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Esipuhe 
Taina Kinnunen, Timo Ylimaunu ja Johanna Ylipulli 
 
Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa järjestettiin 23.–24.4.2009 
neljästoista kulttuurintutkimuksen seminaari otsikolla Elämäntarina – Elinkaari. 
Seminaari oli osa vuodesta 1994 jatkunutta perinnettä, jossa opiskelijat 
harjoittelivat tieteellisen seminaarin järjestämistä ja esitelmöintiä yhteistyössä 
henkilökunnan kanssa. Erityisesti kirjallisuuden, kulttuuriantropologian ja 
historiatieteiden opiskelijat osallistuivat seminaariin innokkaasti. Tällä kertaa 
seminaari järjestettiin yhteistyössä Suomen elämäntarinayhdistys ry:n kanssa. 
Tieteellisestä tapahtumasta saatiin näin laajempaa yleisöä kiinnostava. Muun 
muassa omasta elämänpolustaan ja rakkauden merkityksestä puhunut laulaja ja 
kirjailija Rainer Friman veti paikalle runsaasti yleisöä. Muita pääesiintyjiä olivat 
kasvatustieteen professori Leena Syrjälä, Suomen Elämäntarinayhdistys ry:n 
puheenjohtaja Anja Vähäaho, naistutkimuksen verkostonlehtori Tuija Saresma, 
arkeologian dosentti Georg Haggrén sekä Ljubov Nikitina ja Tatjana Rautio 
Karjalan kansallisten kulttuurien keskuksesta. 

Monitieteinen seminaari pääalustuksineen ja työryhmineen herätti paljon 
ajatuksia, ja moni osallistuja sai uusia virikkeitä ja näkökulmia työhönsä. 
Seminaari osoitti, miten moniulotteisesti elämäntarina voidaan ymmärtää ja miten 
erilaisista näkökulmista sitä voidaan tarkastella. Ihminen hahmottaa, kokee ja 
kertoo oman elämäntarinansa yhä uudestaan rakentaen siten minuuttaan. 
Elämäntarina muovautuu ajallisesti, paikallisesti ja sosiaalisesti muuntuvissa 
olosuhteissa. Jokainen kantaa elämäntarinassaan tiedostettua ja tiedostamatonta 
kokemuskertymäänsä, ja samalla ympäröivää kulttuuriaan. Elämäntarina on sekä 
yksilöllinen että yhteisöllinen, ja myös tapa tarkastella toisen elämäntarinaa on 
kulttuurisidonnainen. Myös yhteisöillä on omat elämäntarinansa, kuten myös 
esineillä, rakennuksilla, kylillä ja muilla materiaalisen kulttuurin ilmentymillä. 
Aatteet, opit, käytänteet ja normit läpikäyvät omat elinkaarensa sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja luonnonympäristöllisesti vaihtuvissa olosuhteissa. Taiteellisilla 
prosesseilla, ihanteilla ja taideteoksilla ovat elämäntarinansa, jotka neuvotellaan 
kohtaamisissa varttuneempien ja aloittelevien taiteilijoiden sekä yleisön välillä. 

Tapahtuman jälkeen virisi ajatus monitieteisestä kokoelmateoksesta, joka 
antaisi lukijalle kuvan elämäntarina-tematiikkaan liittyvän tutkimuksen 
runsaudesta ja monista perspektiiveistä. Seminaarin osallistujille lähetettiin 
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kirjoituskutsu, ja lopulta julkaistavaksi ovat päätyneet tässä kokoelmassa olevat 
kahdeksan tekstiä. Teos on jaettu kolmeen temaattiseen kokonaisuuteen, joiden 
tekstit keskustelevat toistensa kanssa tutkimusaiheittensa pohjalta. 

Ensimmäinen osa nostaa esiin kirjallisuustieteen, naistutkimuksen ja 
filosofian alueelle kuuluvia kysymyksiä. Tarkastelussa on tekstin ja sen 
tulkitsijan, tutkijan tai tavallisen lukijan suhde. Tuija Saresma ottaa artikkelissaan 
kantaa elämäkertojen tutkimuksen traditioon, jonka hän tulkitsee 
sukupuolinäkökulmasta kapeaksi. Saresma pohtii esimerkkien avulla, miten 
ennakko-oletukset sukupuolista saattavat ohjata tutkijoiden tapaa lukea 
elämäkertoja. Jarkko Lauri pureutuu runouden tulkintaan omassa artikkelissaan, 
joka Saresman tavoin haastaa lukijan pohtimaan sanojen ja lukijan suhdetta. 
Tarkastelun kohteena on Eeva-Liisa Mannerin runo ”Duo”, joka piirtää esiin koko 
luomakunnan elämänkaaren suuret kuvat: elämän luomisen ja tarkoituksen, 
luonnonjärjestyksen, kuoleman sekä hyvän ja pahan taistelun. Lauri kysyy, 
kenelle runon sisältämä kysyminen ja kehottaminen on suunnattu ja miten runoa 
voisi tulkita Levinasin toisen kohtaamisen etiikan näkökulmasta. 

Toisen osan tekstejä yhdistää niiden sijoittuminen musiikin maailmaan ja 
pureutuminen erilaisten roolien sekoittumisiin. Kaija Huhtanen tarkastelee 
portfolioita osana musiikinopettajiksi opiskelevien pedagogisia opintoja. Miten 
opiskelijoiden elämäkerrat heijastuvat vapaamuotoisissa portfolioissa? Oma 
tausta, muusikkous, on osa musiikinopettajan identiteettiä – ainakin 
ihannetapauksessa – ja portfoliotyöskentelyn avulla nämä voidaan liittää toisiinsa, 
Huhtanen argumentoi. Luovat tavat tuottaa portfolioita näyttäytyvät 
persoonallisina elämänkuvauksina Huhtasen esimerkeissä. Musiikinopettajan 
muusikkous on niin ikään keskiössä Eeva Kaisa Hyry-Beihammerin artikkelissa, 
joka käsittelee Matti Raekallion pianonsoiton opetusta. Hyry-Beihammer 
analysoi, millaisten opetustarinoiden avulla Raekallio välittää tietojaan ja 
taitojaan oppilailleen. Opetushetket näyttäytyvät kollektiivisen musiikillisen 
perinteen kerrontatilanteina, joissa neuvotellaan tulkinnallisten konventioiden 
elinkaaresta. Tuuli Talvitien artikkeli päättää artikkelikokoelman muusiukkoutta 
pohtivan osan.. Hän tarkastelee omakohtaisten kokemustensa avulla, miten 
tutkijan ja muusikon toiminta ja identiteetit sekoittuvat ja kohtaavat 
hedelmällisellä tavalla. Talvitien väitöskirjatyöhön kytkeytyvät konsertit ovat 
esimerkki tutkimuksen annin laajenemisesta akateemisten piirien ulkopuolelle, 
kohti uusia yleisöjä. Väitöskirjakonsertteja voi myös ajatella siltana menneen ja 
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nykyisyyden välillä: ne herättivät eloon perinnesävelmiä ja niiden avulla kenties 
jo unohtuneita tarinoita ja tunnelmia. 

Teoksen viimeisessä osassa historia näyttäytyy päätepisteensä saavuttaneina 
elämänkaarina ja muistumina menneistä elämäntarinoista. Tutkimuksen kautta 
menneet tarinat saavat kuitenkin uuden alun ja elämän. Anitta Heikkilä kuvaa 
artikkelissaan maalaiskansakoulun käsityönopetuksen elinkaarta ja sen suhdetta 
laajempiin käsityönopetuksen opetussuunnitelmiin. Käsityö asettuu myös osaksi 
laajempaa elämänkulkua, sillä lasten koulussa valmistamilla käsitöillä oli roolinsa 
ja käyttötarkoituksensa maaseudun arjessa. Georg Haggrén puolestaan tarkastelee 
keskiaikaisen Mankbyn kylän rakennetta, toimintaa, elämänkaarta sekä sitä, miten 
kylä arkeologisen tutkimuksen myötä herää uudelleen eloon. Kokoelman lopuksi 
vierailemme Italiassa hautakammioissa, joissa etruskien arvoitukselliset 
maalaukset yhä tanssivat kahden ja puolen vuosituhannen takaa. Sanna Lipkin 
esittää, että kuvien tarkkaa tarkoitusta on vaikea tietää. Aika on peittänyt niiden 
syntyhetkeen liittyvät tapahtumat ja haudannut merkitykset, mutta nykyisen 
tieteellisen tiedon valossa niitä voi pyrkiä tulkitsemaan. 

Kiitämme lämpimästi kaikkia kirjoittajia peräänantamattomasta ponnistelusta 
tekstien valmistumiseksi ja hyvästä yhteistyöstä. Lisäksi kiitämme artikkeleiden 
arvioijina toimineita henkilöitä, jotka kaikki edustavat alansa vankkaa 
asiantuntemusta. Yksi heistä oli FT Jari Kauppinen, joka menehtyi kesken 
julkaisuprosessin. Myös toisen valovoimaisen persoonan elinkaari saapui 
päätökseensä työmme aikana. Hankkeemme kantava voima ja seminaarilaisiin 
lähtemättömän vaikutuksen tehnyt Suomen Elämäntarinayhdistys ry:n 
puheenjohtaja Anja Vähäaho poistui keskuudestamme pitkäaikaisen sairauden 
murtamana. Omistamme syntyneen kokoelmateoksen Anjalle ja Jarille – 
elämäntarinoiden tutkimuksen ja keräämisen tarina jatkukoon. 
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Sukupuolen luennat ja elämän kerronnan kolmio 
Tuija Saresma 
 
Arkiajattelussa sukupuolella viitataan usein naisiin ja miehiin kahtena 
kyseenalaistamattomana ja toisiaan täydentävänä ryhmänä. Myös 
omaelämäkertojen tutkimuksessa on toisinaan otettu lähtökohdaksi tällainen 
perustavanlaatuinen kahtiajako.1 1990-luvun suomalaisessa 
elämäkertatutkimuksessa toistettiin oletusta naisille ja miehille tyypillisestä 
tavasta kertoa elämästään ja siis omaelämäkerran lähtökohtaisesta 
sukupuolittuneisuudesta (ks. esim. Ahola 1993; Kortteinen 1994; Roos 1994; 
1995; Siltala 1994). Kuva elämäkertojen selvärajaisesta sukupuolittuneesta 
ilmaisusta on tutkimuksessa kuitenkin toistuvasti osoitettu yksinkertaistavaksi 
(Hyvärinen 1994; 1998; Tigerstedt 1994; Hyvärinen, Peltonen & Vilkko 1998; 
Rojola 2002; Liljeström 2004; Saresma 2005; 2010). 

Kahden sukupuolen olemuksellisen vastakkainasettelun hylkääminen 
tutkimuksen lähtökohtana ei tarkoita sukupuolen hylkäämistä 
analyysikategoriana.2 Tässä artikkelissa tarkastelen omaelämäkertojen sukupuolen 
rakentumista tutkijaluennassa. Kiinnostukseni kohteena on tutkijan teoreettisen 
paikantumisen vaikutus analyysiin ja tulkintoihin. En ole niinkään kiinnostunut 
siitä, kuka on kirjoittanut omaelämäkerran, enkä siis siitä, miten tekijän sukupuoli  
näyttäytyy tekstissä. Kiinnostavampaa on se, miten tutkijaluennat tukevat tai 
purkavat käsitystä tietynlaisesta sukupuolesta. 

                                                           
1 Seuraavan kaltainen näkemys omaelämäkertojen lähtökohtaisesta sukupuolittumisesta ja käsitys 
kirjoittajan sukupuolen ja ilmaisutavan kytköksistä elää kokemukseni mukaan omaelämäkerran 
kirjoittajien ja lukijoiden mielessä: 

 
Elämäkertatutkijat ovat todenneet miesten ja naisten kirjoittavan omasta elämästään eri 
tavalla. Miehet kertovat tarinansa kronologisesti tapahtumien kautta, konkreettisesti ja 
täsmällisesti, keskittyen vain omiin vaiheisiinsa. Naisten kerronta on puolestaan erikoisella 
tavalla episodimaista ja katkelmallista. He esittävät tulkintoja elämänkokemuksistaan ja 
huomioivat läheistensä tarinat. (Lue rinnakkain nais- ja mieselämäkertoja ja vertaile.) 
(Oman elämän tarinat 2009; ks. myös esim. Ahola 1994.) 

 
2 Jo vuonna 1998 ilmestyneen artikkelikokoelman Liikkuvat erot. Sukupuoli elämäkertatutkimuksessa 
esipuheessa toimittajat Matti Hyvärinen, Eeva Peltonen ja Anni Vilkko ehdottavat, että 
sukupuolisensitiivisen omaelämäkertatutkimuksen suuntana voisi olla 
pyrkimys ”monivivahteisempaan, aste-, painotus- ja sävyeroja etsivään vertailuun esimerkiksi sen 
suhteen, mikä merkitys ’toisella’ tai ’toisilla’ on miesten ja naisten omaelämäkerroissa” (mt., 15). 
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Narratiivitutkija Matti Hyvärinen (1998, 311) on huomauttanut, että ei ole 
mitään ”yhtä, luonnollista ja kaikkien tutkijoiden jakamaa tapaa lukea 
elämäkertoja”. Tämän ajatuksen innoittamana kysyn, miten tutkijan ennakko-
oletukset säätelevät lukemistapahtumaa. Ennakko-oletuksilla viittaan tutkijan 
teoreettisiin ja tietoteoreettisiin paikantumisiin. Esitän, että tutkijan usein 
lausumaton käsitys sukupuolen ontologiasta vaikuttaa hänen luentaansa. 
Käsityksellä sukupuolen ontologiasta viittaan siihen, ajatteleeko tutkija 
sukupuolen olevan jotakin myötäsyntyistä vai mieltääkö hän sukupuolen 
pikemminkin omaelämäkerrallisessa kerronnassa tehtävänä eli performoitavana; 
perustuuko sukupuoli hänen mielestään biologiseen ja annettuun kahtiajakoon vai 
ajatukseen jatkuvasta muokkaamisesta ja sukupuolen mahdollisista variaatioista. 

Tutkijan tulkintoihin vaikuttaa se, mihin omaelämäkertatutkimuksen 
lukutapaan tutkijalukija kiinnittyy: suhtautuuko hän elämäkertateksteihin 
esimerkiksi realistisina kuvauksina todellisuudesta tai konstruktionistisesti 
pikemminkin kerrontahetkestä kertovina narratiivisina tekoina (ks. Hyvärinen 
1998). Toinen tulkintoihin vaikuttava seikka on teoreettinen paikantuminen eli se, 
ajatteleeko tutkija esimerkiksi evoluutiopsykologisesti elämäkertojen kuvastavan 
ihmisen ikiaikaista luonnetta ja ”sosiaalisten ilmiöiden pysyvyyttä” (Roos 2002) 
vai niiden performatiivisesti osallistuvan jatkuvasti muutoksessa olevan subjektin 
muovaamiseen (Butler 1990/2006; Kaskisaari 2000). Itse paikannun tutkijana 
jälkistrukturalistisen feministisen sukupuolentutkimuksen, kriittisen 
kulttuurintutkimuksen ja monitieteisen, performatiivisuutta korostavan 
omaelämäkertatutkimuksen keskusteluihin. Käsitykseni sukupuolesta 
performatiivisena ja omaelämäkerrasta keskeisenä sukupuolen esittämisen ja 
tekemisen paikkana (ks. Kaskisaari 2000) on saanut vaikutteita Judith Butlerin 
teoreettisesta ajattelusta ja queer-teoriasta, ja se näkyy tekemissäni 
tutkijatulkinnoissa. 

Tutkijan paikantumisen vaikutusten pohdinta liittyy omaelämäkertojen 
lukutapojen ja metodologian kehittelyyn. Ehdotan, että tapaamme lukea 
omaelämäkertaa voisi avartaa liu’uttamalla omaelämäkertatutkimuksessa 
erillisinä tasoina pidettyjä kirjoittajaa, elämäkertatekstiä ja sen lukijaa lähemmäs 
toisiaan. Eri tasoja yhdistävää luentaa voisi hahmottaa kolmiona, jonka kärjet ovat 
omaelämäkerran tekijä, elämäkertateksti tyyleineen ja teemoineen sekä lukija. 
Kolmiomallin avulla on mahdollista tarkastella omaelämäkerran merkityksen 
syntymistä prosessina, jossa jokaisella kärjellä on oma paikkansa. Seuraavassa 
keskityn lukijan – ja tässä erityisen tutkijalukijan – paikantumisen pohdintaan. 
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Tarkoitukseni on myös katsoa elämäkertoja oletetun binaarisen ja normatiivisen 
sukupuolimallin ohi tai yli. Elämän kerronnan kolmiossa on siten kyse 
sukupuolen feministisestä, moninaisuuden ja intersektionaalisuuden 
mahdollistavasta luennasta. Luenta voi myös osoittaa, että naisten ja miesten 
omaelämäkertojen joskus varsin selkeänä näyttäytyvä ero ei kenties johdukaan 
omaelämäkertojen tietynlaisuudesta, vaan tutkijoiden tavasta lukea niitä. 

Seksielämäkerrat analyysin kohteena 

Luen seuraavassa uudelleen kahden tutkijan artikkelissaan ”Pidättyvyyden polven 
naisten ja miesten rakkaustyylejä” analysoimaa elämäkertaa ja heidän sen 
pohjalta tekemiään tulkintoja. Se on julkaistu Matti Hyvärisen, Eeva Peltosen ja 
Anni Vilkon toimittamassa artikkelikokoelmassa Liikkuvat erot. Sukupuoli 
elämäkertatutkimuksessa (1998)3, joka on vaikuttanut suomalaiseen 
omaelämäkertatutkimukseen ja omaan tutkimuksen tekemisen tapaani. Kirjan 
artikkeleissa käsitellään muun muassa naisten ja miesten kuvauksia kodista, 
kirjallisten omaelämäkertojen muotoa ja rakennetta, heteroseksuaalisten 
kohtaamisten kerrontaa ja seksuaalisia eroja. Kulttuurintutkimus-lehdessä 
julkaistussa arviossani kirjasta (Saresma 2000) kiittelin artikkelikokoelman 
toimittajia siitä, että he kritisoivat 1990-luvun suomalaista elämäkertatutkimusta, 
jossa esitettiin väliin melko pintapuolisenkin aineiston käsittelyn perusteella 
sukupuolten kaksinapaiseen hahmottamiseen perustuvia väitteitä esimerkiksi eri 
sukupuolille tyypillisistä kirjoitustyyleistä. Monissa Liikkuvien erojen 
artikkeleissa otettiin aiempien tutkijaluentojen tulkinnat sukupuolesta uudelleen 
analysoitavaksi. Puheena olevassa artikkelissa kuitenkin lähtökohtana oli 
sukupuolten välinen ero. Miehet ja naiset nähtiin kahtena ”sukupuoliluokkana” 
(Rakkaustyylejä, 244), vaikka artikkelin kirjoittajat tuovat esille, että miesten ja 
naisten ”luokat” menevät osin päällekkäin esimerkiksi rakastetuksi tulemisen 
kokemuksen suhteen (mt., 271). 

Rakkaustyylejä ja seksuaalisia skriptejä kartoittanut artikkeli hämmensi 
minua arvion kirjoittamisen aikaan viittauksillaan sosiobiologiaan, mutta myös 

                                                           
3 Artikkeli on arvostettujen elämäkertatutkijoiden ja professorien Elina Haavio-Mannila ja J. P. Roos 
kirjoittama. Kirjoittajien henkilö ei ole tämän artikkelin kannalta kiinnostava. Viittaan jatkossa 
vain ”tutkijoihin” tai ”kirjoittajiin”; suorissa lainauksissa viittaan artikkeliin nimellä ”Rakkaustyylejä”. 
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metodologisten valintojensa takia4 (mt., 60–61). On ymmärrettävää, että 
tilastotieteellisen koulutuksen saaneet sosiologit lähtevät liikkeelle ajatuksesta, 
että sukupuoli on yksinkertaisesti sosiologinen taustamuuttuja, jonka avulla on 
hyvä lähteä järjestelemään materiaalia, semminkin kun 1990-luvulla sukupuolen 
teoretisointi ei ollut suomalaisessa tutkimuksessa muutenkaan yhtä monisyistä 
kuin 2000-luvun queer-tutkimuksellisen käänteen myötä. Anakronismin uhallakin 
kysyn silti, mitä tulkintamahdollisuuksia avautuisi, jos tutkijalukija ei ottaisi 
sukupuolta olemuksellisena ja biologisena faktana, vaan ajattelisi Judith Butlerin 
ajattelua seuraillen, että ”sukupuoliero eli jako naisiin ja miehiin ei (….) ole vain 
yksinkertaisesti olemassa oleva asia vaan vaivannäön tulos, ja sen yksittäiseen 
tekemiseen ja laajamittaiseen tuottamiseen voi kiinnittää analyyttista huomiota” 
(Pulkkinen & Rossi 2006, 10). 

Rakkaustyylejä -artikkelissaan tutkijat tarkastelevat vuonna 1992 kerättyjä 
seksuaalielämäkertoja, joilla täydennettiin samana vuonna hankittua survey-
aineistoa. Kaikkiaan seksielämäkertakilpailuun osallistui 175 kirjoittajaa, joiden 
teksteistä tutkijat ovat valinneet artikkeliinsa tarkasteltavaksi 38 kertomusta. 
Tutkijat kuvaavat aineistoaan seuraavasti: 

”[..] kirjoittajat ovat syntyneet vuosina 1917–1936 ja kuuluvat näin ollen ns. 
seksuaalisen pidättyvyyden sukupolveen [..]. [Tähän] vanhimpaan ryhmään 
kuuluvista oli molempia sukupuolia suunnilleen saman verran eli 20 naista ja 
18 miestä.” (Rakkaustyylejä, 244–245.) 

He päätyivät analysoimaan seksuaalielämäkertoja survey-aineiston rinnalla, sillä 

”seksuaalielämäkerta-aineisto paljastaa (…) piileviä ja hienosyisiä rakkauden 
piirteitä, joita on vaikea tavoittaa pelkästään haastattelu- ja 
kyselymenetelmin. Kun elämäkerta- ja haastatteluaineistoja käsitellään 
yhdessä – kuten seuraavassa tehdään – on mahdollista jossain määrin kuvata, 
ymmärtää ja tulkita eri sukupuolten ja sukupolvien rakkauskarttoja (Money 
1993) tai seksuaalisia käsikirjoituksia (Francoeur 1990).” (Rakkaustyylejä, 
239.) 

Tutkijat ottavat vajaasta neljästäkymmenestä omaelämäkerrasta artikkelissaan 
käsittelyyn yhteensä 37 lyhyttä, 2–30 rivin mittaista tekstikatkelmaa. He ovat 
varovaisia tulkinnoissaan ja kuvaavat suomalaisten käsityksiä sukupuolen ja 
seksuaalisuuden suhteesta survey-aineiston ja elämäkerroissa sanotun pohjalta 

                                                           
4 Ihmettelin erityisesti sitä, että tekstuaalista elämäkerta-aineistoa käsiteltiin samalla tavalla kuin 
survey-aineistoa. Näistä ”laadullisen” omaelämäkertatutkimuksen metodologia on minulle tutumpaa, 
ja rajaankin tässä artikkelissa käsittelyni vain omaelämäkerroista tehtyihin tulkintoihin. 
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yleistäen, varoen ottamatta itse eksplisiittisesti kantaa. Tekstiin on kuitenkin 
lipsunut essentialistisen sävyisiä, mutta aineiston kautta toteen näyttämättä jääviä 
kommentteja esimerkiksi siitä, että ”miehet kertovat enemmän aviosuhteen 
ulkopuolisista hullaantumisista, naiset rakkaudesta puolisoonsa” (Rakkaustyylejä, 
246). Tutkijat myös toistavat aineistolla perustelematta dikotomiaa miesten 
rationaalisuudesta ja naisten tunneherkkyydestä todeten: ”vastakohtana miehille 
monet naiset kertovat tunteista, jotka rakastumisvaiheen jälkeen jatkuvat 
onnellisessa rakkausavioliitossa” (mt., 249). Seuraavassa esitän, että analysoitu 
omaelämäkerta-aineisto antaa mahdollisuuksia myös muihin kuin tämänkaltaisiin 
tulkintoihin. 

Tutkijat asettavat artikkelissaan naiset ja miehet lähtökohtaisesti vastakkain 
tavalla, joka määrittää koko artikkelin logiikkaa järjestämällä aineiston käsittelyn 
yhtäältä naisten, toisaalta miesten elämäkertojen rakkauskuvauksiin, esimerkiksi 
käsittelemällä elämäkertoja alaluvuissa, jotka on nimetty ”Rakkaus5 miesten 
kuvaamana” ja ”Rakkaus naisten kuvaamana” (sivuilla 247–252 ). Myös aineiston 
esittely tehdään kahtiajakoa noudattaen, kuten käy ilmi seuraavista lainauksista 
(lihavoinnit minun): 

”Sitä vastoin vastavuoroinen rakkaussuhde puolison kanssa auttaa joitakin 
miehiä pysymään uskollisena. (s. 248.) 

”Vastakohtana miehille monet naiset kertovat tunteista, jotka 
rakastumisvaiheen jälkeen jatkuvat onnellisessa rakkausavioliitossa.” (s. 
249.) 

”Epäsymmetrinen suhde aiheuttaa rakastavalle naiselle surua, kateutta ja 
katkeruutta ja saattaa johtaa jopa itsemurhayritykseen (ks. myös 140, Nainen, 
55 vuotta). Miesten suhtautuminen yksipuolisiin rakastumisiin vaikuttaa 
kyynisemmältä kuin naisten. Monet miehet, jotka tuntevat, ettei heidän 
vaimonsa rakasta heitä, hakeutuvat muiden naisten seuraan, ottavat 
rakastajattaren.” (s. 252.) 

Artikkelissa esitetään myös aiempaan, lähinnä seksologiseen tutkimukseen 
viitaten stereotyyppisiä käsityksiä naisten ja miehen seksuaalisuudesta: naisia 
luonnehditaan siteeratussa tutkimuskirjallisuudessa ”suhdesuuntautuneeksi” 
ja ”käytännöllisiksi”, kun taas miesten seksuaalisuutta määrittävät ”seksuaalinen 

                                                           
5 Marja Kaskisaari (1998) kritisoi tapaa, jolla seksielämäkertakirjoituskilpailukutsu oli muotoiltu, sillä 
siinä ei mainittu rakkautta lainkaan. Valitsin tämän analyysin kohteeksi nämä tästä huolimatta 
rakkaus-sanan alle laitetut siteeraukset, koska niissä tehdään jo alaluvun otsikossa jaottelu naisiin ja 
miehiin. 
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sallivuus”, ”eroottisuus” ja ”leikkisyys” (Rakkaustyylejä, 243). Vaikka artikkelin 
tarkoitus ei ole testata tai todentaa näitä väitteitä, niiden ongelmaton 
siteeraaminen kenties kuvastaa kirjoittajien käsitystä sukupuolen ja 
seksuaalisuuden suhteesta. Lisäksi lukutapa, jossa sukupuolet asetetaan 
lähtökohtaisesti vastakkaisiksi ja yksittäiset kirjoittajat asetetaan sukupuolensa 
edustajina valmiiseen kuvioon, jossa heidän oletetaan toimivan tietyllä tavalla, 
rajoittaa tulkintamahdollisuuksia. 

Pyrin muutamia artikkelissa lainattuja elämäkertakatkelmia 
uudelleenlukemalla osoittamaan, miten tutkijoiden omat ennakko-oletukset 
vaikuttavat heidän tulkintoihinsa. Esittelen ensin tutkijoiden artikkelinsa 
alaluvussa ”Rakkaus miesten kuvaamana” sivun verran käsittelemää elämäkertaa, 
jota he kutsuvat vaikuttavaksi kuvaukseksi rinnakkaisrakkaudesta.6 

”Seksuaalielämäkertansa kirjoittaneet miehet kuvaavat usein intohimoista 
rakkautta toiseen naiseen, eivät vaimoonsa. Erään miehen kuvaus äkillisestä 
rakastumisesta keski-iässä toiseen naiseen on vaikuttava: 

Katsoimme toisiamme vain. Heti meissä tapahtui halu syleillä toisiamme. 
Hyväksyimme toistemme kasvot ja vartalon, hymyn ja jo nyt kaipasimme 
toistemme silmien tuiketta. (…) Oli alkamassa Joukon elämässä uusi 
kiirastuli 52-vuotiaana. 

Olin taas rakastunut ensi silmäyksellä kuten hänkin. Nyt se oli kielletty 
rakkaus. (…) Lähenimme toisiamme. Tunsimme olevamme kohtalotovereita. 
Tarvitsimme toisiamme. (…) Olimme onnellisia tanssiessamme täydessä 
salissa toisten seassa. Voi niitä helliä katseita ja rutistuksia. Vanha mies, 
tunsin taas vapinaa ja jalkoja heikotti hänen läheisyytensä. 

Omaelämäkerran kirjoittamisen aikoihin rakastavaiset olivat jo 12 vuoden 
ajan tapailleet miehen lenkkeilyreitillä tai autossa sivuteillä, missä he 
suutelivat ja halasivat nopeasti toisiaan: 

Elän tunteesta, jonka saan kun tapaan hänet pienen hetken, jolloin hän 
painautuu varttani vasten. Tuntuu, että tuhat suuta suutelee minua, tuhat 
kättä kiertyy kaulalleni. Intohimon aallot pyyhkivät ylitseni. Rakkauden ja 
seksuaalisuuden tunteiden kokemiset ovat valtavat. (…) Tänä päivänä elän 
onnellisena kahden naisen rakkaudesta ja tunteesta, että voin rakastaa kahta 
elämäni naista. Odotan vaimoltani niitä harvoja hetkiä, jolloin hän haluaa 
rakastella kanssani. 

Mies ei tarinaa kirjoittaessaan ollut vielä ollut sukupuoliyhdynnässä 
rakastettunsa kanssa, vaikka molemmat tunsivat voimakasta seksuaalista 

                                                           
6 Sisennetty teksti on suoraa lainausta tutkijoiden tekstistä. Elämänkertalainaukset on kursivoitu. 
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halua (Hatfield & Rapson 1987, 259). Kumpikin kärsi rakastelun nälästä, 
mutta kertojan mielestä oli parempi odottaa kuin liialla kiireellä tuhota 
kokonaisia elämiä. Hän näkee rinnakkaisrakkautensa parantavan 
aviosuhdettaan: 

Se on antanut minulle voimaa jaksaa paremmin auttaa ja palvella sairasta 
vaimoani. Onnellisena uudesta rakkaudesta saan uutta voimaa olla 
kärsivällinen ja inhimillinen häntä kohtaan. (123, Mies, 64 vuotta)” 

(Rakkaustyyppejä, s. 247) 

Olen samaa mieltä kirjoittajien kanssa tulkinnasta, että omaelämäkerrassa on kyse 
seksuaalisesta halusta. Sen kerronta noudattelee tuttuja konventioita: törmäämme 
samankaltaisiin halun kuvauksiin – merkitsevä katse, tanssilattia, intohimon aallot 
– televisiossa, iskelmissä, kirjoissa, kaikkialla nykykulttuurissa. Voi myös olettaa, 
että kertoja on pyrkinyt mahdollisimman värikkääseen kuvaukseen tehdäkseen 
oikeutta tunteidensa syvyydelle ja vakuuttaakseen lukijansa, kenties myös omaa 
kulttuurisen mallin mukaista maskuliinisuuttaan korostaakseen. Toisaalta on 
kiinnostavaa, että kerronnassa ei korosteta yhdyntää, vaikka siihen keskittyvää 
rehentelyä kenties odotetaankin kulttuurissamme miehiltä.  
Rakkaustyylejä -artikkelin kirjoittajat toteavat kulttuurisesti jaettujen 
seksuaalimoraalisten käsitysten näkyvän useimmissa seksielämäkerroissa siten, 
että ”seksuaalisissa elämäntarinoissa miehet keskittyvät fyysisen rakastelun 
kuvaukseen, kun taas naisten kertomuksissa romanttisella rakkaudella on 
keskeisempi sija” (s. 271). Tässä lainauksessa ei kuitenkaan rehennellä 
seksikokemuksilla, vaan kerronta nojaa pikemminkin romanttiseen narratiiviin, 
jota on pidetty naisille tyypillisenä. 

Katkelmasta voi lukea muitakin kaksinapaista sukupuolen hahmottamista 
kyseenalaistavia piirteitä. Ensinnäkin lainauksen omaelämäkerrallisessa 
kerronnassa subjektia rakennetaan suhteessa toiseen tai toisiin, vaimoon ja 
erityisesti uuteen rakkauteen. Näin ollen se kyseenalaistaa perinteisen käsityksen 
omaelämäkerrasta autonomisena ja individualistisena kertomuksena (esim. 
Gusdorf (1980/1956).  Toisten ihmisten onkin osoitettu olevan tärkeitä yhtä lailla 
naisten kuin miesten omaelämäkerroissa (esim. Friedman1988; Miller 1994). 

Toiseksi kerronnan tietyn tunteellisuuden, ilmaisuun liittyvän 
affektiivisuuden, voisi leimata naiselliseksi ja hahmottaa sen vastakkaisena 
miesten omaelämäkertojen oletetulle rationaaliselle, mutkattomalle ja lakoniselle 
asiatyylille. Tällainen ajatus tyylin sukupuolittuneesta tyypillisyydestä liittyy 
feministisen tutkimuksen kyseenalaistamaan ajatukseen naisten tunteellisuudesta, 
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joka poikkeaa miehisestä, järkisuuntautuneesta tavasta hahmottaa maailmaa 
(Heinämaa & Reuter 1996). Jo lyhyen omaelämäkertakatkelman subjektin 
rakentumisen ja tyylin tarkastelu osoittaa, että omaelämäkertojen ilmaisu on 
monisyisempää kuin mitä naisten ja miesten ja siten myös heidän 
omaelämäkertojensa oletettu kahtalaisuus antaisi olettaa. 

Kirjallisuudentutkija Rita Felski (1989, 42–43) on vaatinut, että sukupuolen 
ja esitystavan tai tekstin teemojen oletettu yhteys olisi purettava. Oletus siitä, että 
kirjoittajan sukupuoli määrittää kirjoituksen tyyliä pakottaa lukijan jäljittämään 
tekstistä sukupuolieroa. Ennalta määrätyssä, ideologisessa lukutavassa ero 
varmasti löytyykin: jos tutkija etsii tekstisisällöstä tai esitystavasta esimerkkejä 
dikotomisesta sukupuolesta, hän kyllä myös löytää niitä – mutta jotakin muuta 
voi jäädä huomaamatta. Useampia tulkintoja avautuu, mikäli lähtökohdaksi ei 
oteta dikotomista sukupuolikäsitystä, vaan ajatellaan sukupuoli 
omaelämäkerrallisessa kerronnassa performoitavana asiana. 

Vaihtoehtoisia tulkintoja 

Sukupuolen tutkijaluennassa performatiivisuus voisi tarkoittaa toisin toistamisen 
paikkojen etsimistä ja houkuttelemista esille rivien väleistä sen sijaan, että tutkija 
lukisi elämäkertatekstiä yksinkertaisena todistuksena siitä, millaisia naiset ja 
millaisia miehet ovat. Seuraavassa tarkastelen edellä siteerattua 
omaelämäkertakatkelmaa kuvauksena siitä, kuinka kirjoittaja kuvaamalla tekee, 
performoi, tietynlaista sukupuolta, en miehen elämää ja seksuaalikokemuksia 
heijastavana miessukupuolen piirteiden manifestaationa. 

Rakkaustyylejä -artikkelin kirjoittajien kokonaistulkinta analysoidusta 
omaelämäkertakatkelmasta on mahdollista lukea toisin. Tutkijoiden mukaan 
kertomuksessa on kyse siitä, miten mies ”rinnakkaissuhteensa” eli syrjähyppynsä 
avulla parantaa avioliittoaan, jossa ei ole tarpeeksi seksiä. Tällaisen jopa 
(hetero)seksistisen tulkinnan sijaan elämäkerran tapahtumia voisi lukea myös 
perinteisiä sukupuolirooleja horjuttavana. Toisen palveleminen ja hoiva yleensä 
liitetään naistapaiseen (Veijola & Jokinen 2001) toimintaan, mutta hoivaaja, jolta 
edellytetään ”kärsivällisyyttä ja ”inhimillisyyttä”, on tässä elämäkerrassa mies. 
Katkelman voi ajatella myös purkavan ajatusta miesten ja naisten erilaisesta 
seksuaalisuudesta: vaikka kirjoittaja ei koe saavansa rakastella vaimonsa kanssa 
niin usein kuin hän miehenä haluaisi, hän samalla rikkoo perinteistä käsitystä 
naisten seksuaalisesta passiivisuudesta kuvatessaan voimakasta 
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molemminpuolista seksuaalista vetovoimaa uuden rakkauden kanssa. Elämäkerta 
toimiikin tulkintani mukaan kahteen suuntaan: se sekä purkaa että vahvistaa 
kaksinapaista käsitystä sukupuolesta eli ”sitä, miten sukupuolena pitämämme 
asia, ’naisen’ ja ’miehen’ välinen ero, saadaan aikaan” (Pulkkinen & Rossi 2006, 
10). 

Sukupuoli ei ole ainoa ihmisiä eriarvoisiin asemiin yhteiskunnassa asettavista 
eroista, vaikka se lienee yksi tärkeimmistä tavoista, joilla jäsennämme 
arkikokemustamme ja paikkaamme maailmassa. Intersektionaalisuuden ajatuksen 
mukaisesti myös monet muutkin hierarkkiset erot, kuten rotu tai etninen alkuperä, 
seksuaalinen suuntautuminen, yhteiskuntaluokka ja koulutus, ruumiin 
toimintakyky (vammattomuus tai vamma) tai uskonto asettavat ihmisiä 
yhteiskunnassa eriarvoisiin asemiin. Tärkeää olisi myös tarkastella erojen 
leikkaamiskohtia ja suhteita (Valovirta 2010). Omaelämäkertatutkijat ovat 
pohtineet erityisesti seksuaalisuuden merkitystä omaelämäkerrallisessa 
kerronnassa (Plummer 1995; Kaskisaari 1995), ja jonkin verran myös etnisyyttä 
(Huttunen 2002).  Jo Liikkuvissa eroissa Eeva Peltonen (1998) pohti luokan ja 
sukupuolen merkityksiä omaelämäkerrallisissa haastatteluissa arvioidessaan 
tutkijakollegansa tulkintoja; silti yhteiskuntaluokan pohdinta tuntuu olevan vasta 
tulossa elämäkertatutkimukseen (ks. esim. Koskinen-Koivisto 2008). 

Intersektionaalisen lukutavan innoittamana esitän vaihtoehtoisen luennan 
Rakkaustyylien heteronormatiiviselle (käsitteestä ks. Rossi 2006) oletukselle 
rakkauden kokemuksesta yleismaailmallisena, mutta lähtökohtaisesti 
sukupuolittain eriytyneenä (Rakkaustyylejä, s. 240−241). Tutkijat olettavat 
analysoimansa elämäkerran kertovan automaattisesti heteroseksuaalisesta 
rakkaudesta ja määrittelevät sen kirjoittajan toiseen naiseen rakastuvaksi 
mieheksi. Rakastumiskohtauksessa ei halun kohteen sukupuolta kuitenkaan 
mainita. Kertomusta olisi suhteellisen helppoa tulkita homoseksuaalisen suhteen 
syttymisenä: viittaukset ”kiirastuleen” ja ”kiellettyyn rakkauteen” 
sekä ”kohtalotoveruuteen” tukisivat tätä tulkintaa. Tutkijat mainitsevat 
muutamaankin otteeseen elämäkerroissa viitatun myös homoseksuaalisuuteen 
(Rakkauden täyttymys, 245; 260)7. Rakkaustyyli -artikkelissa miehen ja naisen 
välinen heteroseksuaalinen halu näyttää kuitenkin olevan kyseenalaistamaton 

                                                           
7 Liikkuvissa eroissa julkaistussa artikkelissaan “Rakkauden täyttymys. Seksuaaliset erot ja 
romanttinen rakkaus” Marja Kaskisaari (1998) tarkastelee niitä omaelämäkertoja, joissa puhutaan bi- 
tai homoseksuaalisuudesta; näitä oli 175 elämäkerran aineistossa 25. 
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lähtökohta, sääntö, jota muutamat viittaukset muunlaiseen seksuaalisuuteen vain 
vahvistavat. 

Olisiko mahdollista lukea omaelämäkertakatkelmaa myös muiden 
leikkaavien erojen, kuten yhteiskuntaluokan, etnisyyden tai iän kautta? 
Tanssilattiat ja lenkkipolut sekä kerronnan tietynlaisen romanttis-eroottisen 
ilmaisun voi halutessaan assosioida liittyväksi (alemman) keskiluokan 
elämäntapaan. Tutkijana tulkitsen kirjoittajan kuuluvan luokkaan, jossa ei käydä 
sinfoniaorkesterin konserteissa mutta ei lauleta karaokeakaan, ei pelata golfia 
mutta huolehditaan kunnosta kuitenkin. Tähän yhteiskuntaluokkaan kuuluvien 
ihmisten voi ajatella olevan sukupuolen ja seksuaalisuuden määrittelyjen ja 
käytäntöjen suhteen kohtalaisen konservatiivisia, mutta ei äärimmäisen 
vanhoillisia. Lavatanssit ja sivutiet liittyvät mielessäni myös tietynlaiseen 
stereotyyppiseen suomalaisuuteen. Oletukseni liittyvät tietenkin myös ikään ja 
sukupolveen – sekä omaani että käsitykseeni ”pidättyvyyden polveen” kuuluvan 
kirjoittajan kokemuksista. 

Intersektionaalinen lukutapa havainnollistaa, että omaelämäkerran subjekti ei 
rakennu pelkästään sukupuolensa kautta, vaan myös rodun, yhteiskuntaluokan ja 
seksuaalisuuden kokemusten kautta (de Lauretis 2004, 37). Tällä tavoin lukemalla 
seksuaalielämäkerroista voi löytää kohtia, joiden avulla on mahdollista ”purkaa 
yhtenäistä rakennelmaa valkoisesta suomalaisuudesta ja yhtenäisestä 
kansakunnasta sekä dekonstruoida myyttisiä ja läpikotaisin heteroseksuaalisia 
käsityksiä ’suomalaisesta naisesta’ ja ’suomalaisesta miehestä’”, kuten visuaalisen 
kulttuurin tutkija Leena-Maija Rossi (2009, 192) ehdottaa – siis myös 
tutkimuksen keinoin tuoda esille ja problematisoida kaikkialla kulttuurissamme 
toistuvia, normatiivisia suomalaisen valkoisen heteroseksuaalisuuden 
representaatioita (mt., 201). 

Avoimien tulkintojen etiikka 

Olen edellä lukenut toisin Rakkaustyylit -artikkelissa käsiteltyä omaelämäkertaa. 
Tulkintojani voi kenties pitää kaukaa haettuina, mutta niiden tarkoitus on 
demonstroida tapaa, jolla tutkijalukijan positio ja kenties tiedostamattomatkin 
ennakko-oletukset vaikuttavat luentaan.  Kirjallisuudentutkija Nancy K. Millerin 
(1994, 18) mukaan meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, että luennassa on 
kyse tulkinnoista liittyen itseemme ja toisiimme, erillisyyteen ja erontekoon, 
autonomiaan ja suhteisuuteen. Tulkinnat ovat historiallisia ja 
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kontekstisidonnaisia, ja ne kiteytyvät lopulta kysymykseen meistä lukijoina, siitä, 
miten (ja miksi) haluamme lukea omaelämäkertaa tietynlaisena, sekä siitä, mitä 
ideologioita on erilaisten lukutapojen – esimerkiksi dikotomisen tai eroja 
painottavan – takana. 

Ambivalenssin etsiminen on tutkimuksellisesti kiinnostavampaa kuin 
stereotyyppien toistaminen (Rossi 2009, 194–195). Totuttujen lukutapojen 
kyseenalaistaminen esittämällä niille vaihtoehtoja liittyy myös tutkimuksen 
etiikkaan. 

Tutkijan eettiseen vastuuseen kuuluu avata uusia lukemisen mahdollisuuksia 
ja sitä kautta kenties utooppisia tiloja juuri kiinnittämällä huomiota niihin kohtiin, 
joita on mahdollista tulkita toisin kuin on totuttu tekemään. Tutkijalla on 
velvollisuus suhtautua kriittisesti aiempaan tutkimukseen sen sijaan, että vain 
toistaisi sen tuloksia tai esittäisi siihen vedoten ”iskeviä sanontoja koettelematta 
itse perusteluja” (Hyvärinen 2004, 298). On siis varottava ”kuulemasta vain sitä 
mitä haluamme kuulla tai sitä mikä sopii kulloisiinkin tarpeisiimme ja 
kiinnostuksen kohteisiimme tai ideologisiin mieltymyksiimme” (Andrews 2007, 
sit. Merrill & West 2009, 74). Tietoisuus omista lukutavoista ja sitoumuksista 
sekä niihin liittyvistä taustaoletuksista ja niiden avaaminen myös lukijalle lisää 
tutkimuksen luotettavuutta. 

Artikkelin alussa hahmottelemani elämän kerronnan kolmio muistuttaa 
sellaisen omaelämäkertojen luennan tärkeydestä, joka ottaa huomioon sekä 
kirjoittajan, tekstin että lukijan. Yhteiskuntatieteilijät ovat painottaneet 
ensimmäistä erityisesti pohtiessaan tutkimuseettisiä kysymyksiä ja kerrotun 
suhdetta todellisuuteen; humanistit ovat usein kiinnittäneet huomiota 
nimenomaan tekstin tasoon ja ilmaisuun. Toki on mietitty myös sitä, kuinka 
omaelämäkerran oletettu sisäislukija tai yleisö (esimerkiksi tutkijoiden 
kirjoituspyyntö kirjoittamisen motivoijana) vaikuttaa siihen, mitä ja miten 
kerrotaan. Lukemisen merkityksenantoprosessina tai tutkijan omien 
paikantumisten aito pohdinta on ollut harvinaisempaa. 

