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1 Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen tekemisen tausta ja kysymyksenasettelu 

 

Pro gradu -tutkielmani on narratiivinen tutkimus Kittilän Tepsan kylästä kotoisin olevan 

muusikon Ohto Huikurin muusikkoidentiteetistä. Aineisto on peräisin Kittilässä 17.4.2016 

pidetystä Huikurin 70-vuotisjuhlakonsertista. Tunnin mittaiseen konserttiin on otettu mu-

kaan Huikurin itselleen merkittäviä lauluja aina lapsuudesta tähän päivään. Konsertti oli 

luonteeltaan elämäkerrallinen. Tarinoiden ja laulujen kautta kuulija sai välähdyksiä Huiku-

rin musiikillisesta elämänkerrasta. Konsertissa lauletut laulut olivat kansanlauluja, iskelmiä 

sekä Huikurin omia sävellyksiä ja sanoituksia. Narratiivista tutkimusotetta käyttäen olen 

analysoinut konsertissa kerrotut tarinat ja laulut. 

 

Pro graduni tärkeimpänä teoreettisena viitekehyksenä on narratiivisen identiteetin teoria. 

Narratiivisen identiteettiteorian mukaan elämän ymmärtäminen tapahtuu siitä kerrottujen 

tarinoiden kautta: “itseymmärrys on tulkintaa; tulkinta itsestä puolestaan löytää, muiden 

merkkien ja symbolien joukossa, kertomuksesta ensisijaisen välittymisen muodon” (Rico-

eur 1992, 114). Kertomisen perustana on ihmisen kyky käyttää kieltä. Näin kieli välittää 

kertomusten määrittämän identiteetin: Ihminen muodostaa merkityksiä maailmasta kielelli-

sesti kertomalla kertomuksia, joilla on keskeinen merkitys identiteetin muodostumisessa 

(Sintonen 1999, 45; Randall 1995, 43-44.) Omasta elämästä kertominen on siis identiteet-

tipuhetta, puhetta minuudesta. Narratiivisuuden eli kerronnallisuuden sisältämä juonellis-

tamisen prosessi yhdistää monenlaiset tapahtumat yhtenäiseksi identiteettikertomukseksi. 

(Sintonen 1999, 50-51.)  

 

Narratiivisen tutkimuksen tiedonkäsitys on konstruktivistinen eli tutkimuksen tarkoitukse-

na ei ole kuvata kohdettaan neutraalisti ja tuottaa objektiivista tietoa (Hägg 2010, 120). 

Konstruktivistisesti ajateltuna tieto maailmasta ja itsestä on jatkuvasti muuttuva ja tilanne-

kohtainen (Randall 1995, 43-44). Narratiivinen identiteetti ymmärretään avoimena, koska 

se konstruoituu yhdenmukaisen ja ristiriitaisen välisessä jännitteessä, siksi sen konstruktio 

on loppumatonta ja avointa (Ricoeur 1991a, 32.) Tämä käsitys eroaa siis perinteisestä sul-

jetusta psykologisesta identiteetistä, jonka ajatellaan eheytyvän ja/tai täydellistyvän ihmi-

sen elämänkaaren kehitysvaiheissa (Erikson 1980, 22). 
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Tutkimusongelmani on: Minkälaista muusikkoidentiteettiä konsertin tarinat ja laulut il-

mentävät? Ohto Huikurin narratiivisessa muusikkoidentiteetin analyysissä pohdin narratii-

visuutta tutkimusalana, identiteetin ja erityisesti narratiivisen identiteettiin liittyviä käsityk-

siä ja teorioita. Narratiiviseen identiteetin teoriaan liitän keskustelun muusikkoudesta, sen 

kehittymisestä ja amatöörimuusikkoudesta. Analyysin pohjana toimii Ohto Huikurin 70-

vuotisjuhlakonsertti ja siitä litteroitu teksti. Elämäkerrallisuuteen pohjautuvan konsertin 

tarinoista ja lauluista olen poiminut teemoja, ydinepisodeja, paikkoja, ihmisiä, arvoja, 

normeja ja tilanteita. Näiden pohjalta olen määrittänyt Huikurin neljä identiteetin osaa: 

nostalgikko, romantikko, luonnonystävä ja humoristi. Nämä identiteetin eri ulottuvuudet 

eivät ole erillisiä, vaan ne esiintyvät sisäkkäisinä. 

 

Pohdin myös identiteettien osien kulttuurisia ja historiallisia yhteyksiä: populaarimusiikin 

kehitystä Suomessa ja suurten ikäluokkien elämää. Narratiivisen tutkimuksen tulkinnassa 

on otettava huomioon kulttuurinen ja historiallinen konteksti, päähenkilön henkilökohtaiset 

ominaisuudet ja muut henkilöhahmot (Polkinghorne 1995, 16-18). Narratiivinen teksti on 

kokonaisuus, jonka muista teksteistä erotteleva piirre on tapahtumien ajallinen organisointi 

juonellistamisen avulla. Narratiivisuuden sisältämä juonellistamisen prosessi yhdistää mo-

nenlaiset tapahtumat ja toiminnat yhtenäiseksi identiteettikertomukseksi, ymmärrettäväksi 

kokonaisuudeksi. (Ricoeur 1991a, 20-21.) Neljä muusikkoidentiteetin osaa yhdistetään 

juonellistamisen avulla kulttuuriset ja historialliset yhteydet huomioon ottaen uudeksi ko-

konaiseksi kertomukseksi, joka konstruoi Ohto Huikurin muusikkoidentiteettiä. Konsertin 

valottama muusikkoidentiteetti on tilannekohtainen, mutta se sisältää pysyviä ominaisuuk-

sia ja se heijastaa yleisempiä Huikurin elinympäristön kulttuurille ja historialle ominaisia 

kertomuksia. Tämä perustuu käsitykseen, jonka mukaan ihminen kertoo tarinoita, jotka 

ovat jo kerrottuja (Somers 1994, 613-614).  

 

Mutta mikä tekee juuri Ohto Huikurin muusikkoidentiteetistä niin mielenkiintoisen? Tut-

kimuksen tekemisen taustalla on kiinnostukseni kittiläläistä musiikkikulttuuria kohtaan. 

Olen Huikurin tapaan syntyisin Kittilästä. Ohto Huikuri valikoitui tutkimuskohteeksi, sillä 

olen tehnyt hänen kanssaan musiikillista yhteistyötä vuodesta 2012. Silloin hän toimi in-

formanttina Centria ammattikorkeakouluun kansanmusiikkipedagogiikan pääaineeseen 

tekemääni opinnäytetyöhön Laulu ajan vaiheista – Lassin Leevin lauluja (Kenttälä 2012). 

Jo silloin sain välähdyksen Huikurin laajasta perinteentuntemuksesta. Huikurilla on vahva 
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kansanperinteen, paikalliskulttuurin ja –musiikin tuntemus, sillä hän on musiikkisuvun 

vesa niin isän kuin äidin suvun (Kujala) puolelta. Sittemmin Huikuri on ollut mukana mi-

nun ja Minsku Tammelan äänittämällä levyllä Yksitoista laulua Leevi Lassilan kustannuk-

sella (Kenttälä & Tammela 2015), jonka laulut perustuivat opinnäytetyöhöni. Olemme 

myös levyn tiimoilta tehneet Huikurin ja Tammelan kanssa keikkoja. Ohto Huikurin 70-

vuotisjuhlakonsertin jälkeen olemme esiintyneet hänen kanssaan myös duona.  

 

Narratiivinen tutkimusote oli jo alusta lähtien hyvin selvä menetelmävalinta. Tarinoiden 

kertominen ja kirjoittaminen ovat Huikurille ominaisia tapoja kertoa itsestään ja mennei-

syydestä. Tarinoiden kertominen on muutenkin ihmiselle ominaista: kielen avulla mennyt, 

nykyhetki ja tuleva hahmotetaan kertomalla niistä tarinoita itselle ja muille (Salo 2008, 

91). Tarinallisuus nousi Huikurin tapauksessa jo konsertin suunnittelun varhaisessa vai-

heessa esiin, kun pyysin häntä listaamaan hänen konserttiin haluamansa laulut paperille. 

Sainkin yllättyä, sillä listauksen sijaan hän oli sijoittanut konserttiin laulut tarinalliseksi 

käsikirjoitukseksi. Laulut eivät siis olleet pelkkiä yksittäisiä lauluja niin kuin olin ne itse 

ajatellut, vaan ne olivat osa Huikurin elämän isompaa tarinaa, kuten seuraava katkelma 

Huikurin konsertin alkuperäisestä käsikirjoituksesta osoittaa:  

 

”Huikurin veljeksistä vanhemman, Kallen yhtä käsipeliä Koster-valssia Norjassa on sanot-

tu Hoigarin valssiksi. Hermanni oli tehny Jeesiöjärven tanssireisulla neljän näppäimen pol-

kan. Siitä oli tullu Ranta-Hiinan lempikappale. Vihtori oli Rajalan ja Jeesiön välilä opetta-

nu Hiltus-Arviitin soittamhan ja siinä sivussa oli syntyny Hiltusen polkka. Isällä, Vienolla 

yksi käsipeli oli Tonavan aallot, se on pitkä ja vaativa kappale, mutta Helismaa on esittäny 

siitä pieniä pätkiä. Helismaa oli aina yksi minun suuresti arvostetuista muusikoista. Repe 

laulaa, että Argentiinan busta, vaikka argentiinalaisittain pitäisi olla bampas. No, laulaahan 

Tiesmaaki, että Lotta Lunkreeni, vaikka pitäs olla Lampi. Repen sanottamaksi on nuotissa 

Suo anteeksi, merkitty Reino Helismaa, vaikka kappale on tunnettu pitempänä versiona jo 

monta kymmentä sukupolvea ennen Helismaan syntymää nimellä Kaihon kyyneleet (Kai-

hon hymni).”  

 

Tässä tutkielmassa esiintyvät kursivoidut lainaukset ovat peräisin konsertista litteroidusta 

tekstistä.  
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1.2 Ohto Huikuri 

 

Ohto Huikuri syntyi 6.1.1946 Kittilän Tepsan kylän Rovanpäässä. Hän on siis osa sodan 

jälkeen syntyneitä suuria ikäluokkia. Rovanpää sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä 

Tepsan kylästä pohjoiseen. Hän oli Vieno ja Elviira Huikurin yhdeksästä lapsesta toiseksi 

nuorin.  

 

Ohton lapsuus oli onnellinen. Koti oli luonnonläheinen, eli luontaistaloudesta metsän kes-

kellä: oli lypsykarjaa, lampaita ja poroja. Tie Tepsasta Rovanpäähän rakennettiin Ohton 

kertoman mukaan vasta 1960-luvun alussa.  Ohto on asunut Rovanpään lapsuudenkodis-

saan koko ikänsä, sillä isänsä sokeuduttua Ohto jatkoi tilan pitoa, kunnes karja pistettiin 

pois vuonna 1985. Lampaiden hoito jatkui vuoteen 1995 asti. Ensimmäiset porot Ohto 

hankki 1970-luvulla. Ohtolla on aikojen saatossa ollut paljon koiria, ja hän piti yhdessä 

välissä myös kenneliä. Hänelle on myös myönnetty pystykorvien kultainen ansiomerkki. 

Karjan pois laiton jälkeen Ohto työskenteli Kittilässä sahalla, jonka lopettamisen jälkeen 

vuonna 2000 hän suoritti Lapin luonto-opistolla rakennusalan perustutkinnon. (ks. Ollikai-

nen 2011, 197.) Ohto asuu edelleen kotitilallaan Rovanpäässä yksin naimattomana ja lap-

settomana. Kotieläimiä ei ole enää kuin muutama ajohärkä. 

 

Ohton koti ja suku olivat musikaalisia, ja kotona laulettiin, soitettiin ja tehtiin musiikkia. 

Ohto on itse soittanut sukunsa miesten tavoin viisirivistä haitaria, mutta laulaminen on 

ollut hänellä aina pääosassa. Huikureiden perheorkesterissa hän toimi laulusolistina ja soit-

ti rumpuja. Hän on esiintynyt vuosien varsilla paljon ja toiminut muiden paikallisten muu-

sikoiden tapaan markkinamuusikkona vuotuisilla Kittilän perinteisillä kesämarkkinoilla. 

(ks. Ollikainen 2011, 198; Lapin Kansa 1992, 7; Siirtola 1982, 5.) Huonontuneen kunnon 

vuoksi hän on joutunut kuitenkin luopumaan haitarin soitosta.  

 

Kotona Ohto oppi paljon lauluja, sillä perheessä soitettiin ja laulettiin niin kansanlauluja 

kuin tanssimusiikkiakin, sekä myös gramofonilevyltä: kansanlauluja, iskelmiä ja omate-

koisia kappaleita. Gramofonilevyjä hän kertoo olleen kaksi metrin korkuista pinoa, joiden 

kappaleet he nuoremman veljensä Orvon kanssa osasivat ulkoa. Myös muulta kyläyhteisöl-

tä ja sen muusikoilta Ohto imi itseensä uutta musiikkia. Lauluntekijänura alkoi varhain alle 

kouluikäisenä melodioiden tekemisellä. Orvo-veljen kanssa he tekivät lauluja, joista moni 

ajan saatossa unohtui. Orvosta tuli lanka-akrobaatti ja Ohtokin on tehnyt voimamies- ja 
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kahletemppuja aina viime vuosiin saakka.  

 

Ohto on tuntenut aina olevansa onnekas lauluntekijä ja onnekkaista sattumista syntyneet 

tilanteet ovat kehittäneet häntä lauluntekijänä ja suunnanneet uusille urille. Näin kävi jo 

lapsena tehdyn valssimelodian kanssa, josta syntyi lopulta laulu Lapsuuteni haavemaailma 

tepsalaisen nuoren runoilijan Heli Mikkolan sanoittamana. Ohto piti laulua ja sen syntyä 

niin tuurikkaana, että tuurista syntyi uusi laulu, jonka hän sävelsi ja sanoitti itse: Pärjäilen 

tuurilla. Onnekkuutta lisäsi se, että Pärjäile tuurilla päätyi iskelmälaulaja Hannu Merkun 

laulamaksi. Ohto usein vitsailee vaatimattomasti omasta tuurikkuudestaan laittaen onnis-

tumisensa sen piikkiin, sillä hänellä ei ole omasta mielestään musiikin alalla vaadittavaa 

taitoa. Lauluntekijänä Ohto on itseoppinut eikä hän tunne nuotteja (ks. Siirtola 1982, 5). 

Hän vitsaileekin Kelontekemä ja Tepsa – kylien historiasta ja suvuista –kirjassa (Ollikai-

nen 2011, 197) musikaalisesta lahjakuudestaan: ”Minulla on perintötekijöitten pohjalta 

musikaalisuus ”sukuvika”. Jos olisin varhaisnuorena saanut asianmukaisen alan koulutuk-

sen, ehkä olisin kehittynyt tasolle, johon itse olisin tyytyväinen. Huipulle en varmasti olisi 

halunnut pyrkiä, sillä huipulla kun tuulee.” 

  

Vuosia myöhemmin Ohto päätti julkaista lauluistaan lauluvihon. Hän sai vihkoon avustus-

ta Kittilän kunnalta, mutta ongelmaksi syntyi laulujen julkaisulupien saaminen sanoittajil-

ta. Julkaisulupien evääntyminen pakotti Ohton tekemään uusia lauluja ja sanoittamaan ne 

itse, jotta vihko saataisiin julkaistuksi: ”…ja niin hoksasin, että no mutta, nehän on muut-

tanu kaikki muualle täältä, että eihän mulla ole sanotuksia niin ollenkhan, ja lupahan nii-

hin pittää saaha. Ja, no, se oli Kittilä täynä niitä sanottajia, mutta osat oli vaihtunu. Niitä 

oli niitä  säveltäjiä, joka on helpompi sävelen teko ku sanojen ja. Ei niitä löytynyt, se oli 

pakko alkaa itte tekemhän sitte tuota sanotuksia…”  

 

Ohton omien laulujen aiheiden keskiössä on usein luonto ja onnelliset lapsuuden muistot. 

Mikä on tietysti ”luonnollista”, sillä hän on elänyt koko elämänsä lähellä luontoa kotitilal-

laan. Menneiden aikojen muistelulla Ohto palaa onnelliseen lapsuuteen ja sen muistojen 

täyttämille kairoille. 

 

Ohto on julkaissut kaksi omakustanteista levyä: kansanlauluista koostuvan Karmea Kaba-

ree Katsaus (2006) ja omia kappaleita ja kansanlauluja sisältävän levyn Kuihtunut Ro-

manssi (2001). Hän on ollut osallisena Yksitoista laulua Leevi Lassilan kustannuksella 



 8 

(2015) –levyn teossa. Ohto on osallistunut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) ja 

Helsingin yliopiston kansanperinteen tutkimuksiin (ks. Ollikainen 2011, 197-198), ja Hui-

kurin ja hänen perheensä laulantaa on kuultavissa SKS:n äänitearkistossa. Hän laulaa myös 

tätinsä Sylvi Kujalan, enonsa Aarne Kujalan, äitinsä Elviiran ja serkkunsa Ilo Huikurin 

kanssa vuonna 1976 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisemalla levyllä Arkkiveisuja 

laulun Kuihtuva kukka. Vuonna 2005 Huikuri julkaisi omia lauluja sisältävän lauluvihon 

Pihlajan kesä ja syys. Huikuri on saanut julkaistua myös kolme omaa lauluaan taideyhdis-

tys Staalon harrastajasäveltäjien Laulu-Siula sävelkokoelmissa 1 (1979) ja 2 (1984). Hän 

on myös kirjoittanut historiikkia Lapin tanssimusiikista, tehnyt kahle- ja voimamiestemp-

puja Tepsan Simsonina, toiminut toimittajana Siepakka –lehdessä, tehnyt puuveistoksia ja 

kirjoittanut sketsejä Lapsilta kielletty –televisio-ohjelmaan, josta hänelle myönnettiin maa-

ilman ainoa Lapsilta kielletty -kunniakirja (ks. Ollikainen 2011, 198; Siirtola 1982, 5). Hän 

on tehnyt myös räp-kappaleen kokkiohjelmaa varten. Tosin se ei päässyt koskaan televisi-

oon saakka, mutta se sai ensiesityksensä konsertissa.  

 

Ohto Huikurista kuullaan useimmiten puhuttavan kansantaiteilijana (Ollikainen 2011, 13; 

Haveri 2013, 118), sillä hänen taiteelliset lahjakkuutensa ja kiinnostuksensa eivät ole vain 

musiikissa. Huikurilla on myös ITE-taiteilijan titteli, sillä hänet mainitaan teoksessa ITE-

Lapissa, nykykansantaiteen vuosikirjassa (Haveri 2013, 118): ”Ohto Huikuri on monipuo-

linen kansantaitelija, joka veistää, laulaa, sanoittaa ja säveltää, esiintyy harrastajateatterissa 

ja fakiirina markkinoilla sekä kirjoittaa ja kertoo tarinoita.” Kansanlaulajana häntä titulee-

rataan konserttia edeltäneessä Kittilälehden henkilöhaastattelussa (Palomaa 2016, 8).  
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2 Narratiivinen tutkimus  
 

2.1 Narratiivisuus 

 

Narratiivisen tutkimuksen kohteena ovat tarinat: elämän ymmärtäminen tapahtuu siitä ker-

rottujen tarinoiden kautta. Filosofi Paul Ricoeurin (2005, 164) mukaan kertomuksen tehtä-

vä on artikuloida kokemustamme ajassa.  

 

Narratiivinen tutkimus on sinänsä mielenkiintoinen tapa tehdä tutkimusta, sillä sen tekemi-

seen ei ole vakiintunut vain yhtä tapaa (Kaasila, Rajala & Nurmi 2008, 5). Tutkielmassani 

olen soveltanut Paul Ricoeurin hermeneuttista kolmivaiheisen mimesiksen teoriaa. Siitä 

myöhemmin lisää kappaleessa 3.2.  

 

Margaret Somersin (1994, 613-614) mukaan narratiivit eli kertomukset ja niiden nar-

ratiivisuus paljastavat jotain olennaista yksilöä ympäröivästä kulttuurista sekä yksilön 

minuudesta ja identiteetistä:” …all of us come to be who we are (however ephemeral, mul-

tiple, and changing) by being located or locating ourselves (usually unconsciously) in so-

cial narratives rarely of our own making.” Somers (1994, 617-620) on määrittänyt neljä 

narratiivisuuden näkökantaa: ontologiset narratiivit, yhteisölliset narratiivit, metanarratiivit 

ja käsitteelliset narratiivit.  

 

Elämäntarinoiden kokoamisessa on kyse ontologisista narratiiveista. Sen ydinnarratiivin 

kautta nousee esiin se, mikä on kertojalle itselleen merkityksellistä ja olemassa olevaa. 

Ontologiset narratiivit ovat toimijoiden omia kertomuksia, joiden kautta he määrittävät 

itseään ja rakentavat mielessään kertomuksia todellisesta maailmasta ja antavat todellisuu-

delle oman tulkintansa. Ihmisen toiminta tai toimettomuus riippuu osaltaan siitä, miten he 

paikallistavat itsensä narratiiveissa. (Somers 1994, 617-620.) 

