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1 JOHDANTO 

 

 

Nykyajan ihmisen on lähes mahdoton arkipäivässä välttyä musiikilta. Jos edes joskus käy 

kotinsa ulkopuolella, vaikka vain marketissa ostamassa ruokaa, kuulee väistämättä musiik-

kia. Monilla soi radio kotona tai autossa taustahälynä. Melkein kaikki omistavat ainakin 

yhden levyn ja osaavat sanoa, minkälaisesta musiikista pitävät. Internet on tehnyt musiikin 

kuuntelemisen entistä helpommaksi, kun levyä ei välttämättä enää tarvitse käydä konkreet-

tisesti ostamassa kaupasta. Musiikki on jollain tavalla osa melkein jokaisen elämää, ja se 

myös määrittelee ihmisiä. Esimerkiksi hevimusiikin fanit tunnistaa usein jo ulkonäöstä. 

Arkipäivän havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että musiikki vaikuttaa monin tavoin 

ihmisen elämään ja sosiaalisiin suhteisiin. Sama musiikkimaku yhdistää, mutta yhtä hyvin 

musiikki voi toimia ihmisiä erottavana tekijänä. Musiikista kirjoitetaan ja puhutaan paljon, 

sitä kuunnellaan ja kulutetaan. Musiikki on keskeinen osa myös omaa elämääni. Tämän 

vuoksi valitsin graduni kohdeteokseksi Juha Itkosen romaanin Anna minun rakastaa 

enemmän (2005). 

 

Anna minun rakastaa enemmän (AMRE) on täynnä musiikkia. Teoksen keskushenkilö on 

suomalainen rocktähti Summer Maple, oikealta nimeltään Suvi Vaahtera, jonka äiti ja enti-

nen poikaystävä, Antti, kertovat tarinaa. Musiikki näkyy teoksessa muutenkin. Jo kannessa 

on kuva levysoittimen pyörimisnopeuden valitsimesta ja kerronnan joukkoon on ujutettu 

valtava määrä tunnettuja artisteja ja bändejä. Musiikki tuntuu olevan tärkeä osa lähes kaik-

kien romaanin henkilöhahmojen elämää. Teosta lukiessa musiikista muodostuu itsenäinen 

osa romaania, ikään kuin yksi henkilöhahmoista.  

 

Populaarimusiikki on myös graduni keskiössä. Tutkin musiikin roolia Itkosen romaanissa. 

Erityisesti keskityn henkilöhahmojen identiteettien ja musiikin väliseen suhteeseen, eli 

siihen miten henkilöhahmot rakentavat identiteettiään musiikin avulla. Samalla sivuan 

myös hiukan yleisesti sitä, miten musiikki näkyy henkilöiden elämässä ja mihin tarkoituk-

siin sitä käytetään. Tarkastelen erityisesti Antin identiteetin ja musiikin välistä suhdetta, 

mutta käsittelen jonkin verran myös muita henkilöitä, kuten Antin sekä Suvin vanhempia. 

Vanhempien yhteydessä kiinnostavia ovat erityisesti sukupolvien väliset erot suhteessa 

musiikkiin ja toisaalta musiikki sukupolvia yhdistävänä tekijänä. Koska Summer Maple, 

tai Suvi Vaahtera, on keskeinen henkilö romaanissa, keskityn häneen kokonaisen luvun 
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verran ja tutkin, minkälainen kuva rocktähdestä romaanissa muodostuu ja miten rocktäh-

teyteen vaikuttaa, että kyse on nimenomaan naisrokkarista. Samalla pohdin, miten rock-

tähden imagoa luodaan ja miten imago eroaa rocktähden yksityisestä identiteetistä. Tutki-

muksen alussa määrittelen hiukan populaarimusiikin käsitettä ja sitä, mitä sillä tässä työssä 

tarkoitetaan. Lisäksi kartoitan jonkin verran populaarimusiikin, erityisesti rockin historiaa 

ja esittelen lyhyesti artistit, joiden rooli on suurin romaanissa.   

 

 

1.1 Teoreettiset lähtökohdat 

 

Teoreettinen tausta tutkimukselleni tulee vahvasti kulttuurintutkimuksesta, jonka piirissä 

kysymys identiteetistä on jo pitkään ollut pohdinnan kohteena. Lehtonen (1998) on pohti-

nut kulttuurintutkimuksen suhdetta kirjallisuudentutkimukseen ja esittää, että toisin kuin 

realistisen kerronnan traditiossa identiteetit ovat näyttäytyneet ongelmana viime vuosi-

kymmenten kulttuurissa ja kirjallisuudessa, mikä on näkynyt sekä kulttuurin- että kirjalli-

suudentutkimuksessa. Traditionaalisissa yhteisöissä identiteetit nähtiin kiinteinä ja vakaina, 

kun taas modernissa maailmassa ne ovat aiempaa liikkuvampia, moninaisempia, henkilö-

kohtaisempia, itsereflektiivisempiä, muuttuvampia ja helpommin muutettavia. Identiteetit 

on siis alettu nähdä ongelmana tilanteessa, jossa niitä ei totutussa muodossa enää ole. (Leh-

tonen 1998: 136–137.) 

 

Lehtonen kirjoittaa identiteettien olevan ihmisten itsensä tai toisten esittämiä kertomuksia, 

tarinoita ja historioita. Identiteettejä ei voi löytää valmiina, vaan ne tuotetaan, tehdään ja 

kerrotaan muistojen, fantasioiden, kertomusten ja myyttien pohjalle. Lehtosen mukaan 

todellisuus järjestyy symbolisesti, merkkien ja merkitysten välityksellä, jolloin todellisuut-

ta ja sitä koskevia mielikuvia on yhä vaikeampi erottaa toisistaan. Ihmiset käyttävät esinei-

tä viestiminä pelissä, jolla viestivät, keitä he ovat. (Lehtonen 1998: 153, 104.)  Ihmiset 

käyttävät kulttuurin merkkejä identiteetin rakentamisen välineenä, ja myös musiikki voi 

toimia tällaisena identiteetin rakentamisen välineenä. Lehtonen viittaa faneihin, jotka eivät 

ainoastaan kuuntele musiikkia, vaan rakentavat ja manifestoivat omaa identiteettiään (Leh-

tonen 1996: 21). 

 

Tutkimuksessani identiteetin rakentumisen kannalta keskeisiä ovat Stuart Hallin ajatukset, 

joiden mukaan ihmisellä ei ole pysyvää, yhtenäistä identiteettiä, vaan sitä rakennetaan ak-
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tiivisesti. Identiteetti on Hallin mukaan historiallisesti, ei biologisesti määräytynyt, mikä 

tarkoittaa, että ihminen voi omaksua eri identiteettejä eri aikoina. (Hall 1999: 22–23.) Mu-

siikin ja identiteetin välisen suhteen tarkastelussa päälähteitäni ovat populaarimusiikkia 

tutkineet Lawrence Grossberg ja Simon Frith. Keskeinen on erityisesti Grossbergin kehit-

telemä affektioteoria, jonka mukaan ihminen rakentaa identiteettiään erilaisten panostus-

karttojen avulla. Affektin käsitettä avaan enemmän luvussa 3. Lyhyesti määriteltynä se 

tarkoittaa, että ihminen päättää, mistä asioista tekee itselleen merkityksellisiä. Kun panos-

taa tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi musiikkiin, se muodostuu merkitykselliseksi ja alkaa 

määrittää arkielämää. (Grossberg 1995: 41–43.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Summer Mapleen keskittyvässä luvussa tukeudun etenkin Laura Ahosen ja Janne Mäkelän 

kirjoituksiin artistin imagon rakentamisesta ja tähteydestä. Ahonen on erotellut artistin 

julkisesta imagosta kolme erilaista kategoriaa (Ahonen 2007: 19). Niiden avulla tutkin, 

miten Summer Maplen imagoa romaanissa luodaan ja minkälainen imago Summer Maplel-

la on. Naisrokkarista muodostettua kuvaa tutkiessani käytän hyväkseni kirjoituksia naisen 

asemasta rockkulttuurissa. Vaikka tämä osa tutkimuksestani lähenee hieman feminististä 

kirjallisuudentutkimusta, pääpaino on kuitenkin populaarimusiikissa, eikä tarkoituksena 

ole varsinaisesti tehdä feminististä tutkimusta.  

 

Kuten jo aiemmin mainitsin, identiteettien voi aina ajatella olevan kertomuksia. Tutkimuk-

sen lopussa käsittelen hieman kerronnan ja identiteetin välistä suhdetta ja hyödynnän joi-

tain narratologian piirissä esiteltyjä ajatuksia identiteetistä. Samassa yhteydessä sivuan 

hieman myös romaanin intertekstuaalisia viittauksia. Kiinnostavaksi kertomisen ja identi-

teetin välisen suhteen tekee se, että tutkimukseni käsittelee romaanin fiktiivisiä henkilö-

hahmoja, joista yksi keskeisistä tarkastelun kohteista toimii myös toisena romaanin kerto-

jana.  

 

 

1.2 Teoksen esittely 

 

Juha Itkosta voisi ehkä luonnehtia sukupolven ääneksi, ja hän on yksi sukupolvensa arvos-

tetuimpia kirjailijoita. Itkosen romaaneja on palkittu ja valittu palkintoehdokkaaksi. Sekä 

ensimmäinen romaani Myöhempien aikojen pyhiä (2003) että 2007 ilmestynyt Kohti valit-

tiin Finlandia-palkintoehdokkaaksi. Anna minun rakastaa enemmän sai Valtion kirjalli-
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suuspalkinnon. Romaania Anna minun rakastaa enemmän luonnehditaan Parnassossa 

(Ruskeepää 2005: 73–74) julkaistussa arvostelussa suureksi sukupolviromaaniksi. Kohti-

romaanissa Itkonen tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen ja kirjoittaa tsunamista ja sen vaiku-

tuksista paikallisille sekä tuhoa kauempaa seuranneille. Teoksessa keskitytään seuraamaan 

yhden suomalaisen perheen jäseniä kriiseineen, ja jälleen Itkonen kuvaa sukupolvien väli-

siä eroja ja yhtäläisyyksiä. 2010 ilmestynyt romaani Seitsemäntoista (2010) käsittelee nuo-

ruutta, mutta myös itseironisesti kirjoittamista ja kirjailijan julkista elämää. Itkonen pysyy 

uskollisena valitsemalleen linjalle uusimmassa romaanissaan Hetken hohtava valo (2012) 

ja kirjoittaa sukupolviromaanin. Myös teemat ovat tuttuja aikaisemmista romaaneista. Par-

nasson arvostelussa (4/2012) romaania kuvaillaan tarinaksi unelmiaan etsivistä ihmisistä, 

ristiriitaisista perhesuhteista ja arvomaailmojen yhteentörmäyksistä. Samalla romaani kä-

sittelee muistoja, muistamista, kuviteltuja maailmoja ja hetkellisiä kohtaamisia. (Vesanen, 

Maija 2012.)  

 

Pitkälti samoja teemoja käsittelee myös Anna minun rakastaa enemmän, joka kertoo siis 

tarinan suomalaisesta rocktähdestä, Summer Maplesta. Itkonen käyttää usein teoksissaan 

useita kertojia. Näin on myös Anna minun rakastaa enemmän -romaanissa, jossa Suvin äiti 

ja nuoruuden poikaystävä Antti toimivat kertojina. Teoksessa kertojat vuorottelevat luvuit-

tain. Uusia näkökulmia aiheeseen tuodaan myös Summer Maplesta kertovilla lehtiartikke-

leilla. Kaiken keskipisteenä on kuitenkin koko ajan Suvi, tai Summer Maple. Suvin äiti, 

Leena, muistelee Suvin lapsuutta ja nuoruutta mutta kertoo myös nykyhetkestä sekä omista 

ja Suvin isän vaikeuksista sopeutua Suvin tähteyteen. Suvin lapsuus ja nuoruus kuvataan 

romaanissa hyvin tavallisina: hän asuu perheineen suomalaisessa pikkukaupungissa ja har-

rastaa taitoluistelua ja viulunsoittoa. Myöhemmin nuoruudessa Suvista kehittyy runotyttö, 

joka lukee Edith Södergrania ja lähtee opiskelemaan englantilaista filologiaa. Äiti pohtii 

Suvin kasvatusta ja niiden ominaisuuksien kehittymistä, jotka myöhemmin mahdollistavat 

Summer Maplen synnyn. Suvi on ainoa lapsi, joka on saanut vanhempien jakamattoman 

huomion ja toisaalta häneen ovat kohdistuneet kaikki menestymisen paineet. Äiti miettii, 

miten Suvin julkinen ja yksityinen identiteetti eroavat toisistaan ja miten Suvin julkinen 

identiteetti vaikuttaa heidän suhteeseensa.  

 

Antin kertomus jakaantuu romaanissa tavallaan kahteen osaan. Hän kertoo elämästään Su-

vin kanssa, mutta toisaalta kuvailee nykyistä pikkuporvarillista elämäänsä Espoossa vai-

monsa Elisan kanssa. Antti muistelee nuoruuden seurustelusuhdettaan Suviin ja heidän 
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yhteistä bändiään, jonka he perustavat, kun muuttavat lukion jälkeen Helsinkiin. Suvi kui-

tenkin jättää bändin ja aloittaa soolouran, joka vie hänet rocktähteyteen. Antti menee tahol-

laan naimisiin, ja hänen vaimoaan voisi luonnehtia Suvin vastakohdaksi. Antin kertomuk-

sessa hänen avioliittonsa Elisan kanssa päättyy eroon, ja Suvi pyytää häntä luokseen New 

Yorkiin auttamaan uuden levyn tekemisessä. Antti seuraa Suvia Amerikkaan ja toimii 

aluksi jonkinlaisena neuvonantajana. Lopulta Antti ja Suvi palaavat yhteen, Antti palkataan 

bändin kitarateknikoksi, ja hän pääsee mukaan bändin maailmankiertueelle. Suville ja An-

tille syntyy lapsi, ja he asettuvat kiertueen jälkeen asumaan New Yorkiin. Romaanin lopus-

sa paljastuu kuitenkin, että Antilla ei nuoruuden seurustelusuhteen jälkeen ole ollut mitään 

tekemistä Suvin kanssa ja että hänen uusi elämänsä Suvin kanssa Amerikassa on kokonaan 

kuviteltua. Kuvitelmansa Antti on kirjoittanut kotonaan Espoossa mustakantisiin vihkoihin. 

Todellisuudessa hän on palannut yhteen vaimonsa Elisan kanssa, opettaa historiaa ja elää 

muutenkin tavallista keskiluokkaista elämää.   

 

 

1.3 Teoksen rakenne ja musiikki 

 

Musiikki näkyy Itkosen romaanissa paitsi sisällössä, myös kielen tasolla ja romaanin ra-

kenteessa. Teos on jaksoteltu kokonaisuuksiin, jotka on nimetty musiikista tutuilla termeil-

lä: intro, verse, bridge, chorus, fade out ja encore. Romaani alkaa jaksolla intro, jossa esi-

tellään yksi teoksen toistuvista motiiveista. Intro koostuu Suvin äidin muistosta, jossa pieni 

Suvi pyydystää sisälle vangiksi jääneen perhosen ja päästää sen vapauteen. Myöhemmin 

romaanissa motiivi perhosen pyydystämisestä toistuu useita kertoja, ja se liitetään musiikin 

tekemiseen. Antin mielestä hyvän pop- tai rockkappaleen tekeminen on yhtä vaikeaa kuin 

perhosen pyydystäminen. Perhosmotiivi yhdistyy myös Suviin, kun hän käyttää isänsä ku-

vaamaa vanhaa kaitafilmiä perhosen pyydystämisestä musiikkivideonsa materiaalina. Mu-

siikissa intro toimii usein ikään kuin johdatteluna aiheeseen, ja sellaisena sen voisi ymmär-

tää myös romaanissa. 

 

Introa seuraa teoksessa 1. verse, kuten myös kokemukseni mukaan useimmissa popkappa-

leissa. Kahden ensimmäisen osan jälkeen romaani ei kuitenkaan enää noudattele popkap-

paleen perinteistä kaavaa. Popkappaleissa säkeistöä yleensä seuraa kertosäkeistö, toinen 

säkeistö ja uudelleen kertosäkeistö, minkä jälkeen mahdollisesti siirrytään väliosan kautta 

niin kutsuttuun c-osaan ja jälleen kertosäkeeseen. Romaanissa sen sijaan väliosa, eli brigde 
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on heti 1. versen jälkeen, ja c-osan sijaan bridgestä siirrytään suoraan kertosäkeeseen eli 

chorukseen. Choruksen jälkeen tulevia osia ei ole nimetty enää popkappaleen osien mu-

kaan, vaan niistä ensimmäinen on kappaleiden lopuille tyypillinen esitysohje fade out ja 

jälkimmäinen konserteista tuttu encore.  

 

Romaania ei siis voi lukea täysin samalla tavoin kuin kuuntelisi popkappaletta, mutta sisäl-

lön kannalta osien nimien voi kuitenkin ajatella olevan merkityksellisiä. 1. versessä keski-

tytään kuvaamaan Suvin elämää ennen kuin Summer Maplesta varsinaisesti tulee suuri 

tähti. Antti kuvailee todellista nuoruudenajan suhdettaan Suviin, ja Suvin äiti muistelee 

Suvin lapsuutta ja nuoruutta. Bridge-jaksossa Antti muuttaa New Yorkiin Suvin avuksi, ja 

siinä kuvataan Suvin uuden bändin alkuvaikeuksia. Jakso sisältää myös kuvauksen Suvin 

ja Antin viettämästä yhteisestä Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivästä, jolloin he Antin kuvi-

telmissa jälleen päätyvät yhteen. Suvin kolmannella levyllä on myös kappale nimeltään 

Brooklyn Bridge, joka kuvaa entisten rakastavaisten kohtaamista Yhdysvaltojen itsenäi-

syyspäivänä New Yorkissa. Jakson nimi viittaa siis ehkä myös Suvin kirjoittamaan kappa-

leeseen ja samalla sitä voi ajatella ikään kuin siltana Suvin suurempaan menestykseen. 

Voisi myös kuvitella, että Suvin kirjoittama kappale on toiminut ainakin jollakin tasolla 

Antin kuvitelmien lähtökohtana tai innoittajana.  

 

Kuten kertosäkeistöissä yleensä, myös romaanin choruksessa volyymi lisääntyy. Chorus-

jaksoon sijoittuvat Antin kuvitelmien huippuhetket. Suvin bändi on menestyksensä huipul-

la, ja Antti on bändin mukana oikealla rockkiertueella. Toiseksi viimeinen jakso, fade out, 

lipuu nimensä mukaisesti hiljalleen kohti loppua. Antin kuvitelmat alkavat vähitellen pal-

jastua kuvitelmiksi, ja Suvi uupuu rocktähden hektiseen ja vaativaan elämään, päättää ka-

dota hetkeksi yleisön silmistä ja joutuu turvaamaan äitinsä apuun. Choruksen tapahtuma-

vyöryn jälkeen romaani ikään kuin vähitellen hiljenee ja tapahtumien vauhti hidastuu. Ro-

maanin päättävä encore viittaa Suvin paluuseen ja koostuu vain yhdestä lehtiartikkelista, 

jossa Suvi kertoo toipumisestaan ja ilmoittaa olevansa valmis palaamaan työhön.    
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2 POPULAARIMUSIIKKI ROMAANISSA 

 

 

2.1 Mitä on populaarimusiikki? 

 

Tarkastellessani musiikin suhdetta henkilöhahmoihin ja romaanin esittämää kuvaa rock-

tähdestä yksi keskeisimmistä käsitteistä on populaarimusiikki. Teoksen musiikki kiistatta 

on populaarimusiikkia, mutta sen määritteleminen on vaikeaa, jopa lähes mahdotonta. Po-

pulaarimusiikkia ja sen alalajeja on yritetty määritellä monista eri lähtökohdista, mutta se 

tuntuu pakenevan kaikkia määrittely-yrityksiä. Tässä luvussa esittelen joitakin kulttuurin- 

ja musiikintutkimuksen yrityksiä populaarimusiikin määrittelemiseksi. Koska Summer 

Maplea luonnehditaan teoksessa nimenomaan rocktähdeksi ja teoksen luoma kuva rock-

tähdestä on yksi työni keskeisiä teemoja, yritän hahmotella myös, mitä on rockmusiikki ja 

miten se eroaa muista populaarimusiikin alalajeista, erityisesti popmusiikista.  

 

Perinteisen näkemyksen mukaan populaarimusiikki on hahmottunut massakulttuurina, vas-

takohtana korkeakulttuurille. Tätä näkemystä edustaa muun muassa yksi ensimmäisistä 

populaarimusiikin tutkijoista, Theodor W. Adorno, joka analysoi artikkelissaan ”On Popu-

lar Music” (1941) hyvin kriittisesti populaarimusiikkia suhteessa klassiseen, hänen sano-

jensa mukaan vakavaan musiikkiin. Adornon mukaan populaarimusiikki on rakenteeltaan 

hyvin pitkälti standardisoitua ja kaavamaista, ja kaikki uutuudet populaarimusiikissa ovat 

vain näennäisiä. Populaarimusiikki on suunnattu sellaisille massoille, jotka haluavat vapaa-

aikanaan rentoutua ja samalla viihtyä ilman vaivannäköä. Populaarimusiikki on kaavamais-

ta ja valmiiksi pureskeltua, minkä vuoksi sen kuunteleminen ei vaadi paneutumista tai kes-

kittymistä. Adorno kutsuukin populaarimusiikkia sosiaaliseksi sementiksi. (Adorno 1941: 

302–311.) Myöhemmin Adornon näkemyksiä on kritisoitu voimakkaasti. Toisaalta Ador-

non ajatuksissa on nähty myös ansioita. Esimerkiksi populaarimusiikin historiasta kirjoit-

taneet Kari Kallioniemi ja Hannu Salmi (1995) arvioivat, että vaikka Adorno massakult-

tuurikritiikin mukaisesti kieltää populaarimusiikin luovan potentiaalin ja tekee sen kuuli-

joista passiivisia, tuo se myös esiin piirteitä, joiden varaan populaarimusiikki on rakennet-

tu. Kallioniemen ja Salmen mukaan yhteisten ja yksityisten muistojen virittäminen ja men-

neen ajan nostalgisointi on ollut alusta lähtien iskelmä- ja populaarimusiikin keskeistä si-

sältöä. (Kallioniemi & Salmi 1995: 95.) 
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Yhteistä kaikille Adornon jälkeisille populaarimusiikin määrittely-yrityksille tuntuu olevan 

määrittelyn vaikeus. Vaikuttaa siltä, että populaarimusiikkia on mahdoton määritellä yksi-

oikoisesti esimerkiksi musiikillisin perustein. Monet tutkijat ovatkin esittäneet muita näkö-

kulmia huomioon ottavia populaarimusiikin määrittely-yrityksiä. Populaarimusiikin tutkija 

Roy Shuker erottelee kolme lähestymistapaa, joista populaarimusiikkia voi yrittää määri-

tellä. Voi painottaa suosiota, jolloin populaarimusiikki määritellään kuuntelijoiden määrän 

mukaan. Toisaalta jotkut tutkijat ajattelevat, että kaupallisuus on populaarimusiikin määrit-

telemisen avain: populaarimusiikki on tehty kaupallisia tarkoituksia varten. Kaupallisuu-

den korostaminen on yhteydessä suosion korostamiseen, koska kaupallisuutta voidaan ar-

vioida listojen tai radiosoiton avulla. Tällaisessa määritelmässä jotkut genret sisällytetään 

populaarimusiikkiin ja toiset suljetaan sen ulkopuolelle. Molemmissa lähestymistavoissa 

kohdataan samoja ongelmia. Kaikki populaarimusiikkiin yleisesti luokitellut genret eivät 

välttämättä ole suosittuja, kun taas esimerkiksi klassisella musiikilla on oma vakiintunut 

kuuntelijakuntansa. Kolmas lähestymistapa on Shukerin mukaan identifioida populaarimu-

siikki tiettyjen musiikillisten ja musiikin ulkopuolisten piirteiden avulla. Shuker väittääkin, 

että tyydyttävän populaarimusiikin määritelmän tulisi sisältää sekä musiikillisia että sosio-

ekonomisia piirteitä. Kaikki populaarimusiikki sisältää lukuisia musiikillisia perinteitä, 

tyylejä ja vaikutteita. Se on samalla myös kaupallinen tuote, joka on ideologisesti merkit-

tävä monille sen kuluttajille. (Shuker 1998: 227–228.) 

 

Kallioniemi ja Salmi puolestaan luettelevat kahdeksan eri näkökulmaa populaarikulttuuri-

käsitteen määrittelylle. Populaarikulttuurin voi ajatella olevan enemmistön kulttuuria, (ta-

junta)teollisuutta, mediakulttuuria, taiteen negaatiota tai viihdettä, vastakulttuuria, moder-

nia kaupunkikulttuuria, kansanperinnettä tai elämäntapa ja siihen liittyvä ideologia. (Kal-

lioniemi & Salmi 1995: 12.) Mäkelä on viitannut Simon Frithin viisitahoiseen populaari-

musiikin määrittelyyn. Sen mukaan populaarimusiikki viittaa musiikkiin, joka tehdään 

kaupallisiin tarkoituksiin tietyssä legaalisessa (tekijänoikeus) ja taloudellisessa (markkina-

järjestelmässä) ja joka tehdään käyttämällä jatkuvasti muuttuvaa tallennustekniikkaa. Se 

koetaan erityisesti massamedioiden kautta ja nautitaan sosiaalisesti (esimerkiksi fanius) ja 

ruumiillisesti (tanssi). Lisäksi populaarimusiikkia määrittää musiikillisen muodon hybridi-

syys. Yleensä populaarimusiikin määrittelyssä kohteena on musiikillinen ilmaisu eli se, 

miltä populaarimusiikki kuulostaa. Frithin määritelmässä sen sijaan musiikillinen ilmaisu 

on vain yksi osa-alue, joka lisäksi on hyvin moniselitteinen. Jos populaarimusiikkia määrit-

tää musiikillisen muodon hybridisyys, on vaikea sanoa, miltä populaarimusiikki kuulostaa. 
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(Mäkelä 2011: 19.) Tätä mieltä ovat myös Marko Aho ja Antti-Ville Kärjä Populaarimu-

siikin tutkimus -teokseen kirjoittamassaan johdannossa. Heidän mukaansa suurimpaan 

osaan populaarimusiikkia liittyy tietynlainen tekemisen tapa ja sen myötä omaleimaiset 

musiikilliset piirteet, mutta populaarimusiikkia ei siitä huolimatta voi määritellä vain mu-

siikillisesti. (Aho & Kärjä 2007: 11–12.) Populaarimusiikkia onkin jossain määrin helpom-

pi määrittää lakiin, markkinoihin, teknologiaan, mediaan ja vastaanottoon liittyvien piirtei-

den kautta. Jos yrittää määrittää, miltä populaarimusiikki kuulostaa, törmää väistämättä 

ongelmiin. Populaarimusiikki ei ole pysyvä termi, vaan se on hyvin joustava ja muuttuva 

käsite, joka saa erilaisia merkityksiä eri ajoissa ja paikoissa. Mistä tahansa musiikista voi 

tulla populaarimusiikkia, esimerkiksi tämän päivän taidemusiikki voi olla huomisen popu-

laarimusiikkia. (Mäkelä 2011: 19.) 

 

Aho ja Kärjä erottelevat kolme piirrettä, jotka luonnehtivat populaarimusiikkia. Näistä en-

simmäinen on sosiaalisten, kansallisten, etnisten ja tyylirajojen ylittyminen. Koska kaikilla 

on periaatteessa mahdollisuus osallistua populaarimusiikin kulutukseen, se on lähtökohtai-

sesti demokraattista musiikkia. Toinen piirre on kiinteä yhteys teknologian innovaatioihin. 

Moderni, teollisen monistamisen avulla massoille suunnattu populaarimusiikki on Ahon ja 

Kärjän mukaan mekaanissähköisen äänentallennuksen ja -toiston tulos ja sen historia kyt-

keytyy kaikissa vaiheissaan läheisesti sekä viestintäteknologian ja median että soitinlaite-

tekniikan kehitykseen. Esimerkiksi viime aikojen nopeasti edennyt digitaalisuus on mullis-

tanut soittimet, kodin viihde-elektroniikan ja musiikin jakelujärjestelmät. Kolmas populaa-

rimusiikkia luonnehtiva piirre on massatuotanto ja kaupallisuus. Näiden piirteiden lisäksi 

populaarimusiikki on koko historiansa ajan nivoutunut korkean ja matalan, arvokkaan ja 

arvottoman määrittelyihin ja ideologisiin arvohierarkioihin. Populaarimusiikki on aina näh-

ty esteettisesti vähempiarvoisena, kun sitä on verrattu eri aikoina esimerkiksi taiteeseen tai 

folkloreen. (Aho & Kärjä 2007: 12–15.) 

 

Mäkelän mukaan määrittelyn vaikeus johtuu kahdesta seikasta: miten ”populaari” ymmär-

retään ja mitä oikeastaan on ”musiikki”. Populaari viittaa etymologisesti latinan kielen 

sanaan populus, joka tarkoittaa kansaa tai enemmistöä ja toisaalta myös termiin popularis, 

jolla tarkoitetaan kansalle kuuluvaa. 1400-luvun Englannissa termiä popular käytettiin 

lakiin ja politiikkaan liittyvänä ilmaisuna viittaamaan ”matalaan”, ”vulgaariin” ja ”tavalli-

siin ihmisiin”. Tämä näkemys alkoi muuttua vasta 1700-luvulla, jolloin populaari alkoi 

tarkoittaa myös suosittua ja laajalle levinnyttä. Viime vuosikymmenet populaarimusiikki-
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termi onkin yleistynyt etenkin länsimaissa tarkoittamaan musiikkia, joka on suosittua. Po-

pulaarimusiikki ei kuitenkaan taivu pelkästään suosion kautta määriteltäväksi: kaikki popu-

laarimusiikki ei ole suosittua eikä kaikki suosittu musiikki populaarimusiikkia. Mäkelä 

antaa esimerkiksi tilanteen, jossa tähtitenori esiintyy täydelle jäähallille ja samaan aikaan 

läheisessä rokkibaarissa kymmenen ihmistä kuuntelee hard rock -yhtyettä. Kumpi on täl-

löin populaaria musiikkia? Lisäksi esimerkiksi suurin osa Suomessa tuotetusta niin sano-

tusta populaarimusiikista ei myy kovin hyvin. Suosion lisäksi populaarimusiikkia on yritet-

ty määritellä myös esteettisesti. Historiallisesti populaarimusiikki on nähty usein taiteen 

vastakohdaksi, joksikin sellaiseksi, joka jää korkeatasoisen luovan toiminnan ulkopuolelle 

ollen harmitonta, helppoa ja viihdyttävää. Erilaiset taideideologiat ja -liikkeet ovat kuiten-

kin vaikuttaneet moderniin populaarimusiikkiin jo useiden vuosikymmenten ajan. 1960-

luvun brittipopin estetiikan on väitetty kumpuavan musiikintekijöiden taidekoulutaustasta 

ja rockin neromyytin puolestaan romantiikan taideideologiasta. Näistä seikoista huolimatta 

estetiikkaan nojaava jaotteluperinne on hyvin voimakas. Mäkelän mukaan voidaan kuiten-

kin väittää, että ei-populaareiksi mielletyt musiikit, kuten taidemusiikki, kansanmusiikki ja 

jazz, ovat esteettisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja muilla tavoin ujuttautu-

neet populaarin maailmaan. Kun yhtäläisyyksiä tuntuu olevan enemmän kuin eroja, kyse 

onkin nykyään enemmän institutionaalisista rajanvedoista kuin suosioon, estetiikkaan tai 

muihin seikkoihin perustuvista eroista. (Mäkelä 2011: 21–22.) 

 

Mäkelän mukaan tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta populaarimusiikin yksiselitteiseen 

määritelmään pyrkimisen sijaan onkin oleellisempaa selvittää ja ymmärtää, millaisia ilmi-

öitä ja merkityksiä ihmiset liittävät populaarimusiikkiin eri aikoina ja eri paikoissa. Tästä 

huolimatta Mäkelä on omien sanojensa mukaan huvikseen yrittänyt kehitellä edes jonkin-

laista täsmennystä populaarimusiikille ja on päätynyt seuraavaan lauseeseen: ”Populaari-

musiikki on pääosin laajoille markkinoille tarkoitettua musiikkia, jonka tekemiseen, tallen-

tamiseen, levittämiseen ja kokemiseen käytetään kunkin ajan uusinta teknologiaa ja jota 

määrittävät tyylien moninaisuus ja useimmiten vahvat rytmiset ainekset” (Mäkelä 2011: 

23.) Vaikka populaarimusiikkia on lähes mahdoton tyhjentävästi määritellä, tässä työssä 

tarkoitan populaarimusiikin käsitteellä pop- ja rockmusiikkia, vaikka se kiistatta sisältää 

myös muita musiikin lajeja. 

 

Rockmusiikkia voi varsin ongelmitta pitää yhtenä populaarimusiikin alalajina, mutta se 

jakaantuu myös itse useisiin alalajeihin. Simon Frithin mukaan myös rockia voi yrittää 
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määritellä useista eri näkökulmista. Puhtaasti sosiologinen määritelmä keskittyy rockin 

tuottamisen ja kuluttamisen prosesseihin, jolloin rockia voisi luonnehtia musiikiksi, joka 

on kaupallisesti tuotettu kulutettavaksi nuorten massakulttuurissa. Musiikillisesti rockin 

voi erottaa yhdeksi pop-genren alalajiksi. Sitä voi lähestyä myös ideologiselta kannalta, 

jolloin liittämällä rockin musiikillisiin kuvauksiin, kuten folk-rock tai country-rock, kiinni-

tetään huomiota tarkoituksiin (intention) ja vaikutuksiin. (Frith 1983: 11.) Shukerin mu-

kaan rock on laaja yläkäsite, joka sisältää valtavan määrän alalajeja, jotka ovat kehittyneet 

rock’n’rollin pohjalta. Rockin ajatellaan usein olevan merkityksellisempää kuin popin, ja 

se yhdistetään rehellisyyteen, vilpittömyyteen ja aitouteen. (Shuker 1998: 263.) 

 

Romaanissa Antti määrittelee aktiivisesti populaarimusiikkia. Hänen ajattelussaan rock-

musiikki vertautuu ehdottomasti taiteeseen. Hän puhuu useamman kerran rockista taiteen-

lajina ja erottaa sen selkeästi massoja miellyttävästä popmusiikista. ”– – hänen [Suvin] 

valitsemansa taiteenlaji oli yksinkertainen vain näennäisesti ja että se itse asiassa on paljon 

vaikeampi kuin monet muut; on naurettavan helppoa säveltää yhdentekevä poplaulu ja 

hämmästyttävän vaikea kirjoittaa hyvä?” (AMRE 287.) Kuten sitaatista käy ilmi, Antti 

käyttää käsitteitä pop ja rock samaan tapaan kuin ihmiset arkikeskusteluissa: pop tarkoittaa 

populaarimusiikkia yleensä, ja rock on yksi sen alalajeista. Luvussa 2.3 erittelen tarkem-

min Antin käsityksiä hyvästä ja huonosta musiikista. Mielenkiintoista populaarimusiikin 

määrittelyn kannalta on, että Antti rinnastaa rockmusiikin niin kutsuttuun korkeakirjalli-

suuteen. Hän luettelee samassa lauseessa bändit Kent, Cure ja Joy Division sekä Södergra-

nin ja Sartren, jotka kaikki edustavat Antin mielestä henkisenä ravintona samaa kastia.   

 

Populaarimusiikin hienous liittyy Antin mielestä sen ajattomuuteen. Vaikka populaarimu-

siikki muuttuu jatkuvasti ja jokin levy saattaa näennäisesti kiinnittyä tiettyyn aikaan tai 

yhteiskunnalliseen tilanteeseen, hyvät popkappaleet kestävät aikaa ja niitä kuunnellaan 

vuosikymmeniä niiden säveltämisen jälkeen. Joissakin tilanteissa musiikki välittää parem-

min tunteita kuin mihin sanat pystyvät.   

 

Hän [Suvi] tajusi, että hänen sanansa eivät poikkeaisi kenenkään toisen sa-

noista: ne vain pettäisivät hänet ja hukkuisivat sanojen tulvaan. Sen sijaan 

Suvilla oli musiikkinsa, uudet ällistyttävät kappaleensa, ja Suvi esitti ne täy-

dellisesti. Biisit saivat lisävoimaa siitä surkeasta päivästä, sillä hetkellä ne 

tuntuivat suorastaan kiinnittyvän siihen, mutta hienous oli siinä, että ne kap-

paleet eivät ehkä Riches Undergroundia lukuun ottamatta olleet sidoksissa 

mihinkään idioottimaiseen sotaan. Ne olivat vain popkappaleita, jotka jatkai-
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sivat elämäänsä vuosikymmeniä ja välittäisivät koko elinikänsä ajan täysin 

vapaasti kaikkia niitä tunteita joita popkappaleet välittävän, toisin sanoen 

kaikkia tunteita. (AMRE 216−217) 

 

 

 

2.2 Populaarimusiikin historia ja romaanin keskeiset artistit 

 

Itkosen romaanissa hahmottuu henkilöiden kuunteleman musiikin välityksellä kuva pop- ja 

rockmusiikin historiasta 1960-luvulta tähän päivään. Sekä Suvin että Antin vanhempien 

nuoruudessa 1960- ja 70-luvuilla kuuntelemaa musiikkia on mukana kerronnassa. Toisaalta 

romaanissa hahmottuu Suvin ja Antin välityksellä heidän nuoruutensa musiikki 1990-

luvulta alkaen, ja heidän musiikkimakujensa kehitystä seurataan aina 2000-luvun alkuvuo-

siin saakka. Kuten johdannossa mainitsin, teosta on luonnehdittu sukupolviromaaniksi. 

Romaanissa käsitellään muiden teemojen ohella sukupolvien välisiä eroja ja yhtäläisyyk-

siä. Yhteiskunta ja sen mukana populaarikulttuuri ja populaarimusiikki muuttuvat. Musii-

kin avulla eri sukupolvien edustajat voivat kuitenkin löytää myös yhteyden toisiinsa. Mu-

siikin merkitystä sukupolvien yhdistäjänä ja toisaalta erottajana käsittelen tarkemmin kol-

mannessa luvussa. Seuraavaksi hahmottelen hieman Itkosen teoksen kannalta olennaista 

pop- ja rockmusiikin kehitystä ja historiaa sekä esittelen hieman keskeisimpiä teoksessa 

mainittuja artisteja ja bändejä. Historiasta esittelen rockmusiikin syntyyn vaikuttaneita te-

kijöitä ja rockin varhaisia vuosikymmeniä. Lisäksi keskityn Antin ja Suvin vanhempien, 

sekä toisaalta Suvin ja Antin nuoruuden musiikkiin. Eli esittelen hiukan 60- ja 70-luvuilla, 

ja toisaalta 90-luvulla vaikuttaneita populaarimusiikin genrejä.  

 

Populaarimusiikin tai laajemmin populaarikulttuurin tai ”populaarin” historian alkupistettä 

on vaikea määrittää tarkasti. Enemmistön, populuksen, kulttuuria on ollut antiikista lähtien, 

ja sieltä nykyaikaan saakka populaarikulttuurin luonnehdinta ja määritteleminen ovat liit-

tyneet alempiin yhteiskuntaluokkiin, luokkarajojen määrittelyyn sekä kulttuurisen vallan 

käyttöön näillä alueilla. (Kallioniemi ja Salmi 1995: 31.) Itkosen romaanin kannalta kes-

keinen pop- ja rockmusiikki on kehittynyt voimakkaimmin 1900-luvun aikana, joten keski-

tyn tässä esittelemään populaarimusiikin historiaa 1900-luvun alusta tähän päivään.  

 

Kun tekniikka 1900-luvun alkupuolella alkoi kehittyä ja populaarimusiikki näkyi yhä 

enemmän mediassa, se mahdollisti monien uusien musiikkityylien tulon julkisuuteen. Tä-
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män seurauksena afroamerikkalainen populaarimusiikki alkoi vallata alaa perinteiseltä mu-

sic hall -laulelmalta ja kaupungistuneilta kansanmusiikin muodoilta. Musiikkitieteilijä 

Pekka Jalkanen on esittänyt ajatuksen, jonka mukaan 1900-luvun alun viihdemusiikkikäsi-

tyksessä huipentui sentimentaalisen ja hilpeän välinen kontrasti, esimerkiksi ravintoloissa 

soitetun tanssimusiikin täytyi olla joko hidasta ja tunteellista tai harmittoman hilpeää. Tä-

mä kontrasti on vakiintunut viihdemusiikin ”syvärakenteeksi”. Aikakauteen liittyi moder-

nin ja eksotiikan kaipuu, joka lisäsi kiinnostusta rytmimusiikkia kohtaan ja vaikutti esi-

merkiksi jazzin ja ragtimen suosioon. Afroamerikkalaisen tai mustan musiikin suosion 

lisääntyminen muovasi populaarimusiikin kehitystä siihen suuntaan, minä me sen tun-

nemme tänä päivänä. 1920-luvulla äänilevyteollisuus ja radio kehittyivät ja toivat musiikin 

tavallisen kuuntelijan ääreen. Levyteollisuus alkoikin 1920-luvulta lähtien kiinnittyä yhä 

enemmän populaarimusiikin yhteyteen, ja teollis-teknologisella kehityksellä on ollut vahva 

rooli siinä, miten ja minkälaista musiikkia on tuotettu, välitetty ja vastaanotettu. (Kal-

lioniemi ja Salmi 1995: 93–97.)  