Olisi toki mielenkiintoista tarkastella myös tutkijoiden luennan kytköksiä 
heidän yhteiskunnalliseen asemaansa tai kulttuuriseen pääomaansa tai vaikkapa 
tutkijan oman syntymävuoden ja seksuaalisuuden vaikutuksia tulkintoihin (Ruoho 
2006, 40–41). Oman paikan ja poliittisten, taloudellisten ynnä muiden 
sitoumusten säännöllinen pohdinta lienee terveellistä kenelle tahansa tutkijalle. 
Lukemisen metodina elämän kerronnan kolmio ei kuitenkaan keskity tutkijan 
itsereflektioon, vaan pyrkii huomioimaan tutkijan teoreettisen paikan vaikutukset 
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elämäkertojen analyysissa. Se ei ole patenttiratkaisu, kaava jota voi soveltaa ja 
jonka avulla tutkimus automaattisesti muuttuu paremmaksi. Kolmio on 
pikemminkin työskeema, jollaista feministiteoreetikko Rosi Braidotti (1994) 
kuvaa: ei paradigma vaan kartta, apukeino, joka pyrkii ylittämään dikotomioita ja 
korostamaan moninaisuutta ja eroja. Kolmio lukemisen mallina liittyy myös 
tutkimuksen avoimuuteen. Jätänkin kuvion leijumaan – en lopullisena totuutena, 
en metodisena välineenä, vaan mahdolliseksi inspiraatioksi kokeiluihin. 
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Elämän annetut merkitykset 

Retoris-eettinen kritiikki ja läheisyyden puhe Eeva-Liisa 
Mannerin runossa ”Duo” 

Jarkko Lauri 
 

Duo 
 
Mikä kostea pimeä sykkivä avaruus, 
minkä kärsivällisen äidin kohtu 
synnytti muodot jäsen jäseneltä, 
toisti historiat kuin groteskit muistumat, 

5 tuhosi ja synnytti jälleen? 
 
Huomenna kukaties meidät ravistetaan toiseen huoneeseen 
ruudutetulle lattialle 
talonpojan ja kuninkaan viereen, ja tornin ja ratsun, 
kaikilla sama kohtalo: syödä ja tulla syödyksi. 

10 Tai leikimme tähdillä, enkelien veneillä, 
maalaamme auringon taivaan ruutukattoon, 
niityt maan päälle, 
 
lämpimät metsät, lehdot tuoksuvat, 
ruokojen viuhkat, valon taittamat, 

15 tuulen sulkea ja avata; pantterit tuulen alle, 
ja norsut, torvien soittajat; 
laitumet 
karitsoiden kulkea, kukkien avautua, 
perhojen solmia kukkien avioliitot 

20 (mikä värin ja lemmen meri, polygaamiset kirjeet kultaiset), 
 
ja lopuksi hiljaisuuden, lintujen kutoa laulunsa: 
kuin silkki ne loistavat indigon syvyydessä, 
kuin hauras ommel – 
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Jumala, 
25 miksi tunteesi oli niin syvä,  

että lahjoitit kuville elämän?  
Miksi anteliaisuutesi niin suuri 
että hylkäsit maailman meille? 
Luotusi kärsivät. Silmiimme on kylvetty 

30 kymmenentuhatta kauhua, 
mielemme on osoitettu hulluudeksi ja himoksi.  
Haavaiset aasit kantavat taakkojamme, 
koirat, sinun koirasi, ainoat uskolliset 
joiden silmät enää loistavat kiintymyksen surusta. 

35 Oletko nähnyt? Pyhimyksen silmät 
eivät ole kärsivällisemmät! 
Canis Domini. Ja Columba, Columba, 
kyyhkynen, lemmikkisi, on syöpäläisiä täynnä.  
Miehet harhailevat, 

40 pakanat ja juutalaiset, 
tähdet eivät opasta, ei lempeä Orion, 
korkeuksissa siitetty, Tuonelassa syntynyt 
taivaan paimen. 
 
Miksi loit huonoimman kaikista maailmoista? 

45 Miksi annoit sairaudelle suloisen kuoren? 
Miksi paratiisi on helvetti? Miksi elämä on kuolema? 
Miksi rakkaus on viha? Miksi kylmyys on rauha? 
Miksi hyvyys on tyhmyys? Miksi Saatana sai siivet, 
vapaan tahdon ja todistelutaidon? 

50 Miksi luopuminen on lunastus? Miksi tyhjyys on täyttymys? 
Miksi totuus on loistava valhe? 
 
Peruuta nämä kuvat! Palaa leikkimään 
helmitaulullasi, 
anna eläimille rauha. (109—OL66.) 

 
Eeva-Liisa Mannerin runo ”Duo” sisältyy kokoelmaan Orfiset laulut, jonka 
ensipainos ilmestyi vuonna 1960. Manner julkaisi runosta kolme erilaista 
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versiota, joista tässä artikkelissa keskityn vuoden 1966 versioon.8 Runosta voi 
hahmottaa elämänkaaren suuria kuvia, kuten syntymä, kuolema ja kärsimys. 

Runon otsikko ”Duo” on arvoituksellinen. Duo tarkoittaa kahden ihmisen 
yhteistä laulua, mutta mikä on tämä laulu, ja kenen kanssa lauletaan? Runon 
puhetilanteessa toteutuva kohtaaminen on monitulkintainen. Puhuja näyttää 
puhuttelevan Jumalaa (säe 24), mutta kuuleeko Hän? Vai kenelle hän puhuu, kun 
hän käskee ”Peruuta nämä kuvat!” (säe 52)? Onko sanat sittenkin suunnattu 
lukijalle – tai puhujalle itselleen? Kenen pitäisi lopulta totella käskyä? 

Analysoin ”Duon” kohtaamista ensinnäkin anglo-amerikkalaisten 
lyriikantutkijoiden Jonathan Cullerin ja Northrop Fryen9 apostrofin eli puhuttelun 
merkityskuvion avulla. Tahdon kuitenkin kehittää Cullerin ja Fryen ajatuksia 
retoris-eettiseksi kritiikiksi eli laajentaa lyriikan puhetilanteen tulkintaa 
liettualais-ranskalaisen filosofi Emmanuel Levinasin etiikan suuntaan.10 Tällöin 
runon puhetilanne avautuu levinaslaisiin Eroksen ja Thanatoksen, läheisyyden ja 
katoavuuden teemoihin. Laajennan apostrofin tulkintamahdollisuuksia 
määrittelemällä läheisyyden puheeksi ja deiktisyyden tähän läheisyyteen 
osoittaviksi eleiksi. Filosofisesti keskityn pohtimaan sitä, miten Levinasin 
läheisyyden ja antamisen käsitteet kytkeytyvät toisiinsa ja miten tämä kytkös 
vaikuttaa lukijan rooliin runon kuvien ja äänten ymmärtäjänä. Teoriaosuuden 
jälkeen havainnollistan analyysiesimerkeillä joitakin retoris-eettisen kritiikin 
mahdollistamia lukemistapoja. 

                                                           
8 Tässä käytetyt ”Duon” sarjanumerot (esim. 109—OL66-R) ovat peräisin Tuula Hökän toimittamasta 
Mannerin runojen kriittisestä laitoksesta (Manner 1999). OL= Orfiset laulut,1960; OL66=vuoden 
1966 korjattu painos ja R= Runoja 1956–1977. Vuoden 1966 versioon teoksessa Runoja 1956-1977  
tehdyt muutokset näkyvät kriittisen laitoksen alaviitteissä.  Viimeinen versio on muodoltaan tiukin. 
Olen valinnut tähän vuoden 1966 version, koska se on ilmavampi ja taiteellisesti täysipainoisin. 
Merkittävin vuoden 1980 version muutos on lopetussäkeessä ”anna olioille rauha” (109—66-R), 
vrt. ”anna eläimille rauha” (109—OL66). Olion käsite kattaa koko eliökunnan, myös ihmisen. Muutos 
kertonee Mannerin ihmispessimismin lientymisestä 1970-luvulle tultaessa.  
9 Olen kiitollisuudenvelassa Vesa Haapalalle ja Holger Lillqvistille (2010), jotka nostavat Cullerin ja 
Fryen retorisen lyriikan tutkimuksen keskiöön.  
10 Kertomakirjallisuuden tutkimuksessa on pitkät perinteet eettiselle kritiikille. Myös Levinasin 
inspiroimia lähestymistapoja on useita (ks. Brax 2004.) Hyvä esitys levinaslaisen kritiikin suhteesta 
postmoderniin taiteentutkimukseen on Gibson (1999). Oman teoriani kehittelyssä ovat olleet tärkeitä 
kollegoideni kommentit Kirjallisuuden valtakunnallisessa tohtoriohjelmassa ja konferensseissa. 
Erityisesti tahdon kiittää Stephen Barkeria, Jari Kauppinen –vainajaa, Taina Kinnusta, Kuisma 
korhosta, Pirjo Lyytikäistä ja Hugh J. Silvermania. 
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Kohti kuvan muodostumisen kritiikkiä 

Manner-tutkija Tuula Hökkä (1991, 234–237, kt.) on vakuuttavasti osoittanut, että 
Mannerin tuotannon peruskuva on moderni allegorian muoto nimeltä paraabeli. 
Se on lopusta alkuun aukeava opettava vertauskertomus. Analysoimalla retoris-
eettisesti runon apostrofisuutta voidaan mielestäni tulkita myös sitä, miten ja 
millä keinoin paraabelin opettavuus kohdistuu vastaanottajalle. Auli Viikarin 
(1998, 280–282, 288–289, 302) mukaan lukija tekee runoa ja osallistuu runoon 
ennen kaikkea lukemisen nyt-hetkessä, jossa korostuu apostrofisuus, deiktisyys, 
metalyyrisyys eli runon luomisen itsereflektio sekä enargeia eli lukijan 
ruumiillisesti kokema elävän- ja todenkaltaisuus. Nämä runousopin käsitteet ovat 
keskeisiä myös retoris-eettisessä tulkinnassa. 

Klassisessa retoriikassa apostrofi merkitsee puhujan äkkinäistä kääntymistä 
jonkun yleisön joukossa olevan tai poissaolevan puoleen (Culler 1983, 135). 
David Herman (1994) määrittelee apostrofin tiukasti yleisön eli romaanin lukijan 
puhutteluksi. Lyriikassa se on nähdäkseni määriteltävä väljemmin Fryen (2000, 
249–250) tapaan: apostrofille on ominaista elollisen tai elottoman puhuttelu 
(esimerkiksi itse, toinen, personifioitu abstraktio, luonnonhenki, rakastaja, ystävä,  
muusa, esine tai Jumala). Culler toteaa inspiroivassa artikkelissaan ”Apostrophe” 
(1977), että lyriikka on lajiluonteeltaan apostrofista, vaikka tietystä runosta ei 
löytyisikään suoria puhuttelun rakenteita. Apostrofi ei representoi jotain reaalista 
puhetilannetta, jossa joku sanoo jotakin jollekulle eikä myöskään jotain tiettyä 
tapahtumaa, vaan se on ääneen kirjoittamisen figuuri, joka saa aikaan fiktiivisen, 
diskursiivisen tapahtuman. (Culler 1983, 137, 152–153; 1985, 38–40.) Cullerin 
esityksen taustalla on Fryen lajiteoria, jonka tämä esittää kuuluisan Anatomy of 
Criticism -teoksensa (1957) neljännessä esseessä ”Rhetorical Criticism: Theory of 
Genres”. Fryen mukaan analyysiä ohjaavana periaatteena tulisi olla genrejen 
erilainen vastaanottajasuhde. Lyriikan genrelle on ominaista, että runoilija puhuu 
(ääneen) ikään kuin itsekseen ja yleisö on näkymättömissä. Frye toteaa, ettei 
antiikin tai hänen aikansa retoriikassa ole sanaa eri asemiin joutuvalle lukijalle 
saati runon äänen yksittäiselle vastaanottajalle. (Frye 2000, 246–249.) Fryen 
radikaalin havainnon innoittamana ehdotan, että vastaanottajaa tulisi kutsua 
lukija-Minäksi. Ymmärrän vastaanottajan ja runon suhteen samaksi kuin 
Levinasin etiikan perusasetelmassa: kyse on Minän ja toisen kasvojen (visage) 
kohtaamisesta.11 
                                                           
11 Kohtaamisen käsitteestä mannermaisessa filosofiassa ja taiteessa, ks. Korhonen & Räsänen 2010. 
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Kun Frye analysoi puhetilannetta, hän pohtii useimmiten sitä, miten kirjoitus 
syntyy. Sen välillä, miten kirjoittajan mieli luo teosta ja miten vastaanottajan 
mieli tulkitsee sitä, on syvällinen yhteys. Kullekin genrelle ominainen 
vastaanottajasuhde ohjaa sekä kirjoitus- että tulkintatapaa. Esimerkiksi kirjailijan 
suhde lyriikan vastaanottajaan on eri kuin draaman vastaanottajaan. Apostrofi on 
figuuri, jossa kirjoittajan ja vastaanottajan tietämisen, suhteiden luonnin ja 
kommunikaation tavat kietoutuvat yhteen perustavaksi merkityskuvioksi. Tämän 
kuvion tulkinnassa hahmottuu poeettisen persoonan konstituutio tietyissä 
suhteissa runossa esiintyvään sana-ainekseen (Frye 2000, 268, 271–272; Culler 
1983, 142–143, 146). Retorisessa tutkimuksessa poeettinen persoona tarkoittaa 
puhujaa, jonka äänen runon lukija hahmottaa retorisen minän puhe-esitysten 
perusteella. Retorinen minä hallitsee runon arvoja ja asenteita runoilijan 
auktoriteetilla. Hän jäsentää esityksen runon fiktiiviselle, kirjaimellisen tason 
näyttämölle ja liikkuu ajallisesti ja paikallisesti puhetilanteesta toiseen. Tulkinnan 
tasolla puhetilanteen muuttuminen merkitsee puhuja-aseman vaihdosta: lukija voi 
hahmottaa retorisen minän arvot ja asenteet eri näkökulmasta. (ks. Lehikoinen 
2007.) Retoris-eettiselle kriitikolle pelkkä puhuja-asemien kartoitus ei riitä; 
poeettinen persoona tarkoittaa sekä lukija- että runoilija-Minän 
persoonallistumista runon tulkinnan edetessä. Runossa ilmenevän toisen 
erilaisuus horjuttaa Minän totunnaisia kognitiivisia hahmotustapoja ja vaikuttaa 
siten tämän persoonallisuuden muotoutumiseen. Puhujuus tarkoittaa siis eri 
äänten yhteenkietoutumista suhteessa lukija-Minään. Apostrofi on moniääninen, 
polyfoninen. 

Jos kirjoittamisen ja lukemisen välillä on yhteys, niin miten retorinen 
merkityskuvio hahmottuu kirjoittajan ja lukijan mielessä? Fryen mukaan runon 
lyyrisyys eli esimerkiksi rytmi ja kirjailijan genretietoisuus (eli 
vastaanottajasuhde) organisoivat runon muotoa ja ohjaavat sitä, millaisia kuvia 
kirjoittaja runoon valitsee. Kirjallisuus koostuu merkityskuvioista, joissa 
lyyrisyys eli musiikillisuus (melos) sitoo tarinan ja sen kieliopillisuuden (lexis) 
yhteen kuvallisuuden (opsis) kanssa. Kun vastaanottaja tutkii lyyrisyyden ja 
kuvallisuuden yhdistymistä, hän analysoi mielikuvituksen ja ajattelun perustavaa 
yhteyttä. Samalla lyyrisyys kytkee vastaanottajan suoraan praktiseen, sosiaaliseen 
aikaan eli suhteisiin ja toimintaan. Tässä aristoteelisen aistiluokituksen 
tulkinnassaan Frye (2000, 243–246) kytkee lyyrisyyden vastaanottajan 
kuuloaistiin ja kuvallisuuden näköaistiin eli vastaanottajan tapaan hahmottaa kuva 
tilallisesti. Lähtökohtanani on, että apostrofin figuuriin tulisi liittää paitsi kuulo- ja 
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näkö- myös tuntoaisti, ja tähän Levinasin etiikka tarjoaa mahdollisuuksia. Siinä 
missä runoa laativa kirjoittaja on runoilija-Minä, on vastaanottaja lukija-Minä. 

Lukija-Minä kohtaa aisteillaan toisen kasvojen läheisyyden ja sen poissaolon 
kuviin jättämät jäljet. 

Culler (1983, 138–152) kehittelee Fryen ajatuksia esittämällä, että 
apostrofinen aika on lukemisen nyt-hetken (transsendenttista) yhteyttä runon 
kirjoittamisen hetkeen. Apostrofi kutsuu kuvien avulla esiin näkymättömiä 
voimia, joista tulee runoilijan tai lukijan mielen uusi sisältö. Näiden kuvien 
ylevyys toisaalta hämmentää mieltä, toisaalta harmonisoi maailmat ikään kuin 
yhtenäisemmäksi universumiksi. Subjekti/objekti-erottelu ylittyy, koska puhuteltu 
ikään kuin muuttuu objektista toiseksi subjektiksi ja (runoilija)subjektin 
voimavaraksi. Usein lyriikka on niin keskeislyyristä, että runossa 
puhutellusta ”sinä”-subjektista tulee runoilijan mielen totunnaisten sisältöjen 
muunnelma. 

Nähdäkseni Cullerin tarkastelussa lukemisen ja kirjoittamisen suhde on 
johonkin läheisyyteen osoittava eli deiktinen, sillä lukijasuhde syntyy runon ”nyt-
hetken” ja ”sinän” vaikutuksesta. Eettisesti on ongelmallista, jos ”sinästä” (vrt. 
runossa ”tunteesi”, säe 25) tulee runoilija- tai lukija-Minän mielen sisällön 
muunnelma. Cullerilainen näkemys, jossa toisen puhuttelu kääntyy aina lopulta 
runoilija-Minän oman voiman ilmaisuksi, on perustaltaan romanttinen. Retoris-
eettisestä näkökulmasta apostrofissa puhutellun sinän (vrt. ”Peruuta”) täytyy 
pysyä toisena jo senkin vuoksi, ettei ylevän ja uutta aistitietoa luovien kuvien 
vaikutus ehdy. Pelkkä puhuttelu ei nimittäin takaa puhutellulle subjektin arvoa, 
sillä hän esineellistyy samassa suhteessa kuin häntä puhuttelussa lähestyvät kuvat 
esineellistyvät lukija- ja runoilija-Minän mielessä. Kaavamainen ja haltuunotettu 
kuva ”sinästä” ei enää ole luova voimavara. Fryen–Cullerin tarkastelua tulisikin 
mielestäni täydentää levinaslaisella kognitiokriittisellä näkökulmalla, joka tutkii 
kuvan muodostumisen eettistä merkitystä. 

Kasvot eivät ole Levinasille näköaistilla tavoitettava objekti vaan ne puhuvat 
kirjoituksessa diskursiivisesti ja epäsuorasti. Ne ovat metonymia eli korvaus 
kaikelle, joka ei palaudu näköaistilla tavoitettavaan ja kognitiivisesti hallittavaan. 
Kasvot ovat figuuri tai vastafiguuri (counterfigure), joka näyttää kuvallisen 
figuratiivisuuden rajat. (Korhonen 2008, 462–464.) Nähdäkseni lukija-Minän 
tehtävänä on tutkia näitä rajoja ja rajojen löytämisen tapoja. Lyriikka on 
keskeislyyristä, muttei itsekeskeistä: on muistettava, että lukemisen hetkellä 
lähinnä lukija on itselleen Minä. 
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Edelleen Culler (1983, 138–152) toteaa, että apostrofi tihentää tunnetta ja 
saattaa yhteen eri todellisuuksia eli tekee runosta toisen fiktiivisen kohtaamisen 
tilan. Retoris-eettisessä tarkastelussa kohdattava on ymmärrettävä persoonallisena 
toisena, jolloin tunteiden tihentyminen tarkoittaa toisen läheisyyttä ja tämän 
ylevyyden aiheuttamaa järkytystä. Tällöin lukija-Minä analysoi antamisen 
käsitettä eli sitä, mitä toinen antaa vastaanottajalle ja sitä, mitä vastaanottaja antaa 
lukemalla runoa vastuunalaisesti. 

Retoris-eettinen analyysi saattaisi ratkaista ongelman, jonka esitykseen Culler 
päättää artikkelinsa. Hän nimittäin toteaa (1983, 153–154), ettei hänen 
esittämillään käsitteillä voida täysin ymmärtää, mitä tapahtuu, kun brittikirjailija 
John Keatsin runon ”This living Hand” minä ojentaa kättään lukijalle: ”here it is - 
/ I hold it to you.” Tulkitsen, että ele on deiktinen (”here”), sitä on vaikea 
palauttaa runoilija- ja lukija-Minän mielen muunnelmaksi ja se antaa jotakin – 
Culler ei nähdäkseni tiedosta, että toinen on jo läsnä hänen analyysissään – 
nimittäin siinä kunnioittavassa ihmettelyssä, jonka runon kädenojennus hänessä 
aiheuttaa. Se puhuu kasvoille ominaista läheisyyden kieltä, joka ikään kuin vaatii 
häneltä vastausta, jota hän ei pysty pukemaan sanoiksi. Mutta miten kasvojen 
läheisyys ilmenee deiktisesti? 

Levinas sanoo, että ”[k]un toisen läsnäollessa sanon ’Tässä olen!’, 
tämä ’Tässä olen!’ [Me voici!] on paikka, jossa Äärettömyys astuu kieleen 
kuitenkaan tarjoutumatta nähtäväksi” (Levinas 1996a, 83; 1982, 112). Levinas 
käyttää deiktistä muotoilua ”tässä”. Perinteisesti osoittavia eleitä eli deiktisyyttä 
on pidetty ruumiillisuutta ja läsnäoloa vahvistavina eleinä (Hökkä 2001, 189, viite 
3). Levinasilla ilmaisua ”tässä” ei voida kuitenkaan irrottaa Minän olemisesta 
toisen kasvojen (äärettömyyden) läheisyydessä. Analysoidessaan apostrofin 
deiktisyyttä lukija-Minä ikään kuin sanoo ”tässä olen” ja muuttuu osaksi deiktistä 
elettä: hän tarkastelee omaa suhdettaan läheisyyteen ja ottaa vastuun lukemisesta. 
Se, mitä Levinas nimittää läheisyydeksi ja filosofi Martin Buber aktuaalisuudeksi 
kohtaa klassisen retoriikan aktuaalisuuden käsitteen. 

David Hermannin (1994) mukaan aktuaalisuus on retoriikassa perinteisesti 
liitetty apostrofiin. Apostrofin ohella deiktisyys aktualisoi vastaanottajaa. 
Deiktisyyden muotoja ovat spatiotemporaalisesti osoittavat eleet 
kuten ”sinä”, ”tässä”, ”nämä” tai ”nyt”. Esimerkiksi proosassa havaittava sinä-
muotoinen kerronta (you) ei välttämättä viittaa vain fiktiivisen maailman sisälle 
tai virtuaalisesti puhujan itsereflektioon, vaan se voi viitata näiden lisäksi 
reaaliseen, yksittäiseen lukijaan. Tällöin on kyse lukijan aktualisoimisesta eli 
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tämän ottamisesta mukaan diskurssiin. Herman nimittää tällaista moniaalle 
viittaavaa sinä-muotoa kaksoisdeiktisyydeksi (double deixis). Herman pitäytyy 
sinä-muotoisen kerronnan analyysissä, mutta apostrofin tarkastelussa on 
huomioitava muutkin deiktiset eleet. Esimerkiksi deiktistä nyt-hetkeä ilmaisee 
verbaalisesti preesens-aikamuoto. Nyt-hetkeä ei pidä irrottaa paikan ja 
ruumiillisuuden aistimellisista ilmauksista ja pronomineista (esimerkiksi sinä ja 
kollektiivinen me), jotka voivat viitata runoilija-Minään ja runon hahmoihin 
mutta myös aktualisoida lukija-Minän ikään kuin sanomaan runon edessä ”tässä 
olen”. Koska deiktisyyden viittaussuhde on näin monitulkintainen, puhun 
kaksoisdeiktisyyden sijaan polydeiktisyydestä. 

Millä tavalla lukija-Minä aktualisoituu eli on mukana polydeiktisyyden 
eleessä? Levinas (ks. 1987, 51; 1996c, 116–120) on hyvin kiintynyt Buberin 
tapaan puhua kasvoista teoksessa Ich und Du (1923, suom. Minä ja Sinä), jossa 
Buber analysoi katsojan Sinä-suhdetta taideteokseen. Buberin mukaan etäinen 
Minä–Hän- tai esineellistävä Minä–Se-suhde Toiseen on paljon yleisempi kuin 
aktuaali kohtaamisen tapa, joka on yhtä intiimi kuin se, jos Minä lausuisi 
Toiselle ”Sinä”. Buberin mukaan on tutkittava vieraantumista kohtaamisen 
aktuaalisuudesta. Analysoimalla polydeiktisiä eleitä lukija-Minä voi nähdäkseni 
tutkia, mitkä kuvat ovat vieraantuneet kasvojen todellisuudesta. 

Aktualisaatiosta seuraa, että apostrofi radikalisoituu kohtaamisen figuurina. 
Frye toteaa (2000, 249–250), että toisaalta runoilija esittää kuvat suhteessa 
itseensä, toisaalta puhuttelu muistuttaa rukouksen lajityypin I–Thou-suhdetta. 
Levinasille (1948, 777–778; 1989a, 231–233) rukous tarkoittaa olemisen 
allegoriaa, jossa Minä uhraa omat pyyteensä ja kuvansa toisten puolesta (ks. 
esimerkki 2; esimerkit jäljempänä). Allegoriselle lyriikalle ominainen I-Thou-
suhde ei tarkoita suoraa Jumalan kohtaamista vaan sitä, että lukija-Minä joutuu 
kohtaamaan kaikki ne, joihin polydeiktisyys viittaa. Levinas näyttää nimittäin 
olevan Buberin kanssa samaa mieltä siitä, että Minän sinä-suhteiden eli toisten 
(autrui) kohtaamisten summa on yhtä kuin Jumala eli englanniksi Thou (Toisen 
kohtaaminen). Jos kysymys Jumalan olemassaolosta halutaan sivuuttaa, voidaan 
rukouksen sijaan puhua vastauksista, joita lukija-Minä antaa tulkitessaan runoa. 
Lukemisessa kasvot tunkeutuvat runon kuviin ja vaativat vastausta, mikä saa 
lukija-Minän ikään kuin lausumaan toiselle "Sinä". Lukija-Minä siirtyy 
itsekkäästä asemasta ”Minä olen” vastuunalaiseen lukija-asemaan ”tässä olen 
sinua varten”. Jumalan sijaan vastausten summa lähestyy äärettömyyttä, joka on 
vastakkaista kaikelle lukija-Minän kognition rajoittamalle. 
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Tulkinnassa vastuunalaisuus tarkoittaa sitä, että lukija-Minä kritisoi omaa 
olemistapaansa runon edessä ja pyrkii kertomaan sen uudelleen suhteessa toisiin 
(Levinas 1948, 789). Lukija-Minä kritisoi tapaa, jolla hän muodostaa runon kuvia 
vertaamalla niiden vieraantuneisuutta kasvoille ominaiseen läheisyyteen. 
Levinasilla (ks. 1996a, 62–65; 1996c, 103–104) ”äärettömyys astuu kieleen” 
Eroksen ja Thanatoksen kosketuksessa. Siinä runoilija- tai lukija-Minälle 
todellistuu toisen ruumiin alastomuus, jota kasvot edustavat. Ilman toisen 
kosketusta Minä on passiivinen taiteen nautiskelija: hän toistaa ja heijastaa 
samanlaisuutta itsensä kanssa. Aistitasolla tämä ilmenee loputtomana nautinnon- 
ja kognition tasolla vallan- ja omistuksenhaluna (ks. esimerkki 1). Kosketuksessa 
lukija-Minä havahtuu siihen, ettei toista voi palauttaa Minänruumiiseen ja 
identiteettiin. Minän kognitio ei voi rajoittaa toisen alastomuutta; sen merkitys 
pakenee kohti äärettömyyttä. Minän passiivisuus muuttuu alttiudeksi toiselle ja 
omistuksen- ja nautinnonhalu rakkaudeksi, toisen äärettömiin jatkuvaksi 
haluamiseksi. Thanatos merkitsee kosketusta ilman eroottisuutta: Minä ymmärtää 
toisen alastomuuden kautta tämän haavoittuvuuden ja kuolevaisuuden (ks. 
esimerkit 2 ja 4). Minä ymmärtää, että toinen elää eri ajassa: Minä ei voi hallita 
toisen menneisyyttä ja tulevaisuutta. Kognition rajat avautuvat 
spatiotemporaalisesti universumin anteliaisuudelle. (vrt. myös Pönni 1996, 17.) 
Levinasilla kohtaaminen huipentuu siihen, mitä hän kutsuu substituutioksi: Minän 
eettiseen asettumiseen toisen paikalle, Minän valmiuteen paitsi kantaa vastuuta 
toisesta myös vastuuta toisen puolesta. Runoilija- ja lukija-Minän kognition 
muunnelmina runon oliot ovat kuvien vankeja: he eivät voi puolustaa itseään, 
mutta lukija-Minä voi asettua substituutioon siirtymällä lukija-asemasta toiseen: 
analysoimalla vuoron perään kutakin polydeiktistä viittauskohdetta. Jokainen 
viittauskohde tulkitaan eri ääneksi. 

Kuisma Korhonen (2008, 275–276; 2011, 108–109) on ehdottanut, että 
eettisessä narratologiassa voidaan soveltaa Levinasin substituution käsitettä. 
Korhosen analysoimassa ranskalaisen symbolisti Charles Baudelairen 
proosarunossa on selkeitä narratologisia rakenteita, hahmoja ja dialogia, joita 
lukija-Minän on nähdäkseni vaikeampi hahmottaa lyriikasta. Näin on sen vuoksi, 
että läheisyyden puhe ei tarkoita äänten välillä käytävää tai niiden lukija-Minän 
kanssa käymää dialogia. Sen sijaan kohtaaminen on fragmentoitunut lyriikassa 
apostrofiseen sana-ainekseen. Apostrofi ei ole vain yksi, tunnistettava ääni, joka 
suuntautuu puhujalta puhutellulle, vaan eri ääniä kutoutuu siinä yhteen. Lukija-



36 
 

Minän substituutioon kuuluu se, että hän pyrkii säilyttämään puhuttelun 
monitulkintaisuuden eli apostrofin äänten välisen jännitteen. 

Vuoron perään eri ääniä analysoivasta menetelmästä on se etu, että siinä 
vältetään poliittiselle tutkimukselle tyypillinen vastakkainasettelu sorretun ja 
sortajan välillä, jollainen syntyy myös silloin, kun Levinasin Minä–toinen-
perustilannetta analysoidaan vain yhdellä tasolla (monodeiktisesti)12. Menetelmä 
on linjassa Levinasin etiikan kanssa siinäkin mielessä, ettei substituutio tarkoita 
samastumista toiseen, niin kuin poliittisessa tutkimuksessa usein samastutaan 
sorrettuun, vaan Minän suhde toiseen on substituutiossakin asymmetrinen, 
vaihtamaton ja vastavuoroton. 

Hökkä (2001, 189, viite 4) on huomauttanut, että apostrofin kohotttaminen 
lyriikan lajifiguuriksi (Cullerin ja belgialaisen dekonstruktionisti Paul de Manin 
tapaan) aiheuttaa ongelmia, koska apostrofia, puhujaa tai puhuteltua, on joskus 
vaikeaa tunnistaa. Tämä voi pitää paikkansakin joidenkin runojen suhteen. 
Nähdäkseni polydeiktisyyden käsite helpottaa ”näkymättömän” apostrofin 
tunnistustyötä. 

Antamisen apostrofi: lukija-Minä ja kuvan rytmi 

Etenkin Paul de Manin ajattelussa apostrofin figuuri (ääni) kietoutuu yhteen 
prosopopoian eli personifikaation (kuvan) kanssa (Hökkä 2001, 166–167). 
Prosopopoia-sanan alkuperäinen merkitys ”antaa kasvot” on nähdäkseni 
ymmärrettävä kirjaimellisesti. Pohdin seuraavaksi kasvojen ajallisuutta ja sitä, 
miten ääni ja kuva kietoutuvat yhteen Levinasin rytmin käsitteen kautta. 

Kuten Leslie Hill (2005, 987) on havainnut, Levinasia kiinnosti runoilija Paul 
Celanissa kirjoittajan ja lukijan suhde juuri antamisen merkityksessä. Celan-
esseessään (1976) Levinas lähtee liikkeelle runoilijan kirjeestä, jossa tämä 
kieltäytyy kirjoittamasta esipuhetta teoksiinsa. Celanin perustelu on, että  jos 
runot ovat oikeasti siellä (”wirklich da”), ne ovat kuin ”kädenojennus”, jossa 
runoilija antaa runon ”lahjaksi” lukijalle. Levinasin (1987, 50, 53) mukaan 
antaminen on tyypillistä läheisyyden kielelle, jota runo puhuu. 

Näyttää varmalta, että Celanin runo vaikuttaa juuri tällä esisyntaktisella ja -
loogisella tasolla (kuten näinä päivinä voisi olettaa!), mutta myös tasolla, joka 
ei paljasta: se vaikuttaa sinä puhtaan koskettamisen, puhtaan kontaktin, 

                                                           
12 Esimerkiksi Hökän (2001, 167–169, 175–177) monodeiktisessä apostrofissa naislyyrikko puhuu 
valtaapitävien (miesten) ohitse tulevaisuuden (nais)sukupolville. 
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kiinnitarttumisen, halauksen hetkenä – mikä merkitsee ehkä antamisen 
[donner] tapaa aivan kuin käsi antaa [donne]. Tällä tasolla vaikuttaa 
läheisyyden kieli läheisyyttä [proximité] varten, vanhempi kuin [minän] 
olemisen totuuden kieli,—jota se luultavasti kantaa ja ylläpitää—
ensimmäinen kieli, vastaus ennen kysymystä, vastuunalaisuus 
[responsabilité] lähimmäisestä (prochain), ja tämä kieli mahdollistaa, koska 
se on toista varten, antamisen ihmeen [la merveille de donner]. (Levinas 
1987, 50; suom. JL; ks. Levinas 1996b, 41; vrt. Hillin käännös 2005, 988.) 

Siinä missä Frye hahmottaa runon ymmärtämisen nietzscheläisittäin 
yhdistelmäksi dionyysistä ja apollonista, alitajunnan näkymätöntä, luovaa kaaosta 
ja tietoisuuden näkyvää järjestystä, Levinas jakaa runon ilmaisun Sanomiseen (le 
Dire) ja Sanottuun (le Dit), joista ensin mainittu vaikuttaa Minän esitietoisella ja 
jälkimmäinen tietoisella (kognitiivisella) tasolla. Runossa ilmenevä läheisyys 
vaikuttaa Minään siten, että hän puhkeaa puhumaan ja on äärimmäisen 
vastaanottavainen ja altis antamisen (donation) mielessä. Sanominen on runoilija- 
ja lukija-Minän vastaus toiselle mutta sen sisältö ei ole niin tärkeää kuin se, että 
kyse on heränneestä vastuunalaisuuden tunnosta. Sanottu on esineellistynyttä 
Sanomista. Esimerkiksi tarinan muoto on esineellisesti loppuunsaatettu, minkä 
vuoksi se ei tavoita toisen läheisyydelle ominaista aikaa (duraatiota) (Levinas 
1948, 785; ks. myös Korhonen 2008, 462–463). 

Lyriikassa runoilija on Fryen (2000, 249–250; 1985, 34) mukaan kääntänyt 
selkänsä yleisölle ja vastaanottaja kuulee hänet niin kuin John Stuart Mill on 
todennut (Mozartin laululyriikasta) ikään kuin ohimennen, salaa (utterence 
overheard). Tätä paljon siteerattua ajatusta (esim. Culler 1983, 137 ja 1985, 38–
40) on mielestäni syytä kehittää retoris-eettisen kritiikin näkökulmasta. Ehkä 
runoilija- ja lukija-Minä ovat väkivalloin kääntäneet kasvot poispäin. Kasvojen 
hiljainen läheisyys on jotain, minkä lukija-Minä kuulee korkeintaan ohimennen, 
passiivisesti ja kääntää sen vaivihkaa toisille aisteille. Ehkä Levinas piti Celanin 
runoudesta, koska siinä runoilijan selänkääntämisen ele on ikään kuin aistittavissa 
– se vain tapahtuu. Kasvot vilahtavat. Ne koetaan ”silmänräpäyksen” (clin d’oeil) 
verran (ks. Levinas 1987, 49; vrt. Hill 2005, 988) ja ehkä juuri silloin, kun silmät 
ovat kiinni ja käsi ojentuu kosketukseen. 

Levinas kirjoittaa (1987, 53, suom. JL) lyriikan merkityskuvioista: ”Toki 
nämä esineetkin ilmenevät – poeettisen sanomisen sanottuna muotona [le dit de 
ce dire poétique] — mutta ne ilmenevät siinä liikkeessä tai eleessä, joka vie ne 
kohti toista, tämän liikkeen figuureina.” Miten Levinasin vaikeaselkoista virkettä 
voisi tulkita? Keskeistä on Sanomisen ja Sanotun ero. Esseessään ”La réalité et 
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son ombre” (1948) Levinas ei vielä käytä käsitettä Sanottu vaan puhuu kuvan 
ajasta, mitä ilmentää kuvan rytmi. Tämä aika ei ole jonkin olennon reaalista aikaa 
(duraatiota) vaan kirjallisuuden ja elokuvan tarinoille, kuvataiteelle ja musiikille 
ominaista aikaa. Se on jähmettynyttä, sillä se ei mahdollista Toisen kohtaamista 
siten, että kohtaamisen hetki olisi osa tulevaisuutta, uusi nyt-hetki. 
Todellisuudessa nämä silmänräpäykselliset nyt-hetket ovat tärkeitä, koska ne 
mahdollistavat muutoksen, kuten sen, että Minä toimii toisen vaikutuksesta toisin, 
vastuunalaisesti. Esimerkiksi tarinan rytmi määrittelee ennalta henkilöhahmojen 
ajattelu- ja toimintatavan.  Levinasin kuvan käsite on hyvin radikaali. Perinteisesti 
ajatellaan, että kuva viittaa johonkin objektiin tai olentoon, mutta Levinasilla 
kuva korvaa ne (ks. esimerkki 6). Tämä tarkoittaa, että kuvasta tulee kognition 
dominoima. Se irtoaa yhteydestään kuvaamaansa objektiin tai olentoon. Kun 
todellisuudessa toisen kohtaaminen rytmittää olemassaoloa Eroksen ja 
Thanatoksen mielessä, jäsentyy kuvan rytmi persoonattomasti ja kuuluttaa 
korkeintaan toisen poissaoloa. 

Nähdäkseni runon muoto ja sana-aines on ymmärrettävä Minän kognition 
kuviksi, mielen muunnelmiksi. Tulkitsen, että läheisyyden puhe ilmenee 
liikkeessä tai eleessä, joka suuntautuu kohti toista, kun lukija-Minä huomaa toisen 
poissaolon, tämän kuviin jättämät jäljet. Runolle on aina ominaista Sanotun eli 
kuvan rytmi, mutta lukija-Minän toista kohti suuntautuva liike vapauttaa 
kognition kuvat ymmärtämisen kehään ja mahdollistaa jonkinasteisen muutoksen 
(uudet nyt-hetket, silmänräpäykset; ks. esimerkki 5). Kun lukija-Minä asettuu 
substituutioon, jähmettynyt kuva muuttuu kohtaamisen figuuriksi eli 
merkityskuvioksi ja Minä antaa jotakin. Lyriikassa puhuvat kasvot lupaavat 
lukija-Minälle merkityksen antamisen kyvyn. Ainoa palkka, jonka lukija-Minä 
saa vastuunalaisesta toiminnasta, on universumin anteliaisuus. Se on lahja, joka 
on ikään kuin toisella panttina (gage) aina kunnes Minä vastaa toiselle. 
Lukeminen vertautuu ymmärtämisenä Sanomiseen, ja sanoessaan jotain lukija-
Minä kieltää (dedire) persoonattoman, itsekkään olemistapansa ja samalla irtoaa 
(degager) siitä persoonattomasta, esineellistyneestä roolista, johon totaliteetti eli 
kognition persoonaton järjestelmä (kuvat) on hänet sitonut (engagement). (vrt. 
Sivenius 1998, 227–228, 251.) 

Vaikka Fryen ja Levinasin käsitys rytmistä on erilainen, kummallakin runon 
lyyrisyys on se voima, joka integroi runon kuvat merkityskuvioiksi lukemisen 
hetkellä. Levinasin käsitys lyriikan äänistä saa muotoilunsa, kun hän analysoi 
Celanin ”poeettista tekoa”. Tulkinnan kannalta merkityksellisiä Levinasille ovat 
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keskeytykset (kuten alluusiot ja ellipsit), joissa puhujan tai kirjailijan toinen ääni 
puuttuu puheeseen ”aivan kuin kaksi tai useampi diskurssia asettuisi päällekkäin” 
ja äänet ”kutoutuisivat kontrapunktisesti” runon tekstuuriksi”. (Levinas 1987, 50–
51, suom. JL; ks. myös Levinas 1948, 789; alluusiosta, ks. esimerkki 1). 
Tulkitsen, että puhuja liikkuu eri äänialoissa. Toisinaan hänen äänellään on Minän 
itsekeskeinen rytmi, toisinaan hän lähestyy toista ja keskeyttää kuvallisuuden 
rytmin. Hän saattaa myös asettua substituutioon toisen paikalle ja puhua Toisen 
puolesta, mikä on yksi tapa ymmärtää rooliruno. Apostrofissa nämä eri 
puhetilanteet kutoutuvat kontrapunktisesti yhteen. Nähdäkseni Levinasin 
kontrapunktivertaus liittyy vapauden ja vastuunalaisuuden ongelmaan (ks. 
Levinas 1948, 783; ks. esimerkki 2). Polyfonisessa musiikissa kaksi tai useampaa 
ääntä soitetaan yhtä aikaa. Kontrapunktissa niillä on kullakin itsenäinen rytmi ja 
kulkulinja (tahdon vapaus), mutta toisistaan riippuvainen harmonia 
(välttämättömyys, riippuvuus toisesta) (ks. esimerkki 3). Kuvan rytmille on 
ominaista, että runoilija- ja lukija-Minä kuvittelevat olevansa vapaita ja että 
heidän tietonsa yltää todellisuuden tuolle puolen, äärettömiin, vaikka kuvan rytmi 
määrää hänen tekonsa ennalta kuin ulkoapäin determinoiva kohtalo (ks. esimerkki 
4). Levinasin kontrapunktissa toinen ääni keskeyttää rytmin ja paljastaa illuusiot. 
Substituutiossa lukija-Minä on mukana aiemman puhetilanteen keskeytyksessä, 
mitä kutsun antamisen apostrofiksi. Levinasilla kasvojen elävä olemus on se, mitä 
kuvan muoto ei saa rajoittaa. Merkityksen antaminen on kasvojen olemuksen eli 
persoonallisuuden suojelemista. Levinas sanoo, että 

”[y]htä vähän kuin maailmaa, jossa olemme, voidaan redusoida objektien 
objektiivisuuteen, voidaan kirjallisuutta johtaa takaisin mihinkään sisäiseen 
ääneen tai normatiiviseen ja abstraktiin ’arvojen’ ilmaukseen. Mielestäni 
kaikessa kirjallisuudessa puhuvat – tai sopertavat, yrittävät antaa itselleen 
muodon [se donne une contenance] tai taistelevat vääristynyttä kuvaansa 
[caricature] vastaan – ihmisen kasvot.” (Levinas 1996a, 90—91.) 

Rauha voidaan ymmärtää kasvojen taistelun päämääräksi, sillä toisin kuin edellä 
siteeratussa Antti Pönnin suomennoksessa, sana ”contenance” (ks. Levinas 1982, 
125–126) voidaan kääntää muodon sijaan olemuksen tyyneydeksi. Toisaalta 
lopullinen rauha on mahdoton ajatus, sillä Minä kantaa aina ajatuksissaan omaa 
karikatyyriään eli vääristynyttä kuvaansa. Tämä tarkoittaa, että hänen kognitionsa 
muodostama kuva itsestään (karikatyyri, Minän muoto) on aina jäljessä siitä, 
miksi hänen todelliset kasvonsa ovat tulossa (olemus). Kuvan rytmi jähmettää 
kasvot karikatyyreiksi. (ks. esimerkki 4 ja Levinas 1948, 778, 780–781.) 
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Nähdäkseni karikatyyreillä on tärkeä eksistentiaalinen merkitys: ne muodostavat 
Minä-kuvaa eli Minän muodon, jossa Minä keskittyy itseensä toisen sijaan. 
Muoto suojelee Minää. Jos Minä olisi jatkuvasti täysin altis muutoksille ja toisen 
vaikutuksille, Minän mieli hajoaisi. Kyse on itsen esineellistämisestä vanhaan, 
itselle tuttuun tai kauniiseen muotoon, mutta eettinen ongelma syntyy, jos toinen 
joutuu esineellistämisen kohteeksi. Kasvot taistelevat siis moniaistisen 
läheisyytensä puolesta ja esineellistymistä vastaan. Lukija-Minä voi auttaa 
tuomalla lyriikan taisteluhuudot kuuluviin. 