 

Yhteisölliset narratiivit rakentuvat toimijoiden yksilöllisten kertomusten ja yhteisön väli-

sessä suhteessa, ja yhteisölliset narratiivit näkyvät laajemmissa kulttuurisissa ja institutio-

naalisissa muodostelmissa, joita säännöt ja käytännöt pitävät koossa. Ne voivat olla lähtöi-

sin perheestä aina kansankuntiin asti. Sosiaaliset instituutiot ja kategoriat tarjoavat tunnus-

tettuja selostuksia, joita annetaan käyttäytymiselle, identifioitumiselle, tekemiselle ja nii-
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den syille. (Somers 1994, 617-620.) 

 

Metanarratiivi on tiettyyn historian vaiheeseen liittyvät suuri kertomus, ja käsitteelliset 

kertomukset ovat käsitteitä ja selityksiä, joita tutkijat muodostavat ja tarvitsevat. Tarinat 

elävät ja muuttuvat ajassa erilaisten kulttuuristen ja teknologisten kehityskulkujen myötä, 

ja niillä on myös taipumus muotoutua kokonaisvaltaisemmiksi ja universaaleja totuuksia 

sisältäväksi kulttuurisiksi metatarinoiksi. (Somers 1994, 617-620.) 

 

Huikurin oma musiikillinen elämänkerta edustaa ontologisia narratiiveja, joka paikallistuu 

yhteisöllisiin narratiiveihin eli perheen ja kulttuurin muodostamiin tarinoihin, jotka tuovat 

esiin arvot, säännöt ja käytännöt. Kaikki peilautuu lopulta suuriin historiallisiin narratiivei-

hin: sodan jälkeiseen suurten ikäluokkien aikaan. Käsitteellisiä narratiiveja Huikuri ei käy-

tä. Käsitteellistäminen ja selitykset tapahtuvat pro graduni kautta.  

 

 

2.2 Elämänkerrallisuus 

 

Ohto Huikurin 70-vuotiskonsertissa lauletut laulut ja kerrotut tarinat muodostivat löyhän 

elämäkerrallisen kokonaisuuden lapsuuden laulustosta myöhempään lauluntekijäaikaan. 

Konsertin tarinat ja laulut perustuivat Huikurin kirjoittamaan käsikirjoitukseen, johon kon-

serttitilanne toi oman tilannesidonnaisen elementin. Tutkimusasetelma on siis jo lähtökoh-

diltaan elämänkerrallinen, jota kulttuurinen ja historiallinen tarkastelu täydentävät. 

 

Elämänkerrat ovat kertomuksia siitä, kuinka aika muovaa erilaisia minuuksia (Florin 2014, 

29; Roberts 2002, 19). Menneisyys ei ole staattinen kokemusten säiliö vaan aina suhteessa 

tähän hetkeen. Subjekti on myös aina dialogissa kulttuurisesti määriteltyjen erojen kanssa, 

jotka määrittävät identiteettiä ja omaelämäkerrallisia esittämisen tapoja. (Smith & Watson 

2002.) 

 

Deirdre Heddon’n (2008, 5) mukaan omaelämäkerrallisissa esityksissä on mukana taiteili-

jan tietoisuutta siitä, että esityksellä on tietty paikka ja aika, joka jaetaan osallistujien kans-

sa ja lopullinen esitys tapahtuu katsojien mielissä. Omaelämäkerrallisuuteen liittyy siis 

esityksen tuoma konteksti, rajaus ja näkökulma (Heddon 2008, 5). Omasta elämästä ker-

tomiseen vaikuttaa myös yleisö. Omaelämänkertakertojat ennakoivat, mitä heidän yleisön-
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sä haluaa kuulla, joka vaikuttaa siihen, mitä he kertovat. Omaelämänkerrallinen kirjoitta-

minen on muisteluhetken historiallisessa ja kulttuurisessa kehyksessä tapahtuva mennei-

syyden käsitteellistämistä. (Valtonen 2004, 26-30.) Tarinankertojilla on tapana jättää auk-

koja tarinoihin, jolloin kuulijalta vaaditaan tietoa asiayhteydestä ja kykyä kestää hämäryyt-

tä, sillä usein itse kertominen on tärkeämpää, kuin tarinan aukkojen täyttyminen. Fiktio 

perustuu siihen, että jotakin jää kertomatta. (Ovaska 2016, 29.) Muistot koostuvat omista ja 

muiden, kuten sukulaisten ja ystävien kertomasta, muistamasta ja tulkitsemasta. Julkinen 

itsen kertominen noudattaa laajoja historiallisia ja yhteisöllisiä merkitysannon rakenteita, 

joista minä hakee muotoa ja luonnetta ympäröivistä kulttuurisista malleista. Tarinanker-

ronnalla perustellaan ratkaisuja ja valotetaan arvoja itselle ja muille. Sillä on näin sosiaali-

nen tehtävä. Ihmiset kertovat epäonnistumisistaan ironisia ja liioittelevia tarinoita huvit-

taakseen toisia ja surullisia tarinoita herättääkseen myötätuntoa. (Mikkonen 2016, 62.) 

 

 

2.3 Narratiivinen identiteetti 

 

Narratiivisen identiteettiteorian mukaan elämän ymmärtäminen tapahtuu siitä kerrottujen 

tarinoiden kautta: “itseymmärrys on tulkintaa; tulkinta itsestä puolestaan löytää, muiden 

merkkien ja symbolien joukossa, kertomuksesta ensisijaisen välittymisen muodon” (Rico-

eur 1992, 114). Ihminen muodostaa merkityksiä maailmasta kielellisesti kertomalla kerto-

muksia, joilla on keskeinen merkitys identiteetin muodostumisessa (Sintonen 1999, 45; 

Randall 1995, 43-44). Identiteetti ei siis ole koskaan valmis, vaan se kehittyy ajassa. Näin 

Huikurin konsertissa näyttäytynyt muusikkoidentiteetin representaatio on jo erilainen, kuin 

sen pohjalla ollut käsikirjoitus, sillä vuorovaikutustilanne on aina avoin. Tieto maailmasta 

ja itsestä on jatkuvasti muuttuva ja tilannekohtainen (Randall 1995, 43-44). Identiteetti on 

kompleksinen ja moninainen vuorovaikutteinen suhde, jossa identiteettityö merkitsee tiet-

tyyn tilanteeseen, hetkeen ja historiaan sidottua jatkuvaa ”joksikin tulemisen” dynaamista 

prosessia (Juuti & Littleton 2010, 243). 

 

Kertominen, muistelu ja unohtaminen muovaavat jatkuvasti identiteettejä. Omasta elämäs-

tä kertominen on identiteettipuhetta, puhetta minuudesta (Sintonen 1999, 50-51). Kerto-

muksiin maailmasta, joita ihminen tuottaa ja kertoo muille, liitetään tietoa, kokemuksia ja 

tunteita (Lehtonen 1996, 16). Yhteen sidotut juonellistetut identiteetit välittävät itseyden 

yhdeksi heterogeenisiä elementtejä sisältäväksi kokonaisuudeksi (Ricoeur 1991b, 198; 
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Kaunismaa & Laitinen 1998, 193). Ihminen on siis omasta elämästä kertova ”narratiivinen 

olento”, joka kertomalla menneisyydestä sovittaa sitä jatkuvasti tulevaisuutta koskeviin 

suunnitelmiin (Lejeune 2009, 176, 201, 215).   

 

Narratiivinen identiteetti muodostuu kertomusten kautta, joita ihminen kertoo itsestään. Se 

on näin jatkuvasti muuttuvaa ja muovautuvaa. Psykologisesti ymmärretty identiteetti on 

suljettu, joka eheytyy ja/tai täydellistyy ihmisen elämänkaaren kehitysvaiheissa (Erikson 

1980, 22). Narratiivinen identiteetti taas ymmärretään avoimena, koska se konstruoituu 

yhdenmukaisen ja ristiriitaisen välisessä jännitteessä, siksi sen konstruktio on loppumaton-

ta ja avointa (Ricoeur 1991a, 32). Identiteetti rakentuu relationaalisesti yhteydessä toisiin. 

Relationaalisuus ja kulttuuri ovat identiteetin kasvupohjia, jonka takia identiteettejä ei ole 

olemassa niiden ulkopuolella. Itse ja itsen tarkoitukset rakennetaan ja uudelleen rakenne-

taan ajan, paikan ja voiman sisäisten ja ulkoisten suhteiden kontekstissa. Sosiaaliset identi-

teetit tulevat esiin narratiivisesti, ja sosiaalista toimintaa ohjaa institutionaalinen ja inter-

persoonallinen narratiivisuus. Narratiivisuuden relationaalisuus tarjoaa väylän ymmärtää 

yksilöllisiä identiteettejä, jotka muuttuvat ajan myötä ja ajassa.  (Somers 1994, 621-625.)  

 

Narratiivinen identiteetti on tärkeä osa filosofi Paul Ricoeurin hermeneuttisen etiikan teo-

riaa. Ricoeur tutkii etiikassaan normatiivisia ulottuvuuksia, jotka ohjaavat ja joiden tulisi 

ohjata yksilöiden suuntautumista tilanteesta toiseen. Narratiivinen identiteetti on tärkeä osa 

etiikkaa, sillä suuntaudumme käytännön ratkaisuissamme kertomalla eli pukemalla sanoik-

si ja sijoittamalla juonirakenteisiin kohtaamiamme asioita, tapahtumia, tilanteita ja henki-

löitä. Suunnistautuminen tapahtuu jatkuvasti kahden ajallisuuden rajalla, kun liitämme 

kertomuksissa toisiinsa subjektiivisia kokemuksia sekä objektiivisia tapahtumia. (Kotka-

virta 2000, 15-16.)  

 

Ricoueurilla on identiteetille kaksi merkitystä: samuus ja itseys eli idem- ja ipse-

identiteetit. Ipse-identiteetti eli itseys vastaa kysymykseen ’kuka?’, ’kuka minä olen?’ ja 

idem-identiteetti eli samuus vastaa kysymykseen ’mikä?’. Nämä identiteetin kaksi periaat-

teellista muotoa nivoutuvat jatkuvasti toisiinsa erilaisissa narratiivisissa muodostelmissa. 

(Ricoeur 1991b, 198.)  

 

Ipse-identiteetissä on kyse persoonallisesta identiteetistä, kuvauksista, samuuksista, jotka 

ovat todellisia, oletettuja tai kuvitteellisia eli kokemuksellisia ja subjektiivisia asioita. Per-
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soonalliseen identiteettiin ei kuulu toisten tekemät kuvailut, vaan vain ne, jotka voi kokea 

ja vahvistaa merkitykselliseksi omasta näkökulmasta. (Ricoeur 1992, 21-23.) Olennaisia 

ovat siis itsesuhteet eli kokemukselliset suhteet itseemme, jotka ovat osittain tietoisia ko-

kemuksia ja ajatuksia (Kotkavirta 2000, 21). Tämä hermeneuttinen itsensä ymmärtäminen 

voi sisältää jopa virheitä ja epätosia asioita. Identiteetin kannalta myös näillä väärillä käsi-

tyksillä itsestä voi olla merkitystä: itsensä ymmärtäminen jonkinlaiseksi voi tehdä ihmisen 

sellaiseksi. (Kaunismaa & Laitinen 1998, 170.)  

 

Idem-identiteetti vastaa kysymykseen ’mikä?’ Idem-identiteettiin kuuluvat fysikaalisen 

todellisuuden oliot ja tapahtumat. Se merkitsee neljää aspektia: 1. samuutta, 2. samanlai-

suutta, 3. samana pysymistä vähittäisten muutosten kautta eli keskeytymätöntä jatkuvuutta 

sekä 4. pysyvyyttä ajassa eli samana säilymistä. (Ricoeur 1992, 115-118.) Samuus tarkoit-

taa numeerista identtisyyttä, identifioimista eli samaksi tunnistamista. Kun ihminen havait-

see saman esineen kaksi kertaa, esine identifioidaan samaksi esineeksi. Samanlaisuus tar-

koittaa laadullista identtisyyttä eli laadullisesti samanlaisia esineitä, jotka ovat kuitenkin eri 

esineitä. Esimerkiksi kaksi saman merkkistä laitetta ovat samanlaiset, mutta kuitenkin eri 

laitteet, joilla ei ole muuta eroa kuin valmistusnumerot. Samuuden ja samanlaisuuden eli 

numereettisen ja laadullisen identtisyyden avulla ihminen tunnistaa asian samaksi sen sa-

manlaisuuden kautta. Kolmas idem-identiteetin samuuden kriteeri on keskeytymätön jatku-

vuus eli samana pysyminen vähittäisten muutosten kautta yhden yksilön kehityksessä. 

Keskeytymätön jatkuvuus on siis muutosten vähittäisyyttä, ei puhdasta samanlaisuutta. 

Tätä on eliöiden kehitys syntymästä kuolemaan. Keskeytymättömässä jatkuvuudessa ajan 

avulla käsitellään identtisyyden käsitteen muutoksen ja erilaisuuden.  (Kaunismaa & Laiti-

nen 1998, 171.) Neljäs identiteetin näkökanta, pysyvyys ajassa, on keskeisin ja kattavin 

identtisyyden merkityksistä. Siinä ei ole kyse keskeytymättömästä jatkuvuudesta, vaan 

rakenteiden pysyvyydestä ajallisesta muuttumisesta huolimatta. Kun esineen kaikki osat 

vaihdetaan, sen rakenne säilyy kuitenkin samana. (Ricoeur 1992, 2, 117-118).    

 

Idem- ja ipse-identiteettejä erottaa itsepysyvyys, joita lupauksen antaminen ja pitäminen 

havainnollistavat. Luvatessamme jotakin, annamme sanamme tietyssä mielentilassa, tie-

tyistä syistä ja tietyissä olosuhteissa. Tämä velvollisuus lupauksen pitämisestä sitoo ihmis-

tä vapaehtoisesti pysyvyyteen ajassa, samana pysymistä, vaikka tilanteet ja mielentilat 

muuttuisivatkin. (Ricoeur 1992, 119; Kaunismaa & Laitinen 1998, 175; Kotkavirta 2000; 

21.) Paul Ricoeurin (1992, 121-123) mukaan pysyvyys ajassa tapahtuu myös luonteen py-
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syvyydellä, jossa idem- ja ipse-identiteetit kietoutuvat yhteen: luonne yhdistää itseyden 

samuuteen, samaksi tunnistamiseen ja identifikaatioon, keskeytymättömään jatkuvuuteen 

sekä pysyvyyteen ajassa. Luonteella tarkoittaa kestävien dispositioiden eli hankittujen tot-

tumusten ja samastumisen myötä omaksuttuja piirteitä, joiden avulla persoona tunniste-

taan. Tottumus taas muodostuu toimintamallien vakiintuessa persoonallisuuden kerroksek-

si, jonka avulla ymmärrämme itseämme (ipse) jonkinlaisena (idem). (Ricoeur 1992, 121-

123.) Toimintamallit eivät siis ole sellaisenaan osa identiteettiä, vaan sitä ovat luonteeksi 

vakiintuneet tottumukset (Kaunismaa & Laitinen 1998, 176). Luonne ja lupaaminen ovat 

normatiivisuuden keskeisiä rakenteita. Hyvän elämän eettiset kysymykset liittyvät yksilöl-

liseen luonteeseen ja sen hyveisiin. Lupauksiin ja muihin vastavuoroisiin velvoitteisiin 

kuuluu oikeaa ja oikeudenmukaisuutta koskevat moraaliset kysymykset, joissa on kyse 

ensisijaisesti tahdosta ja siihen perustuvista ratkaisuista. (Kotkavirta 2000, 21-22).  

 

Identifioituminen arvoihin, normeihin, ihanteisiin, esikuviin ja sankareihin määrittävät 

luonteelle ominaista samuutta tottumusten lisäksi. Identiteetin eettinen puoli liittyy arvoi-

hin samaistumiseen. (Kaunismaa & Laitinen 1998, 176.) Charles Taylorin (1989, 41-52) 

mukaan liitämme tilanteesta muodostamiamme merkityskokonaisuuksia yksilölliseen ar-

vomaailmaan eli annamme kohtaamillemme tilanteille vahvoja arvioita tai arvottamisia. 

Idem- ja ipse-identiteetit sitoutuvat yhteen juonellistamisen kautta. Yhteen sidotut juonel-

listetut identiteetit myös välittävät itseyden yhdeksi heterogeenisiä elementtejä sisältäväksi 

kokonaisuudeksi. (Ricoeur 1991b, 198; Kaunismaa & Laitinen 1998, 193.)  

 

Huikurin muusikkoidentiteetti on muuttunut jo käsikirjoitusvaiheesta konserttiin tultaessa 

kerronnan, muistelun ja unohtamisen kautta. Mutta kuitenkin hän on sama ihminen kuin 

ennen konserttia. Muuttuneita ovat ne tarinat, joita hän kertoo ja ei kerro itsestään, mutta 

hän on kuitenkin sama ajassa pysyvä henkilö, joka tunnistetaan luonteen ja lupaamisen 

kautta. Kerronnan kautta hän kuitenkin luo identiteettinsä aina uudelleen luomisvoimanaan 

oma historia ja sen heijastamat arvot, normit ja ihmiset.   
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2.4 Kielen ja tekstin maailma narratiivisessa tutkimuksessa 

 

Kertomus välittyy tämän tutkimuksen kautta tekstinä. Teksti tuo esiin etäisyyden ymmär-

tämisen ja toiminnan välillä (Ricoeur 1991a, 27). Kaunismaan ja Laitisen (1998, 180-181) 

mukaan vieraantumisella kertomuksen alkuperästä saavutetaan tuotteliasta etäisyyttä, joka 

antaa mahdollisuuden tarkastella tapahtumia ja kokemuksia uudella tavalla. Teksti antaa 

mahdollisuuden sanoa jotakin muuta kuin mitä toiminnan tilanteessa on ollut mahdollista.  

Teksti ei kuvaa toiminnan maailmaa sellaisena kuin se on ollut tai on, koska alkuperäinen 

toiminnan maailma on tekstin kautta saavuttamattomissa. Teksti on siis fiktiivinen uusi 

maailma, joka ei toista elämää objektiivisesti vaan ilmaisee olemisen mahdollisuuksia. 

(Kaunismaa & Laitinen 1998, 180-181.)  

 

Ihminen merkityksellistää maailmaansa, kommunikoi toisten ihmisten kanssa ja ymmärtää 

itseään kielen kautta. Narratiivisuus kytkeytyy kieleen ja sen aktuaaliseen käyttöön. Kielen 

avulla ei pelkästään nimetä asioita, vaan sillä tuotetaan elämälle merkityksiä. (Sintonen 

1999, 53-54.) Todellisuus itsessään ei rakennu ja jäsenny luokiksi, ilmiöiksi ja tapahtumik-

si, vaan niiden merkitykset tuotetaan kielellisesti. Kielen todellisuutta tuottava ominaisuus 

kytkeytyy sen kykyyn tuottaa erotteluja ja yhtäläisyyksiä. (Lehtonen 1996, 30, 36-37) 

Teppo Sintosen (1999, 54) mukaan sanoihin liittyy useita ominaisuuksia, jotka vaikuttavat 

todellisuuden tuottamiseen erottelujen ja yhtäläisyyksien kautta. Esimerkiksi verbien ai-

kamuodot tuottavat toiminnalle ajallisen ulottuvuuden, substantiivit erottelevat ihmiset eri 

ryhmiin ja adjektiivit erottelevat substantiivien ominaisuuksia. (Sintonen 2001, 54).  

 

Kieli on representatiivista, joka esittää tai kuvaa asiat tietynlaisiksi (Sintonen 2001, 55). 

Stuart Hall (1997, 15) määrittelee representaation kielen käytöksi, jolla sanotaan jotakin 

merkityksellistä tai esitetään maailma merkityksellisesti toisille ihmisille. Ricoeurin 

(1991a, 26) mukaan kertomus täydellistyy vasta lukijassa tai kuulijassa, joka luo kerto-

mukselle omia merkityksiä. Kokemukset on luontevaa hahmottaa kertomuksina ja usein 

jopa meneillään olevaa tapahtumaa saatetaan analysoida rakentamalla siitä tarinaa jollekin 

(Salo 2008, 91). Merkityksiä luodaan kielen avulla vain asemoimalla itsemme osaksi kie-

len sääntöjä ja kulttuurimme merkitysjärjestelmää. Merkitykset syntyvät yhtäläisyyksien ja 

erojen suhteissa, joita sanoilla on toisiin kielikoodin sisällä, ja näin identiteetti rakentuu 

kielen avulla. (Hall 1999, 40-41.) 
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2.5 Mimesis toiminnan maailman jäljillä 

 

Konsertin merkitykset on tulkittava itse tekstistä, jotka sijoitetaan ajalliseen, paikalliseen ja 

suhteiden kontekstiin (Somers 1994, 612-625). Kertomus tai teksti ei ole itsessään täydel-

linen, vaan se täydellistyy lukemisen, kertomisen ja/tai kuuntelemisen kautta. Paul Ricoeu-

rille (1991a, 26) narratiivisessa tekstissä on kysymys toiminnan maailman jäljittelystä, 

mutta ei kuitenkaan sen toistamisesta sellaisenaan. Tätä maailmaa jäljittelevää aspektia 

Ricoeur kutsuu käsitteellä mimesis. Aristoteleen Runousopista lähtöisin olevat käsitteet 

maailman jäljittely (mimesis) ja juonellistaminen (mythos) kietoutuvat kertomuksessa yh-

teen. (Ricoeur 1991a, 28.) 