 

Toisen maailmansodan jälkeistä aikaa on luonnehtinut voimakkaasti populaarimusiikin 

murros ja kehittyminen osaksi länsimaisen ihmisen arkipäivää. Sotien jälkeen alkanut nuo-

riso- ja vastakulttuurien esiinmarssi, 1960-luvun ”uuden nuorekkuuden” aika, popmusiik-

kiin vakiintunut vuosikymmenajattelu, nostalgisointi ja populaarimusiikin kaupallisen 

merkityksen lisääntyminen ovat osa aikakautta, jonka kehitys jatkuu edelleen. 1950-luvulla 

alkoi rock’n’rollin murros. Sotien jälkeinen noususuhdanne loi uuden taloudellis-

yhteiskunnallisen tilanteen, johon kuuluivat muun muassa kulutusoptimismi, teknologiset 

murrokset ja nuorison lisääntyvä kuluttaminen. 50-luvulla rock’n’rollista muotoutui meta-

fora uutuudelle ja modernille. Rock’n’roll toi swing-pohjaisen tanssimusiikin ja pateettis-

ten ja sentimentaalisten laulajien muodostaman siloitellun kuvan rinnalle näkemyksen, 

miten amerikkalaisen musiikin perintö voisi olla rikkaampi kuin sen hetkiset hittilistat an-

toivat ymmärtää. Musiikillisessa mielessä rock’n’rollkin on huomattavasti laajempi käsite 

jo 50-luvulla kuin mitä sen tunnetuimpien edustajien perusteella voisi päätellä. Charlie 

Gillet on erottanut toisistaan viisi täysin toisistaan riippumatta syntynyttä rhythm & blues -

pohjaista tyyliä, jotka tulivat tunnetuiksi rock’n’rollin nimellä. Kaikkien näiden pohjana oli 

valkoisten country & western-musiikki ja mustan kulttuurin blues ja gospel. Sekä 

rock’n’roll että uuden yhteiskunnallisen tietoisuuden synnylle pohjaa luonut folk haastoi-

vat periamerikkalaisia valkoisen keskiluokan luomia sosiaalisia instituutioita. Vaikka 

rock’n’roll musiikillisena, yhteiskunnallisena ja kaupallisena ilmiönä iski kiilaa amerikka-
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laisen valkoisen keskiluokan maailmankuvaan, se pyrittiin samalla sopeuttamaan tuohon 

maailmaan. (Kallioniemi & Salmi 1995: 125–128) 

 

Populaarikulttuurin tutkimuksessa 1960-luku on ollut suuremman huomion kohteena kuin 

mikään toinen ajanjakso. Vuosikymmenen myytittämiseen ovat osallistuneet sekä aikalai-

set että jälkeenpäin sen musiikin ja ”elämäntunteen” löytäneet. 60-luvulla kaikki uutuuteen 

ja moderniin liittyvä näytti keskittyvän popmusiikkiin ja sen ympärille syntyneeseen kult-

tuuriin. Popmusiikkiin ja sen murroksiin liittyivät mainonta, TV, elokuva, muoti, taideko-

keilut, uusi teknologia, yhteiskunnallinen radikalismi ja nuoruuden asettaminen muiden 

ikäkausien edelle. Vuosikymmenen iskusanoiksi muodostuivat vauraus, kulutus, uusi salli-

vuus, paljastavuus ja luokkarajojen murtumisen aika. Nuoruus laajeni tiettyyn ikään liitty-

västä ominaisuudesta tarkoittamaan abstraktiota ja asennetta, jonka kuka tahansa saattaa 

omaksua tai yrittää omaksua. Yhteiskunnallisen uudistushenkisyyden kautta nuoruudesta 

tuli arvokasta ja nuorisosta muodostui kulutus- ja viihdeteollisuuden tärkein kohderyhmä. 

Romanttisen taiteilijamyytin kuva kokeilijoista ja uuden etsijöistä liitettiin myös nuoruu-

teen, mikä johti ajatukseen edistyksestä keskeisenä rockmusiikin arvona. (Kallio & Salmi 

1995: 135–136.) 

 

Musiikillisesti 60-luvun popmurroksen voi karkeasti jakaa kolmeen maantieteelliseen ja 

kulttuuriseen ilmiöön, jotka muodostivat pohjan muutokselle: britti-invaasio (englantilai-

sen popmusiikin murros), folk ja folkrock (amerikkalaisen valkoisen rockmusiikin synty) 

ja soulmusiikki (mustan amerikkalaisen popmusiikin murros). Britti-invaasiota on luon-

nehdittu ”älyllisen nokkelaksi” ja kokeilevaksi beat-musiikin tyylisuunnaksi, jossa yhdis-

tyvät amerikkalainen rock’n’roll ja music hall -melodioiden perinne ja pirteys. Beatles on 

luonnollisesti tämän tyylin tunnetuin edustaja. Ilmiön myötä brittiliberalismin perintö siir-

tyi popkulttuuriin ja popmusiikissa tehdyt kokeilut, kuten Beatlesien Sgt. Pepper -levy, 

loivat sen sisälle uuden maailman, jossa arvostettiin musiikillista taituruutta, vaikeaselkoi-

sia ja taiteellisia sanoituksia ja monimutkaisia sovituksia. Nämä loivat pohjan 70-luvun 

alun uudelle rockkulttuurille ja ”rock” ja ”pop” alkoivat vähitellen erkaantua toisistaan: 

rock alkoi merkitä edistystä ja alkuperäisyyttä ja pop kaupallisuutta tai pinnallisuutta. (Kal-

lio & Salmi 1995: 137–138) 

 

Britti-invaasio ja sen edustama musiikki vaikuttivat amerikkalaisen valkoisen pop- ja 

rockmusiikin kehitykseen. Esimerkiksi Yhdysvaltojen länsirannikon muusikot kehittelivät 
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britti-invaasion pohjalta amerikkalaisen folkrockin tyylisuunnan, jossa yhdistyivät brittien 

popälyllisyys, amerikkalaisen kansanmusiikin ja rock’n’rollin perinne ja amerikkalaisten 

vastakulttuurien kirjo. Muun muassa The Byrds -yhtye popularisoi Bob Dylanin kappaleen 

Mr. Tambourine Man Beatles-tyyliseksi pop-kappaleeksi ja oli samalla aloittamassa ame-

rikkalaisen folkrockin ja kokeellisen rockmusiikin historiaa. Sama yhtye versioi myös Ca-

role Kingin kappaleen Wasn’t born to follow (http://www.allmusic.com/artist/carole-king-

p4681/biography). Kolmas merkittävä ilmiö oli mustan popmusiikin, soulin, kehitys, joka 

tapahtui pääosin kahta tietä. Tamla Motown oli levy-yhtiö, joka käytti pelkästään mustia 

artisteja, jota mustat täysin hallitsivat ja joka pyrki valloittamaan valkoisen yleisön mark-

kinat. Laajemmalle länsimaiselle popyleisölle tarjoutui ensimmäistä kertaa mahdollisuus 

tutustua mustien omilla ehdoilla ja itse tekemään musiikkiin. Soulin toinen kehityslinja oli 

yhteiskunnallisesti kantaaottavampi, ja sen kehitys kulki 60-luvun mustien kansalaisoike-

usliikkeen rinnalla. (Kallioniemi & Salmi 1995: 138–139) 

 

60-luvun kolme popmusiikin murrosilmiötä loivat pohjan myös seuraavien vuosikymmen-

ten populaarimusiikin kehitykselle, ja pop- ja rockmusiikki kasvoi 60-luvun myötä osaksi 

myöhempien vuosikymmenten länsimaisen kulttuurin maisemaa. 60-luvulla tapahtuneen 

modernisaation ja yhteiskunnallistumisen kautta populaarimusiikille annettiin mahdolli-

suudet kasvaa autonomiseksi taidemuodoksi, jonka avulla saattoi ilmaista muutakin kuin 

teiniahdistusta tai viikonloppujuhlien odotusta. 60-luvun myötä rockkulttuuri sai myös 

ensimmäiset supertähtensä, joista ensimmäisiä olivat traagisesti kuolleet Jimi Hendrix ja 

Jim Morrison. Silmiinpistävin piirre 60-luvun populaarikulttuurissa kuitenkin oli se, kuin-

ka vallankumouksellinen underground- ja vastakulttuuri ja toisaalta uusi kulutusyhteiskun-

ta sulatettiin vähitellen toisiinsa postmodernin aikakauden mediakulttuuriksi. (Kallioniemi 

& Salmi 1995: 145–146) 

 

1970-luvulla glam-rock ja disko valtasivat alaa populaarimusiikissa. 70-luvulla myös prog-

ressiivinen, vastakulttuurinen ja seksuaalisuuttaan avoimesti esiintuova rockkulttuuri tuli 

osaksi musiikkiteollisuutta, jolla oli omat keinonsa tehdä siitä hyväksyttyä valtakulttuuria. 

Rock hyökkäsi erityisesti musiikin viihteellisimpiä muotoja vastaan, kuten esimerkiksi 

tavaratalojen ja hissien taustamusiikiksi tuotettua musiikkilajia, jota kutsuttiin muzakiksi. 

Muzakin ja muun viihdemusiikin kasvu olikin 70-luvulla yhtä merkittävää kuin niin kutsu-

tun vakavan rockmusiikin. (Kallioniemi & Salmi 1995: 146–147) 
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Monet Itkosen romaanissa mainitut keskeiset artistit ovat 60- ja 70-luvulla vaikuttaneita 

artisteja. Yksi tärkeimmistä on 70-luvun alussa läpimurtonsa tehnyt amerikkalainen laula-

ja-lauluntekijä Carole King. Kingin läpimurtoalbumiin, Tapestryyn (1971), viitataan teok-

sessa useita kertoja. Suvin äiti muun muassa syyttää Suvia levyn varastamisesta ja Antti 

vertaa Suvin ensimmäisen levyn kansilehtikuvia Kingin levyn kanteen. King on yhdysval-

talainen laulaja-lauluntekijä, joka jo ennen omaa läpimurtoaan sävelsi musiikkia muille 

artisteille. Kingiä voi pitää laulaja-lauluntekijä-genren uranuurtajana. (allmusic.com.) Ro-

maanissa King näyttäytyy monella tavoin Suvin esikuvana ja inspiraation lähteenä. Toinen 

keskeinen Kingin kanssa samaan aikaan vaikuttanut naisartisti on brittiläinen Dusty 

Springfield, jota on luonnehdittu aikansa parhaaksi valkoiseksi soullaulajaksi. Springfiel-

din menestyksen huippu osui 1960-luvulle, jolloin hän julkaisi myös ehkä tunnetuimman 

levynsä Dusty in Memphis (1969), johon romaanissakin useampaan otteeseen viitataan. 

(allmusic.com.) Keskeisin artisti romaanin kannalta on Bob Dylan, jota käsittelen laajem-

min tutkimukseni lopussa, luvussa 5.2 muiden intertekstuaalisten viittausten yhteydessä.  

 

Romaanissa Antin ja Suvin nuoruusvuodet osuvat 1990-luvulle. Lukioaikaan he pitävät 

Antin kotona yksityisiä levyraateja, joissa kuuntelevat monipuolisesti musiikkia eri aika-

kausilta ja eri genreistä. Erityisesti 1990-luvun musiikista tulee heidän bändinsä kannalta 

merkityksellistä. He ottavat vaikutteita 1980- ja 90-lukujen vaihteessa vaikuttaneesta grun-

gesta ja myöhemmin vaikuttaneesta brittipopista. Grunge näkyy bändin nimessä: ”The 

Black Lilies, meidän nimessämme vielä grungen ja torinlaitakellareiden synkkä haamu” 

(AMRE 62.) Brittipop on kuitenkin bändin menestyksen kannalta olennaisempi musiikin 

suuntaus. ”Kyllä, niin kuin noin kymmenentuhatta bändiä samaan aikaan me hylkäsimme 

grungen loppuun kalutun raadon ja siirryimme imemään verta brittipopin tuoreesta suones-

ta” (AMRE 58.)  

 

Grungeksi kutsuttu suuntaus syntyi 1990-luvun alussa Yhdysvalloissa. Musiikillisesti 

grunge on väljästi onomatopoeettista, sumean ja vääristyneen kuuloista rockia, joka tukeu-

tuu perinteiseen kitaran, basson ja rumpujen muodostamaan yhtyeeseen. Soundi ja asenne 

ovat sekoitus heavy metalia ja punkia. Grungella ei ole yhtenäistä manifestia, mutta kes-

keisenä teemana on erityisesti turhautuminen keskiluokkaiseen elämään. Seattlea pidetään 

yleisesti grungen syntypaikkana, mutta teemojensa kautta se vetosi ihmisiin paljon laa-

jemminkin. Grunge näkyi myös pukeutumisessa: revityt farkut ja metsätyöläisen paita kuu-

luivat grungen uniformuun. Tutkijoiden mukaan pukeutuminen edusti identifioitumista 
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köyhyyteen ja kodittomuuteen. Toisaalta sen voi myös tulkita vapaaehtoiseksi estetiikaksi, 

vailla luokkamotiiveja. Grungen tunnetuin edustaja on Nirvana, jonka keulahahmosta Kurt 

Cobainista tuli itsemurhan myötä yksi myyttisistä rocktähdistä. (Huq 2006: 137–139.) 

 

Brittipoppia voi pitää ikään kuin Britannian vastineena Amerikkalaiselle grungelle. Sen 

kaksi suurta nimeä olivat Oasis ja Blur, jotka taistelivat Britannian herruudesta. Brittipop-

pia voisi luonnehtia myös jatkumoksi Britannian taistelussa musiikkialan amerikkalaistu-

mista vastaan. Sitä luonnehditaan usein tanssimusiikin vastakohdaksi ja sen imagon ajatel-

laan olevan anti-grungea. Brittipoppiin liitetään usein myös indie-indentifikaatioita, joilla 

korostettiin itsenäisyyttä negatiivisina pidetyistä suurista levy-yhtiöistä. Todellisuudessa 

kuitenkin brittipopin menestyneimpien bändien taustalta usein löytyi ylikansallisia levy-

yhtiöitä. (Huq 2006: 141–142.)   

 

 

2.3 Hyvä ja huono musiikki 

 

Antti erottelee romaanissa selvästi omasta mielestään hyvän ja huonon musiikin toisistaan. 

Hyvä musiikki ei Antin mielessä niinkään liity tiettyyn aikakauteen eikä edes tiettyyn gen-

reen, vaan hän arvostelee artisteja ja bändejä ennen kaikkea autenttisuuden perusteella. 

Autenttisuus näyttäytyy Antin ajattelussa kaupallisuuden vastakohtana. Antin ajattelu mu-

kailee 60-luvun lopulla syntynyttä käsitystä rockista taiteena. Simon Frith kirjoittaa, että 

60-luvun lopulla sekä amerikkalaiset että brittiläiset muusikot alkoivat nähdä rockin taitee-

na, kompleksisena musiikkimuotona erotuksena popista, joka oli sidottu singleihin ja tuo-

tettuihin hitteihin. Toisin kuin yleisöä miellyttämään pyrkivä pop, rock tarkoitti itseil-

maisua, ja rockin ideologia muuttui ehdottoman epäkaupalliseksi. Pian uusi yleisö omaksui 

ideologian rockista taiteena ja 60-luvun loppuun tultaessa ajatus artistin vapaudesta ja it-

seilmaisusta oli sisällytetty yleiseen ideologiaan nuoruudesta vapaudesta ja itseilmaisusta. 

Rockmuusikot olivat saavuttaneet, tosin ehkä vain hetkellisesti, ainutlaatuisen tilanteen, 

jossa taide ja kaupallisuus eivät olleet ristiriidassa, vaan hyödyttivät toisiaan. (Frith 1983: 

73–74.) 

 

Janne Mäkelä analysoi rockmusiikkiin liittyvää autenttisuuden vaatimusta teoksessaan 

Images in the Works. A Cultural History of John Lennon’s Rock Stardom (2002). Hänen 

mukaansa populaarimusiikissa on kaksi erillistä autenttisuuden tendenssiä: romanttinen ja 
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moderni autenttisuus. Molemmat yrittävät kamppailla populaarimusiikin valtavirtaa vas-

taan ja luoda sisäisiä eroja rockkulttuuriin. Romanttinen autenttisuus nähdään jatkumona 

menneisyydestä, tunteena yhteisöllisyydestä, vilpittömyytenä, suorana ilmaisuna ja ”luon-

nollisina” soundeina. Moderni autenttisuus vaatii uudistumista ja tarkoittaa kokeiluja ja 

edistystä sekä uusia, ”shokeeraavia” soundeja. Mäkelän mukaan autenttisuus ei kuitenkaan 

ole luonnollista populaarimusiikissa, vaan se on kulttuurinen konstruktio, jota käytetään 

tiettyjen musiikkilajien oikeutusta argumentoitaessa. (Mäkelä 2002: 156–157.) 

 

Autenttisuuden käsitettä ei voi kovin tyhjentävästi määritellä, vaan sen sisältö saattaa vaih-

della eri aikoina ja eri musiikkigenreistä puhuttaessa. Antti arvioi kärkevästi bändejä ja 

artisteja, mutta aina hänkään ei osaa määritellä, mikä tekee jostain kappaleesta hyvän tai 

huonon. ”Rakastan tätä kappaletta, en edes tiedä miksi. Ei mitään erityisen ihmeellistä, 

vain sen ajan Dylanin perusblues: kolme sointua, laiskanpulskea komppi ja löysäranteinen 

pianisti. Sikäli kuin minä Dylanini ymmärrän, itse tarinakin on harvinaisen suoraviivainen” 

(AMRE 330.) Autenttisuuteen ja musiikkimakuun liittyy romaanissa vahvasti jotain mys-

tistä. Antin mukaan monet artistit kertovat säveltäneensä suurimmat menestyskappaleensa 

hetkessä: he ovat vain ikään kuin ottaneet musiikin vastaan. Popkappaleen tekemisen ver-

tautuminen perhosen pyydystämiseen ilmaisee romaanissa hyvän musiikin arvoitusta. Hy-

vät kappaleet ikään kuin leijuvat ilmassa poimittavissa, mutta niiden poimiminen saattaa 

olla toisinaan hyvin vaikeaa. Autenttisuus on ominaisuus, joka tulee joillekin artisteille 

luonnostaan mutta jota on pakottamalla mahdotonta saavuttaa. Antti vertaa mielestään hy-

viä artisteja, esimerkiksi Johnny Cashia ja Bob Dylania, neroihin ja sanoo hyvien kappa-

leiden sisältävän taikaa. Esimerkiksi Suvin isälleen kirjoittama kappale on Antin mukaan 

kaupallinen menestys, mutta siitä puuttuu taika, joka tekee esimerkiksi U2:n Onesta todella 

hyvän kappaleen. Tämä siitäkin huolimatta, että tuotannollisesti Suvin kappaleen eteen on 

tehty kaikki mahdollinen. 

 

Itse kappale [Suvin] on kuin U2:n One ilman taikaa, ehdotus yksinkertaiseksi 

mestariteokseksi, joka näennäisessä henkilökohtaisuudessaan pyrkii tavoit-

tamaan koko universumin. Ensimmäisen minuutin ajan kuulostaa siltä kuin 

Suvi voisi onnistua. Alun laulumelodia on hänen kauneimpiaan, yksinkertai-

nen pianomotiivi pyörii sulavasti sen alla. Korkeissa kohdissa ääni viiltelee 

avohaavoja sieluun, ja kun ensimmäinen sello toisen säkeistön puolivälissä 

tulee mukaan, jousen liike todella kouraisee sydäntä. – – 

     Tuotannollisesti kappale kiiltää. Jokainen yksityiskohta on äärimmilleen 

hiottu, jokainen ääni parasta mitä dollareilla saa. (AMRE 293) 
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Kaupallisuutta pidetään siis usein populaarimusiikista, erityisesti rockmusiikista puhuttaes-

sa autenttisuuden, aitouden vastakohtana, ja rockin estetiikassa kaupallisuuden vastustami-

nen on aitouden tärkeä heijastuma. Kaupallisuuden vastustaminen liittyy olennaisena osana 

rock-asenteeseen, joka tässä suhteessa on ristiriidassa hittivetoisen popestetiikan kanssa. 

Koska jokainen rockartistikin haluaa menestyä, tehdä levyjä ja keikkoja sekä saada julki-

suutta, on ristiriita oikeastaan vain näennäinen. Varsinkin monissa mainstream-rockin ja 

hittilistapopin ulkopuolisissa genreissä kaupallisuuden ja autenttisuuden liitto elää edelleen 

hyvin vahvasti. (Kurkela 2005: 304–305.) Autenttisina pidetään usein sellaisia tyylejä, 

jotka nousevat suoraan alakulttuuristen ryhmien sisältä sen sijaan, että ne tuotaisiin kulutta-

jille niiden ulkopuolelta. (Suutari 2005: 321.)  

 

Timothy S. Taylorin mukaan suurin rikkomus autenttisuutta vastaan on se, jos artisti pettää 

kaupallisuuden nimissä yleisönsä. Vaihtoehtoisuutta etsivä yleisö hylkää artistin helposti, 

jos tämä esiintyy MTV:ssä tai muilla suurilla TV-kanavilla. Myös jonkun media-alan jätti-

läisen kanssa solmittu levytyssopimus merkitsee keskeisen esteettisen ja eettisen normin 

rikkomista. Tämä johtaakin siihen, että pienyhtiöiden artistit joutuvat usein luopumaan 

sekä aiemmasta yleisöstään että imagostaan, jos haluavat tavoitella menestystä isojen lei-

vissä. (Kurkela 2005: 305–306.) Antin mielestä suuren yleisön suosikit eivät oikeastaan ole 

musiikkia lainkaan, ja hän halveksii radiossa soivia hittikappaleita, joiden paras ansio on 

niiden mitäänsanomattomuus.  

 

Ei kukaan halua kuulla musiikkia, kaikki haluavat kuulla suosikkinsa 70-, 80- 

ja 90-luvuilta, onneksi olkoon Eppu Normaali, onneksi olkoon J. Karjalainen, 

teostot pyörivät, aika seisahtuu, insinöörit tila-autoissaan muistelevat kultais-

ta nuoruuttaan, ja jossain Eppujen ja Karjalaisen välissä radionovan uutiset, 

kimmovehviläinen – – elämä tik tak kuluu loppuun, tik tak, tämä ääni, kuu-

letteko, tik tak, tämän niin kutsutun musiikin ainoa tarkoitus on peittää se, ja 

seuraava tuhansien herkkien persiljakorvien testaama taatusti turvallinen 

saippuakappale – – kappale hellä ja järkevä kuin atooppisen ihon erikois-

voide: Kun tänään lähden, I Will Always Love You, Toton Africa – –  

(AMRE 109–110) 
 

Huonoa musiikkia Antti joutuu kuuntelemaan usein jossain julkisessa tilassa, kuten marke-

tissa, tai toisaalta vaimonsa vaikutuksesta. Usein huono musiikki yhdistyy Antin mielessä 

hänen keskiluokkaiseen elämäänsä, jota hän ainakin uskottelee itselleen myös inhoavansa. 

Mitäänsanomaton musiikki on kuin ilmastoinnin hurinaa, joka turruttaa aivot ja tylsistyttää 

ihmisen.   
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Kaupallisuuden vastustaminen näkyy Antin ajattelussa erittäin selvästi. Koko kaupallisuu-

den varaan rakennettu musiikkibisnes on hänen mukaansa täysin mätä ja pilaa maailman 

hienoimman taiteenmuodon. Hän uskottelee itselleen, että ei olisi edes halunnut samaan 

asemaan, jossa Suvi on, koska ei olisi kestänyt musiikkialan kaupallisuutta. Antin mielessä 

musiikin tekijät jakautuvat niihin, jotka tekevät oikeaa musiikkia ja niihin, jotka ovat myy-

neet sielunsa markkinoille. Suvi kuuluu tavallaan molempiin ryhmiin. Suhtautumisessaan 

kaupallisuuteen Antti joutuu vaikeaan ristiriitaan. Hänen rakastamansa rockmusiikki kun 

väistämättä on myös kaupallista. Jotkut artistit ja bändit kuitenkin hänen mielestään onnis-

tuvat välttämään kaupallisuuden ansan, kun toiset artistit ovat väistämättä vain kaupalli-

suuden sätkynukkeja, ja heidän tekemänsä musiikki halveksittavaa.  

  

Kaikki on pilalla, kaikki on ollut pilalla jo kauan. Raha, raha, raha: kohde-

ryhmät, markkinasegmentit, sponsorisopimukset, soittolistat. Ylin taiteen-

muoto, ehkä ainoa puhdas asia maailmassa, ja sitä kaupataan kuin saippuaa. 

(AMRE 93) 

   

Johnny Cash auttaa, Johnny Cashin Hurt. Kuulokkeilla, sillä on yö, Elisa 

nukkuu yhden ihonohuen gyproc-levyn takana. 

     Raskaita huokauksia, liman rohinaa rikki raastetussa kurkussa. 

     Eletyn elämän paino jokaisessa sävelessä, jokaisen sävelen välissä. 

     Oikeaa, siunattua musiikkia. 

     Lääkettä, lääkettä. (AMRE 95) 
 

 

Antti tiedostaa itsekin ristiriidan, joka liittyy kaupallisuuden vastustamiseen. Hyvän musii-

kin ansiot ovat kaupallisuuden sijaan muissa seikoissa. Kuitenkin hyväkään musiikki ei 

automaattisesti löydä kuuntelijoita, ja artisti tarvitsee välttämättä kaupallisuutta tullakseen 

tunnetuksi, menestyäkseen ja elääkseen musiikilla. Esimerkiksi Suvin kolmannesta levystä 

kirjoittaessaan Antti arvostaa erityisesti levyn sisältämää yhteiskunnallista sanomaa. Sa-

maan hengenvetoon hän kuitenkin huomauttaa, että kolmannen levyn ilmestymisen aikaan 

Suvi tarvitsee hitin.  

 

Vaikka Antti myöntää, että Suvi on kaupallisuudessa mukana jossain määrin tyylikkäästi ja 

jopa näennäisen vastentahtoisesti, hän arvostelee siitä huolimatta kovin sanoin Suvin kau-

pallisuutta. Rivien välistä voi kuitenkin lukea, että Antin kärkevään ja osin ilkeäänkin arvi-

oon vaikuttaa huomattavasti hänen katkeruutensa päättyneestä suhteesta ja kateellisuutensa 

Suvin menestystä kohtaan.  
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Huora Suvi on, kaupallinen huora, ja kaikki hänen tempauksensa, maailman-

parannuksensa, politikointinsa: savuverhoa hänen ahneudelleen, hänen poh-

jattomalle itsekkyydelleen. Ei kukaan rocktähti ole oikeasti hyvä, ei edes Bo-

no. (AMRE 94) 
 

Vaikka Antti arvostelee kovin sanoin Suvin kaupallisuutta, hänen kuvittelemassaan vaihto-

ehtoisessa elämässä Suvin kolmas levy ei ole kaupallinen, vaan on todella hyvää musiik-

kia. Tästä huolimatta kolmas levy myös myy erittäin hyvin. Joissakin tilanteissa kaupalli-

suuden ja taiteen yhdistäminen on siis Antin mielestä mahdollista. Antin kuvitelmissa Su-

vin manageri Wilberding oli haaveillut ennen kolmannen levyn ilmestymistä helposta 

myyntimenestyslevystä. Antin mukaan Wilberding kuitenkin erottaa hyvän musiikin huo-

nosta eikä voi olla pitämättä Suvin kolmannesta levystä.  

 

Totta, hän [Wilberding] oli haaveillut helpoista palavereista, nähnyt päivä-

unia jostain sellaisesta sokerihuurretusta sytkärikappaleesta kuin No Doubtin 

Don’t Speak tai Robbie Williamsin Angels. Hän oli unelmoinut täsmäaseesta, 

hänen käsissään oli märkää ruutia, eikä hän kuitenkaan ollut kuuro – kerran 

toisensa jälkeen Vic pyöritti levynraakiletta lasikopissaan Spring Streetillä ja 

välitti siitä enemmän kuin halusi itselleen myöntää. Hän oli perusluonteeltaan 

fani, omalla jurolla tavallaan hän todella rakastaa musiikkia. (AMRE 210) 
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3 MUSIIKKI JA IDENTITEETTI 

 

 

3.1 Musiikki ja Antin identiteetti 

 

Ihmiset kommunikoivat sekä musiikin avulla, kuten soittamalla tai tanssimalla että siitä 

puhumalla ja siihen eläytymällä. Musiikilliset valinnat vaikuttavat myös konkreettisesti 

arkielämän ja ajan jäsentämiseen. (Suutari 2005, 316.) Antin elämässä musiikki on hyvin 

vahvasti läsnä, mikä näkyy sekä hänen ajattelussaan että konkreettisesti hänen arkielämäs-

sään. Antti määrittelee populaarimusiikkia muun muassa näin: ”Ylin taiteenmuoto, ehkä 

ainoa puhdas asia maailmassa – −” (AMRE 93.) Hän kuvailee sitä hienoimmaksi ja kan-

sainvälisimmäksi taiteenlajiksi, jonka moderni maailma tuntee. Antti sanoo myös: ”Mu-

siikki on täynnä merkityksiä, musiikki merkitsee kaikkea − −” (AMRE 150.)  

 

Käsittelen seuraavaksi musiikin merkitystä Antin identiteetin muodostumiselle. Suhtaudun 

tutkimuksessani niin Anttiin kuin muihinkin henkilöhahmoihin ikään kuin he olisivat to-

dellisia ihmisiä. Tässä suhteessa tutkimukseni liittyy kirjallisuuden lukemisen ja tulkinnan 

perinteiseen muotoon, joka katsoo henkilöhahmojen olevan ihmisiä, joita kirjallisuudessa 

kuvataan. Käytän kuitenkin muilta tieteenaloilta lainattuja käsitteitä, joista identiteetti on 

tutkimukseni kannalta erityisen keskeinen. Identiteetin merkitystä on usein vaikea erottaa 

sille hyvin läheisistä käsitteistä, kuten minuudesta ja subjektista.  

 

Käkelä-Puumala on pohtinut artikkelissaan näiden käsitteiden välisiä eroja ja huomauttaa, 

kuinka käsitteitä identiteetti ja minuus käytetään usein lähes synonyymeina. Psykologiassa 

minuuden ajatellaan olevan yhtenäinen kokonaisuus, jolle on ominaista tietty pysyvyys. 

Identiteettiä voidaan käyttää lähes samassa merkityksessä, mutta Käkelä-Puumala viittaa 

kuitenkin Aleid Fokkeman ajatuksiin, joiden mukaan on joskus mielekästä tehdä ero näi-

den käsitteiden välille. Tällöin minuus käsitetään ihmisen psykologisena essenssinä, eli 

olemuksena, kun identiteetti vaatii rakentuakseen tietyn sosiaalisen ja kulttuurisen konteks-

tin olemassaoloa. Subjektille Aleid Fokkema on Käkelä-Puumalan mukaan varannut pai-

kan ainoastaan silloin, kun käsitteitä minuus tai identiteetti ei mitenkään voi käyttää. Täl-

löin subjekti viittaisi henkilöhahmoon nimenomaan tekstuaalisena konstruktiona. (Käkelä-

Puumala 2008: 241−243.) Tutkimuksessani noudattelen Käkelä-Puumalan hahmottelemia 

eroja käsitteiden välillä ja ajattelen identiteetin olevan jotain, jota voi aktiivisesti muokata 
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ja rakentaa esimerkiksi juuri musiikin avulla. Toisin kuin minuuksia identiteettejä voi ih-

misellä olla samanaikaisesti useita ja ne saattavat elämän kuluessa vaihdella.    

 

Stuart Hallin identiteettiä käsittelevien kirjoitusten mukaan ihmisellä ei ole pysyvää, kiin-

teää identiteettiä, vaan se muotoutuu ja muokkaantuu jatkuvasti suhteessa niihin tapoihin, 

joilla ihmistä representoidaan tai puhutellaan ympäröivässä yhteiskunnassa. Näin ajateltu-

na identiteetti on historiallisesti, ei biologisesti määrittynyt, ja subjekti voi ottaa eri identi-

teettejä eri aikoina. Lisäksi Hallin mukaan subjekti koostuu monista identiteeteistä, jotka 

ovat joskus ristiriidassa keskenään tai jopa yhteensopimattomia toisiinsa nähden. Tämän 

vuoksi subjektin identifikaatiot vaihtelevat jatkuvasti. Identiteetti rakentuu aina eron kaut-

ta. (Hall 1999: 13, 22–23.)  

 

Identiteetti ja musiikki voivat olla hyvinkin läheisessä suhteessa toisiinsa. Musiikki on vä-

littömästi vaikuttava kokemus ja sellaisena erinomainen keino oman minuuden ja identitee-

tin tiedostamisessa (Suutari 2005: 316). Musiikki voi olla yksi keino muodostaa ero ja näin 

tärkeä väline identiteetin rakentamisessa. Muun muassa kulttuurintutkija Lawrence Gross-

berg on kirjoittanut musiikin ja identiteetin suhteesta. Grossbergin ajattelussa keskeinen on 

affektin käsite, jota hän pitää erottamattomasti elämän tunneulottuvuuteen liittyvänä. 

Grossberg ei kuitenkaan tarkoita tunnetta subjektiivisena kokemuksena, vaan ajattelee sen 

olevan kulttuurisista efekteistä sosiaalisesti rakentuva ilmiö. Erilaiset affektiiviset suhteet 

heijastelevat merkityksiä ja mielihyvää eri tavoin. Tämä tarkoittaa, että kohde, jolla on 

sama merkitys ja joka tuottaa samanlaista mielihyvää, voi tuntua hyvin erilaiselta, jos af-

fektiivinen suhteemme siihen muuttuu. Grossberg erottaa affektista kaksi ominaisuutta: 

määrällisen ja laadullisen. Affekti säätelee määrällisesti vaihtelevaa energian tasoa, eli tah-

donvoimaa. Affekti asettaa tahdonvoiman merkityksen edelle ja määrittelee, miten virik-

keellisiä olemme tietyllä hetkellä ja miten vahvasti panostamme tiettyihin kokemuksiin, 

käytäntöihin, identiteetteihin ja mielihyvään. Laadullisesti affekti määräytyy sen mukaan, 

miten osallistumme energian panostamiseen ja miten jollain tietyllä tapahtumalla on meille 

väliä. (Grossberg 1995, 41–42.) 

 

Panostus on affektin käsitteessä keskeistä. Grossberg puhuu panostuskartoista. Affektit 

sekä luovat karttoja että toimivat niiden perusteella. Panostuskarttojen avulla päätämme, 

missä, miten ja millä intensiteetillä voimme takertua maailmaan ja löytää mahdollisen kiin-

topisteen identiteetillemme. Jotkin kohteet ja tapahtumat tulevat meille merkittäviksi niihin 
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sijoittamamme panostuksen vuoksi. Näin muodostamme maailmaan kiinnekohtia, joissa 

voimme luoda oman identiteettimme. Affektin tärkeys syntyy sen voimasta panostaa ero. 

Erojen tärkeysjärjestys muuttuu ja toisinaan panostamme tiettyihin eroihin enemmän kuin 

toisiin. Rockfanius rajaa yhden eron, mutta se on aina suhteessa muihin eroihin. Kuitenkin 

joillakin ihmisillä rockfanina oleminen voi saada hallitsevan osan identiteetissä. (Gross-

berg 1995, 43.) Anttia voisi luonnehtia tällaiseksi ihmiseksi. Musiikki on tärkeä osa hänen 

identiteettiään ja hän pitää omaa suhdettaan musiikkiin poikkeuksellisena, mikä erottaa 

hänet muista ihmisistä. 

 

Faneille rockin tekee merkitykselliseksi yksinkertaisesti se, että sillä on väliä. Rock tarjoaa 

fanille pelastuskeinon, jonka vaikutus perustuu siihen, että fani takertuu siihen pakonomai-

sesti. Tämä luo kehämäisen suhteen musiikin ja fanin välille. Musiikista tekee erilaisen se, 

että sillä on väliä, mikä puolestaan johtuu siitä, että fani panostaa musiikkiin paljon. Rock 

ei niinkään tuota eroa, vaan siitä välittäminen merkitsee erontekoa. Kun rock muuttuu 

merkitykselliseksi, se asemoi muitakin kuin välittömästi musiikkiin liittyviä arkielämän 

aspekteja. (Grossberg 1995, 46–47.) Antti panostaa musiikkiin konkreettisesti paljon. Hä-

nellä on kotona erillinen musiikkihuone, jossa hän viettää runsaasti aikaa. Antilla on luke-

mattomia levyjä, ja hän nimeää romaanissa jopa omistamansa kaiuttimet. Populaarimusiik-

kia voisi hyvinkin luonnehtia Antin pelastuskeinoksi. "Sen vuoksi popmusiikkia kuunnel-

laan, sen orgasmin kaltaisen tunteen; pieneksi ohikiitäväksi hetkeksi me nousemme pari 

metriä irti maasta, sinne missä meidän on hyvä" (AMRE 235.) 

 

Kun fanit tekevät joistakin asioista ja käytännöistä itselleen tärkeitä, he antavat niille vallan 

puhua puolestaan. Fanit siirtävät auktoriteetin panostamilleen kohteille ja antavat niiden 

organisoida emotionaalista elämäänsä ja identiteettiään. Panostuskohteita käytetään ikään 

kuin vipusimina, jotka luovat fanien identiteetin. Panostuskartat ovat yrityksiä organisoida 

edes hetkellisesti vakaa identiteetti, jossa voisimme tuntea olevamme ’kotona’ niiden asi-

oiden parissa, joista välitämme. (Grossberg 1995, 44–45.) Musiikilla on todella paljon val-

taa Antin tunne-elämään. Hän ajattelee kappaleiden sisältävän viestejä ja ikään kuin nou-

dattaa musiikin tarjoamaa esimerkkiä. Jotkin kappaleet ja artistit onnistuvat Antin mielestä 

myös ilmaisemaan hänen tunteensa paremmin kuin mihin hän itse pystyisi. Antti tiedostaa 

musiikin vaikutuksen omaan tunne-elämäänsä ja käyttää sitä tietoisesti hyväkseen. Musiik-

ki toimii tunteiden vahvistajana, jonka avulla voi virittäytyä tietynlaiseen tunnelmaan ja 
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joka auttaa tilanteiden hallitsemisessa. Eri tilanteisiin onkin Antin mielestä tärkeä löytää 

juuri oikeanlainen musiikki.  

 

– – sinä riidanjälkeisenä hiljaisuuden iltana kuuntelin jotain Curea ja Joy Di-

visionia osatakseni paremmin liioitella omia tunteitani niin että ne edes näyt-

täisivät tunteilta. Tämä pimeä ei pääty koskaan, minä kirjoitin, Love Will 

Tear Us Apart jytisi kuulokkeissa, Ian itsemurhaan kykenevä Curtis rohkaisi 

seuraamaan esimerkkiään, ja vimmoissani ja valheellisena ja keinotekoisesti 

vahvistetussa itseinhossani äkkiä melkein tyytyväisenä suljin vihon ja hauta-

sin sen syvälle gradupapereideni alle, ensimmäisen Suvi-vihkoni viereen. 

(AMRE 311−312)  

 

 

Populaarikulttuurista on nykyään tullut suurimmalle osalle ihmisistä yhä enemmän paikka, 

jossa fanisuhde voi muodostua. Kulutuskulttuurin sisällä yritämme luoda aktiivisesti iden-

titeettiämme, koska ei näytä olevan muuta paikkaa, johon voisimme ankkuroida panostus-

karttamme. Kulutustavarateollisuus vetoaa mahdollisuuksiin panostaa populaareihin mieli-

kuviin, fantasioihin, haluihin ja mielihyvään. Tässä ympäristössä on Grossbergin mukaan 

mahdollisuus muuttua kuluttajasta faniksi. Fani ei ole niin alistetussa asemassa kuin kulut-

taja, koska fanin näkökulma populaarikulttuuriin on aktiivisesti tuotettu ja hän muuttaa 

näkökulmiaan. Grossberg pitää fanisuhdetta mahdollisena toimintakykyisyyden lähteenä, 

koska se mahdollistaa paitsi liikkumisen panostuskarttojen sisällä myös niiden ylittämisen. 

On todennäköistä, että faniuteen sisältyy optimismia, piristystä ja intohimoa, jotka ovat 

välttämättömiä ehtoja kamppailulle oman elämän ehtojen muuttamiseksi. (Grossberg 1995, 

49–51.) 