On syytä muistaa, että vaikka Levinas liikkuu eri abstraktiotasoilla, hänen 
etiikkansa lähtee aina liikkeelle kasvojen elävästä todellisuudesta. Toisaalta 
Levinasin etiikka kieltää tekemästä olioista kuvaa, toisaalta se on ehkä suopea 
kasvojen vastaanottajasuhteen mimesikselle. Tässä yhteydessä mimesis ei tarkoita 
jonkin ulkopuolisen todellisuuden kuvausta vaan sitä, miten lukija-Minä viittaa 
toisen kasvojen elävään todellisuuteen ja jäljittelee niiden herättämää 
vastuunalaisuuden tuntoa. Tällainen mimesis on vaikea toteuttaa, sillä jos (lukija-) 
Minä oletetaan analyysissa muodostuvan kuvan tekijäksi (ymmärtäjäksi), niin se, 
että Minä on muille toinen, perustuu sille, ettei Minä näe omia kasvojaan. Omaa 
runoa lainatakseni ”kasvot ovat ainoa asia, / joka on oman katseen takana, / kuva, 
jota ei voi itse hallita.” Vaikka kirjallisuudessa ilmenevä Sanominen (le Dire) on 
toissijaista jatketta kasvokkain tapahtuvalle puheelle (puhtaalle Sanomiselle, ks. 
Korhonen 2008, 462–464), voi lukija-Minä yrittää lähestyä kasvoja epäsuorasti. 
Toisaalta lukija-Minä voi kritisoida substituutiossa runon muotoa 
polydeiktisyyden, kontrapunktin ja karikatyyrin käsitteiden avulla. Toisaalta hän 
voi yrittää kuvata runolle ominaista läheisyyttä vertaamalla runon kuvia ja 
käsitteistöä niihin Levinasin käsitteisiin, joita hän käyttää kasvojen 
olemuksellisista piirteistä: alastomuus, haavoittuvuus, äärettömyys ja antaminen. 
Tällöin analyysi ikään kuin viittaa poiskäännettyihin kasvoihin. 

Mannerin lukemisen huoneet ja huuto syvyydestä 

"Duosta" voi hahmottaa huoneiden sarjan. Runon alusta lukien huoneita ovat 
annettu maisema, ”toinen huone” eli shakkipelilauta, kirkkosalimainen tila ja 
kodin lastenhuone. Vaikka tietty huone hahmottuu selkeästi tietyssä 
puhetilanteessa, apostrofinen kontrapunkti asettaa ne lomittain. Runon voi 
hahmottaa kielellisenä pelilautana, jonka yläpuolella puhuja liikkuu osoitellen 
polydeiktisesti eri kohteisiin. Runon lopun käskyissä yksi hänen äänistään on 
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vihaisesti huutavan äidin ääni. Hän osoittaa ”näitä kuvia” ja ”helmitaulua” aivan 
kuin ne olisivat lastenhuoneen esineitä, joiden luokse kakaramaisen lukija- ja 
runoilija-Minän tai Jumalan on liikuttava, jotta rauha toteutuisi. Paraabelina runo 
esittää lukija-Minälle eettisen kysymyksen: mitä nämä kuvat ovat ja mikä 
huoneista on läheisin elämälle? 
 

Esimerkki 1: Kognition rajojen ja luonnon omistajuuden osoittaminen 
 
Runon ensimmäisessä jaksossa (säkeet 1–5) puhuja kertoo luomiskertomuksen 
muodossa annetusta maisemasta, jota nimitän ensimmäiseksi huoneeksi: ”Mikä 
kostea pimeä sykkivä avaruus, / minkä kärsivällisen äidin kohtu”. Toisaalta 
apostrofinen kysymys viittaa ulkoiseen tilaan, toisaalta se on virtuaalisesti 
reflektoiva eli se viittaa puhujan kohtuun tai kohtumaiseen mieleen. Vastaavasti 
luomisessa syntyvä ”muoto” tarkoittaa mielessä kehkeytyvää filmimäistä 
(muisti)kuvaa tai maiseman olioita sikiöinä. Runon tulkintakonteksti on Genesis, 
jossa Jumala luo maailman ja ihmisen omaksi kuvakseen, ja Exodus, jossa 
Israelin kansa rikkoo kuvainkieltoa vastaan: lain mukaan Jumalasta ja olioista ei 
saanut tehdä kuvia, mutta sen sijaan kansa ryhtyy palvomaan niitä. Näin ollen se 
kuvallisuus, jota runossa läsnä oleva luojahahmo luonnostelee, viittaa aina myös 
kansaan ja ihmisiin (Jumalan) kuvana. Kuvan eri merkitykset vertautuvat 
toisiinsa. Annettu maisema on kuin hedelmöitetty munasolu, joka jakaantuu ja 
yhdestä tulee monta. Maiseman jäsenten ja (muisti)kuvien riippuvuus toisistaan 
on yhtä vahvaa kuin on ruumiinjäsenten koordinaatio ja se toteutuu niin elämässä 
kuin kuolemassa: ”synnytti muodot jäsen jäseneltä, / toisti historiat kuin groteskit 
muistumat, / tuhosi ja synnytti jälleen?” Jos apostrofissa hahmottuu runon 
poeettinen persoona suhteessa maailmaan, kytkeytyy tämä persoona Mannerilla 
(Jumalan) kuvan rajoihin ja rajojen rikkomiseen. Raamatullinen kuvan palvonta 
rinnastuu runoilija- ja lukija-Minän kognition tuottamien kuvien palvontaan. 

”Duossa” puhuja kietoo kontrapunktiin runoilija-Minän runoa luovan 
(metalyyrisen) äänen, Jumalan käskyn ja alluusion brittirunoilija William Blaken 
ääneen. Runossa ”The Tyger” kuvataiteilijanakin tunnettu Blake katsoo tiikeriä 
ikään kuin se olisi hänen tulevan maalauksensa aihe. Puhuja vertaa Jumalan 
silmää ja kättä runoilija- ja lukija-Minän vastaaviin: ”What immortal hand or eye 
/ Dare frame thy fearful symmetry?” Runoilija-Minän on vaikea rajata tiikerin 
elävyyttä maalauksen kehyksiin. Toisaalta ei Jumalakaan näytä onnistuneen 
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tiikerin luomisessa: miten Jumala, joka loi rakkauden, saattoi luoda lampaita 
tappavan pedon ja kuoleman? ”Did he smile to his work to see? / Did he who 
made the Lamb make thee?” (Blake 1982, 33.) 

”The Tyger” ja ”Duo” ovat malliesimerkkejä runosta, joka käsittelee 
kohtaamisen herättämiä ongelmia puhuttelua täydentävillä kysymysfiguureilla 
(”what” ja ”mikä”). Polydeiktinen suhde lukija-Minän nyt-hetkeen syntyy 
aktuaalisti aisteihin vetoavan kuvauksen ja ikään kuin lukija-Minälle kohdistetun 
kysymyksen kautta (säkeet 1–2). Kuvaus on hyvin aistimellista: ”kostea pimeä 
sykkivä”. Kysymys vetoaa lukija-Minän perustaviin, äidin kohtuun ja 
läheisyyteen liittyviin aistikokemuksiin. Aistimellisuus luo deiktisen vaikutelman 
ikään kuin kuvailtu avaruus olisi ”tässä”. Silti puhujan täytyy kysyä sen olemusta 
(”mikä”) ikään kuin se olisi poissa. Läheisyyden puheen ja kognitiivisen 
tietämisen eli Sanomisen ja Sanotun välinen ristiriita vaikuttaa lukija-Minän 
kognitioon ironian tapaan, kun puhujan tietävä ja tietämätön ääni kietoutuvat 
kontrapunktisesti yhteen. Ironia kyseenalaistaa myös sen, kenen kohtu ja avaruus 
ovat (”minkä”). Äänten välinen ristiriita aiheuttaa lukija-Minässä vastuunalaista 
pohdintaa, joka kääntää kognition tietämät kuvat liikkeeseen kohti toista. Usein 
ajatellaan, että antaakseen täytyy omistaa. Mutta kuka omistaa suhteen tai 
avaruuden? Eikö Minän suhde toiseen ole aina annettu, koska synnymme 
suhteessa maailmaan? Minä syntyy”Duona”. Luonto (Mannerin runossa avaruus 
ja kohtu) on synnyttänyt kasvot ja riippuvuussuhteiden tekijänä se on niiden 
omistaja (vrt. Sivenius 1998, viite 4). Kun lukija-Minänä viittaan annettuun ja 
alkuperäiseen omistussuhteeseen, viittaan poiskääntyneisiin kasvoihin. Syntyy 
antamisen apostrofi. 
 
Esimerkki 2: Tahto ja Minä-myytin uhraus 
 
Me-pronomini aktualisoi lukija-Minän osaksi runoilija-Minän mieltä. ”Luotusi 
kärsivät. Silmiimme on kylvetty / kymmenentuhatta kauhua, / mielemme on 
osoitettu hulluudeksi ja himoksi” (säkeet 29–31). Minän mielen tuomio näyttää 
lopulliselta (”osoitettu”)13. Tulkitsen kysymyksen ”miksi tunteesi oli niin syvä, / 
että lahjoitit kuville elämän?” (säkeet 25–26) virtuaaliseksi deiktisyydeksi eli 

                                                           
13 Runon ensimmäinen versio toteaa julmasti, että ”sielumme osoitettu hulluudeksi ja himoksi”, kun 
taas myöhemmin ”mielemme” (vrt. 109–OL, säe 31 ja 109–OL66, säe 31), mikä korostaa 
ymmärryksen roolia vastuuntunnossa. 
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runoilija-Minän itsereflektioksi, jossa hän sinuttelee itseään ajatuksissaan. Tämä 
vaihtoehto ei sulkeudu pois, vaikka huomaamme edellisestä säkeestä 24, että 
puhuja puhuttelee Jumalaa. Voidaan ajatella, että Jumala on voima, joka vaikuttaa 
mielen sisällä tunteiden ja näin ollen myös kuvien muodostumiseen. Runon 
vuoden 1980 versiossa Manner on muuttanut tunteet tahdoksi: ”miksi tahtosi oli 
niin syvä” (109—OL66-R, säe 25)? 

Tunteet ja sittemmin tahdonvoima kytketään siihen, mikä on annettu 
(”lahjoitit”). Rikkomalla Jumalan lakia vastaan Minä on rikkonut annetun 
järjestyksen. Kontrapunktinen ironia muuttuu tässä ivaavaksi. Vaikka Minä luulee 
hallitsevansa tiedollaan, ei hänen tahdollaan tai tunteillaan ole syvyyttä; on vain 
passiivista himoa. 

Jumalalta pyytäminen (”anna”) on tyypillistä rukouksille. Manner käyttää 
rukouksen lajityyppiä Orfiset laulut -kokoelman osastossa ”Väsynyt länsi”, 
johon ”Duo” sisältyy. Kuten seurakunnan edessä puhuva pappi, runon puhuja 
puhuu seurakuntansa puolesta ja käyttää lukija-Minää aktualisoivaa me-
pronominia. Raamatullisessa kontekstissa ”me” viittaa myös kansaan. Näin 
kehkeytyy lyriikalle ominainen Thou-suhde. ”Duossa” puhuja ei pyydä mitään 
vain itselleen vaan olioille ylipäänsä: "anna olioille rauha” (109–OL66-R, säe 52). 
Levinasin (1989a, 231–233; 1948, 786) mukaan omien pyyteiden (kuvien) 
uhraaminen oikeuttaa Minän olemassaolon ja toteuttaa siten juutalaisen lain 
oikeutta. Runon puhujan rauhanpyyntö toteuttaa Mannerin käsitystä kuvainkiellon 
laista: ”Peruuta nämä kuvat!” Peruuttamiskäskyn apostrofi kohdistuu 
polydeiktisesti kaikkiin kuviin: runossa kehkeytyviin (muisti)kuviin, maiseman 
olioihin muotona sekä runoilija- ja lukija-Minään Jumalan kuvana. Pitääkö 
runoilija- ja lukija-Minän siis tappaa (peruuttaa) epäonnistunut itsensä? 
Rauhanpyyntö tarkentaa, ettei mitään oliota saa tappaa; se pyytää Minää tai 
Jumalaa suojelemaan niitä ja antamaan niille sen, mikä niille luonnon antamina 
olioina kuuluu: rauhan elää. Annettuun elämään kuuluu annettu kuolema. 
Peruutuskäsky koskee siis annetun vastaista kuvallisuutta. Metalyyrisellä tasolla 
runoilija-Minä käskee itseään peruuttamaan luomiensa kuvien ja Minä-kuvansa 
itsekkyyden. Hän yrittää elää toisin kuin kuvien rytmi määrää ja purkaa oman 
taiteilijamyyttinsä: käsityksen runoilija-Minästä Jumalan kaltaisena 
luojahahmona, joka tietää enemmän kuin tavallinen ihminen (ks. Levinas 1948, 
788–789, 779). Runoilija-Minä ei ole muita parempi; hän on yksi runon ”meistä”. 
Runoilija-Minän ja Jumalan poissa ollessa vain lukija-Minä voi toteuttaa käskyn 
aktuaalisti, sillä hän on Eroksen mielessä lähellä, deiktisesti ”tässä” lukemisen 
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huoneessa aivan niin kuin ”nämä kuvat” ovat tuossa. Kun hän ymmärtää 
kuoleman annettuuden, on se kuin viittaus kasvojen haavoittuvuuteen. Ilman sitä 
ensimmäisen huoneen aistimellinen läheisyyskin voi jäädä lukija-Minän 
passiivisuuden ja karikatyyrin rytmin eli ikuisen nyt-hetken vangiksi – 
kuin ”elävältä haudatuksi” (Levinas 1948, 786, suom. JL). 
 

Esimerkki 3: Kontrapunktin harmonia ja keskeyttävä ääni 
 
Runoa voi lukea alusta loppuun jatkuvana historiakertomuksena. 
Kertomusmaisuus näkyy rakenteellisesti johdattelevissa ilmauksissa kuin ”ja 
lopuksi” (säe 21). Runo alkaa luomisesta, siirtyy paratiisiin (säkeet 13–16) ja 
maanviljelykulttuurin (säkeet 17–20) ja varhaiskristillisen kulttuurin syntyyn. 
Jumalan puhuttelussa (säe 24) kaiken keskiöön astuu Minä, jota mieli hallitsee ja 
riivaa – mies, joka jatkaa Israelin kansan erämaavaellusta (säkeet 39–40) ja 
rikkoo kuvainkieltoa vastaan aina kunnes runon loppu antaa lukemisen nyt-
hetkessä lukija-Minälle mahdollisuuden ottaa vastuu omiin käsiinsä, lunastaa 
läheisyys itselleen ja siirtyä lukemisen silmänräpäyksessä historiasta 
tulevaisuuteen. Minän on lopulta vaikea antaa vastausta elämän suuriin 
arvoituksiin (säkeet 44–51). 

Historiallinen murros ilmenee äänten tasolla Jumalan puhuttelussa. Se 
keskeyttää töykeästi aiemmat äänet, joissa puhujan ääni on lapsenomaisen 
ihmettelevä, luonnon viestejä kuunteleva: ”(mikä värin ja lemmen meri, 
polygaamiset kirjeet kultaiset)” (säe 20). Puhujan kokemus on mystinen. Hänen 
äänensä on kutoutunut muiden olioiden rytmiin. Olioiden äänet ovat kuin 
silkkilankoja, jotka hiljaisuus kutoo kankaaksi. Elefantit ja linnut olivat vielä 
äsken äänessä, mutta nyt vaikuttaa äänten poissaolo, niiden kesken vallitseva 
hiljainen yhteys. ”ja lopuksi hiljaisuuden, lintujen kutoa laulunsa: / kuin silkki ne 
loistavat indigon syvyydessä, / kuin hauras ommel –” (säkeet 21–23). Tätä 
hiljaisuutta ei voi kuvata sanoilla. 

Olioiden äänet ovat kääntyneet puhujan muiden aistien ymmärrettäväksi: 
puhuja kokee ne sinisenä värinä ja tuntee ne kuin silkin iholla. Kokemus on syvä, 
mikä tarkoittaa yhtä aikaa mielentilallista ja tilallista syvyyttä, sillä puhuja on 
eräänlaisessa ekstaasissa, itsensä ulkopuolella. Puhujan ero muihin olentoihin on 
silkinohut. ja hän ikään kuin liikkuu runon näyttämöllä kontrapunktisesti samassa 
harmoniassa niiden kanssa. Järki ei dominoi, kuten Jumalaa puhuttelevassa 
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äänessä; ainoastaan silkin viileys ilmentää ehkä reflektiokykyä, joka 
ekstaasissakin tekee eron puhujan ja muiden välille, säilyttää toisiin niitä 
suojelevan etäisyyden. Kontrapunktiin kutoutuu varhaiskristillisen mystikon ääni, 
jolle tämä mystinen ja moniaistinen kokemus merkitsisi varmasti totuuden tai 
Jumalan kirkkauden näkemistä. Hänelle ”toinen huone” olisi lupaus 
tuonpuoleisesta paratiisista ja ”hauras ommel” jonkinlainen elämän alkusolu tai 
luomisessa annettu yhteys. Jos säkeet 10–23 irrotetaan muun runon kontekstista, 
on yhteys jumalallista Ykseyttä, mikä näyttäytyy puhujan äänten 
eriytymättömyytenä ja Minän poissaolona. Vasta runon konteksti tuo 
lapsenomaiseen ja kunnioittavaan ihmettelyyn muiden äänten vieraantuneita 
rytmejä. Jumalan puhuttelussa aktualisoituva lukija-Minä joutuu vertaamaan 
harmonian syvyyttä Minän tahdon ja tunteiden syvyyteen. 
 

Esimerkki 4: Karikatyyrin tunnistaminen ja paraabelin opetus 
 
Runon toisessa jaksossa (säkeet 6–23) puhuja aktualisoi lukija-Minän eli ottaa 
tämän mukaan fiktiiviseen maailmaan kollektiivisella me-pronominilla. ”Tai 
leikimme tähdillä, enkelten veneillä, / maalaamme auringon taivaan ruutukattoon” 
(säkeet 10–11). Herää kysymys, onko ”me” persoonaton totaliteetti. Runon 
toisessa jaksossa puhuja tekee ajatuskokeen ”toisesta huoneesta”, paikasta, joka 
on eri kuin ensimmäinen huone: ”Huomenna kukaties meidät ravistetaan toiseen 
huoneeseen, / ruudutetulle lattialle / talonpojan ja kuninkaan viereen, ja tornin ja 
ratsun, / kaikilla sama kohtalo: syödä ja tulla syödyksi.” (säkeet 6–9). Puhuja 
esittää kekseliään version kuluneesta ”elämä kuin shakkipeliä” -vertauksesta. 
Siinä lukija-Minä on yhtä aikaa subjekti, joka voi ”syödä” toiset, ja objekti eli 
nappula, joka voi ”tulla syödyksi”. Muita luomakunnan jäseniä edustavat 
hevosen, talonpojan ja kuninkaan pelinappulat. Lukija-Minän aktualisoitumisesta 
seuraa ilmiö, jossa on runouden taikaa: lukija-Minä voi tarkastella itseään 
pelilaudalla ulkoapäin (runon hahmona). Tilannetta voi verrata sellaiseen 
ekstaattiseen kokemukseen, jossa Minä kykenisi näkemään yhtä aikaa sekä sen, 
miksi hänen kasvonsa ovat reaalisesti muuttumassa että niiden jähmettyneen, 
kognitiivisen karikatyyrin. Hän voisi verrata niitä keskenään ja kyseenalaistaa 
oman karikatyyrinsä (ja kuvat, jotka sitä rakentavat). (ks. Levinas 1948, 784–785, 
775, 778–780.) 
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Suuri kysymys on, ketkä kaksi pelaavat tätä peliä runon muodostaman 
pelilaudan ”yllä”. Viittaako runon otsikko heihin ”Duona”? Tästä kysymyksestä 
seuraa oivallus, että toisen huoneen maailmassa lukija-Minän valta (subjektin 
valta syödä toisia olioita) on illusorista. Runon yläpuolella oleva lukija-Minä voi 
näyttää tahtonsa syvyyden, jos hän kykenee irtautumaan kuvan (pelilaudan 
hahmon) passiivisesta rytmistä ja pystyy arvioimaan itseään ulkoapäin. Jos Minä 
on pelin hallitsijana osa kasvotonta totaliteettia, on totaliteetti syrjäyttänyt 
luonnon suhteiden antajana. Jos hallitsija on monoteistinen Jumala, niin mitä peliä 
hän pelaa ”Duon”kohtaamisessa: pelaako hän itseään vastaan? Vai ilmeneekö hän 
kohtaamisessa? 

Esimerkki materialisoituneesta totaliteetista on natsi-Saksa: runon 
alkuperäisessä versiossa viittaukset pyssynperillä hakkaamiseen ja keskitysleiriin 
ovat suorempia kuin allegorian kahdessa yleispätevämmässä 
versiossa: ”Betlehemin jälkeen tuli Belsen” (109—OL, säe 41).  

Toisen huoneen maailmassa ei ole voittajia eikä häviäjiä, ”kaikilla sama 
kohtalo”, sillä vaikka lukija-Minä pelinappulana jäisi ainoana jäljelle, ei hän 
pärjäisi ilman muita vaan tuhoutuisi ”jäsen jäseneltä”. Allegorian opetus onkin, 
että ihminen on osa annetun syntymämaisemansa eli ensimmäisen huoneen 
kokonaisuutta. Muuta ei ole. Jos siellä tapahtuvasta kohtaamisesta ja läheisyyden 
muistamisesta vieraantuu totaliteetteihin, tuhoutuu. Mannerin runon muisti on 
strategista: apostrofi tähtää muistamisen tapahtumaan. 
 
Esimerkki 5: Muutoskohdan löytäminen 
 
Orfeuksen ja Eurydiken myytti tematisoi jo sinänsä apostrofisuutta: Orfeuksella 
on voittamaton tarve nähdä Eurydike, kutsua häntä ikuisesti kuolleena ja kaikuna 
Hökkä 2001, 167–168). Vaikka shakkipeli on dystopian esitys, on runon 
nimi ”Duo” myös orfinen, ikuisesti toista kaipaava. Se ei viittaa vain pelin 
kaksintaisteluun vaan musiikkiin, jossa kaksi ääntä kohtaa – ehkäpä runon toisen 
ja lukija-Minän väliin aukeavassa lukemisen huoneessa. Tähän tilaan viittaa 
mielestäni ajatusviiva Toista huonetta käsittelevien jaksojen lopussa: ”kuin hauras 
ommel–” (säe 23), jota seuraa apostrofi ”Jumala” (säe 24). Ajatusviivan myötä 
puhuja ikään kuin kääntyy äkillisesti kysymään, mikä on hauraan ompeleen ja 
Jumalan – tai syylliseksi itsensä tunnistavan runoilija- tai lukija-Minän – yhteys.  
Vastuuntunto herääkin ehkä siinä pisteessä, missä lukija-Minä tunnistaa itsensä 
hauraan ompeleen rikkojaksi ja osaksi historiallista murrosta. Ajatusviiva 
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merkitsee runon kiasmaa eli risteyskohtaa, jossa puhetilanne muuttuu radikaalisti 
(vrt. esimerkki 3) ja eri äänet ikään kuin peilaavat toisiaan. Niin runoilija kuin 
lukija-Minäkin joutuvat kohtaamaan karikatyyrinsä, kun peili kääntyy mystisen 
ekstaasin läheisyydestä ja pakottaa vertaamaan sitä karikatyyrin julmuuteen. 
Kuvan ajan ja kasvojen reaalisen ajan intervalli eli ero tulee tässä käännöksessä 
näkyviin. 

(ks. Levinas 1948, 786). Harvoin on ajatusviiva nimensä veroinen: se on kuin 
pistemäinen silmänräpäys, mutta kuitenkin se venyy kestoltaan pitemmäksi niin 
kuin sen merkki, viiva, venyy – kuin kurottaen ajatuksesta toiseen tai erottaen ne. 
Toisen vaikutus tunkeutuu esitietoisen kautta kognitioon ja vaatii Minää 
vastaamaan, tekemään jotain. Apostrofiin liittyneenä ajatusviiva on aivan kuin 
käsi, joka nousee harmonian syvyydestä ja osoittaa sormella Minän tahdon ja 
tunteiden pinnallisuutta. Se kurottuu ensin hivelemään, mutta iskeekin sitten 
nyrkillä. Se, iskeekö se toista vai iskeekö se karikatyyrin sirpaleiksi, riippuu 
lukija-Minästä. Ajatusviiva merkitsee allegorian kohtaa, jossa muutos ja erilaisuus 
(altération de l’être) voi tulla mahdolliseksi (ks. Levinas 1948, 779). Lukija-Minä 
on asettunut substituutioon ja vapautunut hetkeksi kuvan ikuisesta nyt-hetkestä. 
 

Esimerkki 6: Kuvan korvausluonteen tiedostaminen 
 
Shakkipelissä tuhoutumisen vaihtoehto on se, että runoilija- ja lukija-Minä tulevat 
tietoiseksi siitä, että runoillessaan ja lukiessaan he maalaavat toisen huoneen 
seinille, missä toinen huone on symboli mielen sisäiselle tilalle. ”Tai leikimme 
tähdillä, enkelien veneillä, / maalaamme auringon taivaan ruutukattoon, / niityt 
maan päälle”. Minän leikki tähdillä rinnastuu kuvien maalaamiseen. Säkeet 10–23 
ovat monitulkintaisia: toisaalta Minä maalaa auringon, taivaan ja niityt runossa 
lueteltuja eläimiä varten, toisaalta oliot voivat nekin olla maalauksen kohteita, 
kuvia, jotka eivät enää viittaa reaalisiin eläimiin. Kuvasta on tullut tärkeämpi kuin 
eläin. Kuva on korvannut sen. Allegoria herättää kysymyksen, kenelle ja mitä 
varten kuvia luodaan ja ovatko kuvatut oliot pelkkiä kognition muunnelmia. 

Säe "maalaamme auringon taivaan ruutukattoon" voidaan käsittää niin, että 
Minä maalaa auringon ja taivaan ruutukattoon, mutta toisaalta ”taivaan 
ruutukattoon” on mahdottomuus, sillä kuvana ”ruutukatto” ei enää viittaa annetun 
taivaan avaruudellisuuteen vaan rajoittaa väkivaltaisesti sitä (kuten Blaken 
kehysten symmetria rajoittaa tiikerin elävyyttä). Kuvan korvausluonteen 
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tiedostamisesta seuraa, että ero runon varhaiskristilliseen ääneen kasvaa: 
mystikko maalaisi freskoja kirkon holveihin ja tekisi sen vilpittömästi, 
vakuuttuneena uskostaan. Levinas kirjoittaa, että vanhan ajan klassiset taiteilijat 
olivat iloisia ja sankarillisia. Mutta nykytaiteilija on traaginen antisankari, koska 
hän ei ole vain taiteilija vaan hän on myös filosofi ja kriitikko: hän on tietoinen 
siitä, että kuvan rytmi tappaa jokaisen hetken (Levinas 1948, 786–788.) 

Toisen huoneen dystopiassa auringon ja taivaan kuvat korvaavat aidon 
taivaan ja auringon. Se, että runoilija- ja lukija-Minä eivät ymmärrä runon 
olioiden hiljaisuuden kieltä ja harmonian syvyyttä, vertautuu tilanteeseen, jossa 
kasvoilta riistetään niille ominainen äärettömyys. Kartesiolainen Minä kuvittelee, 
että Jumala on antanut hänelle äärettömyyden idean, jonka avulla hänen mielensä 
voi hallita loputtomiin Jumalan kaltaisesti ja kuvitella itselleen jopa auringon ja 
taivaan. (Levinas 1996b, 100–102; vrt. Levinas 1996a, 73–77.) Jos Minä 
samastaa olemisen ja kognition, maailmasta tulee idealistisen ajattelun 
varjokuva ”ikään kuin annettu [le donné] olisi johdettu itsestäni, ikään kuin 
annetun merkitys olisi minulta peräisin” (Levinas 1996c, 101; 2001, 263). 
Nähdäkseni Levinasin esittämässä mielessä traagista (1948, 783) runossa ”Duo” 
on se, että nämä itse luodut mielen kuvat ja merkit eivät opasta niin kuin luonnon 
annetut merkit opastaisivat, jos erämaahan eksynyt kansa niitä osaisi vielä 
lukea: ”tähdet eivät opasta, ei lempeä Orion, / korkeuksissa siitetty, Tuonelassa 
syntynyt / taivaan paimen.” (säkeet 41–43.) Luonnon tieto ylittää monissa 
suhteissa Minän (luonnontieteellisenkin) käsityskyvyn. Paraabelin opetus toistuu 
jälleen: lukija-Minä joutuu jatkamaan erämaavaellusta kuvan nyt-hetkessä niin 
kauan kuin hän tulkitsee väärin asemaansa Jumalan kuvana ja ottaa Jumalan 
vallan yli luomakunnan. Mannerin runossa vieraantuminen luonnon läheisyydestä 
ja tiedosta merkitsisi unohtamista ja hiljaisuuden pelkoa – sen täyttämistä 
sanoilla, jotka eivät enää viittaa mihinkään muuhun kuin luomaansa todellisuuden 
varjokuvaan. Kun illuusiot karisevat, Minälle paljastuu, että sielun syvyys on 
muuttunut varjojen kuiluksi, jonka hän on heijastanut ympärilleen. Sinne Minä 
nyt hallitsemattomasti putoaa huutaen kauhuissaan ja raivoissaan. Tämä on yksi 
tapa selittää runon lopun huudahdusten kontrapunktista tunnelatausta. 

Loppulause 

Olen lukenut Levinasin esseetä ”La réalité et son ombre” tutkielmana kriitikon 
kognitiosta, joka ei voi koskaan ottaa toista huomioon kohdatessaan taideteoksen. 
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Sen kautta hänellä voi olla suhde vain itseensä: omaan kognitioonsa ja Minä-
kuvaansa (omien kasvojensa karikatyyriin). Tästä lähtökohdasta seuraa, että 
lyriikantutkijasta tulee lukija-Minä, jonka on paradoksisesti luettava runoa oman 
kognitionsa epäonnistumisen allegoriana. Tällöin lukija-Minän on kuvattava 
runoa ääninä, jotka lukija-Minä kääntää suoraan omaa Minä-kuvaansa, omia 
pyyteitään ja halujaan palveleviksi kuviksi. Se todellisuus, joka vallitsee Minän ja 
toisen kasvojen elävässä kohtaamisessa, voi puhua runon äänissä vain ohimennen, 
toisen läheisyyden kuulo-, tunto- ja hajujälkinä, jotka eivät suostu viittaamaan 
vain lukija-Minän visuaalisiin kuviin. Lukija-Minä voi jälkien perusteella viitata 
todellisen kohtaamisen läheisyyteen, mutta tällöinkin ele suuntautuu pääasiassa 
runon ulkopuolelle, kohtaamisten todellisuuteen, jota hän joutuu jäljittelemään. 
Koska Cullerin ja Fryen määrittelemässä apostrofissa on kyse poiskääntymisestä 
ja vastaanottajan ohipuhumisesta, määrittyy apostrofi uudella tavalla Levinasin 
etiikan näkökulmasta. Lyriikantutkijan on kuvattava toisaalta sitä, miten runon 
kuvat viittaavat suoraan aktuaalisen lukija-Minän todellisuuden karikatyyriin ja 
toisaalta sitä, miten läheisyyden puhe menee hänen ohitseen, kohti kohtaamisten 
todellisuutta. Runoilijan runoa laativa mieli ei modernimmassa lyriikassa eroa 
kriitikon asemasta, minkä vuoksi olen usein puhunut runoilija- ja lukija-Minän 
kognitiosta yhtä aikaa (Minästä).  Runoilija-Minä kontrolloi puhujuuden eli eri 
äänten välistä jännitettä: hän voi tietoisesti virittää sitä kontrapunktisesti eli 
korostaa karikatyyriseen todellisuuteen ja todellisuuteen tekemiensä viittausten 
eroa. Toisaalta hän voi yhtä aikaa kritisoida metalyyrisesti kognitionsa tapaa 
luoda kuvia ja toisaalta viitata lukija-Minän vastuunalaiseen rooliin niiden 
aktuaalina, nykymaailmassa toimivana ymmärtäjänä. Mainittujen 
viittaussuhteiden kuvauksen ja jäljittelyn avulla lukija-Minä voi kääntää 
hallitsemansa kuvat oman itsensä ohi eli läheisyyden puheen suuntaiseen 
liikkeeseen kohti toista, mitä olen nimittänyt antamisen apostrofiksi. Mainitun 
esseen ja Levinasin myöhemmän, lyriikkaan keskittyvän Paul Celan -esseen 
vertailu on siis tuottanut joukon retoris-eettisen kritiikin käsitteitä: polydeiktisyys 
substituutiona, aktuaalisuus, karikatyyri, kuvan rytmi ja kontrapunkti. 
Toivoakseni niitä voidaan soveltaa poliittisessa lyriikantutkimuksessa 
laajemminkin (kuten ekokritiikissä viittaamista luonnon annettuun). Toiset 
Levinasin tekstit mahdollistavat varmasti muunlaisia lukemistapoja. Retoris-
eettiseen kritiikkiin sisältyy vahva maailmankuva, joka jyrää runon helposti 
alleen; runolle ominaista läheisyyttä tulee vaalia, läheislukea. 



50 
 

Kirjallisuus 

Blake, William 1982: Selected Poems. London: Dent. 
Brax, Klaus 2004: ”Lukusalien tomu tahrii: retoriseettinen narratologia antiikin 

runousoppien jäljillä”. Avain: kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 
2/2004.Helsinki: Kirjallisuuden tutkijain seura, 54–61. 

Buber, Martin 1977/1923: Ich und Du. Heidelberg: Lambert Schneider. 
Buber, Martin 1999: Minä ja Sinä (Ich und Du, 1923). Suom. Jukka Pietilä. Helsinki: 

WSOY. 
Culler, Jonathan 1977: “Apostrophe”. Diacritics 7, 4/1977, 59–69. 
Culler, Jonathan 1983/1981: “Apostrophe” (uudistettu versio). Teoksessa Pursuit of Signs: 

Semiotics, Literature, Deconstruction. London: Routledge and Kegan Paul, 135–154. 
Culler, Jonathan 1985: “Changes in the study of the Lyric”. Teoksessa Chaviva Hošek & 

Patricia Parker (toim.): Lyric Poetry. Beyond New Criticism. Ithaca: Cornell 
University Press, 38–54. 

Frye, Northrop 2000/1957: Anatomy of Criticism: Four Essays. With a Foreword by 
Harold Bloom. Fifteenth printing, with a new foreword. Princeton: Princeton 
University Press. 

Frye, Northrop 1985: “Approaching the Lyric”. Teoksessa Chaviva Hošek, & Patricia 
Parker, (toim.): Lyric Poetry. Beyond New Criticism. Ithaca: Cornell University Press, 
31–37. 

Gibson, Andrew 1999: Postmodernity, Ethics and the Novel: From Levis to Levinas. 
London: Routledge. 

Haapala, Vesa & Lillqvist, Holger 2010: ”Puhuja teoksessa Lyriikan teoriaa ja 
tutkimusotteita”. [http://www.helsinki.fi/hum/skl/kkirja/Lyriikankurssi/]. Helsingin 
yliopisto, luettu 24.8.2010. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Herman, David 1994: “Textual you and Double deixis in Edna O’Brien’s A Pagan Place”. 
Style 28, 3/1994, 378–411. 

Hill, Leslie 2005: “Distrust of Poetry: Levinas, Blanchot, Celan”. MLN 120, 5/2005, 986–
1008. 

Hökkä, Tuula 1991: Mullan kirjoitusta, auringon savua: näkökulmia Eeva-Liisa Mannerin 
runouteen ja sen modernisuuteen. Helsinki: SKS. 

Hökkä, Tuula 2001: ”Romanttinen, moderni apostrofi?” Teoksessa Tuula Hökkä (toim.): 
Romanttinen moderni: kirjoituksia runouskäsityksistä. Helsinki: SKS, 166–193. 

Korhonen, Kuisma 2008: ”Towards a Post-Levinasian Approach to Narrativity: Facing 
Baudelaire's ‘Eyes of the Poor’”. Partial Answers: Journal of Literature and the 
History of Ideas 6, 2/2008, 459–480. 

Korhonen, Kuisma 2011: ”Köyhien silmät”. Teoksessa Lukijoiden yhteisö: Ystävyydestä, 
kansanmurhista, itkevistä kivistä. Helsinki: Avain, 100-111. 

Korhonen, Kuisma & Räsänen, Pajari 2010 (toim.): The Event of Encounter in Art and 
Philosophy: Continental Perspectives. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University 
Press. 

http://www.helsinki.fi/hum/skl/kkirja/Lyriikankurssi/


51 
 

Lehikoinen, Tiina 2007: ”Runo puheena ja runon puhujat”. Teoksessa Siru Kainulainen & 
Kaisu Kesonen & Karoliina Lunmaa (toim.): Lentävä hevonen. Välineitä 
runoanalyysiin. Tampere: Vastapaino, 213–238. 

Levinas, Emmanuel 1948: “La réalité et son ombre“. Les Temps Modernes, nro 38/1948, 
771–789. 

Levinas, Emmanuel 1982: Ethique et Infini / Dialogues avec Philippe Nemo. Fayard et 
Radio France. 

Levinas, Emmanuel 1987: Paul Celan / De l’Être à l’Autre (1976). Teoksessa Noms 
propres. Paris: Librairie général française, 49–56. 

Levinas, Emmanuel 1989a: “Prayer without Demand“ (De la prière sans demande, 1984). 
Teoksessa Sean Hand (toim.): The Levinas Reader. Käänt. Sarah Richmond. Oxford: 
Blackwell, 228–234. 

Levinas, Emmanuel 1989b: “Reality and its Shadow“ (La réalité et son ombre, 1948). 
Teoksessa Seán Hand  (toim.) The Levinas Reader. Käänt. Alphonso Lingis. Oxford: 
Blackwell, 129–143. 

Levinas, Emmanuel 1996a/1982: ”Etiikka ja äärettömyys: keskusteluja Philippe Nemon 
kanssa” (Ethique et infini, 1982). Teoksessa Emmanuel Levinas, Etiikka ja 
äärettömyys: keskusteluja Philippe Nemon kanssa, Toisen jälki. Suom. Antti Pönni. 
Helsinki: Gaudeamus, 33–96. 

Levinas, Emmanuel 1996b: “Paul Celan: From Being to the Other teoksessa Proper 
names”. Käänt. Michael B. Smith. Stanford: Stanford University Press, 40–47. 

Levinas, Emmanuel 1996c: “Toisen jälki” (La trace de l’autre, 1963/1967). Teoksessa 
Emmanuel Levinas, Etiikka ja äärettömyys: keskusteluja Philippe Nemon kanssa, 
Toisen jälki. Suom. Outi Pasanen. Helsinki: Gaudeamus, 97–121. 

Levinas, Emmanuel 2001: La trace de l’autre (1963/1967). Teoksessa En découvrant 
l'existence avec Husserl et Heidegger. Paris: J. Vrin, 261–282. 

Manner, Eeva-Liisa 1999: Kirkas, hämärä, kirkas: kootut runot. Toim. Tuula Hökkä. 
Helsinki: Tammi. 

Pönni, Antti 1996: ”Toinen on ensimmäinen: lähtökohtia Emmanuel Levinasin ajatteluun”. 
Teoksessa Emmanuel Levinas, Etiikka ja äärettömyys: keskusteluja Philippe Nemon 
kanssa, Toisen jälki. Helsinki: Gaudeamus, 7–32. 

Sivenius, Hannu 1998: ”Taiteen varjo ja varjojen taide: Emmanuel Levinasin käsitys 
etiikan ja estetiikan suhteesta”. Teoksessa Ilona Reiners & Anita Seppä (toim.): 
Etiikka ja estetiikka. Helsinki: Gaudeamus, 224–266. 

Vanha testamentti. Vuoden 1933 kirkolliskokouksen käyttöön ottama suomennos. 
Teoksessa Pyhä Raamattu, 1981. Pieksämäki: Suomen Kirkon Sisälähetysseura. 

Viikari, Auli 1998: ”Carpe diem: Lukijaan suuntautumisen strategiat lyriikassa”. 
Teoksessa Lea Laitinen & Lea Rojola (toim.): Sanan voima: keskusteluja 
performatiivisuudesta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 280–304. 
 

  



52 
 

  



53 
 

II. 

Musiikki, muusikkous 
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Elämäntarinoiden rikkaat ilmaisutavat 
musiikinopiskelijoiden portfolioissa  
Kaija Huhtanen 
 
Toimiminen musiikkipedagogina mielekkäällä ja innostavalla tavalla edellyttää 
selkeää ja tietoista opettaja-identiteettiä. On toivottavaa, että identiteetissä 
yhdistyvät sekä muusikkous että opettajuus. Tässä artikkelissa esittelen 
musiikkipedagogiopiskelijoiden identiteettityöskentelyssä tuotettuja portfolioita. 
Keskityn erityisesti niiden tutkimusviestinnästä poikkeaviin, esteettisiin 
ilmaisutapoihin. Varsinaisen toimintatutkimuksen, jonka yhteydessä portfoliot 
ovat syntyneet, sekä siihen liittyvän keskustelun identiteettityön teoreettisesta 
pohjasta, portfolion käytöstä ja aineiston tutkimuseettisistä, jätän tässä 
kirjoituksessa vähemmälle, koska olen tarkastellut niitä lähemmin toisaalla (ks. 
Huhtanen 2006; 2008a; 2008b; 2009). 

Musiikkipedagogeiksi valmistuvien “Opettajaksi kasvun portfoliot” on 
toteutettu osana opettajan pedagogisia opintoja. Näyteportfolion kokoaminen 
juuri ennen opettajaksi valmistumista nivoo yhteen koko pedagogisen 
koulutuksen (Viskari 2003, 103). Portfoliota kootessaan opiskelijoilla on 
mahdollisuus kuvata elämänkulkuaan ja omia opettajaopintojaan itselleen 
ominaisimmalla tavalla. Tuotoksia ovat olleet esimerkiksi proosaruno, piirrokset, 
valokuvat, fiktiivinen pienoisromaani, lautapeli, cd-rom, lyhytfilmi, erilaiset 
askartelutyöt (esim. “skräppäystekniikalla”). Erilaisten valmistustekniikoiden 
käyttö on mahdollistanut intensiivisen ja persoonallisen, tekijänsä näköisen 
lopputuloksen. Portfoliotyöskentelyn kautta opiskelijat ovat kyenneet 
sisällyttämään opettajuuteensa monenlaisia vahvoja emootioita ja kokemuksia 
elämänsä varrelta, eivät vain tiedollista, opiskelun kautta omaksuttua materiaalia. 
Elämäntarinan kertomisessa on aina mukana itse kertoja, jonka elämästä on kyse, 
sekä vastaanottaja. Kertoja pyrkii välittämään elämänsä kokemuksia kuulijalleen 
tai lukijalleen, yleensä käyttäen sanoja välineenä. Millä tavoin tilanne muuttuu, 
jos elämänkokemuksia ilmaistaan ja esitellään jollain muulla tapaa kuin 
verbaalisesti, puheena tai kirjoitettuna tutkimusviestinnän keinoin, “A4-
formaatissa”? Millaisia ilmaisun merkityksiä ja ulottuvuuksia tai emootioiden 
intensiivisyyttä tällöin voidaan saavuttaa? 

Väitöstutkimukseni (Huhtanen 2004) aineistona olivat elämäkerralliset 
haastattelut, joiden lähtökohtana käytin elämänvirran (Denicolo & Pope, 1990) 
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piirtämistä. Haastattelut etenivät seurailemalla piirrettyä virta-kuvausta. Nämä 
lyhyessä ajassa (noin 15 min.) luonnostellut, kunkin haastatellun kohdalla 
omanlaisensa piirrokset avasivat muistia ja kokemusmaailmaa syvemmällä tavalla 
kuin pelkät sanat. Jäin tuolloin pohtimaan piirtämisen merkitystä elämäntarinan 
hahmottamisessa erityisesti tunnekokemusten osalta. Voisiko erilaisilla 
ilmaisutavoilla päästä lähemmäs, ymmärtämään jo koettua? 

Aloittaessani musiikkipedagogikoulutuksen kehittämisen 
toimintatutkimuksen avulla (ks. esim. Huhtanen 2005; 2008a; 2008b) halusin 
sisällyttää opettajan pedagogisiin opintoihin elementin, jonka avulla tulevat 
soiton- ja laulunopettajat kykenisivät integroimaan elämänsä vaiheet osaksi omaa 
opettajuuttaan. Pelkkä kognitiivinen tietäminen, vaikka siihen liittyy myös 
käytännön opetusharjoittelu, ei mielestäni antanut riittäviä eväitä 
kokonaisvaltaiseen opettajan praktiikkaan. Opettajana toimiminen ei merkitse 
vain ammattiroolin päälle pukemista – yhtä lailla se edellyttää oman persoonan 
käyttöä. Opettajan identiteetti on eräänlainen työväline, jonka kautta opetettavat 
asiat välittyvät (vrt. Ball & Goodson 1985, 18). Lähdin vuonna 2005 rakentamaan 
identiteettityön periaattein (ks. Heikkinen 2001) “Opettajaksi kasvun 
portfoliotyöskentelyä”, joka kattaa ajallisesti koko opiskeluajan ja viimein nivoo 
yhteen koko pedagogisen koulutuksen. Työskentelyn kautta opiskelijat 
reflektoivat menneisyyttään, nuoruuden unelmiaan, nykyistä opiskeluaan sekä 
tähyävät tulevaisuuteen. Samalla he integroivat aiemmat kokemuksensa osaksi 
opettajaidentiteettiään. Tämän työskentelyn erityinen merkityksellisyys on siinä, 
että musiikkipedagogiksi opiskelevien opettajuuden perustana on aina oma 
musiikin tekeminen, soittaminen tai laulaminen. Koulutuksen on kyettävä jollain 
tapaa sovittamaan yhteen nämä kaksi toimijuutta. 

Tässä kirjoituksessa esittelen lyhyesti ensin toimintatutkimusta, portfolioita 
sekä identiteetin muodostumista narratiivisena ilmiönä. Tämän jälkeen kuvaan 
identiteettityöskentelyn toteutusta Lahden ammattikorkeakoulussa Musiikin 
koulutusalalla. Seuraavaksi esittelen opiskelijoiden erilaisia portfolioiden 
toteuttamisen tapoja, ja lopuksi pohdin erilaisten ilmaisutapojen merkitystä 
kokonaisvaltaisessa, elämäntarinoille rakentuvassa identiteettityössä. 

Toimintatutkimus 

Heikkinen (2001, 41) määrittelee toimintatutkimuksen systemaattiseksi 
lähestymistavaksi, jonka avulla koetetaan ensinnäkin saavuttaa uutta tietoa 



57 
 

interventioiden kautta ja toiseksi pyritään koettelemaan tätä saavutettua tietoa 
käytännössä. Lisäksi tavoitteena on muuttaa käytänteitä, jolloin saavutettu tieto 
on luonteeltaan pragmaattista. 

Musiikkipedagogien koulutukseen kuuluviin opettajan pedagogisiin 
opintoihin (60 op) on aiemmin kuulunut pedagoginen päättötyö. Kun 
opetussuunnitelmaa uudistettiin yhteistyössä Hämeenlinnan ammatillisen 
opettajakorkeakoulun kanssa, päätettiin rakentaa päättötyön tilalle opintojakso, 
joka aiempaa paremmin vastaisi haasteeseen rakentaa opetustyöhön valmistuville 
opettaja-identiteetti. Tavoitteeksi asetettiin myös koko pedagogisen koulutuksen 
yhteen kokoaminen. Näistä lähtökohdista toimintaa, tässä tapauksessa tiettyä 
opintojaksoa, on pyritty toimintatutkimuksen avulla kehittämään kunkin 
toteutussyklin myötä. Opintojakson kaikissa vaiheissa on koottu palautetta, koska 
toiminnan kehittäminen edellyttää mukanaolijoiden ideoiden ja ajatusten 
hyödyntämistä. Näitä on ollut mahdollista testata uusien syklien aikana. 
Tarkentunut tehtävänanto ja toimintatapa on viety välittömästi seuraavalle 
toimintakierrokselle. (Ks. Huhtanen 2009, 41.) 

Tarkoituksena ei ollut kuvata eikä teoretisoida olemassa olevaa käytäntöä, 
vaan tehdä interventio ja muuttaa toimintaa – tässä tapauksessa 
musiikkipedagogien koulutusta – sellaiseksi, että se valmistaa opiskelijoita 
paremmin todelliseen työelämään (vrt. Carr & Kemmis 1983; Heikkinen & 
Jyrkämä 1999). Koulujen ja koulutusorganisaatioiden kehittämishankkeet 
muotoutuvat usein toimintatutkimusprojekteiksi (Aaltoila & Syrjälä 1999, 15), 
joille on tyypillisiä reflektiivisyys, käytännönläheisyys, muutosinterventio sekä 
mukana olevien ihmisten aktiivinen osallistuminen hankkeeseen (emt., 18). 
Toiminnan toistuva reflektoiminen kunkin toimintasyklin yhteydessä uusien 
toimijoiden – tässä tapauksessa opiskelijoiden – kanssa saa aikaan myös aiemmin 
sanattomien pelisääntöjen kyseenalaistamista. Tätä kautta toiminnan perusta 
tehdään läpinäkyvämmäksi. 

Identiteetin rakentuminen narratiivisesti 

Ymmärrän identiteetin filosofi Paul Ricoeurin (1992) tapaan prosessiksi 
tuotoksen sijaan. Identiteetti rakentuu temporaalisesti, aikaan sidottuna, ja on 
kertojalleen hermeneuttinen prosessi (ks. myös Kaunismaa & Laitinen 1998, 170–
171). Samana pysymisen ja toisenlaiseksi muuttumisen välistä suhdetta 
jäsennetään tyypillisimmin kertomalla ajassa etenevä tarina: “Olin kaupungissa A 
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vuonna B ja opiskelin siellä C:n johdolla. Sitten muutimme X:ään ja sain 
opettajakseni Y:n.” Identiteetti esitetään tarinan muodossa, ja sen luonne on 
tällöin diskursiivinen ja narratiivinen (Ihanus 1999, 241; Hänninen 1999, 18–19; 
Heikkinen 2001, 13–19). 

Identiteetin rakentuminen ei tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä vaan se edellyttää 
esimerkkejä, joista otetaan tietoisesti – ehkä useimmiten kuitenkin tiedostamatta – 
mallia. Mahdollisten minä-konstruktioiden (possible selves, Marcus & Nurius 
1986) omaksuminen antaa suuntaa omille elämänvalinnoille muun muassa 
ammatillisen koulutusväylän suhteen sekä motivoi toimintaan. Samalla peilataan 
rakentuvaa identiteettiä siihen, mikä on itselle mahdollista. Rom Harrén (1983) 
teoria identiteetin rakentumisesta niin sosiaalisena kuin persoonallisena 
konstruktiona kuvaa hyvin sitä vuorottelua, joka yksilön mielessä tapahtuu hänen 
identiteettinsä rakentumisen myötä. Yksilön ainutlaatuisuus ilmenee tavassa, jolla 
hän yhdistelee ja prosessoi ympäristönsä tarjoilemia elementtejä suhteessa omaan 
laatuunsa. (Huhtanen 2004, 86–91.) Tässä prosessissa on keskeistä yksilölle 
pienestä pitäen rakentunut merkityksenantojärjestelmä (ks. esim. Kivelä 2009, 
103). 

Portfolio musiikkipedagogien koulutuksessa  

Musiikkipedagogien koulutuksessa identiteetin rakentamisen välineenä on 
käytetty portfoliota, jolla käsitteenä on useita merkityksiä – kokoelma, väline, 
keino tai menetelmä. Lisäksi portfoliolla voidaan tarkoittaa niin tuotosta kuin 
prosessia. (Niikko 2000.) Omaa oppimista ja kasvua, eräänlaista 
kehityskertomusta, on mahdollista kuvata prosessiportfolion avulla (Anttila 2005, 
222; ks. myös Erkkilä et al. 1997, 7). Työportfolio sisältää kaikkea 
oppimisprosessin aikana syntynyttä materiaalia; vastaavasti näyteportfolioon 
opiskelija valitsee sellaiset elementit, jotka hänen oman käsityksen mukaan 
vastaavat parhaiten hänen edistymistään ja kasvuaan (Linna 1994, 68). Portfolion 
on esitetty soveltuvan erityisen hyvin identiteettityön välineeksi juuri 
opettajankoulutuksessa (esim. Heikkinen 2001, 33–36). 

Lahden ammattikorkeakoulun Musiikin alan pedagogisissa opinnoissa 
toteutettava portfolio on kolmivaiheinen, ja se kattaa koko opiskelun ajan. 
Työskentelyn kolme teemaa ovat MINÄ (menneisyys, aika ennen opintoja), ME 
(nykyisyys, opiskeluaika) ja HE (tulevaisuus opintojen päätyttyä). Portfolion 
kunkin vaiheen ohjeistus ja purkaminen toteutetaan ryhmätapaamisina, muutoin 
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työskentely tapahtuu ensisijaisesti itsereflektiona, kirjoittamalla ja piirtämällä. 
Lisäksi yhteisissä tapaamisissa, “väliasemilla”, opiskelijat jakavat kokemuksiaan 
pareittain tai pienryhmissä. Etäjaksoille annetaan lisäkysymyksiä ja -tehtäviä 
verkko-opetuksen menetelmin. Kaikkien kolmen vaiheen aikana kootaan 
materiaalia työportfolioon, joka opintojakson päätteeksi työstetään sanallisesti 
arvioitavaksi näyteportfolioksi. 

Omat elämänkulun tapahtumat tarjoavat opettajaksi kasvamiselle 
henkilökohtaisen kasvuympäristön. Näin ollen portfoliosta tulee eräänlainen 
oman elämäntarinan esitys, jonka keskiössä on kasvu musiikkipedagogiksi 
(Linnakylä 1993, 72–73). Tullessaan musiikkipedagogin koulutukseen tuoreella 
opiskelijalla on jo takanaan vuosikausien soitto-opinnot: musiikin alaa ei valita 
lukion viimeisellä luokalla muiden joukosta, vaan siihen on kasvettu pienestä 
pitäen. Soittajan identiteetti on rakentunut jo pitkän aikaa, samoin 
sosiaalistuminen musisoijien “heimoon” voi olla jo pitkällä. Tällöin käänne 
opettajuuteen tapahtuu suhteessa omaan soittajuuteen, ja siksi koulutuksessa olisi 
hyvä saada nämä identiteetin kaksi eri puolta keskinäiseen vuoropuheluun. 

Tähän mennessä valmiita portfolioita on tehty yli 100 ja ne kaikki ovat olleet 
erilaisia. Toki jotkut tuotokset ovat olleet kokoelma A4-arkkeja, joissa on 
kuuliaisesti vain vastattu reflektioon johdattaviin kysymyksiin. Suurimmassa 
osassa töitä on kuitenkin ilmennetty omaa kasvutarinaa ja opettajaidentiteetin 
rakentumista varsin persoonallisella tavalla. Muotona portfolio tarjoaa 
hermeneuttisen itseymmärryksen välineen: sille on tyypillistä siihenastisten 
elämäntapahtumien tulkitseminen nykyhetkestä käsin. Viime kädessä tekijät 
pohtivat, miksi ja miten heistä tuli sitä, mitä he nyt ovat. Joidenkin tutkimuksen 
pilottivaiheen (Huhtanen 2006) opiskelijoiden palaute kertoi lievästä 
hämmennyksestä, sillä formaatin vapaus tuntui heistä ahdistavalta: he olisivat 
kaivanneet tarkkoja ohjeita ja malleja työnsä toteutukseen. Esiin nousi 
kysymyksiä siitä, miltä portfolion pitäisi näyttää tai kuinka laaja sen tulisi olla. 
Suurin osa opiskelijoista kykeni hyödyntämään annettua vapautta ja löytämään 
oman, jäljittelemättömän tapansa rakentaa portfoliosta oman itsensä näköinen. 
Mieltä askarrutti myös se, miten intiimisti omasta elämästä saattoi kertoa. 
Tarkoitus ei kuitenkaan ollut saada aikaan väkinäistä avautumista, vaan tarjota 
mahdollisuus jakaa kokemuksia juuri sillä avoimuudella, joka tekijästä itsestään 
tuntui turvalliselta. Toisaalta joidenkin aiemmin vaiettujen kokemusten esiin 
tuominen saatettiin kokea hyvin helpottavaksi ja mahdollisuudeksi saada 
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osakseen myötätuntoa. Portfoliotyöskentelyllä näyttäisi siis olevan myös 
jonkinasteisia terapeuttisia vaikutuksia. 

Erilaisia portfolioita   

Toimintatutkimuksen raportoinnissa käyttämieni portfolioiden tekijöiltä on 
kysytty lupa aineiston julkaisemiseen. Lisäksi olen pyrkinyt pitämään heidän 
henkilönsä salassa; opiskelijat esiintyvät aina peitenimillä. Seuraavassa esittelen 
joitakin portfolion toteutuksen muotoja, joissa tekijät ovat keksineet omintakeisen 
tavan ilmentää opettajaksi tulemisen vaiheitaan. 
 
Mirja: cd-rom 
Mirjalla, aikuisopiskelijalla, oli takanaan jo yksi ammattikorkeakoulututkinto. 
Hän oli naimisissa ja vietti opintojensa keskellä välivuoden äitiysloman 
merkeissä. Musiikki kuitenkin veti Mirjaa puoleensa siinä määrin, että 
“turvallisen” ammattipätevyyden jälkeen hän halusi antautua laulamiselle ja 
valmistua laulupedagogiksi. 

Mirjan valinta tehdä portfolio cd-romin muotoon oli käytännöllinen: hän 
sisällytti siihen elämänvaiheensa, piirtämänsä elämänvirran, opiskelutaustansa 
sekä työtehtävänsä. Muotona cd-rom tarjoaa mahdollisuuden liittää mukaan omaa 
soittoa tai laulua, jolloin kyseinen tuotos voi toimia myös osana cv:tä ja edistää 
työn saantia. 
 
Mirjan cd-rom sisälsi seuraavia osia: 
- elämänvirta-piirros, valokuvia ja tietoja kasvuperheestä 
- musiikkiopisto-opinnot (linkit oppilaitokseen ja tärkeisiin opettajiin) 
- opiskelu ammattikorkeakoulussa: aiemman koulutuksen vaiheita sekä nykyisten 
opintojen kuvausta 
- esiintymiset, työtehtävät 
   
Annukka: akvarelleja, proosaruno 
Annukan näyteportfolio oli rakennettu harkitun esteettisesti rasian tai pienen 
laatikon muotoon, ja se oli sidottu narulla tiukasti kiinni. Sisällä oli muutamia 
taidokkaita lilan- ja violetinsävyisiä akvarelleja sekä proosarunon muotoon 
kirjoitettu matkakuvaus opettajaksi kasvusta. Palauttaessaan portfoliotaan 
Annukka vaati, ettei sisältöä näkisi kukaan minun lisäkseni. Sain kuitenkin luvan 



61 
 

esitellä hänen kirjoittamaansa proosarunoa, koska tekstistä ei käy ilmi hänen 
henkilöllisyytensä. Runo ilmentää Annukan matkaa soittajasta opettajaksi ja siinä 
esiintyy kaksi pääteemaa: ensinnäkin kamppailu suhteessa opetustyön 
vaativuuteen sekä ankara pohdinta oman soittamisen ja esiintymisen halun 
oikeutuksesta. Seuraavassa otteita Annukan runosta, joissa näkyy vähitellen 
tapahtuva kasvu opetustyöhön ja lasten kanssa toimimiseen, omaa soittaja-minää 
kuitenkaan unohtamatta. 
 

Minä olen matkalla opettajuuteen. 
Olen menneisyyteni haave. 

Silloin en vain ymmärtänyt.  
Oli vaaleanpunaiset lasit. 
Elän nyt sitä, mitä luulin haluavani. 

 
* * *  

 
Voi niitä suuria toiveita ja uskomuksia,  
halua auttaa ja vaikuttaa. 
Minä voin auttaa! 
Ja sitten iski. 

Tämä ala on täynnä vääryyksiä. 
Tuleva ammattini on vaarallinen. 
Musiikkimaailman raakuus –  
Miten minä selviän?  

Pelottaa. 
 

* * *  
 

Saan tietoa kasvatuksesta psykologiasta didaktiikasta – – –  
Näen tyranniopettajia,  
masentuneita oppilaita,  
turhautuneisuutta. 

Hukun valtaani.  
 

En ole valmis vastuuseen.  
Olen vielä lapsi. 
Minun täytyy kasvaa.  

 
LANNOITTAKAA MULTANI, ANTAKAA VETTÄ! 

 
* * * 
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Tämä ei onnistu. 
En minä saa valita tekemisen tapaani. 

Minut on kahlittu. 
Tukehdun. 

 
Rauhoitutaanpa hetki… 

Ehkä ensin on opittava opettamaan niin kuin  
muut sanovat. Vasta sitten voi sooloilla.  
On myönnyttävä; kaikkea en pysty muuttamaan  
kaikkea ei voi hallita. 

Ja mikä minun kokemukseni on vuosien perinteitä 
kyseenalaistamaan? 

 
* * *  

 
Vuorovaikutusta. 
Luottamusta ja rehellisyyttä. 
Halua tehdä ja oppia. 
Vastuuta.  

Opettaminen on ihanaa. 
En ole korvaamaton. Olen tärkeä. 
Voin antaa jotain; aikaani.  
Voin jakaa taitojani. 

Olen löytänyt kutsumukseni:  
Lapset! 
Opettaminen, oppiminen.  
Kiertokulkua, perinnettä ja kehitystä. 
Ihmissuhteita. 
Helpottamista, auttamista.  

 
“Oppilaani, olen olemassa sinun tarpeitasi varten.” 
 
* * * 
 
Tämä on työtäni. 
Minulla on muutakin elämää. 
En voi tyydyttää omia tarpeitani,  
en poistaa tyhjyyttä  
en saada toisen kautta lapsuuttani,  
asioita, joita kaipasin.  
En kykene pelastamaan maailmaa  
en kaikkia auttamaan.  

Ja voin hyväksyä narsistisen haluni esiintyä. 
Minä haluan orkesteriin. 
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Minä haluan soittaa.  
Täytyy löytää tasapaino. 
Täytyy vielä voittaa monta taistelua itseni kanssa. 

Kyllä minä pärjään.  
 
Samuli: fiktiivinen pienoisromaani 
Portfolion toisen vaiheen toteutuksessa, fiktiivisessä pienoisromaanissaan 
“Nuoren pedagogin kärsimykset” Samuli kuvaa ammatinvalintaansa: 

Kohtalo oli siis päättänyt, että minun tuli opettaa. Vuosi aikaisemmin olin 
aloittanut opintoni, jotka johtaisivat kohti muusikon työtä. Sattumien oikuista 
päädyin opiskelemaan pedagogiksi, vaikka en koskaan ollut aikonut 
opettajaksi. 

Samulin ajautuminen musiikkipedagogikoulutukseen ei ole mitenkään 
poikkeuksellista. Soittaminen on se, joka varsinaisesti on vetänyt puoleensa. 
Pedagogikoulutus valitaan “varman päälle”, tietoisena käytännön realiteeteista: 
opetustyön tiedetään tarjoavan huomattavasti paremmat 
työllistymismahdollisuudet. Samulin kohdalla vastenmielisyys opettamista ja 
erityisesti omaa harjoitusoppilasta kohtaan oli melkoinen:  

[…] tiesin silloin oppilaani olevan tulossa tunnille. Alakuloinen mieleni käski 
minun lähteä rautakauppaan ostamaan kirvestä, jolla oppilaan pään voisi 
katkaista, mutta en totellut tuota alkukantaista viettiä vihollisen tuhoamisesta. 
Sitten epätoivo käski minun sairastua, jotta en joutuisi pitämään tuntia, mutta 
järkeni vastasi, että minun olisi pitänyt sairastua jo aikaisemmin, jotta se olisi 
uskottavaa. 

Samulin inhosi opettamista ja meni ristiriitaisella asenteella pitämään tunteja 
harjoitusoppilaalleen – “hymyillen, yrittäen peittää pahat ajatuksensa”. Kaikesta 
kärsimyksestä huolimatta hän omaksi ihmetyksekseen kuitenkin tunnisti itsessään 
outoa haikeutta, kun vihdoin oli aika jättää jäähyväiset oppilaalle:  

[…] yllätyksekseni huomasin kaipaavani opettamista. Kaipasin niitä 
turhauttavia hetkiä, joita olin kokenut. Kaipasin sitä ylpeyttä, jolla opettaja 
toteaa heikoimmankin oppilaan olevan juuri hänen oppilaansa. Kaipasin sitä, 
että saisin neuvoa ihmisiä, opettaa heitä kohtaamaan musiikin. Minulta oli nyt 
riistetty se ilo. – Sanonko todella ilo? Ei, se ei ole oikea sana. Pikemminkin 
voisi sanoa, että minulta oli riistetty yksi arkipäivän hetki. Hetki, joka voi olla 
joskus kauniskin. 
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Leena: kaksoisvirta (sivu 69) 
Leenan piirros kuvaa konkreettisesti musiikkipedagogin elämän kahtia 
jakautuneisuutta: elämänvirrassa soittaminen ja opettaminen kulkevat rinnakkain 
ja myönteisessä tapauksessa rikastavat toinen toisiaan. Aina asiat eivät kuitenkaan 
ole näin onnellisesti ja tasapainon hakeminen vie voimia. Leenan kohdalla 
piirroksen alareuna jättää tarinan kutkuttavasti avoimeksi: tuleeko virran kahdesta 
eri haarasta jälleen yksi virta? 
 
Matias: lautapeli – elämänvirran mottona “Life is a Game” (sivu 70) 
Portfoliotyöskentelyn suoma vapaus päästi Matiaksen luovuuden lentoon. 
Ensimmäisen, tekijän minää ja menneisyyttä käsittelevän portfoliovaiheen tuotos 
oli lautapeli, joka muistutti Afrikan tähteä. Siihen sisältyivät pelisäännöt sekä itse 
tehdyt arpanopat. Lähdettäessä seuraamaan pelin kulkua sen traagisuus tulee 
esiin: valitsipa pelaaja pelissä minkä tahansa reitin ja eteni millä nopeudella 
hyvänsä, hän päätyy aina musiikin ammattiopintoihin. Matiaksen sanoma oli, että 
lapsena viattomasti aloitettu soittoharrastus johti huomaamatta “putkeen”, joka 
päättyi musiikin ammattilaisuuteen ja josta ei ollut enää paluuta. 
Ammattilaisuuteen siis ajauduttiin ilman tietoista ammatinvalintapäätöstä. 
 
Veera: “ommeltu” elämänvirta (sivu 71) 
Tyypillisesti elämänvirtaa piirretään niin, että se etenee vasemmalta oikealle, 
länsimaisen lukutavan mukaan. Veeran portfoliossa suunta oli kuitenkin 
vastakkainen: virta kulki oikealta vasemmalle. Tuotoksen kokoamistapa oli 
omintakeinen: haitarimainen, kartongille aseteltu askartelutyö oli koottu 
ompelupistoin paperikuvioista ja valokuvista. 
 
Helena: portfolio “goottityyliin” (sivu 72) 
Helena oli työstänyt portfoliotaan oman elämänfilosofiansa mukaisesti: tuloksena 
oli huolellisin ja pikkutarkoin goottikuvioin koristeltu, lukuisia valokuvia ja 
piirroksia käsittävä askarreltu portfolio. Hän oli aikaa säästelemättä rakentanut 
paksun kirjansa, jossa esimerkiksi elämänvirtaa kuvasi metallinen, taivutettu 
pianonkieli. 
 

Tuija: sanainventio 
Tuijan innovatiivinen portfolio käsitti “sanainvention”, jossa hänen oma 
soittajuutensa ja opettajuutensa risteilivät kaksiäänisesti ja samalla kuljettivat 
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muusikon elämää sävellyksen tavoin kokonaisuutena. Näin Tuija määrittelee 
inventionsa: 

Tässä sanainventiossa näkyy kuinka soittajuus ja opettajuus kuuluvat 
erottamattomasti yhteen. Inventio ei toimisi ilman kummankin “käden” 
osuutta. Samat teemat ja aiheet, sanat selityksineen ja niihin liittyvine 
pohdintoineen, esiintyvät vuorotellen kummallakin viivastolla, sekä 
soittajuudessa että opettajuudessa. Invention teemalause tulee esiin invention 
edetessä. Koska oma soittajuus on ollut jo ennen pedagogiksi kasvua, 
hallitsee se oikeaa kättä ja useimmiten teemasanat tuodaan esiin juuri siellä. 
Invention sanat on valittu sattumanvaraisesti ajan patinoimasta Lepo Laurilan 
Musiikkisanasto-kirjasta.    

Tuijan tapa reflektoida soittamisen ja opettamisen suhdetta sekä kasvua kohti 
ammattilaisuutta on varsin filosofinen. Hän näyttää löytävän helppojen ja 
valmiiden vastausten sijaan tukun oivaltavia kysymyksiä:   

Musiikin ammattiopintoihin päätyminen herättää väistämättä kysymyksen 
omista taidoista ja musikaalisuudesta. Entä jos minulla ei ole tarpeeksi lahjoja 
ja kykyjä alalle? Miten muut näkevät minut, persoonani ja muusikkouteni? 
Olenko päässyt vain harjoittelun kautta taidoissani tälle tasolle, vai 
merkitseekö itse musiikki minussa ja minun kauttani muutakin?  

- - 

Onko soitonopettajan arkinen työ vain perusalkeiden opettamista, 
sormijärjestyksiä, soittoasentoja, nuotinluvun opettamista, oikeiden rytmien 
hahmottamista? Onko opettajalla pienten lasten parissa toimiessaan 
mahdollisuus päästä käsiksi itse musiikkiin? Miten ja miksi haluamme 
opettaa musiikkia ja soittamisen perusalkeita? Pedagogisten opintojen tulisi 
antaa meille lähtövalmiuksia opettamiseemme. Välillä tuntuu, että käteen ei 
ole jäänyt juuri mitään, vain tuskastuttavia kirjallisia raportteja ja analyyseja 
sekä muistutuksia opettajan työn vastuullisuudesta ja vaikeuksista. 

Tuija tuo esiin sen tosiasian, että valmiiksi opettajaksi ei opita minkään 
koulutuksen aikana. Valmiuksia, tietoja ja taitoja voidaan – ja pitääkin – hankkia 
kunnioitettava määrä, mutta viime kädessä ammattilaiseksi tuleminen edellyttää 
asettumista työyhteisöön, ja itsensä sekä oman paikkansa löytämistä siellä 
(Heikkinen 2001, 117).   
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Esteettisen ilmaisutavan käyttö portfolioissa   

Millaisia seurauksia on sillä, että ilmaisutapojen skaalaa ryhdytään laajentamaan 
portfoliotyöskentelyssä? Ensiksikin on merkityksellistä, että opiskelija voi 
integroida ei-tiedollisia kokemuksiaan osaksi omaa toimijuuttaan niin 
muusikkona kuin opettajana. Hiljainen, kokemuksen kautta kertynyt tietämys 
kulkee hänessä mukana joka tapauksessa, vaikka sille ei koskaan haettaisi 
ilmaisua sanoin tai kuvin. Perinteinen tutkimusviestintä objektivoi ja etäännyttää 
kokemukset: lukijaa ei tällöin johdateta myötäelämiseen tai henkilökohtaiseen 
resonanssiin. Tällöin myös varsinaiset koetut ja eletyt hetket ohentuvat, niiden 
rikkaus ja moniulotteisuus katoaa. (Ks. Huhtanen 2004, 35–36.)  

Luovan, jopa leikinkaltaisen ilmaisun hakeminen sen sijaan voi tuottaa 
hyvinkin monenlaisia seurauksia. Ensinnäkin tuleva musiikkipedagogi kykenee 
integroimaan omaan toimijuuteensa myös niitä kokemuksia, joihin täsmällinen 
sanallistaminen ei ulotu. Tällöin omaa itseä on mahdollista käyttää 
kokonaisvaltaisesti sen sijaan, että toimittaisiin pelkkään irralliseen tietämiseen ja 
tekemiseen painottuvassa opetusroolissa14. 

Toiseksi esteettisesti painottuneiden ilmaisumenetelmien käyttäminen antaa 
rikkaan välineen käsitellä ja käsittää maailmaa sekä olla vuorovaikutuksessa 
ympäristön kanssa (Sava & Katainen 2004, 31–36). Portfolioiden ilmaisukeinot 
eivät kerro vain tekijöidensä taiteellisista ilmaisupyrkimyksistä, vaan ne myös 
edustavat sitä todellisuutta, jossa tekijät elävät ja jota he tuottavat omilla teoillaan. 
Nämä tuotokset, kuten myös se prosessi jossa ne saadaan aikaan, ovat 
oppimismateriaalia, joilla luodaan tälle ajalle tyypillistä tietoisuutta, asenteita, 
ajattelutapoja ja toimintamalleja. (Hannula et al. 2005, 72.) 

Kolmanneksi nämä persoonalliset ja ilmaisurikkaat portfoliot artikuloivat ja 
voimistavat opettajaksi kasvavan omaa persoonallista ääntä, joka muutoin 
saattaisi jäädä mekaanisesti toistamaan koulutuksen tarjoilemaa diskurssia (ks. 
esim. Munro 1992). Tällöin kyse on merkittävästä voimaantumisesta ja 
subjektiuden rakentumisesta, kuitenkin yhteisön osana (Connelly & Clandinin 
1990, 4). 

                                                           
14 Martti Lindqvist (1991) kirjoittaa omaan “varjoonsa” tutustumisesta, joka on tarpeen kaikissa 
ihmissuhteissa toteutuvissa työtehtävissä, esimerkiksi hoito- ja opetustyössä. 
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Mitä portfolioista voidaan lukea?  

Portfolioiden materiaalia voidaan lukea monella eri tapaa “teksteinä”. 
Kiinnostava tarkastelutapa tämänkaltaisille materiaaleille on Giroux'n (1999) 
mukaan temaattinen analyysi, jolloin esteettisyys jätetään tarkastelun 
ulkopuolelle. Oleellista ei siis ole, onko portfolioon sisältyvä proosaruno tai 
piirros taiteellisesti “hyvä” tai “huono”, vaan huomio kiinnitetään pedagogiseen 
aspektiin. Mitä tietoa, millaisia arvoja ja mielihyvää kyseiset representaatiot 
tuovat esiin tai sulkevat pois? Millaisia identiteetin muotoja, toimijuutta ja 
subjektiviteettia pidetään portfolioissa ensisijaisena? Entä miten portfolion 
ilmaisutavat vahvistavat vallitsevia reaktioita, viestejä ja merkityksiä? (Giroux 
1999, 27.) On ilmeistä, että opiskelijoiden rikkaat ilmaisutavat eivät kerro vain 
heistä itsestään vaan myös ajasta ja kulttuurista, jossa he elävät. Ympäristön 
tarjoamia arvoja he pääsevät reflektoimaan sekä ottamaan niihin kantaa 
portfoliotyöskentelyn kautta. 

Toteutetuissa portfolioissa esiintyy useita teemoja, kuten opetustyön 
realiteetteihin havahtuminen, musiikin koulutuksen arvot, vaikeus löytää 
tasapaino soittamisen ja opettamisen välillä sekä voimaantumisen kokeminen 
opetusharjoittelun loppuvaiheessa. Tässä tarkastelen teemoista yhtä, jota kutsun 
“ammatinvalinnan haasteeksi”, käyttämällä empaattista lukutapaa (Hannula et al. 
2005, 79). Niin Annukan, Samulin, Matiaksen kuin Tuijankin kohdalla näyttää 
siltä, että pedagogikoulutukseen on hakeuduttu aivan muista syistä kuin vahvasta 
kiinnostuksesta opettajan työhön. Matiaksen mukaan kyse on eräänlaisesta 
sattumanvaraisesta “pelistä”, jonka lopputulos on kuitenkin vakio: 
ammattiopintoihin, vieläpä pedagogiksi, päädytään ilman omaa valintaa. Samulin 
satiirimaisessa kirjoituksessa näkyy kirjoittajan ajautuminen 
pedagogikoulutukseen, mutta loppua kohti hän kuitenkin tunnistaa hentoa ja 
orastavaa opettajuutta. Annukka taistelee oman soittamisen ja esittämisen halunsa 
kanssa, kokee samaan aikaan riittämättömyyttä opettajana sekä tunnistaa sen 
huikean vallan, joka uudelle opettajalle – jo opetusharjoittelun aikana – annetaan 
lapsen opetustilanteen yhteydessä. Tuija kyseenalaistaa ja pohtii kriittisesti 
pedagogisia opintoja: onko opettamisessa kyse vain alkeiden ja teknisen 
perusosaamisen saavuttamisesta – toisaalta hän on ilmeisen epävarma omasta 
opettajuudestaan. Pohdintojen taustalla saattaa olla alun perin lähes vahingossa 
valittu pedagogikoulutus. Usein koulutukseen hakeutuva “ruksii” varmuuden 
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vuoksi pedagogivaihtoehdon sillä oletuksella, että opettajana työllistyy paremmin 
kuin vapaana muusikkona.  

Toimintatutkimuksen tekijänä minulle on selvinnyt, miten valtaisassa 
ristiaallokossa pedagogiopiskelija hakee tasapainoa soittamisen ja opettamisen 
välillä. Myös ammatillisen opettajakorkeakoulun teoriapainotteiset opinnot 
herättävät toisinaan ihmetystä: missä määrin opiskelijat kykenevät löytämään 
niille oman konkreettisen sovelluksensa omassa opettajatoiminnassaan? 
Portfolion kanssa työskentely, sen edellyttämä omakohtainen pohdiskelu sekä 
ryhmissä toteutettu yhteinen reflektio on ensiksikin selkeästi lisännyt 
opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoisuutta opettajuudesta. Toiseksi se on edistänyt 
avoimuutta pedagogikoulutuksen keskustelukulttuurissa.  Lahden 
ammattikorkeakoulun Musiikin koulutusalan opettajayhteisössä on toisinaan 
ilmennyt suurta epäluuloisuutta, jopa vastustusta kyseistä portfoliotyöskentelyä 
kohtaan. Syynä on mitä ilmeisimmin ollut toiminnan itsestäänselvyyksien 
tarkastelu ja monien perusarvojen kyseenalaistaminen. Perinteitä vaalivassa 
koulutuksessa tämänkaltainen menetelmä ymmärrettävästi koetaan pelottavana, 
mutta juuri siksi sitä on nähdäkseni tarpeellista hyödyntää. 

Johtopäätelmiä 

Portfolion käyttö on yleistynyt monilla eri koulutusaloilla erityisesti oppimis- ja 
kasvuprosessin kuvaamisessa (Niikko 2000). Portfoliotyöskentelyn kautta 
tarjoutuu myös mahdollisuus muotoilla eräänlainen psykologinen, omaa kasvua 
kuvaava elämäntarina. Valmis produkti, näyteportfolio, voi toimia lisäksi osana 
tekijänsä cv:tä. Ammattiin valmistuvan on tärkeää koota yhteen elementtejä, jotka 
tuovat esiin hänen osaamistaan ja aikaansaannoksiaan. Esittävän taiteen alalla on 
tyypillisesti kautta aikojen koottu “leikekirjoja”, joihin on taltioitu muun muassa 
konserttiohjelmia ja lehtiarvosteluja. Näillä on painoarvoa esimerkiksi apurahoja 
ja työpaikkoja haettaessa. Erityisesti taidealoilla tämä on tärkeää, mutta myös 
pedagogin työssä on tarpeellista olla selvillä oman osaamisensa elementeistä ja 
kyetä esittelemään niitä. 

Portfolion toteutus persoonallisilla ilmaisutavoilla muistuttaa etäisesti 
toiminta- ja taideterapiaa. Keskeistä ei niinkään ole valmis produkti, vaan sen 
tekeminen, itse prosessi (Viskari 2003, 103). Valmiita portfolioita ei verrata 
toisiinsa eikä niistä anneta arvosanaa, ainoastaan sanallinen palaute. 
Tarkoituksena ei ensisijaisesti ole tehdä kauniita kuvia, säveltää merkittäviä 
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teoksia tai vaikkapa rakentaa omaa koreografiaa, vaan kasvattaa tietoisuutta sekä 
kehittää selviytymiskeinoja stressin, sairauksien, konfliktien ja traumaattisten 
kokemusten varalle. Pyrkimyksenä on nauttia taiteen eheyttävästä vaikutuksesta 
ja rakentaa omaa identiteettiä15. 

Portfoliotyöskentelyn avulla opiskelija voi integroida elämän- ja 
opiskelukokemuksensa osaksi opettajuuttaan. Prosessi ilmentää niin sanottua 
hermeneuttista pedagogiikkaa (ks. esim. Siljander 1988; Väkevä 1999; myös 
Mielityinen 2009, alunp. Schleiermacher 1826/2000). Opetustyön onnistumisen 
kannalta on toivottavaa, että pedagogi ymmärtää omaa historiaansa ja sen 
merkityksiä sekä osaa toimia holistisesti, kokonaisvaltaisesti itseään ja 
kokemusmaailmaansa hyödyntäen. Tätä ymmärtämystä voidaan luodata 
käyttämällä senkaltaisia ilmaisumuotoja, jotka vahvistavat taiteilija-pedagogien 
persoonallisuutta. Musiikkipedagogi on kuitenkin lähtökohtaisesti aina ensin 
muusikko ja vasta sen jälkeen pedagogi. 

Suomalaisen musiikkikasvatuksen ja vuosikymmenien ajan vahvistetun 
musiikkioppilaitosjärjestelmän tulevaisuus on näiden kasvavien pedagogien 
käsissä. Siksi ei ole yhdentekevää, miten kokonaisvaltaisesti he tiedostavat oman 
opettajuutensa osa-alueet ja millaisiksi toimijoiksi he itsensä kokevat tämän 
koulutustradition vaalijoina ja kehittäjinä. Olisikin kiinnostavaa selvittää jonkin 
ajan kuluttua toimintatutkimuksessa mukana olleiden opiskelijoiden myöhempiä 
vaiheita, kuten heidän asettumistaan pedagogin työhön, ja näin pyrkiä 
tavoittamaan portfoliotyöskentelyn merkityksiä kokonaisvaltaisemmin.  

Toimintatutkimukseen osallistumisen eräänä seurauksena saattaa olla, että 
pedagogiyhteisössä käynnistyy keskustelu vallitsevien käytäntöjen takana olevista 
arvoista. Tämänkaltainen demokraattinen keskustelukulttuuri voi omalla tavallaan 
herkistää yhteisöä uudenlaisille kysymyksille, jotka liittyvät muun muassa tasa-
arvoon, perinteeseen tai arvoihin (Huttunen et al.  1999, 126). 

Toteutetun toimintatutkimuksen merkitystä siihen osallistuneille olisi 
mahdollista tutkia esimerkiksi kyselyn tai haastattelujen avulla, osana musiikin 
koulutusalan alumni-toimintaa. 

                                                           
15 ks. esim. http://www.taideterapia.com/taideterapia.html 
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Kuva 1. Leenan elämänvirta. 
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Kuva 2. Matiaksen lautapeli. 
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Kuva 3. Veeran elämänvirtaa 1. 

 
 

Kuva 4. Veeran elämänvirtaa 2. 
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Kuva 5. Helenan elämänvirtaa. 
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Pianonsoiton opetustarinoita – Matti Raekallio 
kertojana 
Eeva Kaisa Hyry-Beihammer 
 
Musiikin instrumenttiopetus on melko uusi tutkimusalue. Tutkijat ovat harvoin 
menneet luokkahuoneisiin, joissa opettajan lisäksi on vain yksi oppilas – kuten 
useimmiten soittotunnin opetustilanteessa on. Soitonopetusta on kuvattu salaisena 
puutarhana, jonka suljettujen ovien takana mestari ja oppipoika työskentelevät 
(ks. Rostvall & West 2003, 214). Soitonopetuksen mestari-oppipoikamalliin on 
usein liitetty behavioristinen oppimiskäsitys: opettajat opettavat niin kuin heitä on 
itse opetettu, ja oppilaan soitosta voidaan tunnistaa hänen soitonopettajansa. 
Instrumenttiopetusta on kuvattu myös autoritaarisena opetuksen mallina, jonka 
päämääränä on musiikillinen esitys. Monissa soitonopetuksen tutkimuksissa 
soitonopetuksen käytäntöjä on tarkasteltu tästä perinteestä käsin, ja kiinnostuksen 
kohteena on ollut etenkin soitonopetuksen tehokkuus – millainen opetus johtaa 
parhaaseen mahdolliseen oppilaan musiikilliseen suoritukseen (esim. Gholson 
1998; Kostka 1984; Rosenthal 1984; Siebenaler 1997). 

Soitonopetuksen tutkimuksessa alkaa olla myös toisenlaisia painotuksia. 
Esimerkiksi Anna-Lena Rostvall ja Tore West (2003) ovat kiinnostuneet 
soitonopetuksen vuorovaikutusmalleista. Soitonopiskelun ja -opetuksen 
strategioita tutkiessaan Vanessa Young, Kim Burwell ja David Pickup (2003) ovat 
käyttäneet etnografista lähestymistapaa. Monika Nerland (2004) lähestyy 
soitonopetuksen käytäntöjä diskurssianalyysin avulla tutkiakseen niitä 
kulttuurisissa yhteyksissään. Alan useissa 2000-luvun suomalaisissa 
väitöstutkimuksissa on käytetty elämäkerrallista tai narratiivista lähestymistapaa, 
ja aineistona on ollut soitonopiskelijoiden (Hirvonen 2003) tai soitonopettajien 
(Huhtanen 2004; Broman-Kananen 2005) kertomuksia. 

Artikkelissani tarkastelen suomalaisen pianopedagogin ja pianotaiteilijan 
Matti Raekallion soitonopetusta.16 Päähenkilön valinnan perusteena oli, että 
Raekallio on tunnettu ja arvostettu pianopedagogi. Lisäksi olin itse osallistunut 
hänen mestarikursseilleen ja kokenut hänen opetuksensa asiantuntevana, 
haastavana sekä oman harjoittelun tavoitteita selkeyttävänä. Edellä mainittujen 
suomalaisten tutkimusten tavoin käytän narratiivista lähestymistapaa, mutta 
                                                           
16 Tämä artikkeli perustuu osin väitöskirjaani Matti Raekallio soitonopetuksensa kertojana ja 
tulkitsijana, 2007. 
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lähestyn soitonopetusta ja soitonopettajana olemista vain yhden opettajan, Matti 
Raekallion, kertomusten kautta. Muista tutkimuksista poiketen aineistona on 
litteroitujen haastattelujen lisäksi myös litteroituja, ”auki kirjoitettuja” 
pianotunteja. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla Raekalliota sekä 
seuraamalla hänen pianotuntejaan, jotka myös nauhoitettiin tai videoitiin. 
Pianotunneista kaksitoista oli Raekallioon pianonsoiton mestarikursseilla17 
pitämiä tunteja ja kaksi tavallista soittotuntia. Tuntien kesto oli 60–90 minuuttia. 
Viitatessani tekstissä aineistoon käytän lyhenteitä seuraavasti: Soittotunteihin 
viittaan lyhentein O1, O2, O3,… O14, jolloin O on yhtä kuin oppitunti. Lyhenne 
viittaa tietyn oppilaan pianotunnin tapahtumiin tai opettajan puheeseen kyseisellä 
tunnilla. Lyhenteillä RH1 ja RH3 viittaan Raekallion ensimmäiseen ja kolmanteen 
haastatteluun. Raekallion puheen lainauksista olen poistanut tilkesanoja ja 
muuttanut joitakin ilmauksia kirjakielisemmäksi. Alunperin keräsin aineiston 
väitöstutkimustani (Hyry 2007) varten, ja se sisälsi soittotuntien havainnoinnin ja 
Raekallion haastattelujen lisäksi myös hänen oppilaidensa haastatteluja. 

Aiheensa puolesta tutkimukseni on musiikkikasvatuksen ainedidaktista 
tutkimusta. Teoreettinen viitekehys perustuu kuitenkin kasvatustieteen käsitteisiin 
ja yleisiin opettajatutkimuksiin, etenkin niin sanottuun opettajan ajattelun 
tutkimukseen, jonka päämääränä on ”ymmärryksen lisääminen siitä, mitä opettaja 
ajattelee ja miksi hän toimii niin kuin toimii eli miksi opettaminen on sitä, mitä se 
on” (Clark & Peterson 1986, 256).  Tämän artikkelin aiheena on soitonopettajan 
praktinen tieto, joka on hänen kokemuksellista tietoaan ja joka syntyy 
käytännössä. Se näkyy oppitunneilla etenkin opetuksen vuorovaikutustilanteissa. 
(Elbaz 1983; Elbaz-Luwisch 2005; Lauriala 2004.) Merkittävä osa opettajan 
praktista tietoa on niin sanottu opettajan pedagoginen sisältötieto, joka ei ole vain 
tietoa sisällöstä vaan myös opettajan taitoa opettaa sisältöä niin, että oppilaat sen 
voivat ymmärtää. Pedagoginen sisältötieto tulee näkyviin yksinkertaisesti silloin, 
kun kokeneita, hyviä opettajia pyydetään kertomaan opetuksestaan ja opetusta 
havainnoidaan (Gudmundsdóttir et al. 2000, 320) – niin kuin myös omassa 

                                                           
17 Musiikin alalla järjestettävillä mestarikursseilla työskentelee yleensä tunnettuja ja arvostettuja alan 
taiteilija-opettajia. Mestarikurssi voi kestää yhden päivän, useita päiviä tai etenkin kesällä se voi olla 
jopa kahden viikon intensiivikurssi. Käytännössä mestarikurssi tarkoittaa sitä, että opiskelija on ennen 
kurssille tuloa valmistanut kurssilla soitettavaa ohjelmistoa yleensä oman, vakituisen opettajansa 
kanssa. Raekallion mestarikursseilla oppilaat soittivat yleensä vakituisen opettajansa kanssa 
valmistelemiaan ohjelmistoa, pianokappaleita. Kappaleet saattoivat olla lähes esityskuntoon 
työstettyjä, mutta myös keskeneräisiä, eri harjoitteluvaiheessa olevia. 
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tutkimuksessani. Narratiivisen opettajatutkimuksen uranuurtajan Sigrún 
Gudmundsdóttirin (1990) mukaan opettajat käyttävät kertomuksia apunaan 
saadakseen opetettavan asian ymmärrettäväksi opiskelijoille sekä itselleen, ja 
näitä kertomuksia Gudmundsdóttir nimittää opetustarinoiksi (curriculum stories). 
Tämän artikkelin tarkoituksena on selvittää, millaisia opetustarinoita 
soittotunneilla kerrotaan. 

Opettajan narratiivinen tietäminen 

Hyödynnän artikkelissani narratiivista tutkimusotetta. Narratiivisen tutkimuksen 
keskeisiä käsitteitä ovat kertomus, tarina ja narratiivi, ja alan tutkijat käyttävät 
niitä eri tavoin – voidaan puhua narratiivisesta, kerronnallisesta ja tarinallisesta 
tutkimuksesta. Kirjallisuustieteessä tarina määritellään kertomuksen alakäsitteeksi 
(ks. Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 189–192). Tässä artikkelissa nämä käsitteet 
ovat synonyymeja. Tyypillistä kertomuksille on, että niissä on juoni, joka 
rakentuu aika-akselille menneisyys-nykyisyys-tulevaisuus. Juonen näkökulmasta 
aika voi rakentua myös akselille alku-keskikohta-loppu. (Ks. Linde 1993, 106–
111.) Narratiivisen opettajatutkimuksen edustajat Jean Clandinin ja Michael 
Connelly (1994, 416) määrittelevät tärkeiksi narratiivisiksi termeiksi seuraavat: 
aika, paikka, juoni, henkilö ja näyttämö. Näyttämö tai paikka viittaa siihen, missä 
toiminta tapahtuu, missä henkilöt elävät kertomusta ja missä kulttuurinen ja 
sosiaalinen konteksti näyttelee rajoittavia ja mahdollistavia rooleja. Tutkimukseni 
suurena näyttämönä voi nähdä suomalaisen musiikinopetusjärjestelmän, jonka 
piirissä opettaja ja suurin osa opiskelijoista on elänyt. Toiseksi suureksi 
näyttämöksi voisin nimetä länsimaisen taidemusiikin, jonka ympäröiminä sekä 
opettaja että opiskelijat ovat eläneet lapsuudestaan lähtien. Soitonopetuksen 
luokkahuone voisi olla tutkimukseni pieni näyttämö, jossa henkilöinä ovat 
opettaja ja oppilaat ja jossa opetus tapahtuu kahdenvälisissä opettaja–oppilas-
suhteissa, mestari–kisälli-perinteen jatkumona. Koska itse olen toiminut näillä 
näyttämöillä sekä alan opiskelijana että opettajana, minulla on kokemusta niistä 
myös estradilta käsin, sisältäpäin katseltuna. 

Narratiivitutkijana ymmärrän, että kertomusten avulla jäsennämme 
ajatteluamme ja elämäämme ja niiden kautta merkityksellistämme 
kokemuksiamme. Opettajan työtä ja hänen kokemuksiaan työstään voimme 
ymmärtää kuuntelemalla hänen kertomuksiaan työstään. Kertomusten avulla on 
mahdollista selvittää opettajan työtä motivoivia arvoja, uskomuksia ja käsityksiä 
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(ks. Elbaz-Luwisch 2005). Toisaalta ymmärrän, että kertomuksemme eivät ole 
ainutlaatuisia  vaan meillä on yhteinen tarinavaranto, jossa yksittäiset kertomukset 
edustavat myös jotain yleistä sitoutuen kulttuuriseen, historialliseen ja 
sosiaaliseen kontekstiinsa. Tästä näkökulmasta voidaan pohtia, kuinka 
tutkimukseni yksittäisen opettajan Raekallion tarina edustaa jotain yleisempää, tai 
miten se voisi rikastuttaa alan tarinavarantoa. 

Narratiivisuus merkitsee tutkimuksessani myös aineiston analyysitapaa. 
Opettajan praktisen tiedon tutkimiseksi analysoin oppitunteja ensin käyttäen 
sisällönanalyysiä. Pyrin vastaamaan kysymykseen, millaisia opetusstrategioita ja -
tyylejä soittotunnilla käytetään. Opetusstrategialla tarkoitan niitä keinoja tai 
menetelmiä, joiden avulla soittotunnilla pyritään opetuksen päämääriin. 
Opetustyylin määrittelen David Hansenin (1993) ja Jukka Husun (2002, 53) 
tavoin opettajan persoonalliseksi tavaksi (manner); hänen tavakseen toimia, olla 
läsnä ja antaa palautetta. Oppitunteja analysoidessani etsin myös uusia lukutapoja 
pyrkien hahmottamaan tunteja jaksoina tai tapahtumina, tuntiepisodeina, joissa on 
alku ja loppu sekä selkeä intentio. Tämän luennan avulla opettajan tyyli alkoi 
hahmottua. Aloin erottaa aineistosta myös opetustarinoita, joiden avulla opettaja 
organisoi opetuksen sisältöä kertomusten muotoon. Kappaletta soitettaessa 
opettaja saattoi viitata kappaleen säveltäjän muihin teoksiin, toisiin säveltäjiin tai 
muiden muusikoiden esityksiin valaistakseen kappaleen luonnetta lisää. Hän 
viittasi myös mahdolliseen kuulijaan, kuinka tämä soiton kokisi. Nimesin 
aineistostani tältä pohjalta kolmenlaisia opetustarinoita: säveltäjätarina, 
muusikkotarina ja kuulijatarina. 

Brunerilaisittain tarkastelen opetustarinoita opettajan narratiivisena 
tietämisenä. Psykologi Jerome Brunerin (1986) mukaan ihmiset tulkitsevat ja 
jäsentävät todellisuutta kahdella tavalla: loogis-tieteellisesti eli paradigmaattisesti 
ja kertomuksellisesti eli narratiivisesti. Loogis-tieteelliselle ajattelulle ovat 
tyypillisiä muodolliset kuvaukset ja selitykset, käsitteellistäminen, yleistäminen, 
objektiivisuus, hypoteesit ja oikeaksi todistaminen. Esimerkkinä tästä Bruner 
mainitsee tieteellisen ajattelun. (Emt., 11–13.) Kertomuksellinen eli narratiivinen 
ajattelu liittyy ihmisten arkielämän tapahtumiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Sen 
avulla jäsennetään ja kommentoidaan omia ja toisten tekemisiä. Narratiivinen 
ajattelu on eräänlaista arkijärkeä. Ihmiset luovat arkipäivän toimintaan liittyviä 
kertomuksia, jotka koostuvat ihmisten toiminnan takana olevista psykologisista 
tekijöistä. Kertomukset vastaavat sellaisiin kysymyksiin kuten, ”mitä ihmiset 
tekevät”, ”miksi” ja ”mitä siitä seuraa”, eli kertoja tulkitsee ihmisten toimintaa 
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ikään kuin siinä olisi juoni. Kertomuksen tulkintaan vaikuttaa kuulijan ja kertojan 
yhteinen tieto maailmasta, asioiden taustasta ja tieto siitä, miksi kertomus 
kerrotaan. (Bruner 1986, 12–14.) ”Kertomus imitoi elämää, elämä imitoi 
kertomusta” (Bruner 1987, 13). Toisaalta kertomukset siis luovat todellisuutta, 
mutta toisaalta ne ovat versioita todellisuudesta (Ihanus & Lipponen 1997, 258). 
Bruner (1986, 110) toteaa, että ihmiset luovat maailmoita eri tavoin, esimerkiksi 
arkielämän, taiteen ja tieteen avulla, ja mikään näistä versioista ei ole sen 
todellisempi kuin toiset. Näin ollen narratiivia voidaan pitää yhtä merkittävänä 
tapana luoda maailmaa kuin loogis-tieteellistäkin (ks. myös Tolska 2002, 19). 
Brunerin käsityksellä narratiivisesta tietämisestä voin perustella kertomusten 
käyttöä myös tutkimuksessani, sillä ymmärrän, että tutkimukseni opettaja ja 
opiskelijat merkityksellistävät kokemuksiaan kertomuksissaan sekä musiikillista 
elämäntarinaansa kertoessaan että oppitunneilla puhuessaan. Erityisenä 
kiinnostuksen kohteenani on narratiivinen tietäminen (soiton)opettajan tietämisen 
tapana. Soitonopetuksen opetustarinoiden avulla pyrin selittämään, kuinka 
opettaja tekee oppilaalleen ymmärrettäväksi oppiainettaan, musiikkia ja 
pianonsoittoa eli mikä hänen tulkintansa siitä on. 

Keskityn seuraavaksi tarkastelemaan aineiston narratiivisen analyysin 
tuloksena saatuja opetustarinoita. Jotta lukija saisi laajemman kuvan Raekallion 
opetuksesta, kuvaan ensin oppitunnin kulkua yleisemmin sekä tunneilla käytettyjä 
opetusstrategioita ja opetustyyliä. Oppituntiaineistosta olen valinnut esimerkin 
yhdeltä oppitunnilta (O8), jossa Raekallion opetusstrategiat ja -tyyli tulevat 
selkeästi esille. Kuvaus perustuu aikaisempaan tutkimukseeni (Hyry 2007). 
Soittotunnin kuvauksen jälkeen esittelen analysoimani kolme opetustarinatyyppiä, 
kunkin omassa luvussaan. 

Soittotunneilla 

Soittotunnin opetusmateriaalina ovat pianokappaleet, klassisen pianomusiikin 
peruskirjallisuus barokkimusiikista nykymusiikkiin. Raekallion tunneille tuleva 
oppilas on usein harjoitellut opetuksen kohteena olevan kappaleen niin hyvin, että 
hän osaa soittaa sen ulkoa ilman nuotteja. Tyypillistä tunnin kululle on, että 
tunnin alussa oppilas soittaa ensin kappaleen kokonaan, minkä jälkeen se käydään 
läpi kohta kohdalta. Analysoin soittotunnin tapahtumat lukuisina sekvensseinä, 
toinen toistaan seuraavina jaksoina. Yhteen jaksoon kuuluu oppilaan soitto, jota 
seuraa opettajan palaute ja oppilaan reaktio palautteeseen. Tämä on pohjana 
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seuraavalle jaksolle. Tällaista yhtä jaksoa voidaan kuvata opetussyklinä (Smith 
1960, 235), jossa opettajan diagnoosi tilanteesta ja sitä seuraava palaute ovat 
pohjana oppilaan reaktioille ja nämä puolestaan ovat pohjana seuraavalle syklille. 
Esimerkkinä on kaksi peräkkäistä sekvenssiä oppitunnilta O13. Sekvenssin eri 
vaiheet on merkitty hakasulkeisiin. 

 

OS [oppilaan soitto, 1. sekvenssi alkaa] 

R: Noin se menee. Hurjan hyvä nyt. Kuulostaa vapaammalta. Se on yhtä 
aikaa vapaampi ja tarkempi. [opettajan palaute] 

O: Joo 

R: Hieno b. Pikkusen tää fraasi toss katkee. Ottasit sä tosta [uusi 
tehtävänanto] 

OS [oppilaan reagointi, 2. sekvenssi alkaa] 

R: Joo pari juttua toi vasurin motiivi tai vasurin kuvio mää en ottais mitään 
odotuksia siinä lopussa [opettajan palaute] [RS] se vaan niinku virtaa se 
vähän sillain [uusi tehtävänanto] 

OS [oppilaan reagointi] (O13.) 

 

Raekallio käyttää opetuksessaan sekä verbaalisia että nonverbaalisia strategioita 
(Tait 1992; ks. Hyry 2007, 100–107). Hän kuuntelee oppilaan soittoa tarkkaan ja 
on aktiivisesti läsnä tunnilla, mikä näkyy hänen keskittyneessä kasvojen 
ilmeessään tai hänen johtaessaan kapellimestarin tapaan käsillään oppilaan 
soittoa. Antaessaan opiskelijalle palautetta hän käyttää paljon musiikkiin itseensä 
viittaavaa ammatillista sanastoa, jonka pohjalle hän rakentaa verbaalisesti 
värikkäitä ja mielikuvia ruokkivia ilmauksia. Teknisiä ongelmia ratkaistaessa 
puhe muuttuu analysoivaksi. Verbaalisen analyysin aikana tai sen jälkeen opettaja 
voi testata ehdotuksiaan omalla soittimellaan eli mallintaa. Esimerkiksi Aram 
Hatsaturjanin Toccataa opetettaessa tunnilla keskitytään kappaleen alun vaativan 
rytmin luomiseen ja opettaja kuvailee rytmiä ikään kuin tarkentavasti 
sanoilla ”jämäkkä”, ”rautainen”, ”kiveen hakattu”, ”armottoman ankara” 
ja ”graniittinen” (O8).  

 

Voisit tuota alkua vielä jämäköittää, sois hirveen selvä kontrasti, sois aivan 
rautainen rytmi tuossa… ois hirveen hyvä jos sois niin kuin kiveen hakattu 
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sillain…  ois aika hidas toi [RS] ta-ka-ta-ka tu-ka-ta-ka tsinga tsanga, ihan 
täysin rytmissä… koita miltä se [OS] hienoa se paranee, on parempi nyt jo… 
[RS] …  koitas kerran vielä.... katotaan se ihan täsmälliseksi. [OS] koitas siis 
ihan semmoinen armottoman ankara rytmi saada aikaan, ettei mihinkään 
suuntaan mitään… [OS] …nyt se oli muuten hyvin tempossa silloin se on 
musta vaikuttava tuo alku, ett se on tosiaan niin kuin hirveen graniittinen 
[OS] Joo, se oli paljon parempi… täss jos haluaa, voi pikkusen ottaa sillain 
niin kuin grandioso ja rubato18. (O8.) 

 
Edellä olevassa esimerkissä näkyvät myös Raekallion opetustyylin tärkeimmät 
piirteet. Teksti itsessäänkin kuvaa hänen intensiivistä läsnäoloaan tunnilla ja 
mukanaoloa opiskelijan soiton prosessissa. Toinen tärkeä piirre on myönteisen 
palautteen antaminen: ”hienoa se paranee”, ”nyt se oli muuten hyvin 
tempossa”, ”se oli paljon parempi”. Esimerkissä näkyy myös Raekallion taito 
asettua oppilaan asemaan; opettajana Raekallio näyttää tiedostavan ”oppilaan 
hikisen tilanteen opin saunassa” (ks. Kurkela 1993, 345). Hän antaa opiskelijalle 
myönteistä palautetta tämän musiikillisesta suorituksesta, mutta samalla myös 
haastaa soittajan tavoittelemaan uusia musiikillisia päämääriä. Hän kannustaa 
opiskelijaa pianistiksi tulemisen prosessissa, jossa pianokappaleiden 
esityskuntoon saattaminen vaatii soittajalta intensiivistä harjoittelua ja yhä uusia 
toistoja yksityiskohtien hiomiseksi. (Ks. Hyry 2007, 107–110.) 

Raekallio suuntaa opetustaan oppilaan soittotaidon tason ja kappaleen 
valmiusasteen mukaan. Jos kappale ja soittaja ovat alussa, opetus painottuu 
soittoteknisten ongelmien ratkaisuun. Pitemmällä olevan oppilaan kanssa opetus 
keskittyy tyylillisiin ja esityksellisiin asioihin. Periaatteessa Raekallio kuitenkin 
haluaa opettaa eri tavalla eri ihmisiä eri tilanteissa (RH3). Hänen suhdettaan eri 
oppilaisiin voidaan ymmärtää hänen itsensä kuvaileman kolmitasoisen mallin 
avulla. Ensinnäkin jos oppilas on alussa soitossaan yleensä tai kappale on alussa, 
opettaja tarkkailee, millaisia ongelmia oppilaalla on ”instrumentaalisen käsityön” 
kanssa. Toiseksi nuottikuva19 ja nuottien työstäminen on tärkeä vaihe opetuksessa. 
Opettaja suuntaa opetustaan sen mukaan, millaista oppilaan edeltävä itsenäinen 
työskentely nuottikuvan kanssa on ollut ja mitä havaintoja ja päätöksiä hän on 
siitä tehnyt. Siinä vaiheessa kun ”instrumentti on hallinnassa” ja nuottikuva 

                                                           
18 Grandioso ja rubato ovat vieraskielisiä musiikkitermejä, musiikin esitymerkintöjä. Grandioso 
tarkoittaa ’mahtavasti, suurellisesti’ ja rubato viittaa vapaaseen tempon eli aikamitan käyttöön. 
19 Nuottikuva viittaa tässä soitettavan kappaleen nuottikirjoitukseen, notaatioon, joka on musiikin 
kuvaamiseen tarkoitettu merkkijärjestelmä. 
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työstetty pitkälle, puhutaan yleisistä asioista, tyylillisistä ja puhtaasti esitykseen 
liittyvistä. (RH3.) Tämä luo myös keskustelevaa suhdetta oppilaaseen, mikä 
näkyy parhaiten opettajan suhteessa pitemmällä oleviin oppilaisiin. Kuitenkin 
teknisiä ongelmia ratkotaan myös pitkällä olevien oppilaiden kanssa, joten 
opettajan on oltava ”valmis hyppimään” edellä kuvattujen tasojen välillä (RH3). 
Opettaja on siis jatkuvasti kuulolla etsien ja selvittäen, mikä on olennaista kunkin 
oppilaan kohdalla. Opetuksessa ei ole valmista kaavaa, vaan opettaja toimii 
tilanteiden mukaan. (Ks. Hyry 2007, 148–152.) 

Säveltäjätarina 

Pianotuntien aikana Raekallio viittaa usein työskentelyn kohteena olevan 
kappaleen säveltäjän muuhun tuotantoon ja säveltäjän kehitysvaiheisiin. 
Esimerkiksi Sergei Rahmaninovin preludia soitettaessa opettaja toteaa 
bassolinjojen ja musiikin monitasoisuuden merkityksen Rahmaninovin musiikissa 
yleensäkin. 
 

Hirveen dramaattisesti kirjoitettu monta kertaa bassolinja siellä, se kantsii 
tosiaan ottaa esille… tyypillinen Rahmaninov-tilanne toi vasurissa… 
tenoristemman melodia… monitasoista, että siinä on melodia plus säestys, 
mutt ett siinä on myöskin tuo säestys kakstasoinen. (O3.) 

 
Unkarilaissyntyisen säveltäjän Franz Lisztin varhaisen etydin (op. 1) opettaminen 
on esimerkki kappaleen sitomisesta tyylillisiin ja ajallisiin yhteyksiinsä ja siitä, 
miten Raekallio selittää teoksen merkityksen koko säveltäjän tuotannossa ja 
kehityksessä. Opettaja muun muassa kertoo kappaleen samankaltaisuudesta 
Lisztin myöhemmän tuotantoon kuuluvan Transkendentaalisten etydien kanssa. 
Opettaja tuo esille myös kappaleen yhteyden Lisztin aikalaisen ranskalaisen 
kirjailijan Victor Hugon runoon, ja lopussa etydiin liitetään mielikuvia 
ratsastuspoljennosta unkarilaisessa aromaisemassa. 
 

R: … tunnet sä Lisztin etydeitä muuten, myöhempii etydeitä? 

O5: En. 

R: Kun nimittäin se on sillain, että tätä sanotaan pikku Mazeppaksi ja se iso 
Mazeppa on siis neljäs sellaisesta sarjasta kuin Transkendenttietydeitä… niitä 
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on 12 kappaletta Lisztillä… periaatteessa samantapainen, se on hyvin 
samanlaista musiikkia jossain mielessä kuin tämä paitsi se on niin kuin 
jättiläismäinen versio tästä näin. Siinä on samanlaista tekstuuriakin, siinä 
käytetään terssejä säestyksenä ja siinä on lisäksi semmonen melodia [RS] tai 
sitten on tämmösiä [RS] siinä on yhteistä, että kädet niin kuin risteilee 
toistensa lomitse, mutt nää on tämmösii niinku… soitettuja 
martellatoterssejä20 [RS] … yks syy, että tän kehityksen päätepiste on 
tommonen etydi, se on yks syy antaa tolle poljennolle pikkusen enemmän 
painoa, siis [RS] tuo niinku ratsastuksen mieleen… lopullinen Mazeppa-
versio liittyy ratsastukseen sikälikin, ett se perustuu yhteen Victor Hugon 
runoon, joka kertoo kasakkapäälliköstä, jonka viholliset saa kiinni ja se 
sidotaan villioriin selkään ja hevonen ajetaan arolle… hirveen naturalistinen 
kuvaus se iso Mazeppa ratsastus-poljennosta ja se on minusta sen takia hyvä, 
että tuossa [pikku Mazeppassa] on vähän sitä samaa… tää on hirveen aikasin 
sävelletty, Liszt oli 12-vuotias, kun se sävelsi… siinä on tosiaan iduillaan, 
ihan samaa, mikä tulee myöhemmin. (O5.) 

 

Edellisen lainauksen lopussa Raekallio toteaa, että hänestä on hyvä, että 
Lisztin ”pikku Mazeppassa” on jo iduillaan oleva ”ison Mazeppan” 
ratsastuspoljento. Oppilaalle tämä voi olla viesti siitä, että jos hän haluaa edistyä 
Lisztin soittajana ja soittaa vaikeampia Lisztin etydeitä – ”iso Mazeppa” on 
vaativa pianokappale taitavimmallekin pianistille – hänen kannattaa tässä 
vaiheessa opintojaan harjoitella ”pikku Mazeppa” hyvin. Näin opettaja kertoo 
oppilaan soittajana kehittymisen tarinan ikään kuin rinnan Lisztin säveltäjäksi 
kehittymisen tarinan kanssa. (O5.) 

Kappaleet voidaan kertoa myös musiikinhistorian jatkumona. Esimerkiksi 
Hatsaturjanin Toccataa opettaessaan opettaja kertoo toccatan taustasta ja 
historiasta. Hän esittelee Sergei Prokofjevin, Robert Schumanin ja J.S. Bachin 
toccata-tyyppejä ja soittaa myös esimerkkejä. Sitten hän kokoaa esityksensä ja 
liittää sen tunnilla soitettuun toccataan: 

 

Mutta tää [Hatsaturjanin Toccata] on vähän niinku sekoitus niistä kahdesta 
[Bachin ja Prokofjevin toccatatyypit]… tässä on niin kuin kontrastoivia 
asioita, vapaita jaksoja, improvisoituja jaksoja suorastaan ja sitten on toisaalta 
tämmöisiä niin kuin tämä alku, joka on hirveän marcato. (O8.) 

                                                           
20 Martellato on vieraskielinen musiikkitermi, musiikin esitysmerkintä ja tarkoittaa tässä 
yhteydessä ’vasaroiden’ soittaen. Terssi on intervalli eli sävelväli ja tarkoittaa diatonisen asteikon eli 
sekuntiliikkein etenevän asteikon ensimmäisen ja kolmannen sävelen välistä intervallia. Sekunti on 
diatonisen asteikon vierekkäisten sävelten välinen intervalli. 
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Opettaja voi viitata myös muihin säveltäjiin ja heidän teoksiinsa. Viittausten 
avulla hän voi selventää kappaleen teknistä toteuttamista tai 
tulkintamahdollisuuksia. Esimerkiksi Selim Palmgrenin Kolmikohtauksisen 
nocturnen (op. 72) ensimmäisen osan, Tähdet tuikkivat, mahdollista tulkintaa hän 
vertaa Maurice Ravelin Gaspard de la Nuitin ensimmäiseen osaan, Ondineen. 
(O9.) Tavoitteena on tasaisen säestyskuvion soittaminen, ”neutraalimpi tausta”, 
jonka kanssa melodia ”toimii parhaiten”: 
 

En paljon tekis rubatoa siinä säestyskuviossa… tähdet sillain niinku ne ei ota 
osaa siihen, mitä siellä tapahtuu alhaalla [naurahdus] … ois vähän semmonen 
neutraalimpi tausta samanlaisena pysyvä… samanlainen tilanne vähäsen, jos 
sä tunnet Ravelin Gaspard de la Nuitista ensimmäisen osan, Ondine, 
semmonen vedenneito [RS]… melodia, joka myöskin toimii parhaiten, kun se 
pysyy ihan samanlaisena se säestys [RS] sadetta sillain… totta kai siis jossain 
paikoissa on kaari vaihtuu toiseksi, niin aivan himpun verran, sillain että 
kuulija ei oikeastaan tajua, että se on mikään hidastus tai niinku vähäsen 
vähäsen vaan. (O9.) 

Muusikkotarina 

Soittotuntien aikana Raekallio viittaa usein muihin muusikoihin. Nämä 
muusikkokertomukset voivat liittyä kappaleen teknisten tai tulkinnallisten 
asioiden selventämiseen ja usein samassa yhteydessä harjoitteluprosessiin. 
Opettaessaan esimerkiksi Frédéric Chopinin etydin (op. 25, n:o 12) peruskuvion 
tekniikkaa hän kertoo, miten hän itse sai ”ahaa-elämyksen” saman etydin 
soittamiseen seuratessaan sitä videolta venäläisen pianistin Grigory Sokolovin 
soittamana (O4). Opettaja kuvailee Sokolovin taitavaa soittoa ja samalla selittää 
tämän teknistä suoritusta. Lopuksi hän rohkaisee myös oppilasta harjoittelemaan 
hitaasti, Sokolovin soittotapaa mielessä pitäen. 
 

Uskomattoman nopee, putipuhdas ja hirvittävän voimakas niinku vois 
kuvitella Sokolovin oikein kun innostuu. Se oli huomattavan havainnollinen, 
kun se soitti aika korkeelta ensimmäisen äänen [RS] täss vaiheessa oli 
kummatkin kädet aivan ilmassa ennen sitä [RS] ja sit ehdottomasti ei niinku 
sambaa, vaan se oli hirveen sillain rytmisesti artikuloitua [RS] ja se oli 
hirmusen voimakas nimenomaan. Ja se sai semmoisen voiman aikaan tuolla 
pudotuksella, siis käyttämällä käsivarren painoja jokaisessa ryhmässä. Se oli 
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aika opettavainen pikkuinen videopätkä. Ett sitä kannattaa pitää mielessä ja 
harjoitellakin sillain hitaasti ja voimakkaasti käsiä erikseen sillain että 
kunnolla pudottaa [RS] (O4.) 

 

Raekallio kertoo myös itsensä muusikkokertomuksiin. Hän esimerkiksi ehdottaa, 
kuinka hän itse harjoittelisi tiettyä kohtaa Lisztin etydissä: ”Että ensiks kun mä 
rupeisin tämmöistä harjoitteleen, mää ottaisin jokaista tämmöstä pikku solua, 
monta kertaa toistasin peräkkäin ihan vaan niinku erikseen.” (O1.) Raekallio voi 
myös perustella ehdotuksiaan omilla kokemuksillaan. Esimerkiksi Bachin 
preludin soittajalle hän ehdottaa ”leggieromaisen”21 tekniikan käyttöä lihastyön 
vähentämiseksi, ja yhtenä perusteena hän mainitsee omat hyvät kokemuksensa 
tekniikan toimivuudesta (O7). Kuitenkin opettaja selventää, että on muitakin 
kädenkäyttötapoja preludin soittamiseksi, ja samalla hän viittaa venäläisen 
pianistin Vladimir Horowitzin soittotapaan. Lyhyen episodin aikana sekä oppilas 
että opettaja kerrotaan samaan muusikkojen ketjuun tai joukkoon, joka 
työskentelee ”hyvien tulosten” aikaansaamiseksi. 
 

Jos on tommosta nopeeta leggieromaista tekniikkaa, silloin se monta kertaa 
auttaa pitää sitä rannetta pikkusen korkeammalla, koska siis se siis vähentää 
lihastyötä, siis sillain sitä niinku enemmän pudottaa niit sormet tuost alaspäin 
kuin niinku nostaa ja pudottelee… semmonen makuasia ja vähän niinku 
käsikohtanen ja tottumusjuttu kanssa että mä oon itte tottunut tekemään 
tollasissa noin, mutta tottakai tiedän, Horowitz muun muassa [naurua] soittaa 
toisella tavalla ja hyviä tuloksia tulee. (O7.) 

 
Edellä lainatussa Bachin preludin opettamista koskevassa puheessa  näkyy myös 
Raekalliolle tyypillinen itsekriittinen asenne hänen neuvoessaan leggiero-
tekniikan käyttöä oppilaalle. Hän toteaa, että kyseinen soittotapa 
on ”makuasia”, ”käsikohtainen” ja ”tottumusjuttu” ja että hän on itse tottunut 
tekemään niin, mutta samalla hän tuo esille, että esimerkiksi toinen mestari 
Horowitz tekee sen eri tavalla. Oleellista hänen mukaansa on, että molemmilla 
tavoilla soiva lopputulos on hyvä. (O7.) Tämän voi nähdä oppilaita rohkaisevana 
oppimisena, jossa jonkin tietyn taidon suorittaminen ei sinänsä ole päämäärä vaan 

                                                           
21 Leggiero on vieraskielinen musiikkitermi, musiikin esitysmerkintä, joka tarkoittaa ’kevyesti, 
vapaasti’. 
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ensisijaista on sellainen tekeminen, jonka kautta päästään hyvään tulokseen, 
hyvään soittoon (vrt. Parviainen 2000, 159). 

Kuulijatarina 

Raekallion opetus tähtää soivaan lopputulokseen, ”julkiseen esitykseen”, kuten 
Raekallio itse ilmaisee (RH1). Opettaja kertoo myös aktiivisen kuulijan 
opetukseensa. Esimerkiksi Selim Palmgrenin Kolmikohtauksisen nocturnen (op. 
72) osaan Yön laulu kerrotaan kuulija, joka kaipaa melodiaa ikään kuin punaisena 
lankana. 
 

Siis liiotellut nuo erot tekstuurin sisällä melodian ja muiden liikkeitten välillä, 
että itte niinku hidastettuna pystyt kuuleen sen melodian sieltä [RS] sieltä 
välistä… koitas vielä, tosi hitaasti [OS] just, just [OS] näin just. Olisi hirveen 
hyvä kuulijan kannalta nimenomaan, että olisi semmoinen selvä punainen 
lanka mihin tarttuisi. (O9.) 

 
Musiikin temporaalistakin luonnetta pyritään hahmottamaan kuulijan korvin. 
Lisztin etydissä (op. 1) dynamiikan laajennus alkaa fraasin alussa nollapisteestä, 
äärimmäisestä pianissimosta22, ja opettaja painottaa hetken tärkeyttä, jotta kuulija 
voi tavoittaa kaaren alun. 
 

Mutt nimenomaan toi on paikka, mille kuulija tai se, joka on yleisön osassa 
siinä, että mistä se kaari aina alkaa, ett se on hirveen tärkee hetki . . . ihan 
tollain, niin pianissimossa kuin minkään äänen saat koskaan, äärimmäinen 
pianissimo. Koita vielä, miltä semmonen tuntuu, niinku nollapisteestä. [OS] 
Mikä on hiljaisin terssi, siis cis-e, minkä sä voit soittaa? (O5.) 

 
Hatsaturjanin Toccatan soittajaa Raekallio kehottaa pitämään alun tempon hyvin 
tasaisena, mihin liittyvän tapahtumattomuuden kuulija voi ymmärtää vasta soiton 
edetessä, tapahtumien lisääntyessä.  
 

Joo, se oli paljo parempi. Siis se ongelma on lähinnä niinku niissä kaikkein 
helpoimmissa paikoissa niinku sanotaan ihan alussa ja sitte tossa noin. Son 

                                                           
22 Pianissimo on vieraskielinen musiikkitermi, musiikin esitysmerkintä ja tarkoittaa tässä 
yhteydessä ’hyvin hiljaa’ soittaen. 
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pikkusen niinku kiirehtii niissä. Että piä niissä pikkusen niinku jarru päällä, 
mut muuten se oli hirveen hyvä nyt. Nyt se oli muuten hyvin tempossa. 
Silloin se on musta vaikuttava tuo alku, ett se on tosiaan niinku hirveen 
graniittinen, ettei mitään tapahdu. Ja sitte se ikään kuin selittyy kuulijalle, ett 
sitte kun se tulee eteenpäin, että mitä muuta sielä sitte. (O8.) 

 
Raekallio puhuu kuulijasta tai yleisöstä, mutta yhtä lailla hän voisi viitata 
musiikilliseen kommunikaatiprosessiin, jossa oppilas oman soittonsa kuulijana 
reagoi musiikilliseen teokseen (ks. Tarasti 1988, 113). 

Soitonopetus moniäänisenä tulkintana ja neuvotteluna 

Tutkimukseni pienellä näyttämöllä soitonopetuksen luokkahuoneessa kuuluu 
vahvana mestariopettaja Raekallion ”ääni”. Se ei ole kuitenkaan monotoninen; 
analysoimissani opetustarinoissa resonoivat vahvasti muut länsimaisen 
taidemusiikin tekijät, säveltäjät, pianistit ja muusikot. ”Ääni” on suunnattu 
opiskelunsa vakavasti ottavalle soitonopiskelijalle, jota kutsutaan samalla 
pianistien ammatilliseen yhteisöön. Kuten soitonopetuksen tutkija Richard 
Kennell (2002, 225) asian ilmaisee: soittotunti on vuorovaikusta ammatillisen 
yhteisön ja yksilön välillä, joka haluaa liittyä tähän yhteisöön. Työskentely 
pianistiyhteisössä ei kuitenkaan ole salattua, vaan kertomuksissa korostuu arkinen 
ahertaminen hyvän soiton aikaansaamiseksi. Opetuksen kohteena ovat 
pianokappaleet ja opetus tähtää niiden julkiseen esittämiseen. Soittotunnit ovat 
kuin jatkuvia harjoittelukertomuksia kappaleen eteenpäin työstämiseksi. Samalla 
ne ovat osa hyväksi pianistiksi ja muusikoksi tulemisen prosessia, joka tähtää 
jatkuvuuteen: pitkäaikaiseen työskentelyyn soittotekniikan kehittämiseksi, 
hierarkkisiin harjoituksiin, johdonmukaisen soittotekniikan rakentamiseen ja 
monipuoliseen soittokirjallisuuteen tutustumiseen. Opetus on oppiaineensa 
näköistä. 

Raekalliolla on vahva sisältötieto opetettamastaan aineesta: musiikista ja 
pianonsoitosta. Hänellä on käsitys soitettavista kappaleista ja tietoa musiikista ja 
soittamisesta. Hän osaa liittää kappaleet musiikillisiin ja historiallisiin 
yhteyksiinsä ja hänellä on käsitys siitä, kuinka realisoida niitä soittimella eli taito 
soittaa itse. Tämän sisältötiedon pohjalta hän pyrkii välittämään opetuksen 
kohteena olevaa sisältöä opiskelijalle, pedagogisoimaan sitä. Tästä voimme 
päätellä, että taiteilijat oman alansa ekspertteinä eivät välttämättä ole parhaita 
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opettajia, elleivät he pysty pedagogisoimaan taitoaan ja tietoaan. Artikkelissani 
olen käyttänyt käsitettä ’opettajan pedagoginen sisältötieto’ tarkoittamaan 
opettajan taitoa opettaa sisältöä niin, että oppilaat sen voivat ymmärtää. Tunnin 
aikana pianokappale ikään kuin kerrotaan uudelleen opettajan ja oppilaan 
välisessä vuorovaikutuksessa, joka on sanallista mutta joka tapahtuu ennen 
kaikkea soittamisen avulla. Kennell (2002, 253) kuvaakin musiikkitunnin 
vuorovaikutusta neljänsuuntaisena keskusteluna opiskelijan, musiikillisen 
artefaktin, instrumentaalisen artefaktin ja opettajan välillä. Omalla soittajan ja 
taiteilijan toiminnallaan Raekallio on pedagogina ohjaamassa ja johdattamassa 
oppilastaan alalle ominaiseen toimintakulttuuriin, soittajan ethokseen. 

Soitonopetus voidaan ymmärtää monitasoisena tulkintana oppiaineen 
luonteen vuoksi. Se on kappaleiden, musiikillisten artefaktien, tulkintaa, joka 
tapahtuu soittotunneilla opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa. 
Pedagogisena toimintana soitonopetus on pedagogista tulkintaa, jossa opettaja 
tulkitsee opetuksen sisältöä sovittaen sitä opiskelijoiden taustatietoon. 
Soitonopetuksen niin kuin muunkin opetuksen sisältö voidaan ymmärtää alan 
filosofisin termein myös maailman kuvaamisen tapana (esim. Toiskallio 1993, 3) 
ja soitonopettajan praktisen tiedon voidaan ajatella olevan yhteydessä hänen 
tapaansa ymmärtää maailmaa (Johnson 1989, 361). Soitonopetus on yksi tulkinta 
maailmasta. Opetus tulkintana maailmasta tulee ymmärrettäväksi, jos 
ajattelemme, että opetuksen kohteena ja tulkintana olevat sisällöt, tekstit, eivät ole 
vain oppikirjan tekstejä tai soitonopetuksessa nuottikuvia. Teksteiksi tai niiden 
analogeiksi voidaan Hunter McEwanin (1992, 64–65) mukaan lukea kaikki 
ihmisen toiminnat ja käytännöt, sosiaaliset instituutiot, kulttuuriset artefaktit ja 
taiteellisen luomisen tuotteet. Opetuksessa tulkinnan päämääränä on selventää 
näihin liittyviä merkityksiä. Tämänkään artikkelin taustana olleilla soittotunneilla 
ei havaintojeni mukaan tulkittu vain pianokappaleita, vaan opetuksessa avautui 
myös alan sosiaalinen, historiallinen ja kulttuurinen konteksti, ja tämä näkyy 
erityisesti Raekallion opetustarinoissa. 

Tarinoiden resonanssi 

Brunerin (2006) tapaan ymmärrän, että kulttuurimme – jokapäiväinen elämä 
ympärillämme – vaikuttaa tapaamme ajatella, ja me opimme kulttuuria kertomalla 
ja kuuntelemalla sen sisällä olevia tarinoita. Kertomuksemme eivät ole uniikkeja 
vaan meillä on yhteinen tarinavaranto, jossa yksittäiset kertomukset edustavat 
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myös jotain yleistä sitoutuen kulttuuriseen, historialliseen ja sosiaaliseen 
kontekstiinsa. Soitonopetuksen opetustarinat välittävät ja luovat musiikin, 
pianosoiton ja musiikinopetuksen kulttuuria. Tässä artikkelissa olen tarkastellut 
niitä yhden opettajan, Matti Raekallion, opetuksen kautta. Hänen 
opetustarinoidensa pohjalta olen pyrkinyt tavoittamaan soitonopetuksen 
käytännön kieltä (language of practice: ks. Gudmundsdóttir 2001) ja sen avulla 
tarkastelemaan, miten soitonopetus on sosiaalisesti ja kulttuurisesti välittynyttä ja 
miten oppilaita kasvatetaan tähän kulttuuriin. Opetustarinat avaavat näyttämön, 
jossa opiskelijoiden ja opettajan elämäntarinat kietoutuvat säveltäjien, 
muusikoiden ja musiikintekijöiden elämäntarinoiden jatkumoon. 

Mikä on tällaisen yksittäisen mestariopettajatutkimuksen merkitys alan 
ymmärtämiselle ja muille soitonopettajille? Mahdollisen muusikko-, 
soitonopettaja- tai soitonopiskelijalukijan arvioitavaksi jää, kuinka tutkimukseni 
tarinat resonoivat hänen opetuskokemuksiinsa ja auttavat häntä tarkastelemaan 
omaa opetustaan tai soittoaan. Selvää kuitenkin on, että soitonopetuksen tutkimus 
on vielä vähäistä ja tarvitaan lisää tutkimusta esimerkiksi eri-ikäisten 
opettamisesta. Kiinnostavaa olisi esimerkiksi selvittää, millaisiin opetustarinoihin 
pienten lasten soitonopetus kerrotaan; resonoivatko jo soittajan elämänkaaren 
alkutaipaleella vahvat muusikkotarinat. 
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Elämänkertomuksista käsikirjoitukseksi, 
käsikirjoituksesta konserteiksi 
Tuuli Talvitie 

 

Hieman horjuvin askelin lähestyn tilaa, jossa tutkija, muusikko ja pedagogi 
kohtaavat. Jokainen astuu tilaan omasta ovestaan. Ovien takana on 
menneisyys – yhteinen ja erillinen. Ne kietoutuvat toisiinsa muodostaen 
kokonaisuuden, sen mitä ja kuka olen tänä päivänä. En voi jättää 
menneisyyteni kokemuksia ja kertomuksia oven ulkopuolelle. Ne ovat 
merkityksellinen osa minua tutkijana, muusikkona ja pedagogina. Tilan 
keskellä odottaa viulu, soittimeni, johon tarttumiseen kaikki kolme 
identiteettiäni vaikuttavat. Ympärilläni tilassa ovat läsnä tutkimukseni 
kohteena olevien eteläpohjalaisten viulupelimannien elämänkertomukset, 
heidän soitteensa ja valokuvansa. (Talvitie-Kella 2007.) 

Nämä tutkimuspäiväkirjassani kuvailemani kokemukset syntyivät, kun etsin 
soittamalla vastauksia väitöskirjani tutkimuskysymyksiin: kuinka tanssisoittajien 
soittotyyli on muuttunut tanssimusiikin murroksessa; mistä persoonallinen 
soittotyyli koostuu; mitkä asiat ovat vaikuttaneet tietynlaisen soittotyylin syntyyn. 
Olin soittanut ja kuunnellut, keskustellut ja kuvaillut, analysoinut ja kirjoittanut. 
Heräsi epäilys siitä, kuinka pystyisin kirjoittamaan soittotyylistä siten, että 
lukija ”kuulisi” mielessään kuvailemani tyylin ja ”näkisi” sen edellyttämän 
soittotekniikan.23 Vastauksena epäilyihini syntyi ajatus konserteista, joissa 
lukijasta tulisi katsoja-kuulija-kokija, joka saisi kuulla tekemäni tulkinnat 
soittotyyleistä sekä nähdä soittotekniikan, jolla kyseessä oleva tyyli on 
mahdollista tuottaa. Siitä lähti liikkeelle prosessi, jossa soivasta aineistostani 
muotoutui konserttien ohjelmisto ja elämäkerrallisesta aineistostani näiden 
juonellisten konserttien käsikirjoitus. 

Konserttien juonen lähtökohtana olivat aineistoni eteläpohjalaisten soittajien 
– syntyneet vuosina 1880–1929 – elämänkertomukset. Kaikki konserteissa 
soitettu musiikki oli aineistoni soittajien ohjelmistoa, ja suurin osa musiikista 
soitettiin imitoiden soittajien soittotyylejä. Metodologisesti prosessissa 
yhdistyivät vahvasti sekä elämäkerrallinen lähestymistapa, soittotyylin tutkimus 
että musiikillisen toiminnan tutkimus (vrt. bimusikaalisuuden traditio Hood 1960; 

                                                           
23 Musiikintutkimuksen paradoksi kautta sen historian onkin kai ollut se, että tutkimme ilmiötä, joka 
välittyy ja on aistittavissa kuuloaistin kautta, ja kuitenkaan tutkimuksen raportoinnissa tuota ilmiötä ei 
ole mahdollista kuulla. Tutkittu musiikki välittyy lukijalle vain tekstin kautta. 
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1971; musisoiva tutkija, tutkiva muusikko –asetelma Laitinen 1991). Lopputulos, 
lavalla esitetyt juonelliset konsertit ja niistä koostettu dvd-tallenne kertovat 
tiivistetysti väitöskirjani tutkimustuloksia. Teksti ja tallenne täydentävät toisiaan: 
väitöskirjan teksti kertoo sen, mitä konserteissa ei ollut mahdollista selittää; 
tallenteelta voi kuulla, nähdä ja kokea sen, mitä tekstillä ei voi välittää. 

Tässä artikkelissa havainnoin sekä analysoin sitä, minkälaiseen prosessiin 
tutkimuspäiväkirjan tekstissä kuvailemani kokemukset veivät ja miten prosessi 
toteutettiin. En näe enää itsessäni kolmea erillistä identiteettiä vaan yhden tutkija-
pedagogi-muusikon elämänhistorian muovaamia ominaisuuksia ja piirteitä, 
vahvuuksia ja heikkouksia, toimintaa, asiantuntijuutta, tietoja ja taitoja.24 Tutkija-
pedagogi-muusikon kokemuksista tilassa syntyi taiteellinen prosessi osana 
tieteellistä tutkimusta. Prosessin lavalla esitetty ja yleisölle suunnattu osuus kantoi 
nimeä Hääpolskasta haitarijatsiin – Väitöskirja soi! Kesän ja syksyn 2008 aikana 
esitimme osakokonaisuuksia, harjoituskonsertteja Etelä-Pohjanmaalla. 
Tammikuussa 2009 kokonaisuus, väitöskirjakonsertit esitettiin neljä kertaa 
Tampereella Tutkivan teatterityön keskuksessa. Konsertit taltioitiin, ja tallenteesta 
koostettiin dvd, joka on musiikintutkimuksen raportoinnin menetelmiä uudistava 
ja samalla tieteen ja taiteen vuorovaikutusta tukeva osa väitöskirjatyötäni. Lavalla 
kanssani esiintyivät kaksi tutkimusaineistoni soittajaa Martti Viitalähde ja Pauli 
Kortesniemi, ammattimuusikoita ja tanssinopiskelijoita, yksi 7-vuotias 
viulunsoitonoppilaani sekä kertoja. Esitysten työryhmään kuului lisäkseni ohjaaja, 
ääni- ja valosuunnittelijat sekä puvustaja (ks. http://vaitostyo.blogspot.com &  
http://t7.uta.fi/fi/projects/030008.html). 

Kysymyksistä kohti vastauksia 

Hääpolskasta haitarijatsiin – Väitöskirja soi! -prosessi alkoi elämäkerrallisista 
haastatteluista ja haastateltavien kanssa yhdessä soittamisesta jo ennen 
ajatustakaan juonellisista konserteista. Nämä aineistoni nuoremman sukupolven 
soittajien (syntyneet 1924–1929) kanssa musisoimisen hetket olivat 
kokonaisvaltaisia kokemuksia, joissa saatoin itse nähdä tavan, jolla soittajat 
                                                           
24 Tässä artikkelissa korostuvat erityisesti tutkijan ja muusikon roolit ja toiminta. Pedagogisia piirteitä 
osana musiikillista toimintaa ja soittotyylin tutkimusta olen tarkastellut laajemmin väitöskirjatyössäni 
(ks. Talvitie-Kella 2010). Elämänhistoriani musiikkipedagogina on joka tapauksessa ollut minulle 
työssäni merkittävä tietotaito erityisesti soittotyylin tutkimuksen kannalta: erityisesti opettajana ja 
opettajankoulutuksessa koen oppineeni ymmärtämään eniten soittoasentojen, tekniikan ja tyylien 
välisiä syy-seuraus -suhteita. 
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soittotyylinsä tuottivat sekä kysyä ja keskustella soiton lomassa. Aineistoni 
vanhemman sukupolven soittajien (syntyneet 1880–1908) ”kanssa” soittaminen 
jäi aluksi ainoastaan kuuloaistin välittämiksi havainnoiksi ja kokemuksiksi. 
Näiden soittajien soittoa on tallennettu arkistonauhoille, eivätkä arkistonauhat 
keskustele tai pysty visualisoimaan soittotapaa. Yksin yliopiston 
harjoitushuoneella soittaessani, ilman keskustelua ja varsinaista kontaktia 
soittajaan syntyi ymmärrys siitä, että soiva aineisto yksinään ei aina pysty 
antamaan vastauksia miksi-kysymykseen, joka kuitenkin on usein tutkijalle se 
tärkein kysymys. Sen sijaan soittajan soitteiden tulkitseminen rinnan 
elämäkerrallisen aineiston kanssa antaa mahdollisuuden löytää vastauksia ja tehdä 
tulkintoja siitä miksi Emmi Salonen (1890–1979) soitti polskaa ja polkkaa 
nopeilla tempoilla, miksi Eemeli Risku (1880–1970) kruusaili soittoaan ja 
muunteli sekä tempoa että nyansseja, miksi Viljo Virtanen (1896–1977) soitti aina 
kärkijousella tai miksi tekemäni tulkinta Paavo Santaheinin (s.1926) soitosta ei 
koskaan voi kuulostaa samalta kuin tallenne, joka on äänitetty Paavo Santaheinin 
soitosta vuonna 1955 kansansoittokilpailuissa Virroilla. 

En pysty samastumaan menneen ajan soittajiin tai elämään heidän kanssaan 
samassa ajassa, mutta voin yrittää ymmärtää heitä heidän elämänkertomuksiensa 
avulla. Minulla ei ole ollut mahdollisuutta soittaa kaikkien heidän kanssaan 
heidän elinaikanaan, mutta voin ottaa soittokaverikseni arkistonauhan, jolle on 
tallennettu heidän soitteitaan. En voi soittaa heidän soittimillaan tai sormillaan, 
mutta voin soittaa samoja säveliä, samoja sävelmiä ja pyrkiä mukailemaan heidän 
soittonsa piirteitä. Näen valokuvasta kuinka soittajan jousikäsi on asettunut jousen 
päälle tai miten viulukäsi lepää viulunkaulalla. Muuttamalla oman jousi- tai 
viulukäteni asentoa lähemmäs kuvassa olevan soittajan asentoa, huomaan 
pääseväni lähemmäs myös samaa kuulokuvaa – oman soittimeni ja oman 
soittotyylini kautta. Perehtyminen soittajien elämänhistoriaan, heidän 
elämänkertomuksiinsa antaa tutkijalle mahdollisuuden ymmärtää soittajia ja 
heidän soittotyyliänsä ja -tekniikkaansa. 

Elämänkertomuksista käsikirjoitukseksi 

Etnomusikologisen ja etnografisen tutkimuksen tavoin väitöskirjani koko 
tutkimusaineisto on hyvin laaja, ja koostuu erityyppisistä materiaaleista: 
elämäkerrallinen aineisto (haastattelut, arkistoaineisto, suppea kirjallinen aineisto 
ja aikalaisaineisto), soiva aineisto (itse tallennetut, arkistoaineisto ja omat soitteet) 
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sekä musiikillisesta toiminnasta soittajien kanssa tallennettu materiaali 
(valokuvat, videot, tutkimuspäiväkirja, lehtileikkeet jne.). Näiden erilaisten, mutta 
toisiaan täydentävien aineistojen repiminen irti toisistaan tuntui sekä tutkimuksen 
että esitysten kannalta hedelmättömältä ja turhalta. Tutkijan soittamalla 
raportoima tulkinta soittotyylistä ei vastaa kysymykseen, miksi soittotyyli 
kuulostaa tietynlaiselta. Näin ollen ajatus konserteista tai äänitallenteesta vain 
soivan aineiston eli erilaisten soittotyylien ja -tekniikoiden representaationa, 
toisistaan irrallisina soitteina tuntui tutkimukseni aineistoa ja kokonaisuutta 
ajatellen suppealta ja ontuvalta. Sen sijaan aineistot yhdessä, juonellisissa 
konserteissa yhdistettynä antavat tutkimusaiheestani tanssimusiikin murroksesta 
eheämmän ja samalla moninaisemman kuvan. 

Moninainen aineisto vaati yhtenäisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi monta 
lähestymistapaa. Aineistonkeruun menetelmänä pääpaino on ollut 
elämäkerrallisissa haastatteluissa ja musiikillisessa toiminnassa soittajien kanssa. 
Musiikillisella toiminnalla tarkoitan ”aineiston keruutapaa, jossa tutkija tavalla tai 
toisella osallistuu tutkimansa yhteisön toimintaan” (Eskola & Suoranta 2005, 98). 
Toiminnan ja osallistumisen asteita voi olla monia, ja tapojen rajat ovat häilyvät: 
1) piilohavainnointi, 2) havainnointi ilman varsinaista osallistumista, 3) 
osallistuva havainnointi sekä 4) osallistava havainnointi eli toimintatutkimus 
(Eskola & Suoranta 2005, 98; Grönfors 1982, 87–88). Omassa tutkimuksessani 
olen kokenut sekä havainnoineeni, osallistuneeni että osallistavani. Koen, että 
aineiston keruuta eivät ole vain ne tunnit, jolloin olen haastatellut, tallentanut 
keskusteluja tai soitteita, vaan kaikki yhdessä soittamisen kokemukset ja yhdessä 
vietetty aika, jolloin minulla on ollut mahdollisuus oppia ja tutustua paikalliseen 
musiikkikulttuuriin. (Moisala 1991, 114.) Musiikillisesta toiminnasta olen 
tallentanut sekä ääni-, kuva- että videotallenteita. Lisäksi olen osana kenttätyötäni 
kirjoittanut kokemuksistani sekä henkilökohtaista että julkista tutkimuspäiväkirjaa 
(ks. http://vaitostyo.blogspot.com).  

Erityisesti elämäkerrallisen, mutta myös muun edellä mainitun aineiston 
analyysin tuloksina olen kirjoittanut esimerkki- ja tyyppikertomuksia. 
Esimerkkikertomukset ovat tutkittavien henkilökohtaisia elämänkertomuksia tai 
kuvauksia musiikillisista kokemuksista, joita tutkija käyttää sellaisinaan 
esimerkkeinä perinteisen tieteellisen tekstin rinnalla. Esimerkkikertomukset 
voivat näyttäytyä tutkimuksen raportoinnissa haastateltavien kirjallisina 
elämänkertomuksina ja muistelmina, suullisten kertomusten ja muistelmien 
litteroituina katkelmina sekä sanomalehti- tai arkistomateriaalista poimittuina 
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lainauksina.  Tyyppikertomus puolestaan ei sellaisenaan ole kenenkään tutkittavan 
alkuperäinen tarina, mutta se kuvaa tiivistetysti eri kertojien kertomuksista 
nousevia, toistuvia teemoja (Syrjälä 2002, 15). Tutkija voi konstruoida 
tyyppikertomuksen palapelimaisesti, yhdistämällä tyypillisimpiä piirteitä 
tutkittaviensa kertomuksista. 

Osittain aukkoisen elämäkerrallisen aineiston rinnalla olen käyttänyt 
kuvitteellisia kenttämatkoja osana analyysia ja raportointia. Kuvitteelliset 
kenttämatkat on kansanmusiikintutkija Heikki Laitisen lanseeraama käsite, jota 
olen hyödyntänyt vanhemman sukupolven elämäkerrallisen arkistoaineiston 
käsittelyssä. Niiden pohjana ovat aina tutkimus- ja aikalaisaineisto – sekä tutkijan 
mielikuvitus. Kuvitteelliset kenttämatkat ovat matkoja historialliseen aineistoon. 
Voidakseen tutkia esimerkiksi minkälaista suomalaisen rahvaan musiikki oli 
1800-luvulla, tutkijan on pystyttävä omassa päässään tunkeutumaan paksun ja 
tiheän kerrostuman, tutkijan itsestäänselvyyksinä pitämien ajatuksien läpi. Tuolta 
ajalta ei ole olemassa ainoatakaan soivaa lähdettä, niinpä tutkijan on ikään kuin 
saatava lähteet soimaan, kuviteltava tutkimuskohteensa. Usein tutkija löytää 
matkoiltaan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Lähdekriittisyydestä tulee 
tutkimuksen keskeinen käsite. Kuvitteellisten kenttämatkojen käyttäminen 
tutkimuksen osana edellyttää mielikuvituksellisilta tuntuvien uusien 
vastahypoteesien kehittelyä, joiden kautta tutkija löytää rajapintoja edustamansa 
kulttuurin ja tutkimansa kulttuurin välillä. Joskus tuntuu siltä, että matka 
historialliseen aineistoon on joiltakin osin pidempi kuin olisi matka johonkin 
täysin vieraaseen kulttuuriin. (Laitinen 1991, 313–321.) 

Kuvitteelliset kenttämatkat ovat ennen kaikkea aineiston järjestelyn metodi. 
Ne tuottavat analyysia, mutta myös tietyllä tapaa uutta aineistoa sekä tutkimuksen 
raportointia. Niiden tuloksena syntyy tyyppikertomuksia, jotka esittelevät 
tiivistetysti tutkimustuloksiani. 

Elämäkerrallisen ja soivan aineiston pohjalta syntyi juonellisten konserttien 
käsikirjoitus. Käsikirjoitus on kokonaisuudessaan tyyppikertomus aineistoni 
soittajien elämänkertomuksista ja musiikillisen toiminnan aineistosta. Käytin 
käsikirjoituksessa myös esimerkkikertomuksia, ikään kuin suoria lainauksia 
tiettyjen soittajien kertomuksista.25 

                                                           
25 Esimerkiksi soittamaan oppimisen kohtauksen tarina on kuvaus Emmi Salosen 
elämänkertomuksesta. Tanssiorkesterikohtauksen Neliapila-yhtye on puolestaan suoraa lainausta 
Martti Viitalähteen haastatteluista. 
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Palasista ja palautteista kohti kokonaisuutta 

Työstin esitysten ohjelmistoa ja väitöskirjakonserttien käsikirjoitusta aineistoni 
soittajista erityisesti isojokisten viulistien Martti Viitalähteen (s.1924) ja Pauli 
Kortesniemen (1929–2009) kanssa. Vuosien 2007 ja 2008 aikana kävin 
kuukausittain heidän luonaan Etelä-Pohjanmaalla haastattelemassa heitä ja 
soittamassa heidän kanssaan. Soitimme yhdessä satoja erilaisia kappaleita niin 
pelimanni-, tanssi- kuin hengellistäkin musiikkia. Kävimme – ja Martin kanssa 
käymme edelleen – esiintymässä erilaisissa tilaisuuksissa erilaisten 
kokoonpanojen kanssa. Vuoden 2008 aikana valitsimme kaikesta soittamastamme 
yksi kerrallaan väitöskirjakonserttien kappaleet, joita harjoittelimme yhdessä. 
Ohjelmisto muokkasi konserttien käsikirjoitusta, käsikirjoitus antoi raamit 
ohjelmistolle. 

Ensimmäinen suurempi kokonaisuus konserteista esitettiin heinäkuussa 2008 
Isojoella Lauhan Speleissä. Kyseiseen tapahtumaan olin koonnut kestoltaan noin 
45 minuutin kokonaisuuden, jossa esiintyi lisäkseni kuusi muusikkoa. Kyseisen 
konsertin ohjelmisto koostui lähinnä isojokisista soitteista, perinnesävelmistä. 
Seinäjoella Östermyran toisilla musiikkipäivillä elokuussa 2008 esitimme viiden 
soittajan voimin pienemmän kokonaisuuden konsertista. Marraskuussa 2008 
soitimme Karijoen 50. pyhäinpäiväsoitoissa jälleen yhden noin 45 minuutin 
kokonaisuuden, joka puolestaan keskittyi enemmän karijokiseen perinteeseen. 

Konserttien järjestäminen Etelä-Pohjanmaalla syntyi alun perin ajatuksesta 
viedä paikallista perinnettä paikallisille ja ”testata” konserttiin nostamiani 
elämänkertomuksia ja soitteita. Olinko tutkijana onnistunut nostamaan esiin 
olennaiset tarinat? Tunnistaisivatko paikalliset ihmiset valitsemamme soitteet ja 
soittajat? Olivatko ne heille merkittäviä? Halusin kuulla paikallisilta ihmisiltä, 
joista vanhemmat ovat eläneet tutkimukseni aikakautta, mikä esityksissä oli 
tuttua, mikä vierasta. Halusin nähdä heidän reaktionsa ja kuulla heidän 
palautteensa. 

Ensimmäisen konsertin jälkeen palaute oli ennen kaikkea aitoa ja 
sydämellistä! Isojokisen Emmi Salosen (jota konsertissa esitin) tytär tuli 
onnenkyynelissä kiittämään. Sekä Emmin, Yrjö Kankaanpään (1908–1991) että 
Viljami Pentilän (1893–1982) soitot kuulostivat kuulemma aidoilta ja toivat 
yleisössä olleille vanhemmille ihmisille mieleen nämä jo edesmenneet soittajat. 
Monet myös ei-paikalliset kuulijat sanoivat esityksen olleen liikuttava ja 
herkistävä. Esityksen luoma tunnelma kosketti. 
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Sama koskettavuus välittyi palautteesta myös Seinäjoella esitetystä hieman 
pienemmästä kokonaisuudesta elokuussa 2008. Seinäjoen konsertin parasta antia 
oli kuitenkin se, että yleisössä istui kansanmuusikoita ja kansanmusiikin 
opiskelijoita, joilta saatu palaute oli erilaista kuin Isojoen yleisön palaute. He 
katsoivat, kuulivat ja kokivat eri asioita. He kommentoivat viulunsoittotyylejäni 
kansanmuusikon, viulistin näkökulmasta tuntematta Emmiä tai Viljoa. 

Karijoella järjestetty konsertti oli viimeinen näistä osakokonaisuuksista, 
harjoituskonserteista. Se oli samalla Karijoen Pyhäinpäiväsoittojen 50-
vuotisjuhlakonsertin osa, joten sen painopiste oli tietenkin karijokisessa 
perinteessä, karijokisissa soitteissa. Kävin useita kertoja haastattelemassa ja 
jututtamassa paikallista kansanmusiikin monitietäjää ja Pyhäinpäiväsoittojen 
perustajaa Topi Luomaa. Hänen kanssaan työstin myös konsertin ohjelmistoa. 
Konsertti onnistui suunnitellulla tavalla. 

Vasta Etelä-Pohjanmaalla pidettyjen konserttien jälkeen ymmärsin kuinka 
tärkeää niiden järjestäminen oli koko tutkimukseni että kokonaisuuden 
käsikirjoituksen työstämisen kannalta. Palautteen, kiitoksen, kritiikin ja 
kannustuksen lisäksi sain kokemuksen siitä mikä toimii ja mikä ei toimi lavalla. 
Sain avata tutkimustani toimittajille ja yleisölle eri käsittein, eri kielellä, eri 
näkökulmasta kuin yliopistoyhteisössä tai tutkijakoulussa. Minun täytyi perustella 
tekemisen tapani ja työni mielekkyys ihmisille, jotka eivät olleet koskaan 
kuulleetkaan etnomusikologiasta saati bimusikaalisuudesta. Se kaikki antoi 
vankemman ja varmemman pohjan taltioitavien väitöskirjakonserttien 
kokonaisuuden työstämiseen. 

Väitöskirjakonserttien toteuttamista varten olin koonnut ympärilleni 
työryhmän, johon saatoin luottaa. Tämän työryhmän kanssa suunnitelmia ja 
käsikirjoitusta alettiin konkretisoida vähitellen. Noina muutamina kuukausina 
koin olevani enemmän tuottaja kuin tutkija. Vastoinkäymisiltä ei tietenkään 
vältytty, mutta minulle tärkeintä oli luottamus prosessiin, joka oli jo syntynyt 
Etelä-Pohjanmaan harjoituskonserttien toteuttamisen yhteydessä. Viimeisinä 
harjoitusviikkoina siirsin tietoisesti vastuun itseltäni ohjaajalle, ja hän otti sen 
vastaan. Minun tehtäväni oli keskittyä hänen ohjeidensa seuraamiseen ja 
sisäistämiseen. Saatoin esiintyjänä muiden joukossa ihailla ammattilaisten 
työntekoa ja nauttia.  

Tutkijan kirjoittama käsikirjoitus muokkautuu ohjaajan, esiintyjien, 
työryhmän käsissä. Harjoitukset ovat käynnissä, ja ilolla ja ihmetyksellä 
katselen, kuuntelen ja koen, kuinka jokainen tekee oman osansa. Nekin osat, 
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joista en itse ymmärrä yhtään mitään! Vastuu on siirtynyt tutkija-
käsikirjoittajalta ohjaajalle. Lauantaina vastuu siirtyy kuulija-katsoja-
kokijalle. Millä nämä tunteet ja kokemukset voisi tallentaa? Ah. (Talvitie-
Kella 21.1.2009) 

Koko työryhmä teki mielestäni työtään tutkimukseni ja sen reunaehdot 
huomioiden. Myös he olivat sisäistäneet, että kyseessä ei ollut vain taiteen, vain 
soitettavan ohjelmiston tai vain juonen ehdoilla tehtävä esitys. Vaikka kukin teki 
omaa työtään, oli tämä meille kaikille jollain tapaa myös uutta.  

Juonellinen konsertti kohtauksittain 

Hääpolskasta haitarijatsiin – Väitöskirja soi! -tallenne koostuu neljästä 
kohtauksesta. Kohtausten teemat kulkevat rinnan väitöskirjani tutkimustulosten 
esittelyn kanssa. Esittelen tässä luvussa konsertin juonen etenemistä erityisesti 
elämäkerrallisen aineiston osalta. Sen sijaan jätän laajemmin käsittelemättä 
konserteissa soitetun ohjelmiston ja analyysin soittajien soittotyyleistä, vaikka 
niitä ei toki kokonaan voi elämäkerrallisesta tarkastelusta erottaakaan. 

Ensimmäisen kohtauksen teema oli soittamaan oppiminen. Lapsi istuu 
eteläpohjalaisen tuvan penkillä kuuntelemassa ja katselemassa kuinka viulistien 
sormet painavat otelaudalta säveliä, kuinka jousi kulkee kielillä. Vielä 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninäkin suurin osa aineistoni soittajista opetteli soittamaan 
korvakuulolta esikuvien soittoa kuuntelemalla ja itse kokeilemalla. Soitonoppia 
oli hyvin harvoissa pitäjissä mahdollista saada paikallisesti arvostetulta 
pelimannilta. Oppi-isien soittoa kuunneltiin ja katseltiin läheltä. Heidän taitojaan 
ihailtiin ja imitoitiin, mutta ihailu tapahtui ikään kuin salaa, turvallisen etäisyyden 
päästä. Lapsi oppii kohtauksessa imitoimalla, yrityksen ja erehdyksen kautta 
soittamaan Sprinkarin polskaa. Hän kasvaa musiikillisen toimintansa kautta 
osaksi paikallista musiikkikulttuuria ja soittajayhteisöä. 

Toisessa kohtauksessa lapsi on kasvanut aikuiseksi. Hän on oppinut 
soittamaan isänsä ja kylänmiesten soittoa kuuntelemalla ja imitoimalla, ja hänestä 
on kehittynyt yhteisössään arvostettu hääsoittaja. Aineistoni vanhemman 
sukupolven merkittäviin avainkokemuksiin kuuluu juuri hääsoittajana 
toimiminen, jota tämä toinen kohtaus representoi. Etelä-Pohjanmaalla häät ovat 
olleet koko paikallisen kyläyhteisön juhla. Niitä saatettiin viettää 
useampipäiväisinä. Ensin oli vihkimisseremonia, sen jälkeen ateria ja sitten 
tanssittiin. Hääpolskat jatkuivat pitkälle aamuyöhön, ja vielä seuraavanakin 
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päivänä. Ja kun tanssittiin, tarvittiin soittajia. Tavallisimmin 1800-luvun lopussa 
ja vielä 1900-luvun alussakin häissä soitti kaksi viulupelimannia. Myös klaneettia 
pidettiin sopivana hääsoittimena, koska sen ääni kuului ulkonakin soitettaessa. 
1900-luvulle tultaessa haitari kuitenkin vähitellen syrjäytti klaneetin 
hääsoittimena. Hääsoiton monet vaiheet ja pitkä kesto edellyttivät pelimannilta 
vankkaa osaamista ja laajaa repertoaaria: polskia, polkkia, jenkkoja ja valsseja. 
Hyvän soittotaidon ja laajan repertoaarin lisäksi pelimannilla tuli olla 
temperamenttia ja tilannesilmää. 

Kolmannen kohtauksen aineistona olivat aineistoni nuoremman sukupolven 
elämänkertomukset. Heidän musiikillisiin avainkokemuksiinsa kuuluvat muun 
muassa radion tulo koteihin, 5-rivisten haitarien yleistyminen, tanssikielto, 
salatanssit ja tanssikiellon asteittainen kumoutuminen sekä tanssiorkesterien 
perustaminen. Ensimmäisiä tanssiorkestereita perustettiin Etelä-Pohjanmaalle jo 
1920-luvulla, mutta tanssikiellon kumouduttua 1940-luvun lopussa jokaisessa 
pienessäkin kylässä oli vähintään yksi orkesteri. 1940-luvulle asti tanssiorkesterit 
olivat pääosin instrumentaaliyhtyeitä. Yhtyeiden keulahahmoina olivat 5-rivisten 
haitarien soittajat. Haitaristin lisäksi yhtyeessä oli usein puhallinsoittaja (1800-
luvun lopulla virinneen aktiivisen torvisoittokuntaharrastuksen vaikutuksesta). 
Lisäksi yhtyeessä saattoi olla rumpali, kitaristi tai basisti. 1950-luvulle asti 
yhtyeissä oli usein myös viulisti. Vähitellen 1950-luvulta lähtien viulistit saivat 
antaa sijaa laulusolisteille, saksofonisteille, hawajikitaristeille, vibrafonisteille ja 
niin edelleen. Kolmannessa kohtauksessa Neliapila-niminen tanssiorkesteri 
soittaa aikansa uutta tanssimusiikkia: hidasta valssia ja foksia. 

Konserttien neljäs kohtaus ei ole sijoitettu tiettyyn aikakauteen 
menneisyydessä kuten kolme muuta kohtausta. Kohtaus representoi 
kansansoittokilpailuja, jotka ovat siinä mielessä kuvitteelliset, että aineistoni 
soittajat eivät kaikki ole koskaan soittaneet samoissa kansansoittokilpailuissa. 
Teoriassa tämä olisi ollut mahdollista 1950–60-luvuilla. Neljännen kohtauksen 
aineistona eivät siis ensisijaisesti olekaan soittajien elämänkertomukset vaan 
heidän soitteensa ja soittotyylinsä. Aineistoni soittajien persoonalliset soittotyylit, 
-asennot ja -tekniikat tuotiin tässä kohtauksessa korostetusti esille. Aineistoni 
viulistien rooli tanssisoittajina olikin kahtalainen: uusien tanssisävelmien 
soittamisen lisäksi he vaalivat kansanomaisempaa perinnettä soittamalla myös 
kansansoittokilpailuissa ja kruunuhäänäytöksissä sekä säestämällä kansantanhuja.  
Neljäs kohtaus ja samalla koko konsertti päättyi kaikkien soittajien yhteissoittoon. 
Yhteissoitto pohjaa traditioon, jonka musiikintutkija ja Suomen ensimmäisten 
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kansansoittokilpailujen järjestäjä Otto Andersson oli jo 1900-luvun alussa 
koettanut aloittaa suomenruotsalaisten piirissä: kaikkien kansansoittokilpailuissa 
soittaneiden yhteissoitto. Tämä perinne otti tulta alleen suomenruotsalaisten 
keskuudessa, mutta suomalaisten pelimannien keskuudessa yhteissoitto yleistyi 
laajemmin vasta huomattavasti myöhemmin kansanmusiikin revivaalin26 aikana 
(ks. Saha 1996) eli 1960–1970-luvuilla. 

Musisoiva tutkija ja tutkijan toiminta 

Jo prosessin alkuvaiheessa tehdessäni elämäkerrallisia haastatteluja ja soittaessani 
haastateltavien kanssa kuvasin tutkimustapaani musiikillisen toiminnan 
menetelmäksi27. Menetelmä kokoaa aineistoni ja käyttämäni lähestymistavat: 
elämäkerrallisen lähestymistavan, etnografian ja soittotyylintutkimuksen 
mielestäni oivallisesti yhteen. Vasta huomattavasti myöhemmin ymmärsin 
musiikillisen toiminnan menetelmän olevan kiinteästi sidoksissa 
toimintatutkimuksen kenttään, olevan yksi toimintatutkimuksen muoto. 

Toimintatutkimus yhdistää tutkimuksessani musiikillisen toiminnan, 
taiteellisen prosessin sekä tieteellisen ja taiteellisen toiminnan arvioinnin 
kokonaisvaltaiseksi prosessiksi. Näen koko väitöskirjakonserttien prosessin olleen 
toiminnallista tutkimusta. Prosessin eri vaiheissa olen osallistunut, osallistanut ja 
pyrkinyt vaikuttamaan. Olen toiminnallani muuttanut kenttääni ja tietoisesti 
pyrkinyt luomaan jotain uutta. 

Toimintatutkimuksessa tutkijan tehtävänä on – sen lisäksi, että hän on 
mukana prosessin (kaikissa) eri vaiheissa – tallentaa toimintaa, tarvittaessa 
haastatella osallistujia ja toimia osallistuvana havainnoijana (Vehkaperä 2003). 
Tutkijan sosiaaliset taidot ovat koetuksella siinä miten hän saa luotua suhteen 
tutkittaviin. Ensisijaisen tärkeätä on luoda luottamuksellinen ja empaattinen suhde 
sekä saavuttaa kosketus ihmisten toimintaan ja ajatuksiin. Kyse ei ole vain 
tutkijan sosiaalisesta taidokkuudesta tai selviytymisestä kentällä 
ennakoimattomissakin tilanteissa, vaan tutkijan työvälineistä, tutkijan tavasta 
nähdä myös itsensä, soittotaitonsa ja musiikillinen tietonsa tutkimusvälineinä 

                                                           
26 Kansanmusiikin revivaali = 1960-luvun lopulta lähtien tapahtunut kansanmusiikin, kansanomaisen 
tanssimusiikin uusi kukoistuskausi, renesanssi (ks. Saha 1996, 28) 
27 Menetelmän juuret ovat amerikkalaisen etnomusikologin Mantle Hoodin (1960; 1971) 
bimusikaalisuuden käsitteessä sekä kansanmusiikintutkija ja kansanmuusikko Heikki Laitisen (1991) 
musisoiva tutkija, tutkiva muusikko -asetelmassa.  
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omalla kentällään. (Kuula 2000, 218.) Minulle muusikkous ja soittotaito tutkijan 
työvälineenä tarjoiltiin heti tutkimukseni alkumetreillä – kultatarjottimella: 

Olemme jutelleet jo pari tuntia. Minidisc-soittimen punainen valo kertoo, että 
nauha pyörii. Martin (Viitalähde) vaimo Armi keittää kahvia. Pöydässä on 
montaa sorttia pullaa ja pikkuleipää. Kahvipöydässä Martti ei meinaa pysyä 
penkissään. Pullakin meinaa mennä väärään kurkkuun. Ihmettelen mihin 
hänellä on niin kova kiire. Juomme kupilliset, kaksi.  

”Otakko viä kaffia?” Martti kysyy, ja jatkaa samaan hengenvetoon: ”Juu 
emmäkää enää. Kuule kiitos ny taas Armi.” 

Nousemme pöydästä. Martin silmissä on kysyvä katse – hieman epäröivä.  

”Onko sulla jo kiire vai viittittääskö viä vähä pelata? Ku minoon tässä 
tiiraallu, että sullon tua porstuas tollaanen fiululootannäköönen vehjet.” 

Viritämme viulumme. Istumme vastakkain. Ikään kuin ohimennen ja 
huolettomasti, hieman epäröiden tapailemme melodianpätkiä. Kuulen hänen 
soittavan tutun katkelman. Tartun siihen ja lähden soittamaan samaa melodiaa 
– ensin varovasti, sitten rohkeammin. Yhdessä tunnustelemme samaa 
kappaletta. Soitamme omilla tyyleillämme, toisiamme kuunnellen, toisen 
soittotapaan tutustuen ja siihen reagoiden. (Talvitie 2006.) 

Edellä kuvaillun kokemuksen jälkeen olen aina kuljettanut viulua mukanani 
haastattelureissuilla, enkä turhaan, sillä olen havainnoinut, että soitettaessa 
tutkittavalle tuttuja kappaleita hänelle tulee usein mieleen uusia kertomuksia, 
kertomatta jääneitä kokemuksia ja tapahtumia. Samalla tavalla kuin keskustelu 
jäsentää hiljaista tietoa, myös soittaminen tuo mieleen kokemuksia ja tunteita, 
joista voimme keskustella soiton lomassa. Toinen havaintoni on ollut se, että kun 
tutkittava toteaa tutkijankin olevan soittaja, hän huomaa, että ikään kuin 
puhumme samaa kieltä. Hän lakkaa puhumasta soittamisesta vähättelevästi tai 
pintapuolisesti. Hän alkaa käyttää omia käsitteitään ja puhua avoimemmin 
soittamiskokemuksistaan. Haastattelutilanteesta saattaakin parhaimmillaan 
kehkeytyä dialogi, jossa kaksi soittajaa jakaa elämänkokemuksiaan. Kolmas 
havaintoni on ollut tapahtumahetken kokemuksen kautta syntyvät tunteet ja 
nonverbaali tieto. Tunnustelen tunteita ja tietoa, jotka itsessäni soittamishetkellä 
syntyvät. Ne eivät kuulu haastattelunauhalla. Ne syntyvät yhdessä soittamisen 
kokemuksen ja oman elämänhistorian kohdatessa – siinä hetkessä. Voin tehdä 
havaintoja soiton sujuvuudesta, soittajan ilmeistä ja eleistä, keskittymisestä tai 
soittoasennoista, jotka saattavat vaihdella paljonkin erityylisissä kappaleissa. 
Näiden havaintojen perusteella voin puolestani tehdä päätelmiä soittajan 
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elämänhistoriasta sekä soittajuudesta. Ne kertovat omalla sanattomalla kielellään 
soittajan mieltymyksistä, arvoista tai jopa hänen luonteestaan. Neljäs – ja samalla 
ehkä tärkein – havaintoni on kokemus, että yhdessä soittaminen luo ystävyyttä, 
läheisyyttä ja luottamusta. Se luo lämpöä ja yhteisymmärrystä soittajien – tutkijan 
ja tutkittavan – välille. (Ks. Talvitie-Kella 2006.) 

Musisoiva tutkija ja prosessin vaiheet 

Musiikillinen toimintatutkimus on oppimisprosessi – sekä tutkijalle että 
tutkittaville – jossa ihmiset toimivat tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. 
Tutkittavat ovat aktiivisesti mukana tutkimusprosessissa, ja ovat mukana myös 
aineiston kartoittamisessa ja uuden aineiston luomisessa. Vaikka minä esitysten 
käsikirjoittajana lopulta tein päätökset, olivat Martti Viitalähde ja Pauli 
Kortesniemi hyvin aktiivisesti mukana ohjelmiston kokoamisessa ja 
käsikirjoituksen muokkaamisessa. He ikään kuin keräsivät minulle aineistoa 
soittaen ja muistellen. He valmistautuivat tapaamisiimme ja olivat aktiivisesti 
mukana koko prosessin ajan. Yhteinen prosessimme sisälsi kaikki 
toimintatutkimukselle määritellyt vaiheet: suunnittelu, toiminta, havainnointi ja 
reflektointi. Tutkimuksen vaiheet etenevät syklisesti ja spiraalimaisesti, limittyvät 
ja toistuvat uudelleen: ensin valitaan päämäärät, sitten tutkitaan ja kokeillaan 
käytännön mahdollisuuksia edetä päämääriin. Tämän jälkeen taas arvioidaan 
ensiaskelia, muotoillaan ja tarkennetaan päämääriä, tehdään käytännön kokeiluja 
ja keskustellaan kokemuksista, arvioidaan niitä ja suunnitellaan uutta toimintaa. 
Toimintatutkimuksessa korostuu käytännön ja teorian, toiminnan ja ajattelun 
välinen vuorovaikutuksellinen suhde. (Anttila 2007; Kuula 2000; Törrönen & 
Vornanen 2004; Vehkaperä 2003.) 

Käyttämäni menetelmän vaiheiden havainnollistamiseksi pyrin tässä 
kuvaamaan vaihe vaiheelta sitä kuinka juuri meidän prosessissamme toiminta 
eteni. Olen tässä pilkkonut prosessin mahdollisimman pieniin ja konkreettisiin 
osiin: 
 
1) elämäkerrallisten haastattelujen tekeminen 
2) yhdessä musisointi 
3) idean syntyminen väitöskirjakonserteista 
4) harjoituskonserttien ja väitöskirjakonserttien ohjelmiston suunnittelu 
musisoimalla 



107 
 

5) harjoituskonserttien ja väitöskirjakonserttien käsikirjoitusten suunnittelu 
elämäkerrallisten haastattelujen pohjalta rinnan ohjelmiston kanssa 
6) ohjelmiston esittäminen useita kertoja julkisissa tilaisuuksissa 
7) ohjelmiston muokkaaminen musisoimalla 
8) käsikirjoitusten muokkaaminen rinnan ohjelmiston kanssa 
9) harjoituskonsertit 
10) palautteen vastaanottaminen 
11) väitöskirjakonserttien ohjelmiston muokkaaminen 
12) väitöskirjakonserttien käsikirjoituksen muokkaaminen 
13) väitöskirjakonsertit ja niiden tallentaminen 
14) palautteen vastaanottaminen 
15) tallenteen työstäminen dvd:ksi 
16) dvd:n esittäminen sekä tutkittaville, esitysten yleisölle että paikallisyhteisölle 
17) palautteen vastaanottaminen 
18) raportin kirjoittaminen 
 
Korostan sitä, että hahmottelemani jaottelu on karkea ja viitteellinen. Toiset 
vaiheet saattoivat kestää vuosia, toiset muutaman päivän; toisia vaiheita toistettiin 
ja toisettiin, toiset tapahtuivat vain kerran ja joka tapauksessa kaikki limittyivät 
toisiinsa. Erityisesti elämäkerrallisia haastatteluja (tai myöhemmässä vaiheessa 
tallentamattomia keskusteluja teeman ympärillä), yhdessä musisointia ja 
osakokonaisuuksien esittämistä julkisissa tilaisuuksissa voin väittää tapahtuneen 
koko prosessin alusta loppuun asti. Lisäksi palautteen vastaanottamista ja yhteistä 
arviointia tapahtui jokaisen pienenkin osakokonaisuuden esittämisen jälkeen. 
Esitimme yksittäisiä kappaleita Etelä-Pohjanmaalla milloin missäkin 
tapahtumassa joskus suunnitellusti, usein myös suunnittelematta. 

Taiteellinen prosessi osana tieteellistä tutkimusta 

Toimintatutkimuksen ja samalla minun tutkimukseni kenties hieman idealistinen 
tavoite on se, että yhteisestä toiminnasta on konkreettista hyötyä tutkittaville ja 
tutkittavalle yhteisölle. Toimintatutkimuksen kohteena ovatkin aina konkreettiset 
käytännöt, eivät abstraktit ilmiöt. Tällöin yhdessä käytännöistä keskustelu ja 
niiden arviointi sekä oman toiminnan arviointi osana prosessia tulee 
mahdolliseksi. (Kemmis & McTaggart 2005, 563–568.) Parhaimmillaan 
tutkimusprosessi luo uutta, nostaa esiin jo unohtuneita elämänkokemuksia ja luo 
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kokemuksellista oppimista, joka on merkittävää sekä tutkijalle että tutkittaville. 
Prosessi luo näkymätöntä näkyväksi ja pyrkii tavoittamaan niin kutsuttua hiljaista 
tietoa. Parhaimmillaan perusluonteeltaan yhteisöllinen prosessi vaikuttaa 
tutkimusyhteisön ulkopuolellekin. (Anttila 2007; Törrönen & Vornanen 2004.) 

Väitöskirjakonserttien tie ensimmäisestä ideasta viimeiseen esitykseen oli 
pitkä. Se oli haastava ja innostava, tunteita kuohuttava ja tärkeä sekä minulle että 
tutkittavilleni. Hetkittäin se oli myös uuvuttava ja kivinen. Suunnitelmat 
muuttuivat moneen kertaan. Jouduin ja sain perustella työtäni ja ennen kaikkea 
tekemisen tapaani sekä tiedeyhteisössä että sen ulkopuolella – ja kenties eniten 
kuitenkin itselleni. 

Taiteellinen prosessi osana tieteellistä tutkimustani mahdollisti moninaisen 
aineiston yhdistämisen kokonaisuudeksi, joka avattiin myös yleisölle. Prosessi 
mahdollisti tulkintojen esittämisen lavalla, moninaisen yleisön edessä. Se 
mahdollisti menneiden tapahtumien, kenties jo unohtuneiden elämänkertomusten 
representoimisen ja tunnelman kokemisen. Sekä tutkija, muusikko että pedagogi 
luovat työllään merkityksiä ja kokemuksia vastaanottajalle. Tieteellinen, 
taiteellinen tai pedagoginen teos luo vastaanottajassaan erilaisia kokemuksia, 
merkityksiä ja vaikutuksia. Kukin on vapaa tulkitsemaan teosta oman 
elämänhistoriansa kautta. Tutkija-muusikko-pedagogina minulla on ennen 
kaikkea vastuusuhde toiselle ihmiselle, tutkittavilleni. Vastuuseeni kuuluu, etten 
unohda ihmisen itseymmärrystä ja omaa pyrkimystäni selvittää, miten tutkittava 
itse näkee ja kokee itsensä ja elämänsä. Olivatpa aineistot mitä hyvänsä, minulla 
on vastuu siitä, miten olen toisen elämän ymmärtänyt ja sen kirjallisesti tai lavalla 
esittänyt (ks. Hinkkanen 1997, 124). Tärkeämpää kuin erilaisten aineistojen ja 
niistä tehtyjen tulkintojen vertailu onkin eettisyys: ihmisyyttä arvostava, 
oikeudenmukainen suhtautuminen sekä tutkittavaani että itseeni tutkijana. 
Tutkijanakin olen omia elämänkokemuksiani muisteleva, oman elämäni 
kertomuksia kirjoittava ja esittävä ihminen. 

Julkaisemattomat lähteet 

Talvitie, Tuuli 2006: Tutkimuspäiväkirja. Tutkijan hallussa. 
Talvitie-Kella, Tuuli 2007: ”Kolme roolia – kolme identiteettiä”. Tutkimuspäiväkirjan 

pohjalta kirjoitettu teksti Musiikin ja näyttämötaiteen tutkijakoulun tammiseminaariin 
22.–24.1.07. Tutkijan hallussa. 
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Kansakoulun käsityönopetuksen eväät – 
suunnitelmista toteutukseksi 
Anitta Heikkilä 
 
Suomen kansakoululaitos on antanut toimintansa aikana ansiokkaasti 
käsityönopetusta suomalaisille tytöille. Pohdin artikkelissani, millaista Suomen 
kansakoulun käsityönopetussuunnitelmien mukainen tyttöjen käsityönopetus oli. 
Sen rinnalle esitän tutkimustuloksia siitä, millaisia pukeutumiseen ja vaatetukseen 
liittyviä käsitöitä näiden suunnitelmien vallitessa pohjoissuomalaisessa 
maalaiskansakoulussa tehtiin vuosina 1909–1939. Tarkasteluni kohteena on 
pienen pohjoissuomalaisen Rautiosaaren kylän kansakoulu, joka aloitti 
toimintansa vuonna 1909. Artikkelini pääkysymys on, miten valtakunnalliset 
käsityönopetuksen suunnitelmat toteutuivat paikallisella tasolla Rautiosaaressa. 
Näin ollen tekstistäni hahmottuu erään virkamiesohjeistuksen elinkaari sen 
siirtyessä asiapaperilta elettyyn elämään; miten virallistettua opetussuunnitelmaa 
sovellettiin paikallisissa olosuhteissa. Päätän tutkimusjakson vuoteen 1939, 
jolloin koululaiset antoivat koulunsa tilapäisesti evakko- ja sotilaskäyttöön. 

Rautiosaari sijaitsee entisessä Rovaniemen maalaiskunnassa, nykyisessä 
Rovaniemen kaupungissa, noin viisitoista kilometriä Rovaniemeltä etelään. Kylän 
koulu kuului Muurolankylän koulupiiriin, joka oli laajimmillaan noin 
kahdenkymmenen kilometrin pituinen ja kilometrin levyinen kaistale Kemijoen 
rantamaita. Vuoteen 1922 koululaisia kulki Rautiosaaressa Muurolasta asti ja 
vuoteen 1927 joen toiselta puolelta Hirvaalta. (Heikkilä 2008, 380–381.) Koulu 
toimi Waivaistalon kanssa samalla tontilla (Kuntakokouspöytäkirja 25.6.1907). 

Artikkeli perustuu väitöskirjaani Vaate lapsen elämässä (Heikkilä 2008), 
jossa tutkin koululaisen pukeutumista pohjoissuomalaisessa maalaiskylässä 
vuosina 1909–1939. Tutkimusaineistojani ovat Rautiosaaren kansakoulua 
käyneiden henkilöiden ryhmä- ja yksilöhaastattelut, haastateltavien kirjeet 
tutkijalle, arkistotiedot, valokuvat, lehdet sekä oppikirjat vuosilta 1909–1939. 

Emännän tietokirja vuodelta 1932 määrittää vaatteiden tarkoituksen 
yksinkertaisesti: 

Vaatteiden tehtävänä on pitää lähinnä ruumista oleva ilmakerros lämpimänä, 
estää liiallista lämmönhukkaa ruumiista ja suojella ruumista kosteutta, tuulta, 
pölyä ja säteilevää lämpöä vastaan (Hannula et al. 1932, 868). 
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Käytän vaatetusta ja pukeutumista toistensa synonyymeina. Vaatetus on 
kollektiivinen ilmaus, jolla viitataan yhden ihmisen yllä olevaan vaatteiden 
kokonaisuuteen; hänen asuunsa. Ritva Koskennurmi-Sivosen (2000, 2–4) 
mukaan ”vaate- ja vaatetus-sanoja käytetään silloin, kun puhutaan konkreettisista, 
tavallisesti tekstiilimateriaalista valmistetuista tuotteista, joita ihmiset pukevat 
ylleen.” Vaatetus on konkreettinen osa pukeutumista. Pukeutuminen on 
kokonaisuudessaan jotain laajempaa ja abstraktimpaa kuin vaatetus. Puku voi olla 
vaatteen synonyymi, mutta on monia yhteyksiä, joissa puku-sanalla on 
vakiintunut asema. Pukeutuminen ja ulkonäkö ovat yhteydessä toisiinsa, sillä 
ulkonäköä muunnellaan pukeutumisella, tapahtuipa se sitten vaatetuksella, 
asusteilla, koruilla, kampauksilla, tatuoinneilla tai lävistyksillä Pukeutuminen voi 
olla pukijan, pukeutujan tai puvustajan prosessi ja tuotos. 

Pukeutuminen on Minna Uotilan (1995, 31) mukaan yksi tavallisimpia 
inhimillisen toiminnan muotoja. Suhteemme vaatteisiin, asusteisiin, 
kampaukseen, ehostukseen ja muihin fyysiseen hyvinvointiimme vaikuttaviin 
osatekijöihin realisoivat omalta osaltaan olemassaolomme. Pukeutuminen on 
kulttuurisen vuorovaikutuksen muoto, sellainen jatkuvasti käynnissä oleva 
dynaaminen prosessi, jossa ihminen toteuttaa sekä yleistä että yksityistä historiaa. 

Pukeutumista voi lähestyä myös mentaliteettihistorian näkökulmasta. Patrick 
Hutton (1981, 237) esittää mentaliteettien sisältävän ihmisen ja hänen 
ympäristönsä monitahoiset suhteet: ne koostuvat perustavanlaatuisista 
ajattelutavoista ja elämänasenteista, ihmisten välisten suhteiden sosiaalisista ja 
psykologisista ehdoista sekä kaikista niistä rakenteista, jotka säätelevät ajattelua 
ja käyttäytymistä (myös Korhonen 2001, 47–48). Mentaliteettien historialle on 
tyypillistä sijoittaa ihminen oman aikansa ajatteluun ja toimintaan. Tämän Anu 
Korhonen (2001, 48) kiteyttää: ”etsitään ihmisen tapaa olla olemassa oman 
aikansa maailmassa”. Artikkelissani etsin pienen ihmisen, rautiosaarelaisen 
koululaisen, koulukäsityötunneilla saamia valmiuksia, kokemuksia ja oppeja 
erilaisten vaatteiden ja muiden pukeutumiseen liittyvien esineiden 
valmistamiseksi, käyttämiseksi ja huoltamiseksi omassa sosioekonomisessa 
ympäristössään. 

Käsityön valtakunnalliset opetussuunnitelmat 

Vuoteen 1912 asti oli voimassa Suomen kouluylihallituksen vuonna 1893 antama 
mallisuunnitelma naiskäsitöitten opetukselle kansakoulussa. Tytöille, varsinkin 



115 
 

maaseudulla, tuli antaa ne taidot ja valmiudet, joita heidän jokapäiväisessä 
elämässään oletettiin tarvitsevan. Käsityönopetus miellettiin tavaksi kasvattaa 
tyttöjä suomalaisiksi maaseudun naisiksi. Käsityön opetussuunnitelmat oli 
laadittu erikseen maalaiskansakouluihin ja kaupunkien kansakouluihin. 
(Komiteanmietintö 1893:9). Suomen kansakoululaitoksen isä Uno Cygnaeus 
(1810–1888) ehdotti tytöille kansakoulun ohjelmaan talousaskareita, neulomista, 
kehräämistä, kutomista ja muita kasvattavia käsityömuotoja (Halila II 1949, 282). 
Harjoitustöitä hän ei määritellyt, mutta Cygnaeuksen suurpiirteisiä ehdotuksia 
käytettiin opetusohjeena. Harjoitustöiden valinta, kuten muukin tyttöjen 
käsityönopetus, oli kansakouluasetuksen mukaan opettajan hallinnassa 
(Kansakouluasetus 1866, § 121). Ohjeistusta annettiin myös kiertokirjeillä, joiden 
mukaan muun muassa mallit tuli valita kodin ja koulun tarpeiden pohjalta28. 
Opetettavien käsitöiden valintaan vaikutti paikkakunnalta saatavien materiaalien 
laji ja laatu, ja lasten töiden tuli olla konkreettisesti hyödyllisiä. Ensimmäiset 
erilliset mallisarjaehdotukset maaseudun ja kaupunkien kansakoulujen tyttöjen 
käsityönopetusta varten valmistuivat vuonna 1893. Lisäksi määrättiin 
opetettaviksi työlajeiksi neulominen, liina- ja pitovaatteiden ompelu, kaavojen 
piirtäminen ja leikkaaminen, paikkaaminen, parsiminen, merkkaus ja virkkaus. 
(Komiteanmietintö 1893:9, 1–5.) 

Vuoden 1912 käsityönopetuskomitea antoi erikseen ohjeet alemmalle ja 
ylemmälle kansakoululle. Alemmalla asteella oli huomioitava muiden ohjeiden 
lisäksi, että työt opittiin helposti. Niiden tekeminen ei saanut vaatia kallista 
kalustoa ja kalliita materiaaleja. Ne piti pystyä toteuttamaan oppilaiden omien 
pulpettien ääressä omassa luokassa. (Komiteanmietintö 1912:10, 90.) 
Ompelutyön perustana pidettiin käsiompelua, jota täydensi koneompelu. Komitea 
puolsi koneompelun ottamista kansakoulun opetusmuodoksi sen kasvatuksellisten 
etujen vuoksi. Mitanotto, kaavapiirustus ja leikkaaminen olivat edellytys 
vaatteiden valmistukseen. Paikkaus- ja parsimistyöt katsottiin tarpeellisiksi, sillä 
ne kehittivät kekseliäisyyttä, neuvokkuutta, huolellisuutta ja säästäväisyyttä; niillä 
oli suuri taloudellinen arvo. Koristeompelun katsottiin kehittävän kauneusaistia ja 
siten hyödyttävän oppilasta, kunhan se ei mennyt mauttomaksi koreiluksi. 
Reikäompelua tuli harrastaa etenkin seuduilla, missä tämän työn taito oli 
kansanomaista. Neulominen sai jäädä opetusohjelmaan sen hyödyn ja 
taloudellisen merkityksen ansiosta. Paksun langan virkkausta suositeltiin myös 
                                                           
28 Koulutoimen Ylihallituksen kiertokirje mallikursseista 3.3.1881; Koulutoimen Ylihallituksen 
kiertokirje maalaiskansakouluille 30.11.1883; ks. myös Lönnbeck 1900, 153–155. 
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yläluokille pitsinvirkkauksen sijaan. Komitea ehdotti opetettavaksi puunveistoa 
myös tytöille. Käsityönopettajille annettiin vapaus opettaa pieniä sivusarjoja, 
kuten muovailua, paperi- ja kartonkityötä, verkonkutomista, nauhankutomista, 
pitsin nypläämistä sekä punomista. (Emt. 151–158.) 

Vuoden 1912 komitea korosti, että mallisarjoissa esitetyt esineet olivat 
esimerkkejä. Niiden muotojen yksityiskohtaista tavoittelua tärkeämpänä pidettiin 
lopputulokseen johtavaa työharjoitusta. (Komiteanmietintö 1912:10, 152.) 
Kouluhallitus kehotti virallisesti helmikuussa vuonna 1921 toteuttamaan 
käsityönopetuskomitean ohjeita (Lahdes 1961, 68). Ohjeiden pohjalta alaluokan 
tytöille tuli opettaa myös sahan, vasaran ja naulan käyttämisen alkeita. Pojat 
opettelisivat nappien ompelua ja paikkaamisen alkeita (Soininen 1916, 200–201). 

Maalaiskansakoulun opetussuunnitelma vuonna 1925 kertasi edellisen 
komitean periaatteita. Töiden piti olla helposti opittavissa ja niiden tuli ”pitää yllä 
mielenkiintoa ja harrastuneisuutta”. Lisäksi niiden tuli edelleen olla 
toteutettavissa omissa pulpeteissa ja ilman kallista kalustoa. Harjoitustyöt tuli 
valmistaa pienikokoisina, koska lasten piti saada kokeilla useita työlajeja ja 
valmistusratkaisuja päästäkseen harjoittamaan mielikuvitustaan, harkintaansa ja 
visuaalista arviointikykyään. (Komiteanmietintö 1925:14, 258–259, 261.) 
Suomen kansakoululaitos oli edistyksellinen ottaessaan opetusohjelmaan 
käsityönopetuksen. Jo elinkaarensa alussa käsityönopetuksessa huomioitiin paitsi 
lopputulos, myös lapsi ja työn prosessi. 

Opetussuunnitelma ja käsityönopetus Rautiosaaren kansakoulussa 

Käsittelen tässä luvussa Rautiosaaren kansakoulun opetussuunnitelmia ja niiden 
toteutumista opetuksessa koulun perustamisesta toisen maailmansodan 
alkamiseen. Rautiosaaren koulun opetussuunnitelman lukuvuodelle 1909–10 laati 
kansakoulun ainoa päätoiminen opettaja Lyyli Mylläri. Käsityönopetusta annettiin 
maanantai- ja torstaipäiväisin, yhteensä neljä tuntia viikossa, vaikka 
maalaiskansakoulujen opetussuunnitelman mukaan tuntimäärä olisi ollut kuusi 
tuntia viikossa. Ensimmäisellä luokalla valmistettaisiin työpussi syys- lokakuussa 
sekä rannikkaat marras-joulukuussa. Kevään alkupuolella tehtäisiin sukat ja 
loppukeväästä siirryttäisiin ompeluharjoituksiin. Toisella luokalla puolestaan 
neulottaisiin lapasia jouluun asti, ja keväällä ommeltaisiin tyttöjen paita ja 
esiliina. (RmlkA. III:13:1. Db. Opetussuunnitelma 1909–1910.) Opettajan laatima 
opetussuunnitelma noudatteli sekä neulomis- että ompelutöiden suhteen 
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maalaiskansakouluille laadittua etenemissuunnitelmaa, jossa yhtenä vuonna oli 
määrä tehdä kaupunkilaisten kahden vuoden työt. Tätä perusteltiin sillä, että 
maalaislapset ovat kouluun tullessaan keskimäärin kahta vuotta vanhempia kuin 
kaupunkien tulokkaat. 

Suunnitelluista tyttöjen käsitöistä oli toteutettu ensimmäisellä luokalla 
työpussi, lapaset ja esiliina sekä toisella luokalla sukat ja paita (RmlkA. III:13:1. 
Dc. Vuosikertomus 1909–1910.). Opettaja Mylläri muunsi opetusta, kuten eri 
vaatekappaleiden tekojärjestystä, oppilaiden taitojen ja tarpeiden mukaan. Koulun 
aloitusvuotena tyttöjen harjoitustyöt liittyivät siis työpussia lukuun ottamatta 
pukeutumiseen. Työaloista toteutettiin Mirja Heikkilän (Tiedonanto19.4.2007) 
mukaan ompelua ja neulomista, ja valokuvien perusteella ehkä myös kirjontaa 
tytön paitaan ja esiliinaan, jota ei opetussuunnitelmassa eikä 
toimintakertomuksessa kylläkään mainita. Alkuvuosina työt olivat käsin ompelua 
seuraten siten ohjekirjaa, jonka mukaan alakoulussa tuli ommella käsin ja vasta 
yläkoulussa koneella.  

Lukuvuodesta 1910–11 lähtien aina lukuvuoteen 1919–20  asti arkistoista ei 
löydy opetussuunnitelma-, vuosikertomus-, tai toimintakertomusmateriaalia, 
mutta lukuvuodesta 1920–21 lukuvuoteen 1926–27 voimme jälleen seurata 
koulun opetustoimintaa. Vuonna 1919 Rautiosaareen valitun opettajan Hanna 
Jokiperän laatimat tyttöjen käsityönopetussuunnitelmat noudattelivat 
valtakunnallisia luokkaopetuksen mallisarjoja. Uutta olivat numeroidut mallit, 
joiden ohjeet löytyivät Lilli Törnuddin kansakoulun opettajattaria varten 
laatimasta Naiskäsitöiden oppikirjasta (1902). Törnudd oli laatinut oppikirjan 
palvelemaan uusien mallikokoelmien mukaisten töiden tekemistä. Charlotta 
Lydecken, joka suunnitteli tyttöjen valtakunnallista opetussuunnitelmaa, oli 
antanut kirjan tekijälle tarpeellisia ohjeita. Töiden vaativuustaso ja malli oli nyt 
helppo määritellä koulun opetussuunnitelmassa mallinumeron avulla. 

Aina lukuvuoteen 1939–1940 asti käsityötunnit tukivat monin tavoin 
koululaisten pukeutumiskulttuuria. Lukuvuonna 1920–1921 työpussin lisäksi 
kaikki tyttöjen toteuttamat työt liittyivät konkreettisesti pukeutumiseen. Vaikka 
tytöt valmistivat samaa vaatekappaletta useammalla eri luokalla, vaatteen mallin 
vaativuustaso ja koko muuttuivat koululaisen taitojen ja fyysisen koon kasvaessa. 
Opettaja määritteli mallit ja tytöt toteuttivat ne Naiskäsitöiden oppikirjan 
mukaisesti. 

Valtakunnallisessa ohjeistuksessa korostettiin ompelukoneiden käytön ja 
kaavojen piirtämisen hyödyllisyyttä. Vuoden 1889 komitea oli ehdottanut yhden 
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ompelukoneen hankkimista kuhunkin kansakouluun, ja vuoden 1925 komitea 
suositti jo yhden ompelukoneen hankkimista kymmentä oppilasta kohden. 
Mainintaa ensimmäisen ompelukoneen hankkimisesta ei aineistostani löydy, 
mutta vielä vuoden 1940 Rovaniemen kunnan Rautiosaaren kansakoulun 
omaisuusluettelossa oli mainittu tyttöjen käsityövälineistöön kuuluvan vain yksi 
ompelukone, kuudet sakset ja kuusi mittanauhaa (RmlkA. III:13:1. B63. 
Omaisuusluettelo 1940). Lisäksi, vaikka ompelutöiden opettamisen tärkeänä 
apuvälineenä pidettiin suurta ompelukehystä ja neuletöiden ohjaaminen 
kehotettiin tekemään paksujen puupuikkojen avulla, ei näitäkään työvälineitä 
ollut Rautiosaaren koululla. Huomionarvoista on, että koulun pöytäkirjojen 
mukaan tarkastaja oli huomauttanut poikien käsityövälineistön puutteellisuudesta 
jo vuonna 1929 ja kehottanut lisäämään välineistöä.29 Tytöille oli kuitenkin 
katsottu riittävän yksi ompelukone, eikä pöytäkirjoissa ole muutenkaan 
mainintoja tyttöjen käsityövälineistön lisäämisestä. Tarkastajan mielenkiinto oli 
kaiketi enemmän poikien käsitöissä. 

Rautiosaaren koulun omassa opetussuunnitelmassa toistetaan jatkuvasti, että 
opetus tapahtuu luokkaopetuksena. Opettaja selitti luokka-asteittain tehtävät työt, 
sillä luokassa oli useampia luokkia samanaikaisesti opetettavana. 
Opetussuunnitelman mukaan aineissa noudatetaan vuoro-opetusta. 
Todennäköisesti opettaja limitti työt siten, että silloin, kun toiset neuloivat, toiset 
ompelivat ja päinvastoin. Toisena vaihtoehtona oli, että jokaisella oli välityö, jota 
tehtiin ompelukonetta odotellessa. Ompelukoneita on ollut kautta aikojen 
suomalaisissa kansakouluissa oppilasmäärään nähden liian vähän, joten 
päällimmäiseksi muistoksi koulun käsityötunneilta on monelle jäänyt 
ompelukoneelle jonottaminen. 

Koulukäsitöiden materiaalit olivat helppoja ja suhteellisen ohuita. Paksuinta 
kangasta ommeltiin neljännellä luokalla hametta tehdessä. Ompelukoneella 
ompelemisen harjoitustyöksi Törnudd (1902, 63, 80) oli nimennyt 
tyynynpäällyksen tai esiliinan. Maalaiskansakoulun oppimäärässä koneompelua 
ehdotettiin neljännelle luokalle ja harjoitukseksi suositeltiin myös siinä 
tyynynpäällystä. Rautiosaaren koulussa tyynynpäällys suunniteltiin tehtäväksi 
kolmena vuonna kolmannella luokalla, mutta toteutus jäi sikseen. Vasta 
lukuvuodesta 1923–1924 lähtien se toteutettiin suunnitelman ja kansakoulun 
oppimääräehdotuksen mukaisesti neljännellä vuosiluokalla. 

                                                           
29 RmlkA. III:13:1. Dc. Tarkastajan huomautus 10.12.1929. Vuosikertomus 1929–1930.   
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Kuva 1. Koulukuva vuodelta 1911: Yksityiskokoelmat. 

 
Lukuvuosina 1920–1921 ja 1921–1922 rautiosaarelaiset koulutytöt 

ompelivat vaatteita erityisen ahkerasti. Paitoja suunniteltiin ja niitä myös 
ommeltiin säännöllisesti jokaisella luokka-asteella, ensimmäiseltä luokalta aina 
kolmannelle luokalle. Ensimmäinen paita oli yhdestä kangaskappaleesta 
ommeltu, kimonohihainen, kurenauhalla kaulasta kiristettävä ja puolisääreen 
yltävä helppotekoinen ompelutyö. Toinen paita oli niin ikään pumpulipalttinainen, 
talvikäyttöön sopiva, ja jo hieman vaikeampi toteuttaa. Kolmannella 
vuosiluokalla ommeltu paita soveltui malliltaan jo naisiksi kehittyville 11-
vuotiaille tytöille. (Törnudd 1902, 35–42.) Neljäsluokkalaiset valmistivat miehen 
paidan, joka olikin ainoa miehille suunnattu ompelutyö paikallisen kansakoulun 
historiassa ennen toista maailmansotaa. Työpaita oli suoralinjainen, siinä oli 
erillinen koketti ja miehustapoimutus. Kaulus ommeltiin suorasta kappaleesta, 
jolloin se epäilemättä istui kantajansa kaulalle huonosti. Koska paita oli miehen 
työmekko eli pusero, tehtiin se myös kestämään raskasta työtä ja kovaa pesua. 

Tytöt saavuttivat jokaisen paidan tekemisellä uusia taitoja sauman ja 
päärmeen ompelemisesta poimuttamiseen, ja jo ensimmäisen paidan aikana 
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opeteltiin napinläpien ompeleminen käsityönä. Tästä tyttöjen taidosta 
tutkimukseeni osallistuneet sisarukset kertoivat olleen hyötyä äidilleen, joka 
ompeli vaatteita myös vieraille. Tytöt kelpuutettiin jo varhain tarkkuutta vaativaan 
ja aikaa vievään napinläpiompeluun äidin apulaiseksi. (Haastattelu 5.5.2006.) 

Esiliina oli toteutuneista 1920-luvun koulukäsitöistä merkittävä määrällisesti 
valmistettuna sekä oppimisen, hygieniakasvatuksen ja tarpeellisuuden kannalta. 
Tytöt ompelivat esiliinoja ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla. 
Paikallisten kutsuma essu oli tarpeellinen suojaamaan mekkoa ja säästämään 
pyykkiä, ja materiaalit saatiin helposti vanhoista vaatteista, jauhosäkeistä tai 
Hirvaan kaupasta. (Ryhmähaastattelu 1997.) Ompelutyönä essu oli helppo ja työn 
vaativuutta voitiin säädellä mallia ja valmistusmenetelmää muuntelemalla. 
Esiliina piristi muuten niin harmaata mekkoa ja epäilemättä se assosioitui 
suomalaisten hygieniakasvatukseen. Tarja Kröger toteaa sekä äitien että opettajien 
valvoneen tyttöjen esiliinojen kuntoa. Esiliinan siisteydestä ja sileydestä tehtiin 
tulkintoja myös tytöstä itsestään, sillä siistin essun ajateltiin kertovan puhtaudesta, 
ahkeruudesta ja tottelevaisuudesta. (Kröger 2005.) Valmistetut esiliinat 
noudattelivat 1800-luvun eurooppalaista tyyliä. Silloin lasten vaatteet muistuttivat 
linjakkaita aikuisten vaatteita ja tyttöjen pukeutuminen oli vartaloa myötäilevää 
kuten heidän äideilläänkin (Ewing 1997, 130). Vuoden 1911 luokkakuvassa (kuva 
1.) on kaksi tällä kaavalla valmistettua esiliinaa, joista toinen on opettajan ja 
toinen varttuneen koulutytön päällä. 

Paitojen ja esiliinojen lisäksi vakituisia ompelutöitä 1920-luvulla olivat 
tyttöjen alushousut. Valtakunnallisen oppimääräsuosituksen mukaan toisella 
luokalla tyttöjen oli määrä valmistaa tytön pitsilahkeiset alushousut 
pumpulipalttinasta tai aivinasta. Toisen vuosiluokan oppilaat ompelivat housuja 
ahkerasti, miltei joka vuosi, toisinaan ilman virallista suunnitelmaakin. Tarvetta 
alushousuille todennäköisesti oli, sillä koulussa ommeltiin säännöllisesti toiset 
housut kolmannella luokalla isomman naisten alushousumallin mukaan. 1920-
luvulla kirjattiin suunnitelmaan tunnollisesti alusliivin tekeminen neljännellä 
luokalla, mutta arkistotietojen perusteella tätä ompelutyötä ei koskaan toteutettu. 
Sen sijaan vaativampana yläluokkien työnä ommeltiin pusero ja hame tai tytön 
puku. Puvulla ja pusero-hame-yhdistelmällä saatettiin tarkoittaa samaa asiaa, sillä 
suunnitelmissa ja toteutuksissa ne menivät useampana vuonna ristiin. (RmlkA. 
III:13:1. Dc. Vuosikertomukset 1920–1929). Törnudd (1902, 68) kehotti ja ohjasi 
kaavan muuntelemisen yönutun kaavoista leningin liivin kaavoiksi, jota sitten oli 
tarkoitus käyttää puseron tai puvun yläosan kaavana. Hameen kaavan piirtäminen 
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tuli opettaa erikseen. Törnudd ei ohjannut tytön mekon ompelemista, vaan 
neljäsluokkalaiselle tuli opettaa tyköistuvan naisellisen puvun tai leningin 
valmistaminen. Monet tytöt aloittivat koulunsa sangen vanhoina, joten 
kansakoululaisten aikuismaisen pukeutumisen tukeminen oli ymmärrettävää. Joka 
tapauksessa vapaus ja luonnollisuus sekä löysät ja helpot vaatteet tulivat tyttöjen 
pukeutumiseen ensimmäisen maailmansodan jälkeen (Ewing 1977, 133, 137). 
Uskoakseni etenkin lasten pitkät koulumatkat muovasivat lasten pukeutumista 
käytännölliseksi. Tyttöjen päällysvaatteet, hameet, puserot ja mekot muuttuivat 
väljemmiksi ja helmat lyhenivät, jolloin tytöt saattoivat pukea päällysvaatteiden 
alle lämmittäviä alusvaatteita ja väliasuina pidettyjä villavaatteita. Koska suurin 
osa koululaisista käveli tai hiihti päivittäisen koulumatkansa, vaati liikkuminen 
tilaa vaatteilta. 

Lukuvuonna 1922–1923 ensiluokkalaiset virkkasivat ensimmäisen kerran 
patalappuja. Sitä ennen oli jo virkattu tossuja, vaikka sitä ei ollut suunniteltu.  
Tunnollisimmin opetussuunnitelmaa noudatettiin sukkien kutomisessa, kolmen eri 
paitamallin ompelemisessa ja isojen tyttöjen alushousujen valmistamisessa. 
Lapaset, kuten opetussuunnitelma niitä kutsuu, tai paikallisen murteen mukaan 
vanttuut tai vanthut, neulottiin ennen sukkia ensimmäisellä luokalla. Moni 
koulutyttö oli oppinut neulomisen alkeet jo kotona äidiltä tai isommilta 
sisaruksilta, joten sukan neulominen oli sujuvaa, kuten esimerkiksi haastattelussa 
(5.5.2006) kävi ilmi: 

Niin ne kuvothin aivan tänne asti. Villaset sukat, pässinpökkimät oikein… 
Kotonahan ne kuvothin tietenki, eihän se nyt äiti kaikkia kerjenny kutova 
tietenkhän, mutta sitteko puikot pysy tythärillä, niin kuvothin… Äitihän se 
tietenki opetti… mie muistan… kyllä kait ne vanhemmat sisarukset opethit 
aina nuorempia kutomhan. 

Kotona opittuun neulomisen taitoon viittaa myös Leenan kertomus sukan varren 
neulomisesta: 

Toisella osastolla oli sukkain kutominen ensimmäinen työ. Aloin kutomaan, 
luulin että ne tehtään pitkät varret. Menin kysymään, koska tehdään 
sivukavennus. Yllätys kun ope sanoi, tämä on liian pitkä, otti puikot ja purki 
puoli sukan vartta. Sanoi siinä samalla, etkö edes itke kun kerin lankaa. 
Vastasin ’mitä se vaikuttaa’. Näin kyllä toisten itkevän, jos ei onnistunut. 
(Leenan kirje 1997.) 

Koska tytöt käyttivät pitkiä villasukkia, oli Leenalle luonnollista neuloa 
käsityötunnilla pitkävartiset sukat. Opettaja oli kuitenkin todennäköisesti 
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päättänyt, että koulutyönä kudotaan sukkiin vain lyhyet varret kenties sen takia, 
että kaikkien taidot ja materiaalit eivät välttämättä riittäneet pitkien varsien 
neulomiseen. 

Maalaiskansakoulun käsityön oli määrätty olevan havainnollista, lasten 
mielenkiintoa ja tarkkaavaisuutta herättävää, elämää varten hyödyllistä 
tietoainesta. Sen tuli tarjota toimintaa mielikuvitukselle ja jalostaa tunne- ja 
tahtoelämää. Elämää varten hyödyllistä oppiainesta olisi ollut pitkävartisen sukan 
valmistaminen. Toisaalta sukan purkaminen ja lapsen herjaaminen epäilemättä 
kasvattivat koululaisen tahtoelämää, mutta tunteiden jalostamisen sijaan voidaan 
puhua tunteiden kieltämisestä. Tapahtuma kuvaa, että pilkalla pyrittiin 
kehittämään lapsen kykyä kestää vastoinkäymisiä. Myös lapset olivat tottuneet 
siihen, että aikuisten sana oli laki. Tuloksena olivat negatiiviset 
kansakoulumuistot. 

Törnudd ja Lydecken kehottivat koristetöiden ja korutöiden tekemiseen 
kaunoaistin kehittämiseksi sekä vaatteiden nimeilemiseksi. He katsoivat töiden 
palvelevan myös piirustuksenopetuksen tavoitteita, kun mallit suunnitellaan itse 
elävien ja kuivattujen kasvien avulla. Koristetöiksi määriteltiin kansakoulussa 
paljolti sisustukseen liittyvät, kotia koristavat pöytäliinat, keinutuolinmatot, 
lattiamatot, lepotuolinpeitteet tai tarjottimen kannattimet. (Törnudd 1902, 12, 66–
67.) Tällaisten koristetöiden tekemiseen ei pohjoisilla leveysasteilla 
arkistomerkintöjen perusteella ryhdytty, vaikka niitä suunniteltiin kolmannelle ja 
neljännelle luokalle. Sen sijaan tytöt tekivät koruompelutöitä ja nimeilivät 
vuosittain. Lisäksi jo ensimmäisellä luokalla ommeltuun työpussiin, joka 
myöhemmin toteutettiin myös työlaukkuna, ommeltiin Törnuddin (1902, 34) 
ohjeiden mukaan nimi nyöripisteillä. Haastateltavat eivät muistaneet, että kotona 
ommeltuihin vaatteisiin olisi nimeilty tai merkattu nimikirjaimia (Haastattelu 
4.10.2006). Koulutöihin ne ommeltiin, jos opettaja niin ohjasi. Ohjekirjan ja 
Jyväskylän käsityömuseon kokoelmien perusteella paitojen etumukseen saatettiin 
kirjoa muitakin kuvioita (”Kässäätkö”, Koulukäsityön muistiverkko). 

Maalaiskansakoulun oppimäärät määrittelivät parsimis- ja 
paikkaamisharjoitukset kolmannella vuosiluokalla opetettavaksi, mutta jostakin 
syystä parsimis- ja paikkausharjoituksia ei koskaan tehty Rautiosaaressa. 
Kodeissa vaatteiden korjaaminen oli vanhusten ja äidin työnä, joten lapset eivät 
omineet työmuotoa itselleen. Uskoisin, että kodeista ei tietoisesti lähetetty 
kouluun rikkinäisiä vaatteita edes korjausharjoituksiin. Rautiosaaren koulullahan 
ei ollut havaintovälineeksi tarkoitettua ompelukehystä, jolla parsimista olisi 
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opetettu. Maaseudulla lasten vaatteita kuitenkin paikattiin, eikä korjatuissa 
vaatteissa kulkeminen ollut poikkeuksellista. Sen sijaan rikkinäinen ja 
korjaamaton vaate herätti lastenkin keskuudessa huomiota (Haastattelu 1.5.1997). 
Myös Törnudd (1902, 57) puolusti vaatteiden paikkaamista.  

Ei suinkaan voi pitää paikatuissa vaatteissa käymistä häpeällisenä tai 
huolimattomuuden merkkinä, kuten usein tehdään, vaan päinvastoin on 
katsottava kunniaksi voida ylläpitää vaatetustaan eheänä ja siistinä huolimatta 
kulumisesta ja pitkällisestä käyttämisestä. 

Lukuvuodesta 1927–28 eteenpäin koulukäsitöiden toteutumista ei voi seurata 
yksityiskohtaisesti arkistotietojen perusteella. Vuosikertomuksissa vaikutetaan 
kerrottavan kaikesta muusta koulussa tapahtuneesta paitsi käsitöiden 
toteutuksesta. 1920-luvun lopussa ja 1930-luvulla Rautiosaaren koulusta siirtyi 
osa oppilaista käymään koulua joen toisella puolella Hirvaalla, ja heidän 
mukanaan koulusta lähti myös innokas käsitöiden opettaja Hellin Jäntti. Heikot 
arkistotiedot käsitöiden opetuksesta saattavat johtua osin siitä, että Rautiosaaren 
koululle jäänyt opettaja ei ollut erityisen innostunut käsitöiden opettaja 
(Ryhmähaastattelu 1997). Lisäksi hänellä oli vuosien varrella paljon sijaisia. 

Yleisesti töitä tehtiin entiseen malliin, mutta vaikeimpia töitä, kuten miesten 
paita, naisen paita ja ison tytön housut, jätettiin pois. Sijaisen mukana tullut 
tuulahdus oli nuken ja kampalaukun tekeminen. (RmlkA.III:13:1. Dc. 
Vuosikertomus 1928–1929.) Vuoden 1912 käsityönopetuskomitea oli ehdottanut 
uutena ompelumuotona nuken ja sen vaatteiden valmistamista (Komiteanmietintö 
1912:10, 173). Nuken asema opetussuunnitelmassa ei kuitenkaan ollut kiistaton. 
Vastaväitteinä esitettiin, että nuken vaatteiden valmistaminen olisi vasta-alkajille 
liian vaikeaa ja että aikaa kuluisi hukkaan. Toisaalta nuken valmistamista 
puolusteltiin sillä, että siinä opittaisiin lyhyessä ajassa paljon eri työvaiheita 
(Soininen 1916, 198–199). 

Koko 1920-luvun oli ollut voimassa vuonna 1912 annettu opetussuunnitelma, 
mutta työt olivat noudattanet edelleen aikaisempia ohjeita oppimääristä. Selkeänä 
syynä tähän oli ollut vanha Lydeckenin toimittama Opettajien valmistekirja 
(1892), jota opettajat olivat käyttäneet. Kun koulussa otettiin lukuvuonna 1936–
37 käyttöön uusi tyttöjen kansakoulun käsitöiden valmistekirja (Valve & Tappura 
1933), muuttuivat käsityöt lähemmäksi vuoden 1912 opetussuunnitelmaa 
(RmlkA.III:13:1. Dc. Vuosikertomus 1936–1937). Muutoksia olivat tytön puvun 
tekemisen rinnalle noussut yöpaita ja virkkaustöiden määrän lisääntyminen. Uusia 
kaupunkilaistyylisiä töitäkin tuli mukaan, kuten kampalaukku, lakki, kintaat, 
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pöytäliina, lankanappi, pallo ja pallopussi. Koruompelutöiden sijasta puhuttiin 
kirjonnasta ja naisen alusliivin, tehdyn tai tekemättömän, rinnalle nousi 
flanelliliivit. (Valve & Tappura 1933, 84–86.) Esiliinoja tehtiin edelleen 
ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla. Essujen mallit olivat muuttuneet 
lyhyemmiksi ja väljemmiksi. 

Kunnia Suomen kansakoulun käsityönopetukselle 

Rautiosaaren kansakoulun käsityönopetus auttoi konkreettisesti koteja lasten 
vaatteiden valmistuksessa. Tytöt omaksuivat vaatteiden ompelemisen aakkoset, 
joiden avulla he pystyivät myöhemmin valmistamaan ainakin alusvaatteet 
perheelleen. Kaikilla opettajilla ei ollut valmiuksia opettaa tyttöjen vaativaa 
käsityötä, mutta yhteistyössä kotien kanssa pukineet valmistuivat. 

Opetussuunnitelmat eivät aina toteutuneet, sillä jo suunnitelman mukaisten 
materiaalien saaminen oli satunnaista. Koska materiaalit tyttöjen käsitöihin tuotiin 
pääasiassa kotoa, olivat käytettävät kankaat ja langat usein elinkaariensa eri 
vaiheissa: kyläkaupan kangasta, omien lampaiden villaa tai aikuisten vanhoja 
mekkoja ja lumppuvillaa. Koulun käsityövälineistö ei myöskään kattanut 
opetussuunnitelman vaatimustasoa, ja muutoksia suunnitelmaan tehtiin opettajan 
mielenkiinnon tai olosuhteiden takia. Opetussuunnitelma kehittyi, joskin hitaasti, 
jo elinkaarensa varhaisessa kansakouluvaiheessa. Sen toteutuminen käytännössä 
perustui opettajan aktiivisuuteen ja tarkastajan valppauteen. On huomattava, että 
toisinaan oppilaat myös ylittivät opetussuunnitelman tavoitteet. Esimerkiksi 
tyttöjen neulomisen taitotaso oli jo koulunkäynnin aloitusvaiheessa korkea. 

Rautiosaaren kansakoulussa toteutettavia töitä hallitsivat voimakkaasti 
opettajanoppaat. Vaikka opetussuunnitelmat antoivat uusia ohjeita ja koulunkin 
opetussuunnitelma niitä noudatti, ratkaisi opettajan ohjekirja lopulliset työt. 
Hyvänä esimerkkinä tästä olivat isojen tyttöjen ja naisen alusliivit, jotka 
suunniteltiin tehtäväksi koulun omassa opetussuunnitelmassa 1920-luvulla miltei 
joka vuosi neljännellä vuosikurssilla. Valtakunnallisessa maalaiskansakoulun 
ensimmäisessä opetussuunnitelmassa niitä ei ollut, mutta vuoden 1912 
suunnitelmassa ne jo mainitaan. Opettaja varmaankin tiesi tämän ja merkitsi 
vaatteen koulun suunnitelmaan. Hänellä oli kuitenkin käytettävänään vain 
Törnuddin (1902) ohjekirja, jossa mainittua liiviä ei selitetty eikä annettu ohjetta 
sen tekemiseen, joten vaate jäi tekemättä. Kokonaisuudessaan kansakoulun 
käsityönopetus auttoi lapsen pukeutumiskuvan muodostumisessa ja 
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ompelutaitojen kehittymisessä. Neulomisen perustaidot monet tytöt oppivat jo 
kotona äideiltään ja sisaruksiltaan. 

Lukuvuonna 1939–1940 ei käsityönopetusta annettu. Koulunkäynti 
keskeytettiin talvisodan takia 2.12.1939 ja aloitettiin uudelleen vasta seuraavan 
keväänä 6.5.1940 (RmlkA III:13:1. Dc. Vuosikertomus 1939).  Joulukuun 
alkupäivinä vuonna 1939 koululle tuli asumaan siirtoväkeä Kemijärveltä, ja 
samaan aikaan koululle oli sijoitettu sotaväkeä kaksi eri kertaa lyhyemmäksi 
ajaksi. Opettaja hoiti siirtoväen majoitusta ja ruokalaa vuonna 1940 maaliskuun 
22. päivään asti. Samalla hän toimi SPR:n piiriasiamiehenä ja terveyssisaren 
apulaisena. Rautiosaaren kansakoulua kävi sodan alkaessa 23 poikaa ja 26 tyttöä. 
(RmlkA. III:13:1. Dc. Toimintakertomus 1.8.1939–31.7.1940.) Rautiosaaren 
koulu säilyi sodan tuhoilta. Paikkakunnan lapset matkasivat jatkosodan 
kynnyksellä evakkoon Ruotsiin, mutta sodan päätyttyä palasivat jatkamaan 
koulutyötään samaan tuttuun koulurakennukseen. 

Arkistolähteet 

Rovaniemen maalaiskunnan arkisto (RmlkA): 
Kuntakokouspöytäkirja 25.6.1907 
Rovaniemen maalaiskunnan kansakoulun arkisto III:I3:I  
Opetussuunnitelmat 1909–1947. 
Dc Vuosikertomus 1909–1910. 
Vuosikertomukset 1920–1940. 
Toimintakertomukset vuosilta 1910–1940. 
99/Ea2 Kouluhallituksen ja tarkastajien kirjeet 
Koulutoimen Ylihallituksen  kiertokirje mallikursseista 3.3.1881. 
Koulutoimen Ylihallituksen kiertokirje maalaiskansakouluille 30.11.1883. 
B 63 Omaisuusluettelo 1940. 
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Espoo, Mankby – Keskiaikaisen kylän elinkaari 
Georg Haggrén 
 
Sadat vuosisatojen varrella autioituneet keskiaikaiset kylät ovat yleensä olleet 
pieniä tai luonnonresursseiltaan niukkoja. Hyvällä paikalla olevaa tonttia on sen 
sijaan harvoin hylätty. Useimpien keskiaikaisten kylien elinkaari on Suomessa 
jatkunut 1900-luvulle, ja jatkuu jopa vielä. Ihmiset ovat pysyneet suotuisilla 
asuinsijoilla vuosisadasta toiseen. Monilla kylätonteilla on nykyisin eläviä 
maatiloja, osan paikalle on kasvanut moderneja kaupunginosia. Niinpä myöhempi 
asuminen ja rakentaminen ovat yleensä peittäneet ja monesti jopa tuhonneet 
vauraan keskiaikaisen asutuksen jäänteet. Yhden selvän poikkeuksen joukossa 
tekee läntisellä Uudellamaalla, Mankinjoen alajuoksun varrella sijaitseva Espoon 
Mankby. 

Mankbyn kyläyhteisöllä on selvästi rajattavissa oleva elinkaari. Se alkaa 
varhaisella keskiajalla tai kenties jo rautakauden lopulla, kun ensimmäiset 
asukkaat asettuivat paikalle. Mankbyn tarina elävänä kyläyhteisönä päättyi jo yli 
450 vuotta sitten eli vuoden 1556 lopulla, kun kylän maat yhdistettiin Espoon 
kuninkaankartanoon30 ja kylän asukkaat joutuivat muuttamaan tiloiltaan. 
Kylätontti heräsi uudelleen eloon, kun se löytyi 2000-luvun alussa. Paikalla on 
vuodesta 2007 alkaen tehty joka kesä arkeologisia kaivauksia, jotka valottavat 
keskiajan mankbyläisten – ja ylipäänsä suomalaisten – elämää. 

Arkeologien kiinnostus keskiajan maaseutua kohtaan heräsi toden teolla 
vuoden 1950 tienoilla Englannissa ja Tanskassa. Varsin pian paljastui, kuinka 
suuri tutkimuspotentiaali maaseudun autioituneissa kylätonteissa oli. Ruotsissa 
arkeologit heräsivät aihepiiriin 1970–1980-luvuilla, ja Suomessa toden teolla 
vasta 2000-luvun puolella. Englannin avoimessa maisemassa autioituneet 
tonttimaat rakennusten jäännöksineen erottuvat monesti hyvin selvästi, Suomessa 
ja Ruotsissa näin on vain harvoin. Tämä selittää tutkimuksen hidasta heräämistä 
Pohjois-Euroopassa, missä hylätyt tontit ovat yleensä joko jääneet metsän 
peittoon tai raivattu pelloiksi. Suomessa arkeologit ovat vasta raottaneet 
maaseudun keskiaikaisten kylien tarjoamia tutkimusmahdollisuuksia, mutta 

                                                           
30 Kuninkaankartanot olivat kruunun hallintokeskuksia, joita Suomesta tunnetaan jo keskiajalta. 
Erityisen runsaasti Suomeen perustettiin kuninkaankartanoita Kustaa Vaasan hallituskauden lopulla eli 
1550-luvun jälkipuolella. Tällöin perustetut kuninkaankartanot olivat samalla suuria vilja- ja 
karjatiloja, joihin liittyi monesti myös varhaisteollista tuotantoa. 
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tuloksena on jo nyt kertynyt valtavasti uutta tietoa menneisyyden arjesta. (Bentz 
2008; Haggrén 2008a; 2009.) 

Uudellamaalla on 2000-luvulla inventoitu yli tuhat keskiaikaista kylätonttia. 
Valtaosa niistä on jäänyt myöhemmän rakentamisen ja muun toiminnan alle, 
mutta alueelta löytyy myös monia hyvin säilyneitä muinaisjäännöskohteita. 
Niiden joukossa Mankbyn tekee erityiseksi autioituneen kylän vauraus ja suuri 
koko. (Haggrén 2009.) Tämän artikkelin tavoitteena on uuden tutkimustiedon 
pohjalta, arkeologian ja historiantutkimuksen menetelmiin perustuen, hahmottaa 
yhden espoolaisen kylän elinkaari – sen alku, kohokohta, loppu, unohdus ja uusi 
elämä. Mankbyn elinkaaressa on monia keskiajan kylille tyypillisiä piirteitä, 
mutta kylän elämäntarinaan on aikaa myöten muodostunut yksilöllisiä ja 
ainutlaatuisia vaiheita.  

1. Mankbyn talot vuoden 1540 maakirjassa. 
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2. Yleiskartta Mankbyn kylästä. Piirros: Maija Holappa. 
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Espoon varhaishistoria 

Perinteisen käsityksen mukaan Uusimaa on nuoremmalla rautakaudella ollut 
vailla kiinteätä asutusta. Tämän mukaan aluetta on pidetty lähinnä eräseutuna, 
jossa on saattanut olla kaukokaskia. Kiinteän asutuksen Espoo, kuten koko 
Uusimaa, olisi saanut vasta varhaiskeskiajalla ruotsalaisten uudisasukkaiden 
myötä. (vrt. Lindholm 1999, 6–9.) 

Viime vuosina tämä käsitys on kyseenalaistettu niin nimistöntutkimuksen 
kuin arkeologiankin menetelmin. Uudenmaan suomalaisperäiseen 
paikannimistöön perehtynyt Saulo Kepsu (2005, 40–43; 2008) on todennut, että 
monista Espoon kylistä löytyy ruotsalaisasutusta varhaisempi suomenkielinen 
nimistökerros. Teija Alenius (2006) on puolestaan järvien pohjasedimenteistä 
kairattujen siitepölyanalyysien avulla todennut, että Uusimaa näyttää saaneen 
kiinteän asutuksen jo satoja vuosia aiemmin uskottua varhaisemmin. Yksi 
analysoiduista näytesarjoista on otettu Espoon Hannusjärvestä, joka sijaitsee noin 
7 kilometriä Mankbystä kaakkoon. Tämän mukaan Espoon eteläosissa 
peltoviljelys ja kiinteä asutus ovat vakiintuneet noin vuoden 1000 jKr. tienoilla. 

Tarkkaan ei tiedetä, koska kiinteä asutus juurtui Mankinjoen suiston 
länsirannalle. Luultavasti se on tapahtunut samoihin aikoihin kuin Hannusjärven 
lähikylissä eli noin 1000-luvulla. Perinteisenkin käsityksen mukaan Mankby on 
asutettu viimeistään 1200-luvulla – ja itse asiassa juuri 1200-luvun lopulle 
ajoittuu varhaisin kylästä tähän mennessä tehty radiohiiliajoitus.31 

Mankbyn kylätontti sijaitsee Mankinjoen alajuoksulla, vajaa 200 metriä joen 
rannasta länteen. Nykyisin paikalta on Suomenlahden rantaan matkaa noin 
puolitoista kilometriä, mutta sydänkeskiajalla merenlahden pohjukka on ulottunut 
aivan kylän edustalle asti. Kylätontti on kaakkoon viettävässä suojaisessa 
rinteessä. Sitä reunustaa lounaassa jyrkkä ja korkea Finnsinmäki, joka on 
suojannut taloja ja niiden asukkaita Suomen etelärannikolla vallitsevilta 
lounaistuulilta. Sijainniltaan tontti vastaa tyypillistä länsiuusmaalaista 
keskiaikaista kylätonttia.  

Suojainen paikka on houkutellut ihmisiä Finnsinmäen alarinteelle jo paljon 
ennen keskiaikaa. Mankbyn kylätontin rakennusjäänteiden alla sijaitsee nimittäin 
niitä paljon vanhempia varhaismetallikautiseen asuinpaikkaan kuuluvia 
kulttuurikerroksia. Niistä ei ole vielä tarkkoja ajoituksia, mutta 

                                                           
31 Hela-2003 725 +-35 BP, mikä ajoittuu kalibroituna 68,2 % todennäköisyydellä vuosien 1255–1295 
välille. 
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keramiikkalöytöjen perusteella paikalla on ollut asutusta ainakin ajanlaskun alkua 
edeltävillä vuosisadoilla, mutta tuskin enää keskisellä saatikka nuoremmalla 
rautakaudella. (Haggrén et al. 2009, 39–40.) 

Mankbyn varhaisimmat asukkaat lienevät Mälarin laaksosta tulleita 
ruotsalaisia siirtolaisia, jotka ovat valinneet Mankinjokea kohti viettävältä 
rinteeltä paikan yhdelle tai useammalle talolle (vrt. Rosendahl 2008, 61–64). 
Vähitellen kylä kasvoi ja keskiajan kuluessa sinne oli muodostunut kahdeksan 
taloa. Määrä oli suurimpia Espoossa, ja koko läntisen Uudenmaan mittakaavassa 
kylä kuului isoimpien joukkoon, sillä yli kymmenen talon kylät olivat harvinaisia 
poikkeuksia. Yksi niistä oli Mankbyn pohjoinen naapuri Espoby, jossa taloja oli 
1500-luvun alkupuolella peräti kaksitoista (Kepsu 2009, 35, 79). 

Yksivuoroviljelystä kaksivuoroviljelyyn 

Keskiaika oli Suomessa peltoviljelyn kehityksen aikaa. Rautakaudella alettiin 
kiertävien kaskien sijaan yhä useammin viljellä samoja peltoja. Varhaisimpia 
peltoja viljeltiin yksivuoromenetelmällä, jossa runsaan lannoituksen avulla 
viljeltiin vuodesta toiseen samaa lohkoa. Karjan määrä, joka tuskin oli suuri, 
rajoitti peltoalaa. Jatkuva viljely samalla paikalla lisäsi vähitellen rikkakasvien 
määrää. Suomen ravinteiltaan köyhä maaperä tarjosi suhteellisen heikot 
edellytykset yksivuoroviljelylle. (Orrman 2003, 92.) 

Keskiajan kuluessa Suomessa alettiin siirtyä yksivuoroviljelystä 
kaksivuoroviljelyyn, jossa pääosa talon tai kylän pelloista sijaitsi yleensä 
kahdessa vainiossa, joissa vilja kasvoi vuorovuosin. Tämän ansiosta karjan lantaa 
riitti laajemmalle alalle kuin yksivuoroviljelyssä samalla, kun puolet pelloista sai 
vuosittain levätä ja kerätä ravinteita kesantona. Kesannointiin liittyneen 
maanmuokkauksen avulla saatiin lisäksi pidettyä rikkakasvien leviämistä kurissa. 
(Orrman 2003, 92–93.) 

Yksivuoroviljely oli intensiivistä, minkä vuoksi talojen resurssit riittivät vain 
suhteellisen pieniin peltoaloihin. Viljelytapa sopi hyvin yksittäistaloille. 
Kaksivuoroviljely puolestaan keskittyi kahteen suureen aidattuun vainioon, joiden 
ylläpitoa helpotti naapurien välinen yhteistyö. Kaksivuoroviljelyyn siirtymistä 
pidetäänkin yhtenä tekijänä keskiaikaisten kylien synnyssä – niin Suomessa ja 
Skandinaviassa kuin myös Englannissa. Toimiva viljelykierto vaati kyläyhteisöltä 
yhteistyötä ja kollektiivista panostusta peltoviljelyyn etenkin, jos kylän pellot 
olivat sarkajaossa. Tällöin kunkin talon sarat vuorottelivat samassa järjestyksessä 
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vainion laidasta laitaan. Näin taloille taattiin mahdollisimman tasapuolinen osuus 
hyvää ja huonompaa peltoa. Sarkajakoiseen kaksivuoroviljelyyn kuului kaikkien 
talojen yhtä aikaa tekemä kylvö ja sadonkorjuu – sekä karjan päästäminen 
syksyisin laiduntamaan ja lannoittamaan korjattua peltoa. (Jutikkala 1968, 42–48; 
Lewis et al. 2001, 170–172; Orrman 2003; Schmidt-Sabo 2005.) 

Mankbyn kylätontin kaivauksissa paljastui vuosina 2008–2009 varhais- tai 
sydänkeskiaikaiseen yksivuoroviljelyvaiheeseen kuuluva pitkänomainen 
muinaispelto. Pelto oli hylätty jo keskiajan kuluessa ja sen paikka oli 
myöhäiskeskiajalla peittynyt osaksi kylätonttia. (Haggrén et al. 2009, 27 – 28.) 
Myös Mankbyssä siirryttiin keskiajan kuluessa kaksivuoroviljelyyn. Tämä näkyy 
muun muassa Espoon kuninkaankartanon 1550-luvun lopun tileissä ja 
vanhimmissa karttaselityksissä, joissa mainitaan kartanoon liitetyt kaksi Mankbyn 
kotipeltoa, Mankåkern ja Ytter Mankåkern32. Samat pellot näkyvät vuodelta 1779 
olevassa vanhimmassa kylän peltoja kuvaavassa kartassa33. Kotipellot 
muodostivat kaksi idässä Mankinjokeen rajoittuvaa isoa vainiota. Niiden välissä 
ylärinteessä, mahdollisimman lähellä molempia peltoja, sijaitsi itse kylätontti.  

Mankbyn kylätontti 

Mankbyn tonttialue kattaa noin 150 metriä pitkän ja enimmillään yli 50 metriä 
leveän kaistaleen kaakkoon viettävää rinnettä. Maan pinnalle erottuvat yli 
kahdenkymmenen rakennuksen perustukset. Niistä viidessätoista on 
uuninperustus, mikä viittaa asuinrakennukseen tai kenties saunaan, riiheen tai 
pajaan. Useimmat rakennukset ovat keskittyneet kahteen riviin Finnsinmäen 
alarinteeseen. Maan pinnalle erottuvat rakennukset ovat kuitenkin kylän 
loppuvaiheesta. Kylätontin varhaisemmista vaiheista – esimerkiksi tontin alaosan 
pienistä peltolohkoista – saadaan tietoa lähinnä arkeologisten kaivausten avulla.  

Arkeologisten kaivausten perusteella näyttää siltä, että kylän vanhimmat 
rakennukset ovat sijainneet ylärinteessä eli tontin länsiosassa. Siellä 
rakennusjäänteitä on useassa kerroksessa. Kylätontin alaosassa on puolestaan 
tutkittu yksi myöhäiskeskiaikainen asuinrakennus, jonka paikalla ei aiemmin ole 
sijainnut muita rakennuksia. Tontin alaosassa on sen sijaan ollut 
yksivuoroviljelyvaiheen muinaispeltoja. Näyttää siltä, että asutuksen kasvaessa 

                                                           
32 Esim. KA: UHL Ko Gar 2, 154. 
33 KA: MHA B7 9/1. 
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vanhat peltotilkut on myöhäiskeskiajalla otettu käyttöön osaksi tonttimaata. 
(Haggrén et al. 2009.) 

 

3. Kylätontin alarinteessä sijaitseva yksinäistupa keskiajan lopulta.  

Kyläyhteisön viimeiset vuodet 

Suomea koskeva säilynyt keskiaikainen arkistoaineisto on hyvin niukka; 
esimerkiksi Mankbystä on vain yksi maininta. Vuodelta 1519 löytyy nimittäin 
tallinnalaisen porvarin Helmich Ficken tileissä maininta talonpoikaispurjehtijasta, 
joka oli kotoisin paikasta nimeltä ”maghen buw”. Historiantutkijan näkökulmasta 
tilanne muuttuu ratkaisevasti 1540-luvulla, kun kuningas Kustaa Vaasa alkoi 
vaatia voudeiltaan entistä tarkempaa tilinpitoa. Kiitos tämän meillä on 
Mankbystäkin runsaasti tietoja 1540- ja 1550-luvuilta eli kylän viimeisiltä 16 
vuodelta ennen kuin se liitettiin osaksi Espoon kuninkaankartanoa. (Haggrén & 
Rosendahl 2008; Kepsu 2008, 79; Lindholm 1999, 13.) 

Raaseporin läänin vouti Hans Jönsson noudatti tunnollisesti kuninkaan 
määräyksiä ja laati vuonna 1540 yksityiskohtaisen maakirjan, joka kattoi koko 
läntisen Uudenmaan. Raaseporin läänissä tämä ei merkinnyt uutta verollepanoa, 
vaan verotuspohja pysyi sellaisena kuin siitä oli sovittu jo Raaseporin linnan ja 
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linnaläänin perustamisen aikoihin 1300-luvun lopulla (Haggrén 2008b, 52). 
Maakirjan mukaan Mankbyn kylä muodosti yhdessä kolmen naapurikylän kanssa 
Espo bolin eli Espoon verokunnan, jossa oli yhteensä 27 taloa34. Niistä kahdeksan 
sijaitsi Mankbyssä. Seuraavien vuosien verotuslähteet paljastavat, että Mankbyn 
taloista vain kuusi oli asuttuja kahden ollessa vailla asukkaita35. Taloista kaksi oli 
ehtinyt autioitua ennen 1540-lukua. Luultavasti kylä oli ollut suurimmillaan 1400-
luvulla tai kenties jo hieman aiemmin. 

Mankbyn kuutta asuttua taloa isännöivät vuonna 1540 Peder Andersson, 
Lasse Matsson, Jacob Michelsson, Jöns Larsson, Vincentius Jacobsson ja Simon 
Larsson. Autioista taloista toinen oli pohjoisessa naapurikylässä Espobyssä 
asuneen Mats Sperringin ja toinen Mankbyn eteläpuolella sijaitsevassa 
Bobäckissä asuneen Jöns Anderssonin hallussa.36 Arvailujen varaan jää, ovatko 
naapurikylien isännät ottaneet haltuunsa autioituneet talot vai ovatko he saaneet 
ne haltuunsa esimerkiksi perintönä tai panttina vai kenties ostamalla. Joka 
tapauksessa he viljelivät 1540-luvulla näiden talojen peltoja. 

Keskiajan ja vielä 1500-luvun kirjallisissa lähteissä mainitaan yleensä vain 
talojen isännät. Emäntien ja muiden kyläläisten nimistä 1500-luvun asiakirjat 
vaikenevat lähes täysin. Varmimmin he näkyvät säilyneissä asiakirjoissa, jos he 
ovat syyllistyneet rikoksiin ja joutuneet vastaamaan teoistaan. Vuodelta 1548 
säilyneestä ns. nokkaveroluettelosta kuitenkin selviää, että kylässä asui 30 
ehtoollisiän saavuttanutta aikuista37. Ehtoollisikää on vaikea määrittää aivan 
täsmälleen, mutta luultavimmin kyse on 7–15 vuotta vanhemmista lapsista ja 
aikuisista (Pirinen 1962, 46–47, 76). Nokkaveroluettelon pohjalta voidaan 
arvioida, että kylässä asui kaikkiaan noin 40–50 henkeä. Mankby oli siis 
espoolaisittain varsin suuri kylä. 

Veroluetteloiden ohella Mankbyn asukkaista löytyy yksittäisiä tietoja Espoon 
käräjiltä ja jopa Tallinnan kauppiaitten tilikirjoissa. Kauppamatkoilla kylästä kävi 
1540- ja 1550-luvuilla erityisesti Vincentius Jacobsson. Meren yli ulottuvista 
yhteyksistä on runsaasti todisteita myös kylässä tehtyjen kaivausten 
löytöaineiston joukossa: mukana on muun muassa erilaisten keraamisten, lasisten 
ja pronssisten tuontiastioiden palasia. Pitäjän ja luultavasti myös kylän yhteisissä 
                                                           
34 Raaseporin läänin maakirja v. 1540: KA 2948, 95–95v.  
35 Raaseporin läänin nokkaveroluettelo v. 1548: KA 3016, 33v; Espoon kymmenysveroluettelo v. 
1552: KA 3003, 30. 
36 Raaseporin läänin maakirja v. 1544: KA 2940, 61v, 66v–67; Raaseporin läänin nokkaveroluettelo v. 
1548: KA 3016, 33v. 
37 Raaseporin läänin nokkaveroluettelo v. 1548: KA 3016, 33v. 
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asioissa luotettiin 1500-luvun puolivälissä Vincentiuksen sijaan eniten Simon 
Larssoniin, joka oli 1550-luvulla toistuvasti muun muassa kihlakunnanoikeuden 
ja rovastinkäräjien lautamiehen tehtävissä. 

Espoon kuninkaankartano ja Mankbyn latokartano perustetaan – 
kyläyhteisön tarina päättyy 

Kesällä 1556 Mankbyn asukkaiden elämä yllättäen mullistui. Kuningas Kustaa 
Vaasa oli vähän aiemmin antanut Helsingin kuninkaankartanon voutina 
toimineelle Anders Korpille käskyn perustaa uusi kuninkaankartano Espooseen. 
Vouti löysi sopivan paikan Mankinjoen alajuoksulta, Espobyn ja Mankbyn kylien 
mailta. Sopimusta kruunun ja kyläläisten välillä käsiteltiin Espoon käräjillä 
27.8.1556. Molempien kylien isännät saivat kruunulta tällöin tarjouksen, johon ei 
voinut sanoa ”ei”. Kruunu tarvitsi kylien tilukset ja tarjosi vastineeksi maata 
lähialueen muista kylistä. Jo samana syksynä Espobyn ja Mankbyn talot ja 
tilukset siirtyivät kruunun omaisuudeksi. Kaikki tapahtui ”laillisesti lohkomalla” 
ja ”hyvässä yhteisymmärryksessä”. Vanhat perinteiset kyläyhteisöt hajosivat – 
voidaan sanoa, että niiden elämäntarina päättyi. (Ramsay 1924, 263–269, 339–
342.) 

Kyläyhteisöt hajosivat, mutta pari Espobyn ja yksi Mankbyn isäntä saivat 
jäädä kotikyliinsä. Hekin kuitenkin joutuivat siirtymään pois vanhoilta tonteiltaan 
ja tyytymään kyliensä ulkopeltoihin. Mankbyn asukkaista Vincentius Jacobsson 
valitsi uuden talonpaikan viereiseltä mäenharjalta. Talo sai nimekseen isännän 
etunimen mukaan Finns ja myös mäkeä alettiin kutsua Finnsinmäeksi. (Kepsu 
2008, 79; Ramsay 1924, 268–269.) 

Espoon kuninkaankartano aloitti toimintansa jo syksyllä 1556, jolloin sen 
voudiksi nimitetty Per Mandel alkoi organisoida kartanon rakentamista ja 
tilanhoitoa. Kartanon keskukseksi valittiin Espobyn tonttimaa ympäristöineen. 
Sen sijaan Mankbyn vanha kylätontti alkoi tyhjentyä sen jälkeen, kun entiset 
asukkaat olivat siirtäneet muuttokuormansa pois paikalta. (Ramsay 1924, 269–
271.) Vuodelta 1557 on maininta Mankbyn latokartanosta eli navetta-alueesta. 
Tämän tiedon mukaan Mankbyn latokartanossa oli vuonna 1557 neljä lammasta 
ja 105 nautaa, mutta on ilmeistä, että karjahuoneetkin keskitettiin pian lähelle 
kuninkaankartanon talouskeskusta. Mankbyn tonttimaa Finnsinmäen itärinteellä, 
Espoonkartanon viljelemien Mankinpeltojen laidalla hiljeni. Paikka oli uuden 
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kartanon kannalta liian syrjäinen. Vähitellen vuosisatojen kuluessa jopa muisto 
Mankbyn vanhan kylän paikasta unohtui.  
 

4. Mankbyn kaivauksilta löytynyttä keskiaikaista keramiikkaa. 

Mankbyn kylätontin toinen elämäntarina 

Mankbyn kylätontti unohtui vuosisatojen kuluessa ja se löytyi vasta vuonna 2004 
Espoon kartanon alueen kaavoittamista varten tehdyssä arkeologisessa 
inventoinnissa. Tällöin tiheän metsän peittämästä rinteestä paljastui ensin yksi 
uuninperustus ja pian sen jälkeen lähes 20 rakennuksen perustukset. Kylätontti oli 
asumaton, mutta inventoinnista alkaneen tutkimuksen myötä se alkoi jälleen 
herätä eloon. Jo vuonna 2004 paikalla tehtiin kartoitus, mutta tarkka 
mittausdokumentointi oli mahdollista vasta, kun arkeologit palasivat paikalle 
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vuonna 2007. Tällöin metsää raivattiin ja raunioita paljastettiin kasvillisuuden 
alta. Kylä alkoi vähitellen hahmottua silmin nähtäväksi kokonaisuudeksi, 
fossiloituneeksi keskiaikaiseksi maisemaksi. (Haggrén 2005; Haggrén et al. 
2007.) 

 

5. Mankbyn kylätonttia kaivetaan kesällä 2008. 

 
Vuonna 2008 Espoo vietti 550-vuotisjuhliaan. Juhlavuoden kunniaksi Espoon 

kaupunginmuseo rakensi KYLÄ – Elämää Itämeren rannoilla -näyttelyn, jossa 
kuvattiin elämää keskiaikaisessa maalaiskylässä. Näyttelyn yhteydessä 
Mankbyssä järjestettiin kesäkuussa 2008 yleisökaivaukset, joiden suunnittelua 
varten paikalla oli jo edellisenä vuonna tehty koekaivaus ja yksityiskohtainen 
mittausdokumentointi. Vuoden 2008 yleisökaivaus sai suuren suosion arkeologian 
harrastajien keskuudessa, mutta se oli menestys myös tutkimusten kannalta. 
(Haggrén et al. 2007; 2008.) Niinpä kaupunginmuseo päätti seuraavana vuonna 
järjestää uudet kaivaukset (Haggrén et al. 2009). Ne saivat erikseen kerätyn 
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tutkimusrahoituksen avulla jatkoa vielä kesällä 2010. Toivon mukaan tutkimukset 
jatkuvat vielä lähivuosina, sillä kylän rakenteet ja kyläläisten elämä avautuvat 
vasta laajojen kaivausten, intensiivisen maastotyöskentelyn, monitieteellisten 
menetelmien ja vertailevan tutkimuksen avulla. Tällaisesta tarjoaa hyvän 
esimerkin pohjoisenglantilainen Wharram Percyn kylä, jota on tutkittu yli 50 
vuoden ajan (ks. Beresford & Hurst 1990). 

Tieteellisen tutkimuksen ohella Mankbyssä on tavoitteena, että paikalle 
perustetaan nähtävyysalue, arkeologinen puisto, jossa yleisö voi tutustua 
autenttisiin keskiaikaisiin rakennusjäännöksiin. Voidaan sanoa, että Mankbyn kylä 
on 2000-luvulla herännyt arkeologien toimesta uudelleen eloon. Kylän toinen 
elämäntarina on saanut alkunsa! Samalla keskiaikaisen Mankbyn historia, 
ensimmäinen elämäntarina, on vuosi vuodelta alkanut valottua yhä enemmän. 

Arkistolähteet 

Kansallisarkisto (KA) 
Maanmittaushallituksen maamittausarkisto (MHA) 
Raaseporin läänin voudintilit 
Uudenmaan ja Hämeen läänin lääninkonttorin arkisto (UHL Ko)  
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Etruskien hautamaalaukset – Ilon ja surun 
performansseja 
Sanna Lipkin 
 
Roomasta pohjoiseen sijaitsevan Tarquinian Monterozzin nekropoliin 
hautamaalaukset (noin 580–375 eKr.) kertovat tarinoita etruskien elämästä sekä 
elämänkaaren päättävistä kuolemanriiteistä. Kuva-aiheisiin kuuluvat vainajan 
kunniaksi järjestetyt juhla-ateriat esityksineen, metsästysretket sekä erilaiset 
ottelut ja kilpa-ajot. Vain murto-osassa haudoista on maalauksia, mutta ne ovat 
erittäin hyvin säilyneitä (Steingräber 1984a, 22). 

Etruskien ydinalue oli Italiassa Arno- ja Tiber-jokien rajaama (Kuva 1), mutta 
heidän vaikutuksensa ulottui hyvin laajalle koko Italiassa. Villanova-aika (noin 
950–770 eKr.) on ensimmäinen “etruskilainen” ajanjakso. Sitä seuraavalla 
orientalisoivalla ajalla (770–580 eKr.) etruskilainen kulttuuri sai itäisiä vaikutteita 
sekä Kreikasta että Vähä-Aasian foinikialaisilta. Silloin kulttuuri kehitti 
leimallisimmat piirteensä. Arkaainen aika (580–480 eKr.) oli etruskien sekä 
heidän naapureidensa latinalaisten kulttuurien kukoistusaikaa. Tasavalta-ajalla 
(480–27 eKr.) Rooman poliittinen valta kasvoi latinalaisten kaupunkien 
keskuudessa, ja pian roomalaiset olivat valloittaneet myös useita 
etruskikaupunkeja. Vähitellen etruskilainen kulttuuri sulautui roomalaiseen 
kulttuuriin.38 

Eräs oleellinen kysymys tutkittaessa etruskien hautoja ja niiden maalauksia 
on, kenelle maalaukset oli tarkoitettu? Tarquinian hautaukset sijaitsevat näkyvällä 
paikalla, mutta kammiot ovat maan alla (Leighton 2004, 116). Ne tuskin olivat 
näyttelykohteita, vaan ennemminkin yksityisiä tiloja vainajille ja heidän 
läheisilleen. Maalaukset ovat olleet tärkeitä, sillä ne on valmistettu huolellisesti ja 
kuva-aiheet on valittu tarkoin. On mahdollista, että kuva-aiheet esittävät 
nimenomaan vainajia läheisineen ja palvelijoineen sekä esiintymään kutsuttuine 
näyttelijöineen. 

 
 
 
 

                                                           
38 Aiheesta lisää mm. Haynes 2000; Nielsen et al. 2003. 



144 
 

Kuva 1. Tarquinia Keski-Italian kartalla.  

 
Tarquinian hautamaalaukset ovat täynnä performansseja. Selkeimpiä 

osoituksia siitä ovat kuvissa esiintyvät näyttelijät, tanssijat, akrobaatit ja urheilijat 
mutta myös katsojat, jotka on asetettu ikään kuin esiintymään kuolleen kunniaksi 
järjestetyssä banketissa39. Maalauksissa on monenlaisia viitteitä teatterin 
esihistoriaan ja performatiivisuuteen. 

Artikkelin tavoitteena on tutkia etruskien kuoleman riittejä liikkeen 
kuvaamisen kautta. Tarkastelen, mikä merkitys performansseilla oli jälkeen 
jääneille sekä minkälainen merkitys niillä ajateltiin olevan vainajalle itselleen, 
kun hän siirtyi kuolleiden valtakuntaan. Rituaalien ja muunkin ihmistoiminnan 
                                                           
39Banketti tarkoittaa juhlapitoja, joissa tarjoiltiin viiniä ja ruokaa. Niiden yhteydessä tanssittiin ja 
esitettiin näytöksiä. Banketteihin liittyvät astialöydöt yleistyvät etruskilaisessa ja latiumilaisessa hauta-
aineistossa orientalisoivalla ajalla, jolloin itäiset, muun muassa kreikkalaiset ja foinikialaiset vaikutteet 
saapuivat kaupan ja väestönmuuton myötä Italiaan. Banketti ei kuitenkaan ollut pelkästään 
kuolemiseen ja hautaamiseen liittyvä juhla, vaan niitä järjestettiin myös muissa sosiaalisissa 
tilanteissa. (Rathje 1983, 7–29; Bartoloni 2003, 203.) 
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performatiivisuutta on käsitelty antropologisessa tutkimuksessa (esim. Turner 
1982; Bell 2009/1992, 37–46; Bell 2009/1997, 72–76), mutta arkeologisessa 
tutkimuksessa performanssiteorioiden hyödyntäminen on ollut marginaalista (ks. 
kuitenkin Budden & Sofaer 2009; Lipkin 2011; Salmi et al. 2011). 
Performanssilla tarkoitetaan tässä artikkelissa liikkeen kautta ilmenevää ihmisten 
tapaa aktiivisesti toimia tietyissä sosiaalisissa tilanteissa. Niiden kautta on myös 
mahdollista pohtia liikkeen sekä erilaisten tilanteiden merkitystä niiden 
sosiaalisessa kontekstissa. 

Teatterin esitarinaa: Fufluns ja histriones 

Fuflunsin kultin on tulkittu näkyvän etruskilaisten hautaseremonioissa bankettiin 
liittyvinä hautalöytöinä sekä maalausten metsäkuvauksina ja niissä esiintyvien 
miesten vähäpukeisuutena (Steingräber & Weber- Lehmann 1984, 50–51). 
Fufluns on etruskilainen nimitys Dionysos-jumalalle, jota roomalaiset puolestaan 
kutsuivat Bacchukseksi. Etruskit tunsivat hänet myös nimeltä Pacha. (Simon 
2006, 58.) Hän on viinin, hedelmällisyyden ja ekstaattisen hurmion jumala, ja 
hänen palvontaansa liittyvistä kulkueista ja tansseista kehittyivät kreikkalaisen 
teatterin tragediat, komediat ja satyyrinäytelmät. Ingrid Krauskopf (2006, 77) 
toteaa, että etruskit ovat saattaneet yhdistää Fuflunsiin erityisesti pitoihin 
osallistuvat näyttelijät tai suuren viinikulhon, joka maalauksissa seisoo keskellä 
takaseinää. Monissa Tarquinian arkaaisen ajan haudoissa pitojen kuvataan olevan 
teltassa, jonka katon kangas, muut tekstiilit ja tukipuut on maalattu haudan 
sisustukseksi (Holloway 2006, 147–149, katso myös alaviite 19). 

Etruskien tiedetään olleen Italiassa performanssitaiteen edelläkävijöitä, sillä 
roomalaislähteet kertovat etruskilaisista näyttelijöistä. Vuonna 364 eKr. Etruriasta 
kutsuttiin Roomaan sikäläisiä näyttelijöitä torjumaan ruttoa. Heitä kutsuttiin 
nimellä ’histriones’ etruskin kielen näyttelijää merkitsevän sanan ’ister’ mukaan. 
Näyttelijöiden kerrottiin tanssivan huilun tahtiin ilman laulua tai sen imitointia 
suorittaen suloisia liikesarjoja etruskimaiseen tyyliin, ja roomalaiset nuoret 
miehet alkoivat pian imitoida heitä. (Livius 7.2) 

Lieneekö juuri etruskien sulotyyli, joka on kuvattu useissa tarquinialaisissa 
hautamaalauksissa? Eräs esimerkki tanssista ja soitosta löytyy Naarasleijonien40 
haudasta (Kuva 2, Tomba delle Leonesse, noin 510 eKr., Stengräber 1984b, 322, 

                                                           
40 Nimensä Tarquinian haudat ovat saaneet yleensä keskeisten kuva-aiheidensa mukaan. 
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Tavv. 97–104), jossa klineillä41 makaavat pitovieraat katsovat Bacchuksen 
viiniruukun ympärille keskittyviä tapahtumia. 
 

Kuva 2. Tanssikohtaus. Naarasleijonien hauta, noin 510 eKr. Kuva: Sanna Lipkin. 

 
Toisella puolella on kuvattu tanssiva pari, jota säestää kaksoishuilu eli aulos. 

Nainen ja mies näyttävät tanssivan reippain liikkein vastakkain toisiaan. Naisen 
vaalea läpinäkyvä pitkä tunika liehuu; mies on alaston. Molemmat ovat 
samanlaisessa asennossa, toinen polvi kohotettuna ja maassa oleva jalka varpailla, 
ikään kuin ponnistaen voimaa tanssin liikkeelle. Yksin lyyran tahtiin tanssivan 
naisen liikkeet näyttävät ilmeikkäiltä ja hänen askeleensa pitkiltä. Muunlaista 
liikettä hänen pitkä ja suorakulmainen viittaansa ei olisi sallinut. Se on aseteltu 
harteille peittämään ruskeaa ohutta tunikaa. Hänellä on päässään suippeneva 
pääkoriste eli tutulus, toisen naisen hiukset on sidottu takaraivolle nutturalle. 
Molemmissa tanssiaiheissa naisten kädet on kuvattu erikoisiin asentoihin. Viittaan 
pukeutuneen naisen oikea käsi kääntyy luonnottomaan asentoon ja on ilmiselvää, 
että käsien liikkeet ovat tanssissa tärkeämmät kuin jalkojen. Läpinäkyvässä 
tunikassa esiintyvä nainen puolestaan on pistänyt toisen kätensä niin sanottuun 
sarviasentoon, kun taas toisessa näyttäisi olevan kastanjetti. Kuvasta voidaan 
hyvin erottaa näiden kahden tanssin välinen ero liikkeiden ja vaatetuksen 
perusteella. 

Vainajan haudassa (Kuva 3, Tomba del Morto, 520–510 eKr., Steingräber 
1984b, 330–331; Moltesen & Weber-Lehmann 1991, Catalogue number 41.) niin 
sanotun ”surutanssin” esittäjä liikkuu balettimaisin liikkein. Hän on alaston ja 
hänen vasen jalkansa on koukussa varpaillaan olevan oikean jalan polven 
                                                           
41 Kline (kr.) on vuode, joilla aterioitiin makuuasennossa. 
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korkeudella. Vasen käsi on kohotettu ylös, kämmen pään päälle, ja oikea käsi on 
sivulla kannatellen seppelettä. Koska useissa tarquinialaisissa maalauksissa 
esiintyy hahmoja kohotetuin käsin, on mahdollista, että ele kuvastaa kunnioitusta 
tai surua vainajaa kohtaan. Kuvassa olevat kaksi surijaa ovat pukeutuneet 
ruskeaan viittaan ja hekin ovat kohottaneet toisen kätensä ilmaan. Toinen heistä 
kumartuu vainajaa kohden samoin kuin korokkeella seisova nainen, joka ojentaa 
vainajan viittaa. Naisella on yllään valkoinen tunika ja ruskea sinireunuksinen 
viitta. Myös muilla seinillä tanssii alastomia miehiä, joilla on käsissään seppeleitä 
ja viiniastioita. Yksi heistä soittaa aulosta. 

Tanssia ja soittoa kuvataan myös Leopardien haudassa (Tomba dei Leopardi, 
480/470 eKr., Steingräber 1984b, 324, Tavv. 105–109) sekä Triciliumin haudassa 
(Tomba del Triclinio, noin 470 eKr., Steingräber 1984b, 355–356, Tavv. 168–
171). Niissä sekä naiset että miehet soittavat ja tanssivat puiden katveessa. Heidän 
vartalonsa on kuvattu mitä moninaisimpiin asentoihin. Miehillä on yllään pelkät 
viitat. Naiset ovat pukeutuneet tunikoihin sekä viittoihin. Osa naisista on kiertänyt 
viittansa niskan yli takaisin eteen ja vienyt vielä viitan päät eteen jääneen 
kangaskaistaleen alta. Se on mahdollistanut vauhdikkaan menon. 

Näytökset: suojaa vainajan viimeiselle matkalle 

Tricliniumin haudassa erään seinän reunassa tanssii nainen, joka on sujauttanut 
tunikansa päälle lyhyen paidan. Muiden liikkeisiin nähden hän näyttäisi 
ennemminkin tepastelevan paikallaan kaksoishuilun tahtiin ja soittavan 
kastanjetteja. Samanlainen kohtaus on kuvattu myös Giustinianin haudassa 
(Tomba Giustiani, noin 450 eKr., Moltesen & Weber-Lehmann 1991, Catalogue 
number 96.), Ruumisvuoteen haudassa (Tomba del Letto Funebre, 460 eKr., 
Steingräber 1984b, 325: Psn) sekä Kukon haudassa (Tomba del Gallo, noin 400–
375 eKr., Steingräber 1984b, Tav. 76). Tricliniumin haudassa kaksoishuilua 
soittaa mies, ja tanssivan naisen vierellä on toinen mies sauva kädessään. Kukon 
haudassa tanssittajana toimii Fersu. Kastanjetteja soittavan naisen lisäksi Fersu on 
hahmo, joka esiintyy useimmissa tarquinialaisissa hautamaalauksissa. Fersu 
kuvataan aina puettuna lyhyeen paitaan, jossa on joko mustavalkoisia 
printtikuvioita tai ruutuja, kuten Pulcinellan haudassa (Tomba del Pulcinella, noin 
520 eKr. Steingräber 1984b, Tavv. 137, 341–342.). 
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Kuva 3. Vainajan hauta, 520–510 eKr. Piirros: Sanna Lipkin, Moltesen & Weber-
Lehmann 1991, catalogue number 41 perusteella. 

 
Nimeltä tämä hahmo tunnetaan Auguurien haudasta (Tomba degli Auguri, 

530–520 eKr., Steingräber 1984b, 289, Tav. 13, 18, 20–22), jossa hahmon ylle on 
kirjoitettu etruskikielellä ’Fersu’. Latinassa sana ’persona’ tarkoittaa naamiota. 
Fersu on todennäköisesti kuulunut tarquinialaisiin hautamenoihin kiinteästi, ja 
hahmo esiintyy aina naamioituneena. Naamioon kuuluu suippo parta, korva ja 
otsalla oleva valkoinen kaistale, jossa on aaltokuviointia. Korvan yläpuolelta 
lähtee toinen kangaskaistale kohti suippenevan lakin huippua. Naamion rajat 
erottuvat selkeästi tummempina näyttelijän kaulan ihoa vasten. Auguurien 
haudassa Fersu pitää talutusnuorassa koiraa, joka hyökkää pää pussissa olevan 
miehen päälle. 

Toisella seinällä hänet on esitetty pakenevana. Neljäs Fersu esiintyy 
Olympiaadien haudassa (Tomba dei Olympiadi, noin 510 eKr., Steingräber 
1984b, 333, Tav. 122), jossa hänet on kuvattu myös pussipäisen miehen kanssa. 
On mahdollista, että Fersu liittyi etruskien hautarituaaleihin muuallakin kuin 
Tarquiniassa, sillä Chiusissa, Apinan haudassa (Tomba della Scimmia, 480–470 
BC, Naso 2005, Fig. 27) on kuvattu muihin nähden miniatyyrikokoinen Fersu 
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soittamassa aulosta itseään hieman suuremman soittajan kanssa, joka on 
pukeutunut tunikaan ja vyötäisille kiedottuun viittaan. 

Gregory McCartin (2007, 265) mukaan naamionäyttelemisellä ja 
pantomiinilla on esiroomalaiset juuret. Teatteritieteen ja -taiteen ammattilainen 
Keith Johnstone sen sijaan vertaa naamionäyttelemistä transsitilaan, jossa 
näyttelijä astuu ulos jokapäiväisestä tietoisuuden tilastaan. Näyttelijän muistissa 
saattaa olla aukkoja ja he kertovat, että heidän ruumiinsa näyttelee kuin itsestään 
ja että heidän esittämänsä hahmo ottaa sen valtaansa. (Johnstone 1996, 151–152.) 
Samanlainen prosessi on voinut vallata myös etruskilaisen Fersu-näyttelijän. Joka 
tapauksessa Fersu näyttää olevan hahmo, joka kykenee raakuuteen seuratessaan 
miten koira hyökkää pussipäisen miehen kimppuun Auguurien haudassa (Kuva 
4). 

Antiikissa ajateltiin yleisesti, että veri oli välttämätöntä tyynnyttämään 
kuoleman vihaa. Se myös taianomaisesti suojasi ja vahvisti kuolleen sielua sen 
siirtyessä elämänjälkeiseen maailmaan. Veren voiman on nähty konkretisoituvan 
Fersun toiminnassa sekä muissa vaarallisissa kisoissa, joita maalauksissa 
esitetään. Vaaralliselle matkalle tuonpuoleiseen tarvittiin mukaan myös 
uhrilahjoja, jotka vainaja sai mukaansa. Näyttää myös siltä, että suojaisen matkan 
lisäksi uhrien ja kisojen on ajateltu antavan kuolleelle mahdollisuuden tietyissä 
tilanteissa palata takaisin. Esi-isät ovat saattaneet palata vastaanottamaan 
ritualistisia kunnianosoituksia tai auttamaan jälkeen jääneitä tavalla tai toisella. 
(Krauskopf 2006, 76–78.) 

Jonglöörien haudassa esitellään taituruutta (Kuva 5, Tomba dei Giocolieri, 
noin 510 eKr, Steingräber 1984b, 315–316, Tavv. 86–92). Siinä auloksen 
säestämä nainen on pistänyt päänsä päälle kynttelikön. Päällään naisella on 
läpinäkyvä, pellavainen, pitkä valkoinen tunika, jonka helmat on kuvattu 
trumpettimaiseksi, sekä lyhyt tumma tunika. Vyötäröllä ja kaulassa hänellä on 
suuria, mahdollisesti metallisia paljetteja. Vieressä oleva nuori mies tai poika 
heittää pyöreitä esineitä, ehkä kiekkoja tai lautasia. Hänen tarkoituksensa on 
kenties saada ne jäämään kynttelikön päälle, jolloin ne sammuttaisivat tulen, joka 
ei ole maalauksessa kuitenkaan säilynyt. Aulosta soittavan miehen takana on 
toinen, alaston mies, joka on kohottanut toisen kämmenensä kasvojen eteen. Mitä 
ilmeisimmin sauva kädessä istuva vainaja on kuvattu katsomaan tapahtumia. 
Toisella seinällä on tanssivia naisia, joiden helmat  heiluvan liikkeen mukana, ja 
heidän sormensa ovat pitkät ja sulavaliikkeiset. Yhdellä seinällä on ulostava mies. 
Myös Chiusissa, Apinan haudassa (Naso 2005, Fig. 25) on kuvattu samanlainen 
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tasapainottelukohtaus. Päivänvarjon alla istuva nainen katsoo lyhyeen tunikaan ja 
hameeseen pukeutunutta naista, jonka rinnalla risteää paljettinauha. Myös hänellä 
on päänsä päällä kynttelikkö. Kiekkoja tai lautasia heittävän miehen edessä on 
lyhyt miespuolinen hahmo, jolla on käsissään jotain pyöreää, mahdollisesti soitin. 
Aulosta soittavalla miehellä on lyhythihainen tunika ja hänen viittansa on solmittu 
vyötäisille. Päässään hänellä on etruskipapeille tyypillinen lierihattu (Bonfante 
2009, 185–186).  

 

Kuva 4. Fersu Auguurien haudassa, 530–520 eKr. Piirros: Sanna Lipkin, Moltesen & 
Weber-Lehmann 1991, catalogue number 102 ja Naso 2005, Fig. 13 perusteella. 

 
Myös R. Ross Holloway (2006, 149–151) näkee veren ja pelit osana ”pahan 

silmän” (the Evil Eye) torjumista. Sellaiseksi hän tulkitsee myös Naarasleijonien 
haudassa olevan tanssivan naisen sarvikäsimerkin sekä esiintyjien pukujen 
paljettien välähdykset, kuten Jonglöörien haudan kynttilänjalkaa 
tasapainottelevalla naisella. Myös temppujen tekemisen hän näkee 
suojautumisena pahaa vastaan, kuten myös tiheän metsän, joka on kuvattu 
Kalastuksen ja metsästyksen haudan (Tomba della Caccia e Pesca, noin 510 eKr., 
Steingräber 1984b, 299–300, Tavv. 41–51) ”metsältä paluu” -kuvassa. Toisaalta 
Glenys Davies pohtii, että nykyisinkin monessa merkityksessä tunnetulla 
sarvimerkillä ei välttämättä ole ollut minkäänlaista merkitystä, vaan se on ehkä 
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ollut vain yksi tapa, miten tanssija on voinut kättään pitää. Joka tapauksessa 
Davies on sitä mieltä, että käsien eleet ovat olleet tärkeitä etruskitaiteessa ja 
erityisesti niitä on korostettu myöhäisarkaaisella kaudella. Tarquinian 
hautamaalausten tanssijat kääntelevät jäseniään ylitsevuotavin liikkein ja 
musikanttien sormet ovat liioitellun suuria ja nivellettyjä. (Davies 2006, 402.) 
Eleet ovat vaatteiden lisäksi selkeästi tärkeitä, sillä ne lisäävät performanssien 
visuaalisuutta ja liittävät niihin merkityksiä. 

Vainaja ja vieraat 

Joskus vainaja on kuvattu katsomaan kisoja ja näytöksiä (Auguurien hauta, 
Jonglöörien hauta, Giustianin hauta). Yleensä häntä ei pystytä varmuudella 
tunnistamaan, vaan vainaja voi olla muiden pitovieraiden joukossa. Leopardien 
haudan (Kuva 6, Steingräber 1984b, 324, Tavv. 105–109) päätyseinällä on kolme 
klineetä eli vuodetta, joissa jokaisella istuu sekä nainen että mies. Kaksi paria 
seurustelee keskenään. 
 

Kuva 5. Vainaja seuraa tasapainonäytöstä, jossa mies yrittää sammuttaa naisen pään 
päällä olevan kynttelikön tulia. Jonglöörien hauta, noin 510 eKr. Kuva: Sanna Lipkin. 

 
Toisessa kuvatussa kohtauksessa nainen ojentaa miehelle seppelettä ja 

toisessa mies naiselle munaa. Kolmas keskellä oleva pari vaikuttaa keskustelevan 
palvelijan kanssa. Heidän oikeat kätensä ovat kohotetut pään tasolle, niskan 
taakse. Naiset ovat pukeutuneet vaaleisiin punareunuksisiin tunikoihin ja heillä on 
viitat peittonaan. Myös miesten alavartaloita peittävät viitat, yläosastaan he ovat 



152 
 

alastomia. Kuvan kaksi palvelijaa ovat alastomia. Myös Tricliniumin haudassa 
(Steingräber 1984b, 355–356, Tavv. 168–171) on klineeillä makaavia miehiä ja 
naisia. Äärimmäisenä oikealla on pariskunta, joka ojentaa syötävää toisella 
klineellä makaavalle miehelle, jonka oikea käsi on samalla tavalla kohotettu kuin 
Leopardien haudan pariskunnalla. Miehellä on seppele harteillaan. Hänen 
kumppaninsa on kääntynyt vuoteiden takana seisovan naisen puoleen, ja he ovat 
ristineet kätensä. He katsovat toistensa käsiä kumartaen samalla nöyrästi päitään. 
Seisovalla naisella on kädessään läpinäkyvä, mahdollisesti lasinen viiniastia. 
Kolmannella vuoteella makaava mies seuraa näitä kahta naista, ja hänen 
puolisonsa on kääntynyt aulosta soittavan miehen puoleen käsi kasvojensa edessä. 
Naisilla on yllään valkoiset, punaisin pistein koristellut tunikat ja harteillaan 
punaiset tai siniset viitat. Samanlaiset viitat on myös miehillä ja soittajalla. 
Vuoteiden eteen on kuvattu selkeästi muita pienempi alaston mies tai poika, joka 
työskentelee tarjoilupöydän äärellä. Molemmissa kuvauksissa aterialle 
osallistuvat ilmaisevat todennäköisesti surua ja vainajan arvostusta ylöskohotetuin 
käsin, eleellä, joka toistuu usein tarquinialaisissa maalauksissa. 

Hautamaalausten juhlavieraat ovat yhteiskunnan arvovaltaisinta väkeä. 
Heidän koristeelliset vaatteensa näyttävät monimuotoisuudessaan olevan 
tekstiilityön ammattilaisten kädenjälkeä. Banketteihin osallistuvat miehet ovat 
yleensä alastomia. Joskus miehillä on yllään viitta tai pitkä lanteille kiedottu 
vaate. Naisilla on yllään pitkät tunikat, joissa on kyynärpäihin ulottuvat hihat. 
Harteillaan heillä on viitta. Useilla naisilla on päässään suippeneva nuttura, joka 
lienee arvokkuuden tai iän merkki. Maalauksissa kuvataan myös palvelijoita ja 
lapsia. Viitattomat naiset ovat joko tyttäriksi tai palvelijattariksi tulkittavia 
hahmoja (esimerkiksi Kalastuksen ja metsästyksen hauta), kastanjettien soittajia 
tai akrobaatteja. Jos palvelijamiehet ovat pukeutuneet, heillä on lyhyt tunika, 
vaippa tai lanteille kietaistu kankaan kappale. Lapsilla on yleensä 
yksinkertaisemmat vaatteet kuin aikuisilla. Etruskihaudoissa on siis selkeästi 
nähtävissä, mikä banketteihin osallistuvien henkilöiden sosiaalinen rooli 
yhteisössä on. 

Tarquinian haudat ovat kuuluneet aristokraateille. Kaikilla ei ole ollut varaa 
järjestää niissä kuvattuja banketteja tai edes tulla haudatuksi Monterozzin 
nekropoliin kaltaiselle hautausmaalle. Itse asiassa vaikuttaa siltä, että 
tiedossamme on lähinnä vain niin sanottujen keski- ja yläluokan jäsenten 
hautauksia (Lipkin painossa, 94; kreikkalaisesta aineistosta ks. myös Morris 
1987, 93–96). Koska emme tunne köyhimpien ihmisten hautoja, emmekä pysty 
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tutustumaan heidän hautausrituaaleihinsa, hautamaalaukset kuvaavat varmuudella 
vain pienen yhteisönosan ajatuksia ja suhtautumistapoja kuolemaan. 

Elämän ja kuoleman välitila: liminaalisuus 

Elämän ja liikkumisen iloa kuvataan usein tarquinialaisissa hautamaalauksissa. 
Selkeitä surun kuvauksia niissä on kuitenkin harvemmin. Vainajan hauta 
(Moltesen & Weber-Lehmann 1991, Catalogue number 41.) on ainoa, jossa 
päähenkilö on kuolleena surijoiden ympäröimänä. Myös Auguurien haudassa 
(Steingräber 1984b, 289, Tavv. 13, 19) on takaseinällä kaksi mieshahmoa, jotka 
ovat kohottaneet kätensä surun ja kunnioituksen merkiksi. Heillä on molemmilla 
yllään valkoiset lyhythihaiset tunikat sekä tummat viitat. Surulliselta vaikuttaa 
myös kokonaan mustaan viittaan kietoutunut kyyristynyt hahmo kammion toisella 
seinällä. 

Kuolema ja hautajaismenot voidaan nähdä selviytymisriittinä. 
Naarasleijonien haudan (Steingräber 1984b, Tav. 102) yhden juhlavieraan 
jalkoihin on kuvattuna alaston hermafrodiitti. Hahmo on kuvattu hennolla viivalla 
piirrettynä ja valkoiseksi maalattuna, ja hänellä on miehen sukuelimet ja naisen 
rinnat. Hahmo on kooltaan huomattavan pieni muihin haudan henkilöihin nähden. 
Voidaan ajatella, että hermafrodiitissa kuvastuu kuoleman tuomaan kriisiin 
liittyvä liminaalisuus. Se tarkoittaa kahden asian rajapintaa, joka ei ole 
kumpaakaan vierekkäisistä asioista. Voidaan esimerkiksi ajatella, että elämän ja 
kuoleman välissä on liminaalitila. Sellaisena voidaan nähdä myös ilo ja juhlat, 
jotka jättävät surun alleen. Maalaukset ovat kiinnostavia monitasoisia 
dokumentteja esitystilanteista, jotka ovat ehkä itsessään olleet jonkinlaiseen 
liminaalitilaan sijoitettu tapahtuma: elävien ihmisten rituaali, jossa on kohdattu 
uskomukset ja käsitykset tuonpuoleisesta ja ehkä pyritty niitä esittämäänkin. 

Etruskien kuoleman juhlassa näkyy useita asioita, jotka antropologi Victor 
Turner (1998/1989), 65) liittää kriisien liminaalisuuteen: naamiot, anonyymius ja 
androgyynisuus. Kriisihän kuolema on, sillä sen seurauksena ryhmän jäsenten 
suhteet voivat ratkaisevasti muuttua. Se voi johtaa konflikteihin tai kilpailuun. 
Elämänkriisirituaalit heijastavat ja symbolisesti ratkaisevat konflikteja, jotka 
ajoittain syttyvät yhteisöissä. Kun konfliktit on kuvattu abstraktisti, yhteisöillä on 
paremmat mahdollisuudet selvittää ne myös konkreettisesti. (Turner 1998/1989, 
64.) Rituaalien kautta ihmisille kerrotaan ne toimintamallit, joita heidän tulee ja 
kannattaa noudattaa. 
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Etruskien hautaamisjuhlat ovat olleet rituaali, johon on kuulunut esityksiä ja 
näytäntöjä tanssista akrobatiaan, musiikki-esityksistä näyttelemiseen ja verisistä 
taisteluista kilpa-ajoihin. Maalauksissa nähdyt performanssit voidaan nähdä 
kulttuurin tuotteina, jotka luovat sekä materiaalisia että älyllisiä merkityksiä: 
älylliset eli ideatason merkitykset on mahdollista tulkita materiaalisen kulttuurin 
kautta. Performanssit ovat todellisuudesta erillisiä maailmoja, joissa on omat 
säännönmukaiset järjestelynsä ja sosiaaliset jännitteensä. Performanssien 
merkitys syntyy vuorovaikutuksesta katsojien kanssa sekä siitä, millä tasolla 
yleisö osallistuu niihin.  Performanssin maailma on siis suunniteltu, ja sen osaset 
ovat organisoidut, kontrolloidut ja osallistujien kokemat. (Pearson & Shanks 
2001, 27.) Vaikka osa rituaaleista onkin näytelty, performanssit heijastavat 
tosielämää ja sen rooleja. Kaikilla menoihin osallistujilla on ollut tärkeä osa 
naisena, miehenä, lapsena, palvelijana tai arvostettuna henkilönä. Nämä roolit 
välittyvät meille erityisesti vaatetuksen kautta. Tekstiilien kuvauksen 
todenmukaisuus voidaan tietysti kyseenalaistaa, mutta vaatteissa on tarkkoja 
valmistukseen liittyviä yksityiskohtia, joiden perusteella kuvien 
todenhakuisuuteen voidaan uskoa. (Lipponen 2009; Lipkin painossa, 73–76.) 

Performanssi on aina ainutkertainen tapahtuma, josta ei jää jäljelle juuri 
mitään materiaalista. Nykyisistä teatteriesityksistä jäljelle jää rekvisiittaa: 
lavasteita, julisteita, pukuja ja käytettyjä lippuja. Ne ovat nykyisyyden 
arkeologian42 tutkimuksen kohteena. Etruskien kuolemanrituaaleista arkeologien 
tutkittaviksi on jäänyt hautamaalauksia sekä itse hautoja vainajineen ja 
esineineen. Ne auttavat luomaan pilkahduksia etruskien kokemuksiin kuolemasta 
ja vainajan viimeisestä juhlasta. Ne eivät kuitenkaan pysty kertomaan koko 
totuutta, vaan arvoitukseksi jää, miten yksittäiset ihmiset tilanteet kokivat ja mitä 
heille jäi mieleen näistä performansseista. Joka tapauksessa maalausten 
performanssit ovat olleet hyvin tärkeitä etruskeille. Ne ovat olleet osa 
aristokraattien elämänkaaren päätöstä ja osoitus siitä, että elämää on myös 
kuoleman jälkeen. Elämäntarinat eivät pääty tai katoa, vaikka ne saattavatkin 
painua unohduksiin. Kun ne löytyvät uudelleen, merkitykset ovat voineet muuttua 
ja sekoittua. Maalaukset voivat kertoa monta totuutta. 

                                                           
42 Nykyisyyden arkeologia tutkii lähimenneisyyttä. Tutkimuksen kohteena voivat olla muun muassa 
teatteriesitykset 1960-luvulla tai edellisenä kesänä. Kaivausten ja muun kenttädokumentoinnin lisäksi 
tutkitaan kirjallista ja kuvallista materiaalia. Myös haastattelut ovat olennainen osa nykyisyyden 
arkeologian tutkimusta. 
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