 

Mimesis-käsite voidaan ymmärtää kuvitteellisen tai todellisen maailman kuvaamisena 

tekstuaalisessa muodossa olevana kertomuksena, narratiivisena tekstinä. Narratiivisen teks-

tin tuottaminen on vain yksi mimettisyyden osa. Mimettisyyden eli toiminnan maailman 

jäljittelyn Ricoeur on jakanut kolmeen tasoon, jotka muodostavat hermeneuttisen proses-

sin: esiymmärrys, juonellistaminen ja uudelleenymmärrys. Näitä kolmea tasoa hän kutsuu 

termeillä Mimesis1, Mimesis2, Mimesis3. Näillä prosesseilla on oma aikansa ja ne toimi-

vat niin itsenäisenä kuin kahden muun ajan yhdyssiteenä. Ihmisen aika muodostuu kerto-

misen kautta objektiivisen maailman olioiden ja tapahtumien ajan sekä subjektiivisten ko-

kemusten ja muiden tietoisuuden ilmiöiden aikaa yhdistelemällä. (Kaunismaa & Laitinen 

1998, 179-180, 182.) 

 

Mimesis1 on esiymmärrys, prefiguraatio, sillä toiminta, johon kertomukset viittaavat ovat 

aina esiymmärretty. Esiymmärrys on toiminnan rakenteita, symbolisesti välittyneitä merki-

tyksiä ja käsityksiä ajallisuudesta. Nämä alueet ovat niin kertomuksen edellytyksiä kuin 

sen tuotoksiakin. Toiminta eroaa rakenteeltaan fysikaalisen maailman tapahtumista, koska 

toiminnassa on päämääriä, motiiveja, toimintoja ja interaktiivinen rakenne, joihin kertomus 

viittaa tai representoi antaen sille narratiivisen muodon. Toiminta on myös aina symboli-

sesti välittynyttä, koska se ei tapahdu koskaan merkitysannon kannalta tyhjiössä. Symboli-

nen välittyneisyys tarkoittaa tapahtumiin liittyviä merkityslatauksia. Ne ilmenevät merk-

keinä, symboleina, kertomuksina, normeina ja muina diskursiivisina merkitystapahtumina, 

jotka suuntaavat niiden eettisten ja moraalisten merkitysten ymmärtämistä. Toiminnan 

ajallinen luonne rakentuu ymmärrykselle menneestä, nykyisestä ja tulevasta. (Ricoeur 

1984, 54-59.) Huikurin kerronnan hermeneuttisessa rakenteessa mimesis1 edustaa hänen 
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muusikkoutensa pohjalla olevaa kulttuurista tietovarantoa, joka on ohjannut hänen konser-

tissa esittämänsä muusikkoidentiteetin tietynlaiseksi. 

 

Mimesis2, konfiguraatio on juonellistaminen (mythos), jonka kautta kertomus saa koko-

naisvaltaisen luonteen. Kertomuksessa on tällöin alku ja loppu, ja tapahtumat ovat kerto-

muksen esittämässä merkityksellisessä suhteessa toisiinsa. Juonellisessa integroitumisessa 

ja välittämisessä on kolme puolta: juoni yhdistää samanlaiset elementit kokonaisuudeksi ja 

tapahtumat toistensa yhteyteen sekä yhdistää toiminnan ajan yhdeksi narratiiviseksi ajalli-

suudeksi. Kertomus on aina valikoituja osia, tiettyjä ja tärkeiksi katsottujen tapahtumien ja 

toiminnan elementtien summa eikä se näin ollen ole tyhjentävä kuvaus todellisuudesta. 

(Ricoeur 1984, 64-68; 1991a, 21-22.) Juonellistamisen prosessi on narratiivisuuden ydin. 

Tällä tasolla narratiiveista tulee tekstiä, joka ei pelkästään toista esinarratiivista kokemusta 

vaan kehittää kertojan tahdosta riippumatonta tekstin maailmaa (Kaunismaa & Laitinen 

1998, 187). Tämä vaihe muodostuu historiallisista ja fiktiivisitä kertomuksista, joissa käsi-

tellään tapahtumia ja henkilöitä. Kertomisen kautta muodostuu uusia merkitystiloja, joissa 

voidaan hahmottaa toimintojen, toimintatilanteiden ja henkilöiden välisiä yhteyksiä sekä 

niihin liittyviä erilaisia arvoja ja normeja. Kuvittelukyvyn avulla on mahdollista hahmottaa 

eettisesti ja moraalisesti mutkikkaita persoonallisuuksia, tunteita, toimintoja ja tilanteita. 

(Kotkavirta 2000, 19-20.) Konsertin pohjana ollut käsikirjoitus edustaa tätä mimesi2 eli 

juonellistamisen vaihetta. 

 

Kolmannessa vaiheessa, mimesis3, tapahtuu refiguraatio, kun tekstin maailma ja lukijan 

maailma kohtaavat lukemisaktissa (Ricoeur 1984, 70-72.). Tässä tutkimuksessa kolmas 

vaihe edustaa itse konserttia, jossa juonellistettu tarina vaikuttaa toiminnan eli kerronnan 

kautta Ricoeurin (1984, 70-72) mukaan uuteen toiminnan ymmärtämiseen: ymmärrys 

menneestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta näyttäytyy toisin ja tämä muuttaa toimin-

taamme. Prosessi ei palaa alkupisteeseensä, vaan se liikkuu spiraalinomaisesti hermeneut-

tisessa kehässä. Näin narratiivinen toiminta muovaa aina uudelleen ja uudelleen käsityksiä 

toiminnan maailmasta, jolla ei ole absoluuttista alkuperää. (Ricoeur 1984, 70-72.)  

 

Tekstin mahdollisuus muokata käsitystä toiminnan maailmasta on Paul Ricoeurin narratii-

visen identiteetin teorian ydin: ihmisen elämään sisältyy aina kertomuksellisuus. Kerrotut 

kertomukset ovat suhteellisen itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka voivat jälleen palata elä-

mään muokaten elämää ja esiymmärrystä. (Kaunismaa & Laitinen 1998, 188). Näin myös 
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tämä pro gradu –tutkielma on osa Huikurin narratiivisen muusikkoidentiteetin jatkuvan 

muovautumisen hermeneuttista kehää. Hermeneuttinen kehä jatkuu edelleen tämän tut-

kielman muodossa, jossa tapahtuu tarinan ja Ohto Huikurin muusikkoidentiteetin käsitteel-

listäminen. Näin Huikurin muusikkoidentiteetti jatkaa kehittymistään tämänkin tutkielman 

valmistumisen jälkeen, kun hän ja moni muu lukee tämän kirjoitelman. Lukeminen vaikut-

taa lukijaansa, joka tekee omat tulkintansa asiasta ja virittää lisää keskustelua aiheesta. 

 

 

2.6 Juoni ja juonellistaminen  

 

Narratiivinen teksti on kokonaisuus, jonka muista teksteistä erotteleva piirre on tapahtumi-

en ajallinen organisointi. Narratiivisuuden sisältämä juonellistamisen prosessi yhdistää 

monenlaiset tapahtumat ja toiminnat yhtenäiseksi identiteettikertomukseksi, ymmärrettä-

väksi kokonaisuudeksi, jossa on Aristoteleen runousopin mukaan alku, keskikohta ja lop-

pu. (Ricoeur 1991a, 20-21.) Teppo Sintosen (1999, 62-63) mukaan näiden ei tarvitse kui-

tenkaan olla tässä järjestyksessä, sillä aika voi myös kulua eri tahtia. Tämä tarkoittaa ker-

ronnan suhteuttamista ja juonellistamista sekä henkilöhahmon liittämistä kerrontaan (Rico-

eur 1991a, 20-21). Kertomuksella on aina kertoja, joka kertomuksesta riippuen voi olla 

tapahtumien kokija, kuvaaja tai jotakin näiden väliltä (Sintonen 1999, 62-63).  Juonellis-

tamista Ricoeur kutsuu termillä mythos, joka kietoutuu Ricoeurin hermeneutiikassa Mi-

mesis2 kanssa yhteen. Juonellistaminen on dynaaminen ja integroiva tapahtuma, joka tuot-

taa kertomukselle identiteetin. Näin kerrotusta tarinasta tulee yksi ja yhtenäinen, tietty tari-

na. Se, miten tarinaa seurataan, riippuu lopputuloksen erilaisista odotuksista. Näitä odotuk-

sia voidaan muokata tarinan edetessä. Tärkeintä on, että odotukset tukevat tarinan lopputu-

losta. Siksi huomio kiinnittyy enemmän tarinan lopputulokseen ja tarinan odotusten yh-

denmukaisuuteen kuin tarinassa ilmeneviin ristiriitaisuuksiin. (Ricoeur 1991a, 20-21.) 

 

Juonen aikaan ja paikkaan liittyvään ryhmittelyyn kuuluvat Margaret Somersin (1994, 616-

617) sen osien relationaalisuus, syy-seuraussuhteiden juonellistaminen, valikoiva mukaut-

taminen, ajallisuus sekä peräkkäisyys ja paikka, jotka muodostavat suhteiden kuvion. Osi-

en yhdistelemisen luonteen vuoksi narratiivisuus muokkaa tapahtumista episodeja, jossa 

episodien järjestys esitetään tai kokemuksellistetaan, jossakin yhdenmukaisessa kronologi-

sessa järjestyksessä juonellistamisen avulla. Osien juonellistaminen luo merkityksiä yksit-

täisille tapahtumille, ja muuttaa yksittäiset tapahtumat episodeiksi. Ilman juonellistamista 
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tapahtumat tai kokemukset pystytään kategorisoimaan ainoastaan luokitelluksi järjestel-

mäksi. Juonen tulee olla Somersin mukaan temaattinen, sillä teemat tai vastakkaiset teemat 

määrittävät, miten tapahtumia käsitellään ja mitä kriteereitä käytetään tapahtumien vali-

koinnissa ja niiden merkitysten esittämisessä. (Somers 1994, 616-617.) Polkinghornen 

(1995, 16-18) juonellistamisen menetelmän mukaan tarina rakennetaan tapahtumista ja 

teoista, jotka tuottavat tietyn lopputuloksen.  
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3 Tutkimuksen tekemisen vaiheita 
 

3.1 Aineiston kokoaminen 

 

Ehdotin syksyllä 2015 Huikurille oman konsertin pitämistä 70-vuotis syntymäpäiviensä 

kunniaksi. Ajatus jätettiin hautumaan ja luulin Huikurin sen unohtaneen, kunnes sain noin 

kuukauden kuluttua puhelun, jossa hän kyseli suunnitelmien etenemisestä. Hän oli pohtinut 

asiaa ja tullut siihen tulokseen, että konsertti voisi olla elämänkerrallinen – lauluja lapsuu-

desta tähän päivään ja tietysti tarinoita. Tämän jälkeen keskustelimme puhelimitse sopivis-

ta kappaleista ja mahdollisista soittajista. Minun tehtäväni on toimija tuottajan roolissa 

hoitamalla käytännön järjestelyt ja Huikurin tukeminen hänen konserttia koskevissa suun-

nitelmissaan.  

 

Konsertti pohjautui Huikurin kirjoittamaan käsikirjoitukseen, jonka tarinoista poimimme 

tarinaa tukevia lauluja. Minä lopulta suunnittelin käsikirjoituksen ja laulujen perusteella 

käsiohjelman konserttia varten. Huikuri keksi konsertille nimen: Vanhaa ja verestä, rytmi-

en perästä. Päätimme myös elävöittää konserttia valokuvilla, jotka valottivat hänen muusi-

kon ja kansantaiteilijan uraansa. Samaisista kuvista Iida-Sofia Peltonen teki konserttijulis-

teen, joka on myös koostamani konsertin käsiohjelman osana (Liite 1). Mari Mäkirannan 

(2008, 25) mukaan omaelämäkerrallisessa kontekstissa valokuvilla on rooli oman elämän 

ja itsensä todistusaineistona sekä todellisuutta rakentavina konstruktioina. Kuvat mahdol-

listavat ja vahvistavat tietynlaisia minä-esityksiä ja ne sulkevat muita pois (Mäkiranta 

2008, 25).  

 

Lopulta päädyimme esiintymään konsertissa duona, minä taustalaulajana, säestäen pianolla 

ja Huikuria haastatellen. Huikurin rooli oli toimia solistina, laulaen ja kertoen tarinoita. 

Lisäksi hän soitti kazoo-pilliä. Minun tehtävänäni oli hoitaa laulujen säestys ja pysyä kar-

talla konserttiohjelmasta ja haastatella Huikuria käsikirjoituksen mukaan niin, että hän 

muistaisi kertoa konserttiin suunnitellut tarinat. Konsertin alkupuoli sisälsi lapsuuden lau-

lustoa, kansanlauluja, vanhoja iskelmiä sekä suvun ja perheen tekemiä lauluja. Loppupuoli 

sisälsi Huikurin omaa laulutuotantoa.  
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Itse konsertti kuitenkin meni suurin piirtein käsikirjoituksen mukaan. Mutta kuten elämäs-

sä yleensä, tilanteet ovat aina avoimia, sillä vuorovaikutus (se mitä puhutaan tai tapahtuu) 

ei ole ennustettavissa (Sintonen 1999, 82-85). Vaikka konsertti oli harjoiteltu ja sen raken-

ne suunniteltu, oli se tilanteena avoin: vastapuolen puheesta ja yleisön reaktioista tehdyt 

tulkinnat vaikuttavat aina toisen osapuolen puheen valintoihin ja keskustelun kulkuun (Sin-

tonen 1999, 82-85). Konserttitilanteessa tapahtui siis käsikirjoituksesta ja käsiohjelmasta 

poikkeamista. Näissä tilanteissa oli useimmiten kysymys siitä, että Huikuri innostuksissaan 

kertomaan jotakin tarinaa, ja tarina vei mennessään, jolloin konsertin rakenne unohtui. 

Myös minä unohdin joitakin käsikirjoituksen mukaan suunniteltuja haastatteluaiheita. Itse 

myös innostuin tilanteen mukaan muuttamaan suunnitelmia ja kysymään Huikurilta jotakin 

aivan muuta kuin mitä olimme suunnitelleet. Tämä ei kuitenkaan Huikuria haitannut, ja 

hän oli aina valmis vastaamaan ja kertomaan tarinoitaan. Konserttitilanne ja sen tunnelma 

oli hyvin rento ja vapaa, jolloin yleisökin piti käsiohjelmasta poikkeamisia vain hauskoina 

tapahtumina, joihin he yleisesti reagoivat naurahdellen.  

 

Konsertti taltioitiin äänittämällä, jonka olen siirtänyt kirjoitetuksi tekstiksi litteroimalla. 

Teppo Sintonen (1999, 87) painottaa, kuinka litterointi kadottaa paljon tilanteeseen liitty-

neistä asioista, mutta säilyttää tilanteessa sanotun ja niiden merkityksen. Tilanne kuitenkin 

katoaa ja siihen sidoksissa olevat tapahtumat ja ei-verbaaliset välineet (ilmeet, eleet ja ää-

nenpainot) (Sintonen 1999, 87). Litteroinnissa eivät siis näy konsertin aikana taustalle pro-

jisoidut kuvat, ilmeet ja eleet sekä yleisön reaktiot. Konserttitilanteessa tapahtuneessa 

haastattelussa, jossa minä kyselin käsikirjoituksen pohjautuvia ja tilannesidonnaisia kysy-

myksiä Huikurilta, on kyse puhujan ja kuulijan välisestä dialogista ja kommunikaatiosta. 

Puhujan ja kuulijan roolien ei tarvitse olla kiinnittyneinä, vaan roolit voivat vaihtua puhu-

jasta kuulijaan. (Sintonen, 1999 82-85.) Konsertissa puhujan rooli oli Huikurilla, minun 

roolin oli olla niin puhuja kuin kuuntelija ja yleisö toimivat kuulijan ominaisuudessa. 

Vaikka kyseessä oli konsertti ja esitys, oli mukana myös haastattelijan eli minun ja haasta-

teltavan eli Huikurin sekä haastattelun yleisön välinen tilannesidonnainen vuorovaikutus.  
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3.2 Konsertissa esitetyt laulut 

 

Konsertissa esitetyt laulut olivat kansanlauluja, vanhoja iskelmiä ja Huikurin omaa sävel-

lys- ja sanoitustuotantoa. Konsertissa esitettiin kuusitoista laulua, joista kolmetoista oli 

käsiohjelman mukaisia (Liite 1). Konsertti oli jaettu kahteen osaa. Ensimmäinen osa muo-

dostuu elämänkerran varhaisimmista lapsuuden kokemuksista ja perheestä sekä varhai-

sempaan aikaan liittyvistä kahdeksasta laulusta. Toinen osa muodostuu myöhemmän lau-

luntekijäajan kahdeksasta laulusta, joista Huikurin omaa laulua oli seitsemän. Konsertti siis 

kasvoi kolmella laululla. Neljä lauluista oli kansanlauluja ja muut olivat iskelmiä ja tanssi-

lauluja.  

 

Laululajiltaan yleisimpiä olivat valssilaulut (6). Näistä suurin osa (4) kuului lapsuuteen ja 

perheeseen liittyvään laulustoon, ja Huikurin omista lauluista kaksi oli myös valssia (Lap-

suuteni haavemaailma, Pihlajan kesä ja syys). Valssi on ollut 1800-luvun alusta lähtien 

suomalaisissa nuottikirjoissa katrillin ohella vallitsevin tanssityyppi (Järviluoma 1997, 

173). Valssien yleisyys selittynee myös sen suosiona suomalaisten iskelmäsäveltäjien kes-

kuudessa, sillä valssit olivat 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla tavallisin suomalaisten 

iskelmäsäveltäjien käyttämä tanssilaji (Gronow 2004a, 223). Lapsuuden laulustoon kuului 

myös yksi polkka Hiltusen polkka ja Orvo-veljen tekemä tango Muistoja menneestä kesäs-

tä. Valssien lisäksi Huikurin omissa lauluissa oli yksi tango, yksi foksi, kaksi jenkkaa ja 

räppi. Polkka ja jenkka olivat 1800-luvun muotitansseja valssin rinnalla. Polkan suosio 

laski Suomessa 1900-luvun alussa (Gronow 2004a, 223). Tango rantautui suomeen ja va-

kiinnutti asemansa 1900-luvun alkukymmeninä. Se nousi kuitenkin kukoistukseen 1950-

luvulla, ja kulminoitui 1960-luvun tangokuumeeseen (Gronow 2004b, 14-27). Foksit yleis-

tyivät suomessa sotien jälkeen (Kurkela 2003). 

 

Kansanlauluja olivat Särkyneet sirpaleet, Yksin täällä ystävättä kuljen, Kaihon hymni, Hil-

tusen polkka ja Loppulaulu. Valssin Särkyneet sirpaleet Huikuri kertoi oppineensa lapsena 

paikalliselta viulua soittaneelta poromieheltä Vihtori Kauppiselta aikana, jolloin hän vielä 

särki ärrää.  

 

Laulun Yksin täällä ystävättä kuljen Huikuri kertoo olevan kelontekemäläisen Lassin Lee-

vinä (Lars Leevi Lassila) tunnetun lauluntekijän sanoittama laulu vaimonsa kuolemasta, 

johon hän oli pyytänyt Huikurin äitiä Elviiraa tekemään sävelen (ks. myös Kenttälä 2012). 
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Konsertissa Huikuri lauloi kappaleen ilman säestystä, mutta levyllään Kuihtunut Romanssi 

(2001) laulu on sovitettu beguineksi.  

 

Valssilaulu Kaihon hymni on Huikurin kertoman mukaan kansanlaulu, jonka Reino Helis-

maan on ottanut omiin nimiinsä. Valssi tunnetaan Helismaan sanoittamana niemellä ’Suo 

anteeksi’, ja sen sävel on merkitty kansansävelmäksi, jonka Juhani Eirto on laulanut Dec-

ca-levymerkille vuonna 1955 (Äänitearkisto 2017).  

 

Hiltusen polkka on Huikurin sedän Vihtori Huikurin tekemä polkkasävelmä, joka tarinan 

mukaan syntyi Vihtorin opettaessa Hiltus-Arviitia soittamaan kaksirivistä haitaria miesten 

matkatessa Rajalasta Jeesiön kylään. Polkan jatkeeksi Huikuri oli lisännyt kotona oppi-

mansa kansanlaulun: ”Ämmät ne kuulee jytinän, jytinän. Pakkanen haukkaa, pääkin pauk-

ka. Senkin tähden laulaa. Mitä sinä täälä ototat, ototat. Varmaan tyttöjä vokotat, vokotat. 

Painu kotias niin kuin sotilas, suoran kuin naula.”  