 

Musiikki lisää myös Antin toimintakykyä sekä hänen soittaessaan että kuunnellessaan mu-

siikkia. Hän myöntää, että populaarimusiikki on pohjimmiltaan hyvin yksinkertaista, mutta 

siitä huolimatta se tekee elämästä merkityksellisempää ja jollain tavalla myös helpompaa.  

 

En koskaan etsinyt mitään erikoista: minulle riitti, kun A-duuria seurasi D-

duuri tai E-duurista laskeuduttiin cis-molliin. Niissä vaihdoksissa on kaikki, 

koko musiikin ydin, riittävästi virtaa valaisemaan ihmissielu kaikkein mus-

timpina hetkinä. En ymmärrä, miksi kukaan kaipaisi mitään enempää.  

(AMRE 31) 

 

Toisaalta Antti kuvailee myös musiikin päinvastaisia vaikutuksia. Joissakin tilanteissa hän 

kuvailee musiikin kuuntelemista sairaudeksi. Antti tiedostaa, että musiikki vaikuttaa hänen 
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mieleensä ja luo mielikuvia, jotka eivät ole todellisia. Tietynlainen musiikki ei suinkaan 

lisää hänen toimintakykyään vaan ruokkii hyödytöntä melankoliaa.   

 

Potilas, hullu houkka, vaalii rakasta melankoliaansa, tuskin enää edes kyte-

vän elämänsä murheellisia hiilloksia: katsokaa mitä hän lukee, kuunnelkaa 

mitä hän kuuntelee. Kent, Cure, Joy Division, Södergran, Sartre, hänen mu-

siikkihuoneensa pitäisi teljetä umpeen, hänen levynsä takavarikoida, hänen 

kirjansa polttaa roviolla; oikeastaan hänen pitäisi olla sokea ja kuuro, sitten 

vasta hän voisi olla onnellinen. (AMRE 114) 

 

Antti määrittelee identiteettiään musiikin avulla jo hyvin nuoresta lähtien. Kun hän muiste-

lee Suvin ensimmäistä vierailua, hän muistaa tarkasti minkälaiset vaatteet hänellä oli ja 

mitä musiikkia hän juuri sillä hetkellä kuunteli. Kertomalla, että kuunteli juuri Dusty 

Springfieldiä, Antti tekee eron itsensä ja monien muiden ihmisten välille. Hän ei kuuntele 

samanlaista musiikkia kuin muut ikäisensä, mikä tekee hänestä erityisen. Toisaalta Antti 

haluaa tehdä hyvän vaikutuksen Suviin ja hakee Suvilta hyväksyntää omalle musiikkimaul-

leen. Vaikka jokainen valitsee kuuntelemansa musiikin yksin, on kuuntelijalle usein tärke-

ää saada toisen hyväksyntä omille mielipiteille ja päätöksille. Musiikkiin liittyy myös yh-

teisöllisyyden tunnetta lisääviä tekijöitä, jotka on mahdollista saavuttaa vain henkilökohtai-

sen kuuntelukokemuksen kautta. (Suutari 2005, 316.) Musiikki kuulostaa Antin korviin 

erilaiselta, kun myös toinen ihminen kuulee sen. Nolostuttavaksi Antin kuunteleman mu-

siikin tekee myös se, että levy on Antin äidin jättämä.   

 

Minulla oli luultavasti likainen Pearl Jam -t-paita, repaleiset Levikset ja har-

maat villasukat. Yläkerrasta kuului pyörimään jäänyt levy: sataprosenttisen 

varmasti Dusty Springfieldin Dusty in Memphis. 

     ”Kuunteletko sä tällaista?” Suvi kysyi. 

     En osannut tulkita hänen ilmettään, en tiennyt oliko se pilkallinen vai 

kiinnostunut. Windmills of Your Mind kuulosti äkkiä kammottavan nololta: 

olin avioerolapsi, joka kuunteli äitinsä jättämiä levyjä. (AMRE 25) 
 

Suvi kuitenkin yllättää Antin eikä halveksikaan Dusty Springfieldiä vaan kertoo, että 

Springfieldiä kuuntelivat myös monet nuoret hänen vaihto-oppilasvuotenaan Yhdysvallois-

sa. Kun Suvi on tunnustanut pitävänsä samanlaisesta musiikista kuin Antti, yhteinen pohja 

tulevalle suhteelle on jo luotu. Antti pitää Springfieldin tuntemista kuitenkin vain hyvänä 

merkkinä eikä halua edelleenkään Suvin näkevän kaikkia hänen levyjään. Antin varovai-

suus paljastaa, kuinka paljon hän itse panostaa musiikkiin. Levyt ovat hänelle hyvin henki-

lökohtaisia ja merkityksellisiä ja kertovat paljon ihmisestä, joka niitä kuuntelee. Jos pääs-

tää toisen ihmisen tutkimaan levyhyllyään, on se melkein sama asia kuin päästäisi tämän 
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suoraan tutkimaan ja kääntelemään omaa identiteettiään. "En vienyt häntä yläkertaan, en 

tiennyt mitä olisimme siellä tehneet. En halunnut hänen näkevän kaikkia minun levyjäni, 

en vielä. Se, että hän tunsi Dusty Springfieldin oli vasta hyvä merkki, ei mitään sen enem-

pää" (AMRE 26.) 

 

Suhtautuminen musiikkiin erottaa Suvin muista Antin tuntemista tytöistä. Suvi kuuntelee 

Antin mielestä oikeanlaista musiikkia, mikä tekee hänestä tavoittelemisen arvoisen. Antin 

on myös tärkeä tehdä vaikutus Suviin, missä musiikki auttaa häntä, vaikka joillakin muilla 

elämän osa-alueilla vaikutuksen tekeminen onkin Antille vaikeampaa. ”Seksuaalisen ky-

vyttömyyden helvetissä musiikki oli ainoa pakopaikka, ainoa asia, joka pehmensi niitä 

häpeällisiä hetkiä” (AMRE 29.) 

 

Identiteetin rakentamista voi luonnehtia elinikäiseksi prosessiksi, jonka murroskohdissa 

musiikki on usein vahvasti mukana. Pekka Suutari (2005) on esittänyt artikkelissaan, että 

erityisesti nuoret keskustelevat paljon musiikista ja muodostavat samalla käsityksiä siitä, 

miten erilaiset musiikit personoituvat niitä kuunteleviin ihmisiin (Suutari 2005: 322). Antti 

ja Suvi viettävät nuoruudessaan loputtomasti aikaa kuunnellen musiikkia, ja he myös kes-

kustelevat siitä paljon pitäessään yksityisiä levyraateja Antin kotona. Musiikkia kuuntele-

malla he tutustuvat toisiinsa ja käsittelevät myös muita asioita. Antti kuvailee äitinsä jättä-

mien kasettien kuuntelemista surutyöksi. 

 

Vei viikkokausia kuunnella kaikki kasetit läpi, mutta niin me Suvin kanssa 

teimme: joskus maaliskuussa 1993 siitä tuli meidän jokapäiväinen rutiinim-

me. Tässä yksityisessä levyraadissa Suvi oli lempeämpi kuin minä, haluk-

kaampi etsimään myönteisiä puolia kuulemistamme vaihtelevantasoisista 

musiikkiesityksistä. Välillä vääntelehdimme naurusta, ulvoimme oikeastaan, 

mutta löysimme myös kappaleita, joihin palasimme yhä uudelleen, kahden-

keskisiä salaisuuksia, joiden viehätystä lisäsi nauhan aaltomainen kohina ja 

nauhurin röyhtäykset kun toinen meistä kelasi kasettia oikealle kohdalle.  

     Minun osaltani se oli jonkinlaista surutyötä, luullakseni Suvi tajusi sen. 

(AMRE 29−30) 

 

Musiikki auttaa Anttia ja Suvia uusiin tilanteisiin suhtautumisessa. Kun he muuttavat yh-

dessä Helsinkiin hieman ankeaan asuntoon, stereoiden kytkeminen helpottaa heti tilannet-

ta. Musiikin välitön vaikutus kuvastaa Antin muistoissa myös ajatusta elämän helppoudes-

ta nuoruudessa. Toisin kuin kolmekymmenvuotiaan Antin elämässä, nuoruudessa onnelli-

suus oli vielä helppoa. "Silloin riitti kun kaivoi stereot pahvilaatikosta ja kytki kaiuttimen 
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kiinni; riitti kun Suvi löysi rinkan pohjalta Leenan vanhat verhot ja ripusti ne nipsuilla 

vääntyneisiin tankoihin. Maailma oli parempi, välittömästi" (AMRE 50.) 

 

Antti paitsi kuuntelee musiikkia, myös säveltää ja soittaa itse. Soittaminen ei aluksi lain-

kaan vahvista Antin itsetuntoa, vaan siihen liittyy enemmän häpeän kuin onnistumisen 

tunteita.  

 

Ensimmäiset soittokerrat olivat syvää, läpitunkematonta häpeää.– –  

     Oli yksinkertaisesti kauheaa astua siihen huoneeseen, sulkea ovi ja työntää 

piuha vahvistimeen. Istuin Sakari Salokosken ostaman Marshallin päällä ja 

tuijotin sukkiani, tupakka kärysi tuhkakupissa vieressäni kuin jokin myrkylli-

nen toteemi. Se oli ainoa mahdollinen tapa soittaa, mutta hyvällä tahdolla sen 

saattoi tulkita kadehdittavaksi välinpitämättömyydeksi. (AMRE 34) 
 

Vaikka musiikki on Antille keskeinen osa elämää, hän ei kuitenkaan suhtaudu soittamiseen 

samalla tavalla kuin Suvi. Suvi haluaa esiintyä, mutta Antille riittäisi pelkkä soittaminen. 

Soittamisesta tulee kuitenkin Antille keino säilyttää suhteensa Suviin. Musiikki ja bändissä 

soittaminen tekevät Antista kiinnostavamman.   

 

Lopulta häpeä katoaa, ja soittaminen muuttuu Antin identiteettiä määrittäväksi toiminnak-

si. Musiikin tekemisestä tulee Antille ylpeyden aihe, ja se tekee elämästä merkitykselli-

semmän. Vaikka Antti ei omien mielipiteidensä mukaan ainakaan alussa haaveillut julki-

suudesta tai edes esilläolosta, alkaa hänkin nähdä monenlaisia päiväunia kuuluisuudesta, 

kun bändissä soittaminen alkaa sujua. Antti menee jopa niin pitkälle, että vertaa itseään ja 

Suvia säveltäjäkaksikkoon Lennon & McCartney.   

 

Lennon & McCartney. Vaahtera & Salokoski. Vähitellen siitä alkoi nauttia, 

nähdä kaikenlaisia unia, kävellä piru vieköön kaupungilla leveämmin kuin 

ennen. Niin kuin olisi palvonut koko ikänsä näkymätöntä jumalaa ja sitten 

väläykseltä nähnyt hänen kasvonsa; niin kuin olemisen sietämätön sumu olisi 

hetkeksi väistynyt ja maailma näyttäytynyt muutaman minuutin ajan sellaise-

na kuin se oikeasti oli. (AMRE 34) 

 

Myös Antin suhde esiintymiseen alkaa vähitellen muuttua. Kun bändi alkaa edes jollakin 

asteella menestyä ja tehdä keikkoja, Antti huomaa nauttivansa esiintymisestä. Lopulta hän 

on sitä mieltä, että oman kappaleen esittäminen bändin kanssa on lähes parasta, mitä maa-

ilma voi tarjota. Kokemus liittyy hänen mielessään vahvasti juuri nuoruuteen. Antti on jopa 

sitä mieltä, että yli kolmekymmentävuotiaiden on turha vaivautua soittamaan bändissä, 

koska esiintyminen ei voi koskaan tuntua samalta kuin nuorena. 
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On turha edes yrittää kuvailla sitä tunnetta, kun 22-vuotiaana kytkee piuhan 

vahvistimeen ja soittaa omaa kappalettaan vaikka sitten vain puolityhjälle 

Tavastia-klubille. Kaikkien ihmisten pitäisi soittaa parikymppisinä bändissä, 

ja voi hyvin olla, että viimeistään kolmikymppisinä kaikkien kannattaisi lo-

pettaa. Ei se enää sen jälkeen tunnu samalta, ei voi tuntua. (AMRE 75) 

  

Nuoruudessa musiikin merkitys Antin elämässä huipentuu levytyssopimukseen. Yhdessä 

Suvin kanssa he käyvät allekirjoittamassa sopimuksen ja Antin ja Suvin bändi tekee en-

simmäisen ja ainoan levynsä. Levy ei ole suuri menestystarina, mutta oikeuttaa kuitenkin 

Antin ajattelemaan itseään muusikkona. ”Se [levytyssopimus] oli yhden unelman täytty-

mys, meidän yhteisen unelmamme − −” (AMRE 61.) 

 

Suvi kuitenkin aloittaa soolouran ja jättää Antin ja bändin. Suvin lähdettyä Antti ei enää 

aktiivisesti tee itse musiikkia, vaan palaa takaisin pelkäksi musiikin kuuntelijaksi. Antti 

menee naimisiin Elisan kanssa, joka ei välitä lainkaan musiikista ja päätyy elämään pikku-

porvarillista elämää Espooseen. Espoo-elämässä musiikista tulee Antille ennen kaikkea 

väline todellisuudesta pakenemiseen. Hän halveksii omaa elämäänsä, jolle musiikki muo-

dostaa vastakohdan.  

 

Tuplatulot, ei lapsia. Kaikkein palvotuin markkinasegmentti, mainostajien li-

timärkä uni, ja sanon minä mitä tahansa me olemme heitä, Elisan Estee Lau-

der -voidellut sormet poimivat viinilasin Artekin pöydältä, Sony Trinitron -

laajakuvanäytöllä linnan juhlat jatkuvat, minä käännän Harman & Kardon -

vahvistinta kovemmalle niin että Sex Pistols vyöryy, vyöryy, vyöryy Senn-

heiserin kuulokkeista ja peittää tämän kamalan alleen. (AMRE 209) 
 

Musiikki edustaa Antille myös nuoruuden unelmia, jotka eivät koskaan toteutuneet. Hän 

kuuluu mielestään unelmoimaan tuomittuun sukupolveen, jolle on monelta taholta valheel-

lisesti väitetty, että heistä voi tulla jotain suurta ja erilaista. Popmusiikki on yksi näiden 

valheellisten mielikuvien tärkeimmistä tuottajista.   

 

Mutta minä olen muistaja, minä olen uneksija, ja mistä minä ilta illan jälkeen 

mitään tekemättä uneksin, rocktähteydestä, pakollisesta teinistä; minä olen 

sukupolveni tyypillinen edustaja ja juuri tätä saatanan sukupolvea minä vi-

haan enemmän kuin mitään. Näin ei voi jatkua, meidät pitäisi ohjelmoida uu-

delleen, saattaa järkiimme, tai sitten meidät pitäisi armahtaa ja tappaa, kokei-

lu epäonnistui, piste, ammutaan kanit, rauha heidän piinatuille kaninsieluil-

leen. (AMRE 322) 
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3.2 Antin kuvitelmat ja musiikki 

 

Hallin mukaan identiteetin yhtenäisyys on aina jollakin tavoin kuvitteellista, ja identiteetti 

muotoutuu kaiken aikaa. Hall kirjoittaa, että psykoanalyyttiselta kannalta ihminen etsii 

jatkuvasti "identiteettiä" ja rakentaa itselleen elämäkertoja. Niiden avulla pyritään sitomaan 

jakautuneiden minuuksien eri puolia yhdeksi kokonaisuudeksi. Identiteetti ei siis ole jotain, 

jonka voi löytää sisältään, vaan se muodostuu ulkopuolelta niiden tapojen kautta, joilla 

ihminen kuvittelee toisten näkevän itsensä. Hallin mukaan identiteetti tarkoittaa minän 

muuttamista kertomukseksi. Täysin yhtenäinen, varma ja johdonmukainen identiteetti on 

aina fantasiaa ja tulosta itselle rakennetusta lohduttavasta minäkertomuksesta. Kun merki-

tysten ja kulttuuristen representaatioiden järjestelmät lisääntyvät ihmisen ympärillä, mah-

dollisten identiteettien määrä kasvaa. Tällöin voi tuntua mahdolliselta identifioitua ainakin 

tilapäisesti mihin tahansa näistä identiteeteistä. (Hall 1999:23, 39, 251.)  

 

Romaanissa Antti todella konkreettisesti kertoo itselleen Espoo-elämälleen vastakkaisen ja 

vaihtoehtoisen elämän. Kuvitelmat Antti kirjoittaa mustakantisiin vihkoihin ja luo tosita-

pahtumien pohjalta fiktiivisen identiteetin. Vaihtoehtoisen identiteetin voisi kiteyttää lai-

naukseen: ”Olla hän joka jotain merkitsee, laulujen hän. Olla hän jota rakastetaan, kaiva-

taan tai vihataan; hän joka löydetään tai jätetään taakse. Elää ihmisten mielissä, elää ikui-

sesti” (AMRE 19.) Vaikka Antti myöntää romaanissa haaveilevansa rocktähden urasta, on 

hän kuvitelmissaan enemmänkin muusan roolissa. Antin kuvitelmien pohjalla on ajatus 

"Einmal ist keinmal", jonka hän on omaksunut Milan Kunderan romaanista Olemisen sie-

tämätön keveys (1983). Antti tulkitsee ajatuksen niin, että kukaan ihminen ei voi koskaan 

tietää, mitä muuta hänestä olisi voinut tulla. Kuvitelmat ovat tavallaan Antin ajatus toisen-

laisesta mahdollisesta elämästä, yksi niistä identiteeteistä, jonka Antti olisi voinut valita. 

Viittauksia Olemisen sietämättömään keveyteen käsittelen myöhemmin tarkemmin luvussa 

5.2. Kuvitelmissa Antin rooli Suvin elämässä on hyvin merkittävä, ja hänen asemansa mu-

siikkibisneksessä Summer Maplen taustavaikuttajana paljon suurempi kuin todellisuudes-

sa. Vaikka Antin Espoo-elämässäkin musiikki on hänelle tärkeä identiteetin määrittäjä, 

kuvitelmissa Antin identiteetti rakentuu hyvin pitkälle musiikin pohjalle. Seuraavaksi 

hahmottelen sitä, minkälainen merkitys musiikilla on Antin kuvitelmille ja kuinka Antti 

haluaisi musiikin näkyvän hänen elämässään.   

 



33 

 

Kuten kaikilla ihmisillä, myös Antilla on useita identiteettejä, jotka vaihtelevat tilanteittain 

ja ajan kuluessa. Nuorena Antilla on bändiharrastuksen myötä rockkitaristin identiteetti, ja 

myöhemmin hän identifioituu yliopisto-opiskelijaksi. Hallin ajatusten mukaan ihmisellä on 

myös keskenään kamppailevia identiteettejä samanaikaisesti. (Hall 1999: 22.) Yksi aikui-

sen Antin identiteeteistä on porvarillinen, keskiluokkainen identiteetti, jota hän itse aika 

ajoin syvästi inhoaa ja joka on aika kaukana boheemista rokkarin identiteetistä. Inho omaa 

elämää kohtaan on yksi syistä, joiden vuoksi Antti päätyy kuvittelemaan itselleen vaihtoeh-

toisen identiteetin. Lähtökohta Antin kuvitelmille on hänen todellinen seurustelusuhteensa 

Suvin kanssa ja heidän yhteinen bändinsä. Kuvitelmissa Antin elämä ei jämähdäkään Es-

pooseen pikkuporvarilliseen elämään, vaan hän pääsee Suvin kutsusta viettämään jännittä-

vää ja mielenkiintoista elämää New Yorkissa ja rockkiertueella. Kuvitellussa elämässä 

Antti elää musiikista ja musiikille, mutta pääasia kuitenkin on hänen suhteensa Summer 

Mapleen. Antti asettaa itsensä kaiken taustalle ja uskaltautuu väittämään, että ilman häntä 

koko Summer Maplea ei olisi.  

 

Simon Frith kirjoittaa artikkelissaan "Music and Identity" (1996) musiikin ja identiteetin 

välisestä suhteesta. Hänen mukaansa musiikillinen identiteetti on aina kuvitteellinen, mutta 

toisaalta se myös konkretisoituu musiikin tekemisessä tai kuuntelemisessa. Musiikki ruu-

miillisena kokemuksena antaa kokemuksen siitä, minkälainen identiteetti voisi olla. Eri 

musiikkigenret antavat Frithin mukaan ihmisille erilaisia identiteettejä ja sijoittavat heidät 

erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin. (Frith 1996: 123−124.) Antin kuvitelmat perustuvat paitsi 

hänen ja Suvin seurustelusuhteeseen, myös Suvin tekemään musiikkiin. Kuunnellessaan 

Suvin levyjä Antti korostaa omaa rooliaan laulujen aiheena. Kappaleet myös antavat hänel-

le aiheita kuvitelmiin, esimerkiksi Suvin kappale entisten rakastavaisten kohtaamisesta 

New Yorkissa Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivänä päätyy Antin kuvitelmiin. Antti etsii ja 

lukee piilomerkityksiä Suvin levyistä ja haluaa ajatella, että Suvi on kirjoittanut kappaleet 

nimenomaan heidän suhteestaan. Ensimmäisen levyn, Kill Your Darlings (Or Your Dar-

lings Will Kill You), Antti saa postissa. Suvin ensimmäinen levy on erolevy, jonka Antti 

tulkitsee ehkä aivan oikein kertovan heidän päättyneestä suhteestaan. Vaikka Anttia ei voi 

kuvailla luotettavaksi kertojaksi, myös Suvin äiti tulkitsee Suvin ensimmäisen levyn kerto-

van Suvin ja Antin suhteesta. Suvin äiti kuvailee levyn ensimmäistä kuuntelukertaa: "Aika 

komea. Vähän julma. Antti parka, pistä uudestaan vielä − −" (AMRE 175.) Antti näkee 

erosta katkerana levyn kurkkuunsa pudotettuna giljotiinina. 
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Suvin ensimmäisessä ja toisessa levyssä Antti on mukana vain laulujen aiheena, mutta 

kolmannen levyn valmistumiseen Antilla on kuvitelmissaan hyvin konkreettinen merkitys. 

Hän haluaa ajatella, että Suvi ehdottomasti tarvitsee häntä saadakseen levyn valmiiksi. Hän 

ei kuitenkaan itse tarjoudu auttamaan, vaan Suvin täytyy suorastaan anella häntä tulemaan. 

Vasta kun on varma, ettei Suvi selviä muuten, Antti suostuu lähtemään Suvin mukaan New 

Yorkiin. ”Hän tarvitsee minua, minä tunnen hänet, me olemme hyvin läheisiä, ja siksi minä 

teen sen: palaan, palaan, ainaisesti palaan hänen luokseen” (AMRE 153.) Kuvitellussa 

elämässä Antin musiikilliset kyvyt pääsevät oikeuksiinsa. Hän auttaa Suvia ja bändiä levyn 

tekemisessä ja hänen ansiostaan levystä tulee niin hyvä kuin siitä lopulta tulee.  

 

Antti nostalgisoi mielessään hänen ja Suvin seurusteluaikaa ja pitää sitä tavallaan Summer 

Maplen muotoutumisen lähtökohtana. Antti kuvittelee, kuinka he hänen saavuttuaan New 

Yorkiin kuuntelevat loputtomasti vanhoja levyjä, kuten heidän seurustelunsa alkuaikoina. 

Antti ikään kuin haluaa aloittaa kaiken alusta Suvin kanssa ja mennä ajassa taaksepäin on-

nelliseen aikaan, jolloin kaikki oli vielä mahdollista.  

 

Tavallaan tuntui kuin kaikki olisi alkanut uudelleen alusta, päivitettynä kela-

na, jossa puitteet olivat suuremmat − − meillä ei ollut aikaa eikä lupaa ma-

koilla sängyllä vierekkäin, mutta yhtä kaikki me olimme kaksin liian suuressa 

asunnossa, joimme aivan liikaa mustaa kahvia ja kuuntelimme vanhoja levy-

jä, usein vielä samoja kuin jääkiekkokaupungissa. (AMRE 161) 

 
 

Kuvitelmissa Suvi on unohtanut omat lähtökohtansa ja on sen myötä hukannut identiteet-

tinsä keksiessään itseään jatkuvasti uudelleen. Tarvitaan Anttia muistuttamaan Suvia juu-

ristaan, jotta uudesta levystä voisi tulla kokonaan Suvin näköinen. "Muista juuresi, minä 

sanoin hänelle: muista kellariluola, muista Harjun ruumishuone, muista bändisoiton merki-

tys" (AMRE 162.) 

 

Antti haluaa uskoa, että Suvi tavoittelee jotain samankaltaista tunnetta, joka heillä oli nuo-

rina, kun he esiintyivät ensimmäisiä kertoja yhdessä bändinä. Antti itse haikailee takaisin 

menneeseen ja ajattelee, että koskaan myöhemmin bändissä soittaminen ei voi tuntua sa-

malta kuin 20-vuotiaana. Kuvitelmissa Suvi ajattelee samoin ja pitää Antin ja muun bändin 

kanssa tehtyjä keikkoja täydellisinä keikkoina ja silloin vallinnutta tunnetta ehdottomasti 

tavoittelemisen arvoisena. "’Muistatko sinä ne Turun keikat’, Suvi kysyi minulta. ’Se oli 

tavallaan täydellistä. Sellaista on täydellisyys. Se varmaan kuulosti kamalalta, mutta siellä 
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lavalla tuntui täydelliseltä. Minä ja sinä vierekkäin, me neljä yhdessä. Puhdasta tunnetta, ei 

mitään suorittamista, ei mitään odotuksia’" (AMRE 166.) 

  

Antti kasvattaa koko ajan rooliaan kertoessaan itselleen vaihtoehtoista elämää. Aluksi, kun 

Antti muuttaa New Yorkiin, hänen tehtävänään on vain kuunnella Suvin tekemiä kappalei-

den aihioita ja sanoa niistä mielipiteensä. Musiikin suhteen hän toimii lähes samalla tavalla 

kuin oikeassakin elämässä: kuuntelee ja arvioi. Ainoa ero on, että kuvitelmissa Antin mie-

lipiteillä todella on vaikutusta lopputulokseen. Espoo-elämässä Antti voi vain kuvitella, 

että hänellä on jotain merkittävää sanottavaa musiikista, mutta hän ei pääse kuitenkaan 

vaikuttamaan luomisprosessiin, vaan joutuu tyytymään valmiiden levyjen kuuntelemiseen. 

Kuvitelmissa hän siirtyy aluksi ikään kuin askelen ylöspäin musiikkibisneksessä ja nousee 

pelkän fanin ja kuuntelijan roolista taustavaikuttajan rooliin. "Ilman minua hän olisi valin-

nut helpomman tien, ilman minua Please, Tell Me I’m Wrong ei olisi sellainen levy kuin se 

on" (AMRE 162.) 

 

Kuvitelmissaan Antti pääsee myös osoittamaan todellisen musiikillisen näkemyksensä ja 

kyvykkyytensä. Hän erottaa hyvän musiikin huonosta. Hän osaa myös sanoa, mitä kappa-

leille pitäisi tehdä, jotta niistä tulisi vielä parempia. Suvi on heistä kahdesta lahjakkaampi, 

mutta ilman Antin apua hän ei saisi käytettyä koko potentiaaliaan. ”Melodia oli kiehtova, 

kuulin siinä miljoonia mahdollisuuksia, ja minun velvollisuuteni oli pitää huoli, ettei Suvi 

sivuuttaisi niitä” (AMRE 163.) 

 

Suvin uusi yhdysvaltalainen bändi on aluksi suurissa vaikeuksissa. He eivät toimi ryhmänä 

ja Suvi ei osaa määritellä omaa rooliaan bändin keulakuvana. Yhteistyö ei etene, bändi ei 

hahmota, mitä Suvi haluaa ja musiikillisesti he eivät kuulosta niin hyvältä kuin heidän pi-

täisi. Suvi alkaa jo lannistua vaikeuksien edessä, mutta Antti auttaa häntä tämänkin tilan-

teen yli. "Mitä pitemmälle me pääsimme, sitä kiehtovammaksi työ muuttui. − − Hän [Suvi] 

oli pahasti lukossa, paineet kasvoivat päivä päivältä ja lopulta minun oli puoliksi pakotet-

tava hänet treenikämpälle" (AMRE 183.) 

 

Edelleen Antti pysyy kuitenkin kuvitelmissaankin taustalla. Hän seuraa bändin harjoituk-

sia, mutta ei aktiivisesti osallistu niihin. Bändi kehittyy ja kasvaa yhteen hänen silmiensä 

alla, mutta Antti vaikuttaa sen toimintaan lähinnä vain Suvin kautta. Jopa kuvitelmissaan 

Antti ajattelee, että kun Suvin uusi bändi alkaa toimia ja löytää yhteisen sävelen, häntä ei 
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enää tarvita ja valmistautuu matkustamaan takaisin oikeaan elämäänsä Suomeen. Hän on 

alusta alkaen kertonut olevansa Amerikassa vain lomalla omasta elämästään ja elävänsä 

hetkellisesti Suvin elämää.  

 

Sillä lailla heistä tuli kuin tulikin bändi, minun valvovien silmieni alla, osin 

minun ansiostani. Kun he lähestyivät toisiaan, he ikään kuin loittonivat mi-

nusta, ja samaan aikaan heistä tuli minulle jatkuvasti tutumpia − −. (AMRE 

188) 

 

Sen sijaan että lähtisi takaisin Suomeen, Antin rooli Suvin taustavaikuttajana edelleen kas-

vaa. Jälleen Suvin täytyy kuitenkin pyytää ja maanitella häntä jäämään. Antista tulee bän-

din kitarateknikko ja näin ollen myös entistä aktiivisempi toimija bändin arkipäivässä. Hä-

nestä tulee lähes yksi bändin jäsenistä ja niin hänelle myös vakuutetaan.  

 

Olin osa bändiä, he sanoivat minulle. Joka ilta katselin heitä lavan reunalta, 

joka ilta hengitin heidän tahdissaan. Tunsin heidän keikkasettinsä yhtä hyvin 

kuin he itse. − − Tiesin keinot, joilla he käänsivät vaikean alun voitoksi, tun-

sin eleet ja merkit joilla he keskenään kommunikoivat − −. (AMRE 237) 
 

Jälleen Antti on kivunnut yhden askelen ylöspäin musiikkibisneksessä. Hänellä on oikea 

työ todellisen, menestyvän rockbändin organisaation jäsenenä. Antti kuvittelee työnsä to-

della tarkasti ja selostaa pitkään, mitä hänen työtehtäviinsä kuuluu, milloin hän vie kitarat 

lavalle, miltä se tuntuu ja kuinka Suvi onnistuu saamaan kitaransa aina tietyssä kohdassa 

keikkaa epävireeseen. Vaikka Antin rooli kasvaa, hän vaikuttaa edelleen enemmänkin taus-

talla. Hän huolehtii, että bändin soittimet ovat vireessä ja kunnossa, mutta ei sekaannu hei-

dän soittamiseensa ja pysyttelee muutenkin hienotunteisesti poissa tieltä. "En ikinä tunkeil-

lut, soin heille heidän tilansa ja työrauhansa" (AMRE 237.) 

 

Kuvitelmissaan Antti alkaa olla kuitenkin lähellä vaihetta, jossa hän elää todeksi omia 

unelmiaan. Hän elää musiikkimaailman ytimessä ja on mukana rock-kiertueella. Vaikka 

hän kuvailee vuolaasti hankaluuksia ja vaikeuksia, joita pitkällä kiertueella voi tulla vas-

taan, se on kuitenkin parasta, mitä elämä voi Antin mielestä tarjota. Rock-kiertueisiin liit-

tyy Antin mielessä hohtoa, joka on täysi vastakohta hänen omalle tylsistyttävälle elämäl-

leen. "Olla mukana rock’ n’ roll -kiertueella – mitä muuta ihminen voi elämältään toivoa?" 

(AMRE 232.) 
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Lopulta Antti alkaa ajatella itseään vielä entistä enemmän osana bändiä. Hän alkaa puhua 

”meistä” viitatessaan sekä bändiin että itseensä. Vaikka kitarateknikko ei kovin radikaalisti 

vaikuta bändin menestykseen eikä myöskään saa osaa maineesta ja kunniasta, hän alkaa 

ajatella bändin menestyksen olevan myös omaa menestystään.   

 

Kesä oli festareita ja valtavia lavoja, kauhistuttavia haasteita, jotka yksi toi-

sensa jälkeen päättyivät komeisiin voittoihin. On kausia, jolloin bändi tai ar-

tisti on erehtymätön, jolloin epäonnistuminen on yksinkertaisesti mahdotonta, 

ja kesäkuun lopussa 2003 me aloimme olla sellaisessa vaiheessa. (AMRE 

234) 

 

Antin kuvitelmat huipentuvat hetkeen, jolloin hän nousee hetkeksi taustalta eturiviin. Hän 

on hetkellisesti konkreettisesti osa bändiä ja palaa tavallaan taaksepäin aikaan, jolloin hä-

nellä ja Suvilla oli oma bändi. Kuvitelmissa kaikki vain on paljon suurempaa. Myös Antis-

ta tulee Suvin rinnalla hetkellisesti rocktähti, kun bändin kitaristi sairastuu ja joutuu jättä-

mään keikan kesken. Sillä keikalla Antin kaikki kuviteltu tai todellinen musiikillinen po-

tentiaali pääsee käyttöön ja Antti kuvittelee siinä hetkessä löytäneensä merkityksen elämäl-

leen. Vaikka hän on väittänyt, että bändissä soittaminen ei voi koskaan tuntua samalta kuin 

20-vuotiaana, tällä yhdellä keikalla se on jotain vielä paljon parempaa. Hetkellisesti mu-

siikki ei ole vain väline todellisuudesta pakenemiseen, vaan se määrittää täysin Antin iden-

titeetin.  

Tämän takia minä olen soittanut, tämän takia pitänyt taitoani yllä. Tämän ta-

kia minun avioliittoni hajosi, tämän takia jätin kaiken ja matkustin New Yor-

kiin, tämän takia meidän magneettivartalomme ajoivat meidät yhteen. Tästä 

syystä hengitän, tätä varten olen, ja Ryan ja Catherine liittyvät mukaan, Suvi 

alkaa laulaa, enkä minä vieläkään katso, niin kuin pikkuvanha lapsi säästän 

makeisiani kunnes muut ovat syöneet omansa. (AMRE 240) 

 

Tuuratessaan sairastunutta kitaristia Antti on hetken kaiken keskipisteenä. Hän ei ole enää 

katkera jätetty poikaystävä tai musiikkia intohimoisesti kuunteleva fani, vaan fanituksen 

kohde, Suvin tasavertainen kumppani, jota yleisö rakastaa. "Heidän kätensä kurottavat mi-

nua kohti, heidän auki revähtäneet suunsa sylkevät sanoja ilmaan. He ovat kokonaan unoh-

taneet itsensä, he haluavat vain minut – minut ja Suvin, meidät molemmat" (AMRE 240.) 

 

Vaikka Antti hetkellisesti paistattelee maineen valokeilassa, hänestä ei tule julkkista. Kuvi-

telmissakin hänen roolinsa virallisesti ja julkisesti on pienempi kuin yksityisesti. Virallises-

ti häntä ei ole olemassa Suvin tulevan lapsen isänä tai Suvin miesystävänä, vaan pelkästään 
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bändin kitarateknikkona. Suomesta Suvin uraa lähes pelottavan tarkasti seuraava Antti 

todennäköisesti arvaa, että lapsen oikea isä on Suvin manageri Wilberding. Luultavasti 

tästä johtuen, hän pitää kuvitelmissaankin Wilberdingiä kilpailijanaan suhteessa Suviin. 

Kuvitelmissa Wilberding luonnollisesti häviää kilpailun, ja Antin voitto kulminoituu keik-

kaan, jolla Antti korvaa bändin oikean kitaristin. "Wilberding, Wilberding vain kateellisena 

tuijotti. Minä ja Suvi olimme yhtä, Vic ikuisesti ulkopuolinen" (AMRE 239.) 

 

Musiikin ohella Antin kuviteltua elämää määrittävä tekijä on hänen ja Suvin suhde, joka 

kyllä myös liittyy tavallaan kiinteästi musiikkiin. Kuten olen jo aikaisemmin maininnut 

jokaisessa merkittävässä kuvitellun elämän käänteessä, Suvi joutuu pyytämään Anttia jää-

mään. Kuvitelmissaan Antti on Suville korvaamaton ihminen. Samalla tavalla kuin hänen 

roolinsa musiikillisesti kasvaa kuvitelmien edetessä, myös hänen roolinsa Suvin elämässä 

korostuu.  

Kun minä olin hiljaa, hän puhui. 

     Sinä näit minun hätäni, me olemme hyvin läheisiä sinä sanoit minulle, si-

nä lupasit auttaa minua, pelastaa minut. − − Mutta Suvi oli oikeassa, niin 

minä todellakin olin sanonut, enkä minä voinut jättää häntä yksin, hän tarvitsi 

minua ja minä olin luvannut auttaa. (AMRE 190) 

 

Antti muuttuu entisestä poikaystävästä aluksi ystäväksi, myöhemmin kitarateknikoksi ja 

nykyiseksi miesystäväksi ja lopulta tulevan lapsen isäksi ja tasavertaiseksi kumppaniksi. 

Entisestä Summer Maplen kuuntelijasta tulee korvaamaton osa yksityisen Suvi Vaahteran 

arkea.  "Otin vastuulleni koko meidän arkemme, muutuin sujuvasti Summer Maplen kitara-

teknikosta Suvi Vaahteran kodinhoitajaksi" (AMRE 259.) 

  

Kuitenkin kuvitelmissaankin Antti erottaa itsensä Suvista. Antti pysyy yhtä keikkaa lukuun 

ottamatta tavallisena yksityisenä ihmisenä, kun Suvi on todellinen kuuluisuus. Vaikka An-

tin ja Suvin suhde on alkanut ennen kuin Summer Maplea oli olemassa, on Antti siitä huo-

limatta epäuskoinen ja ylpeä läheisestä suhteestaan Summer Mapleen. "Suvi käveli vieres-

säni, hänen kätensä sukelsi takin alle, etsi paljaan kohdan selästäni: jos on mahdollista rä-

jähtää ylpeydestä, se tapahtui tällä hetkellä, tässä risteyksessä, näiden todistajien läsnä ol-

lessa" (AMRE 304.) Vaikka Antti elää yhteistä arkea Suvin kanssa, hän ei pysty kokonaan 

ymmärtämään Summer Maplen todellisuutta. Suvissa on ikään kuin kaksi eri ihmistä, jois-

ta toinen on Antillekin tavoittamattomissa. Antti tuntee yksityisen Suvin, mutta julkinen 

Summer Maple pysyy hänelle arvoituksena, eikä Antti pysty häntä pelastamaan. "Summer 
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Maple oli tähti, valtava, mieletön tähti, enkä minä ymmärtänyt hänen elämäänsä. Olin niin 

avuton, niin neuvoton. Ajoin venettä, Suvi tuli vesisuksilla perässä: keskellä selkää Suvi 

vain irrotti otteensa ja alkoi vajota pinnan alle" (AMRE 295−296.) 

 

Vaikka Anttikaan ei ymmärrä täysin Suvin elämää, näkee hän kuitenkin omasta mielestään 

enemmän kuin kukaan toinen ja kuvittelee tuntevansa Suvin paremmin kuin kukaan muu. 

Tässäkin hän voittaa Wilberdingin. "Suvi ei ollut ennallaan, ei vaikka Wilberding kuinka 

vakuutteli toista. Vain minä tarkkailin Suvia riittävän läheltä, vain minä todella kuuntelin 

hänen puheitaan. Minä yksin tajusin kuinka hänen ajatuksensa kiertyivät vaaralliselle ke-

hälle" (AMRE 307.) 

 

Kuvitelmissa Antti tuntee yksityisen Suvin paremmin kuin kukaan muu, mutta kuvitelmat 

pohjautuvat kuitenkin hyvin pitkälti paitsi Antin tuntemaan nuoreen Suviin, myös Suvin 

julkiseen kuvaan. Suvista julkisesti saatavien tietojen pohjalta Antti muodostaa mielikuvan 

yksityisestä Suvista, joka konkretisoituu hänen kirjoittaessaan kuvitelmiaan. Antin tietojen 

pohjalla on Suvin kiertueesta julkaistu DVD. Antti ei luo kuvitelmiaan tyhjästä, vaan ker-

too Suvin vaiheista varsin totuudenmukaisesti. Antin lisäksi samankaltaisista vaiheista ker-

too myös Suvin äiti, jota voi pitää romaanissa Antti luotettavampana kertojana. Julkisuu-

dessa esitettyjen tietojen perusteella fani voi kuvitella tuntevansa julkisuuden henkilön. 

Tietoja yleensä tuotetaan paljon, koska julkisuuden henkilöihin kohdistuu erityistä mielen-

kiintoa.  

 

Mielenkiintoista on, että Antti epäonnistuu kuvitelmissaankin. Kuviteltuaan itselleen 

unelmiensa vaihtoehtoisen elämän musiikkielämän ytimessä ja Suvin rakastajana, hän pää-

tyy pettämään Suvia nuoren au pairin kanssa. Täydellinen elämäkään ei ole täydellistä edes 

kuvitelmissa, vaan näennäisesti onnellisesta suhteesta huolimatta Antti päätyy petokseen. 

Lisäksi Antti ei kuvitelmissaankaan luo itselleen ihanteellista identiteettiä, vaan kuvailee, 

minkälaisen vaikutelman hän haluaa nuorelle tytölle antaa. "Olinko se mitä niin tuskallisen 

selvästi halusin olla, älykäs ja rento, sopivasti vanhempi enemmän elämää nähnyt mies?" 

(AMRE 308.) 

 

Lopulta Antti laittaa au pairin, Milla Rinteen, suuhun sanat, jotka haluaa kuulla. Hän kuvit-

telee, kuinka Milla Rinne vakuuttaa Antin merkitystä suhteessa Suviin.  
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’Sinä olet hänen ankkurinsa’, Milla Rinne sanoi minulle sinä iltana, viimeise-

nä ennen Suvin kotiinpaluuta. ’Suvi tarvitsee jonkun tavallisen ihmisen, jon-

kun joka on tuntenut hänet riittävän pitkään. Hän tarvitsee sinua pysyäkseen 

kiinni todellisuudessa, tajutakseen mikä on aitoa ja totta. Antti sinä olet peili, 

josta Suvi varmasti tietää näkevänsä itsensä.’ (AMRE 309) 

 

’Antti, usko minua, ilman sinua mitään Summer Maplea ei edes olisi.’  

Milla Rinne sanoi sen, en minä. (AMRE 310) 

 

 

3.3 Musiikki sukupolvien erottajana ja yhdistäjänä 

 

Antin ja Suvin vanhemmat kuuluvat ensimmäisiin sukupolviin, joiden nuoruudessa rock-

musiikkia saattoi jo kutsua valtavirran musiikiksi. Nuoruusajan musiikki nouseekin merkit-

täväksi tekijäksi erityisesti Suvin äidin Leenan kohdalla. Toisaalta Leena on vanhemmista 

ainoa, jonka ääntä teoksessa kuullaan. Musiikki liittyy Leenan ajattelussa tiettyihin tilantei-

siin ja erityisesti tietyt kappaleet ja artistit nousevat merkittäviksi. Musiikkia voidaankin 

pitää symbolisena kommunikaationa, joka tuo mieleen erilaisia asioita kokemusmaailmas-

ta. Tietty musiikki saattaa muodostua teemaksi, joka yhdistää mielen tiettyyn sosiaaliseen 

tapahtumaan. (Karvinen ja Pennala 1995: 185.) Kun Leena muistelee ensimmäistä yötään 

tulevan aviomiehensä Riston kanssa, musiikki on keskeisessä osassa. Oikeastaan täsmäl-

leen samalla tavoin kuin Antin ja Suvin ensimmäisissä tapaamisissa vuosia myöhemmin, 

Leenalle on tärkeää, että Risto osaa valita juuri oikean musiikin. Risto valitsee Carole Kin-

gin, josta muodostuu myöhemmin Leenan ja Riston rakkauden symboli.  

 

Vasta yöllä pimeän laskeuduttua, Risto lakkaa puhumasta. Hän nousee sän-

gystä ja kyykistyy lattialle, hän löytää levyt hyllystäni ja käy ne läpi. Jees, 

hän sanoo, viisas nainen. Se on hölmösti sanottu, se on melkein loukkaavaa, 

mutta se on hänen ainoa virheensä, annan sen hänelle anteeksi. 

     Ei Stones, ei Baez, ei Bowie: Risto tekee kaiken oikein ja valitsee Carole 

Kingin. Hän pudottaa levyn pussista ja kääntelee sitä kauniissa käsissään. 

Hän pyöräyttää levyä etusormensa päällä ja asettaa sen soittimeen. Hän las-

kee neulan hellästi vinyylille, hänen eleensä lähentelee hartautta. 

     Musiikkia, Risto sanoo, musiikkia meille. Sitten me teemme mitä teemme, 

kaiken oikein, kaiken hyvin, eikä hän lähde luotani eikä nukahda ennen mi-

nua. (AMRE 64) 

 

Myöhemmin, kun Risto on kuollut, mutta Leena ei vielä pysty hyväksymään asiaa, Carole 

Kingin kuunteleminen on hänelle hyvin tuskallista, koska King tuo Riston ja heidän yhtei-

set hetkensä voimakkaasti hänen mieleensä. Tietty musiikki ikään kuin pakottaa Leenan 
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ajattelemaan Ristoa ja omaa suruaan, minkä vuoksi Leena haluaisi kuunnella mitä tahansa 

muuta kuin Carole Kingiä. "Laita edes levy soimaan, mikä tahansa, Beatles, Baez, Mit-

chell, musiikkia, kiitos, mutta ei tätä sentään, ei Carole Kingiä voi hyvä luoja" (AMRE 38.) 

Kun Leena on muuttamassa pois heidän yhteisestä omakotitalostaan, hän kuvittelee, että 

Risto on yhä elossa ja puhuu tälle mielessään. Leena kuvittelee, että Risto valitsee Carole 

Kingin, mutta koska Risto on kuollut, hän todennäköisesti on laittanut itse levyn soimaan. 

Vaikka levyn kuunteleminen on tuskallista, se myös auttaa Leenaa surutyössä.  

  

− − istun tässä rauhassa ja kuuntelen kuinka Carole King laulaa. I feel the 

earth move under my feet, I feel the sky tumbling down, tumbling down, ker-

ran Risto pyöräytti etusormensa päällä levyä, joka yhä soi, yhä rahisee, yhä 

juuttuu kiinni B-puolen lopussa. ’Cos you make me feel, ’cos you make me 

feel, ’cos you make me feel, tätä loputtomiin silloin kauan sitten Tullin-

puomin kämpässä kun hän ensimmäisen kerran riisui minut. (AMRE 38) 

 

Leena ilmaisee rakkautensa Ristoon Carole Kingin laulun avulla. Hän pakenee musiikin 

avulla maailmaan, jossa Risto on yhä elossa. Todellisuus tunkeutuu kuitenkin musiikinkin 

läpi Leenan tajuntaan ja sama Carole King muuttuu tuskallisen jankuttavaksi. 

  

Sitten toiset äänet palaavat, linnut, talitintit kuin hullu huutavat, ja joku täällä 

kiusaa, jankuttaa, hakkaa mieltä tylpällä vasaralla. 

     You make me feel, you make me feel, you make me feel… 

      Mitä täällä tapahtuu, mitä ja kenelle? 

      You make me feel, you make me feel, you make me feel… 

      Laatikot ja niiden syyttävät kidat. 

      You make me feel, you make me feel, you make me feel… 

      Like a natural woman. (AMRE 45) 

 

Kuten Leenalle, myös Antin äidille musiikilla on nuoruudessa ollut suuri merkitys. Hän on 

nauhoittanut kymmeniä kasetteja, joilla on musiikkia, jota Antin äidin ei nykyisin voisi 

kuvitella kuuntelevan. Kasettien avulla Antti saa yhteyden äitiinsä, jonka rooli Antin elä-

mässä on nykyisin hyvin pieni. Kaseteilla oleva musiikki ei välttämättä täytä Antin vaati-

muksia hyvästä musiikista, mutta Antti ja Suvi puhuvat niistä Antin kuvitelmissa aarteina.  

 

Musiikki toimii teoksessa myös sukupolvia yhdistävänä tekijänä. Leena ja Suvi löytävät 

Suvin teinivuosinakin yhteyden musiikin kautta. He kuuntelevat musiikkia yhdessä ja taus-

talla soiva musiikki helpottaa heidän kommunikointiaan. Jonkin verran he myös keskuste-

levat musiikista. He kuuntelevat sekä Leenan vanhoja levyjä että Suvin uusia. Suvi tutus-

tuu Leenan nuoruuden musiikkiin ja Leena Suvin.  
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Jos me joskus vielä olemme kahden, on yleensä sunnuntai: vietettyään yönsä 

Salokosken talossa Suvi joskus puolenpäivän aikaan palaa. 

     Siinä hän istuu aamiaispöydän raunioilla, hautoo kahvikuppia käsiensä vä-

lissä ja haukottelee. Minä valmistelen jo päiväruokaa, kuorin perunoita, ma-

rinoin lihaa, ja hetkeksi me löydämme toisemme, hetkeksi. Joku levy soi, 

Springfield ehkä, Joni Mitchell; kun musiikki loppuu Suvi käy olohuoneessa 

kääntämässä puolta. R.E.M:n Automatic for the Peoplen hän jonakin sunnun-

taina esittelee minulle, sinä pidät tästä äiti, kuuntele, ja niin minä pidänkin − 

−. (AMRE 157) 

 

Sukupolvien välinen yhteys näkyy myös sekä Suvin että Antin musiikkimaussa. He kuun-

televat hyvin paljon vanhaa, vanhempiensa nuoruuden aikaista musiikkia. Carole King, 

Dusty Springfield ja monet muut 60- ja 70-lukujen artistit ja bändit vilahtelevat tiuhaan 

heidän keskusteluissaan. Kun Leenan ja Riston ensimmäisen yhteisen yön musiikkia oli 

Carole King, kuuntelevat Suvi ja Antti Dusty Springfieldiä, kun Suvi tulee ensimmäistä 

kertaa käymään Antin luona. Samalla tavoin kuin Leena, Antti pitää hyvänä merkkinä, että 

Suvi pitää oikeanlaisesta musiikista. "Suvi rakasti Dusty Springfieldia ja Carole Kingia − 

−" (AMRE 29.) 

 

Suvi ei pelkästään kuuntele vanhempaa musiikkia, vaan hän myös esittää sitä itse ja ottaa 

siitä vaikutteita omaan musiikkiinsa. Kuin sattumalta hän laulaa keikalla coverina juuri 

saman Carole Kingin kappaleen, joka on Leenalle hyvin tärkeä. "Sitten hän [Suvi] palasi 

yksin laulamaan keikan ainoan coverin, hitaan pianoversion Carole Kingistä – tiesin, että 

minulla oli tasan neljä minuuttia aikaa valmistautua. I feel the earth move under my feet, I 

feel the sky tumbling down, tumbling down…" (AMRE 239.) Suvin ensimmäisen levyn 

kansikuvakin muistuttaa Antin mielestä Carole Kingin Tapestry-levyn kansikuvaa. "On 

kuin valokuvaaja olisi päättänyt risteyttää Tapestryn kansikuvan ja Natalie Imbruglian 

Torn-biisin videon − −" (AMRE 96.) Tapestry-levy on Leenalle hyvin tärkeä ja sama, jon-

ka varastamisesta Leena syyttää Suvia. Antin kuvitelmissa Suvi antaa vanhan musiikin 

vaikuttaa liikaakin omiin sävellyksiinsä ja alkaa kuulostaa Antin mielestä Carole Kingiltä. 

Musiikki on siis kuitenkin sidottu aikaan, eikä 70-luvulta kuulostava musiikki sovi Sum-

mer Maplen imagon tai identiteetin rakentajaksi. " 'Sinähän teet mitä sinä haluat, voithan 

sinä tietysti niinkin tehdä', minä sanoin. 'Siitä vain tulee ihan Carole Kingia, Carole Kingia 

hifi-soundeilla. Itseäsihän sinä etsit, et 70-lukua' " (AMRE 163.) 
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Sukupolvien välinen yhteys tulee epäsuorasti ilmi myös tietynlaisena Riston ja Antin sa-

mankaltaisuutena. Kun Risto laman seurauksena menettää työnsä pankinjohtajana, hän 

alkaa muistella nuoruuden unelmiaan ja  miettiä, miten voisi paremmin elää niiden mukai-

sesti.  

 

Risto hankkii piirustuslehtiön ja kyniä, mutta tekee vain pari hassua luonnos-

ta. 

     Risto lainaa kirjastosta pinon vanhoja suosikkejaan, mutta ei lue niitä. 

     Yhtenä iltana Risto tapailee Dylania kitaralla. 

     Epämääräistä kaipuuta, päämäärätöntä nostalgiaa. Jotakin muuta, jotakin 

uutta, mutta aikaa ei ole, ei vielä – eletään vuosia 1993 ja 1994, eikä lama ole 

vielä kulunut loppuun, Suvi asuu kotona mitään Summer Maplea ei ole, mei-

dän päivämme kuluvat selviytymiseen. (AMRE 112) 
 

Mielenkiintoista on, että Risto tapailee juuri Dylania kitaralla, koska Dylan on myös Antil-

le erityisen tärkeä artisti, mikä näkyy esimerkiksi hänen suunnittelemassaan Dylan-

päivässä. Dylan-päivänä Antti kierrättää Suvia New Yorkissa Dylanin elämän kannalta 

keskeisillä paikoilla ja kertoo samalla yksityiskohtia Dylanin elämästä. Myös suhtautumi-

sessa unelmiin Riston ja Antin ajattelussa on samankaltaisuuksia. Leenan mielestä Riston 

unelmat eivät sovi heidän senhetkiseen elämäänsä. 

 

Minä maalasin, kirjoitin runoja, muistatko. 

     Muistan minä, tietenkin muistan, mutta mitä siitä nyt, tämä on meidän 

elämäämme tänään, nämä työt, tämä talo, meidän tyttäremme, yhdessä mei-

dän on taisteltava näiden asioiden puolesta. Eivät entiset unelmat sovi nykyi-

seen todellisuuteen, ne rikkovat sen, särkevät taulun. Tämäkö on minun en-

simmäinen ajatukseni, tämä, ja minua pelottaa, joka päivä minua pelottaa että 

me menetämme kaiken. (AMRE 109) 

 
 

Myös Antti miettii, kuinka huonosti hänen entiset unelmansa sopivat hänen elämäänsä ny-

kyhetkeen ja pitää omaa sukupolveaan tuomittuna sukupolvena. Hän kuvittelee, kuinka 

hänen vanhempiensa sukupolvi on unelmoinut vain asioista, jotka on mahdollista saavut-

taa, kuten omakotitaloista, Lapin-lomista tai kesämökeistä. Antti on kuitenkin tietämättään 

paljon enemmän vanhempiensa sukupolven kaltainen, kuin voisi kuvitella.   

 

Musiikki voi siis toimia sukupolvia yhdistävänä tekijänä, mutta se voi olla myös väline 

määritellä rajat sukupolvien välille. Leena suuttuu Suville, kun tämä vie lupaa kysymättä 

Carole Kingin levyn Antin luo. Leena syyttää Suvia musiikin varastamisesta. Levyn merki-

tys Leenalle ei ole vain siinä, että se sisältää hänen mielestään hyvää musiikkia. Levyn 
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sisältämä musiikki symbolisoi Leenalle nuoruutta, hänen ja Riston välistä suhdetta ja sitä 

voisi pitää myös jonkinlaisena koko sukupolven identiteetin määrittäjänä. Suvi ei varasta 

pelkkää levyä, hän varastaa samalla myös Leenan muistot ja nuoruuden ja ikään kuin omii 

ne itselleen. Suvi ottaa jotain sellaista, joka ei hänelle voi merkitä samaa kuin Leenalle. 

 

Minä suutun, minä huudan: mitä nautintoa hän ikinä saakaan nöyryyttämällä 

minua, hän voi hakea sen muualta. Missä Carole King on, minä kysyn, Ta-

pestry on kadonnut hyllystä? Antin luona, hän vastaa, vein sen sinne. Kaiken 

te varastatte, minä sanon, musiikinkin, eikä Suvi suostu pyytämään anteeksi, 

ei edes pahoittelemaan – minä olen pikkumainen, kiukuttelen yhdestä vaivai-

sesta levystä. Miksi se nyt on niin tärkeä, miksi, enkä minä voi vastata, ei ole 

mitään keinoa jolla voisin vakuuttua hänen vilpittömyydestään. (AMRE 158) 

 

Uuden sukupolven valtaamassa Lontoossa Leena muistelee omaa nuoruusaikaista mat-

kaansa kaupunkiin, jolloin levykaupoissa vierailu muodosti merkittävän osan matkan vie-

hätystä. Uudella vierailullaan Lontooseen hän tuntee olonsa ulkopuoliseksi, vaikka Leenan 

omasta mielestä hänen omista nuoruusvuosistaan ei voi olla vielä kovin kauan.  

 

Lautalla Norjasta Newcastleen ja bussilla alas Lontooseen, minä ja Helena – 

norjalaisten perässä homeiseen retkeilymajaan Tottenham Court Roadille ja 

sieltä päivisin Charing Cross Roadille levykauppoihin. Green Parkissa yhtenä 

yönä me joimme päämme sekaisin ja melkein irtauduimme ruumiistamme, 

niin kaukana se oli solukämpästä ja sihteeriopistosta. Pitkätukkaisia poikia, 

arvoituksellisia tyttöjä, yksi joka luki Ginsbergiä ääneen, Grateful Dead, eikä 

siitä niin kovin kauan ole − −. (AMRE 85) 
 

Musiikki toimii Leenalle välineenä todistaa, että hän kuuluu edelleen moderniin maail-

maan. Vaikka uuden sukupolven kuuntelema musiikki on erilaista, voi sen silti laskea edel-

leen rockiksi. Leenan mielestä hänen sukupolvensa keksi rockin, joten nuoret eivät voi 

omia sitä kokonaan itselleen.  

 

Turha kuvitella minua liian vanhaksi, Dylan, Hendrix, Beatles, Stones, hyvä-

nen aika, mehän keksimme rockin, miltä se kuulosti voi hyvä jumala, vinyyli 

rahisi, kaiuttimet surisivat, satakymmenen neulaa kului loppuun. (AMRE 87) 
 

Nuoruuden musiikki kohottaa Leenan itsetuntoa ja sen avulla hän voi todistaa itselleen 

olevansa edelleen elämässä kiinni, vaikka onkin jo keski-ikäinen. Sen sijaan Riston kuun-

telema Vesa-Matti Loiri edustaa Leenalle pysähtyneisyyttä, vanhuutta ja alamäkeä. Leena 

siirtää negatiiviset tunteensa musiikkiin. Hän ei voi olla vihainen Ristolle, joka on masen-

tunut, mutta Loirin lauluja hän voi vihata. Musiikista tulee syyllinen tai ainakin osasyylli-

nen Riston masennukseen. "− − Vesa-Matti Loiri laulaa, Lapissa kaikki kukkii nopeasti, 
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miten minä vihaan, vihaan, vihaan niitä vanhan miehen virsiä. Alamäkeä koko vuosi, hän 

on irrottanut otteensa, minä luisun hänen kanssaan − −" (AMRE 226−227.) 

  

Kuitenkin kun Risto on kuollut eikä Leena pysty hyväksymään asiaa, hän kuvittelee mie-

luummin Riston mökille kuuntelemaan Loirin laulua. Näissä kuvitelmissa Loirin musiikki 

liittyy harmoniseen tunnelmaan, jossa tarkkaillaan pikkulintuja ja eletään mukavasti ja 

rauhallisesti, kuten eläkeikää lähestyvien ihmisten oletetaan elävän. Edelleenkin kuvaan 

liittyy myös jotain ahdistavaa, koska Loiri laulaa elonpiirin pienentymisestä. "Siellä Risto 

istuu ja vahtii pikkulintuja kirsikkapuun oksilla, Loiri laulaa, pienentyy mun ympär elon 

piiri" (AMRE 275.) 

 

Riston suhteesta musiikkiin ei romaanissa kerrota kovin paljon. Risto itse ei pääse ääneen 

juuri lainkaan, vaan Riston elämästä ja ajatuksista kerrotaan Leenan näkökulmasta. Leena 

kertoo, kuinka Risto kuuntelee masentuneena Vesa-Matti Loiria, mutta nuorena hänkin on 

kuunnellut samanlaista musiikkia kuin Leena. Kertoohan Leena Riston tutkineen hänen 

levyhyllynsä heti ensimmäisellä tapaamiskerralla. Aineeton musiikki muuttuu konkreetti-

seksi osaksi Leenan ja Riston arkipäivää, kun Leena kertoo Riston tavasta pyöräyttää levyä 

etusormensa päässä. Leena mainitsee tavasta useamman kerran ja siitä syntyy vaikutelma, 

että Risto kohtelee musiikkia arvostavasti. "Levy on loppu, käännä puolta Risto. Risto 

kääntää: antaa levyn pyöriä hoikan etusormensa päässä, laskee sen viivytellen soittimeen ja 

palaa sohvalle" (AMRE 42.) 

 

 

3.4 Musiikin kuuntelijoiden luokittelu   

 

Antti haluaa ajatella, että hänellä on musiikkiin erityinen suhde. Hänen mielestään musiik-

ki on elämässä lähes kaikkein merkityksellisin asia, jota täytyy rakastaa enemmän kuin 

mitään muuta. Musiikkiin suhtautumisen mukaan hän jaottelee ihmisiä ryhmiin, ikään kuin 

asettaa ihmisiä arvojärjestykseen heidän musiikkimakunsa perusteella. Musiikki on siis 

Antille paitsi oman identiteetin rakentamisen myös muiden ihmisten luokittelun väline.  

 

Mielipiteissään Antti noudattelee makuteorian ajatusta, jonka mukaan maku toimii hierar-

kioiden ja erottelujen tuottajana. Maun perusteella on tehty jakoja esimerkiksi hyvään ja 

huonoon kirjallisuuteen ja samalla tavalla voidaan jakaa myös musiikkia. Musiikkimaku 
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mahdollistaa näin ollen tietynlaiseksi ihmiseksi profiloitumisen. Esimerkiksi jazz, folk, 

progressiivinen rock tai niin sanottu maailmanmusiikki edustavat älyllisyyttä, hienostunei-

suutta ja suvaitsevaisuutta ja muodostavat vastakohdan esimerkiksi heavy metalille, pun-

kille tai rapille. Maun tai kulttuurisen maun muotoutumisesta on monenlaisia mielipiteitä, 

joista voi karkeasti erottaa kaksi ääripäätä. Toisen näkemyksen mukaan maku on yhteis-

kuntaluokan ehdollistama käyttäytymismalli, kun taas toinen näkemys pitää makua yksilöl-

lisenä valintana, jonka avulla rakennetaan tietoisesti omaa identiteettiä ja elämäntyyliä. 

Miten tahansa maun muotoutuminen määritellään, se toimii hierarkioiden ja erottelujen 

tuottajana. Kulttuurisesti maun avulla tehdään eroja korkean ja matalan välillä, mutta maun 

käsite läpäisee myös ihmisten arkipäivää. Aikaisemmin makunormit tuotettiin ja siirrettiin 

sukupolvelta toiselle pitkälti koululaitoksen avulla. 1980-luvulta lähtien mediateollisuuden 

laajentuminen ja monimuotoistuminen on kuitenkin rikkonut makukäsitysten yhtenäistä 

muottia ja yhtenäisyyden tilalle on muotoutumassa tai jo muotoutunut television, tietoko-

neiden ja koko viihde-elektroniikkateollisuuden konstituoima makutarjotin. Kulttuurituot-

teiden käyttö pirstaloituu ja kuluttajan ja käyttäjän mieltymykset ja tietoiset valinnat tule-

vat entistä korostetummin esille. (Söderholm 1995: 166–167.) 

 

Rockmusiikki oli alkujaan mustien marginaalista musiikkia, joka muuttui myöhemmin 

enemmistön hyväksymäksi valtavirtamusiikiksi. Alussa rockmusiikin kuunteleminen mer-

kitsi etnisten rajojen ylittämistä. Vähemmistön maku muuttui nopeasti enemmistön mauk-

si, kun rock’ n’ roll muuttui enemmistön hyväksymäksi populaarimusiikiksi, popmusiikik-

si. David Riesman väitti 1950 julkaistussa tutkimuksessaan, että enemmistö kuuntelijoista 

kuuntelee sitä musiikkia, jota markkinat tarjoavat ja vähemmistö jotain muuta. Riesmanin 

tutkimus käsitteli lähinnä 1940-luvun amerikkalaista populaarimusiikkia, mutta tutkimuk-

sen tuloksen voisi ainakin jossain määrin yleistää koskemaan myös nykyaikaa. Jos hallit-

seva musiikkitarjonta ei tarjoa riittävästi aineksia merkitysten mielekkyydelle, kuunneltava 

musiikki haetaan marginaalista tai vaihtoehtoisesti ajallisesti vanhemmista ikään kuin 

unohdetuista lajeista tai tyyleistä. Hallitsevan musiikin vastustaminen on rockin historiassa 

toiminut myös murrosten ja uudistusten käyttövoimana. Etenkin 1960-luvun jälkeen erilai-

set, toisiinsa limittyvät yleisöt ja makutottumukset ovat luoneet populaarimusiikkiin lähes 

loputtamalta vaikuttavan lajien ja tyylisuuntien kirjon. (Söderholm 1995: 168–169.) 

 

Jos musiikkimaun ajatellaan pohjautuvan yhteiskuntaluokkien ja niiden elämäntyylien si-

jaan ihmisen omiin mieltymyksiin ja valintoihin, makukulttuurit tarjoavat kiinnostavan 
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lähtökohdan. Makukulttuureista on kirjoittanut Herbert Gans. Gansin ajattelun pohjalla on 

ajatus, jonka mukaan populaarikulttuuria ei nähdä matalan kulttuurin synonyymina, vaan 

vakiintuneena kulttuurimuotona, joka liittyy erottamattomasti modernin ihmisen elämään. 

Gansin mukaan moderni yhteiskunta koostuu erilaisista makukulttuureista, jotka ovat mo-

saiikkimaisesti samassa tasossa. Jako korkeaan ja matalaan käy näin tarpeettomaksi. Ma-

kukulttuuri ei välttämättä muodosta elämäntapaa, vaan käsittää kulttuurimarkkinoiden kon-

tekstissa tapahtuvat ihmisen vapaat valinnat. Ihmisen elämänmuoto voi siis koostua useista 

eri makukulttuureista ja niiden mahdollistamista symbolimaailmoista. Populaarikulttuurit 

ovat makukulttuureja, joiden tehtävänä on viihdyttää ja tehdä elämä miellyttäväksi ja ne 

ilmaisevat omien koodiensa kautta esteettisiä arvoja ja sisältöjä. Myös korkeakulttuuri ja 

eliittikulttuuri ovat makukulttuureja. Erilaiset makukulttuurit sisältävät niiden omien nor-

mien mukaiset käsitykset huonosta ja hyvästä musiikista. (Söderholm 1995: 173.) 

 

Nykyään yhteiskunnan luokkarakenteita ei siis enää oikeastaan voi pitää musiikkimaun 

muodostumisen lähtökohtana. Sen sijaan uusi väistämätön rakenteellinen tekijä on massii-

viseksi paisunut kulttuuriteollisuus. Tarjonta ja tarjonnan foorumit, esimerkiksi Internet, 

hittilistat ja Music TV, luovat kehykset makunormien muotoutumiselle. Kuitenkin maku-

kulttuurien rakentumista määrittävät viime kädessä vastaanottajien symbolimaailmat ja 

tulkintakoodit. (Söderholm 1995: 172–173.) Myös Kimmo Salminen on tutkinut musiik-

kimaun muotoutumista, ja hänen mukaansa musiikkimaku on ilmaus yksilön maailmanku-

vasta ja musiikillisesta kompetenssista. Musiikkimaku pohjautuu inhimilliseen kokemus-

maailmaan, yksilön ja yhteisön kokemuksiin ja elämänkaareen. Maku liittyy ihmisen sy-

viin tunteisiin ja elää tajunnan ajattomassa arvomaailmassa. Salminen pitää musiikkimakua 

yksilön musiikillisen maailmankuvan osa-alueena, joka on opittu ja usein sosiaalisesti 

kontrolloitu ilmiö. Ihmisen musiikkimaku ilmenee tiedollisena ja luokiteltavana lähtökoh-

tana musiikin kokemiseen ja arvottamiseen ja liittyy musiikillisten kokemusten kognitiivi-

siin, emotionaalisiin ja asenteellisiin prosesseihin. Musiikkimaun muutokset ovat muutok-

sia näissä kokemuksellisissa, tiedollisissa ja asenteellisissa rakenteissa. Musiikkimaun voi 

jakaa yhteisölliseen ja yksilölliseen tasoon. Yhteisön rakenteet ja odotukset vaikuttavat 

sosiaaliseen makuun, kun sen sijaan yksilöllinen maku on henkilöhistorian tuote. Vahvim-

min musiikkimaun muotoutumiseen vaikuttaa nuoruuden musiikki. Musiikin sosiaalisista 

merkityksistä tärkeimpiin kuuluu sen luoma yhteenkuuluvuuden tunne. (Karvinen ja Pen-

nala 1995: 177, 181, 186.) 
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Oman musiikin määrittely esteettisesti arvokkaammaksi kuin toisten kuunte-

lema ja harrastama, vaikuttaa voimakkaasti itsetuntoon ja identiteettiin. Tä-

män tietävät sekä elitistiset rockfanit, romanttisen musiikin ystävät kuin kult-

tuuripolitiikan johtajatkin. Musiikki on sen vuoksi sekä esteettinen että eetti-

nen kysymys, ja kulttuurisen merkityskentän laajentaminen on nykypäivän 

tärkeimpiä musiikintutkimuksen haasteita. (Suutari 2005: 328–329.)  

 

Musiikin avulla voi siis pönkittää omaa itsetuntoaan. Näin toimii myös Antti arvostelles-

saan muiden ihmisten suhdetta musiikkiin.  

 

Kaikkein alinta kastia Antin luokitteluissa edustavat ihmiset, joille musiikki on täysin mer-

kityksetöntä ja jotka kuuntelevat valtavirran musiikkia kritiikittömästi. Kun Antti ja Suvi 

alkavat seurustella, Anttiin tekee vaikutuksen nimenomaan se, että Suvi suhtautuu musiik-

kiin eri tavoin kuin muut hänen tapaamansa tytöt. Suvi kuuntelee monipuolista musiikkia 

ja tietää siitä suhteellisen paljon. ”Suvia ennen olin tavannut vain tyttöjä, jotka kuuntelivat 

musiikkia yhtä välinpitämättömästi kuin olisivat jauhaneet purukumia; tyttöjä, jotka kopi-

oivat toisilleen Roxetten kasetteja ja tanssivat tyytyväisinä Scorpions-hitaita pommisuoja-

diskoissa” (AMRE 29.) 

 

Välinpitämättömästi musiikkiin suhtautuminen kytkeytyy Antin mielessä hyvin voimak-

kaasti hänen halveksumaansa pikkuporvarilliseen elämäntyyliin, jota hän itsekin ikään kuin 

vahingossa päätyy viettämään. Hänen vaimonsa Elisa kuluttaa musiikkia samalla tavalla 

kuin Roxettea kuunnelleet tytöt, joille musiikki on tavallaan täysin yhdentekevää. Elisa 

kääntää autossa radion auki ja kuuntelee tyytyväisenä radio Novaa, joka on Antin inhokki-

listan ykköstilalla. Radion ohella Elisa saattaa kuunnella Antin mielestä yhdentekevää mu-

siikkia niin hiljaa, ettei se varmasti häiritse muuta toimintaa.   

 

Kaiuttimissa, siroissa valkoisissa täydellisesti sisustukseen sopivissa kaiutti-

missa Bo Kaspers soutaa bossanovaa niin hiljaa etteivät he edes kuule: jos he 

kuulisivat, he taatusti sammuttaisivat stereot, sillä Elisa ja työkaveri katsovat 

linnan juhlia, tuijottavat niitä, tosiaan tuijottavat, mummot! (AMRE 207) 

 

Miten tämä voi olla mahdollista, miten minä voin olla naimisissa ihmisen 

kanssa, joka tuijottaa linnan juhlia televisiosta? (AMRE 208) 
 

Tosin alussa Elisan välinpitämätön suhtautuminen musiikkiin oli Antin mielestä pelkästään 

positiivista. Suvin ja Antin onnettomasti päättyneen suhteen jälkeen Antti halusi jotain 

täysin erilaista. ”− − Summer Maple ei merkinnyt hänelle mitään. Hän nauroi sellaisille 

asioille, lapsellisille harhoille maineesta ja kuuluisuudesta. Rocktähti, levylaulaja, eihän 
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Elisa välittänyt musiikista – silloin heti Suvin jälkeen se oli yksinomaan helpotus, yksi 

Elisan parhaista puolista” (AMRE 133.) 

 

Anttia kuitenkin vaivaa se, että hänen oma vaimonsa kuuluu hänen halveksumaansa ryh-

mään. ”− − Elisan moitteeton nahkahansikaskäsi kääntää autostereoiden volyymia isom-

malle, miksi, oi miksi minun vaimoni ei saman tien kuuntele tuulta tai sadetta tai valtame-

ren aaltoja jos musiikki merkitsee hänelle näin vähän, jos se ei merkitse hänelle mitään” 

(AMRE 93.) 

 

Korkeimman statuksen Antin luokittelussa saavat niin kutsutut rockmusiikin liikakäyttäjät 

sekä Suvin amerikkalaisessa bändissä soittavien jäsenten kaltaiset muusikot. Tosin mo-

lemmat ryhmät ovat pelkästään Antin kuvitelmaa, koska hän ei itse ole läsnä, kun Suvin 

amerikkalaista bändiä perustetaan eikä tunne sen jäseniä. Hän ei ole myöskään todellisuu-

dessa nähnyt yhtään rockmusiikin liikakäyttäjää, vaikka kuvitelma liikakäyttäjistä saattaa 

pohjautua osittain myös tosiasioihin. Nämä ryhmät ovat Antin haavekuvia, sellaisia ryh-

miä, joihin hän itse haluaisi kuulua ja joiden kuviteltua elämää hän omassa Espoo-elämän 

loukussaan toivottomasti kadehtii.  

 

Vic laittoi toivonsa rockmusiikin liikakäyttäjiin: niihin olemukseltaan epä-

määräisiin syntymäkriittisiin mielipidejohtajiin, jotka jonkin hallitsematto-

man ja hankalasti määriteltävän prosessin kautta saattavat hetkessä nostaa 

puolituntemattoman esiintyjän kohtuulliseen valtavirtasuosioon. Aina ja ian-

kaikkisesti he haluavat jotain uutta ja ainutlaatuista, vaikka sitten kuinka ha-

taran illuusion jostain uudesta ja ainutlaatuisesta − −. (AMRE 210−211) 

 

Amerikkalaiset rockmusiikin liikakäyttäjät edustavat Antin mielessä myös suvaitsevaisuut-

ta ja liberaaleja arvoja, joihin hän myös itse haluaa samastua. Rockmusiikin liikakäyttäjien 

ryhmä asettuu ikään kuin vastakohdaksi idioottimaisille amerikkalaisille, jotka ovat äänes-

täneen Bushin presidentikseen ja kannattavat äärikonservatiivisia arvoja. Antti haluaa aja-

tella, että rockmusiikki itsessäänkin edustaa tällaisia arvoja, että se on tärkeää ja että sillä 

on mahdollista vaikuttaa maailman asioihin.  

 

− − etteivät rockmusiikin liikakäyttäjät pääsääntöisesti ole väkivaltaan taipu-

vaisia kiihkouskovaisia abortinvastustajia. Rockmusiikkia on itse asiassa hy-

vin vaikea käyttää sellaisiin tarkoituksiin: se on perusolemukseltaan sekä su-

vaitsevaista että demokraattista ja varmaan pikemminkin edesauttaa maail-

manrauhaa kuin horjuttaa sitä. (AMRE 214) 
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Kaikkein kadehdittavimpia ovat Antin mielestä kuitenkin Suvin amerikkalaisen bändin 

jäsenten kaltaiset muusikot. Heidän elämänsä on niin täydellisen boheemia ja muodostaa 

niin täydellisen vastakohdan Antin omalle Espoo-elämälle, että heitä on syytä ainoastaan 

kadehtia. Heidän elämänsä on kiehtovaa, mutta toisaalta he eivät ole kovinkaan luotettavia 

tai vastuullisia. He ovat tottuneet tekemään mielensä mukaan ja heidän sitoutumisensa 

esimerkiksi Suvin bändiin on hyvin hataraa.  

 

− − sellaisia nuoria, lahjakkaita ja luovia monialataiteilijoita, joita Midtownin 

ja Wall Streetin välisellä Manhattanilla tuntui sikiävän jokaisesta kämpästä ja 

kellarista. Heidän elämänsä oli melkein sietämättömän kiehtovaa; oli oikeas-

taan tyrmistyttävän epäoikeudenmukaista, että he elivät niin kuin elivät ja et-

tä joillakin toisilla oli niin tylsä ja tavallinen elämä jossain muualla, jossain 

maailman miljoonista jääkiekkokaupungeista, joita ei Sethin, Ryanin ja Cat-

herinen silmissä ollut edes olemassa. (AMRE 184) 
 

Tällaiset ihmiset ovat Antin kuvitelma täydellisestä elämästä, sellaisesta elämästä, jota hän 

viettäisi, jos saisi valita. Antti kuvittelee itse olevansa sisimmältään heidän kaltaisensa. 

Hän kuvailee Suvin bändin basistin Catherinen suhdetta musiikkiin, ja sanoo tämän rakas-

tavan musiikkia jopa enemmän kuin hän itse. Antti haluaa uskoa, että hänen suhteensa mu-

siikkiin on jotain hyvin ainutlaatuista ja harvinaista. Catherine näyttäytyy Antin kuvitel-

missa ehkä kaikista boheemimpana tyyppinä. Hän viettää todellista rockelämää: käyttää 

huumeita, soittaa milloin missäkin ja käy omassa asunnossaan vain nukkumassa. Catheri-

nen boheemin elämän mahdollistaa kuitenkin hyvin keskiluokkainen ja porvarillinen lääkä-

ri-isä, joka maksaa Catherinen asunnon. Vaikka boheemi Catherine halveksii perheensä 

porvarillista elämäntapaa, hänelle ei tuota ongelmaa elää sen kustannuksella. Täydellinen 

boheemius on siis mahdollista vain, jos sen tukena on porvarillinen vanhempi. Catherinen 

täytyy myös muodollisesti olla kirjoilla yliopistossa, jotta isä suostuu kustantamaan hänelle 

asunnon. Edes Antin kuvitelmissa ei ole mahdollista elää täysin vapaana rahan kahleista.  

 

Musiikkiin eri tavalla suhtautuvat ryhmät erottuvat toisistaan Antin mielestä ulkonäönkin 

perusteella. Vaatteilla ja käytöksellä on myös mahdollista ilmaista omaa musiikkimakuaan. 

Kun Antin ja Suvin bändi on alkutaipaleellaan, he kokeilevat monia erilaisia tyylejä ja löy-

tävät lopulta brittipopin, josta ottavat paljon vaikutteita. He hylkäävät aikaisemman ras-

kaamman tyylin, alkavat käyttää taas enemmän duurisointuja ja alkavat myös pukeutua 

uuden ideologiansa mukaan. He ikään kuin valitsevat itselleen identiteetin ja ryhmän mu-

siikin perusteella ja valitsevat sen mukaiset vaatteet ja elämäntavan.  
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Luonnollisesti me vähitellen aloimme näyttää ideologiamme mukaisilta, Suvi 

edellä ja minä hänen perässään. Suvi oli jo henkisesti valmis: hänen ei tar-

vinnut kuin laskea farkkujaan vähän alemmas, vaihtaa mustat kaapunsa vä-

rikkäisiin poppipaitoihin ja keskittyä näyttämään nyrpeämmältä ja huonokun-

toisemmalta kuin oikeastaan oli. Minä horjuin kuukausia kahden mahdollisen 

tyylin välillä. Toisinaan käytin kauluspaitaa ja villaliiviä, toisinaan samanlai-

sia löysiä t-paitoja kuin aiemminkin. Kumpikaan meistä ei mennyt äärimmäi-

syyksiin – kesällä 1996 Bulevardin eteläpuolella näki paljon, paljon vaka-

vampia tapauksia. (AMRE 58) 

 

Musiikkimaun perusteella voi Antin mielestä myös tietää tai ainakin kuvitella, minkälaista 

elämää kyseinen ihminen viettää. Antin äiti ja isä ovat eronneet ja äiti on muuttanut toiselle 

paikkakunnalle uuden miehen kanssa mutta jättänyt jälkeensä kasan kasetteja, joita Antti 

Suvin kanssa teininä kuuntelee. Kasettien sisältämän musiikin avulla Antti yrittää saada 

käsitystä, minkälainen ihminen hänen äitinsä on ja kuvitella, minkälaista elämää äiti on 

viettänyt nuorempana. Hän ei kuitenkaan täysin kykene yhdistämään kasettien outoa mu-

siikkia ja omaa äitiään. Musiikki ja äidin nykyinen identiteetti muodostavat Antin mielessä 

ristiriidan.  

  

Tuntui vain oudolta ajatella, että äiti oli joskus kuunnellut niitä samoja laulu-

ja, istunut Sakari Salokosken kanssa heidän ensimmäisen oman asuntonsa lat-

tialla ja juonut punaviiniä jonkun Lindisfarnen soidessa taustalla. Sellaisia 

yhtyeitä äidin kaseteilla esiintyi, hämäriä folk-kokoonpanoja ja kauan sitten 

unohtuneita progebändejä, ja osa siitä musiikista oli sellaista, ettei äiti ollut 

voinut sitä koskaan kuunnella, ei, ellei hän ollut viettänyt elämää, jollaista en 

osannut kuvitella hänen viettäneen. (AMRE 30) 
 

Jollakin tavalla ristiriitainen kuva muodostuu myös ryhmästä, joka Antin kuvitelmissa te-

kee töitä Suvin managerille Wilberdingille. Nämä ihmiset vertautuvat jollain tavalla lah-

jakkaiden muusikkojen ryhmään, joiden elämä on hyvin kadehdittavaa. He ovat menesty-

neitä nuoria ja hyvännäköisiä ihmisiä, mutta heidän pukeutumisensa ja käyttäytymisensä 

välillä on Antin mielestä ristiriita. He pukeutuvat kuin kuuluisivat johonkin rockbändiin, 

mutta toisaalta käyttäytyvät liikemiesten tavoin. Heidän taloudellinen osaamisensa on An-

tin mielestä ristiriidassa heidän pukeutumisensa ja musiikkimakunsa kanssa. Tällaiseen 

ristiriita-ajatteluun piiloutuu näkemys, että rockmuusikoilla ei lähtökohtaisesti voi olla ko-

vin syvää ymmärrystä taloudesta ja rahasta, vaan se jossain määrin murentaa uskottavaa 

rockmuusikon imagoa. 
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4 SUMMER MAPLE 

 

 

4.1 Summer Maplen imagon luominen 

 

Laura Ahonen on tutkinut teoksessaan Mediated Music Makers. Constructing Author Ima-

ges in Popular Music (2007) populaarimusiikkiin liittyvää imagojen rakentamista. Ahosen 

mukaan musiikki liitetään yhä enenevässä määrin ihmisiin, jotka sitä esittävät. Artistien 

julkiset imagot toimivat tunnistettavina tuotemerkkeinä (trademarks), joiden avulla artisti-

en tekemää musiikkia markkinoidaan. Artistin julkinen persoona vaikuttaa kuunteluelä-

mykseen, jonka välityksellä yleisö samastuu artistiin tai musiikkiin ja sanoituksiin. Musii-

kinkuuntelun tuottamat merkitykset eivät perustu pelkästään musiikkiin, vaan niihin vai-

kuttaa myös artistin julkinen imago, jonka ajatellaan olevan kappaleen alkuperä. Uskoa 

yksilölliseen tekijään käytetään artistin ja hänen musiikkinsa markkinoinnissa hyväksi. 

Andrew Goodwin on puhunut tähteyden kahdesta funktiosta: tähdet toisaalta luovat identi-

fioitumisen kohteen kuulijalle ja toisaalta tähteyden rakentaminen on merkittävässä osassa 

populaarimusiikin taloudellisessa toiminnassa. Tunnistettavan imagon luominen onkin 

hyvin tärkeää artistille, joka toivoo saavuttavansa edes jonkin aikaa kestävän uran populaa-

rimusiikissa. (Ahonen 2007: 32.) Janne Mäkelä kirjoittaa, että tähden imago luo kehykset 

yleisön tunteille ja tulkinnoille. (Mäkelä 2002: 119–120). 

 

Ahosen mukaan tekijyys on populaarimusiikissa aina medioitunutta. Osin tästä johtuen 

populaarimusiikin tutkimuksessa keskitytään usein varsinaisen musiikin tekemisen proses-

sin sijasta artistien imagoihin (author images) ja siihen, kuinka näitä imagoja luodaan, väli-

tetään ja kulutetaan. Imagojen tarkastelussa ei ole kyse varsinaisen, biologisen artistin tar-

kastelemisesta sellaisenaan, vaan hänen sosiaalisesti konstruoidun imagonsa tarkastelusta. 

(Ahonen 2007: 17–18.) Ahonen jakaa artistin imagon kolmeen luokkaan, jotka ovat esitet-

ty imago (presented author image), median luoma imago (mediated author image) ja koot-

tu imago (compiled author image). Ensimmäinen luokka käsittää kaikki tekstit, jotka artisti 

itse tai hänen taustajoukkonsa päättävät esitellä. Esitettyyn imagoon kuuluvat esimerkiksi 

kaikki artistin levyt, live-esiintymiset, musiikkivideot, albumien kansilehdet ja muu mate-

riaali, jonka luomiseen artisti tai hänen taustajoukkonsa ovat osallistuneet. Median luo-

maan imagoon kuuluvat erilaiset median tuottamat tekstit, kuten levyarvostelut, artikkelit 

ja uutiset. Nämä tekstit ovat median tulkintaa artistin imagosta ja artisti itse tai hänen taus-
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tajoukkonsa eivät voi niitä täysin hallita. Viimeinen luokka, koottu imago, tarkoittaa mieli-

kuvaa, jonka jokainen kuuntelija yksilöllisesti rakentaa kahden muun imagon perusteella. 

Koottu imago ei välttämättä aina konkretisoidu, vaan on kuuntelijan yksilöllinen mentaali-

nen konstruktio, johon vaikuttavat kuuntelijan sosiaalinen ympäristö ja kulttuurinen tausta. 

Koottu imagokin voi kuitenkin materialisoitua, kun esimerkiksi fanit perustavat omia fa-

nisivustojaan tai jakavat omia mielikuviaan muille faneille. (Ahonen 2007: 19–22.) 

 

Itkosen romaanissa kuva Summer Maplen imagosta rakentuu pitkälti Antin näkökulmasta. 

Ahosen luokittelema esitetty imago kerrotaan sekin Antin näkökulmasta ja suurelta osin 

kertomus liittyy Antin kuvitelmiin. Keinot, joilla Summer Maplen julkista imagoa luodaan, 

ovat täysin Antin kuvittelemia. Todellisuudessa Antti ei ole läsnä seuraamassa, kuinka 

Summer Maplen manageri tai taustajoukot toimivat. Sen sijaan Antti, kuten muutkin kuun-

telijat ja fanit, näkee imagonrakennuksen konkreettiset tulokset, esimerkiksi Summer Map-

len levyt, osan live-esiintymisistä, musiikkivideot ja nettisivut. Antin mielikuvaa on myös 

teoksesta välittyvä Summer Maplen koottu imago. Sen sijaan osa median luomasta imagos-

ta välittyy teoksessa suoraan romaaniin ripoteltujen lehtijuttujen avulla. Ainoastaan lehtiju-

tuissa myös Suvi pääsee itse ääneen, tietenkin toimittajan välityksellä. Teoksen lukijalle 

muodostuu myös oma koottu imago, eli mielikuva artistista nimeltä Summer Maple. Tässä 

luvussa käsittelen erityisesti, miten Summer Maplen esitetty imago luodaan ja toisaalta 

minkälainen on median hänestä luoma imago.  

 

Mahdollisuus tietoisesti rakentaa imago asetetaan tutkimuksessa usein kyseenalaiseksi. 

Esimerkiksi Karvonen kirjoittaa, että koska imago on aina vastaanottajien tietoisuuden 

ominaisuus, imagoa ei voi luoda tai rakentaa. Kun imagoa yritetään tietoisesti rakentaa, 

annetaan ihmisille vain aineksia, joiden pohjalta he luovat itselleen käsityksen ja mieliku-

vat omien edellytyksiensä pohjalta. (Karvonen 1999: 44.) On kuitenkin selvää, että pop- tai 

rocktähden imagoa ainakin yritetään monilla tavoilla hallita ja muokata halutunlaiseksi. 

Tämä näkyy selkeästi myös romaanissa, vaikka lukija joutuukin luottamaan Antin kuvi-

telmiin. Ahosen mukaan yleinen mielenkiinto keskittyy yksittäiseen artistiin, mutta hänen 

taustajoukkonsa jäävät vähemmälle huomiolle. Keskittämällä huomio vain artistiin luodaan 

kuvaa kiehtovasta persoonasta ja myyttisestä tähdestä. (Ahonen 2007:18.) Taustajoukoilla 

on kuitenkin usein artistin imagon luomisessa keskeinen rooli. 
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Jo ennen soolouraansa ja taustajoukkojen vaikutusta Suvi pyrkii itse tietoisesti rakenta-

maan omaa imagoaan nuoresta lähtien. Antin kuvauksen perusteella tietynlaisten vaikutel-

mien luominen on Suville luontaista, ja hän tarkkailee jatkuvasti itseään ikään kuin ulko-

puolisen silmin. Suomalaisessa pikkukaupungissa imagon vaihtaminen tai tietoinen raken-

taminen ei ole helppoa, mutta Antin mukaan Suvi onnistuu siinä paremmin kuin useimmat 

muut. 

Jääkiekkokaupungissa kukaan ei voi muuttua kokonaan toiseksi, menneisyy-

destään ei pääse eroon millään.  

     Suvi oli kuitenkin päättänyt yrittää, minä näin sen hänestä. Jo sinä ensim-

mäisenä yönä hän hautasi tarmokkaasti pikkukaupunkiminänsä, hukutti sen 

Södergran-puheiden, yliopistosuunnitelmien ja mustien vaatteiden alle, ja 

vaikka hänen valitsemansa valeasu ei ollut millään lailla ainutlaatuinen, hän 

kantoi sitä paremmin kuin kukaan toinen. Hän oli vuoden vanhempi kuin mi-

nä, ollut vaihto-oppilaana Jenkeissä – maailmalta häneen oli tarttunut jotain 

sellaista enimmäkseen epätodellista ja kuviteltua, jota ei kuitenkaan voinut 

kokonaan kiistää ja jota Suvi itse huolellisesti vaali. (AMRE 23–24) 

  

Vaikka Antin mielestä Suvin yritykset tietoisesti rakentaa ja muuttaa omaa imagoaan näyt-

tävät vain valeasulta, onnistuu Suvi myöhemmin uudistumaan Antin silmissä uskottavam-

min. Pieneltä vaikuttava konkreettinen teko saa Antin silmissä valtavat mittasuhteet ja 

muodostuu kulminaatiopisteeksi, jossa Suvi osoittaa kykynsä muuttua: Suvi leikkaa pitkät 

hiuksensa lyhyeksi ja hautaa samalla Antin mielestä lopullisesti pikkukaupunkiminänsä.  

 

Yhä uudestaan se palaa mieleeni, abikevään päivä jolloin Suvi leikkasi pitkät 

hiuksensa. Se oli ensimmäinen konkreettinen osoitus tulevasta, hänen kyvys-

tään todella muuttua kokonaan toiseksi. − − 

Tiesin että minun piti sanoa jotain järkevää, jotain tilanteeseen sopivaa – Suvi 

ei olettanut minun vain kiroilevan. En vain tiennyt miten olisin sen sanonut: 

hän ei enää kuulunut jääkiekkokaupunkiin.  

     Hän sai minut tuntemaan hillitöntä ylpeyttä. Samaan aikaan toivoin ettei 

hän olisi tehnyt sitä, hävittänyt hiuksiaan, hylännyt koulutytönkasvojaan niin 

hätäisesti ja lopullisesti. (AMRE 35−36) 

 

Summer Maplen kehittyminen alkaa Antin kuvauksen mukaan Suvin ja Antin bändin kei-

koilta. Antin kertomuksen perusteella Suvi on luontainen esiintyjä, jonka ei tarvitse kopi-

oida tai opetella keinoja, joilla keikoilla menestyy. Suvi löytää keikoilla itsestään esiinty-

jän, mutta Summer Maplen imagon muokkaavat ainakin Antin mukaan lähes kokonaan 

Suvin taustajoukot. Varsinainen tietoinen Summer Maplen imagon rakentaminen alkaa 

Suvin soolouran myötä ja taustajoukkojen avulla. Antin mielestä Suvin soolouran aloitta-

minen on petos bändiä kohtaan ja hän kuvailee Suvin apujoukkoja kätyreiksi. ”Tärkeintä 
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oli tietysti Suvin muodonmuutos – näihin aikoihin hän löysi itsestään esiintyjän, josta hän 

ja hänen taustajoukkonsa myöhemmin muovasivat Summer Maplen.” (AMRE 59)  

 

Myöhemmin Suvi vaihtaa taustajoukkojaan, ja heidän roolinsa kasvaa entisestään, kun 

Suvista muokataan maailmanluokan rocktähteä. Summer Maplen esitettyä imagoa muoka-

taan tietoisesti tiettyyn suuntaan ja harkitaan tarkoin, minkälaisia tietoja Suvista julkisuu-

teen annetaan. Kuten jo aikaisemmin mainitsin, Summer Maplen imagon rakentaminen 

kuvataan Antin näkökulmasta, ja se sisältyy Antin kuvitelmiin. Antti ei itse ole paikalla 

katsomassa, miten Suvi ja hänen taustajoukkonsa toimivat, mutta hän kuvailee varsin us-

kottavasti, kuinka suunnitelmallista ja kovaa työtä imagon rakentaminen on. Antti kuiten-

kin näkee esitetyn imagon tuotokset. Hän lukee Summer Maplen haastatteluja, katsoo tä-

män keikkoja, tutkii huolellisesti levyjen kansilehdet, kuuntelee kappaleet tarkasti ja vierai-

lee Summer Maplen nettisivuilla.  

 

Taustajoukkojen merkitys kulminoituu Summer Maplen manageriin Victor Wilberdingiin, 

jonka ansiota Suvin menestys ainakin Antin kuvitelmissa pitkälti on. Wilberding luo Suvin 

uran varalle strategian ja suunnitelman, joita noudattamalla Suvi voi nousta tusina-artistista 

maailmantähdeksi. Kun Suvi ja Wilberding aloittavat työnsä, ei Summer Maple ole Wil-

berdingin mielestä vielä mitään huolimatta toisen levyn kohtuullisesta menestyksestä Eu-

roopassa. Wilberdingin ja Suvin tavoitteena on valloittaa Yhdysvaltojen markkinat tai ai-

nakin osa niistä. Rocktähden imagon luominen ei ole glamouria tai päihteiden kanssa se-

koilua, vaan kovaa työtä.   

 

Ei riittänyt, että Suvi työsti minun kanssani kolmatta levyään – levyä joka 

ratkaisisi hänen tulevaisuutensa, levyä josta uhkapelin onnistuminen lopulta 

riippui, levyä jonka oikeastaan olisi pitänyt olla jo valmis. Ei, sen lisäksi 

Summer Maplen oli Wilberdingin strategian mukaan vaalittava kiinnostusta 

siellä missä sitä Confessions-levyn jälkeen jonkin verran oli, kierrettävä isoja 

yliopistokaupunkeja, tavattava mediaa, luotava jonkinlainen pohja kolman-

nen levyn julkaisulle. New Yorkissa odotti levynteko, muissa kaupungeissa 

markkinointisirkus, ja näiden kahden työn ristipaineessa Suvi eli käytännössä 

koko vuoden 2002. Summer Maple ei ollut vielä mitään, Wilberding muistut-

ti, hänenkaltaisiaan tyttöjä armoton Amerikka nieli elävältä tuhansia vuodes-

sa, ja ainoa keino välttyä tältä kohtalolta oli raataa kuin hullu. (AMRE 171) 

 

Populaarimusiikin kaupallisuus tulee selvästi esiin Wilberdingin strategiassa. Summer 

Maplea täytyy aktiivisesti markkinoida. Wilberdingin taktiikka kolmannen levyn markki-

noinnissa on luoda kiinnostus Summer Maplea kohtaan ja kapitalisoida se. Ilman kuunteli-
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joita ei voi syntyä rocktähteä. Mäkelän mukaan tähti tarvitseekin välttämättä yleisön. Tähti 

on kulutusta varten, ja tähden rakentaminen on onnistunut vasta kun yleisö on ottanut täh-

den omakseen. Mäkelän mukaan kulutuksen vaatimus on populaarimusiikin tähteydessä 

vielä keskeisempää kuin muissa tähteyden muodoissa. (Mäkelä 2002: 49.) Suvi suhtautuu 

musiikkiin kuten taiteeseen, mutta populaarimusiikissa taidekin on onnistuttava kaupallis-

tamaan, jotta artistista voisi tulla menestyksekäs rocktähti. Summer Maplen kolmas levy ei 

Wilberdingin mielestä ole valmiiksi tarpeeksi kaupallinen, jotta se miellyttäisi suurta ylei-

söä, mikä luo haasteita levyn markkinointiin. Wilberding onnistuu kuitenkin luomaan stra-

tegian, jonka avulla Summer Maplesta tulee kolmannen levyn ansiosta maailmanlaajuinen 

rocktähti.       

Vic tajusi, että hänen oli aloitettava toisesta suunnasta, ruohonjuuritasolta. 

Hänen oli vakuutettava yhtiö siitä, että Amerikka halusi Summer Maplen, 

toisin sanoen luotava kiinnostus itse ja kapitalisoitava se sitten. Se oli hänen 

työnsä, sitähän hän teki – vähitellen hänen taistelumielialansa alkoi kohota. 

Hän oli vanha sotaratsu, hitaasti syttyvä mutta taistojen karaisema. (AMRE 

210) 

  

Managerin lisäksi Summer Maplen imagon luomiseen osallistuu myös muita taustavaikut-

tajia. Kolmannen levyn tuottajaksi palkataan monien pop- ja rocktähtien kanssa yhteistyötä 

tehnyt britti ja Summer Maplen nettisivut uudistaa manhattanilainen uusmediafirma.  

 

Wilberding arvioi, että mystinen ja ristiriitainen imago miellyttää sitä yleisöä, jota Summer 

Maplen kolmannella levyllä halutaan tavoittaa. Mystisen ja ristiriitaisen imagon saavutta-

miseen luodaan strategia, jonka mukaisesti Suvi esimerkiksi lehtihaastatteluissa käyttäytyy. 

Wilberdingin mielestä Suvin on viisainta vaieta kokonaan taustastaan, koska Suvin tavalli-

sessa pikkukaupunkitaustassa ei ole mitään mielenkiintoista. Ainakin Antin kuvitelmissa 

Wilberdingin ohje Suville on, että tämä ei koskaan saa olla tylsä. Totuutta voi muokata tai 

vääristellä tarpeen mukaan, kunhan kertoo jotain mielenkiintoista.  

  

Arvoitus myy aina, senkin Wilberding ymmärsi. Määrätietoisin liikkein hän 

alkoi muokata Summer Maplen imagoa salaperäisemmäksi ja ristiriitaisem-

maksi, suuntaan jonka saattoi kuvitella miellyttävän rockmusiikin liikakäyttä-

jiä. (AMRE 212) 

   

”Älä ikinä puhu mitään tylsää”, kuulin Wilberdingin kerran neuvovan Suvia, 

”kerro niille mitä ne haluavat kuulla.” ”Keksi vaikka, ei kaiken tarvitse olla 

totta.” (AMRE 252) 
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Imagon rakentumista ei voi kuitenkaan edes huolellisesti laadituilla strategioilla hallita 

täysin. Menestyvää rocktähteä ei kaikesta laskelmoinnista huolimatta voi täysin tyhjästä 

rakentaa, vaan tähden syntymiseen vaikuttavat monet eri seikat ja lopulta on kyse pitkälti 

myös sattumasta. Mäkelä huomauttaa, että tähden rakentamisessa epäonnistutaan useam-

min kuin onnistutaan. Yleisön musiikkimaun ja kiinnostuksen kehitystä on vaikea ennus-

taa, koska populaarimusiikin kokemukset pohjautuvat enemmän tunteisiin kuin järkeen. 

Mäkelä viittaa P. David Marshallin analyysiin, jonka mukaan lähes kaikkiin populaarimu-

siikin uusiin ilmiöihin viitataan sanoilla, joita yleensä käytetään kuvaamaan luonnonvoimia 

tai sotaa, kuten uusi aalto, tornado tai räjähtää. (Mäkelä 2002: 40–41.) Romaanissa Antin 

täytyisi omasta mielestään pystyä analysoimaan tarkasti, miten Suvista muotoutuu maail-

manluokan rocktähti Summer Maple. Tyhjentävää analyysia ei Antin mukaan kuitenkaan 

ole mahdollista tehdä, koska sattuman osuus tähden synnyssä on niin suuri.  

 

Taivaan tähtien on oltava oikeassa asennossa, tuulten myötäiset, jumalten 

suosiollisia. Iso pyörä pyörähti, lumivyöry lähti liikkeelle, ja totta kai minun 

pitäisi pystyä parempaan kuin näihin idioottimaisiin fraaseihin, esittää sisä-

piiriläisen analyysi Summer Maplen lopullisesta läpimurrosta. Toki kaikki oli 

lopulta sattumaa, kaikki on sattumaa aina, mutta sattumallakin on tekijänsä, 

sekä taivaalliset että maalliset. (AMRE 209) 

 

Ahosen määrittelemän jaottelun mukaan media luo myös aktiivisesti oman kuvansa artis-

tista, joka on osittain irrallaan artistille tietoisesti rakennetusta imagosta. (Ahonen 2007: 

21–22). Mäkelän mukaan musiikkiteollisuuden ja median välistä työnjakoa on kuitenkin 

vaikea tarkasti erottaa toisistaan, koska kyseessä on molempia hyödyttävä suhde. Erityises-

ti musiikkimedia sijoittuu Mäkelän mukaan molempien toimijoiden rajamaille, koska se on 

osa sekä mediaa että musiikkiteollisuutta. Se myös osallistuu voimakkaasti tähtien imago-

jen luomiseen. Kuitenkaan median ja tähden suhde ei useinkaan ole täysin ongelmaton, 

vaan siihen sisältyy myös konflikteja. (Mäkelä 2002: 47–48.) Median luomaa imagoon voi 

vaikuttaa siis vain osittain, mikä näkyy myös Summer Maplen tapauksessa. Kaikki Sum-

mer Maplesta kirjoitetut jutut eivät ole positiivisia, vaan erityisesti Suomessa Summer 

Maplen saavuttaessa maailmantähden aseman häneen suhtaudutaan myös kriittisesti. Antin 

analyysin mukaan median nuiva suhtautuminen johtuu Summer Maplen asenteesta Suomea 

kohtaan. Suvin täytyisi käyttäytyä nöyremmin ja suomalaisemmin, jotta hänestä voitaisiin 

leipoa kansallinen sankari.  

 

Miten Suvin sitten olisi pitänyt käyttäytyä? 
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     Nöyremmin, vaatimattomammin, kiltimmin. Hänen olisi pitänyt istua kal-

jalla Ilveksessä ja seistä edes kerran Tavastian miksauspöydän kulmalla 

kuuntelemassa jotain surkeaa helsinkiläistä bändiä. Aivan ehdottomasti hänen 

olisi pitänyt kutsua Rita Tainola luokseen New Yorkiin. Maripaita, kai hänen 

olisi pitänyt pukeutua Maripaitaan, Paola Suhosen camping-huppariin, ja ke-

sälomalle Suomeen tietenkin, niin kuin oopperalaulajat ja NHL-kiekkoilijat. 

Esa-Pekka Salonen kirjoittamaan jousisovitukset levylle, Stefan Lindfors oh-

jaamaan video, sitten Suvi olisi kelvannut, sitten Suvi olisi ollut suomalainen. 

Liput olisi hilattu tankoihin, radiossa soitettu porilaisten marssi. (AMRE 

256−257) 

 

Negatiiviset, Summer Maplen suomalaisuuden puutetta kritisoivat lehtiartikkelit ovat yksi 

osa romaanista välittyvää median Summer Maplesta luomaa imagoa. Median luoma imago 

on kuitenkin paljon monipuolisempi, ja lehtiartikkeleissa Summer Maple pääsee myös itse 

ääneen. Median luoma imago välittyy romaanissa osin suoraan, osin Antin kertomuksen 

kautta. Romaanin jokainen osa Introa lukuun ottamatta alkaa Summer Maplesta kirjoitetul-

la lehtijutulla. Artikkelit ovat erilaisista lehdistä: ensimmäinen on Ilta-Sanomien juttu 

Summer Maplen katoamisesta, seuraava artikkeli on City-lehden haastattelu, kolmannen 

osan aloittaa Summer Maplen kolmannesta levystä kirjoitettu arvostelu New Musical Ex-

pressiin, sitä seuraa Suvista ja tämän isästä tehty yhteishaastattelu Helsingin Sanomien 

Kuukausiliitteeseen ja romaani päättyy Anna-lehden haastatteluun. Kaikissa näissä jutuissa 

Summer Maple esitetään älykkäänä nuorena, lahjakkaana taiteilijana. Useammassa jutussa 

mainitaan hänen lukemisharrastuksensa, minkä ansiosta hän pystyy kirjoittamaan älykkäitä 

ja hyviä sanoituksia. Esimerkiksi City-lehden artikkelista syntyy kuva, että Summer Maple 

lukee vain niin sanotusti korkeampaa kirjallisuutta, joka on vaikeaselkoista ja älykästä. 

Samaan hengenvetoon kehutaan myös Summer Maplen runollisia sanoituksia.  

 

Sä varmaan luet edelleen paljon. Mitä sä luit viimeksi? 

 Aika ahkerasti tosiaan, lukeminen on fiksuinta mitä reissuilla voi tehdä. 

Ihan äsken mä luin sellaisen Jonathan Franzenin kirjan kuin Corrections, joka 

oli julistettu suureksi amerikkalaiseksi romaaniksi. Pitkin syksyä mä olen lu-

kenut Delmore Schwartzin, yhden edesmenneen ja kovasti kärsineen nykki-

läisrunoilijan tekstejä. 

 Aika hämärää kamaa muusikolle. Luetko sä ollenkaan mitään hömp-

pää? Tai mitään suomalaista? 

 En mä kyllä hömppää. Suomalaista kyllä, mielelläni – sikäli kuin aika riittää 

ja saan käsiini. Englanninkielistä mä luen paljon ihan duuninkin takia, pääs-

täkseni sisälle siihen kieleen. Mä joudun antamaan niin paljon tasoitusta niil-

le, jotka puhuu englantia äidinkielenään. 

(AMRE 145) 
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Myös Summer Maplen kolmannen levyn arvostelussa Summer Maplen laulujen sanoituk-

set saavat kehuja. Niitä pidetään ehdottomasti yhtenä levyn valttikorteista ja Summer Map-

lea verrataan Raymond Carveriin: 

 

Tälle musiikilliselle vuoteelle Summer levittää huomattavat tekstinsä. Ei mi-

tään tyttö kohtaa pojan -bulkkitavaraa, kaukana siitä; jos Raymond Carter 

olisi ollut nainen ja rocksanoittaja, hän olisi saattanut kirjoittaa jotain sellaista 

kuin Brooklyn Bridge. Huikea surumielinen teksti entisten rakastavaisten 

kohtaamisesta Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä on paras esimerkki levyn ih-

meestä: henkilökohtaisesta tulee poliittista, kun miljöön piirtää riittävän tar-

kasti. (AMRE 205) 

 

Romaanin sisällä olevissa artikkeleissa Summer Maplen imago on hyvin puhtoinen. Hän 

on kyllä menestyvä rocktähti, mutta hän ei elä myyttisen rocktähden villiä elämää. City-

lehden haastattelussa Summer Maple kuvailee itse elämänsä muistuttavan paljon hyvin 

ansaitsevien toimistotyöläisten elämää, jossa ei varsinaisesti ole kovin paljon hohtoa. Ro-

maanin päättävässä Anna-lehden haastattelussa Summer Maplen esitetään elävän hyvin 

tasapainoista ja idyllistä arkea yhdessä lapsensa ja äitinsä kanssa.  

 

Idylli ei voisi olla täydellisempi. 

     Pieni tyttö kellittelee pehmeällä matolla ja leikkii leluillaan. Nuori kaunis 

äiti on käpertynyt sohvannurkkaan mukavaan asuntoon. Välillä lapsi nousee 

pystyyn ja vaappuu äitinsä luokse. 

− − Tässä asunnossa tuntuu olevan kaikkea: rakkautta, rahaa, harvinaista rau-

haa. Tuntuu mahdottomalta, että vain neljä kuukautta sitten tämä tyyni ja ta-

sapainoinen nuori nainen harhaili yksin Afrikan syrjäseuduilla ja taisteli elä-

mästään. (AMRE 337)  

  

Artikkelissa kuvaillaan Summer Maplen toipumista katoamisestaan ja uupumisestaan, joka 

haastattelun mukaan oli seurausta liiallisesta työnteosta. Stereotyyppinen kuva päihteitä ja 

lääkkeitä käyttävästä rocktähdestä ei sovi Summer Mapleen, joka ei edes pitkällisen unet-

tomuuden aikana suostunut koskemaan lääkkeisiin, koska ei halua muokata omaa mieltään 

kemiallisesti. Summer Maplen romahduksen taustalla on haastattelun mukaan kiireen li-

säksi äitiyteen sopeutumisen ja isän kuoleman suremisen aiheuttamat suuret tunnereaktiot, 

joita Suvi yritti käsitellä musiikkinsa avulla. Artikkeli päättyy Summer Maplen tulevaisuu-

den suunnitelmien esittelyyn, jossa Suvi näyttäytyy vastuullisena, ympäristöstään huolta 

kantavana ihmisenä. Kerrotaan, kuinka hän aikoo hyödyntää julkisuuttaan puhuakseen 

globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta.  
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Median muodostama imago Summer Maplesta myös muuttuu teoksessa Suvin uran aikana. 

Suomalaisessa mediassa Suvin soolouran alussa hänen ensimmäistä levyään ylistetään va-

rauksettomasti. Kaivataan kansainvälistä tähteä ja Suvissa nähdään aineksia sellaiseksi. 

Antin mukaan ylistys on liioiteltua ja jopa hieman naurettavaa. Hänen mukaansa kyse on 

jopa itsepetoksesta, kun toimittajat eivät suostu kuulemaan Summer Maplen levyn ilmisel-

viä puutteita. Antin mielestä Summer Maplen levy on vain näennäisesti kansainvälinen: ”− 

− sushikuoren alta maistaa jääkaappijähmeän mämmin” (AMRE 97.) Kuten jo aiemmin 

mainitsin, suomalaisen median suhtautuminen muuttuu osittain, kun Summer Maplesta 

todella tulee kansainvälinen rocktähti, jonka suhtautumista Suomeen kritisoidaan. Kan-

sainvälisyys, joka Summer Maplen uran alussa nähtiin positiivisena ja tavoiteltavana asia-

na, muuttuu myöhemmin suomalaisuuden puutteeksi, jota on aihetta kritisoida.  

 

Myös kansainvälisessä mediassa Summer Maplen imago vähitellen muuttuu. Ensimmäistä 

levyä ei kansainvälisesti juurikaan huomioida, vaikka suomalainen media yrittääkin leipoa 

Summer Maplesta jo silloin kansainvälistä tähteä. Antin mukaan Summer Maplen ensim-

mäiset keikat ulkomailla eivät mitenkään poikkea pakettiautomatkoista, joita suomalaiset 

punkbändit jatkuvasti tekevät Eurooppaan. Antin mielestä Summer Maplen toinen levy on 

kuitenkin selkeästi suunnattu vientituotteeksi. Se on tuotettu osin ulkomaisin voimin, ääni-

tetty Tukholmassa, miksattu Lontoossa ja masteroitu New Yorkissa.  Valittu taktiikka toi-

miikin kohtalaisesti ja toinen levy huomioidaan kansainvälisessäkin mediassa. Vaikka 

Summer Maplea kehutaankin, suhtautuminen on osin jopa pilkallista.  

 

’Pitäisikö meidän todella nielaista tämä’, Nigel Watkinson kysyi NME:ssa 

heinäkuussa 2000. ’Unohtakaa PJ Harvey, unohtakaa Björk, unohtakaa Ai-

mee Mann. Naisrockin uusi valo loistaa Suomesta (kyllä, luitte aivan oikein) 

ja hänen nimensä on – hyvät naiset ja herrat, pidätelkää nauruanne – Summer 

Maple. Please, toimittakaa meille votkaa ja kännyköitä mutta säästäkää, sääs-

täkää meidät tältä!’ 

     Purettuaan patoutuneen kiukkunsa kokonaiseen kansakuntaan Nigel vaih-

taa hämmästyttävästi sävyä. En ollut uskoa silmiäni, kun luin arvostelun lop-

puun: Summer Maple ’ei ole vailla lahjoja’, hän ’varastaa varsin viisaasti’ ja 

hän jopa ’saattaisi pakottaa hiukan herkkätuntoisemman miehen häpeämään 

ennakkoluulojaan.’ (AMRE 124)  

 

Kolmas levy on Summer Maplen kansainvälinen läpimurto, mikä näkyy myös kansainväli-

sessä mediassa. Suhtautuminen Summer Mapleen muuttuu ja pilkallisuus katoaa arvioista. 

Antin sanojen mukaan Summer Maple vaihtaa pysyvästi viiteryhmää ja liittyy vakavasti 

otettavien musiikintekijöiden sarjaan, ja häntä verrataan ilman pilkkaa muun muassa Björ-
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kiin ja Aimee Manniin. Summer Maple muuttuu kolmannen levyn myötä taiteilijaksi. New 

Musical Express-lehdessä, jossa vielä Summer Maplen toisen levyn jälkeen on pyydetty 

Suomea tyytymään vain kännyköiden ja votkan viemiseen, sävy on kolmannen levyn jäl-

keen vaihtunut täysin:   

Kolmannella levyllään Summer Maple ottaa ällistyttävän harppauksen. Nigel 

Godrichin tuottama Please, Tell Me I’m Wrong on kunnianhimoista rock-

musiikkia, jossa tekijän koko ihmisyys on avoimesti pelissä. Se hätkähdyttää 

ensin, paljastaa vähitellen rikkautensa ja riisuu lopulta kokonaan aseista. 

(AMRE 205) 

 

Please, Tell Me I’m Wrong voi myydä jalometallia Atlantin molemmin puo-

lin. Nämä intiimit laulut on kirjoitettu sydänverellä koko maailman kuulta-

viksi. (AMRE 206) 

 

 

4.2 Summer Maplen imago 

 

Edellisessä luvussa käsittelin sitä, miten Summer Maplen imagoa luodaan tietoisesti tausta-

joukkojen avulla ja kuinka media luo aktiivisesti oman kuvansa Summer Maplen imagosta. 

Tässä luvussa keskityn tarkastelemaan, miten Suvista kehittyy kansainvälinen rocktähti ja 

minkälainen koottu imago romaanin perusteella Summer Maplesta välittyy. Erittelen Antin 

ja hieman myös Suvin vanhempien itselleen muodostamaa koottua imagoa Summer Map-

lesta. Imagoa käsitellessäni pohdin myös, missä määrin Summer Maple edustaa rock-

auteurismia. 

 

Romaani muodostaa kuvan Suvin kehityskaaresta tavallisesta suomalaisesta lapsesta maa-

ilmankuuluksi rocktähdeksi. Suvilla on kuitenkin jo lapsena ja nuorena ominaisuuksia, 

jotka mahdollistavat myöhemmän menestyksen. Etenkin Suvin äiti pohtii paljon kasvatuk-

sen merkitystä Suvin myöhempään kehitykseen. Suvi on ainoa lapsi ja häntä kohdellaan 

sen mukaisesti. Vanhempien huomio kohdistuu pelkästään häneen, minkä Suvin äiti myö-

hemmin kyseenalaistaa. Hän epäilee, että kasvatus on tehnyt Suvista itsekkään. 

 

Hän on ihmelapsi, tietenkin hän on. 

     Hän on aurinko, avaruuden napa, universumin keskipiste. Kuu, tähdet, 

planeetat kiertävät hänen ympärillään. Näin me selitämme hänelle maailman, 

näin hän sen käsittää. Ei se ole hänen syynsä. 

     Hän haluaa yleisön, hän edellyttää sitä. (AMRE 125) 
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Myös Antti pohtii Suvin itsekkyyttä. Hänen mukaansa itsekkyys näkyy Suvissa eri tavoin, 

esimerkiksi hänen käyttäytymisessään mutta myös laulujen sanoissa. ”Me, me, me, hänen 

ainoa sanansa. Suomeksi se on me, tajuatko sinä ikinä, suomeksi Summer Maple on Suvi 

Vaahtera” (AMRE 95.) 

 

Paitsi Suvin itsekkyys, myös hänen taiteelliset kykynsä ja luontainen lahjansa esiintyä nä-

kyvät jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Suvin äiti kertoo Suvin vaatineen yleisön jo lapsena 

ja Antti kuvailee, kuinka luontevasti ja helposti Suvi löytää oikeat keinot esiintyä heidän 

yhteisen bändinsä keikoilla. Nuorta Suvia Antti kuvailee runotytöksi, tulevaksi taiteilijaksi.  

 

Suvin taiteelliset ominaisuudet ja luova potentiaali ovat koko ajan olemassa, mutta vasta 

ajan myötä Suvista kasvaa todellinen taiteilija. Aikaisemmin pohdin Antin käsityksiä po-

pulaarimusiikista taiteena. Samanlainen käsitys välittyy myös Summer Maplen imagosta. 

Suvi on rocktähti, mutta samalla hänet esitetään myös taiteilijana. Summer Maplen ima-

gossa näkyy monilta osin romantiikan taiteilijakäsitys, jonka mukaan perusteena taiteilijoi-

den arvioinnille on heidän kykynsä ilmaista persoonallisia tunteita ja mielikuvia töissään. 

Autenttisuus ja vilpittömyys muodostuvat tällöin tärkeiksi arviointiperusteiksi. Esteettisesti 

merkittäväksi nousee myös artistin persoonan uniikkius. Romantiikan taiteilijakäsitys on 

omaksuttu myös musiikkiin, ja erityisesti laulaja-lauluntekijöiden musiikin oletetaan ylei-

sesti pohjautuvan omaelämäkerrallisiin kokemuksiin. Romanttisen käsityksen mukaan 

luominen on mystinen prosessi, jonka vain pieni ryhmä yksilöllisiä neroja pystyy saavut-

tamaan. (Ahonen 2007: 36–37.)  

 

Romantiikan käsitys luomisesta mystisenä prosessina sopii hyvin romaanissa useampaan 

kertaan esitetylle näkemykselle popkappaleen tekemisestä, joka vertautuu perhosen pyy-

dystämiseen. Summer Maplea voi hyvin luonnehtia laulaja-lauluntekijäksi, ja häneen so-

velletaan ajatusta, jonka mukaan hänen säveltämiensä kappaleiden pohjalla on omaelämä-

kerrallisia kokemuksia. Tämä näkyy erityisen selvästi Antin ajattelussa, kun hän etsii Su-

vin kappaleista viittauksia heidän seurustelusuhteeseensa. Suvin ensimmäinen levy ei vielä 

täytä taiteen kriteerejä, mutta toisen levyn nimikin, Confessions of a Girl, viittaa tunnus-

tuksiin tekijän omasta elämästä. Antin mukaan levyn sisältö myös on ainakin joiltain osin 

nimen mukainen, mikä lisää levyn autenttisuutta ja tekee siitä paremman. 
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Confessions of a Girl on kuitenkin jossain määrin nimensä mukainen, tunnus-

tuksellinen. Tuntuu kuin ensimmäisen ja toisen levyn välissä olisi kulunut 

paljon kauemmin kuin kaksi vuotta, niin paljon kypsempiä Suvin sanoitukset 

ovat. Muovinen parisuhdekiukku on enimmäkseen kadonnut, kirjalliset viit-

taukset istuvat kokonaisuuteen luontevammin. (AMRE 122) 
 

Oman elämän pohjalta kirjoitettujen kappaleiden arvostus näkyy myös Summer Maplen 

kolmannesta levystä julkaistuissa artikkeleissa, joita käsittelin median Summer Maplesta 

luoman imagon yhteydessä.  

 

Summer Maplen vahvan taiteilijaimagon ja luovuuden perusteella hänet voisi joiltain osin 

luokitella myös rock-auteuriksi. Mäkelä viittaa Shukerin kehittelemään hierarkiaan, jota 

kriitikot, fanit ja muusikot ylläpitävät. Alimpana hierarkiassa ovat cover-yhtyeet, joilla ei 

katsota olevan artistista ominaispainoa. Seuraavana tulevat sessiomuusikot, jotka ovat elin-

tärkeitä musiikkiteollisuudelle mutta joiden tekemisiin ei välttämättä kohdistu kovin suurta 

huomiota. Toiseksi ylimmän luokan muodostavat suhteellisen hyvin kaupallisesti menes-

tyvät artistit, joita ei kuitenkaan pidetä innovatiivisina artisteina. Ylimpänä hierarkiassa 

ovat rock-auteurit ja tähdet. Rock-auteurien katsotaan onnistuvan ilmaisemaan omia uniik-

keja, esteettisesti painottuneita visioitaan työskennellessään kaupallisen välineistön ja 

rockmusiikin instituutioiden yhteydessä. Kaikki tähdet eivät kuitenkaan saavuta auteur-

asemaa. (Mäkelä 2000: 213–214.) 

 

Rock-auterismi pohjautuu auteur-teoriaan, jonka ranskalaiset elokuvakriitikot kehittivät 

1950-luvulla. He väittivät löytävänsä yksilöllistä ilmaisua ja näkemystä jopa kaikkein kaa-

vamaisimmista Hollywood-elokuvista. Myöhemmin uudemmat taide-, elokuva- ja kulttuu-

riteoriat ovat kyseenalaistaneet ajatuksen individuaalisesta ja ainutlaatuisesta luovuudesta. 

Käytännössä tekijyyden ihanne on säilynyt elinvoimaisena rockmusiikissa, vaikka sitä ovat 

haastaneet esimerkiksi tekijyyttä hylkivät musiikkisuunnat, kuten disco tai tekno. 60-

luvulta lähtien rockmusiikista on etsitty auteur-hahmoja, jotka tuottavat rock-taidetta, laa-

jentavat käsityksiä rockmusiikista ja haastavat kuulijoiden ymmärrystä. (Mäkelä 2000: 

216.) Ahonen kirjoittaa, että rock-auteurismi pohjautuu ajatukselle rockista taiteena, joka 

muotoutui juuri 60-luvun lopulla. Hänen mukaansa auteur-status liitetään tyypillisesti lau-

laja-lauluntekijöihin, koska he esittävät omia tuotoksiaan ja heihin on siksi helppo liittää 

ajatus luovasta tekijästä. (Ahonen 2007: 83.) Shuker on esittänyt kriteerejä, joiden perus-

teella artisti voi saavuttaa kriitikoiden ja fanien mielestä auteur-aseman. Artistin on kyettä-
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vä sekoittamaan genre-rajoja ja murtautumaan uusille alueille. Hänen täytyy esittää origi-

naalia materiaalia, eli tehdä itse musiikkia. Lisäksi tuotantoprosessin täytyy olla artistin 

hallussa ja hänen täytyy pysyä uskollisena omille musiikillisille visioilleen. Usein tunnus-

merkkinä pidetään myös pitkää uraa tai vähintäänkin korkeaa profiilia uran aikana. (Mäke-

lä 2000: 216–217.) 

 

Summer Maple ei uransa alkuvaiheessa täytä kriteerejä, joita rock-auteurille asetetaan. Hän 

tekee jossain määrin omat kappaleensa, mutta taustavaikuttajien osuus varsinkin ensim-

mäisellä levyllä on hyvin suuri eikä sitä voi pitää ainutlaatuisen luovuuden ilmaisuna. Toi-

sen levyn myötä Summer Maple kohoaa kaupallisesti suhteellisen hyvin menestyneiden 

ryhmään. Kolmannen levyn aikaan Summer Maplea voisi jo pitää rock-auteurina. Hän sä-

veltää oman musiikkinsa, jonka avulla ilmaisee yksilöllisen visionsa, mikä huomataan 

kolmannesta levystä julkaistuissa arvosteluissa: ”Summer Maple kartoittaa tuttuja maise-

mia, mutta onnistuu maalaamaan ne omilla sävyillään samaan tapaan kuin Wilco unohtu-

mattomalla Yankee Hotel Foxtrotilla” (AMRE 205.) Romaanissa Summer Maplen voisi 

kuvailla olevan matkalla kohti auteur-statusta ja jossain määrin saavuttavansa sen kolman-

nen levyn jälkeen.  

 

Vaikka Suviin sopivat hyvin romantiikan käsitykset luovuuden yksilöllisyydestä, tarvitsee 

hän kuitenkin musiikin tekemiseen myös apua. Jason Toynbee onkin kritisoinut romantii-

kan tekijyys-ideaalia ja huomauttaa, että musiikissa tekijyys tulisi nähdä ennemminkin 

sosiaalisena prosessina. Romanttisen ideaalin mukaan luova tuotos, esimerkiksi musiikki, 

on lähtöisin suoraan tekijän psyykestä. Tällainen ajattelu ohittaa Toynbeen mukaan musii-

kin tekemisen sosiaalisen luonteen ja eristää artistin ympäröivästä maailmasta. (Ahonen 

2007: 35–37.) Musiikin tekemisen sosiaalisuus näkyy myös Summer Maplen tapauksessa. 

Edellisessä luvussa käsittelin Suvin taustajoukkojen suurta osuutta Summer Maplen ima-

gon luomisessa. Etenkin Suvin uran alussa muilla ihmisillä oli suuri vaikutus konkreetti-

sesti myös musiikin tekemiseen. Antin mielestä Suvia ei voikaan pitää yksinäisenä nerona, 

vaan hänen mukaansa Suvi on aina tarvinnut apua kappaleiden tekemiseen. Nuorena Antti 

ja Suvi tekivät musiikkia yhdessä ja Suvin uran alkuaikoina hän sai apua taustajoukoiltaan. 

Antin kuvitelmissa Antilla itsellään on hyvin merkittävä rooli Summer Maplen kolmannen 

levyn tekemisessä. Ainakin Antin ajatuksissa Suvi kuitenkin näyttäytyy ihmisenä, joka 

mielellään haluaa selviytyä yksin, ilman muiden ihmisten apua. Kolmannen levyn jälkeen 

Suvi yrittää tehdä liian paljon yksin ja alkaa ajatella menettäneensä luovuutensa.  
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Olisinko sanonut, ettei hän ollut mikään tuottelias säveltäjä, niitä harvoja on-

nellisia, jotka koko olemuksellaan houkuttelivat perhosia puoleensa? Olisin-

ko sanonut, että hän teki hirveän virheen yrittäessään yksin, kieltäytyessään 

tunnustamasta, että hän koko uransa ajan oli tarvinnut apua laulujen kirjoit-

tamisessa? Ensin minut, sitten tuottajansa, sitten taas minut, eikä se ollut mi-

kään häpeä, pelkkä tosiasia. Yksin Suvi asetti haavinsa väärään kulmaan, toi-

sinaan särki miltei jo vangitsemansa perhosen tarttumalla siihen liian kova-

kouraisesti. 

     Hän yritti aina ja kaikessa liikaa, se oli hänen suurin vikansa. (AMRE 

288) 
 

 

Tietyt Suvin ominaisuudet mahdollistavat hänen kehityksensä rocktähdeksi, mutta menes-

tys myös vaikuttaa häneen ja muuttaa häntä tiettyyn suuntaan. Kuten aikaisemmin mainit-

sin, sekä Suvin äiti että Antti pohtivat Suvin itsekkyyttä. Tietynlainen päämäärätietoisuus, 

röyhkeys, menestymisen halu ja kovuus liitetään romaanissa myös Suvin persoonaan. Täl-

laisia arvioita esittävät romaanissa lähinnä vain Suvin myös yksityishenkilönä tuntevat 

ihmiset, sen sijaan esimerkiksi median luomassa Summer Maplen imagossa tämän kaltaisia 

luonnehdintoja ei juurikaan näy. Suvin isä pääsee romaanissa itse ääneen vain hänestä ja 

Suvista julkaistussa yhteishaastattelussa. Artikkelissa Suvin isä kehuu Suvin luovuutta, 

mutta puhuu myös menestymisen negatiivisista vaikutuksista Suviin: 

 

Suvin menestys on tietenkin vaikuttanut hänen luonteeseensa. Hänessä on ai-

na ollut tiettyä kovuutta, ja hänen nykyinen asemansa suorastaan edellyttää 

sitä. Voin vain kuvitella maailman, jossa hän työskentelee. Se on iso peli-

kenttä, kansainvälistä liiketoimintaa. Ei siellä voi pehmoilla eikä uneksia. 

     Viime kädessä kyse on kuitenkin taiteesta. Suvin kauppatavarana on oma 

luova työ, eikä luovuutta voi olla ilman herkkyyttä. Kun herkkyys ja kovuus 

taistelevat keskenään, syntyy väistämättä ristiriita, joka luultavasti on ratkai-

sematon Suville itselleenkin. (AMRE 282)  

 

Kuten Suvin isäkin huomauttaa, menestyminen edellyttää tiettyä kovuutta ja itsekkyyttä. 

Saman huomion tekee Antti, joka analysoi Suvin esiintymisen muuttumista menestymisen 

myötä.  

 

Menestys on tuonut hänen esiintymiseensä juuri oikean määrän välinpitämät-

tömyyttä; niin kuin tähti hän vain loistaa eikä yritä miellyttää ketään. Hän on 

kuin unessa, katsoo laulaessaan tiukasti jotain ihmistä, katsoo niin että tämä 

ihminen, itse asiassa kokonainen ihmisjoukko kuvittelee ties mitä, mitä lie, 

eikä Suvi todellisuudessa katso mihinkään, hän on unessa valveilla ja mu-

siikkinsa sisällä. (AMRE 240) 
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Lainaukseen sisältyy viittaus W. H. Audenin runoon, The More Loving One (1957). Ru-

nossa tähdet edustavat välinpitämättömyyttä: ”stars that do not give a damn” (Auden 1976: 

445). Antin mielessä Summer Maplesta tulee menestyksen myötä tähtien kaltainen. Sa-

mankaltainen pelko tai ajatus Suvin välinpitämättömyydestä tulee esiin hänen vanhempi-

ensa keskustelusta.  

 

Toisia luopuminen ei sureta, Risto sanoo sitten. Hän kääntyy minuun päin, 

hänen äänensä voimistuu. Hän näyttää vähän paremmalta, hänen silmänsä 

välkkyvät. 

     Sellaisia ihmisiä on syytä kadehtia, Risto sanoo: sellaiset ihmiset osaavat 

elää. 

     Sellaisia ihmisiä on syytä pelätä, minä sanon, ainoastaan sellaisia ihmisiä. 

     Onko Suvi sellainen ihminen, ajatus käy mielessä ja katoaa − −. (AMRE 

228−229) 

  

 

 Romaanissa Antin kertomuksesta välittyy kuva yhdenlaisesta Summer Maplen kootusta 

imagosta. Antin mustakantisiin vihkoihin kirjoitetuissa kuvitelmissa materialisoituu hänen 

Summer Maplesta muodostamansa koottu imago, joka on muodostunut sekä Summer Map-

len esitetystä imagosta että median luomasta imagosta. Antin erottaa kuitenkin tavallisesta 

kuuntelijasta tai fanista hänen aikaisempi seurustelusuhteensa Suvin kanssa, mikä sekoittuu 

hänen julkisesta Summer Maplen imagosta muodostuneeseen kuvaansa. Muistotkaan eivät 

ole täysin luotettavia, vaan niissäkin elää vain mielikuva Suvista, jonka Antti on kerran 

tuntenut. Antti itsekin pohtii asiaa: 

 

Minun Suvini, minun Suvini muuttuu jatkuvasti paremmaksi – tämä on se 

koukku, joka repii kidukseni verille. 

     Ihminen on todella kokonainen vasta sitten kun häntä ei enää ole, sitten 

kun hänet voi vapaasti koota muistojensa palasista. Kaikki häiritsevät piirteet 

unohtuvat, painuvat ensin taka-alalle ja häviävät lopulta kokonaan. Ihminen 

on oman itsensä paranneltu versio: johdonmukainen, ehjä, tosi.  (AMRE 

114−115) 

 

Toisaalta jätetyn poikaystävän katkeruus tulee ajoittain ilmi Antin kirjoituksissa. Hän esit-

tää muun muassa Summer Maplen soolouran alun röyhkeänä petoksena bändiä kohtaan ja 

syyttää Suvia muilta artisteilta ja runoilijoilta varastamisesta. Kuvitteellisen Dylan-päivän 

aikana Antti väittää, että röyhkeys on Dylanin suurin lahja, minkä voisi ajatella viittaavaan 

osittain myös Summer Mapleen.  
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Antin silmissä Summer Maple säilyy tietystä röyhkeydestä huolimatta kuitenkin koko ajan 

herkkänä Södergran-tyttönä, joka tuntee lopulta syyllisyyttä omasta menestyksestään ja 

onnellisuudestaan ja haluaa korvata kaiken maailmalle tekemällä mahdollisimman paljon 

hyväntekeväisyyttä. Antin kuvitelmien loppupuolella hän kuvailee Summer Maplen menet-

tävän kokonaan perspektiivinsä ja hänen mukaansa Suvi katoaa Summer Maplen imagon 

alle. Antin mielikuva ja todellisuus joutuvat ristiriitaan, kun Summer Maple kirjoittaa kap-

paleen kuolleen isänsä muistolle. Isä-kappaleen esitystapa ja Summer Maplen imago eivät 

Antin mielestä sovi yhteen. Antti kuvailee Suvin viettävän lavalla aina ikään kuin hiljaisen 

hetken, joka alkaa ajan kuluessa muistuttaa virallista hartaustilaisuutta, mikä on ristiriidas-

sa hänen aikaisemman esiintymisensä kanssa eikä Antin mielestä sovi Suvin tyyliin. 

 

Kesän 2003 maagisissa konserteissa hänen valttinsa oli ollut paljas konstai-

lematon varmuus, joka huokui koko yhtyeestä. Nyt Suvi jätti bändin yksin ja 

vesitti omankin imagonsa turvautumalla eleisiin, jotka olivat hänelle vieraita. 

Hänen käytöksessään oli jotain liian hurskastelevaa ja liian suurta, jotain ai-

van liian amerikkalaista.  (AMRE 294) 

 

Antin mukaan Suvi muuttuu jatkuvasti ja keksii itsensä useampaan kertaan uudelleen. Ai-

nakin Antti ajattelee muuntautumiskyvyn olevan yksi keskeinen tekijä Summer Maplen 

menestyksessä. Itsensä uudelleen keksiminen vaatii aina vanhan minän hautaamista, mikä 

ainakin Antin kuvitelmissa aiheuttaa Suville myös ongelmia. Tavallaan romaanissa näkyy 

kaksi toisilleen vastakohtaista käsitystä identiteetistä. Toisaalta identiteettiä rakennetaan 

jatkuvasti erilaisista paloista ja se muuttuu elämän aikana. Toisaalta ainakin Antin ajatte-

lussa näkyy vielä perinteinen ajatus pysyvästä identiteetistä, jonka ydin säilyy muuttumat-

tomana läpi elämän. Artistina ja taiteilijana Suvin täytyisi olla uskollinen omalle perim-

mäiselle identiteetilleen ja käyttää sitä musiikkinsa lähtökohtana. Antin kuvitelmissa Suvi 

on kolmatta levyä työstäessään löytänyt identiteettinsä, mikä on ollut ratkaisevaa levyn 

onnistumisen kannalta. Kolmatta levyä tehdessään Suvi Antin mukaan myös etsii itseään ja 

haluaa tehdä aidosti itsensä näköisen levyn. Jotta omaa identiteettiä voi etsiä, täytyy sen 

ajatella olevan pysyvä ominaisuus. Suvin identiteetin hukkaaminen johtuu Antin mukaan 

Suvin jatkuvasta uusiutumisesta ja tietoisesta imagon rakentamisesta, mikä toisaalta on 

Suvin menestyksen tärkeä edellytys. ”Epätoivoiselta, Suvi näytti epätoivoiselta. Södergran-

tyttö, suurempana, oikeasti yksin: hän oli paennut jääkiekkokaupungista, keksinyt itsensä 

uudestaan niin ettei aina enää itsekään tiennyt kuka oli. Hän luovutti, laski epävarmuutensa 

minun eteeni ja rukoili minua ottamaan osan siitä kantaakseni” (AMRE 165.) Ahonen kir-

joittaa Björkistä, jonka imagoon myös kuuluu vahvasti ajatus jatkuvasta uudistumisesta. 
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Myös Ahonen kuvailee Björkin keksivän itsensä uudelleen jokaisen albumin myötä. Uu-

distuminen liittyy kuvaan Björkistä taiteilijana, joka ilmaisee luovuuttaan musiikkinsa 

kautta. (Ahonen 2007: 40.) 

 

Summer Maplen julkista imagoa rakennetaan Suvin ominaisuuksien pohjalle, mutta yksi-

tyinen identiteetti ja julkinen imago eivät kuitenkaan ole sama asia. Romaanissa hahmottuu 

kuva sekä yksityishenkilöstä nimeltä Suvi Vaahtera että rocktähdestä ja julkisuuden henki-

löstä Summer Maplesta. Kuten Antilla, myös Suvilla on useita identiteettejä, joista Sum-

mer Maplen imago on tavallaan yksi. Seuraavaksi keskityn Suvin julkisen ja yksityisen 

identiteetin eroihin ja siihen, miten romaanin muut henkilöt suhtautuvat Suvin eri identi-

teetteihin.  

 

 

 

4.3 Suvin julkinen ja yksityinen identiteetti  

 

Marko Aho kirjoittaa teoksessaan Iskelmäkuninkaan tuho. Suomi-iskelmän sortuvat tähdet 

ja myyttinen sankaruus (2002) tähteydestä populaarimusiikissa. Aho määrittelee tähteyttä 

jaottelemalla sen eritasoisiin aspekteihin, jotka liittyvät tähden julkiseen ja yksityiseen 

puoleen. Kaikkein kuuluisimmillakin tähdillä on yleisön kohdistamasta mielenkiinnosta 

huolimatta oma yksityiselämänsä, se osa tähteä, joka ei ole olemassa julkisesti. Yleisöllä 

voi olla jonkinlainen käsitys tähden yksityiselämästä, mutta se on vain representaatio todel-

lisuudesta. Yksityishenkilönä tähti lähestyy ominaisuuksiltaan yleisöä. Hänen yksityiselä-

mänsä sisältää hyvin todennäköisesti paljon kulttuurisesti samankaltaista sisältöä kuin ylei-

sön arki. (Aho 2002: 43−44) 

 

Aho pitää artistia toisena tähteyden aspektina, johon kuuluu tähden julkinen musiikillinen 

panostus, eli julkisesti esitellyt kyvyt, joihin tähteys ideaalisesti perustuu. Yksityishenkilö-

nä tähti on ominaisuuksiltaan eriytymätön, mutta artistina hänellä on erityisiä kykyjä, mu-

siikillista lahjakkuutta. Artistikin on kuitenkin samoin kuin tähti yksityishenkilönä materi-

aalista todellisuutta. Artistin tekemän musiikin voi kuulla, ja mekaanisen musiikintallen-

nuksen aikakaudella artisti elää myös äänitallenteissa. (Aho 2002: 44−45) 

 



69 

 

Tähteyden kaksi ensimmäistä aspektia liittyvät konkreettisesti tähden yksityiseen identi-

teettiin. Kaikki ihmiset ovat yksityishenkilöitä ja artisti tai muusikko voi olla myös ilman 

julkista huomiota. Joistakin artisteista kuitenkin tulee tähtiä, jolloin musiikintekijä muuttuu 

julkiseksi persoonaksi. Muusikon persoonaan ei kohdistu erityistä mielenkiintoa, mutta 

tähden persoonaan sen sijaan kohdistuu, jolloin myös media alkaa tarjota tätä tietoa ja täh-

den markkinointi lisääntyy. Tähti on markkinoinnissa mukana myös omalla persoonallaan. 

Tämän kaiken tuloksena syntyy kuuluisuus, jonka sisältö on ulkomusiikillista aineistoa: 

promootiota, tähden kuvalla varustettuja virallisia t-paitoja, median raportointia tähden 

edesottamuksista. Aspektina kuuluisuus pitää Ahon mukaan sisällään representaation täh-

destä yksityishenkilönä olematta kuitenkaan aidosti tätä. Representaatio tähden tavallisista 

ominaisuuksista toimii tähteyden komponenttina, johon yleisöllä on mahdollisuus samas-

tua. Kuuluisuuden sisältöön kuuluu kuitenkin myös kuuluisuuden itsensä raportointi, sel-

laisten menestyksen merkkien esittely, johon yleisö ei pysty samastumaan, vaan joihon se 

kohdistaa ihailunsa. (Aho 2002: 45−46.) 

 

Summer Maplessa näkyvät romaanissa kaikki kolme edellä mainittua Ahon luokittelemaa 

tähteyden aspektia. Ensimmäisen ja kolmannen aspektin, eli yksityishenkilö Suvi Vaahte-

ran ja julkisuuden henkilö Summer Maplen välinen ero tulee erityisen selvästi esiin, ja se 

aiheuttaa myös ristiriitoja ihmisissä, jotka tuntevat Suvin yksityishenkilönä. Erityisesti 

Suvin äiti pohtii suhdettaan julkiseen ja toisaalta yksityiseen Suviin, mutta myös Antti si-

vuaa useampaan kertaan aihetta. Yksityishenkilö ja julkisuuden henkilö erottuvat toisis-

taan, mutta ne myös sekoittuvat toisiinsa ja rakentuvat sisäkkäin ja lomittain.  

 

Suvin äiti kuvailee kertomuksessaan, kuinka Suvi vähitellen muuttuu vieraammaksi teini-

ikäisenä jo ennen Summer Maplen uran alkamista. Äiti voi tunnistaa Suvissa omia ja mie-

hensä piirteitä, mutta siitä huolimatta hän näyttää vieraalta äidin silmissä. Suvin äiti kau-

histelee muutoksen nopeutta, vaikka kyseessä onkin hänen mukaansa täysin luonnollinen 

kehitys.   

    

Hänen uusi olomuotonsa, Amerikasta haettu: itsevarman naisen kuori, joka 

toisinaan menee täydestä mutta vaikuttaa useimmiten valeasulta. Hänellä on 

minun hiukseni ja muutama luomistani, Riston nenä hänellä on, Riston kädet, 

ja siitä huolimatta hän onnistuu näyttämään vieraalta. Ehkä se on puuteri, jota 

hän hivenen huolimattomasti levittää kasvoilleen; ehkä se on räikeä huulipu-

na, jolla hän korostaa taiteellista heräämistään. (AMRE 105−106) 
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Vaikka Suvi yksityishenkilönäkin aikuistuessaan etääntyy vanhemmistaan, vierauden tuntu 

lisääntyy huomattavasti, kun Summer Maplen etenee urallaan ja muuttuu yhä enemmän 

julkisuuden henkilöksi. Suvin vanhemmat eivät osaa oikein suhtautua Summer Maplen 

menestykseen, vaan se tuottaa erityisesti Suvin isälle ongelmia. Summer Maplen uran alus-

sa Suvin vanhemmat ovat vähän hämmentyneitä ja jopa huvittuneita, mutta kuitenkin myös 

ylpeitä Suvista.  

 

Monta vuotta me elämme rauhassa, enemmän tai vähemmän onnellisina. Sit-

ten syntyy Summer Maple. − − Ettekö te ole ylpeitä, Suvi kysyy meiltä. 

     Olemme me, ihan oikeasti olemme. Me olemme koko lailla hämmästynei-

tä, varsin tietämättömiä, jossain määrin kyynisiä, mutta olemme me ylpeitä-

kin − −. (AMRE 174−175) 

  

Kun Summer Maplesta tulee kansainvälinen rocktähti, hänen uransa alkaa vaikuttaa konk-

reettisesti Suvin vanhempien elämään. He elävät pikkukaupungissa, jossa kaikki tietävät 

Suvin menestyksestä. Ihmisten suhtautuminen heihin muuttuu ja Suvin äiti huomaa jossain 

tilanteissa jopa toivovansa, että Suvi olisi tavallisempi ja enemmän muiden nuorten kaltai-

nen. Suvin vanhemmat tuntevat Suvin yksityishenkilönä, ja heille Summer Maple on vain 

työ tai yksi Suvin rooleista. Muut ihmiset sen sijaan näkevät Suvista vain julkisen puolen, 

eivätkä he osaa suhtautua Suviin kuten keneen tahansa ihmiseen. Suvin tuntevat ihmiset 

pystyvät erottamaan yksityisen Suvi Vaahteran Summer Maplesta, mutta yleisön silmissä 

nämä sekoittuvat yhdeksi yhtenäiseksi identiteetiksi.  

 

Mutta jossain menee raja, jossain vaiheessa se tulee vastaan: Summer Maple 

vain kasvaa ja kaupunki alkaa hylkiä meitä. Niin kuin Suvi olisi luonnonoik-

ku, kummajainen, niin kuin 25 vuotta sitten olisi laskenut lanteistaan hirviön: 

vanhat tutut aloittavat lauseensa arkaillen ja utelevat outoja. 

     Sehän on vain työ, me sanomme, pelkkä rooli. 

     Niin tosiaan juu, he sanovat, työhän se vain. (AMRE 175) 

 

Kun Suvista tulee julkisuuden henkilö, myös hänen vanhemmilleen asetetaan paineita tulla 

julkisuuteen. He eivät ole muuttuneet, mutta heistä tulee yhtäkkiä kiinnostavia henkilöitä, 

koska he tuntevat Summer Maplen. Eri lehtien toimittajat alkavat soitella heille ja pyytää 

haastatteluja. Suvin vanhemmat joutuvat valitsemaan, haluavatko pysytellä tuntemattomina 

yksityishenkilöinä vai suostuvatko haastattelupyyntöihin. Suvin isä Risto suostuu lopulta 

Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen haastatteluun, kun toimittaja lupaa huolehtia, että 

lehdessä huomioidaan Riston taidenäyttely. Risto suostuu julkisuuteen, kun katsoo, että 

siitä on hänen omalle taiteelliselle uralleen hyötyä, vaikka molemmat vanhemmat ovat 

aluksi olleet jyrkästi haastatteluihin suostumista vastaan. ”Kun me ei nyt varsinaisesti olla 
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julkisuuden henkilöitä. Yksi juttu, eihän se ihmisestä julkisuuden henkilöä tee. Ei teidän 

tarvitse heti jasminmäntylöiksi ruveta” (AMRE 200.) 

 

Vaikka Suvin vanhemmat pystyvät yleensä erottamaan yksityisen Suvin ja julkisen Sum-

mer Maplen toisistaan, osaksi Suvin kaksi roolia kuitenkin sekoittuvat toisiinsa. Suvi käyt-

täytyy huomaamattaan yksityisestikin aivan kuin häntä jatkuvasti katseltaisiin tai tarkkail-

taisiin. Summer Maplen eleitä tarttuu myös yksityiseen Suviin. ”Hän kohottaa kätensä ot-

salleen ja pyyhkii silmäkulmiaan; tällaisenakin hetkenä hänen eleissään on aavistus teatte-

ria” (AMRE 245.) Summer Maplen imago on rakennettu Suvin ominaisuuksien pohjalle, ja 

Suvissa on sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät kehittymisen rocktähdeksi mahdolliseksi. 

Usein, kun Suvi käyttäytyy huonosti tai tekee jotain muita ihmisiä loukkaavaa, Suvin äiti 

näkee välähdyksen Summer Maplea yksityisessä Suvissa. Rocktähti Summer Maple on 

itsekeskeinen eikä välttämättä edes huomaa, että käyttäytyy itsekkäästi. Tällaisia piirteitä 

Suvin äiti ei tunnista yksityisessä Suvissa, vaan ne vaikuttavat vierailta.  

  

Tämän minä olen kokenut niin monta kertaa: minun riemuni ei riitä hänelle. 

Minun riemuni, miten hän voi edes kuvitella minun riemuitsevan, ja miksi 

hän koko ajan kasvaa, kohentaa ryhtiään, koventaa ääntään; juuri tällaisina 

hetkinä Summer Maple sukeltaa tyttäreni ruumiiseen. (AMRE 300) 
  

 

Äärimmäinen esimerkki Summer Maplen itsekkyydestä ja jopa tunteettomuudesta on hä-

nen tekemänsä kappale kuolleen isänsä muistolle. Kappaleen musiikkivideo on vanha fil-

mi, jonka Suvin isä on kuvannut Suvin lapsuudessa. Filmissä Suvi pyydystää perhosta, 

mitä myöhemmin käytetään romaanissa pop- tai rockkappaleen tekemisen vertauskuvana. 

Videolla Suvi loukkaa surevaa äitiään, jonka mielestä suru on yksityistä. Äidistä tulee tah-

tomattaan julkisuuden henkilö, ja hän joutuu keskustelemaan surustaan sellaistenkin ihmis-

ten kanssa, joille asia ei hänen mielestään lainkaan kuulu. Suvi levittää äitinsä surun kaik-

kien nähtäville ja perustelee tekoaan ajatuksella, että suru ei ole pelkästään äidin vaan 

myös Suvin.  

  

Eihän tämä sinun surusi ainoastaan ole, hän sanoo, onhan tämä myös minun. 

     Niinhän se on, sano nyt jotain sinäkin. 

     Voiko tämä olla edes totta, voiko ihminen olla noin itsekäs, minä sanoisin 

jotain jos vain tietäisin mitä sanoa, jos ylipäätään saisin sanoja suustani. Mi-

nun pitäisi sanoa, huutaa vaikka, tehdä mitä tahansa, sillä tämä on se hetki, 

hetki jolloin minun pitäisi tajuta. (AMRE 301) 

 

Niin kuin minua lohduttaisi, että joku ventovieras itkee minun muistojani. 
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     Niin kuin minusta olisi ihanaa näkyä jossain MTV:llä. 

     Niin kuin minun suruni olisi samaa kuin jonkun toisen. (AMRE 314) 

 

 

Suvin äiti pysyy kuitenkin aina yhteydessä yksityiseen Suviin, eikä Summer Maple -

todellisuus pysty täysin sotkemaan heidän välejään. Äiti antaa pahimmankin loukkauksen 

lopulta anteeksi ja palkintona menneistä vaivannäöistä hänellä on Suvi, jota hänen ei tar-

vitse jakaa muiden kanssa. Suvin äiti ei näe Suvia vain sellaisena kuin hän sillä hetkellä on, 

vaan aikuisen Suvin taustalla hän näkee kasvavan Suvin eri ikävaiheissaan.   

 

Tuhat kertaa minä tein sen, solmin luistimet sinisillä sormillani jäähallin hä-

märässä, ja palkinnoksi minulla on Suvi, jota Ulrika ei ikinä näe: pieni po-

ninhäntäinen Suvi korvia lämmittävässä pannassa, alahuultaan pureva Suvi 

hyppäämässä piruettia ja sen jälkeen rähmällään jäällä, paljettihameeseen pu-

ettu Suvi itkemässä harmiaan olkapäätäni vasten. Se tyttö on minun, häntä 

minun ei tarvitse jakaa − −. (AMRE 83) 

 
  

Toisin kuin Suvin äiti Antti menettää yhteytensä yksityishenkilö Suviin, kun Summer 

Maplen ura alkaa. Antti seuraa Summer Maplen elämää, mutta joutuu muun yleisön tapaan 

tyytymään median välittämään kuvaan Suvista. Antti näkee Suvin yksityiselämästä vain 

representaation. Antin suhtautumiseen julkiseen Summer Mapleen vaikuttaa kuitenkin se, 

että hän on joskus tuntenut myös yksityishenkilön. Hän muistaa, minkälainen Suvi oli en-

nen rocktähteyttään, mikä estää häntä suhtautumasta Summer Mapleen kuin etäiseen täh-

teen, jonka on vaikea kuvitella olevan tavallinen ihminen. Rocktähtiin liitetään usein jotain 

myyttistä, minkä vuoksi vain julkisen imagon tuntevan yleisön on helppo unohtaa, että 

taustalla on kuitenkin aina oikea, verta ja lihaa oleva ihminen. Tämä käy ilmi muun muassa 

vedonlyöntifirman tarjoamasta mahdollisuudesta lyödä vetoa Suvin löytymisen puolesta tai 

sitä vastaan.  

 

Julmin pikku-uutinen oli tämän aamun Hesarissa: englantilaisen uhkapelifir-

man kautta voi lyödä vetoa Suvin löytymisestä. Löytymisen takarajaksi on 

asetettu katoamisen vuosipäivä, viimeistään sen jälkeen voitot maksetaan. 

kertoimen määrittäjät uskovat Suvin paluuseen, löytymisen kerroin on 2,25 ja 

katoamisen 6,33. 

     Omin käsin, omin paljain sormin voisin kuristaa jokaisen, joka tällaisen 

vedon lyö. 

     Hän on sentään oikea ihminen, noin kuusikymmentä kiloa lihaa, noin viisi 

litraa verta. (AMRE 70−71) 

 

Nuoruuden seurustelusuhteen perusteella Antti kuvittelee tuntevansa Suvin hyvin. Seura-

tessaan Suvin uraa ja kuultuaan tämän katoamisesta Antti päättelee, että Suvi olisi tarvin-
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nut jonkun läheisen ihmisen, joka tunsi hänet ennen kuin Summer Maplea oli olemassa. 

Omasta mielestään Antti on tällainen ihminen, ja hän tuntee jopa syyllisyyttä siitä, että ei 

tehnyt mitään estääkseen Suvin katoamisen.  

 

Sillä minä tiesin Elisa, tiesin, että jotain tällaista tapahtuisi. Jos ihmisen on 

 tuntenut kerran, hänet tuntee aina.  

− − Hän olisi tarvinnut jonkun, jonkun joka tunsi hänet. Ehkä minut on luotu 

olemaan yksin, niin hän sanoo, eikä hän voisi olla enää pahemmin väärässä: 

mikä olisi Summer Maplelle suurempi onni kuin ihminen, joka tuntee hänet 

Suvina? (AMRE 286) 
  

Kuvitelmissaan Antti on ihminen, joka tuntee yksityisen Suvin. Julkinen Summer Maple 

on kaikkien omaisuutta, mutta yksityinen Suvi kuuluu pelkästään Antille, joka tuntee Su-

vin parhaiten. ”Ilman meikkiä, silkkiyöpaidassaan hän oli kokonaan minun. Vain minä sain 

tuntea hänen kyntensä selässäni; vain minä näin läheltä miten hänen vartalonsa viikko vii-

kolta muuttui. Summer Maple. Suvi Vaahtera” (AMRE 236.) Antin kuvitelmissa Suvin 

kaksoisrooli tulee selkeästi esille. Toisaalta on yksityinen Suvi Vaahtera, jonka kanssa 

Antti asuu ja jonka lapsen isä Antti on. Toisaalta on julkinen Summer Maple, suuri rock-

tähti, jonka elämä vaikuttaa Antin silmissä jopa epätodelliselta ja jonka todellisuutta ei 

kokonaan voi ymmärtää. Kuten Suvin äiti, myös Antti pitää Summer Maplea jonkinlaisena 

roolina tai naamiona, jonka Suvi julkisessa elämässään ottaa ylleen.  

   

”Sinä olet historianopiskelija. Vittu sentään, sinä näytätkin ihan historian-

opiskelijalta.” 

     Miltä hän itse sitten näytti, miltä kuvitteli näyttävänsä? Vähän meikkiä, 

valtava villapaita, mustasankaiset silmälasit. Latvoista kuolleet hiukset hätäi-

sellä nutturalla, kasvot talven haalistamat, poskilla suuttumuksen epäsymmet-

riset laikut. Täydellinen kuka tahansa -imitaatio, mitätön kotiunivormu, ja 

jossain hänen selkänsä takana leijui kuitenkin hänen toinen minänsä, se joka 

hän oli välittömästi astuessaan ovesta ulos. (AMRE 164) 
 

Antin mielestä ihmisen tuntee aina, jos hänet on tuntenut joskus. Julkinen Summer Maple -

imago vaikuttaa kuitenkin hänen mielikuvaansa Suvista. Kuten aiemmin mainitsin, hän 

pitää vedonlyöntiä oikean ihmisen kohtalosta todella julmana. Kuitenkin hän useaan ker-

taan romaanissa huomauttaa, kuinka Elisa, toisin kuin Suvi, on kokonaan totta. Suvin 

Summer Maple -imago ei ole todellinen, vaan illuusiota. Ja vaikka taustalla on oikea ihmi-

nen nimeltään Suvi Vaahtera, Suvin kaksi identiteettiä ovat tavallaan sulautuneet yhteen, 

minkä seurauksena myöskään Suvi ei ole enää täysin totta.  
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Elisa on raskas, Elisa on kokonainen, Elisa on kokonaan totta: niin totta ettei 

hänestä voi nähdä unta. 

     Enhän minä, uneksijaksi syntynyt, silloin voi olla näkemättä unia jostakin 

toisesta. (AMRE 324) 
 

Julkisuus vaikuttaa Antin silmissä myös ympäristöön, johon Suvi on mahdollista kuvitella. 

Antti ei pysty kuvittelemaan rocktähden elämään tottunutta Summer Maplea suomalaiseen 

maalaismaisemaan. Vaikka Antti kuvitelmissaankin erottaa Suvin yksityisen ja julkisen 

kuvan ja kuvittelee jakavansa Suvin arkisen elämän, hän profiloi siitä huolimatta Suvin 

niin suuriin ja kansainvälisiin ympyröihin, että niistä pois siirtyminen on Antin näkökul-

masta Suville mahdotonta. Kun Antti kuvitelmissaan huomaa, että Suvin perspektiivi alkaa 

vääristyä, hän ei osaa kuvitella mitään sopivaa paikkaa, jossa Suvi voisi levätä ja Antin 

sanoin toipua harhoistaan. Julkisuuden vuoksi Suvi ei enää lukeudu tavallisten ihmisten 

joukkoon. 

 

Sakari Salokosken rakkaaseen piilopirttiin Lieksaan Kolin kupeeseen niin 

kuin silloin kerran kauan sitten, keskiluokkaisen jälkipuberteettisen harhan 

vuosina: kuuntelemaan niin kuin tavalliset ihmiset kuinka tavallinen syyssade 

tympeänä hakkaa tavalliseen peltikattoon ja tavallinen tuuli riipii lehtiä puis-

ta? Ei Suvia sinnekään voinut kuvitella, maailmaan, jonka hän peruuttamat-

tomasti oli jättänyt taakseen.  

     Ei ihminen toimi niin, ei ihminen voi tanssahdella kuin pantteri Sean Pen-

nin ympärillä ja sitten vain kiskoa tuulipukua ylleen ja lähteä katiskoille. 

(AMRE 295) 
 

Suvi tekee kuitenkin juuri niin kuin Antti ei voi kuvitella hänen tekevän. Median välityk-

sellä Suvin elämää seuraava Antti ei lopullisesti voi tavoittaa yksityistä Suvia toisin kuin 

Suvin äiti, joka näkee, että Suvi edelleen on yhtä tavallinen ihminen kuin kuka tahansa. 

Suvin äiti näkee Summer Maplen esiintyvän tuhansille ihmisille, mutta hän näkee myös 

tyttärensä Suvi Vaahteran, joka kahlaa kumisaappaat jalassa loskassa suomalaisella kesä-

mökillä.  

 

Jäätä pelkkää jäätä, sinistä sohjoa saappaiden alla. Me olemme varustautu-

neet hyvin, meillä molemmilla on nokialaiset: Suvi kulkee vierelläni punai-

sissa kengissä, riisuu huivin päästään ja heilauttaa hiuksiaan niin että pilkkijät 

parinkymmenen metrin päässä kääntyvät katsomaan. (AMRE 297) 

 

Kuten sekä Antin että Suvin äidin kertomuksista käy ilmi, julkisen ja yksityisen identitee-

tin yhdistäminen ei onnistu välttämättä kovin hyvin. Molemmat identiteetit rakentuvat 

ikään kuin toistensa varaan, eikä niiden erottaminen tai erillään pitäminen aina onnistu. 

Julkisuus on Summer Maplen kaltaiselle ihmiselle välttämättömyys, mutta toisaalta se 
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myös rasittaa. Romaanissa kuvaillaan, kuinka julkinen Summer Maple kuuluu tavallaan 

kaikille ihmisille, ja kaikki myös haluavat osan hänestä. Yksityinen Suvi väsyy yleisön 

vaatimuksiin ja joutuu turvautumaan täydelliseen katoamiseen saadakseen olla hetken rau-

hassa julkisuudelta ja ihmisten huomiolta. Suvin äiti ennustaa synkästi, kuinka Suvi paluun 

jälkeen joutuu entistä suuremman huomion kohteeksi ja kuinka kaikki on vain Suvin ma-

nagerin laskelmointia.   

 

On niin raskasta olla hän, maailman jokainen ihminen haluaa hänestä pala-

sen, eikä hänestä riitä, ei mitenkään riitä kaikille. (AMRE 317) 

 

Ei siitä mitään rauhaa tule tuolla tavalla, minä sanon, hirveä show. 

     Kun sinä tulet takaisin, ne haluavat sinut kahta kauheammin. 

     Niin on tarkoituskin, niin saksalainen on laskenut – minä tajuan sen verran 

mutta sitä en sano. (AMRE 317)   
  

Summer Maplen imagoa kuvataan romaanissa yhdeksi Suvin rooliksi, joka ei ole todelli-

nen henkilö. Suvin isä pohtii rooli-ajatusta pitemmälle ja laajentaa sen kattamaan perhettä. 

Hänen mukaansa perheen jäsenten suhtautuminen toisiinsa on aina sidoksissa niihin roo-

leihin, joita he perheessä edustavat. Ihmiset ovat perheessä aina ensisijaisesti esimerkiksi 

äitejä, isiä tai tyttäriä, mikä estää heitä todella tuntemasta toisiaan.  

 

Perhe on lähtökohtaisesti surullinen yksikkö, Risto sanoo. Jos mihinkään, se 

perustuu väärinymmärrykseen. 

     Väärinymmärrys koskee kaikkia, jokaista perheenjäsentä, Risto sanoo. 

Perheenjäsenet eivät ikinä näe toisiaan ihmisinä: he näkevät toisensa van-

hempina ja lapsina, eivätkä nämä ole mitään muuta kuin rooleja jotka ikuises-

ti kätkevät todellisen minän. (AMRE 226) 
 

Myös Suvin äiti pohtii rooliongelmaa, kun hän Summer Maplen keikalla toivoo, että Suvi 

näkisi hänet ilman äidin roolia, vain yhtenä ihmisenä yleisön joukossa. Hän haluaisi näyt-

täytyä Suvilla samalla tavalla vieraana kuin Suvi näyttäytyy hänelle. Toisaalta Suvin äiti 

näkee perheen sisäiset roolit vierautta estävinä tekijöinä. Hän korjaa ajatteluaan miettimäl-

lä, kuinka oma tytär ei voi olla hänelle vieras.   

 

Haluaisin niin että Suvi näkisi minut, ei äitiään, minut: hän vain sattuisi vil-

kaisemaan parvelle ja huomaamaan jonkun naisen Ulrikan seurassa. Niin oli-

si hyvä, haluaisin olla hänelle samalla tavalla vieras kuin hän on minulle, ja 

vähän ajan päästä häpeän omia ajatuksiani, sillä minä olen väärässä, ei minun 

tyttäreni voi olla minulle vieras, ei voi olla. (AMRE 89) 
 

 

Edellisissä luvuissa käsittelin Summer Maplen imagoa sekä artistin julkisen imagon raken-

tumista ja tietoista rakentamista. Imagon voisi ajatella olevan fiktiivinen kertomus, jonka 
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aineksia toistamalla yleisölle muodostuu käsitys sen pysyvyydestä. Romaanissa sekä Suvin 

vanhemmat että Antti ajattelevat julkisen Summer Maplen roolina, jonka Suvi julkisuudes-

sa omaksuu ja Suvin isä laajentaa rooliajattelun koskemaan myös perhettä. Antti pohtii, 

onko Summer Maple edes oikeasti olemassa. Suvin isä puhuu todellisesta minästä, mutta 

nykyaikaisen identiteettikäsityksen mukaisesti ei ole yhtä todellista minää, joka on mah-

dollista löytää. Voisi jopa ajatella, että kaikki identiteetit ovat yhtä fiktiivisiä kuin Summer 

Maple.  

 

 

4.4 Nainen rocktähtenä 

 

Rockmusiikkia pidetään varsin yksimielisesti pääasiassa maskuliinisena. Rockin historias-

sa yksittäisistä artisteista yleisiin musiikkiteollisuuden rakenteisiin on selvästi nähtävissä 

seksismiä ja sovinismia sekä naisen roolien marginalisointia. Tavat, joilla rockmusiikkia 

on tehty, tuotettu ja markkinoitu, ovat vahvistaneet sukupuolirajoja. Rockin myyttien äidit 

ja vaimot edustavat arkipäiväisiä rutiineja, jotka rajoittavat ja jopa tukahduttavat miehisen 

luovan energian. Boheemissa rockin ideologiassa naiset on nähty fyysisesti tarpeellisina, 

mutta psykologiselta, sosiaalisesta ja taiteelliselta kannalta naisten vaikutus on negatiivi-

nen. Rockin historiassa naisia on pidetty uhkana miehiselle itsenäisyydelle ja taiteelle. 

Vaikka monet naiset ovat menestyneet rockartisteina, idea rockista miehisenä yhteisönä on 

säilynyt keskeisenä rockkulttuurissa. (Mäkelä 2002: 108, 120.) 

 

Musiikkibisnes toimii miesten ehdoilla. Lähes kaikki aktiiviset toimijat muusikoista tuotta-

jiin ja teknikkoihin ovat useimmiten miehiä. Naisten luovat roolit rockmusiikissa ovat ra-

joitettuja ja useimmat naiset, jotka menestyvät ovatkin laulajia. Vastaavasti musiikkiteolli-

suudessa menestyvät naiset työskentelevät mainonnassa. Molemmissa rooleissa menestys 

on miesten luoman naiskuvan tulosta. Yleisesti ottaen populaarimusiikin imagot, arvot ja 

asenteet ovat miesten tuotteita. Rockkulttuurissa naisen oletetaan olevan passiivinen kuun-

telija, jonka ei odoteta kehittävän kykyjä ja tietoja, joiden avulla voisi kehittyä esiintyjäksi. 

Musiikkimausta riippumatta naisia rohkaistaan hyvin vähän musiikin tekijyyteen. Rock-

musiikissa miehet ovat kollektiivisesti aktiivisia ja naiset passiivisia. Pojat ovat kiinnostu-

neita rockmusiikista, heistä kasvaa hi-fi-eksperttejä, jotka toivovat olevansa jonain päivänä 

rockmuusikkoja, teknikkoja tai muuten mukana musiikkibisneksessä. Pojat muodostavat 

rockmusiikin yleisön ytimen ja ovat älyllisesti kiinnostuneita rockmusiikista, mistä johtuen 
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suurin osa kriitikoista ja rockmusiikin keräilijöistä on miehiä. Pojat kokevat rockin kollek-

tiivisena kulttuurina, josta muodostuu muiden fanien ja muusikoiden kanssa yhteinen jaet-

tu, miehinen maailma. Jotkut feministit väittävätkin, että jos naiset haluavat välttää seksis-

min, heidän on käytettävä sellaisia soundeja, rakenteita ja tyylejä, joita ei voi luokitella 

rockiksi. (Frith ja McRobbie 1990: 372, 373–374, 376.)  

 

Rock ei kuitenkaan ole luonnollisen maskuliinisuuden ilmaisukanava, vaan rock toimii 

välineenä, jonka kautta esiintyjät ja yleisöt voivat omaksua ja luoda maskuliinisia rooleja 

ja identiteettejä. Sukupuoli voidaankin nähdä vain yhtenä monista rooleista tai esityksistä, 

jotka muodostuvat erilaisiksi riippuen tilanteesta. (Cohen 1997: 34.) Coates (1997) kirjoit-

taa, että sukupuoli on performatiivinen. Rockin avulla uusinnetaan tietynlaista maskuliini-

suutta, joka pohjautuu rockin alkuaikoihin. Ainakin stereotyyppinen rockin tuottama mas-

kuliinisuus, joka Coatesin mielestä yhä näkyy selvästi rockin käytänteissä, unohtaa, sulkee 

sisäänsä tai varastaa kaikki jäljet feminiinisyyteen. Ajatus rockin tuottamasta maskuliini-

suudesta on piilotettuna moniin ajatusrakennelmiin. Yleisesti ajatellaan, että pop on keino-

tekoista ja rock autenttista. Samoin pop nähdään feminiinisenä ja rock maskuliinisena. Jos 

ajattelua viedään pidemmälle, maskuliinisuus yhdistyy autenttisuuteen ja feminiinisyys 

keinotekoisuuteen. (Coates 1997: 52.) 

 

Itkosen romaanissa Suvin suhde musiikkiin poikkeaa jo nuorena muiden tyttöjen suhtau-

tumisesta ja perinteisesti tytöiltä odotetusta musiikkisuhteesta. Kun muut tytöt kuluttavat 

Antin mukaan musiikkia kuin purukumia, Suvi kuuntelee musiikkia laajasti ja analyyttises-

ti ja tietää siitä suhteellisen paljon. Suvi pitää myös bändeistä ja artisteista, joiden yleisö on 

miesvoittoista. Tosin ainakin Antin mukaan Suvikin tarvitsee miehistä ohjausta, jotta oppii 

oikealla tavalla kuuntelemaan ja rakastamaan musiikkia. ”Minä autoin häntä löytämään 

äänensä. Minä ostin hänelle hänen ensimmäisen kitaransa. Minä opetin hänet rakastamaan, 

todella rakastamaan musiikkia. Hän kyllä piti siitä, mutta ne ovat kaksi eri asiaa, pitää mu-

siikista ja koko sydämestään rakastaa sitä” (AMRE 19.) Antin vaikutuksesta Suvi kuunte-

lee musiikkia laajemmin ja analyyttisemmin kuin aikaisemmin, kun he pitävät yksityisiä 

levyraateja Antin kotona.  

 

Bändin perustamisessa Suvi on kuitenkin aktiivisempi osapuoli, ja hän suorastaan määrää 

Antin kokoamaan heille bändin. Suvista tulee kylläkin laulaja, jota Frith ja McRobbie pitä-

vät naisille tyypillisimpänä roolina, mutta passiiviseksi Suvin roolia bändissä ei voi luon-
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nehtia. Hän osallistuu alusta alkaen kappaleiden tekemiseen ja hänen asemansa bändissä on 

muutenkin keskeinen. Kun bändi alkaa vähitellen menestyä, on suuri osa menestyksestä 

Suvin ansiota. Suvi kotiutuu kuin luonnostaan poikien valtaamille treenikämpille. Suvi on 

kuitenkin poikkeus säännöstä. Romaanissa näkyykin vahvasti ajatus rockista poikien har-

rastuksena. Bändien harjoituspaikassa on muitakin tyttöjä, mutta Suvi on heistä ainoa, joka 

osallistuu aktiivisesti musiikin tekemiseen. Muut tytöt toivovat lähinnä löytävänsä muusi-

koiden joukosta itselleen poikaystävän.    

 

Suvi kotiutui kellariin ihmeellisen helposti. Sohvalla tungeksi toki muitakin 

tyttöjä, kärsivällisiä kovakorvaisia poppareita kärkkymässä omaa paheellista 

basistiaan, mutta kukaan muu kuin Suvi ei soittanut eikä laulanut. Vaati 

asennetta tulla sinne, ottaa oma paikkansa joukosta, jonka sääntöjä Suvi ei 

voinut tuntea. 

     En sanoisi, että Suvi sen enempää peitteli kuin korosti erilaisuuttaan – luu-

len, ettei hän edes ajatellut sitä niin paljon kuin minä.  (AMRE 33) 

 

Frith ja McRobbie väittävät, että naisartistien on vaikeampi vastustaa painostusta pelkkään 

viihdyttäjän rooliin tyytymisestä. Heidän mukaansa jopa voimakkaista, itsenäisistä laulajis-

ta, kuten Lulusta, Dusty Springfieldistä ja Kate Bushista on tullut perheen viihdyttäjiä, 

jotka ovat vakituinen näky television viihdeohjelmissa. Rockin nousu 1960-luvulla ei 

avannut naisille uusia mahdollisuuksia samalla tavoin kuin miehille, eikä naisten musiikil-

linen paikka juurikaan muuttunut. Naisille avautui uusi menestysreitti laulaja-

lauluntekijänä, mutta vahvojenkin laulaja-lauluntekijöiden, kuten Joan Baezin, Judy Col-

linsin tai Sandy Dennyn, markkinointi vahvisti rockissa perinteisesti naislaulajiin yhdistet-

tyjä piirteitä, kuten sensitiivisyyttä, passiivisuutta ja suloisuutta. Naisrokkarille ainoa keino 

kehittyä aggressiiviseksi esiintyjäksi on olla yksi pojista. Frithin ja McRobbien mukaan 

jotkut artistit, kuten Grace Slick tai Maggie Bell, ovat siinä onnistuneet, mutta eivät ilman 

tuskaa ja turhautumista ja jopa tragediaa, kuten Janis Joplinin päätyminen itsemurhaan. 

(Frith ja McRobbie 1990: 377.)  

 

Vaikka Suvia kuvaillaan rocktähdeksi, voisi hänet siitä huolimatta luokitella myös laulaja-

lauluntekijäksi. Suvi tekee itse kaikki sanoitukset omaan musiikkiinsa ja myös osan sävel-

lyksistä. Hän liittyy myös konkreettisesti laulaja-lauluntekijäperinteeseen ottamalla paljon 

vaikutteita monilta vanhoilta 1960- ja 1970-lukujen artisteilta, kuten Carole Kingiltä ja 

Joan Baezilta. Suvin reitti rockmuusikoksi ei ole mitenkään poikkeuksellinen naiselle. Hän 

on laulajana bändissä ja kytkeytyy lisäksi vahvasti laulaja-lauluntekijäperinteeseen. Toi-
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saalta romaanissa Suvi onnistuu murtamaan joitakin Frithin ja McRobbien esittelemiä en-

nakkokäsityksiä. Suvi ei ole yksi pojista, mutta hän ei myöskään näyttäydy erityisen pas-

siivisena tai sensitiivisenä. Suvin esiintymisessä on aggressiivisuutta, mutta hän onnistuu 

siitä huolimatta säilyttämään feminiinisyytensä.  

 

Suvin liikkeisiin tuli enemmän kuin ripaus uhkaa, hänen äänensä voimistui; 

joinakin maagisina hetkinä hän hallitsi yleisöä pelkällä katseellaan. Jos häntä 

huvitti, hän seisoi samoilla jalansijoilla kappaleen läpi, nautti vallastaan, jota 

liikkumattomuus oudosti kasvatti. (AMRE 61) 

 

Suvin esiintymisessä on luontaisesti aggressiivisuutta jo hänen musiikillisen uransa alku-

vaiheissa. Hän saattaa kuitenkin valita myös herkemmän esiintymistavan eikä siitä huoli-

matta menetä uskottavuuttaan rocktähtenä. Äärimmäisenä esimerkkinä herkemmästä esiin-

tymisestä on Summer Maplen kiertueen viimeinen keikka, jolla Suvin raskaus näkyy jo 

selvästi. Suvi onnistuu Summer Maplena yhdistämään feminiiniset piirteet onnistuneesti 

maskuliinisiin ja menestyy miehisessä rockkulttuurissa hyvin ja pääasiassa omilla ehdoil-

laan.  

 

Jokainen salissa aisti esityksen ainutkertaisuuden. Suvi lauloi hauraasti ja hi-

venen hennosti, ikään kuin musiikki juuri siinä nimenomaisessa hetkessä vas-

ta olisi ilmestynyt hänelle ja vain virrannut hänen lävitseen. Kaikesta näki ja 

kuuli, että se oli viimeinen kappale, jonka Suvi aikoi vähään aikaan laulaa – 

hän oli sulkenut silmänsä ja seisoi lavalla lähes liikkumatta, hyvästeli mikro-

foniaan hellimällä sitä kämmeniensä välissä. Vatsa oli jo todella suuri, pari 

kertaa hän huomaamattaan hyväili sitäkin. (AMRE 257)      

 

Suvin tapauksessa hänen hyvin alkanut rocktähden uransa ei saa yhtä traagista loppua kuin 

Janis Joplinin, mutta täysin vailla ongelmia ei hänenkään uransa etene. Suvi uupuu raskaan 

työtaakkansa alle ja menettää jollakin tavoin myös perspektiivinsä ja katoaa, tai oikeammin 

vapaaehtoisesti pakenee hetkeksi yleisön katseilta. Romaanissa Suvin ongelmat eivät kui-

tenkaan pääosin johdu sukupuolirooleihin kohdistuvista paineista tai odotuksista, vaan 

muista tekijöistä. Voi siis sanoa, että romaanissa Suvi selviytyy rockkulttuurissa paremmin 

kuin Frithin ja McRobbien mainitsemat naisrokkarit.   

 

Summer Maple onnistuu lähes kokonaan välttämään Frithin ja McRobbien mukaan vahvo-

jakin naisartisteja vaanivan kohtalon päätyä pelkäksi perheen viihdyttäjäksi. Ainakaan ro-

maanissa ei paljasteta, että Summer Maple olisi vakituinen näky television viihdeohjelmis-
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sa, lukuun ottamatta alkuvaiheen esiintymistä Jyrki-ohjelmassa. Tietyssä määrin Summer 

Maplen suhde mediaan on kuitenkin erilainen kuin miesartistin vastaava ehkä olisi. Suvin 

ja Antin bändi saa enemmän palstatilaa lehdissä, koska Suvi on viehättävä nuori nainen.  

 

Vaikka levyä myytiin lopulta vain muutama tuhat, Suvin ansiosta me ylitim-

me satunnaisesti myös muiden kuin musiikkilehtien uutiskynnyksen. Glorias-

sa hänet esiteltiin nuorena älykkäänä naisena, joka käskytti kolmea kesken-

kasvuista poikaa. Imagen jutussa hän oli Suomen Nina Persson − kirjoittajan 

ikioma fantasia, jonka toteuttamisessa meikkaaja ja valokuvaaja joutuivat 

paiskimaan yötöitä. Osin levy-yhtiön painostuksesta, osin omasta hämmen-

nyksestämme johtui, että minä ja Suvi esiinnyimme Annassa onnellisena pa-

rina elokuussa 1997 − −. (AMRE 77) 

 

Romaanin päättävässä artikkelissa Summer Maple on päästänyt naistenlehden, Annan, 

toimittajan kotiinsa Lontooseen ja kertoo uupumuksestaan ja siitä toipumisestaan. Vaikka 

myös miesrokkareiden haastatteluja näkee naistenlehdissä, on juttujen näkökulma usein 

hyvin erilainen. Päivi Väänänen pohtii Soundi-lehdessä (Soundi 1/1982) ilmestyneessä 

vihaisessa artikkelissaan naisen asemaa rockkulttuurissa. Vaikka artikkeli on ilmestynyt 

vuosikymmeniä sitten, on mielenkiintoista, kuinka hyvin jotkin Väänäsen esittämät asiat 

pitävän yhä paikkansa. Väänäsen mukaan naisilla ei ole sijaa rockissa, mikä miesten mie-

lestä johtuu siitä, että naiset eivät osaa tehdä tarpeeksi hyvää musiikkia. Väänänen väittää, 

että naiset ponnistavat rockkulttuurissa valtavalta takamatkalta: he joutuvat ensin taistele-

maan tuhansien vuosien kuluessa kertyneiden ennakkoluulojen, myyttien ja rooliodotusten 

viidakossa ja vasta raivattuaan nämä esteet, naiset voivat ryhtyä tositoimiin. Tyttöjen ei 

oleteta olevan musikaalisia, ainakaan rockmusiikkiin soveltuvalla tavalla, vaikka on itses-

tään selvää, ettei musikaalisuus tai rockin tekemisen taito riipu sukupuolesta. Väänäsen 

mukaan merkittävä syy on rockin perusolemus. Rock on rajua, aggressiivista ja korostetun 

seksuaalista musiikkia, eikä sen näin ollen katsota sopivan tytöille. Nuoren miehen rooliin 

kuuluu olla villi ja vapaa, mutta tyttöjen erilainen kasvatus rajoittaa heidän itseilmaisuaan. 

Myös Väänänen ottaa esimerkiksi naisrockin pioneerin Janis Joplinin, joka ei suostunut 

alistumaan sukupuolirooleihin ja päätyi lopulta itsemurhaan. Väänänen väittää, että naisten 

menestystä rockmaailmassa estää roolipaineiden lisäksi myös esikuvien puute. Pojat haa-

veilevat rocktähden urasta, mutta tytöille on mainoskoneiston ja tiedotusvälineiden välit-

tämän kuvan mukaan saavutus päästä rocktähden sänkyyn. (Väänänen 1982: 338–341.)  
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Jos nainen onnistuu ujuttautumaan rockbisnekseen, hän joutuu toimimaan miehisessä maa-

ilmassa, jossa vallitsevat miehiset arvot. Väänäsen mukaan naisten on hyvin vaikea tehdä 

omaa musiikkia omilla ehdoillaan ympäristössä, jossa kaikki toimijat managereista tuotta-

jiin äänittäjiin ja roudareihin ovat miehiä ja jossa naisellisilla arvoilla ja asenteilla ei ole 

mitään asemaa. Sovinistisessa rockin maailmassa naisartisteja myydään seksin avulla. So-

vinistiset asenteen näkyvät myös rocklehdistössä, jossa naisartistien ulkonäön arviointi saa 

paljon palstatilaa. (Väänänen 1982: 341–342.) Coates huomauttaa, kuinka miesten hallit-

semassa rockkritiikissä ainoina mahdollisina rooleina naisille pidetään seksiobjektia tai 

miesten imitoimista. (Coates 1997: 51).  

 

Seksiobjektin roolia yritetään romaanissa asetella Suvinkin päälle hänen uransa eri vaiheis-

sa. Ensimmäisissä esiintymisissä Summer Maplea myydään selkeämmin seksin avulla kuin 

myöhemmin, mikä käy ilmi Summer Maplen ensimmäisestä televisioesiintymisestä. Antti 

katsoo tämän ensimmäisen Summer Maplen televisioesiintymisen olevan hänen kostonsa 

Suvin petoksesta häntä ja bändiä kohtaan. Antti katsoo esiintymistä armeijassa kahden ar-

meijakaverinsa kanssa. Suvi on pukeutunut niukkoihin vaatteisiin eikä esiintyminen ole 

kovin onnistunut. Suvin ulkonäkö kirvoittaa Antin kavereiden kielenkannat, eivätkä nämä 

säästele sanojaan arvioidessaan Suvin ulkonäköä.  

 

Totuuden nimessä on sanottava, ettei Aaltosen ja Mäkisen tarvinnut pelkäs-

tään kuvitella. Suvilla oli tiukat nahkahousut ja kireä t-paita, kaula-aukko an-

nosteli anteliaasti paljasta ihoa, ja Jyrkin kuvaajat käyttivät tilaisuuden hy-

väkseen, herkuttelivat mahdollisuuksillaan niin että Parolan varusmiestoimi-

kunnan toimisto kaikui Aaltosen ja Mäkisen riemunkiljahduksista. Hyvä per-

se, hyvät tissit, hyvä runko – kaikki nämä ilmaukset ja monia muita kekseli-

äämpiä käytettiin, ennen kuin Suvi kumarsi olemattomalle yleisölle, heilautti 

kättään bändille ja asetti mikrofonin takaisin telineeseen. (AMRE 101) 

 

Antin kertomuksessa heijastuu hänen aikaisempi seurustelusuhteensa Suvin kanssa, kun 

hän arvioi Summer Maplen ulkoista olemusta. Hän luonnollisesti pitää Suvia viehättävänä 

nuorena naisena ja kertoo myös havainnoistaan laajasti ja monipuolisesti. Toisaalta Antti 

ainakin kuvittelee puhuvansa myös muiden Summer Maplea kuuntelevien miesten suulla, 

kun hän väittää, että jokainen mies haluaisi olla Suvin syntymättömän lapsen isä.  

 

Suvi, Suvi on kauniimpi kuin koskaan: tänä ihmeellisenä iltana Bostonissa 

hänellä on ohut valkoinen paita, joka laskeutuu kevyesti hänen nyt jo hyvin 

pyöreän vatsansa päälle. Hänen hiuksensa ovat tummat ja kiiltävät, hänen 
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huulensa hehkuvanpunaiset. Hänen lisäkilonsa kaunistavat häntä, tekevät hä-

nestä täydellisen. Hän ei edes tiedosta tätä, hän vain laulaa, ja silti jokainen 

mies salissa haluaa hänet, haluaa olla hänen lapsensa isä. (AMRE 240) 

 

Muidenkin kuin Antin käsitys Suvin ulkonäöstä tulee ilmi Summer Maplesta kirjoitetuista 

lehtiartikkeleista ja levyarvioista. Rockkulttuurin maskuliinisuus tulee ainakin Antin kuva-

uksen perusteella selkeästi esiin miesten kirjoittamista artikkeleista ja Summer Maplesta 

otetuista valokuvista, joissa näkyvät tietyt vakiintuneet konventiot naisten kuvaamisessa. 

  

On olemassa muutama klassinen tapa, joilla naispuolinen rockmuusikko voi-

daan kuvata. Kaikki nämä variaatioineen käytiin huolellisesti läpi. Keväällä, 

heti sodan syttymisen jälkeen otetuissa Rolling Stone -kuvissa Summer Map-

le oli rankimmillaan, melkein metallia. Raskauden edetessä myytti vaihtui 

automaattisesti toiseen ja sävy muuttui pehmeämmäksi. Sukupuoli ohjasi va-

lintoja, miehisen katseen erottaa naisen silmästä kuvaajan nimeä katsomatta. 

(AMRE 250) 

 

Musiikista kirjoittavat toimittajat ovat romaanissa pääasiassa miehiä, jotka kohtelevat 

naismuusikoita eri tavalla kuin miehiä. Romaanin antaman kuvan perusteella nainen rock-

tähtenä aiheuttaa lehdistössä väistämättä erityisreaktion. Ei riitä, että hänen musiikkiaan 

arvioidaan, vaan ulkonäkö on lähes yhtä tärkeä arviointiperuste. Naisrokkariin suhtautumi-

nen on ainakin romaanissa kuvattujen artikkeleiden perusteella kaksijakoista. Toisaalta 

häneen voidaan suhtautua avoimen sovinistisesti, tai vaihtoehtoisesti esittää feministisenä 

sankarina.  

 

Time-lehden näennäisasiallinen pikkujuttu toukokuun puolivälissä oli avoi-

men sovinistinen. Selvästi keski-ikäinen ja varmasti republikaani Peter Reed 

paheksui puolivillaisesti Suvia ”Amerikan kansallisten kysymysten kaupalli-

sesta hyödyntämisestä” ja korosti ”saksalaisen pasifistimanagerin” osuutta 

tässä pirullisessa juonessa. Oli kuin Suvia ei näissä miehisissä sodan ja rau-

han leikeissä edes olisi, niin kuin hän olisi ollut pelkkä sätkynukke, jolle 

Wilberding kirjoitti vuorosanat ja kappaleet. Vanity Fairin artikkeli tarjosi 

onneksi vaihtoehtoisen näkökulman: Diane Lane -nimisen viihdekirjailijan 

kuvaamana Summer Maple oli yli-inhimillinen sarjakuvahahmo, joka juma-

laisen älynsä ansiosta käytännössä yksin oli selättänyt rockbisneksen pahat 

maskuliiniset voimat ja raivannut näin tietä miljoonille nuorille naisille ym-

päri maapalloa. (AMRE 251–252) 

 

Suvi ei ole ainoa romaanissa kuvattu naisrokkari. Myös Summer Maplen bändin basisti on 

nainen, mitä Antti pitää tietoisena strategiana. Antin mukaan Summer Maplen manageri 

Wilberding tietää, miten bassoa soittava nainen viehättää miehistä silmää, minkä voisi tul-
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kita sovinistiseksi markkinointikikaksi. Toisaalta Antti arvelee, että toinen nainen on valit-

tu bändiin Suvin tahdosta helpottamaan tämän asemaa esimerkiksi pitkillä kiertuematkoil-

la. Vaikka naisbasistia käytetään markkinointikikkanakin, on basisti, Catherine, Antin ku-

vitelmissa varsin poikkeuksellinen nainen rockmaailmassa. Catherine ei taivu naisille pe-

rinteisesti rockkulttuurissa varattuun rooliin. Hän elää hyvin boheemia elämää, joka sopii 

myyttisen rocktähden kuvaan huomattavasti paremmin kuin Suvin elämä. Catherine käyt-

tää juo alkoholia, juhlii ja käyttää huumeita sekä soittaa punkia huvin vuoksi ja rakkaudes-

ta musiikkiin epämääräisissä kellariluolissa. Antti kuvailee Catherinea puolipimeäksi luon-

nonlapseksi.   

 

Catherine oli − − loistava valinta, kaikin tavoin unohtumaton näky ja alusta 

alkaen selvää liittolaisainesta. Itsepäinen pieni nainen, siro syntymähullu, ka-

sa kuivaa ruutia ikuisen teinitytön vartalossa; adoptoitu sylivauvana Koreas-

ta, kasvanut rikkaassa perheessä jossain Pennsylvaniassa, ja 23-vuotiaana 

vihdoinkin siellä minne hän ilmiselvästi kuului, Manhattanilla missä jokainen 

päivä oli uusi ihmeellinen lahja. − − Hän poltti ankarasti pilveä ja joi enem-

män kuin oli kohtuullista; hän vältti kiinteitä suhteita vastakkaiseen sukupuo-

leen mutta laski kyllä mielellään miehiä vuoteeseensa. Mikä parasta, Catheri-

ne rakasti rockmusiikkia, todella rakasti sitä ehkä jopa enemmän kuin minä − 

−. (AMRE 185) 

 

 

Tutkijoiden mukaan myös soittimen valinta on usein kytköksissä sukupuoleen. Esimerkiksi 

Mavis Bayton (1997) pohtii, miksi sähkökitaraa soittavat lähes pelkästään miehet. Populaa-

rimusiikissa on aina ollut naislaulajia, mutta bändissä soittavat naiset ovat historiassa sel-

västi harvinaisempia. Muun muassa 1960-luvulla Amerikassa oli paljon naisten muodos-

tamia lauluryhmiä, jotka kuitenkin katosivat vähitellen, kun lauluryhmät alettiin brittiläisen 

beat-musiikin valloituksen jälkeen nähdä vanhanaikaisina. Tuohon aikaan monet naiset 

ryhtyivät soittamaan akustista kitaraa Joan Baezin ja Joni Mitchellin jalanjäljissä, mutta 

sähkökitaraa soittavia naisia on edelleenkin hämmästyttävän vähän. Tytöt oppivat kasvaes-

saan olemaan feminiinisiä ja soittavat feminiinisinä nähtyjä soittimia, kuten huilua, viulua 

tai pianoa, kun sen sijaan kitara, etenkin sähkökitara, nähdään maskuliinisena soittimena. 

Rockiin ja erityisesti sähkökitaran soittamiseen liittyy paljon teknologiaa, jonka katsotaan 

olevan miehistä aluetta. Kulttuurissa vallitsevien käsitysten mukaan feminiinisyys yhdistyy 

tekniseen osaamattomuuteen. (Bayton 1997: 37–48.) Myös Coates kirjoittaa, kuinka naiset 

on siirretty rockmusiikissa vain laulajan rooliin. Hänen mielestään olisi kuitenkin syytä 



84 

 

pohtia, miksi naislaulajat eivät ole bändien muiden jäsenten kanssa tasavertaisessa asemas-

sa mutta mieslaulajat ovat. (Coates 1997: 60.)  

 

Suhteessa soittimen valintaan, Suvin voisi luokitella tyypilliseksi tytöksi. Hän on soittanut 

lapsena viulua, joka Baytonin luokittelun mukaan on feminiininen soitin. Lisäksi Suvi on 

harrastanut taitoluistelua, joka myös yleensä nähdään enemmän tyttöjen kuin poikien laji-

na. Suvin ja Antin kokoaman bändin alkuaikoina Suvi ei soita mitään soitinta, vaan hänen 

tehtävänsä on ainoastaan laulaa. Kun Suvi myöhemmin suuntaa soolouralle, hän opettelee 

myös soittamaan sekä pianoa että kitaraa. Romaanissa bändin naislaulajan vähättely ei suo-

raan tule esille. Suvi on hyvin keskeinen bändin jäsen, jota ilman bändillä ei olisi edes 

omia kappaleita, joita esittää. Kuitenkin Suvin täytyy soolouraa aloittaessaan opetella soit-

tamaan, mistä voisi päätellä, että pelkällä laulamisella ei ole mahdollista menestyä. Toi-

saalta ainakin Antin mukaan Suvin kitaransoiton opettelu liittyy voimakkaasti nimenomaan 

säveltämiseen. Suvin on helpompi tehdä itse kappaleita alusta loppuun, jos hän osaa soin-

nut. Tällöin Anttia ei enää tarvita, ja Suvi voi menestyä itsenäisesti. Suvi soittaa lähinnä 

akustista kitaraa, mikä liittää hänet muiden naisartistien ja laulaja-lauluntekijäperinteeseen. 

 

Suvin feminiinisiin ominaisuuksiin kuuluu myös hänen runotytön imagonsa. Suvi lukee jo 

nuorena Edith Södergrania, kun yrittää päästä eroon pikkukaupunkiminästään. Myöhem-

min hänen opiskellessaan yliopistossa englantilaista filologiaa muut runoilijat valtaavat 

tilaa. Suvin kuvaillaan olevan hyvin kiinnostunut englannin kielestä, mikä liittyy olennai-

sesti hänen kykyihinsä laulujen sanoittajana.  

 

Hän kantoi kotiin kirjailijoita, joista en ollut ikinä kuullutkaan: T.S. Eliotin ja 

Ezra Poundin, Robert Frostin ja William Carlos Williamsin, E.E. Cumming-

sin ja Allen Ginsbergin. Sylvia Plath tipautti Edith Södergranin jalustaltaan – 

kunnon runotytön lailla Suvi kaivautui olohuoneen sohvan nurkkaan ja vai-

kuttui Sylvian esteettisesti täysipainoisesta masennuksesta. Välillä hän luki 

ääneen: todennäköisesti Suvi aivan vilpittömästi halusi, että pääsisin osalli-

seksi löydöistä joita hän lakkaamatta teki. (AMRE 52) 

 

 

Naismuusikot eivät muutamia erittäin menestyviä artisteja lukuun ottamatta pysty koko-

naan keskittymään musiikin tekemiseen, vaan heidän täytyy usein valita uran ja perheen 

välillä. Miesrokkareiden uraa sen sijaan tyttöystävät tai vaimot hidasta, vaan kotona olevat 

vaimot ja tyttöystävät usein tukevat heidän uriaan. (Bayton 1997: 37–48.) Antin kuvitel-
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missa Suvi pystyy yhdistämään tähteyden ja perheen tavalla, joka Baytonin mukaan har-

voin on naisille mahdollista. Toisaalta Summer Maplea voi pitää erittäin menestyneenä 

artistina, joille uraan keskittyminen on yleensä helpompaa. Antin kuvitelmissa rockkulttuu-

rin perinteiset sukupuoliroolit vaihtuvat Suvin ja Antin osalta. Naisen tehtävä ei olekaan 

hoitaa kotona lapsia ja tukea miehen uraa, vaan Suvi on maailmankuulu rocktähti, ja Antti 

hoitaa kodin ja muun arjen pyörittämisen.  

 

Otin vastuulleni koko meidän arkemme, muutuin sujuvasti Summer Maplen 

kitarateknikosta Suvi Vaahteran kodinhoitajaksi. Me todella olimme omil-

lamme, me halusimme olla: ainoa ulkopuolinen apu oli hampaaton puertori-

colainen mamma, joka siivosi talon perjantaiaamuisin. (AMRE 259) 

 

 

Todellisuudessa Suvi tarvitsee arkeensa ulkopuolista apua: Suvin äidin kertomuksen mu-

kaan hänen lapsellaan on hoitaja, ja äiti auttaa myös tarvittaessa.  

 

Suvin erilaisuus, joka on tärkeä osa hänen kehittymistään menestyväksi naisrokkariksi, 

myös erottaa hänet muista naisista. Antti mukaan Suvilla ei koskaan ole ollut naispuolisia 

ystäviä ja myöhemmin hänen tähteytensä eristää hänet muista ihmisistä entisestään. Antin 

kuvitelmissa bändin basistista Catherinesta tulee Suvin ystävä ja liittolainen bändissä.  

 

Suvin äidin kuvauksen mukaan todellisuudessa Suvi on ennen lapsen syntymää hyvin yk-

sin ja asuu asunnossa, joka ei vaikuta kenenkään kodilta.  

  

Hän tuntuu kaipaavan jotain ympärilleen, liikettä, ihmisiä, meteliä, toimintaa. 

Kuningatarmehiläinen ilman työläisiä, aurinko vailla planeettoja, missä kaik-

ki ovat, eikä hän kuulosta lainkaan vakuuttavalta kun hän sanoo: Ihan oikeas-

ti mahtavaa olla välillä yksin kotona.  

     Ei tämä hänen kotinsa ole, ei kenenkään koti, pelkkä paikka. Alhaalla on 

hänen flyygelinsä ja kitaransa, makuuhuoneessa hänen stereonsa ja levynsä - 

kaikki muu asunnossa on kasvotonta ja tilapäistä kuin hotellissa. Suvi tietää 

sen, tajuaa sen itse; sen näkee hänen ilmeestään − −. (AMRE 242) 

 

Itkosen romaanissa näkyy selvästi joitakin rockmusiikkiin perinteisesti liitettyjä sukupuoli-

rooleja. Suvi aloittaa uransa laulajana ja soittaa sähkökitaran sijaan akustista kitaraa. 

Rockbisneksen muut toimijat, kuten suurin osa eri bändien jäsenistä ja kaikki mainitut 

Summer Maplen taustavaikuttajat ovat miehiä, samoin kuin suuri osa musiikkilehdistön 

toimittajista ja kriitikoista. Romaanissa Antti myös jonkin verran aktiivisesti pohtii rock-
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kulttuurin tuottamia sukupuolirooleja muun muassa kuvaillessaan Summer Maplesta otet-

tuja valokuvia ja kirjoitettuja lehtijuttuja. Teoksessa kuitenkin myös murretaan rockkult-

tuurissa vallitsevia sukupuolirooleja. Rockbisneksessä menestyvän naistähden kuvaaminen 

on jo sinällään yhä hieman poikkeuksellista. Lisäksi Summer Maple on itsenäinen, vahva 

artisti, joka ei ole pelkkä bändin kaunis keulakuva tai taustalla vaikuttavien miesten sät-

kynukke. Summer Maple onnistuu esimerkiksi esiintyjänä yhdistämään feminiinisiä ja 

maskuliinisena nähtyjä piirteitä menettämättä kuitenkaan uskottavuuttaan.    
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5 IDENTITEETTI JA KERTOMUS 

 

 

5.1 Kerrottu identiteetti 

 

Identiteetin ja musiikin suhdetta käsittelevässä luvussa viittasin ajatuksiin, joiden mukaan 

identiteetti ei ole ihmisen pysyvä ominaisuus, vaan sitä rakennetaan jatkuvasti. Esimerkiksi 

Hallin mukaan identiteetti tarkoittaa minän muuttamista kertomukseksi. (Hall 1999: 23, 

251) Kertomusta voi siis pitää identiteetin kannalta keskeisenä. Kertomuksen suhdetta ih-

misten kokemukseen ja ajatuksiin todellisuudesta on pohdittu paljon myös narratologian 

piirissä. Tässä luvussa käsittelen joitakin narratologien esittämiä ajatuksia kertomuksista, 

inhimillisestä todellisuudesta sekä identiteetistä ja vertaan näitä ajatuksia ennen kaikkea 

Antin identiteettiin ja hänen luomiinsa kertomuksiin. Samalla kartoitan Antin luomien ker-

tomusten lähtökohtia ja niihin vaikuttaneita tekijöitä. 

 

Yleisenä lähtökohtana voisi pitää ajatusta, jonka mukaan ihmiset ovat selittäviä olentoja, 

jotka tekevät päätelmiä todellisuudesta, sosiaalisista tilanteista ja itsestään. Tällä tavoin 

ihmiset tuottavat itselleen ja toisille käsityksiä maailmasta ja omasta osastaan siinä. Todel-

lisuutta tehdään järjelliseksi kertomalla siitä tarinoita sekä itselle että muille. Tarinat sisäl-

tävät tietoa, kokemuksia ja emootioita, ja niiden avulla sekä katsotaan taaksepäin että teh-

dään tulevaisuutta koskevia päätöksiä.  Kun elämä muutetaan kertomukseksi, tuotetaan 

alkuja ja loppuja muuten päättymättömältä esittäytyviin tapahtumasarjoihin. Tällä tavoin 

kokemukset puetaan tiettyihin muotteihin, jotka tuovat muotoa ja järjestystä maailmaan. 

(Lehtonen 1996: 16, 117−118.)  

 

Fenomenologis-hermeneuttisen ajatteluperinteen mukaan kokemuksen merkityksellistämi-

nen ja tulkinta konstituoivat inhimillistä eksistenssiä ja identiteettiä, mikä tarkoittaa, että ei 

ole mitään puhdasta, tulkinnasta riippumatonta ihmiselämää. Juuret tälle ajattelulle ovat 

1700-luvun lopun herderiläisessä ja varhaisromanttisessa ajattelussa, jossa korostettiin 

kulttuurisesti välittyneiden kertomusten ja myyttien merkitystä inhimilliselle todellisuuden 

hahmottamiselle. Nykyhermeneutikoista Ricœur on kehitellyt 1980-luvulla narratiivisen 

identiteetin teorian, joka pohjautuu muun muassa Heideggerin ja Arendtin ajatteluun ja 

jonka keskeinen ajatus on, että ihmisen olemassaoloa ei voi erottaa tarinoista, joita ihmiset 

kertovat itselleen. Arendt on pohtinut identiteettikysymyksen ja narratiivisuuden välistä 
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sidosta, ja on esittänyt ajatuksen, jonka mukaan on mahdollista tietää kuka joku on tai oli 

vain, jos tuntee hänen elämäntarinansa. Ricœur näkee narratiivisuuden inhimillisenä tapana 

jäsentää kokemuksista ajallista jatkumoa, ja tämän pohjalta identiteetin dynaamisena ajalli-

sena prosessina, joka konstituioituu kulttuuristen narratiivien jatkuvassa uudelleentulkin-

nassa. (Meretoja 2009: 215–217.)  

 

Kertomisen, kokemisen ja identiteetin välisen suhteen tekee erityisen mielenkiintoiseksi 

kirjallisuudentutkimuksessa kysymys fiktiivisistä mielistä. Klassista narratologiaa askarrut-

tanut kysymys onkin kokevan, eli kerrotun minän ja kertovan minän välinen suhde. Uu-

simmassa narratologiassa enemmän huomiota on saanut mieltenvälinen eli interkognitiivi-

nen toiminta ja se, miten fiktiiviset mielet konstruoivat toisia mieliä. Tähän liittyy kysy-

mys, onko fiktiivisten mielten konstruointi pohjimmiltaan samanlaista kuin ylipäätään ”toi-

sen” mielen konstruointi. Vieras mieli tehdään tutuksi konstruoimalla se itse niin fiktion 

sisällä, fiktion kirjoittamisessa kuin lukemisessakin. Toisten mielten konstruoinnin kautta 

käsitellään myös oman mielen pohjimmaista vierautta ja tavoittamattomuutta, jota voidaan 

pitää yhtenä modernin kertomatieteen keskeisimmistä aiheista. Fiktiivisten mielten kuva-

ukseen liittyy kognitiivinen erikoisuus, jossa lukijalle kerrotaan kertomus, mutta kertojan 

mieli on samalla myös kuvauksen kohde. Samalla lukijan tulkinta minäkertojan mielestä 

on aina enemmän kuin mitä hän itse lukijalle esittää. Kirjallinen mieli onkin aina moniker-

roksinen, eikä voi olla varma, millä tasolla tämän mielen kielellinen konstruointi lopulta 

tapahtuu. (Mäkelä 2009: 116, 119–120, 127, 134.)  

 

Itkosen romaanissa kysymykset kokevan ja kertovan mielen välisestä suhteesta sekä ker-

tomuksen liittymisestä identiteettiin ovat hyvin mielenkiintoisia. Teoksen fiktiossa on 

monta kerrosta, kun Antin kuvitelmat ovat fiktiota fiktion sisällä. Kuvitelmat ovat myös 

todella konkreettinen esimerkki kerrotusta identiteetistä, tosin lukijalle Antin kirjoitusten 

kuvitteellisuus selviää vasta teoksen lopussa. Antti kertoo itselleen kuvitelmissa vaihtoeh-

toisen identiteetin, mutta muodostaa samalla käsityksen Suvin mielestä ja identiteetistä. 

Voisi ajatella, että Antti nimenomaan tekee vieraan mielen itselleen tutuksi konstruoimalla 

sen itse. Lukijalle kuva sekä Suvista että Antista muodostuu molempien fiktion tasojen 

pohjalta, ja lopulta näitä tasoja voi olla mahdotonta erottaa toisistaan. 

 

Romaanissa kerrottu identiteetti näkyy paitsi Antin kuvitelmissa, myös tavallaan fiktion 

ensimmäisellä tasolla, joka on ikään kuin teoksen oikea todellisuus. Antti tekee tulkintoja 
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ja kertomuksia elämästään myös kuvitelmiensa ulkopuolella. Hän muun muassa selittää 

nykytilaa menneisyydellä.  

 

     En tarvitse psykiatria, osaan itse analysoida itseni. Tämän täytyy johtua 

lapsuudesta, mistä muustakaan? 

     Olin avioerolapsi, joka kuunteli äidin jättämiä levyjä. Siitä me voimme 

lähteä, siinä on selitys. Äidin syytä kaikki, äidin joka lähti. − − 

     Minun nuoruuteni: äiti joka lähti, isä joka jäi. − − sitten me olimme kak-

sin, Sakari Salokoski ja minä. Synnintunnossaan isä osti ainoalle pojalleen 

häpeällisen kiiltävän monkeyn, sillä ainoa poika ajoi yläasteen betoniaukiol-

le, kaljakauppaan, kirjastoon lainaamaan sairaita levyjään, tämä oli hänen sai-

rautensa alku, tätä jatkui hetken. Hän ei ollut rusettipoika enää, hänen hiuk-

sensa kasvoivat − −. (AMRE 113–114) 

 

Meretoja kirjoittaa Tournierin romaanin Keijujen kuningas (Le Roi des Aulnes, 1970) pää-

henkilöstä, joka on rakentanut itselleen erilaisten kirjallisten lähteiden varassa ”erilliskult-

tuuria” tai ”yksityispyhäkköä”, jossa ovat hänen ihailemansa historialliset, kirjalliset ja 

myyttiset hahmot. Meretojan mukaan päähenkilön identiteetti määrittyy narratiivisesti ajal-

lisena prosessina, jonka aikana hän tulkitsee kokemuksiaan suhteessa menneisyyteensä ja 

kertoo uudelleen menneisyyttään nykyhetken tarjoamien tulkintamallien valossa. (Meretoja 

2009: 217.) Itkosen romaanissa Antti käyttäytyy hyvin samantapaisesti. Hän puhuu kirjalli-

suudesta ja musiikista henkisenä ravintona, joka tekee hänestä tietynkaltaisen ihmisen. 

Antilla on musiikkihuone, jossa hän säilyttää ja kuuntelee levyjään ja myös kirjoittaa ku-

vitteellista identiteettiään.  

 

Kuten jo aikaisemmin mainitsin, konkreettisimmin kerrottu identiteetti tulee romaanissa 

esiin Antin kuvitelmissa. Antti itse kertoo kuvitelmiensa motiivin olevan päättyneen seu-

rustelusuhteen käsittely, ikään kuin tilinteko menneisyyden kanssa: ”Muistelen Suvia vii-

meisen kerran, minä kai ajattelin; muistelen itseni eroon hänestä” (AMRE 382.) Toisaalta 

kuvitelmia voisi luonnehtia Antin pakokeinoksi omasta ansaksi muuttuneesta elämästään. 

Kolmikymppinen Antti ei ole saavuttanut niitä unelmia ja tavoitteita, joita hän nuorempana 

on vaalinut.  

Miten tämä voi olla mahdollista, miten minä voin olla naimisissa ihmisen 

kanssa, joka tuijottaa linnan juhlia televisiosta? Haluan paeta täältä, asua yk-

sin jossain kartanossa, ampua kultalevyjä, ampua fasaaneja, vinguttaa kitaraa, 

hakata rumpuja, sillä tämä hiljaisuus, tämä hillittyys, tämä gloriankoti – mi-

ten kukaan mahdollisesti voisi haluta elää näin? − − 

Kaikkein turhinta on olla lapseton kolmikymppinen. Kaikki tämä tyhjä, tämä 

kaikki ei-mikään vain itselle; niin turhaa, ettei sille löydy edes sanoja.  

(AMRE 208) 
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Antti kuvailee, kuinka hänen sukupolvensa on tuomittu unelmoimaan mahdottomista asi-

oista ja kuinka unelmointi tekee heidät sairaaksi. Hänen vanhempiensa sukupolvi sitä vas-

toin on osannut unelmoida järkevistä asioista, kuten omakotitaloista ja kesämökeistä, jotka 

on ollut mahdollista saavuttaa. Antin mielessä populaarikulttuuri on yksi suuri syy mahdot-

tomien unelmien muotoutumiseen. Hänen mukaansa unelmat eivät oikeastaan ole edes 

ihmisten omia, vaan kulttuurin tuotteita. Poplaulut, kirjat, elokuvat, mainokset, musiik-

kiopistot ja taidekerhon ovat uskotelleet Antin sukupolvelle koko heidän lapsuutensa ja 

nuoruutensa, että he ovat erityisiä ja luovia. Nämä kaikki ovat Antin mielestä sairauden 

lähteitä, joiden vuoksi hän itsekin unelmoi mahdottomasta rocktähteydestä.  

 

Antin ajatuksia mukaillen voisi esittää, että populaarikulttuuri tarjoilee mahdottomia unel-

mia, mutta esittää ne toteutumiskelpoisina ja tosina. Pelkästään musiikkimaailmassa on 

tarjolla lukemattomia houkuttelevia tarinoita, joita yleisö ja fanit voivat seurata ja joihin 

eläytyä. Antti onkin käyttänyt kuvitelmiensa pohjana Suvin uran varrelta kertyneitä doku-

mentointeja: kiertueella kuvattua DVD:tä, keikkataltiointeja, lehtijuttuja ja levyjä. Antin 

mielestä hänen kuvitelmansa ovat yhtä totta kuin muutkin populaarikulttuurin tuottamat 

tarinat. Laaja materiaali tekee myös kuvittelemisesta Antille helppoa. 

 

Minä olen Summer Maplen laulujen hän, se ensimmäinen kuitin taakse raa-

vittu lause pitää valitettavasti paikkansa.  

     Kaikki muukin vihoissa on totta, totta samalla tavalla kuin John Entwistle 

ampumassa Roger Daltreyn kultalevyjä kartanonsa pihalla. 

     Kun ihmisen arki muuttuu kaupallisesti kiinnostavaksi, se dokumentoi-

daan huolellisesti ja annostellaan eri kohderyhmille. Aina jossain on joku jo-

ka haluaa tietää enemmän, jossain on tukevasti keskiluokkaistunut entinen 

poikaystävä vahvistimineen ja kaiuttimineen ja plasmanäyttöineen, ja kun ko-

titeatteri on oikeaoppisesti rakennettu, ei tosiaankaan ole erityisen vaikeaa 

seistä lavan reunalla kitarateknikkona ja nähdä ja kuulla ja tuntea kaikkea. 

(AMRE 325) 

 

Mielenkiintoista Antin kuvitelmien ja Espoo-elämän vastakohtaisuuden kannalta on, että 

romaanin lehtijutuissa Suvi kuvailee omaa arkeaan varsin samankaltaiseksi kuin tyypillis-

ten konttorirottien elämä. 

 

Viittasin luvussa 3.2 Hallin ajatuksiin, joiden mukaan merkitysten ja kulttuuristen rep-

resentaatioiden paljous tarjoaa mahdollisten identiteettien moneuden. Onkin mahdollista 

tuntea voivansa ainakin tilapäisesti identifioitua mihin tahansa näistä identiteeteistä. (Hall 
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1999: 23.) Voisi ajatella, että elämä rockin maailmassa näyttäytyy Antille tällaisena yhtenä 

mahdollisena identiteettinä. Kuvitelmat ovat yhden mahdollisen elämän konkretisoituma 

eivätkä Antin silmiin näyttäydy mitenkään mahdottomina, vaan päinvastoin Antti itsekin 

melkein uskoo niihin. ”Minun mielessäni se melkein tapahtui, Suvi melkein palasi minun 

luokseni. Ei ole mitenkään mahdotonta, että hän todella kävi ovellani, ei mitenkään mah-

dotonta” (AMRE 326.) 

 

Identiteetti on Antille jotain, jonka voi ikään kuin valita itselleen. Tämä ajatus on myös 

Antin kuvitelmien lähtökohtana. Jos asiat olisivat menneet toisella tavalla, Antti saattaisi 

olla täysin eri ihminen. Tällaisesta ajattelusta seuraa, että Antti on tavallaan itse vastuussa 

siitä, että elää elämää, joka on hänen omasta mielestään jopa halveksittavaa. Toteutumat-

tomat unelmat ovat ikään kuin kokeilematta jääneitä mahdollisuuksia. ”Minä en koskaan 

saa tietää mitä muuta minusta olisi voinut tulla, ei kukaan ihminen koskaan saa” (AMRE 

328.) Antti on omaksunut ajatuksen Olemisen sietämättömästä keveydestä, jonka vaikutuk-

sia Antin ajatteluun käsittelen tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.  

 

Jos ajatellaan, että identiteetti on valinnan, kerronnan ja tulkinnan tulos, ihmisen identiteet-

ti myös on erilainen eri aikoina. Tällaisesta identiteettien muuttumisesta puhuu myös Hall 

(1999: 23.) Antin kuvitelmiensa vastapainoksi kirjoittamassa tosiasiavihkossa tällainen 

ajatus tulee mielenkiintoisesti esiin. Hän viittaa heidän seurustelusuhteensa päättymiseen, 

ja kirjoittaa, kuinka hän ei enää tunne Suvin tämänhetkistä identiteettiä.  

  

Minun elämälläni ei ole mitään tekemistä Summer Maplen kanssa, minä kir-

joitan, tärkeän lauseen. 

     Olen nähnyt hänet vain kerran sen jälkeen kun me erosimme, silloinkaan 

hän ei nähnyt minua. 

     Siitä kun me erosimme on yli seitsemän vuotta, minä kirjoitan: silloin kun 

minä ja Suvi olimme yhdessä, mitään Summer Maplea ei edes ollut. 

     Hänen nimensä oli Suvi Vaahtera. Se on edelleen hänen nimensä. 

     Minusta ja Suvista on kulunut hyvin kauan, minä kirjoitan. Meitä ei enää 

ole. (AMRE 331−332) 

 

Antin kirjoitusten voi tulkita viittaavan nimenomaan hänen ja Suvin seurustelusuhteen 

päättymiseen ja siihen, kuinka heitä ei ole enää parina. Toisaalta ajatuksen voisi yhtä hyvin 

tulkita viittaavan identiteettien muuttumiseen: heidän nuoruutensa Anttia tai Suvia ei sel-

laisenaan ole enää olemassa, vaan he ovat koonneet itselleen uudenlaisen identiteetin. Sa-
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malla Antti tulee viitanneeksi myös Suvin kaksoisidentiteettiin, kun hän huomauttaa, että 

Summer Maplea ei vielä edes ollut, kun hän ja Suvi seurustelivat.   

  

 

 

5.2 Kerrotun identiteetin aineksia 

 

Kuten aikaisemmin mainitsin, Antti ikään kuin keräilee ympärilleen musiikista ja kirjalli-

suudesta aineksia, joiden pohjalta rakentaa identiteettiään. Intertekstuaalisia viittauksia on 

teoksessa paljon, ja niiden merkitys etenkin Antin ajattelussa on keskeinen. Tässä luvussa 

käsittelen tärkeimpiä teoksia, joihin romaanissa viitataan. Täysin fiktiivisen kaunokirjalli-

suuden lisäksi Antti käyttää kertomuksensa rakennusaineena myös esimerkiksi tietojaan eri 

artistien elämästä. Näitä käsittelin hieman jo luvussa 2.2, jossa esittelin tärkeimpiä romaa-

nissa mainittuja artisteja. Tässä luvussa nostan kuitenkin vielä Bob Dylanin tarkempaan 

käsittelyyn, koska hänen merkityksensä on romaanissa hyvin keskeinen.  

 

 

5.2.1 Olemisen sietämätön keveys 

 

Milan Kunderan Olemisen sietämätön keveys (1983) vaikuttaa Antin ajatteluun hyvin voi-

makkaasti. Kuten mainitsin jo luvussa 3.2, Antin kuvitelmien taustalla on romaanista 

omaksuttu ajatus ”Einmal ist keinmal”. Ajatus esiintyy Itkosen romaanissa useampaan 

kertaan, mutta konkreettisten viittausten lisäksi teosten väliltä voi löytää muitakin yhtäläi-

syyksiä.  

 

Olemisen sietämätön keveys kertoo neljän ihmisen tarinan. Eniten romaanissa keskitytään 

prahalaisen lääkärin Tomášin ja hänen puolisonsa Terezan suhteeseen, mutta myös 

Tomášin rakastajattareen Sabinaan ja hänen suhteeseensa tiedemies Franzin kanssa. Tomáš 

pyrkii välttelemään sitoutumista kaikin keinoin ja pitää yllä lukuisia kevyitä suhteita, kun-

nes kohtaa Terezan. Suhde Sabinaan on Tomášin tärkein, mutta Sabina on itsenäinen taitei-

lija, joka ei välitä taistella Terezan kanssa Tomášista, vaan solmii suhteen Franziin. Olemi-

sen sietämätön keveys on kuvaus ihmissuhteista, joihin vaikuttavat monet henkilöiden si-

säiset motiivit ja tekijät, mutta myös ympäröivässä maailmassa tapahtuvat mullistukset. 
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Antti itse kuvailee Olemisen sietämättömän keveyden merkitystä omaan ajatteluunsa näin: 

 

Suuria ajatuksia, suuruudessaan lumoavia. Kertaheitolla me kohosimme toi-

seen todellisuuteen, korkealle surkean kaupungin yläpuolelle. Kadut kapeni-

vat, rakennukset loittonivat, muut ihmiset muuttuivat siksi mitä he oikeasti 

olivatkin, muurahaisiksi. Oli vain me ja meidän ylivertainen älymme, meidän 

sokaiseva tulevaisuutemme. Ensimmäinen huumeruisku, ensimmäinen pikari 

suloista myrkkyä, ja tämä salainen pahe, tämä liki jumalainen ylenkatse jää-

kiekkokaupungissa, eläkeläisreservaatissa, demarihelvetissä – me jättäisimme 

kirkonkylän ja eläisimme ainoan ikuisesti palautumattoman elämämme maa-

ilmassa, emme siinä aivokuolleessa taajamassa. 

     Einmal ist keinmal. Ainoa filosofinen ajatus, jonka oikeasti olen luullut ta-

juavani. Samaan aikaan sekä helvetillisen totta että vitunmoista, hengenvaa-

rallista paskaa. (AMRE 147−148) 

 

Olemisen sietämättömässä keveydessä kuuluu ajoittain Kunderan oma ääni. Hän esimer-

kiksi pohtii suhdettaan kirjoittamiseen ja kommentoi välillä kerrontaa tai kirjoittamista 

yleensä. Romaanin henkilöiden Kundera kuvailee olevan hänen toteutumatta jääneitä mah-

dollisuuksiaan. Henkilöt ovat ylittäneet jonkin rajan, jota kirjailija itse on vain kiertänyt. 

Kunderan mukaan romaania ei voi pitää tekijän tunnustuksena, vaan se tutkii loukuksi 

muuttuneessa maailmassa elävää ihmistä. (Kundera 1985: 277.) Samankaltainen ajattelu 

näkyy toistuvasti myös Antin kirjoituksissa. Siinä missä Kundera kirjoittaa omat toteutu-

mattomat mahdollisuutensa romaanin henkilöihin, Antti kirjoittaa itselleen vaihtoehtoisen 

elämän. Antin elämässä näkyy myös Kunderan ajatus loukuksi muuttuneessa maailmassa 

elävästä ihmisestä. Antin elämää Espoossa voi hyvin pitää tällaisena loukkona. Kun Antin 

elämä muuttuu sietämättömäksi ja hänen omasta mielestään halveksuttavaksi, hän pakenee 

todellisuutta kirjoittamalla itselleen kuvitteellisen todellisuuden. 

 

Yhteys Kunderaan ilmenee myös musiikin merkityksen pohdintana. Kunderan romaanissa 

ihmisen elämän rakentumista verrataan sävellysten rakentamiseen. Ihminen muuttaa satun-

naisen tapahtuman aiheeksi, jonka pariin palaa ja jota muuttaa ja kehittelee kuin säveltäjä 

sonaattinsa teemoja. (Kundera 1985: 73.) Esimerkiksi Terezalle Beethovenin musiikki 

toimii tällaisena aiheena. Hänelle Beethoven edustaa jotain korkeampaa, vertauskuvaa toi-

sesta maailmasta, johon hän on koko elämänsä ajan pyrkinyt. Myös Tomáš edustaa Tere-

zalle toista maailmaa ja Terezan mielessä Beethovenin musiikista tulee vertauskuva myös 

hänen ja Tomášin rakkaudelle. Tämä ajattelu perustuu Terezan ja Tomášin ensikohtaami-

seen, jolloin radiossa soi Beethoven. Musiikin merkitystä itselleen pohtii Olemisen sietä-

mättömässä keveydessä myös Franz, jolle musiikki on vapauttaja. Franzin mielestä musii-
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kista voi humaltua, mikä erottaa sen muista taiteista. Musiikki vapauttaa Franzin yksinäi-

syydestä ja kirjaston pölystä. Franzin suhde musiikkiin vertautuu Antin todellisuuspakoon 

musiikin avulla. Samoin kuin Terezalle, myös Antille musiikki on portti toiseen maail-

maan. Nuoruudessaan hän on säilyttänyt suhteensa Suviin musiikin avulla. Kuvitelmissaan 

hän siirtyy musiikin avulla toiseen elämään, joka on mielekkäämpi kuin hänen todellinen 

elämänsä. 

 

Olemisen sietämättömän keveyden keskeisiä teemoja ovat keveys ja paino. Tomáš varjelee 

keveyttä elämässään ja välttelee sitoutumista. Kun Tomáš kohtaa Terezan, keveys häviää 

hänen elämästään. Sitoutuminen Terezaan kuvataan rautapalloina, jotka tekevät Tomášin 

askeleista raskaat. Keveys näyttäytyy Tomášin elämässä positiivisena, tavoiteltavana. Kui-

tenkin rakkaus määritellään romaanissa raskaaksi. Romaanin kertoja huomauttaa, kuinka 

kaikki torjuvat mahdottomana ajatuksen, että rakkaus voisi olla jotain kevyttä ja painoton-

ta. Toisin kuin Tomáš Antti valitsisi keveyden sijasta painon. ”Ja Tomás vaalii rakasta ke-

veyttään, välttelee painoa, välttelee Terezaa, välttelee rakkautta, mutta hänen ongelmansa 

ei ole minun ongelmani, minä ottaisin painon koska tahansa, painon minä jaksan kantaa. Ei 

paino, ei vastuu, mutta einmal ist keinmal, se ajatus.” (AMRE 147). Painon ja keveyden 

teema liittyy Antin ja Suvin suhteeseen. Antti huomauttaa useaan kertaan, kuinka hänen 

vaimonsa Elisa on kokonaan totta, toisin kuin Suvi. Antin ja Suvin suhteessa Suvia voisi 

verrata painoa välttelevään Tomášiin. Koska Suvi ei ole edes kokonaan totta, on hän liian 

kevyt. Antin kuvitelmissa Suvi kuitenkin muuttuu painavaksi, ja todelliseksi. ”Hän ei ole 

kevyt, selvemmin kuin koskaan tunnen hänen painonsa, enkä kuitenkaan pyydä häntä nou-

semaan, tulemaan järkiinsä, jättämään minua rauhaan” (AMRE 193.)  

 

Kunderan romaanissa kertoja pohtii myötätuntoa eri kielten sanojen etymologian kannalta. 

Hän erottelee kielet, joissa sana myötätunto johdetaan kärsimyksestä ja toisaalta tunteesta. 

Tunteesta johdetussa sanassa on hänen mukaansa kyse paljon paremmasta ja korkeammas-

ta tunteesta. Tällöin myötätuntoa tunteva ihminen kykenee jakamaan toisen ihmisen kärsi-

myksen, mutta yhtä hyvin muut tunteet, myös positiiviset. Näin ymmärrettynä myötätunto 

tarkoittaa suurinta mahdollista kykyä kuvitella tunteita, mitä kertoja luonnehtii tunteensiir-

ron taiteeksi. (Kundera 1985: 35.) Antin kuvitelmien pohjalla on ajatus, jonka mukaan 

mielikuvitus on myötätuntoa. Antti jakaa siis Kunderan romaanissa kuvaillun käsityksen, 

että myötätunnon avulla ihminen kykenee asettumaan toisen ihmisen asemaan. Myötätun-
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non ja mielikuvituksen avulla Antti kirjoittaa itsensä Suvin todellisuuteen. Mielikuvitus on 

ikään kuin Antin yritys nähdä maailma Suvin näkökulmasta.  

  

Mielikuvitus on myötätuntoa. Kirkkain ajatukseni ikinä: Mielikuvitus on 

myötätuntoa. 

     Mitä muuta se olisi, mitä muuta se voisi olla? Käytämme kaikki henkiset 

voimavaramme, pujahdamme meitä ympäröivän kuristavan todellisuuden 

verkonsilmistä ja kerrankin edes yritämme nähdä maailman sellaisena kuin se 

näyttäytyy jollekin toiselle. 

     Kyllä: mielikuvitus on myötätuntoa. (AMRE 285) 

 

Antin käsitys myötätunnosta muuttuu teoksen loppua kohden hyvin radikaalisti. Lopulta 

Antti kuvailee mielikuvituksen olevan myötätunnon sijaan mielisairautta. Kuvitelmat saa-

vat Antin Espoo-elämän näyttämään entistä enemmän ansalta, johon hän on juuttunut. Ant-

ti paljastaakin kertomansa kuvitelmaksi ja aloittaa tosiasiavihkon kirjoittamisen.  

 

     Mielikuvitus on myötätuntoa. Myötätuntoa! Myötätuntoa! Mitä tekemistä 

minun vihkoillani on myötätunnon kanssa: näillä kiiltävistä lehdistä nouki-

tuilla unilla, näillä seksifantasioilla? 

     Mielikuvitus on suurinta itsekkyyttä, mielikuvitus on maailman halvek-

suntaa, mielikuvitus on mielisairautta. Mielikuvitus on mielisairautta, minä 

kirjoitan, ja tästä lauseesta minä aloitan uuden vihkon, tosiasiavihkon. Se on 

sininen, se on paksu, se on tukevasti nidottu, ja minun vanhat hourevihkoni 

ovat paperikorissa jo, aamulla töihin lähtiessäni kannan ne jätekatokseen. 

     Minä teen parannuksen, minä lupaan. (AMRE 329) 

 

 

    

5.2.2 Edith Södergran ja W. H. Auden 

 

Edith Södergran kulkee romaanissa koko ajan mukana. Erityisen paljon viitataan hänen 

runoonsa Livet (1916), jossa runon puhuja kuvaa itseään omana vankilanaan ja jossa elämä 

näyttäytyy melankolisena ja ankeana. Södergran toimii romaanissa myös jonkinlaisena 

tietyn elämäntavan edustajana. Antti viittaa Suviin useampaan otteeseen runotyttönä, ja 

Södergranin sekä muitten runoilijoiden sanotaan vaikuttaneen Summer Maplen laulujen 

sanoituksiin.  

 

Kun Antti tapaa Suvin ensimmäisen kerran, tämä istuu kotibileiden keskellä yksin sängyllä 

lukemassa Södergranin runoja. Lukemalla Södergranin runoja Suvi erottautuu joukosta ja 
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näyttäytyy Antin silmissä runotyttönä, eksistentialistina ja tulevana taiteilijana. Södergra-

nin runo Livet on mukana jo tässä ensimmäisessä Antin ja Suvin kohtaamisessa.  

 

Livet är icke ett beslut att gå, eller två vita armar, som hålla en kvar. 

Suvi odotti jotakuta, halusi jonkun kuulevan nämä myrkylliset sanat. 

Livet är den närä lyckan som går oss förbi, ock tusende steg vi icke förmå oss 

att göra. (AMRE 23) 

 

Myöhemmin Antti näkee ensikohtaamisen enteenä Suvin yksinäisestä tulevaisuudesta, 

mutta Antin kuvitelmissa Suvi ymmärtää lukemansa runot vasta myöhemmin. New York -

vuosien Suvia Antti kuvailee Södergran-tyttönä, joka on suurempi ja oikeasti yksin. Antin 

sanoin Suvi on paennut jääkiekkokaupungista, mutta keksinyt itsensä niin monta kertaa 

uudelleen, ettei enää itsekään tiedä, kuka on. Suvi on nuorena käyttänyt Södergrania identi-

teettinsä rakennusaineena ja myöhemmin rakentanut identiteettinsä eri aineksista monta 

kertaa uudelleen.  

 

Antille Södergran edustaa ikään kuin vaarallista henkistä ravintoa, joka on yksi syy hänen 

kuvitelmiinsa. Södergranin runoista tulee symboli vankilana näyttäytyvälle elämälle.  

 

Vitun hulluja kaikki, koko minun kirottu sukupolveni, koko Espoo, kaikki 

ihmiset, ja elämä on halveksua itseään ja maata kaivon pohjalla hievahtamat-

ta ja tietää että ylhäällä paistaa aurinko, että nuolennopeat päivät kiitävät ohi, 

että ilmassa lentävät kultaiset linnut. 

… gyllene fåglar flyga genom luften… pilsnabba dagarna skjuta förbi… 

     Mistä tämä taas tulee, helvetin Södergran? (AMRE 329) 

 

Vastapainona unelmilleen Antti aloittaa tosiasiavihon, johon hän kirjoittaa omien sanojen-

sa mukaan Södergran-kiellon: ”Mikä onni on elää, minä jostain syystä kirjoitan, kirjoitan 

Södergran-kiellon, kirjoitan vastamyrkyn kaikille nauttimilleni myrkyille: mikä onni on 

elää, ei siis olla vielä kuollut, olla ylipäätään hengissä” (AMRE 332.) Södergran-kielto 

tarkoittaa siis kuvitelmien hylkäämistä ja tyytymistä omaan elämään, joka saattaa olla toi-

sinaan hyvin kurjaa.  

 

Melankolia ja elämän näyttäytyminen vankilana on toistuva teema Södergranin runoissa, ja 

esimerkiksi runon Landet som icke är (1925) maata voisi verrata Antin kuvitelmiin.  Vaik-

ka Södergran onkin melankolian ja unelmien toteutumatta jäämisen symboli, Antin ja Su-

vin suhteessa Södergran edustaa jotain kaunista, joka liittyi suhteen alkuvuosiin. Sen sijaan 

toinen romaanin kannalta keskeinen runoilija W. H. Auden liittyy suhteen päättymiseen ja 
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eroamisen raadollisuuteen. Audenin runo The more loving one on kirjoitettu romaanin al-

kuun ennen varsinaista tekstiä ja toimii ikään kuin johdatuksena romaaniin. Myös teoksen 

nimi Anna minun rakastaa enemmän viittaa Audeniin. Romaanissa Suvi esittelee runon 

Antille, kun he ovat eroamassa. Myöhemmin Suvi siteeraa runoa myös ensimmäisen le-

vynsä kansilehdessä, mitä Antti pitää erityisen julmana. Suvin ja Antinkin ajatuksissa runo 

kääntyy ikään kuin päälaelleen ja romaanissa eniten lainatut säkeet ”If equal affection can-

not be, / let the more loving one be me” (Auden 1976: 445.) kannustavat kilpailemaan, 

kumpi välittää vähemmän.  

 

Emme me ajautuneet siihen kapeaan sinkkutytön sänkyyn silittelemään toisi-

amme, kuiskaillaksemme toisillemme Södergranin säkeitä. Södergran oli his-

toriaa, historiaa Dusty, historiaa kaikki kaunis. Enää oli jäljellä vain se raa-

dollisen viileä Auden sitaatti, jonka Suvi yhden sellaisen panon jälkeen näytti 

minulle muistikirjastaan, se jonka hän tulkitsi jotenkin täysin mielettömästi ja 

jonka puoli vuotta myöhemmin sain lukea hänen soololevynsä kansilehdeltä. 

Me todella kilpailimme siitä, kumpi meistä välitti vähemmän − −. (AMRE 

77) 

 

 

 

5.2.3 Bob Dylan 

 

Bob Dylan on romaanissa etenkin Antille merkityksellinen. Dylania, oikealta nimeltään 

Robert Allen Zimmermania, voisi ehkä pitää maailman tunnetuimpana folklaulajana. Hä-

nen levyjään on myyty 58 miljoonaa, hän on kirjoittanut yli 500 kappaletta ja tavallaan 

asettanut standardin kappaleiden teksteille. Dylania on luonnehdittu aikakautensa Shake-

speareksi. Dylan toi rockmusiikin sanoituksiin klassisen kirjallisuuden ja runouden älyk-

kyyden. Uransa alussa Dylan oli leimallisesti nimenomaan folklaulaja, joka tunnettiin pro-

testilauluistaan ja poliittisesta agendasta. 60-luvun kuluessa Dylan alkoi käyttää levyillään 

elektronisia soittimia ja siirtyi folkista yhä enemmän rockin puolelle, minkä seurauksena 

puristisimmat folkfanit hylkäsivät Dylanin. Sen sijaan hänestä tuli yhä suurempien masso-

jen suosikki. Albumit Highway 61 revisited (1965) ja Blonde on Blonde (1966) nostivat 

Dylanin todelliseen maailmanmaineeseen. Myöhemmin Dylan on tehnyt useita albumeja 

vaihtelevalla menestyksellä, mutta Blonde on Blondea monet pitävät hänen parhaimpana 

työnään. (Encyclopaedia Britannica.) Blonde on Blonde on päässyt myös Rolling Stone -

lehden julkaisemalle kaikkien aikojen parhaan albumin listalle. Artikkelin mukaan Dylan 
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itse on sanonut päässeensä tällä levyllä lähimmäksi soundia, jonka kuulee päänsä sisällä. 

(Rolling Stone Music.) 

 

Romaanissa Dylaniin viitataan usein ja erilaisissa yhteyksissä. Antti ihailee Dylania ja 

kuuntelee erityisesti hänen 60-luvun tuotantoaan. Blonde on Blonde on myös Antin mieles-

tä Dylanin paras albumi. ”– – Desolation Row’n jälkeen Highway 61 on loppu, ja minä 

laitan soittimeen Blonde on Blonden, Dylanin seuraavan ja oikeastaan vieläkin paremman 

levyn. Ihmeellinen vaihe, hän ei yksinkertaisesti pystynyt epäonnistumaan” (AMRE 331.) 

Dylanin ura vertautuu romaanissa jollain tavalla myös Suvin uraan. Romaanissa Suvista 

kirjoitettu elämäkerta on nimeltään A Girl from a Northern Country, jolla on selvä yhteys 

Dylanin kirjoittamaan kappaleeseen Girl from the North Country (1963). Dylan asui suu-

rimman menestyksensä aikaan 60-luvulla New Yorkin Greenwich Villagessa, jossa myös 

Suvi asuu, kun tekee ja julkaisee kolmannen ja menestyksekkäimmän albuminsa.  

 

Dylanin kappale Girl from the North Coutry pohjautuu englantilaiseen kansansävelmään 

Scarborough Fair, josta Dylan on lainannut melodian ja kaksi kokonaista säettä. Kappale 

on Dylanin varhaista tuotantoa ja ilmestyi toisella Dylanin toisella levyllä The Freewhee-

lin’ Bob Dylan (1963) (http://www.bobdylan.com). Romaanissa Antti kertoo, kuinka Dy-

lan omisti kappaleen vuorotellen kahdelle eri naiselle. Kuvitelmissa Suvin mielipide on, 

että laulut eivät kerro kenestäkään erityisesti. Suvi ikään kuin romuttaa Antin kuvitelmien 

lähtökohdan, jonka mukaan Antti on Summer Maplen laulujen hän. ”’Laulunsa Girl from 

the North Country Dylan omisti välillä Echo Helstromille, välillä Bonnie Beecherille.’ ’Ei 

siinä nyt vielä mitään’, Suvi sanoi. ’Eivät laulut kerro kenestäkään erityisesti. Ehkä se tyttö 

oikeasti oli heidän kahden sekoitus’” (AMRE 261.)  

 

Antti on todellisen fanin tavoin kerännyt Dylanin elämästä ja tuotannosta paljon tietoja ja 

kuvittelee tuntevansa Dylanin samalla tavoin kuin Suvin. Antti todistaa Dylan-tietämystään 

romaanissa suunnittelemalla kuvitelmissaan kokonaisen päivän, jolloin hän ja Suvi kiertä-

vät New Yorkissa Dylanin uran kannalta merkittäviä paikkoja. Dylan-päivän huipentaa 

kuva, jonka Suvi ja Antti otattavat ohikulkijalla itsestään. Kuvassa he pyrkivät mukaile-

maan mahdollisimman tarkasti Dylanin levyn kansikuvaa, joka on otettu samassa paikassa. 

Levyn kansikuvassa Dylan kävelee silloinen tyttöystävä kainalossaan.   
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Dylanin yhteys Suviin tulee ilmi myös identiteetin muokkaamisessa. Dylanista kirjoitetus-

sa elämäkerrassa useat ihmiset muistelevat, kuinka Dylan saattoi muuttua täysin toiseksi. 

Hän lainaa ja varastaa häikäilemättömästi tapoja ja tyylejä muilta ihmisiltä ja myöntää it-

sekin avoimesti muokkaavansa luonnettaan. Dylan ei omien sanojensa mukaan ollut tyyty-

väinen vanhaan värittömään minäänsä ja Dylan hautaakin Suvin lailla vanhan pikkukau-

punkiminänsä ja muuttuu kokonaan toiseksi. (Shelton 1986: 72, 89.)  
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6 PÄÄTÄNTÖ 

 

 

Työssäni keskityn pohtimaan musiikin merkitystä Juha Itkosen romaanissa, erityisesti suh-

teessa henkilöhahmojen identiteetin rakentumiseen. Teoreettiset lähtökohdat ovat kulttuu-

rintutkimuksessa. Identiteetin tarkastelussa keskeisen teoriataustan muodostavat Stuart 

Hallin yleiset identiteettiteoriat, Lawrence Grossbergin affektiteoria sekä Simon Frithin 

kirjoitukset identiteetin ja musiikin välisestä suhteesta. Merkittävän osan gradustani muo-

dostaa toisaalta romaanin muodostama kuva rocktähdestä. Tutkin, miten rocktähden ima-

goa luodaan ja minkälainen on rocktähden julkinen ja toisaalta yksityinen identiteetti. Sa-

malla käsittelen hieman myös, minkälainen on naisten asema rockkulttuurissa ja miten 

romaanissa kuvataan naisrokkaria. Tutkimuksen lopussa käsittelen hieman identiteetin ja 

kertomisen suhdetta, koska se nousee erityisesti Antin kuvitelmien yhteydessä keskeiseksi 

kysymykseksi.   

 

Henkilöiden tarkastelussa suurimman osan tutkimuksessa saavat Antti ja Suvi, mutta sivu-

an lyhyesti myös muita henkilöitä, etenkin Suvin äitiä. Antti kertoo romaanissa paljon mu-

siikkimaustaan ja yleisestikin suhteestaan musiikkiin. Musiikin vaikutus Antin identiteet-

tiin muodostuikin hedelmälliseksi tutkimuslähtökohdaksi. Antin voisi luokitella rockfanik-

si, joka Grossbergin affektiteorian mukaisesti panostaa musiikkiin paljon ja tekee siitä it-

selleen merkityksellisen. Antti käyttää tietoisestikin musiikkia erilaisiin tarkoituksiin ja 

haluaa ajatella, että hänen suhteensa musiikkiin on erityinen verrattuna moniin muihin ih-

misiin. Antti myös määrittelee ja arvottaa musiikkia aktiivisesti, ja hänen ajatustensa poh-

jalta on mahdollista hahmottaa eräänlainen hierarkia sekä musiikin kuuntelijoiden että ar-

tistien osalta. Erityisen selkeästi romaanissa tulee esiin musiikin käyttäminen todellisuu-

desta pakenemiseen, mikä auttaa Anttia kestämään inhon omaa elämäänsä kohtaan. Konk-

reettisimmin Antin todellisuuspako esiintyy kuvitelmissa, jotka Antti kirjoittaa mustakanti-

siin vihkoihin.  

 

Antin kuvitelmia voisi ajatella konkreettisena esimerkkinä ihmisen monista identiteeteistä 

ja identiteettien rakentamisesta. Kuvitelmissaan Antti luo itselleen identiteetin, joka hänel-

le näyttäytyy yhtenä täysin mahdollisena vaihtoehtona. Antin kuvitelmissa näkyy myös 

ajatus identiteetistä kertomuksena, mitä tarkastelen tutkimukseni lopussa. Kuvitelmissaan 

Antti paitsi kertoo itselleen uuden identiteetin, myös tekee kirjoittamalla Suvin itselleen 
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uudelleen tutuksi ja läheiseksi. Alkusysäyksenä kuvitelmille toimivat Antin toteutumatto-

mat unelmat ja toisaalta oman elämän kokeminen ansana. Antti käyttää kuvitelmiensa ra-

kennusaineena laajasti kulttuuriaineksia. Musiikki on hyvin keskeinen osa, mutta Antti 

ottaa vaikutteita myös kirjallisuudesta, esimerkiksi Milan Kunderan Olemisen sietämätön 

keveys sekä runoilijat Edith Södergran ja W. H. Auden ovat keskeisiä. Bob Dylan ja hänes-

tä saatavilla oleva tieto on Antille myös hyvin merkittävää. 

 

Tarkastellessani Suvin ja Antin vanhempien suhdetta musiikkiin pääpaino on sukupolvien 

välisessä yhteydessä. Vanhempien nuoruus sijoittuu 1960- ja 70-luvuille, joista erityisesti 

60-lukua voi pitää tietyllä tavalla populaari- ja erityisesti rockmusiikin myyttisenä kulta-

kautena. Vanhemmat kuuntelevat pääasiassa nuoruutensa musiikkia, joka on merkityksel-

listä erityisesti siihen sisältyvien muistojen kautta. Koska myös Suvi ja Antti kuuntelevat 

vanhempiensa nuoruuden aikaista musiikkia, muodostaa musiikki hedelmällisen lähtökoh-

dan sukupolvien väliselle vuorovaikutukselle. Toisaalta musiikki voi toimia myös erotta-

vana tekijänä.  

 

Summer Maplea käsittelevässä luvussa keskityn etenkin Summer Maplen imagoon ja sen 

luomiseen. Summer Maplea voi luonnehtia rocktähdeksi, jonka imago on tarkkaan harkittu 

ja huolellisesti laadittu. Imagon käsittelyssä käytän kolmea Laura Ahosen määrittelemää 

kategoriaa, jotka on mahdollista erottaa artistin imagosta. Artistin taustajoukot ja artisti itse 

luovat aktiivisesti artistin imagoa ja pyrkivät hallitsemaan sitä. Myös media osallistuu ak-

tiivisesti imagon luomiseen ja muodostaa oman käsityksensä ja kuvansa artistista. