä lähestymistapaa soveltamalla,
mikä tutkijan on muistettava koko tutkimuksen ajan.
Kenties ongelmallisin ja vaikein tutkimuksellinen haaste vähemmistötutkimuksen parissa on kielteisistä ilmiöistä kertominen tai kertomatta jättäminen.
Mikäli jonkun väestöryhmän asema on yleisesti ottaen heikko, tutkijoilla on taipumus jollei suojella, niin ummistaa silmänsä ikäviltä asioilta. Tällaisia voivat ol-
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la Suomen lainsäädännössä kielletyt toiminnat tai ryhmän sisäinen vallankäyttö,
kuten verikostoinstituutio, jota on milloin koetettu siirtää kulttuurin keskiöstä
sen ulommille kehille tai siirtää menneisyyteen niin, ettei sillä katsota olevan vaikutusta arjen elämässä Kynnys kertoa viranomaisille ilmiselvistä laittomuuksista
lienee kenttätutkijalle matalampi, mutta muutoin tilanne on hankala.
Laittomuuksien julkistaminen voi päättää hyvinkin pitkäaikaisen ja luottamuksellisen tutkimussuhteen sekä vaikeuttaa muiden ja tulevien tutkijoiden
työtä. Tästä on lukuisia esimerkkejä kansainvälisessä romanitutkimuksessa.
Muutoinkin luottamuksellisissa haastatteluissa esille tulleet yhteisön kannalta
kielteiset asiat ovat kiusallisia – vaikka omien kokemusteni mukaan haastateltavat eivät yleensä tuo esille asioita, jotka ovat heille yhteisöllisesti tai henkilökohtaisesti haitallisia. Todennäköisempää onkin, että asiat tulevat esille vahingossa tai jonkun muun asian yhteydessä. Usein tutkijalle syntyy vain epäilyksiä
jonkin ilmiön olemassaolosta. Nämä ovat todellisia eettisiä dilemmoja ainakin
yksittäisinä tapauksina.
Asioiden jättäminen sikseen voi olla jonkun etnisen ryhmän maineelle parempi vaihtoehto kuin niiden saattaminen julkiseen tai viranomaisten tietoon, etenkin jos näissä yhteyksissä on vaarana yhteisön leimaaminen. Lisäksi jos kyseessä
on yksittäisen ihmisen välittömään terveyteen tai henkilökohtaiseen turvallisuuteen liittyvä asia, niin jo tilanteeseen reagoimatta jättäminen on vahingollinen
teko. Tutkija joutuukin tapauskohtaisesti miettimään, mikä on sekä kokonaisuuden että yksittäisen tilanteen kannalta eettisin toimintamalli. Tilannetta vaikeuttaa huomattavasti se, että kaikkea olennaista tietoa ei välttämättä ole saatavilla.

Romani laulukielenä - ekskursio tutkimusetiikkaan
Omassa työssäni joitain keskinäiseen luottamukseen liittyviä eettisiä ongelmia
on syntynyt romanikielisten laulujen leviämiseen liittyen. Joidenkin romanien
negatiivinen asenne romanikielen leviämiseen valtaväestön keskuuteen on syvään juurtunut. Taustalta voidaan tavoittaa niin historiallista syvyyttä kuin kulttuurista merkityksenantoa. Varhaiset romanimusiikin keruumenetelmät toimivat
hyvänä esimerkkinä tutkimuseettisten näkökulmien sidoksesta aikaan ja paikkaan. Laajalti arvostetun romanitutkija Arthur Thesleffin (1871–1920) 1890-luvul-
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la kirjaamat romanikieliset laulutekstit ovat vanhin Suomessa kerätty aineisto
romanikielestä sen aidossa käyttöympäristössään. Vuonna 1896 Thesleff kiersi
valtion stipendin turvin romanien mukana halki Suomen Ouluun saakka tarkoituksenaan kartoittaa Suomen romanien asuinseudut ja kulkureitit sekä hankkia
tieto niin kutsutun Wallen komitean (senaatin asettama komitea ”maamme mustalaiskysymyksen tutkimista varten”) työskentelyä varten (Tervonen 2012: 90).
Thesleffin keruutekniikka oli aikalaisiinsa nähden omalaatuinen, sillä hän ei ollut
ymmärtävinään tiettyjä ilmaisuja keskustelun yhteydessä ja sai näin ihmiset toistamaan sanoja aina uudestaan. Tietämättömäksi tekeytymällä sanasto painui hiljalleen tutkijan muistiin. Thesleff mainitseekin, ettei hän koskaan tehnyt muistiinpanoja romanien nähden vaan aina piilossa ja salassa (ks. myös Blomster 2012).
Thesleffin tutkimus- ja henkilöhistoriaa selvitelleen Risto Blomsterin (2012:
324) mukaan juuri muistiinpanotekniikasta johtuen Thesleffin kirjoitukset ja käsiala ovat työläästi ja vaikeaselkoisesti tulkittavissa. Thesleff ei myöskään mainitse systemaattisesti henkilöiden nimiä, joilta hän lauluaineiston on koonnut.
Blomster katsoo tämän johtuvan sekä hänen piilottelevasta keruutekniikasta että
yleisemmästä ajatuksesta romanien yhteisestä ja anonyymistä kansanperinteestä.
Lisäksi Thesleff huomasi, että tiedonantajat pyrkivät tietoisesti harhauttamaan
tutkijaansa antamalla sanoille virheellisiä merkityksiä. Seurauksena hän vältteli
pyytämästä romaneja haastatteluihin ja kuunteli heidän keskustelujaan ja lauluja
ulkopuolisena tarkkailijana.
Thesleffin tapa tutkia ja koota aineistoa on nykyisen tutkimuseettisen katsonnan valossa toki tuomittava. Tutkimuksen avoimuus ja luottamus tutkittaviin nähden ovat räikeässä ristiriidassa. Tutkijan täytyy työssään pitää kiinni
avoimuuden periaatteesta jakamalla tutkimustulokset ja ideat. Avoimuus edistää luottamusta ja takaa resurssien tehokkaan käytön. Salailu johtaa epäluuloisuuteen.
Tuoreempi kenttätutkimuksen eettisyyttä koskeva kysymys liittyy romanikielisten laulujen keruihin. Taustaksi on hyvä tietää, että romanikielellä on vielä tänäkin päivänä eräänlainen salakielen funktio: kieltä käytetään silloin, kun
ympäristön ei tahdota ymmärtävän, mitä sanotaan. Edelleen vanhimmat laulajat
kuvasivat minulle, kuinka kieli kuuluu heille, on ytimellinen osa romani-identiteettiä ja sen tähden keskeinen osa yhteisön sisäistä kulttuurista käytäntöä. Näkökantaa alleviivaavat myös laulajien käsitykset, ajoin kiihkeätkin kannanotot
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romanikielen julkituomisesta esimerkiksi sanakirjan muodossa (kuka saa kirjoittaa, kenelle saa kirjoittaa, voidaanko julkaista).
Viime aikoina asenteet näyttävät romanien keskuudessa kuitenkin muuttuneen. Monet romanitaustaiset kulttuuriaktivistit ovat alkaneet pitää kielen säilymistä niin tärkeänä tavoitteena, että he kannattavat sellaisiakin kieltä vahvistavia toimenpiteitä, jotka saattaisivat tuoda sen ryhmän ulkopuolisten ulottuville.
Yleisradio on alkanut lähettää romanikielisiä radio-ohjelmia, ja Suomen opetusministeriö on julkaissut romanikielisiä oppikirjoja, joiden joukossa on myös
suomen kielestä romanikielelle käännetty lasten laulukirja (Vuolasranta 1995).
Kuten edellä viittasin, romanikielisiä lauluja on aineistossani niukasti, ja käsittääkseni näiden laulujen ei tahdota leviävän valtaväestön keskuuteen. Tämä
on ymmärrettävää, sillä romanikieli on elänyt lähinnä romaniyhteisön puhumana perhe- ja salakielenä. Myös perinteisten romanilaulujen ympäristössä kieli
on tietoisesti tarkoin varjeltu suojelun kohde. Romanikielisiä lauluja ei mielellään esitetä yhteisön ulkopuoliselle. Näkökulma korostuu ikääntyneiden ja vanhemman ihmisen kunnioitukseen pohjaavasta kulttuurisesta käytänteestä aiheutuen itseoikeutetusti myös arvostetuimpien laulajien käsityksissä. Uudistuksia ja
muutoksia suosiva ilmapiiri saa vain harvoissa tapauksissa kannatusta heidän
perinnelaulukulttuuria koskevissa mielipiteissään. Laulajat pyrkivät näin merkitsemään reviirinsä, jolloin kielimuuri suojaa yhteisön identiteettiä.
Laulajien kielen leviämistä koskevat uhkakuvat ovat mielestäni kahdenlaisia. Vaikka romanikielen nykyinen merkitys on vahvasti kulttuuripoliittinen, on
sillä edelleen salakielen funktio. Kieli tahdotaan pitää yhteisön sisäisenä viestintämuotona. Toiseksi kieli liittyy kysymykseen identiteetistä. Romanit eivät koskaan ole saaneet identiteettipyrkimyksilleen ja kulttuurilleen alueellista pontta
toisin kuin saamelaiset, karjalaiset tai suomenruotsalaiset, jotka perinteisesti ovat
sijoittuneet maan pohjois-, itä ja länsiosiin. Tällöin kieli viestinnällisenä ja symbolisena alueena tai tilana muodostaa rajatun tilan romaniyhteisölle. Valtaväestön murtautuminen tämän kulttuurisen tilan sisäpuolelle merkitsisi menetettyä
itsenäisyyttä. Tällöin kieli ei toimisi enää syntyperäisten taitajiensa omistuksessa.
Tutkimuseettinen ongelma on, kuinka menetellä silloin, kun osa laulajista
toivoo kielen elävän vain yhteisön sisäpuolella ja osa näkee kielen leviämisen
myönteisenä osana etnopoliittista liikehdintää. Omalla kohdallani olen ratkaissut
kysymyksen niin, etten ole koskaan tietoisesti opiskellut romanikieltä. Minulle
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esitettyjen romanikielisten laulujen kohdalla olen menetellyt muun aineiston
tavoin: jos lauluille on esitetty mahdollisia käyttörajoituksia, olen toiminut toiveiden mukaisesti. Tällä tavoin kunnioitan niiden haastateltujen toiveita, jotka
asenteestaan riippumatta ovat esittäneet minulle näitä lauluja. Onhan niin, että
jokainen tutkimustyötä tekevä on ensisijaisesti itse vastuussa tutkimuksensa eettisestä kestävyydestä ja hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta. Lisäksi
on huomioitava tutkijan mahdollinen rooli romanikielen säilyttäjänä tilanteessa,
jossa kielen rappeutumista koskevat uhkakuvat ovat todellisia.

Tutkimus ja toiseuttaminen
Suomen romanien kohdalla tutkijat ovat tavanneet muistuttaa siitä, miten empiiriseen aineistoon nojaavassa vähemmistötutkimuksessa tutkija on kentällä
joko vähemmistönä enemmistön keskellä (ks. Grönfors 1982) tai vähintään marginaalihenkilönä tutkimansa kulttuurin ja oman kulttuurinsa välisessä maastossa (Viljanen-Saira 1979; Kopsa-Schön 1996: 26). Kummastakin näkökulmasta
romaniväestöön kuulumaton tutkija romanien keskuudessa olisi sukupuolestaan
riippumatta aina enemmän tai vähemmän sidottuna kulttuuriseen taustaansa.
Toisaalta tutkijan ja informantin yhteistoiminnasta syntyvästä vuorovaikutuskentästä on mahdollista astua ”ei-kenenkään-maalle” ja tarkastella kysymyksiä
ja ongelmia ei niinkään tutkijan oman kulttuurin vaan interaktiokentän tarjoamista yhteisistä viitekehyksistä (ks. Vasenkari 1994: 133). Myös tutkijan osalta
roolit määräytyvät identiteettien tavoin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa eivätkä siten noudata myötäsyntyisyyttä. Toisin sanoen eri haastatteluja ja musiikin
esitystilanteita tarkastelemalla voidaan löytää kiintoisiakin erotteluja siitä, miten
tutkittavat suhtautuivat tutkijaansa ja päinvastoin. Se, mitä haastattelijan annetaan nähdä ja kuulla, on pitkälti riippuvainen hänen kulloisestakin roolistaan.
Romanitutkimuksessa yleisestikin ollaan usein lähtökohtaisesti kertomassa
”toisesta”. Jo itse tutkimuskentän määrittely mielletään usein vähemmistöryhmän parissa työskentelyksi, vaikka romanitaustaisten tutkijoiden määrä nousee
jatkuvasti suhteessa koulutustason kasvuun. Silti romaneja käsittelevillä tutkimuksella on merkittävä rooli romaniuden toiseuttamisessa. Tutkimustuloksia
esittelevät usein valtaväestöön kuuluvat tutkijat ja julkaisun yhteydessä käytetyt
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peruskäsitteet luovat edelleenkin sterotypioihin pohjaavia mielikuvia muukalaisista, vaikka tämä ei olisikaan itsetarkoitus tai tutkimuksen lähtökohta. Lisäksi
tutkimusintressien legitimoimisessa käytetään usein ongelmalähtöisiä oletuksia,
kuten romaniväestön huonoon koulutukseen tai työelämään liittyviä kysymyksiä, vaikka ne sittemmin työn edetessä purettaisiinkin.
British Forum for Ethnomusicology ja Music and Minorities -tapaamisissa
vuosina 2012–2013 pitämieni luentojen jälkeen olen erityisesti kiinnostunut romanikulttuurin ja televisiodokumenttien kytköksestä ja siitä tavasta, miten dokumenteissa toiseutetaan romaniutta. Lisäksi olen ollut mukana toteuttamassa
kahta romaniutta käsittelevää televisiodokumenttia: Erkko Lyytisen käsikirjoittamaa ja ohjaama Puhdistus-teosta (2007) sekä Timo Humalojan käsikirjoittamaa
ja ohjaamaa Laulava Heimo -dokumenttia (2008), joissa molemmissa tutkijapositioni oli erilainen. Edeltävässä projektissa toimin romanikulttuurin erityisasiantuntijana, jälkimmäisessä muusikkona. Myös dokumenttien teemat vaihtelivat
niin, että Lyytisen dokumentointi pohjasi vahvasti kulttuurianalyysiin, Humalojan musiikin ja kulttuurin vuorovaikutukseen.
Temaattisesta erilaisuudesta riippumatta oudoksuin ja jopa vierastin käsikirjoitusten sisältöä – erityisesti tapaa, jolla romanikulttuurin, musiikin ja yksilöiden välinen vuoropuhelu toteutettiin. Jälkeenpäin olen usein myös kysynyt
itseltäni miksi yksilöiden ja kulttuurin välinen dialogi piti kirjoittaa niin draamamaiseksi, vaikka kuvaushetkellä itse musiikissa ei mielestäni ollut mitään
dramaattista. Ymmärrän, että kulttuuristen ja historiallisesti stereotyyppisten
artefaktien, kuten hevoskärryjen ja hevosten tuominen etualalle luo lisämerkityksiä musiikille, mutta kovin keinotekoisesti. Nähdäkseni tällainen kulttuurin
sisäisen perspektiivin alistaminen ”etnisten leimamerkkien” alle häivyttää musiikista sen todellisen informaatioarvon, musiikin merkitysten ajallis-paikallisen
ulottuvuuden. Yksilölliset kulttuurin tuottamisen prosessit – joita siis toivoisin
korostettavan – jäivät hegemonisen kulttuurikäsityksen varjoon pilkahtaen vain
hetkeksi esiin yksittäisissä lauluissa. Vaikkakin nyt jälkikäteen päällimmäisinä
ovat ensin ärtymyksen ja sitten pitkästymisen tunteet, minulla on edelleen halu
ja edellä mainituista syistä aiheutuen vankat perusteet olla kiinnostunut romanimusiikkia käsittelevien dokumenttien tekemisestä.
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Tutkimusetiikka ja sosiaalisen sukupuolen merkitys aineistoon
Kuten edellä viittaisin, yksilö- ja yhteisötutkimuksen välisellä dilemmalla on
vaikutuksensa tuotettavaan aineistoon ja siten myös tutkimuksen eettisyyteen.
Myös sukupuoli on yksi niistä kenttätutkijan identiteettiulottuvuuksista, jonka
vaikutusta kenttätyössä ei tule väheksyä.
Viime vuosina niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin romanikulttuuria
koskevissa tulkinnoissa romanimieheydestä on kirjoitettu pääasiassa feminismin
siivittämin äänenpainoin: miehen katsotaan olevan yhteisön hierarkiassa ylhäällä, naisen päätään miestä alemassa arvossa (ks. Grönfors 1982; Markkanen 2003).
Vaikka romanikulttuurisia sukupuolikäsityksiä on koetettu purkaa identiteetin
käsitteellä, tulkinnat ovat johtaneet usein jo varhaisemmin sukupuoliin liitettyjen
piirteiden ja ominaisuuksien toistoon. Maskuliinisuudeksi on määritelty se, mitä
miesten tulisi ja pitäsi olla ja tarkasteltu sitä, missä määrin miehet täyttävät ”kulttuurisidonnaisen maskuliinisuusnormin”. Äärimmilleen vietynä maskuliinisuudeksi on määritelty jotakin sellaista, jota suurin osa miehistä ei pysty täyttämään.
Kiintoisaa kyllä, tutkimuksissa naisen kokemusta ja ääntä on etsitty kirjoittavan subjektin (tutkijan) kautta. Tämä etnografiseen kuvaustapaan sidottu naisia
koskeva toiseus voidaan nykytiedon valossa – etenkin etnografisesti tuotettuna
– nähdä myös tutkijoiden itsensä tuottamana. Toisin kuin naiseus, mieheys näyttäytyy sukupuoli-identiteetin näkökulmasta vakaana, jakamattomana ja annettuna ominaisuutena, joka on menettänyt otteensa ja ”ohjaksensa” modernisaation kiihtyvässä vahdissa. Näkökulmien ja argumentaatioiden heikkous on siinä,
ettei sukupuolen määrittymistä ole tarkasteltu suhteessa muihin eron ja vallan
järjestelmiin, kuten etnisyyteen (ks. Butler 1990).
Suomalaista romanimusiikkia tai musiikkikulttuuria koskevan tutkimuksen
niukkuudesta johtuen romanikulttuuria on vain harvoissa tapauksissa tarkasteltu sukupuolikysymyksenä. Romanimusiikkia kuvaavien tutkimusten ja tulkintojen päämääränä näyttää kautta linjan olleen pyrkimys osoittaa, ettei sukupuolisuus ylitä kulttuurisen identiteetin vaikutuspiiriä. Nykyinenkin musiikkia
koskeva kirjoittelu on hälventänyt sukupuolen osaksi romaniyhteisön marginaalisuutta. Toisaalta folkloristisesti painottuneen musiikintutkimuksen keskiössä ovat usein olleet ikääntyneet ihmiset. Esimerkiksi vanhassa sukupuoliasetelmassa naisten on katsottu vaalineen verbaalisen ilmaisun kulttuuria (Näre
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1999: 264) sillä seurauksella, että erityisesti ikääntyneet naiset ovat kootuissa
perinneaineistoissa vahvasti esillä (ks. Vakimo 2001: 34). Suomen romanien musiikkikulttuurista perustoimintaa ajatellen enemmistökulttuurin muodostivat
kuitenkin usein nuoret. Aikaisemmin Suomen romanien laulujen kohdalla muinaisen ja katoavan kulttuurin jäänteitä haettiin ikääntyneiden ihmisten parista.
Nykytutkimukset ja nuorten vahva lauluorientaatio sitä vastoin osoittavat, että
musiikkiperinne on varsin elävä.

Haastatelluille annettava tuki
Vähemmistönä valtaväestön keskuudessa toimivina kenttätutkijoina vaikuttamme usein eräänlaisilta kuriositeeteiltä, muukalaisilta vieraalla maalla, jotka käyttävät valtavasti aikaa ja taloudellisia resursseja työhönsä. Joissain tapauksissa tämä voi nostaa esiin epäilyksiä siitä, teemmekö kaiken työn vain rahan tai muun
yksilöllisen hyödyn vuoksi (Beaudry 1997: 77). Kuinka haastatellut tai heidän
edustamansa yhteisö hyötyy tekemästämme työstä taloudellisesti?
Esittäjälle annettava palkkio kuuluu myös nykyaikaiseen etnomusikologiaan.
Rahallista korvausta haastatellut eivät tutkimustyöni missään vaiheessa pyytäneet. Mikäli he ovat toivoneet minun kopioivan heidän äänityksiään, näin olen
menetellyt. Näin olen toiminut myös valokuvien ja videoinnin suhteen. Joitakin ongelmia on syntynyt silloin kun haastatellut ovat pyytäneet minua kopioimaan joko osan tai kaiken aineiston heille. Olen ratkaissut asian niin, että olen
luovuttanut haastatelluille sen osan aineistoa, jossa he itse esiintyvät. En pidä
mahdollisena vaihtoehtoa, jossa koko aineisto luovutettaisiin yksittäisen henkilön käyttöön, joskin tätäkin minulta on pyydetty. Viettäessäni pidempiä aikoja
haastateltujen luona, olen maksanut asumisestani taloudellista korvausta.
Jälkikäteen olen pohtinut kysymyksiä, jotka liittyvät kenttätyössä ihmisten
välillä syntyneisiin kontakteihin. Mitä haastatellut saavat vastineeksi esittämistään lauluista? Mitä he hyötyvät kiinnostuksestani romanilauluperinteeseen? Mikä oikeus meillä ylipäänsä on koota paikoin hyvinkin yksityistä perinnetietoa?
Kysymykset ovat tärkeitä, sillä etnomusikologisessa kenttätyössä oman toiminnan reflektointi nähdään olennaisena osana tutkimusta. Se on välttämätöntä jo
lähdekriittisesti. Konkreettisesti eettisten kysymysten äärelle olen joutunut myös

205

MUSIIKINTUTKIMUKSEN ETIIKKA

silloin, kun minulta on pyydetty sellaisia palveluja, joita en ole voinut käytännössä toteuttaa. Tällaisia olivat muiden muassa työllisyys- ja asuntokysymykset,
joihin pyrin kyllä vaikuttamaan tiedustelemalla virastoista asuntoja ja erilaisia
kurssitusmahdollisuuksia. Usein oma kyvyttömyyteni muuttaa vallitsevia olosuhteita on kuitenkin heijastunut syyllisyydentuntona. Vaikka vieraan kulttuurin
kohtaaminen on herättänyt halun osallistua ja vaikuttaa, vaikuttamismahdollisuudet ovat kuitenkin osoittautuneet hankaliksi oman tutkimuksellisen taustani ja hallinnollisen byrokratian vuoksi. Toisaalta, vaikka tutkimuksen avulla
mahdollisuus vaikuttaa tämänkaltaisiin kysymyksiin on rajallinen, olen joissain
tapauksissa onnistunut järjestämään haastatelluille työtehtäviä musiikin parissa.
Myös tekijänoikeudellisten seikkojen tunnustaminen suhteessa esittäjiin on
tärkeää. Annan jälleen esimerkin: nauhoitettava laulaja saattaa toivoa, etteivät
hänen esittämänsä laulut leviä muiden tummien joukkoon, mutta valtaväestölle
nauhoitteita saa esittää rajoituksetta. Miten tämän ongelman voi ratkaista muuten, kuin olla esittämättä – saati julkaisematta – nauhoja kenellekään. Moni kollegani on ratkaissut asian niin, ettei esiintyjiltä tarvitse kysyä lupaa mihinkään
sillä olettamuksella, etteivät he ole kiinnostuneita mihin aineistot päätyvät. Periaatteessa kyse on hetkellisyydestä: monet tutkijat ovat maksaneet esiintyjille
pienen summan ja korvauksen saatuaan asia on kuitattu.
Kysymys työn pyyteettömyydestä on sekin kaksijakoinen. Tutkija työskentelee usein ulkopuolisen rahoituksen turvin, kun tutkittavat ovat hankkeessa mukana vilpittömällä viitseliäisyydellään. Kuuluisiko osa tutkijan ”palkasta” myös
informanteille? Esitin tämän kysymyksen Porvoon romanimusiikin festivaalien
2006 yhteydessä kuulijoille ja vastaukset – myös romaniasiainneuvottelukunnan
puolelta – olivat ”ehdoton ei”. Koettiin, että seurauksena voisi olla, että perinnettä aletaan keksiä, muuntaa ja tuottaa paremman toimeentulon perässä. Silti
jäin pohtimaan, onko sekään välttämättä huono asia, sillä näinhän on sittemmin
käynyt, kun romanien perinnemusiikin markkina-arvo on oivallettu. Työssäni
olen toiminut niin, etten koskaan ole pyrkinyt rahalliseen hyötyyn nauhoitteiden avulla. Tämäkin jalo periaate pirstoutuu siinä vaiheessa kun tutkimustyö on
palkattua. Ainoaksi vaihtoehdokseni jäänee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle
toimittamani aineistotestamenttiin kirjattu ylevä periaate: ”Katson, että Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran äänitearkisto palvelee parhaiten niin suomalaisesta
romanimusiikista innostuneita harrastelijoita ja ammattilaisia. Jatkossa toivon,
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että aineistoni palvelee romaniväestöä ja heidän musiikistaan kiinnostuneita tutkijoita ja musiikinystäviä”. Joidenkin haastateltujen taloudelliseen tilanteeseen
tämä toteamus ei valitettavasti tuone kohennusta.

Yhteenveto
Tässä artikkelissa olen keskustellut joistakin romanimusiikintutkimukseen liittyvistä käytännöllisistä ja eettisistä kysymyksistä lähtökohtanani romanien parissa
tekemäni kenttätyöt Suomessa vuodesta 1994 lähtien. Erityisesti olen kiinnittänyt
huomiota tutkijan valta-asemaan ja teoreettis-metodologisiin valintoihin sekä romanien näkökulmasta tieteellisen toiminnan tuttuuteen tai tuntemattomuuteen.
Romanitutkimuksessa on siis joukko eettisiä kysymyksiä, jotka luovat sille tiettyjä erityispiirteitä. Nämä liittyvät usein valta- ja vähemmistökulttuureiden valtaeroihin, kulttuuriseen erilaisuuteen ja historiallista taustaa vasten myös
molemminpuoliseen ennakkoluuloisuuteen. Erityisesti valtaan liittyvissä kysymyksissä tilanne on samankaltainen kuin muussakin vähemmistötutkimuksessa.
Valtaväestöstä tulevan tutkijan asema ei ole koskaan lähtökohtaisesti neutraali,
vaikka se saattaakin muuttua sellaiseksi tutkimusprosessin aikana.
Tutkimustyön ja ihmiselämän yhteen sitovuus tulee esiin kaikessa mitä teemme. Tähän tapaan myös eettisyyden voi ymmärtää suhtautumisena elämään ja
siten myös tutkimukseen: eräänlaisena elämäntapana ja tapana olla maailmassa. Kuten edellä olemme huomanneet, myöskään musiikintutkimuksessa esiin
nousevat kysymykset eivät aina ratkea tämän arvokkaaksi mielletyn periaatteen
hyväksymisellä vaan eettistä pohdintaa tarvitaan tutkimustyön eri vaiheissa.
Eettisyyden sisältöä voidaan hyvin purkaa vastakohtien avulla: toiminnan
puhtaus/likaisuus, ahneus/anteliaisuus, pikkusieluisuus/suurisieluisuus, rehellisyys/epärehellisyys ja niin edelleen. Tässä sivuamme Wittgensteinin (1986:
24–25) määritelmiä etiikasta siinä, mikä tutkimuksessa on hyvää, tärkeää, merkityksellistä ja elämänarvoista. Silti määritelmistä riippumatta vieraantumista ja
esineellistymistä ei ihmistutkimuksessa, musiikintutkimus mukaan lukien, voida
sulkea eettisen käsitepiirin ulkopuolelle.
Tätä käsikirjoitusta työstäessäni olen läpikäynyt prosessin, jossa suhtautumiseni kenttätutkijan henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvaan reflektiiviseen
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tutkimusotteeseen on muuttunut idealistisesta skeptiseksi. Nähdäkseni ”puhdasta” tiedettä ole, vaan tieteellisessä käytännön toiminnoissa on aina jo ennalta asetettu ne päämäärät, joita tutkimuksella tulee olla. Päämäärät puolestaan
syntyvät tieteellisestä perinteestä, tutkimuksen käytännöllisistä lähtökohdista
ja niistä syistä, joiden vuoksi kutakin tutkimusta tehdään. Nämä seikat eivät estä sitä, että tutkimustuloksilla saattaa olla merkitystä myös muussa yhteydessä,
kuten toisissa aineistoissa ja käytännöissä.
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