 

Konsertin viimeinen laulu, Loppulaulu oli yksi konserttiohjelman ulkopuolinen laulu, jon-

ka avulla Huikuri hyvästeli konserttiyleisön. Huikuri lähti laulamaan Loppulaulua niin 

varmoin ottein, joten siitä tuli sellainen vaikutelma, että hän on suunnitellut laulun laula-

mista, mutta ei ollut siitä minulle sanonut mitään. Loppulaulun Huikuri kertoi oppineensa 

kiertäviltä iltamakiertueilta, jossa laulu laulettiin iltamaohjelman loputtua ennen tanssien 

alkamista. Laulun melodia on lähtöisin Yhdysvalloista laulusta The Battle Hymn of the 

Republic, joka on Suomessa paremmin tunnettu marssilaulun ’Kalle Kustaan muori’ (Fo-

no.fi äänitetietokanta 2017) ja lastenlaulun ’Pikku-Matin autosta on kumi puhjennut’ säve-

lenä.  

 

Muiden tekemiä iskelmiä konsertissa esitettiin neljä: Kulkurin kutsu, Kostervalssi, Pii-

äijän palvelija ja Muistoja menneestä kesästä. Valssi Kulkurin kutsu on Martti Jäppilän eli 

pseudonimeltään Martti Majan sävellys ja sanoitus (Fono.fi äänitetietokanta 2017). Martti 

Jäppilä oli Dallapé-orkesterin perustajajäsen (Jalkanen 2003c, 285).  

 

Kostervalssi (Kostervalsen) on ruotsalaisen David Hellströmin säveltämä ja Görän Sven-

nongin sanoittama merimiesvalssi. Suomenkieliset sanat ovat Tapio Kullero Lahtisen kir-

joittamat. (Äänitearkisto 2017.) Kostervalssi on tullut tunnetuksi Suomessa 1900-luvun 

alkukymmeninä soittokuntien välityksellä (Jalkanen 2003b, 162, 164). Kostervalssi oli 



 24 

Huikurin isän vanhimman veljen Kaarlo Huikurin ”käsipeli” eli pravuurikappale, jonka 

Kaarlon soittamana tullut tunnetuksi Ohton kertoman mukaan Norjan Vesisaaressa Hoiga-

rin valssina. Kostervalssi on ollut myös Huikurin suosikki-pravuurikappaleista: Heidi: 

”…ja sitte Kostervalssi. Tämä oli sinun, sinun pravuuri.” Ohto: ”Se oli tavalhan aikoin-

han, ku sitä oli lavalla niin sitä tämän halus esittää…” 

 

Pii-äijän palvelija on valssin Tonavan aallot säveleen tehty kahdeksan tahtia pitkä pelotte-

lulaulu. Tonavan aallot on romanialaisen sotilaskapellimestari Iosofi Ivanovicin suosittu 

valssi (Jalkanen 2003a, 93). Huikurin kertoman mukaan Kujalan ämmi, joka oli hyvin us-

kovainen, lauloi pii-äijästä eli perkeleestä pelotellessaan Kujalan kukkasalin tansseihin 

pyrkiviä alle rippikouluikäisiä lapsia: ”tule sinä hyppyyn, tule sinä valssiin, tule sinä pii-

äijän palvelijaksi”. Tämä laulu oli yksi konsertissa lauletuista ylimääräisistä lauluista. Se 

liittyi osana Huikurin Reino Helismaata kohtaan kertomaansa kritiikkiä, joka oli kirjoitta-

nut Huikurin mielestä Tonavan aallot –kappaleeseen sanat vain sen helpolle alkuosalle.  

 

Tango Muistoja menneestä kesästä on Huikurin nuoremman veljen Orvo Huikurin tekemä 

laulu. Huikurin kertoman mukaan Orvo oli tullut käymään kotona sirkusreissulta - Orvon 

ammatti oli lanka-akrobaatti – ja hän oli muistellut veljelleen, kuinka Orvo oli alle kou-

luikäisenä tehnyt paljon lauluja. Orvo oli maininnut vain, että: ’”saattaapa niitä tulla vie-

läki’ Ja niin se otti haitarin sitte ja niin alko soittamhan ja sieltä alko tulemhan samanta-

pasia toistoja. Sitte tuli vähän aikaa samanlaisia ja niin se sano, että nytpä siinä on tuota 

sanakki. Ja sanat se kirjotti ylös, mutta se intro ja välisoitto oli tuota niin kiharat ettei ne 

jääny yhthän mielhen. Ja eikä niitä ole nuotitettu…” 

 

Konsertin toinen puoli sisälsi seitsemän Huikurin omaa kappaletta: Lapsuuteni haavemaa-

ilma, Pärjäilen tuurilla, Väärät huulet, Pihlajan kesä ja syys, Porokokin räppi, Sottiisi 

sääskisavuilta ja Erämaalammen jenkka, joista Väärät huulet oli konsertin käsiohjelman 

ulkopuolinen laulu. Valssin Lapsuuteni haavemaailman melodiaan Huikuri oli tehnyt jo 

alle kouluikäisenä petäjän juuren inspiroimana, ja pelkkä melodia sai silloin nimekseen 

Elämän aaltoja. Vuosia myöhemmin melodia sai sanat tepsalaisen nuoren runoilijan Heli 

Mikkolan kynästä, joka oli tullut toiseksi koululaisten runontekokilpailussa. Näin Elämän 

aaltoja muuttui Lapsuuteni haavemaailmaksi, sillä Huikuri antoi Mikkolalle ohjeeksi kir-

joittaa sanat hänestä ja hänen onnellisesta lapsuudestaan. Lapsuuteni haavemaailma on 

julkaistu taideseura Staalon harrastelijasäveltäjien laulukirjassa Laulu-Siula 2 (1984). Hui-
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kuri koki laulun synnyn vaiheet niin onnekkaana, että hän itse teki samoihin aikoihin fok-

sin Pärjäilen tuurilla, joka kertoi hänen omasta tuurikkuudestaan. Iskelmälaulaja Hannu 

Merkku myös äänitti laulun Pärjäilen tuurilla Hyvä näin –nimiselle kasetille (1984). Laulu 

on julkaistu myös nuottina Huikurin lauluvihossa Pihlajan kesä ja syys (2005). Käsiohjel-

man mukainen suunnitelma oli laulaa ensin Lapsuuteni haavemaailma ja sitten Pärjäilen 

tuurilla, mutta Huikurin innostuessa kertomaan tarinoita näiden kahden laulun synnystä 

Pärjäilen tuurilla tuli ensin ja sen perään Lapsuuteni haavemaailma.  

 

Näiden kahden laulun jälkeen kysyin konsertissa Huikurilta hänen omakustanteisesti jul-

kaisemistaan levyistä, joiden innoittamana hän alkoi laulaa levyltään Kuihtunut Romanssi 

(2001) tangoa Väärät huulet. Tämä kappale ei kuulunut konsertin ohjelmistoon.  

 

Valssi Pihlajan kesä ja syys syntyi Huikurin kertoman mukaan nopeasti erään toisen vals-

sin pariksi. Laulu oli Huikuri mielestä niin hyvä, että siitä tuli hänen lauluvihkonsa (2005) 

nimikkokappale.  

 

Porokokin räppi on mielenkiintoinen poikkeus Huikurin omassa iskelmäohjelmistossa. Sen 

synnystä Huikuri kertoo seuraavaa: ”…sielä oli tuota kaivattu jossaki kokkiohjemassa, että 

pitäs jonku tehä tuo porokokkiräpin.” Ja Huikurihan oli tehnyt. Valitettavasti räppi ei ollut 

koskaan päätynyt kyseiseen kokkiohjelmaan ja se sai ensiesityksensä konsertissa. Mutta 

koska Huikuri ei itse halunnut räppiä esittää, minä sain kunnian esittää sen. Olinkin sovit-

tanut siihen konetaustan ja lisäksi jaoin yleisölle räpin sanat ja räppäsimme yleisön kanssa 

yhdessä Huikurin Porokokin räpin.  

 

Jenkkapari Sottiisi Sääskisavuilta ja Erämaalammen jenkan Huikuri teki alun perin Levin 

kevätsoittojen lauluntekokilpailuun vuonna 2015. Minä tein kilpailuja varten jenkkiohin 

sovitukset.   

 

 

3.3 Analyysivaihe 

 

Tässä tutkimuksessa käsikirjoitettu konsertti edustaa narratiivisuuden sisältämää juonellis-

tamisen prosessia. Juonellistaminen yhdistää monenlaiset tapahtumat ja toiminnat yhtenäi-

seksi identiteettikertomukseksi, ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, jossa on Aristoteleen 
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runousopin mukaan alku, keskikohta ja loppu (Ricoeur 1991a, 20-21). Juonellistamisessa 

olen käyttänyt apunani Polkinghornen (1995, 16-18) menetelmää: Tarina rakennetaan ta-

pahtumista ja teoista, jotka tuottavat tietyn lopputuloksen. Tarinan muotoilu aloitetaankin 

yleensä lopputuloksesta, johon sopivat osaset valitaan aineistosta kysymällä: miten tähän 

lopputulokseen on päästy? mitkä tapahtumat ja toiminnat ovat vaikuttaneet tähän ratkai-

suun? Kun lopputulos on määritelty, aloitetaan datan kanssa toimiminen. Aluksi data jär-

jestetään kronologisesti. Sitten tarkastellaan, mitkä elementit vaikuttivat lopputulokseen, 

jonka jälkeen tarkastellaan tapahtumien syiden ja vaikuttavien tekijöiden yhteyttä, ja tun-

nistetaan toiminnan elementtien syy-seuraussuhteita. (Polkinghorne 1995, 16–18.)  

 

Kertomuksen juonellistamiseen liittyy auktoriteetti ja valta, kun valintoja tehdessä pääte-

tään mikä on tärkeää ja mikä epäolennaista (Carr, Taylor & Ricoeur 1991, 165). Ja se, mitä 

tutkittava ja tutkija pitävät tärkeänä, voi vaihdella. Eettisesti ongelmalliseksi voi muodos-

tua tutkittavien odotukset, koska tutkijan ja tutkittavien näkökulmat ja tavoitteet ovat aina 

väistämättä erisuuntaiset. Tutkimuksen teko on myös poliittista, koska sillä tuotetaan tie-

tynlainen kuva tutkittavista, ja saatetaan siten vaikuttaa tutkittavien asemaan yhteiskunnas-

sa tahtoi tutkija sitä tai ei. Tutkija kantaa vastuun siitä, mitä tutkimukseen osallistuneille 

yksilöille tapahtuu tutkimuksen jälkeen. Mitä lähempänä tutkittavia tutkimuksessa asetu-

taan sitä laajempi ja monimutkaisempi on tutkimuseettinen ongelmakenttä. Tutkimuksen 

teossa on eettisesti tärkeää tutkittavien luottamuksen saavuttaminen ja heille tutkimuksen 

kuluessa annettujen lupausten täyttäminen, kun tutkimus tehdään lähellä tutkittavia ja hei-

dän edustamaansa kulttuuria tai ryhmää. On myös hyvä pohtia tutkimuksen valtasuhteita, 

sitä kenellä on oikeus määritellä tutkittavat tai tietty ryhmä tutkimuskohteekseen. (Vakimo 

2010, 99-101.) 

 

Olen välttänyt tutkimuksessa juonellistamisen edellä mainitun eettisen ongelmallisuuden 

muokkaamalla konsertin elämänkerrallisen käsikirjoituksen yhteistyössä Huikurin kanssa. 

Tutkijan valta tulee kuitenkin esille teemoittelun avulla tehdystä narratiivisen identiteetin 

analyysissa.  

 

Onkin hyvä muistaa, että narratiivisen tutkimuksen tiedonkäsitys on konstruktivistinen eli 

tutkimuksen tarkoituksena ei ole kuvata kohdettaan neutraalisti ja tuottaa objektiivista tie-

toa. Se tuottaa tutkimuskohteen, tutkijan, teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuksen teke-

misen kontekstin suhteen määrittynyttä tietoa. (Hägg 2010, 120.) Narratiivinen tutkimus ei 
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Polkinghornen (1995, 19) mukaan tavoittele objektiivista päähenkilön kuvausta, vaan se 

konstruoi lopputulokseen vaikuttavia tapahtumia, ja näin tutkimuksen tuotettu tieto syntyy 

subjektin ja tutkijan välisessä dialogissa. Tulkinnassa on otettava huomioon kulttuurinen ja 

historiallinen konteksti, päähenkilön henkilökohtaiset ominaisuudet ja muut henkilöhah-

mot (Polkinghorne 1995, 16-18).  

 

Elämäkerrallisuuteen pohjautuvan konsertin tarinoista ja lauluista olen poiminut teemoja, 

ydinepisodeja, ihmisiä, arvoja, normeja ja tilanteita. Identifioituminen arvoihin, normeihin, 

ihanteisiin, esikuviin ja sankareihin määrittävät luonteelle ominaista samuutta (Kaunismaa 

& Laitinen 1998, 176). Tarinankerronnalla perustellaan ratkaisuja ja valotetaan arvoja it-

selle ja muille (Mikkonen 2016, 62). Elämäntarinoiden pohjan muodostaa ihmisen käsitys 

elämän arvokkuudesta ja tavoiteltavuudesta, jotka antavat elämälle arvon ja mielekkyyden 

(Taylor 1989, 41-52). Arvoja voidaan tutkia ihmisten asenteiden ja valintojen kautta. Ar-

vojen tehtävä on ohjata ihmisten käyttäytymistä, tavoitella hyvää ja torjua sekä vältellä 

huonoja asioita. (Niiniluoto 1994, 178). Voidaan siis olettaa, että Huikurin 70-

vuotisjuhlakonsertti edustaa hänen tärkeinä pitämiään arvoja. Erityisesti konsertin käsikir-

joitetun ja harjoitellun luonteen vuoksi voidaan olettaa hänen kertovan tärkeinä pitämistään 

asioista, tilanteista ja ihmisistä sekä laulavan lauluja, jotka ovat hänelle merkittäviä. 

 

Muistot koostuvat omista ja muiden, kuten sukulaisten ja ystävien kertomasta, muistamasta 

ja tulkitsemasta. Julkinen itsen kertominen noudattaa laajoja historiallisia ja yhteisöllisiä 

merkitysannon rakenteita, joista minä hakee muotoa ja luonnetta ympäröivistä kulttuurisis-

ta malleista. (Mikkonen 2016, 62.) Normit ovat yhteisössä sovittuja käyttäytymissääntöjä. 

Ne ovat päänsisäisiä, tietoaineiston verkosto, joka ohjaa ihmisen käyttäytymistä. Kaikilla 

ihmisillä on tieto oman yhteisönsä normeista. (Leisiö 2006, 237.)  

 

Lauluista ja tarinoista olen löytänyt erilaisia teemoja: rakkaus, kuolema, luonto, kulkemi-

nen ja matkustaminen, muistelu, haaveilu ja kaipaus, seurustelu ja kosiskelu, onni, äly, 

lapsuus, ruoka ja tanssi. Laulujen teemoista yleisimpiä olivat luonto (9), rakkaus (7), kul-

keminen ja matkustaminen (7) ja muistelu, haaveilu ja kaipaus (7). Lapsuuden laulustossa 

yleisimpiä aiheita ja teemoja olivat rakkaus sen eri muodoissa (6), kulkeminen ja matkus-

taminen (5) sekä muistelu, haaveilu ja kaipaus (4). Lapsuuden laulujen teemoista puuttui 

kokonaan lapsuuteen, älyyn ja ruokaan liittyvät teemat. Huikurin omissa lauluissa vallitse-

vin teema oli luonto (6). Muut teemat jakautuivat tasaisemmin lauluihin ja kuolema pois-
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luettuna kaikki muut teemat ilmenivät lauluissa 3-1 kertaa. Suurin osa lauluista on molli-

säveliä ja vain kaksi on duuri-sävelmää. Duuri-sävelmiä ovat ruotsalainen Kostervalssi ja 

Yhdysvaltalaista perua oleva Loppulaulu. Molli ajatellaan nykyään suomalaisen musiikin 

piirteeksi. Pekka Jalkanen (2003a, 84-85) kuitenkin korostaa, että mollin korottaminen 

suomalaisen musiikin erityispiirteeksi, on ollut harkittu 1800-luvulta lähtöisin oleva fen-

nomaaniteko, joka on levinnyt vähitellen kansallisromantiikan ajan soitinmusiikista kan-

san- ja populaarimusiikkiin. Suomalaisten iskelmäsäveltäjien tyyliin kuitenkin usein kuu-

luu hidas valssi ja venäläissävytteinen mollimelodiikka (Kurkela 2003, 445).  

 

Ydinepisodit ovat jäsennettyjä ja yhteen sidottuja elämänkertomuksia (Komulainen 1998, 

74), elämänvalintojen murroksia, käänteentekeviä tapahtumia ja suunnanmuutoksia (Vaat-

tovaara 2015, 89-90). Ydinepisodeille on luonteenomaista odotustiheys ja odotusrakenteen 

murros, jossa odotukset eivät toteudu (Hyvärinen 1994, 57) tai ne jopa ylittyvät, ja joille on 

ominaisia hiotut yksityiskohdat, jotka antavat olettaa, että niitä on joko kerrottu muille tai 

pohdittu omassa mielessä (Kaasila 2008, 55). Huikurin kerronnan ydinepisodeja ovat tari-

nat valssien Lapsuuteni haavemaailma ja Pihlajan kesä ja syys synnystä, joissa esiin nou-

sevat hänen lauluntekijyyden kehittymisen vaiheet, laulun syntyyn liittyvä inspiraatio, lau-

luntekijyyden onnekkuuden ja onnistumisen kokemukset. 

 

Katsastelen myös tilanteita, joihin kerronta sijoittuu, sillä narratiivinen identiteetti ajatel-

laan tilannekohtaiseksi, tiettyyn hetkeen ja historiaan sidoksissa olevana dynaamisena pro-

sessina (Randall 1995, 43-44; Juuti & Littleton 2010, 243).  Henkilöhahmot ja erityisesti 

esikuvat ja sankarit määrittävät ihmisen identiteettiä (Kaunismaa & Laitinen 1998, 176).  

 

Huikurin kerronnassa vilahtelevat hänen isänsä, äitinsä, nuorempi veljensä Orvo, sedät 

Kaarle, Hermanni ja Vihtori Huikuri, Hiltus-Arviiti, Vihtori Kauppila, Ernesti Ylitepsa, 

Lassin Leevi, Kujalan Lassi, Kujalan ämmi, Vihtori Kauppila, Reino Helismaa, Heli Mik-

kola, Yrjö L. U. Niemelä, Aini-Leena Niva, Hannu Merkku ja Minsku Tammela. Kaikki 

henkilöt eivät tietystikään ole yhtä tärkeitä kuin toiset. Huikuri sijoittaa tarinoidensa kautta 

itsensä Kittilään ja kotiseutunsa Tepsan ja Rovanpään lähettyville. Henkilöistä ainoastaan 

Reino Helismaa edustaa yleissuomalaista iskelmäkulttuuria. Hannu Merkku ei ole lähtöisin 

Kittilästä, mutta hän edustaa kuitenkin lappilaisilla lauluillaan pohjoista (ks. Populappi 

2017).  
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4 Muusikkoidentiteetti 
 

 

Tutkimusongelmani on: Minkälaista narratiivista muusikkoidentiteettiä konsertin tarinat ja 

laulut ilmentävät? Olen löytänyt Huikurin kerronnasta ja hänen lauluistaan neljä muusik-

koidentiteetin osaa: nostalgikko, romantikko, luonnonystävä ja humoristi. Näiden neljä 

identiteetin keskeisin osa on nostalgikko, johon muut neljä osaa limittyvät (Kuva 1).  Nos-

talgikko muusikkoidentiteetin osana liittyy Huikurin kerronnassa ja lauluissa hänen omaan 

ja perheensä sekä laulujen historiaan. Romantikko tulee esiin Huikurin kerronnassa tapana 

kertoa menneestä, haikaillen ja muistellen onnellisia aikoja sekä rakkaudesta ja kulkemi-

sesta kertovien laulujen kautta. Luonnonystävä osana Huikurin muusikkoidentiteettiä on 

osa nostalgista ja romanttista kerrontaa sekä tapahtumapaikkoja. Luonto nousee esiin tee-

mana varsinkin Huikurin omissa lauluissa. Humoristi muusikkoidentiteetin osana nostaa 

päätään kerronnan retorisena keinona ja laulujen aiheina.  

 

 
Kuva 1 Ohto Huikurin muusikkoidentiteetin osa-alueet 
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4.1 Nostalgikko 

 

Nostalgisuus on Huikurin muusikkoidentiteetin keskeisin osa. Kielitoimiston sanakirja 

määrittelee nostalgian menneen ikävöinniksi, kaihoksi ja haikeudeksi, ja ihminen voi esi-

merkiksi tuntea nostalgiaa (Kielitoimiston sanakirja 2.0, 2017). Hanna Kuusi (2007, 129) 

määrittelee nostalgian menneisyyden kokemiseksi nykyhetkessä.  

 

Huikurin kerronta on menneisyyteen palaamista, onnistumisten kertaamista ja perinnetie-

don jakamista. Huikurin omissa lauluissa tulee esille yleisimpänä aiheena lapsuuden onnel-

liset hetket ja kotiseutu, ja sen luonnon muistelu ja kuvailu. Laulussa Lapsuuteni haave-

maailma muistellaan aikaa lehmipaimenessa: Kuin muistot etenevi,/ nään pojan pienoisen/. 

Sen kultakutrin soman/, mi laulaa hyräillen/. Hän aamuvarhaisella/ käy lehmipaimeneen/ 

ja pajupillillänsä/ tän lempisävelen./ Hän pillillänsä soittaa/ tän lempisävelen. Muita lap-

suuteen ja muisteluun liittyviä Huikurin omia lauluja ovat Pärjäilen tuurilla, Sottiisi sääs-

kisavuilta ja Erämaalammen jenkka. 

 

Nostalgiana voidaan pitää lähes kaikkea konsertissa esitettyjä kappaleita. Huikurin omassa 

tuotannossa vanhan tanssimusiikin tanssilajit valssit, jenkat, tango ja foksi sekä kansanlau-

lut ja muut iskelmät ovat myös osaltaan vanhan muistelua ja kappaleiden oppimisen kulta-

ajan eli lapsuuden muistelua.  Hannu Salmi (2001, 141-143) korostaa, että iskelmämusiikki 

ei suoranaisesti herätä ihmisessä paluuhaaveita lapsuuteen tai nuoruuteen, vaan tiettynä 

aikana koettuihin tunteisiin ja tuntemuksiin, jolla Hanna Kuusen (2007, 129) mukaan halu-

taan kokea mennyt tässä hetkessä. Huikurin kohdalla nostalgisuus ei rajoitu vain Salmen 

(2001) käsittelemään iskelmämusiikkiin, vaan kaikkeen hänen konsertissa esittämäänsä 

musiikkiin ja niihin liittyviin tarinoihin. Juurikin omasta, perheen ja laulujen historiasta 

kertominen sekä vanhojen lapsuuteen kuuluvien laulujen laulaminen tekee Huikurista nos-

talgikon, jonka muusikkoidentiteetin perusta löytyy menneen muistelusta. Huikurin laului-

hin liittyy aina jokin tarina, kuten sain käsikirjoitusvaiheessa huomata. Tarinat laulujen 

takana, niiden historia ovat todella tärkeä osa Huikurin muusikkoutta. Tarinoiden kautta 

hän tuntee olevansa osa perinnettä ja pitempää jatkumoa. Näihin tarinoihin limittyvät pe-

rinnetieto, ja hänen kotinsa ja perheensä historiantuntemus. Kertomalla tarinoita paikalli-

sista lauluntekijöistä ja muusikoista sekä perheensä muusikoista Huikuri asettaa itsensä 

osaksi perheensä ja paikallisten muusikoiden jatkumoa. Tarinankerronnan ja musiikinte-

kemisen normit hän ulottaa perheensä historiaan kertomalla tarinoita musikaalisesta per-
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heestään: haitaria soittavasta isästään, lauluja tekevästä äidistään, ja niin ikään haitaria soit-

tavista ja musiikkia säveltävistä sedistään Hermanni ja Vihtori Huikurista, nuoremmasta 

veljestään Orvosta, joka työskenteli lanka-akrobaattina, ja Ohton tapaan soitti haitaria ja 

teki lauluja. Hänen muusikkouteensa ovat perheen ja yhteisön lisäksi vaikuttaneet gramo-

fonilevyjen, radion sekä iltamien ja tanssien kautta opittu iskelmämusiikki ja sen estetiik-

ka.  

 

Perinnearvot ovat keskeisenä osana Huikurin muusikkoidentiteettiä. Katsonkin Huikurin 

olevan perinnemuusikko. Huikuri ei itse määrittele omaa muusikkouttaan suorasanaisesti. 

Minä kuitenkin konsertin alussa tituleeraan häntä mestariksi. Häntä on myös monissa yh-

teyksissä kutsuttu kansantaiteilijaksi ja kansanlaulajaksi (ks. luku 1.2).  

 

Kansanmusiikissa on vahva perinteen jatkumisen funktio (Larkkonen 2001, 40), mutta niin 

voidaan sanoa olevan kaikessa musiikissa. Huikurin laulussa, kansanlaulu ja iskelmäoh-

jelmistossa sekä omassa tuotannossa elää perheen tapa tehdä musiikkia. Tämä näkyy eri-

tyisesti verratessa hänen erilaisia musiikin syntyyn liittyviä tapahtumia. Näitä ovat hänen 

omat kokemuksensa valssien Lapsuuteni haavemaailma ja Pihlajan kesä ja syys sekä hä-

nen nuoremman veljensä Orvon tapa tehdä musiikkia. Hänen lauluntekijyydessä korostu-

vat inspiraatio, periksiantamattomuus ja kappaleiden nopea syntyminen. Valssin Lapsuute-

ni haavemaailman melodia syntyi jo nuorella iällä petäjän juuren inspiroimana:  

 

”…jossaki kannonnokassa istuin lähellä hevos-, hevostien vieressä ja sielä oli semmonen 

petäjän juuri, jonka oli reenjalakset kuluttanu poikki ja siinä oli mutkia joka suunnalle. 

Mie otin sen käthen ja pyörittelin ja alko tuntumhan, että nuo on nuo mutkat elämän aalto-

ja ja, ja sitte, että siitähän tullee semmonen valssi ja sille kannattaa panna nimeksi Elämän 

aaltoja. Mutta sitte se tuntu, että niitähän ne puhuvat ihmiset, että asioita pittää panna 

hautumhan. Että panhampa tämä hautumhan nyt.”.  

 

Valssi Pihlajan kesä ja syys syntyi myös nopeasti inspiroituen, mutta sen syntyyn liittyvä 

tarina myös kertoo nykypäivän perinnemuusikon ongelmista: tekijänoikeuksista ja plagi-

oinnista. Huikurin omat kokemukset ja lapsuuden laulusto elävät hänen omissa lauluissa 

tyylillisesti jopa niin hanakasti, että omat melodiat muistuttavat jotakin tuttua sävelmää. 

Laulun syntyyn liittyvä tarina on myös tarina oppimisesta ja lauluntekijänä kehittymisestä, 

joissa vastoinkäymisten kautta opitaan uutta, ja jossa odotukset ja onnistumiset ylittyvät, ja 
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se on näin myös yksi Huikurin konsertin ydinepisodeja:  

 

”Kokko Reino oli soittamassa yhtä tutunomasta valssia, ja mie sitte kuuntelin, että no tuo-

han on minun tekemä ja. Niin menin ja Reinon tykö ja aloin sitä laulamhan. No Reino, että 

”mistä sie tuommoset sanat tuohon sait?”. No mie, että: ”kyllä mie olen net keksiny ja niin 

sävelki.” Mutta se sävel muuttu aivan erinlaiseksi. Että se oli vain se alku samanlainen 

siinä sitte ja. Niin mie aloin sitä muokkaamhan ja muuttamhan, kaks vuorokautta melkein, 

että en palijoa nukkunukhan niin yritin muutta sitä niin aina se muistutti jotaki muuta. Ja 

mie sitte arvelin viimein, että no kyllä tuo saapi välttää, vaikkei se kaksinen olekhan. Ja 

panin nukkumhan ja alko tuntumhan siltä, että valssille pittää olla pariki. Ja ei siinä sitte 

auttanu muuta, se piti olla herälhän, mutta mie nousin sitte ylös ja niin otin nauhurin ja, se 

kirjotin ensin sanat tuohon paperille ja sitte lauloin sen nauhalle ja menin takasin petille, 

niin heti tuli uni. Ja aamulla kuuntelin sitte niin, mie arvelin, että no tämähän on paras 

kappale mitä on koko tuossa vihkossa. Ja, niin se, että se saapi olla nimikkokappalhena 

tässä, tässä vihkossa sitte…”  

 

Huikurin kertomuksissa nousee useasti esiin myös hänen nuorempi veljensä Orvo. Orvo oli 

ammatiltaan lanka-akrobaatti. Orvon tapaan myös Huikuri itse oli innostunut sirkusmaail-

masta. Tepsan Simsonina tunnettu Huikuri kertoi tehneensä voimamies- ja kahletemppuja 

vielä viime vuosiin saakka. Simson viittaa Raamatun Vanhan testamentin Tuomarien kir-

jaan, jossa tämä voimakas mies tappaa paljain käsin leijonan ja voittaa kaksintaisteluita.  

joka soitti muiden perheen miesten tapaan haitaria ja teki lauluja. Huikuri kertoi tehneensä 

lapsena Orvon kanssa paljon lauluja, mutta niistä vain muutama oli jäänyt elämään myö-

hemminkin. Konsertissa Huikuri laulaa veljensä tekemän laulun Muistoja menneestä ke-

sästä, ja kertoo laulun syntyyn liittyvän tarinan.  

 

Huikuri liittää oman muusikkoutensa äitinsä musiikillisen lahjakkuuden, jolta jopa paikal-

listen arvostama kelontekemäläinen lauluntekijä, Lassin Leevi (Lars Leevi Lassila) oli 

pyytänyt apua laulun Yksin täällä ystävättä kuljen tekoon:  

 

”se sitte oli suksilla tullu meille ja sanonu äitille, että hän alko tekemhän vaimon kuole-

masta laulua, mutta hän ei saata. Hän sanat sai valamhiksi, mutta tehe sie tähän sävel. No 

niin se äiti oli tehny siihen sävelen.”. (ks. myös Kenttälä 2012.)  
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Isäänsäkin hän muistelee taitavan haitarinsoittajana, joka soitti pravuurikappaleena eli ”kä-

sipelinä” valssin Tonavan aallot koko pituudeltaan, sillä kappaleesta soitetaan yleensä sen 

helppo alkuosa: ”isällä oli tuota tämä pääasiallinen, tämä käsipeli oli tämä Tonavan aal-

lon nimenomhan täysmittasena soitettuna ja se on minun mielestä semmonen haastava 

kappale, jos sen soittaa sillä lailla täyspitkänä, että vaikka koskipaikat menis viheltämällä 

niin siinä on haastetta siltikki.”  

 

Huikurin sedät Hermanni ja Vihtori Huikuri olivat kaksirivisen haitarin soittajia. Vihtorin 

tekemän Hiltusen polkan Huikuri kertoo syntyneen, kun Vihtori oli matkannut Hiltus-

Arviitin kanssa Rajalasta Jeesiön kylään ja opettanut Hiltus-Arviitia soittamaan haitaria. 

Siinä opettelun ja matkustamisen lomassa oli sitten syntynyt Hiltusen polkka. Huikuri ker-

too myös Hermannin tehneen Jeesiöjärven tanssireissulla neljännäppäimen polkan kaksiri-

visellä haitarilla.  

 

Huikurin perinnemuusikkous ilmenee musiikin tekemisen arvostamisena, samanlaisina 

tapoina tehdä lauluja kuin hänen veljensä, hänen melodioissaan, sanoituksissaan ja haita-

rinsoiton perinteenä. Vaikka hän ei konsertissa haitaria soittanutkaan huonontuneen kun-

tonsa vuoksi, se näkyy konserttijulisteissa ja –käsiohjelmassa (Liite 1) sekä konsertissa 

esitetyissä kuvissa. Huikurin suvussa niin isän kuin äidin puolella on edelleen vahva haita-

rin soiton perinne (ks. Ollikainen 2011, 190-197).  

 

Perinteet ovat opittuja. Niitä ovat tavat, kielelliset ja musiikilliset ilmaisut, uskomukset, 

asenteet ja arvot. Perinteet ovat kontekstisidonnaisia eläviä kytkössysteemejä, jotka ovat 

kulttuuri, joka siirtyy ihmisten välillä kommunikoinnin, oppimisen avulla. Musiikki, kie-

len, eleiden ja ilmeiden kanssa on osa tätä kommunikaatiota. Musiikkikin on näin kulttuu-

ria, joka siirtyy oppimisen kautta sukupolvelta toiselle. On kuitenkin huomioitava, että 

kulttuuri muuttuu jatkuvasti, ja muutos on sille luonteenomaista, mutta muutoksista huoli-

matta kulttuurin tietyt piirteet kuten arvot ja maailmankuvan perusteet säilyvät hyvinkin 

pitkään. (Leisiö 2006, 232-233, 235.)  

 

Huikurin perinnemuusikkous heijastaa hänen perheensä musiikin tekemisen kulttuuria. 

Huikurin musiikissa heijastuu voimakkaasti hänen lapsuutensa musiikillinen maailma: 

perheen välittämät ja sotien jälkeisen populaarikulttuurin jälkensä jättämät musiikilliset 

normit, jotka ovat osaltaan yhtenäisiä Huikurin ikäpolven, suurten ikäluokkien musiikki-
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maulle. Musiikillisen esikuvan tyyli, tulkinta ja tapa tehdä musiikkia tekee musiikillisesti 

lähtemättömän vaikutuksen tarkastelijaansa. (Larkkonen 2001, 45.) Onkin huomioitava, 

että ikäryhmät ja sukupolvet kasvavat oman aikansa ympäristön tarjoamissa musiikillisten 

muotojen, perinteiden ja arvojen ehdoilla. Ajalle tyypilliset musiikillinen ilmaisu, julki-

suus, vuorovaikutus sekä ajassa vaikuttavat tajunnalliset, esteettiset, taloudelliset ja materi-

aaliset tekijät tuottavat ajalle ominaisen musiikillisen ilmapiirin. Näin eri ikäryhmien mu-

siikkimausta on löydettävissä yhtenäisiä rakenteellisia piirteitä. (Salminen 1991, 15, 17.)  

 

Kimmo Salminen (1991, 52) on havainnut suomalaisten musiikkimaun tutkimuksessa vuo-

sina 1940-1955 syntyneillä olevan melko laaja-alainen musiikkimaku perinteisestä tanssit-

tavasta iskelmästä rock-musiikkiin. Salmisen mukaan syynä laaja-alaiseen musiikkima-

kuun on sodan jälkeinen yhteiskunnallinen murros ja eri tavoin laaja musiikkikulttuurinen 

kokemusmaailma. Pienten kaupunkien ja paikkakuntien väestön musiikkimaku näyttää 

olevan rakenteellisesti suhteellisen yhtenäinen ja epäurbaanimpaa kuin suurempien kau-

punkikeskusten. (Salminen 1991, 52-53.)  

 

Huikurilla rock-musiikkia ei ole ohjelmistossaan, ja hän kuuluisi näin Kari Immosen 

(2005, 14) mukaan tangon taivuttajiin. Jako on peräsin suomalaisen iskelmämusiikin krii-

sistä, joka näkyy myös Kimmo Salmisen (1991) tutkimuksessa, kun 1960-luvulla suoma-

lainen populaarimusiikin kenttä menetti yhtenäisyytensä brittiläisen rock-musiikin saavut-

tua maahan. Tämä jakoi musiikinystävät Beatles-nuorisoon ja tangon taivuttajiin. (Immo-

nen 2005, 14.) Huikurin ohjelmisto onkin suurimmaksi osaksi iskelmää. Kansanlaulutkin 

hän usein sovittaa tanssimusiikiksi, kuten Yksin täällä ystävättä kuljen beguine versio 

osoittaa (Huikuri 2001).  

 

Jaetut muistot muodostavat samoihin aikoihin syntyneistä yhteiskunnallisen sukupolven, 

joita ei sido yhteen niinkään samanikäisyys, vaan yhteiset kokemukset (Virtanen 2005, 

197-198). Syy iskelmämusiikin korostumiseen on hänen lapsuuden kodissaan. Asuihan 

Huikuri lapsuutensa Tepsan kylän Rovanpäässä vaikeiden kulkuyhteyksien päässä niin 

Tepsasta kuin Kittilän kirkonkylästä. Kotona lauletut kansanlaulut, soitettu kansanmusiikki 

ja gramofonilevyiltä kuunneltu musiikki kiinnittyi häneen näin lähtemättömästi.  

 

Musiikki on vahva paikallisuuden määrittäjä. Musiikin paikallisuutta ovat erilaiset merki-

tysverkostot, jotka ovat kudotut musiikin kautta. Äänensävyjä, -värejä ja rytmejä käytetään 
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elämän ja ympäröivän sosiaalisen maailman tulkitsemiseen. Musiikki muotoilee ihmisen 

käsityksiä itsestään ja historiasta, liittävät hänet tiettyihin ihmisiin tässä ajassa sekä erotta-

vat hänet toisista ihmisistä, ajoista ja paikoista (Cohen 1994). Paikallinen musiikki on aina 

sekä paikallista että dynaamista, se ei siis koskaan ole paikallaan, vaan tasapainoilee va-

kaiden ja muuttumassa olevien elementtien välillä (Järviluoma 1997, 43-44). Marko Ahon 

ja Antti-Ville Kärjän (2007, 28) mukaan se musiikki, mitä ihminen kuuntelee – ja mieles-

täni myös itse tuottaa soittaen, laulaen ja säveltäen – liittyy siihen, millaisina ihmiset ajat-

televat itsensä ja sosiaalisen identiteettinsä. Paikallinen musiikki on paikkakunnan musii-

kin harrastajille itsemäärittelyn väline, sillä musiikki tuotetaan ja vastaanotetaan aina tie-

tyssä ajassa ja paikassa (Aho & Kärjä 2007, 28). Tämä tekeekin jokaisen musiikin tekijästä 

yksilöllisen. Onkin kutkuttavaa ajatella, minkälaiseksi Huikurin musiikillinen tuotanto olisi 

muotoutunut, jos hän olisi asunut esimerkiksi Kittilän kirkonkylällä. Oliko hänestä tullut 

kenties Beatles-fani vai olisiko hän pitäytynyt iskelmämusiikissa? 

 

Huikuri on kiinnittynyt musiikissaan vahvasti perheeseensä ja kotiinsa, mutta myös suoma-

laiseen iskelmämusiikin kenttään. Huikuri on kiinnostunut laulujen taustoista ja historiasta, 

josta kertoo kommentti Reino Helismaan lauluja Kaihon hymni ja Tonavan aaltoja koh-

taan. Kommentti osoittaa hänen kriittisen perehtyneisyytensä Reino Helismaan tuotantoa 

kohtaan:  

 

”Tämä Kaihon hymni, hymni on vähän semmonen asia, että se on melkein ainua, joka mi-

nua vähän niin ku kiusaa tuon Helismaan tuotannossa, ku minun mielestä Helismaa on 

syntyny monta kymmentä vuotta jälemmin, ku tämä laulu on jo ollu vanhasthan tunnettu, ja 

se on nuotissa kirjotettu Helismaan tekemänä. Sitte toinen kappale, joka kiusaa nuissa 

Helismaan hommissa, että niin ku tämä Tonavan aallot, niin sehän on pitkä ja paikoin 

haastava kappale, mutta Helismaa on tehny sanoja vain siihen helpolle pikkuselle alkupät-

källe.”  

 

Vesa Kurkela (2003, 370) sanoo vanhan iskelmämusiikin (jenkat, valssit, polkat ja tangot) 

olevan nostalgiaa. Samaiset tanssilajit ovat olleet suomalaisen haitarilevytystenkin perus-

tana (Kurkela 2003, 370), mikä osaltaan myös selittänee samaisten tanssilajien suosion 

Huikurin omassa ohjelmistossa hänen ja perheensä haitarinsoiton perinteeseen viitaten. 

Hannu Salmen (2001) ajatuksiin viitaten kaikki iskelmä ja kansanmusiikki kantaa muka-

naan nostalgiaa, joka osaltaan vie sen herättämien tunteiden ja tuntemusten kautta parem-
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paan menneeseen aikaan. Huikurin kappaleista foksi Pärjäilen tuurilla ja Porokokin räppi 

kantavat mukanaan nostalgiaa. Foksi yleistyi Suomessa sotien jälkeen, joten sekin on jo 

vanhaa tanssimusiikkia (Kurkela 2003). Huikurin Porokokin räppi uutena musiikinlajina ei 

tekstisisällöltään eroa hänen muusta tuotannostaan, sillä siinäkin kerrotaan poronhoidosta: 

Paimenella kaksi on oltava poroa,/ josta voi keitellä ja toisella ajella… ja samalla nostal-

gisoidaan aikaan, jolloin poroilla vielä ajeltiin, muutakin kuin turisteja ja porokisoja. Räp-

piä lukuun ottamatta Huikurin ohjelmisto heijastelee yleisesti sodan jälkeisen ajan suoma-

laisen populaarimusiikin ja erityisesti tanssimusiikin estetiikkaa. Räppikään ei ole miten-

kään ihme tässä yhteydessä, sillä Helmi Järviluoman (1997, 178) mukaan muusikot yhdis-

tävät eri kulttuuripiireistä tulevia elementtejä vaikeuksitta. Perinnemuusikot muuttavat 

ohjelmistoaan kuitenkin yleensä huomattavasti nopeammin kuin soittotyyliään (Suutarila 

2007, 110). Tämä näkyy Huikurin Porokokin räpissä, jonka tekstinä ei juurikaan poikkea 

hänen muista sanoituksistaan.  

 

 

4.2 Romantikko 

 

Romantikko tulee esiin Huikurin kerronnassa hänen tapanaan kertoa menneestä, haikaillen 

ja muistellen onnellisia aikoja sekä hänen laulamissaan rakkauslauluissa. Kielitoimiston 

sanakirja 2.0 (2017) määrittelee romantiikan pohjautuvan mielikuvitukseen ja tunteeseen, 

arkitodellisuutta vieroksuvaksi taidesuunnaksi ja elämänkäsitykseksi, romanttisiksi piir-

teiksi ja romanttisuudeksi. Kuten nostalgikon identiteetissä, myös romantikon identiteetis-

sä korostuu Huikurin onnellinen lapsuus, luontoa ja sen kauneus. Huikurin nostalgisessa 

kerronnassa nousee esiin menneisyyden muistelu, mikä näkyy erityisesti hänen omaa on-

nellista lapsuuttaan muistelevissa lauluissaan. Valssi Lapsuuteni haavemaailma vie jo ni-

mensä perusteella Huikurin onnellisiin lapsuusmuistoihin ja luontoon. Jenkkapari Sottiisi 

sääskisavuilta ja Erämaalammen jenkka nostavat jälleen esiin muistelun ja luonnon.  

 

Romantikko esiintyy erityisen vahvasti Huikurin laulamissa lauluissa. Lapsuuden laulus-

toon kuuluvasta kahdeksasta konsertissa lauletusta laulusta kuuden laulun aiheena oli rak-

kaus. Romantikkoon viittaavat myös näiden laulujen kaksi seuraavaksi yleisintä aihetta 

kulkeminen ja matkustaminen (5) ja muistelu, haaveilu ja kaipaus (5). 
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Huikurin laulamissa rakkauslauluissa mies rakastaa naista, nainen on rakkauden kohde. 

Myöskin sukupuolineutraaleissa lauluissa rakastaja ajatellaan miehenä ja rakkauden kohde 

naisena. Asetelmaa korostaa Huikurin sukupuoli, mutta Lotta Skaffarin (2008, 99) mielestä 

myös patriarkkainen käsitys, jossa ihminen on sukupuolineutraaliksi käännetty mies. Lotta 

Skaffarin (2008, 101) mukaan aikuisiskelmien maailmankuva on usein heteroseksuaalinen 

normi, joissa mies rakastaa naista. Iskelmissä rakkautta käsitellään kokemusten ja mene-

tysten, kaipauksen ja parempaan huomiseen tähyämisen kautta. Iskelmissä pysyvä parisuh-

de on maailmankuvan perusta, ja keskeinen tematiikka on sen tavoittelu ja siinä onnistu-

minen. Halun ja kaipauksen ilmaisut ja toiveet esiintyvät rakkauslauluissa ja avoimen tun-

nepuheen kautta lauluissa välitetään tunteita rakkauden kohteelle. Kuitenkin laulujen julki-

tuomat tunteet tukevat miesten henkilökohtaista vaikenemisen kulttuuria, joka vahvistaa 

tosimiehen kuvaa. (Skaffari 2008, 101, 107.) Tämän ajatuksen kautta voidaan huomata 

Huikurin romantikon identiteettiin jännitteen: hänen omissa lauluissaan ja hänen kertomis-

saan tarinoissa rakkaus ei esiinny. Rakkaus näyttäytyy kansanlauluissa ja muiden tekemis-

sä iskelmissä. Rakkaus on näin mukana, mutta Huikuri käsittelee sitä vähemmän henkilö-

kohtaisten laulujen kautta. Näin siis asiasta henkilökohtaisesti vaikenemalla Huikuri tulee 

korostaneeksi Skaffarin (2008) mainitseman tosimiehen kuvaa. 

 

Huikurin kerronnassa on optimistinen perussävy. Tämä näkyy sävyiltään positiivisina tari-

noina. Negatiivissävytteiset tarinoita ei ole. Mielenkiintoinen vastakohta Huikurin humo-

ristiselle retoriikalle ovat hänen laulamansa laulut, jotka kertovat rakkaudesta ja luonnosta, 

ja ovat kaihon ja muistelun täyttämiä. Huikurin lauluissa nousee esille herkempi, lapsuu-

den onnellisiin muistoihin palaava oman elämänsä Peter Pan, ja myös vaikeita kokenut 

henkilö, jolle luonto tuo lohdutusta vaikeina hetkinä. ”Vain tuskan tullen tiedän, sinne joh-

dattaa. Mis laajat Lapin kairat voi lohdun lahjoittaa. Vain laajat Lapin kairat voi lohdun 

lahjoittaa.”. Tämä katkelma on laulusta Lapsuuteni haavemaailma, johon Huikuri ei ole 

itse kirjoittanut sanoja. Mutta koska Huikuri kuitenkin kertoo laulun sanojen kertovan hä-

nestä ja hänen onnellisesta lapsuudestaan, hän tulee näin hyväksyneeksi tekstin sanoman 

osaksi itseään. 

 

Peter Pan –syndrooma on alun perin Dan Kileyn (1984) määrittämä aikuisiän kasvu- ja 

sopeutumisongelma. Markku Soikkeli (2003, 148-149) määrittää Peter Panit myyttihah-

moiksi, jotka eivät ole ylimielisiä ylempiään kohtaan, vaan tarrautumalla lapsuuden fan-

tasioihin he ennemminkin edustavat välinpitämättömyyttä aikuistumista kohtaa. Peter Panit 
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voivaan laskea osaksi luonnonlapsimyyttiä, joka on modernille yhteiskunnalle tyypillinen 

tapa esittää mennyt kulttuuri luonnollisempana. Vihreät miehet, kuten Peter Pan ja Muu-

mien Nuuskamuikkunen edustavat vapautta aikuisten velvoitteiden ulkopuolella. Maaseutu 

ja luonto edustavat muistoja, joiden ytimessä on lapsuuden fantasioiden piilopaikat. Näin 

luonnonlapsi edustaa nostalgiaa menneeseen ja jo kadotettuun paratiisiin. (Soikkeli 2003, 

153-154.)   

 

Huikuri identifioituu niin rillumarei kuin jätkäkulttuurin, sillä olihan Lapissa metsäteolli-

suus voimissaan vielä hänen nuoruusvuosinaan. Marko Niemelä (2007, 99) on maininnut, 

kuinka Rovaniemellä rillumarei-kulttuuri mielletään edelleen omaksi. Syynä ei ole hänen 

mielestään pelkästään elokuva Rovaniemen markkinoilla, vaan Lapin metsäteollisuuden 

synnyttämä jätkä- ja savottakulttuuri (Niemelä 2007, 99). Huikuri esittää myös pukeutumi-

sellaan jätkää tai kulkumiestä. Hänen esiintymisasunaan oli konsertissa huopahattu, flanel-

lipaita, henkselit, lapikkaat ja ”petäjänjuuri” kävelykeppinä. Tämä yhdistelmä on hänellä 

usein esiintyessään. Tukkilaiset, kulkurit, kullanhuuhtojat ja lentojätkät olivat myös 1940-

50-lukujen laulujen ja valkokankaan sankareita, jotka unelmoivat ja rakastivat omaan maa-

taan, joka oli tietysti aina kaikkein kaunein (Niiniluoto 2004, 169-171). Maarit Niiniluodon 

(2004, 171) mukaan 1940-50-luvun: ”viihde huokaili, reilujen ja tunteellisten suomalais-

miesten aikaa, ronskeja juttuja, pohjatonta kaihoa ja satuttavaa yksinäisyyttä.”  

 

Markku Soikkelin (2003, 148) mielestä miehille kuuluu musiikin harrastajina osana ama-

tööriyden ihailua eräänlainen spontaani poikaiän asenne ja tyylitaju. Ilmiö voi johtaa juu-

rensa 1950-luvun populaarikulttuuriin, jolle ominaisia olivat lapsellisuus, vilpittömyys, 

turmeltumattomuus ja viattomuus. Näin vakavat ja pelottavat asiat tuntuivat vähemmän 

pelottavilta, kun ne joko esitti lapsi tai lapsellisesti esiintyvä aikuinen. Myöskään 1950-

luvulla nuorilla laulajilla ei ollut nuorison identiteettiesikuvia, jolloin oli oltava joko pik-

kuvanha tai lapsellinen aikuinen. Lapsellisuutta edustivat 1950-luvun elokuva ja äänilevy-

jen tekijöiden rillumarei-buumi. (Kurkela 2003, 341, 343-344.)  Muun muassa Reino He-

lismaan hupailut, jotka sijoittuvat kuvitteellisiin, lapsenomaisiin ja yksinkertaisiin fanta-

siamaailmoihin edustivat rillumareita (von Bagh & Hakasalo 1986, 310). Rillumarein ja 

humoreskin suosio 1950-luvulla perustui laulujen sankareihin, jotka eivät olleet proble-

maattisia, vaan ongelmattomia, iloisia veitikoita, jotka aina pärjäsivät elämässään (Kurkela 

1989, 283). 
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Myyttinen luonnonlapsen fantasia romanttisena arkitodellisuutta vieroksuvana elämän-

asenteena näkyy Huikurin kerronnassa, jo varhaisimmissa lapsuuden lauluntekokokemuk-

seen liittyvänä tarinana, kun kannonnokassa istuva alle kouluikäinen Ohto Huikuri  inspi-

roitui petäjänjuuresta tekemään valssin Elämän aaltoja: ”mie olin tuota alle kouluikäse-

nä… jossaki kannonnokassa istuin… hevostien vieressä ja sielä oli semmonen petäjän juu-

ri, jonka oli reenjalakset kuluttanu poikki ja siinä oli mutkia joka suunnalle.”, josta myö-

hemmin kehittyi lauluksi Lapsuuteni haavemaailma, joka kertoo hänen onnellisista lapsuu-

destaan:  Kun katson taivahalle/ lintu lentävä,/ niin kotikuusen alle/ jäin silloin mietti-

mään./ Voi miksei saavu taasen/ tuo aika lapsuuden/. Kun viettää sain ne päivät,/ kuin va-

paa lintunen./ Nuo kauniit onnen päivät,/ kuin vapaa lintunen./ Samalla Huikurin lapsuu-

den ja sen luonnon muistelua ovat jenkkapari Sottiisi Sääskisavuilta ja Erämaalammen 

jenkka: Sielä korpien kätköissä hiljaisten,/ kohti metsäpuron maisemia poron polku vie./ 

Matka kairassa raskas ja tuskainen,/ mutta muistot yhä sinne vie. (Sottiisi sääskisavuilta). 

 

Huikurin haikailu lapsuuden kultaisiin aikoihin on Hanna Kuusen (2007, 139) mukaan 

yleistä suurille ikäluokille. He kaipaavat lapsuuttaan, kadotettuja vuosa, joihin sijoittuu 

myös kaipaus yhteisöllisyydestä, luottamuksesta tulevaisuuteen ja syvään luontosuhteeseen 

(Kuusi 2007, 139).  

 

 

4.3 Luonnonystävä 

 

Luonto on Huikurin laulamissa lauluissa yleisin aihe ja tapahtumapaikka, jossa mieleen 

nousevat muistot. Luonnonystävä nivoutuu osaksi nostalgikon ja romantikon identiteettiä. 

Luontoaiheisia ja muistoihin liittyviä Huikurin omia lauluja ovat: Muistoja menneestä ke-

sästä, Lapsuuteni haavemaailma, Pihlajan kesä ja syys, Porokokin räppi, Sottiisi sääs-

kisavuilta ja Erämaalammen jenkka. Luonto onkin hänen lauluissaan romantisoidun muis-

telun ja kerronnan kohde: Säde aamuisen auringon kutreillaan/ saa pihlajan kauneimpaan 

kukintaan./ Yllä kukkien perhoset leikkiä lyö,/ aina koitteeseen kesäisen yön./ Kukat kau-

neimmat niityllä loisteen loi,/ kesä lehdossa lintujen laulu soi./ Kesä kauneinkin päättyä 

kerran saa,/ syksy kukat saa lakastumaan. (Pihlajan kesä ja syys).  

 

Luonto, luonnonläheinen elämä, luonto miljöönä ja kaihon kohteena tulevat esille Huikurin 

omassa tuotannossa. Luonto on Huikurin lauluissa yleisimpänä aiheena. Yhdeksässä lau-
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lussa on aiheen luonto, ja Huikurin seitsemästä omasta laulusta jopa kuusi ovat aiheeltaan 

luontoon liittyviä. Myös muissa lapsuuden laulustoon liittyvistä kahdeksasta laulusta kol-

me sisälsi luontovertauksia. Näitä ovat valssi Särkyneet sirpaleet, jossa rakastumista verra-

taan ulpukan kukintaan, valssi Kulkurin kutsu, jossa ollaan nuotiolla sekä Kostervalssi, 

jossa ollaan merellä. 

 

Luonto tulee esiin jo varhaisimmassa omien kappaleiden synnyssä, kun kannonnokassa 

istuminen ja petäjänjuuri inspiroivat valssin Elämän aaltoja. Huikurin lauluissa Lapsuuteni 

haavemaailma, Sottiisi sääskisavuilta ja Erämaalammen jenkka kuvaillaan kotiympäristön 

luontoa ja muistellaan aikaa lapsena: Astelin polkua, sinne se johtaa,/ muistojen kultaisien 

tukikohtaan./ Lampi on pieni ja rauhainen,/ muistoissa säilyy taika sen./ Maisemat jylhät 

ja kalliot karut,/ kertoa vois elonkohtalon tarut./ Kun lampi on tyyni ja rannat sen,/ piirty-

vät tauluna pintaan veen. (Erämaalammen jenkka).  

 

Ekologiset luontoarvot ovat Huikurille keskeisiä. Ne korostuvat, koska luonto on Huikuril-

le sekä koti- että työpaikka. Hänen asuin- ja kotipaikkansa on luonnossa Tepsan Rovan-

päässä. Luontaistaloudesta eläminen, maanviljelys ja poronhoito ovat osa luontoarvoja. 

Luonto on siis ”luonnollinen” osa Huikurin identiteettiä, joka alkaa heti kotiovelta ja näin 

ollen tärkeä osa hänen kokemusmaailmaansa sekä laulujen aiheita. Luontaistalous nousee 

esiin lauluissa Lapsuuteni haavemaailma ja Porokokin räppi. Näin luonto ei tule esiin pel-

kästään romantisoituna paikkana, vaan elinpaikkana. Huikurin luontosuhde on siis vä-

lineellinen, mutta myös nostalginen ja romanttinen. Mikko Jokinen (2003, 17) kuvaakin 

lappilaisten luonnonläheisyyttä konkreettiseksi, fyysiseksi läsnäoloksi ja osaamiseksi. Met-

sään mennään yleensä tekemään todellisia asioita, kuten marjastamaan, kalastamaan, poro-

hommiin ja puiden tekoon (Jokinen 2003, 16).  

 

Huikurin lauluissa kuvastuu Lappi. Lapin mieheksi hän identifioi itsensä pukeutumalla 

kuin jätkä. Hän puhuu murteella, mutta hänen laulunsa ovat kirjakieltä. Lappi tulee esille 

lauluissa Lapsuuteni haavemaailma, Porokokin räppi ja Sottiisi sääskisavuilta. Muut luon-

toon sijoittuvat laulut voisivat sijoittua muuallekin Suomea. Lappiin sijoittuvissa lauluissa 

Huikuri kertoo omasta elämästään ja omasta kodistaan, kairoista, poroista ja sääskistä. 

 

Lotta Skaffari (2008, 119) on havainnut Finnhits-iskelmistä tekemästään tutkimuksesta 

miesten rakastavan luontoa, johon liittyy olennaisena osana nostalgia. Luontoa rakastava ja 



 41 

kaiholla muisteleva mies näkyy erityisesti Huikurin omissa lauluissa. Luontovertaukset 

ovat yleisiä aiheita suomalaisessa iskelmämusiikissa (Kurkela 2003, 343). Tästä esimerk-

kinä Reino Helismaan ja muiden Toivo Kärjen suosimat tangosanoittajat, jotka kirjoittivat 

tunnelmakuvallisia tangosanoituksia, johon liittyy luontovertauksia, odotusta ja ehkä vielä 

peiteltyjä kertomuksia erotiikasta (Kurkela 2003, 419). Nostalgisissa 1950-luvulle sijoittu-

vissa elokuvien luontokuvauksissa luonnossa ei vain käydä, vaan siellä eletään, ja luonto 

näyttäytyy orgaanisena ympäristönä, johon ihminen kuuluu (Kuusi 2007, 139).  

 

1900-luvun populaarimusiikin aiheet olivat maaseudulla, joka vastasi myös ihmisten arki-

todellisuutta, sillä vielä 1950-luvulla yli puolet suomalaisista asui kaupunkien ulkopuolella 

(Kurkela 2003, 343). Maalaislapsuus yhdistää näin monia suuriin ikäluokkiin kuuluvia. 

Poikien velvollisuus oli miesten tehtävät pelto- ja metsätyöt. Suuret ikäluokat saivat perin-

tönä vanhemmiltaan vahvan työn arvostuksen. (Häkkinen, Linnanmäki, Leino-Kaukiainen 

2005, 64, 67.)  

 

Marko Niemelän (2007, 118) mukaan Lappi-lauluissa ilmenee rajamentaliteetti toden ja 

epätoden utooppisessa rajamaailmassa, joissa on nähtävillä suomalaisen iskelmä- ja laulu-

perinteen piirtämien mielikuvien ja myyttien Lappi, josta on tullut myös osa lappilaista 

maailmankuvaa ja lappilaisten laulujen raaka-aineita. Lappia on pidetty hallinnollisena ja 

kulttuurisena periferiana, jolla on ulkopuolisten mielissä affektiivista voimaa, joka näkyy 

nostalgiaromanttisten laulujen määrässä populaarimusiikissa koko historian aikana. (Nie-

melä 2007, 118.) Samanlainen ilmiö on nähtävissä myös Huikurin omassa tuotannossa ei 

vain romanttisina tunnelmakuvailuina, vaan myös tangossa Väärät huulet, jossa Huikuri 

leikittelee Lapin luonnon ja saamelaisella eksotiikalla: Kun kaamos aikahan,/ kaipuun sain 

pohjoiseen./ Siellä Aslakin taijan/ koin niin voimallisen./ Kai vääräin huulien/ Napapiirillä 

hurmion koin./ Nyt vain tähtiä nään,/ vaille lämpöäs nään,/ mustat silmät vain peilistä 

nään./  

 

Heikki Laitinen (2003b, 209) pitää pelimannisäveltämistä, jona myös Huikurin säveltämis-

tä pidän, paikallisuuden korkeimpana potenssina. Pelimannisäveltäjien tapana on nimetä 

kappaleet henkilön, tapahtuman tai maiseman mukaan, jossa henkilöt ja paikat tuntevat 

voivat kuulla samoja piirteitä kuin kappaleen kohteena olevassa henkilössä, tapahtumassa 

tai maisemassa, mutta josta ulkopuoliset eivät ymmärrä mitään. Näin kappalleen kohteena 

oleva henkilö ja maisema ovat todella kappaleessa. (Laitinen 2003b, 208-209.) Ihmisen 
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kasvuympäristö ja sen maantieteelliset olosuhteet, luonto ja ääniympäristö tulevat osaksi 

muusikon elinpiiriä, ja voi vaikuttaa muusikkoon voimakkaasti (Larkkonen 2001, 52-53).  

 

Näin on myös Huikurin omien laulujen laita, joissa hän usein kuvaa omaa elämäänsä ja 

elinympäristöään. Niissä tarkkakorvainen voisi kuulla yhtäläisyyksiä tilanteisiin ja maise-

miin. Itse voin hyvin tuntea Sottiisi sääskisavuilta laulun melodiassa, rytmeissä ja sanoissa 

juurikin sen tuskaisuuden, joka ihmisellä voi olla kun häntä ympäröivät sääsket: Sielä kor-

pien kätköissä hiljaisten,/ kohti metsäpuron maisemia poron polku vie./ Matka kairassa 

raskas ja tuskainen,/ mutta muistot yhä sinne vie. Laulu lauletaan jenkan tahtiin ja siinä on 

tiheää melodiikkaa ja vain muutama lyhyt tauko, jotka symboloivat minulle taistelua sääs-

kiparvia vastaan. 

 

 

4.4 Humoristi 

 

Huikurin kerronta on kertomatyypiltään komedia. Komedia viittaa leikkimieliseen elämän-

asenteeseen ja arvoihin (Hänninen 1999, 147). Kevin Murrayn (1989) mukaan komediassa 

on identiteetin kannalta kysymys omien piilossa olleiden tarpeiden ja mahdollisuuksien 

tutkimisesta ja löytämisestä. Komediassa päähenkilön perusominaisuuksia ovat luja halu, 

inhimilliset heikkoudet ja tarpeet sekä sympatian tunteiden herättäminen ihmisissä. (Mur-

ray 1989.) 

 

Arto Jokisen (2003, 240) mukaan miehille on ominaista huumori ja kielen luominen, joka 

levittäytyy kaikkialle miesryhmiin, ja se toimii käytäntönä, joka liittää eri maskuliinisuuk-

sia yhteen ja luo siten maskuliinisuuden hegemoniaa. Miesten huumorille on ominaista 

nokkeluus ja nopeus, itsensä vähättely, jonka avulla torjutaan ennakkoon mahdollinen kri-

tiikki. Myöskin vitsailijan paikka eri diskursseissa on miehille avoimempi kuin naisille. 

Miesten käyttämälle huumorille on kolme funktiota: sen avulla osoitetaan oma nokkeluus 

ja verbaalinen kamppailutaito, miesten keskinäinen solvaaminen perustuu sanomattomaan 

sopimukseen ja vahvistaa yhteenkuuluvuutta, ja se osoittaa mitkä asiat ovat tietyssä osa-

kulttuurissa arvostettuja ja mitkä halveksittuja. Huumori luo yhtenäisyyttä, mutta myös 

hierarkiaa, joka pitää yllä arvoja ja normeja sekä toimii yhteisöllisenä kurinpitovälineenä. 

(Jokinen 2003, 240-241.)  
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Markku Haakana (1996, 146) on määritellyt huumorin konventionaaliseksi muodoksi, joka 

useimmiten keskustelussa merkitään huumoriksi, ja jonka käyttö useimmiten tunnistetaan 

sellaiseksi. Sen signaalit vaihtelevat ryhmittäin ja kulttuureittain, ja jokaisessa kulttuurissa 

on konventionaalisia tapoja, joilla huumori merkitään, ja jotka ovat usein kulttuurin jäsen-

ten implisiittistä tietoa. Näin jotkut asiat tunnistetaan huumoriksi, mutta niiden merkitykset 

neuvotellaan puhetilanteessa.  Huumorille on ominaista monimerkityksellisyys, odottamat-

tomuus, yhteensopimattomuus ja usein vakavan puheen osoitusten rikkoutuminen herättää 

epäilyn huumorista. (Haakana 1996, 147-156.) 

 

Nauru ja äänen muuttaminen ovat huumorin signaaleja. Naurulla on sekä huumorin reaktio 

että kutsu houkutella muita nauramaan. Äänen muuttaminen on tyypillinen vihje huumoris-

ta, jonka avulla puhuja väittää olevansa joku muu, ja osoittaa että tuleva puhe ei ole ”oike-

aa puhetta”, ja jota ei tule käsitellä samalla tavalla kuin edeltävää puhetta. Äänen muutta-

minen ja nauru eivät aina tarkoita huumoria. Huumoria täytyy tutkia syntykontekstissaan ja 

katsoa minkälaisen käsittelyn ja tulkinnan se saa. Huumorin merkitykset neuvotellaan pu-

hetilanteessa: huumori on osoitettava huumoriksi, kun vuorovaikutuksen halutaan sujuvan. 

(Haakana 1996, 147-156, 172.) 

 

Huikuri käyttää yhtenä tärkeänä kerronnan retorisena keinona huumoria. Hauskasti kerro-

tut tarinat ja itsensä vähättely huumorin keinoin elävöittävät kerrontaa. ”Ja mulla oli omas-

ta mielestä ollu tuuria ja on vieläki musiikin alalla, aina. Taitoa ei ole.” Edellistä lainausta 

ei kontekstia huomioon ottamatta ulkopuolinen välttämättä tunnista huumoriksi. Se käy 

kuitenkin tallenteen kuuntelevalle hyvin selväksi, sillä Huikuri käyttää Markku Haakanan 

(1996) mainitsemia huumorin signaaleja äänen muuttaminen ja naurua vitsin alleviivaami-

seksi. Ja lisäksi yleisökin ymmärsin vitsin ja nauroi sille.  Konsertissa hän sai yleisön nau-

ramaan useaan otteeseen kertomalla itselleen sattuneita hauskoja sattumuksia, höystämällä 

kerrontaa vitseillä, vähättelemällä itseään ja niin tahattomalla kuin tahallisella tilanneko-

miikalla. Humoristi tulee esiin myös kahdessa Huikurin omassa laulussa ja sketsien kirjoit-

tamisena. Hän tarinankerronnassaan nousevat esiin pelkästään positiiviset asiat ja vakavat 

ja vaikeat aiheet loistavat poissaolollaan. Jokisen (2003, 240) määrittämistä miehille omi-

naisista huumorin ominaisuksista ja funktioista ei konsertissa esiintynyt miesten keskinäis-

tä solvaamista. Syy tähän varmasti on osaltaan konserttitilanteessa sekä siinä, että minä 

naisena ja duomme toisena osapuolena en yllytä samanlaiseen käyttäytymiseen, kuin jos 

olisin mies. Myös konsertissa käytettävä kieli poikkeaa arkitilanteesta.  
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Häpeä ja itsensä vähättely ovat myös yksi Maija Leinon (2013, 162) amatöörimuusikkou-

den lähtökohdista, joka ilmenee puutteellisuutena suhteessa rooliodotuksiin, ja joka joko 

peitetään, jätetään sanomatta tai se käännetään päälaelleen, jolloin puuttuvasta ominaisuu-

desta tehdään tarpeeton. Häpeä näkyy Huikurilla itsensä vähättelynä huumorin keinoin ja 

taidon kääntämisenä tuurikkuudeksi.  

 

Myöskin laulussa Pärjäilen tuurilla Huikuri vitsailee omasta heikosta koulumenestyksestä: 

Järkeä kerran sain lusikalla vain./ Eihän vaatia sitä voisi kauhalla kai./ Kun en osaa iitä, 

äätä, täytyy pyöritellä päätä./ Kerskua en lahjoilla voi suurilla./ Kun en osaa iitä, äätä, 

pyörittelen siksi päätä/. Pärjäiltävä onkin nyt vain tuurilla./  

 

Huikurin itseään vähättelevästä huumorista kertoo myös tarina konsertissa näytetystä ku-

vasta. Hänellä oli yhdessä kuvassa päällä paita, jossa luki ”hyvistä miehistä on pulaa, mei-

tä on niin pirun vähän”. Huikuri kertoo saaneensa paidan Kittilän perinteisiltä kesämark-

kinoilta: ”Mie sielä musisoin yhellä teltalla niin sielä paijanmyyjä sano sillälailla, että 

tuola on semmonen paita, joka on sulle justhin sopiva. Joo, ja se sitte haki sieltä, no mie 

kokkeilin päälle. Se oli sopiva, mutta jokku on sitä mieltä, että se tarkotti tuota tekstiä. Mi-

en tiiä sitte, että kumpaa se tarkotti.”  

 

Porokokin räpin Huikuri oli tehnyt alun perin jotakin kokkiohjelmaa varten, mutta räppi ei 

koskaan päässyt kokkiohjelmaan asti, jonka hän selittää sen ”ketjun katkeamisella”: ”Että 

se tuntu siltä, että siinä, niinku siinä olis ollu tuttavina joku isänäitin kummin kaiman vel-

jen vaimon anoppia myötä, tuttavan tuttavan tuttava, että… No, jos se ketjuna mennee asia 

ethen päin niin sielä on lujia ja heikkoja lenkkiä välillä ja ketjun kestävyyshän riippuu sii-

tä, että kuinka luja on se heikoin lenkki siitä. Että se on mahollisesti jossaki katkennu, että 

sitä ei ole jatkunu tuosta, mutta tuo on tuo räppi sitte jääny ilman käyttöä.” Tässäkin tapa-

uksessa Huikuri selittää vastoinkäymisen huumorin avulla.  

 

Hän kertoo myös kirjoittaneen sketsejä Lapsilta kielletty -televisio-ohjelmaan: ”Ja mulla 

on ennen käyny sillä lailla silloin, ku tämä Lapsilta kielletyt televisio-ohjelma. Niin ilmo-

tethin, että heillä loppu evhät täältä, että tuota, jos joku yleisöstä halvaa niin saapi laittaa 

tänne esityksiä, että miten jatkuu nämä ohjelmat. No, mie sitte tuota kirjotin siihen niin, 

että olis puoleksi vuojeks, puoleksi vuojeksi riittäny kyllä ohjelmaa, mutta se sitte seuraa-

vana päivänä näytethin semmosta maailman ainuaa kunniakirjaa, joka on jääny maailman 
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ainuaksi. Että tuota, heille on tullu nyt esitys, että tuota, että tämmönen, tämmöstä ohjel-

maa esitethän televisiossa. Ja ne sen yhen kerran sitte näytti sen, sen kunniakirjan ja sitten 

sen näytethin sen yhen, yhen sketsipätkän siinä. Ei siinä muuta kerjenny sitten…” 

 

Tangossa Väärät huulet, jossa lauletaan Lappiin saapuneen matkamiehen huonosta naison-

nesta sekä konsertin viimeinen laulu Loppulaulu, jossa iloisesti hyvästellään konserttiylei-

sö: Tiedättehän, että kaikki loppuu aikanaan./ Se vanha totuus pitää nytkin paikkansa./ 

Ohjelmakaan se meilläkään ei ole loputon./ Tämä viimeinen viisu nyt on./ Hei tuutu, tuuti, 

tuuti-lullaa,/ kyllä toistekkin  kai tänne tullaan./ Siihen asti sanokaamme vain hellurei,/ 

teille kaikille hei, hellurei./  

 

Huumori ja nauru olivat yleisiä 1950-luvun populaarikulttuurissa, joka näkyi rillumareita 

edustavien liioiteltujen ja karikatyyrien hahmojen kuten Pekka ja Pätkä sekä Severi Suho-

sen suosiona. Sodasta toipuvat ja pula-ajasta selviämässä olleet suomalaiset kaipasivat nau-

rua ja markkinahumua, joka näkyi kepeiden viihde-elokuvien ja musiikin suosiona. Nauru 

symboloi elämän voittoa kuolemasta. (Heinonen, Lappi & Varho 1996, 224-225.) 

 

 

4.5 Muusikkouden kehittyminen 

 

”Musiikilla on kyky välittää merkityksiä, luoda yhteyksiä ihmisten välille ja rakentaa yksi-

löllisiä identiteettejä.”, sanoo Pekka Suutari (2007, 113). Sen avulla ihminen lunastaa 

paikkansa maailmassa (Larkkonen 2001, 54).  

 

Muusikkoidentiteetin rakentuminen ja muotoutuminen on pitkä prosessi, sillä musiikin 

harrastaminen aloitetaan yleisesti nuorella iällä. Musiikkiharrastuksen aloittamiseen voivat 

vaikuttaa niin yksilön oma kiinnostus ja ympäristön tuki kuten perheen vaikutus tai mu-

siikkikoulun käyminen. Ohto Huikurin perhe on ollut hyvin musikaalinen ja hänen oma 

musiikin harrastaminen on alkanut jo alle kouluikäisenä. Perheen musiikin tekemisen malli 

ja tuki ovat olleet ratkaisevassa asemassa hänen muusikkoutensa kehittymisessä, mikä nä-

kyy edelleen vahvasti hänen tavoissaan tehdä musiikkia ja musiikin estetiikassa. Hänen 

muusikkoidentiteettinsä on historiallinen ja perinteeseen nojaava. Lisäksi se peilaa voi-

makkaasti paikallisuutta ja Huikurin lapsuuden maisemaa.  
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Muusikoiden identiteettiin voidaan Katja Larkkosen (2001, 40) mukaan liittää kolme mu-

siikin funktiota: emotionaalinen ilmaisu, kommunikaatio ja kulttuurin jatkuminen. Emo-

tionaalisessa ilmaisussa on kysymys siitä, kuinka esiintyjä ilmaisee taiteessaan minuutta, 

mieltä ja pyrkimyksiä. Musiikki on myös kommunikaatiota yleisön ja esiintyjän välillä, 

kuin myös taiteilijan ja vaikutteita heijastavan kulttuurin välillä. (Larkkonen 2001, 40.)  

 

Airi Hirvonen (2003, 28-30) esittää, että musiikillinen minäkehitys muodostuu musiikilli-

seen vuorovaikutukseen perustuvien kokemusten pohjalta ja suhteessa musiikkiyhteisöön 

ja niiden vaikuttaviin tekijöihin. Käsitykset omasta musiikkisuhteesta ja musiikin harras-

tamisesta synnytetään aina ympäröiviin ihmisiin peilaten, jolloin oma identiteetti ja yhtei-

söllisen identiteetin välille ei voida koskaan vetää selkeää rajaa (Heiniö 1994, 18). Musiik-

kikäyttäytyminen on opittu, ja musiikkikulttuurin arvot, normit ja taidot opitaan kielen 

tapaan (Salminen 1991, 10). Tässä perheen merkitys on tärkeä (Leino 2013, 177) ja sekä 

perintötekijöillä että elinympäristöllä ajatellaan olevan vaikutusta yksilön musikaalisuuden 

kehitykseen (Anttila & Juvonen 2002, 68–69). Kai Karman (1986, 51, 53) mukaan äänen 

strukturointikyky on synnynnäistä musiikillista lahjakkuutta. Luovuuden ja musiikin teke-

misen kyky riippuu ihmisen kulttuurisidonnaisista taidoista, kuten säveltajusta, rytmitajus-

ta, nuottien luvusta ja soinnutuksesta, jotka ovat kulttuurin ja koulutuksen mukanaan tuo-

mia kykyjä. Vanhempien musiikin harrastaneisuus ei tee lapsesta automaattisesti musiikin 

harrastajaa, mutta se antaa virikkeitä. (Karma 1986, 51, 53.) Luovuus voidaan ajatella syn-

nynnäisenä ominaisuutena, ja luovuuden kehitys ja kannustus ihmisen eri elämänvaiheissa 

vaikuttaa sen ylläpitoon ja kehitykseen. Syntymä- ja kasvuolosuhteiden lisäksi musiikinte-

kijään voi vaikuttaa voimakkaasti myös myöhemmin elämässä koetut merkittävät paikat ja 

ympäristöt, joilla on merkitystä muusikkouden kehitykseen (Larkkonen 2001, 52-53). Ih-

minen on kehityskelpoinen lähes koko elämänsä ajan pitkälle yli perinteisen eläkeiän. Yk-

silön aktiivisten luovien voimien kehityksen perusta on tyydyttävissä fyysisissä ja sosiaali-

sissa oloissa, joita ruokkivat kiinnostus elämää kohtaan ja kokemus, että on vielä annetta-

vaa elämälle. (Dunderfelt 1998, 207.) 

 

Musiikki voidaan nähdä välineenä tai resurssina, jota ihmiset käyttävät ja jonka puoleen he 

kääntyvät säädelläkseen omaa toimijuuttaan arkielämässä. Tällainen itsesäätely vaatii pal-

jon omaan itseen suuntautuvaa ajatus- ja identiteettityötä: itsesäätelyn tarve näyttää kum-

puavan pakottavista, tilannesidonnaisista vaatimuksista, joita ihmiset päivittäin kohtaavat. 

Itsetutkiskelun ja identiteettityön voidaan nähdä olevan suhteessa myös musiikin rooliin 
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minuuden rakennusaineena. (De Nora 2000, 62.) Huikurilla musiikin tekeminen on lähes 

pakko. Kun inspiraatio iskee, muu unohtuu: ”Niin mie aloin sitä muokkaamhan ja muut-

tamhan, kaks vuorokautta melkein, että en palijoa nukkunukhan niin yritin muutta sitä niin 

aina se muistutti jotaki muuta. Ja mie sitte arvelin viimein, että no kyllä tuo saapi välttää, 

vaikkei se kaksinen olekhan. Ja panin nukkumhan ja alko tuntumhan siltä, että valssille 

pittää olla pariki. Ja ei siinä sitte auttanu muuta, se piti olla herälhän, mutta mie nousin 

sitte ylös ja niin otin nauhurin ja, se kirjotin ensin sanat tuohon paperille ja sitte lauloin 

sen nauhalle ja menin takasin petille, niin heti tuli uni.”  

 

Huikurin konsertin omat kappaleet sijoittuvat hänen elinympäristöön ja elämänkokemuk-

seen. Katja Larkkonen (2001, 46) sanoo oman musiikin tekemisen olevan hyvin henkilö-

kohtaista, sillä se nousee tekijän omista elämänkokemuksista. Muusikoiden esteettinen 

kulttuuri voidaan tavoittaa, kun huomioon otetaan persoonallinen sisältö sekä maantieteel-

linen ja historiallinen ympäristö. Suuri rooli kulttuurin tuottamisessa on niillä mielipiteillä, 

assosiaatioilla ja tulkinnoilla, jotka muodostavat musiikintekijän elämänkuvan. Tätä kautta 

kulttuuriin välittyy samalla musiikintekijän omia arvoja ja symboleja. (Larkkonen 2001, 

40.)  

 

 

4.6 Amatöörimuusikkous 

 

Huikuri on muusikkona itseoppinut. Muusikkous, laulaminen ja laulujen tekeminen eivät 

ole olleet koskaan Huikurin ensisijaisen elannon lähteitä. Huikuri ei siis ole musiikin am-

mattilainen, mutta harrastaneisuudeltaan ja innostukseltaan musiikin, ns. rakkaus lajiin, 

omien taitojen vähättely ja kansanmusiikin sekä iskelmämusiikin genresidonnaisuus teke-

vät Huikurista vakavasti otettavan amatöörimuusikon. Maija Leino (2013, 162) on tutki-

mustensa pohjalta määritellyt viisi erilaista lähtökohtaa amatöörimuusikkoudelle: 1. lajin 

rakastaminen, 2. ei-ammatillisuus eli ammatillisuuden vastakohtana tai ammatillisuuden 

esiasteena, 3. häpeänä, 4. hyveenä, 5. vahva genresidonnaisuus.  

 

Amatöörimuusikkous rakkautena lajiin näyttäytyy hyveenä, pyyteettömyytenä ja puhtaana 

lajin rakastamisena. Silloin soittaminen ei ole suorittamista, ahkeraa harjoittelemista tai 

muiden viihdyttämistä. Lajin rakastaminen ei tarkoita pelkästään kuunnellun tai soitetun 

musiikin lajia, vaan myös tunteita, joita soittaminen ja musiikin kuuntelu antavat. (Leino 
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2013, 163-165.)   

 

Amatöörimuusikkous ei-ammatillisuutena tai ammatillisuuden vastakohtana tai sen esias-

teena näkyy työn ja vapaa-ajan erojen ja palkkauksen kautta. Amatöörit eivät yleisesti saa 

rahaa musiikin tekemisestä, jolloin musiikin tekeminen kuuluu vapaa-aikaan ja elanto tulee 

muualta.  (Leino 2013, 165-169.)  Helmi Järviluoman (1997, 36) mukaan amatöörit ovat 

harrastelijoita vakavampia lajin harjoittajia, jotka kuluttavat enemmän aikaa ja energiaa 

toimintaansa, ja ovat näin lähempänä ammattilaisia kuin harrastelijoita. Järviluoma (1997, 

36) yhdistää tämän piirteen erityisesti perinnemuusikkoihin, jotka palvelevat tekemisellään 

yhteisöään rahasta välittämättä. 

 

Amatöörin häpeä tulee esiin silloin, kun se ilmenee puutteellisuutena suhteessa rooliodo-

tuksiin, joka joko peitetään, jätetään sanomatta tai se käännetään päälaelleen, jolloin puut-

tuvasta ominaisuudesta tehdään tarpeeton. Häpeän taustalla on usein itse koettu taidon 

puute. (Leino 2013, 169-170.)   

 

Lajin pyyteetön ja aito rakastaminen nähdään hyveenä. Voittoa ei tavoitella ja soittaminen 

tai laulaminen tapahtuu vain sen ilosta ja amatööritoiminta saa olla pelkkä harrastus. Nämä 

myös tuodaan näkyvästi esille. Hyveellistä amatööriys on vasta, kun amatööri ei itse koe 

sitä rajoitteena. (Leino 2013, 170-172.)   

 

Vahva genresidonnaisuus ilmiönä tarkoittaa eri musiikinlajeihin eri tavoin kiinnittyneitä 

käytäntöjä, sillä genre määrittää ammatillisuussuhteen. Taidemusiikin ammattilaiset ovat 

aina koulutettuja, mutta populaari- ja kansanmusiikissa koulutus ei ole aina ammattilaisuu-

den määre. Soitettu ja kuunneltu musiikki tulevat esille musiikkimaussa ja eri genrejen 

musiikin arvottaminen: soitto-ohjelmisto voi erota kotona kuunneltavasta musiikista. (Lei-

no 2013, 172-175.)  

 

Huikurin amatöörimuusikkoutta voidaan tarkastella myös nykykansantaiteen ja hänen ITE-

taiteilijan tittelinsä kautta (Haveri 2013, 118). ITE-taiteilijaksi (itse tehty elämä) määritel-

lään taiteilija, joka työskentelee taidemaailman ulkopuolella ja esittää teoksiaan omassa 

arjen ympäristössään ja ovat itseoppineita. (Maaseudun sivistysliitto 2017.) Siinä missä 

ammattitaitelijan kohdeyleisö on taidemaailman taideyleisö, kansantaiteilija suuntaa teok-

sensa pääasiassa lähiympäristön ihmisille (Resujeff 2003, 13, vrt. Järviluoma 1997, 36). 
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Minna Haveri (2010, 73) määrittää nykykansantaiteen taidetoiminnaksi, joka tapahtuu tai-

teilijan omassa elinympäristössä ja sen ehdoilla. Taiteessa heijastuvat taiteilijoiden henki-

lökohtainen elämänkokemus eikä heidän tarvitse pohtia teosten sopivuutta tuotantoonsa. 

Taiteen tekeminen on kansan- ja harrastajataiteilijoille virkistystoimintaa, jossa korostuvat 

taiteen tekemisen elämänhallinnalliset vaikutukset (Haveri 2010, 73-74; vrt. De Nora 2000, 

62). Intensiivisesti taidetta harrastavat ihmiset voivat olla tekemiseensä sitoutuneita, teke-

miseen pakkoa tuntevia taiteentekijöitä. Nykykansantaiteilija kasvaa asuinympäristön an-

tamista mahdollisuuksista ja suhtauttaa sen vallitsevaan paikalliseen kulttuuriin ja kollek-

tiiviseen tajuntaan. Elinympäristö on näyttämö ja resurssi taiteelle. (Haveri 2010, 73-74, 

196.) 
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5 Päätäntä  
 

 

Tämä tutkielman kautta perehdyn Ohto Huikurin 70-vuotisjuhalkonsertin ilmentämään 

muusikkoidentiteettiin. Konsertin ilmentävä identiteetti on yksi versio Huikurin muusik-

koidentiteetistä. Toisessa tilanteessa se olisi näyttäytynyt jo toisenlaiselta. Tutkimukseni 

tarkoitus ei ole tuottaa objektiivista kuvaa Huikurin identiteetistä eikä se olisi edes mahdol-

listakaan. Kuitenkin heijastamalla konsertissa kerrotut tarinat ja laulut historialliseen ja 

kulttuuriseen ympäristöön, ne tuovat esiin myös vakaita identiteettipiirteitä, samuuksia ja 

persoonallisen identiteetin piriteitä. Nämä Ricouerin idem- ja ipse-identieettipiirteet näky-

vät henkilön identifioitumisena arvoihin, normeihin, ihanteisiin, esikuviin ja sankareihin, 

jotka määrittävät ennen kaikkea luonteelle ominaista samuutta (Kaunismaa & Laitinen 

1998, 176).  

 

Ohto Huikurin muusikkoidentiteetti näyttäytyy historiallisena. Sen keskiössä on nostalgik-

ko, johon sisältyy romantikko, luonnon ystävä ja humoristi. Huikurin muusikkoidentiteetti 

on siis huumori-romanttis-luonto-nostalgiaa. Kodin musiikillinen kulttuuri on jättänyt Hui-

kuriin lähtemättömän jäljen, joka näkyy Huikurin oman ja perheen historiaan samaistumi-

sena. Perheen perinnerepertuaarista lähtöisin olevat kansanlaulut ja vanhat iskelmät näky-

vät ja kuuluvat Huikurin omassa tuotannossa tyylillisinä piirteinä, vaikka hän räpillään 

kokeilee uudempia musiikillisia tyylejä. Historiallinen nostalgisointi on palaamista men-

neeseen aikaan ja paikkaan, jolloin asiat olivat paremmin, eräänlaiseen luonnollisempaan 

elämään.  

 

En kuitenkaan ajattele Huikurin muusikkoidentiteettejä nostalgikkoja, luonnon rakastamis-

ta ja huumorin käyttöä negatiivisena asiana, ja pelkästään regressiona menneeseen kulta-

aikaan ja vakavien asioiden välttelemisenä. Karsastan Anni Vilkon (2007, 13-14) tapaan 

nykyajalle tyypillistä nostalgian vähättelevää ja tuomitsevaa sävyä ja ajatusta, jonka mu-

kaan nostalgia on pelkästään menetystä, suremista, menneen kaipuuta ja koti-ikävää, sen-

timentaalisuutta, paikoillaan polkemista ja menneen asettamista tulevan edelle. Nykykes-

kustelussa ja mediassa aiemmin koetun muistelu saa helposti nostalgian leiman ja nostalgi-

nen tunnetta pidetään helposti läsnäolemattomuutena ja regressiivisenä haluna kulttuurissa, 

jossa on elettävä ajassa ja sen edellä. (Vilkko 2007, 14.) 



 51 

 

Tämän tutkimuksen taustalla oleva konstruktivistinen tiedonkäsityksen mukaan ihmisellä 

voi olla monta identiteettiä: hänellä on valinnanvapaus ja mahdollisuus elää monta elämää. 

(Possing, 2014, 68-69.) Myös Stuart Hall (1999, 23) painottaa sitä, kuinka ihminen ottaa 

eri identiteettejä eri aikoina. Tämä tarkoittaa, että ihmisellä on ristiriitaisia ja eri suuntaan 

tempoilevia identiteettejä, minkä vuoksi identifikaatiot vaihtelevat jatkuvasti ja täysin yh-

tenäistä, loppuunsaatettua, varmaa ja johdonmukaista identiteettiä ei Hall’n (1999, 23) mu-

kaan ole. Nostalgia ja historia ovat identifioitumisen voimavaroja (Vilkko 2007, 27). 

 

Huikurille historia ja sen nostalgia ovat hänen kerrontansa ja taiteensa eli identiteettityönsä 

luovia voimia. Tony Dunderfelt (1998, 211-212) painottaa muistelemista merkityksiä luo-

vana, uuden luomisena, oman minuuden rakentamista ja jopa parantavana toimintana, joka 

antaa voimia myös tulevaisuuden kohtaamiselle. Muistelu on siis paljon enemmän kuin 

pakoa menneisyyteen luomalla jatkuvuutta ja auttamalla ihmisiä ylläpitämään itsearvostus-

ta. Narratiivisuuden kautta kertoja muokkaa tarinaansa uudelleen, joka kerta, kun hän siitä 

puhuu eli kehittää identiteettiään kertomusten avulla. Kertomalla tarinoita menneisyydestä, 

kertoja tekee samalla yhteenvetoja ja löytää siitä uusia asioita, jotka mahdollisesti toimivat 

lähtökohtana seuraavalle tarinalle. (Dunderfelt 1998, 211-212.) Kuitenkin narratiivisuuden 

sisältämä juonellistamisen prosessi yhdistää monenlaiset tapahtumat yhtenäiseksi identi-

teettikertomukseksi. Näin kertomuksen identiteetti luo henkilöhahmon identiteetin. Onkin 

hyvä muistaa, että juonellistamisen avulla syntynyt identiteettikertomus on aina valikoituja 

osia, tiettyjä ja tärkeiksi katsottujen tapahtumien ja toiminnan elementtien summa eikä se 

näin ollen ole tyhjentävä kuvaus todellisuudesta. (Ricoeur 1991a, 20-22.) 

 

Huikurin muusikkous ja lauluntekijyys perustuu implisiittiseen nostalgiaan. Implisiittinen 

nostalgisuus on osa Ricoeurin Mimesis1 käsittämää esiymmärrystä ja Somersin yhteisöllis-

ten narratiivien osia, melodioiden, sanoitusten, laulutavan ja musiikin tekemisen kulttuu-

rissa omaksuttuja perinteitä. Se on näin Huikurin muusikkoidentiteetin luova voima. Anni 

Vilkon (2007, 14) ajatuksiin nojautuen nostalgia on luovuutena tuntuma johonkin poissa-

olevaan, joka halutaan liittää nykyisyyden osaksi ja tulevan synnyttämisen perustaksi, ja 

joka on eteenpäin suuntautuvan utooppisen halun käyttövoima. Nostalgia voidaan ajatella 

tuntumana ajassa muuttuvaan tilaan, joka jäsentää paikkasuhteita ja kertoo elämän tapah-

tumapaikkojen dynamiikasta. Näihin menneisyyden paikkoihin ja elettyihin tiloihin nojau-

tuminen muotoilee merkityksiä, joilla ihminen perustelee kulloisenkin maantieteellisen ja 
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mentaalisen kehyksen. (Vilkko 2007, 14-15.)  

 

Svetlana Boym (2001, 41-55) on määritellyt nostalgialle kaksi rinnakkain elävää tehtävää: 

restoratiivisen ja reflektiivisen nostalgian. Restoratiivinen nostalgia on palauttava, traditi-

oihin ja pysyvyyteen suuntautuva. Reflektiivinen nostalgia on uutta luova, ja se suhtautuu 

tilaan ja aikaan eri tavoin. Restoratiivisen nostalgian painopiste on kotiinpaluussa ja pyr-

kimyksessä eheyttää, ja antaa voimaa: pystyttää menetetty, kaivattu koti uudelleen ja kokea 

siihen kuulumisen tunne uudelleen. Restoratiivinen nostalgia spatialisoi aikaa, varaa sitä 

tilallisuuteen ja sen muuttumattomuuden ylläpitämiseen. (Boym 2001, 41-55.) Näin se 

kietoutuu yhteen myös Paul Ricouerin (1992) narratiivisen identiteettiteorian idem- ja ipse-

identiteetin kanssa, luoden kertomusten henkilöhahmolle samuutta, pysyvyyttä ajassa, jon-

ka kautta ihminen identifioituu menneeseen itseensä.  

 

Katson restoratiivisen nostalgian olevan osa kansanomaista kulttuuria. Kansankulttuuri 

kulttuurina heijastaa kansallisia perinteitä, jonka perustana on terve järki, johon vaikuttavat 

valitsevat käsitykset arvoista ja normeista: mikä on oikein ja väärin, kaunista ja rumaa, 

hyvää ja huonoa. Kansanomainen kulttuuri on elämän ymmärtämisen ja hallinnan järjes-

telmä, jonka ohjaamana ihmiset muodostavat mielipiteensä, vakaumuksensa ja käyttäyty-

misen normit. Yksilöllisyys syntyy ainutkertaisissa elämänkerrallisissa prosesseissa, jonka 

muotoutumista kansanomainen kulttuuri ohjaa. Sen muodostama merkitysjärjestelmä on 

jatkuvuutta yli sukupolvien, uuden omaksumista ja vanhasta luopumisesta. Näin kansan-

omainen kulttuuri hidastaa ja pehmentää muutoksien vaikutuksia kansan arjessa. (Heino-

nen 2006, 49-50.)  

 

Reflektiivinen nostalgia on lähtöisin ikävän ja kaipuun sekä muistin ja menneisyyden ta-

voittamattomuuden prosesseista. Se on mietiskelevä ja hakeva, ja sen ydin on liikkeessä, 

tulemisen tilassa. (Boym 2001, 41-55.) Reflektiivinen nostalgia on narratiivisen identitee-

tin ydin. Se on kerronta, jonka kautta ihminen luo identiteetin aina uudestaan, käyttövoi-

manaan menneisyys. Anni Vilkon (2007, 18) mukaan nostalgia ilmentää modernin elämän-

tavan liikkuvuuden yhteydessä olevaa halua toistaa paluu ja tuttuuden kokemusta nopean 

muutoksen oloissa, kaipuuta jatkuvuuteen pirstoutuneessa maailmassa. Sillä on parantava 

voima, jonka avulla aika ja tila otetaan hetkeksi haltuun sekä pysähdytään olemaan läsnä 

muille ja tekemään asioita itseään varten. (Vilkko 2007, 18, 21.) 
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Musiikki välittää merkityksiä, luo yhteyksiä ihmisten välille ja rakentaa yksilöllistä identi-

teettiä. Musiikki muovaa kulttuuria, mielenmaisemia, se yhdistää ihmisiä ja mahdollistaa 

elämänohjeiden ja identiteettisen välittymisen. (Suutari 2007, 94, 113). Musiikki ajatellaan 

siis identiteetin osien yhdeksi välineeksi, samuuden ja persoonallisten piirteiden osaksi. 

Musiikin esittäminen rakentaa muusikoiden identiteettiä tuottamalla sosiaalisuuden, ruu-

miillisuuden, ajan ja paikan kokemuksia, jotka auttavat muusikoita sijoittamaan itsensä 

kulttuurisiin narratiiveihin (Järviluoma 1997, 205). Musiikin välittämät muistot ovat jokai-

sen omia ja erityisiä, mutta samalla yhteisiä luoden sukupolvikokemuksia ja sukupolvia 

yhdistäen. Monet kiinnittyvät nuoruusaikamme musiikkiin ja siihen liittyvään elämänta-

paan, jotka kantavat muistia ja identiteettiä ihmisen elämänkaaren loppuun saakka. (Im-

monen 2005, 16.) Ihminen on sitä, minkälaista musiikkia hän kuuntelee ja tuottaa. Musiik-

ki kiinnittää ihmisen aikaan ja paikkaan, tiettyyn erityiseen elämänhistoriaan, yhteisöllisiin 

narratiiveihin ja metanarratiiveihin. Se tekee meistä samoja persoonia kuin eilen, mutta se 

mikä muuttuu, on tarinat, joita itsestämme kerromme, jolloin ajassa tapahtuva kerronta 

muokkaa yksilöllisiä identiteettejä.  

 

Huikurin 70-vuotisjuhlakonsertin heijastama muusikkoidentiteetti on yksilöllinen, ontolo-

ginen narratiivi, joka heijastaa kulttuurisia ja historiallisia narratiiveja (Somers 1994). Jul-

kinen itsen kertominen noudattaa laajoja historiallisia ja yhteisöllisiä merkitysannon raken-

teita, joista minä hakee muotoa ja luonnetta ympäröivistä kulttuurisista malleista. (Mikko-

nen 2016, 62.) Nostalgia lapsuuden luonnonläheiseen kulta-aikaan on yleistä suurille ikä-

luokille (Kuusi 2007, 139). Yleistyksiä tehtäessä on kuitenkin muistettava, että jaetut muis-

tot muodostavat samoihin aikoihin syntyneistä yhteiskunnallisen sukupolven, joita ei sido 

yhteen niinkään samanikäisyys, vaan yhteiset kokemukset (Virtanen 2005, 197-198).   

 

Suurena kertomuksena Huikurin muusikkoidentiteettiä voidaan verrata suurten ikäluokkien 

maalle jääneiden miesten kertomuksiin. Se on kertomus miehestä, joka on syntynyt sotien 

jälkeiseen suurten ikäluokkien Suomeen, ja kokenut suuret kulttuuriset muutokset. Hän 

kuului myös siihen joukkoon, joka 1960-luvun suuren maaltamuuton aikaan jäi kotitilal-

leen, kun moni hänen ikätoverinsa muutti kaupunkeihin (Virtanen 2005, 202-203). Huiku-

rin tapaan maanviljelijäperheisiin syntyneet miehet jäivät naisia useimmin kotiseudulleen 

ja jäivät myös muita useimmin avioliittomarkkinoiden ulkopuolelle (Karisto, Martikainen, 

Mäki & Rahkonen 2005, 110). Maaseudulle jääneet solidarisoituivat pienviljelijä isiensä 

kanssa (Virtanen 2005, 206). Perheen arvostus ja yhteys sukuun on myös ns. suurten ikä-
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luokkien ”taviksien” ominaisuus, joihin Huikurin voidaan sanoa kuuluvan. ”Taviksilla” 

suku kulkee koko ajan tarinassa mukana ja yhteisöllisyys oli varsinkin maaseudulla tärke-

ää. Heidän elämänkulussa siirtymien rituaalinen jakaminen sukuyhteydessä ovat tärkeitä, 

jossa on kyse myös elämäntapaperinteisyydessä. (Hoikkala & Purhonen 2008, 59.)  

 

Elämäntapaperiytyvyydestä on kysymys myös lappilaisiin yhdistetyssä voimakkaassa koti-

seutuidentiteetissä, johon kuuluu tietoisuus omasta ryhmästä, sukutaustasta ja lähtökohdis-

ta sekä näiden ominaisuuksista, joiden perusteella määriteellään oma kanta toisten ihmisten 

tekemisiin ja sanomisiin (Jokinen 2003, 16). Hän myös edustaa lappilaisen miehen stereo-

typiaa: luonnossa pärjäävä, sieltä elantonsa saava ja luontoa rakastava (vrt. Jokinen 2003, 

16-17). Kuvaukseen lisättynä Huikurin tapa kertoa vakavista asioista ja tunteista kansan-

laulujen ja toisten tekemien iskelmien kautta vahvistaa myös osaltaan tosimiehen kuvaa ja 

maskuliinisuuden hegemoniaa.  

 

Huikurin muusikkoidentiteetin tarkastelu suomalaisen kansan- ja populaarimusiikin histo-

rian kautta laajentaa ontologista mikrotason tarkastelua makrotasolle. Musiikintutkimuk-

sellinen katsannon kautta Huikurin muusikkoidentiteetti näyttäytyy perin suomalaisena 

iskelmämusiikin, mollivoittoisina kappaleinaan ja valssien yleisyytenä (vrt. Kurkela 2003, 

445). Globaalien yhteyksien ja kansallisen kulttuurin risteyksessä iskelmä kallistuu enem-

män traditioon. Iskelmän ajatellaan usein symboloivan puhdasta ja aitoa suomalaisuutta, 

jonka kautta identiteettejä ja niihin liittyviä mielikuvia pyritään vahvistamaan. Iskelmän 

tehtävä kansallisen identiteetin osana on rauhoittaa muuttuvan maailman aiheuttamia muu-

toksia. (Mäkelä 2005, 23-25.) Jännittävän särön tähän kuvaan tekee Porokokin räppi. Mitä 

räppi perinnemuusikon tekemänä tarkoittaa? Identifioidaanko räppikin jo kansallisesti 

suomalaiseksi musiikiksi? Jos näin ei ole, niin Huikurin laulutuotantoon perustuen, siitä on 

kovaa vauhtia tulossa osa kansallista identiteettiä. 

 

Ohto Huikuri 70-vuotisjuhalkonsertin ohjelmisto on kuvaus 1900-luvun populaarimusiikin 

kehityksestä, kansanlauluista iskelmämusiikkiin ja räppiin. Muutos alkoi 1900-luvun tai-

teessa kaikkialla Euroopassa, kun populaarimusiikki alkoi muotoutua. Tätä muutosta pide-

tään kansanmusiikin historian suurimpana murroksena, jolloin rahvas oppi erottamaan mu-

siikistaan kansanmusiikista. Sitä ennen kaikki musiikki oli ollut vain musiikkia. Ero muun 

musiikin ja kansanmusiikin välillä alkoi tapahtua 1900-luvun alussa ja monissa kylissä 

vasta toisen maailman sodan jälkeen. (Laitinen 2003a, 7, 319.) Marko Niemelän (2007, 99) 
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mukaan muutos lähti liikkeelle teollistumisesta, kaupungistumisesta ja elintason noususta, 

joka yhdessä kulttuurisen heräämisen kanssa korotti vaatimuksia uudentyyppiselle ajan-

vietteelle, populaarikulttuurille. Paikallinen kansanmusiikki muuttui populaarimusiikiksi 

usein huomaamatta, kun kansantanssien ja paikallisten musiikkiperinteiden tyylit alkoivat 

erkaantua ja laajentua sovellettuina uusiin konteksteihin. Tämän tapahtumaketjun myötä 

muun muassa tango ja afroamerikkalaiset tyylilajit ovat jääneet suomalaiseen populaari-

musiikkiin, kun pienten paikkakuntien haitaripelimannit omaksuivat 1900-luvun alkupuo-

lella uusia tanssilajeja ja tyylisuuntia aina fokstrottiin ja jatsiin asti. Osittain improvisoi-

tuun kansanmusiikkiin pohjautuva kuulonvarainen tanssisoitto piti pintansa aina 1960-

luvulle saakka. Polkkien, valssien ja jenkkojen lisäksi ohjelmistoon otettiin fokseja ja tan-

goja, jotka ovat edelleenkin monien pelimanniorkestereiden ohjelmistossa. (Suutarila 2007, 

96-97.) Ei pidä kuitenkaan ajatella, että musiikki ennen suurta populaarikulttuurin murros-

ta olisi ollut jotenkin liikkumatonta ja paikallista. Onkin hyvä muistaa, että kulttuurivaikut-

teet, musiikki mukaan lukien ovat aina liikkuneet, siellä missä ihmisetkin. (Kan-

san)musiikki on aina ollut sekä kansainvälistä, että paikallista, joiden välillä ei ole ristirii-

taa, vaan dynaaminen jännite (Laitinen 2003b, 204-205).  

 

Huikurin ohjelmistossa elävät sovussa niin kansanlaulut, tosin tanssimusiikkiestetiikkaan 

sopeutettuna, vanha tanssimusiikki, erityisesti valssit, polkka, jenkka, tango sekä hieman 

uudempi foksi ja vielä uudempi räppi. Huikuri siis välittää oppimiaan ja tärkeinä pitämiään 

musiikillisia arvoja ja normeja eteenpäin. Näin myös minä tutkijana olen eräänlainen nos-

talgikko, koska haluan myös oppia niitä musiikin tekemisen arvoja ja normeja, joita Hui-

kuri kantaa mukanansa ja päästä näin tuntemaan menneen ajan tässä hetkessä hänen välit-

tämiensä kokemusten ja tunteiden kautta. 
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Liitteet 
 

Liite 1: Konsertin käsiohjelma 

 

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos mie olisin ”Rojupenkko” niin lopettaisin näin: ”Eipä se siinä sitte 
muuta, ja siinäpä se on se ja siitäpä se on sitte hyvä jatkaa.”  

-  Ohto Huikuri 
 

	 1. Särkyneet sirpaleet – trad. 

2. Kulkurin kutsu – säv. M. Maja 

3. Yksin täälä ystävättä kuljen –trad. 

4. Kaihon hymni – trad. 

5. Koster-valssi – säv. Davis Hellström, san. Göran Svennong,  

   suom. Kullervo Lahtinen 

6. Hiltusen polkka – säv. Vihtori Huikuri 

7. Muistoja menneestä kesästä – säv./san. Orvo Huikuri 

8. Lapsuuteni haavemaailma – säv. Ohto Huikuri,  

san. Heli Mikkola 

9. Pärjäile tuurilla -  Säv./san. Ohto Huikuri 

10. Pihlajan kesä ja syys – säv/san. Ohto Huikuri 

11. Porokokin räppi – san. Ohto Huikuri 

12. Sottiisi sääskisavuilta -  säv/sov. Ohto Huikuri 

13. Erämaalammen jenkka -  säv/sov. Ohto Huikuri 
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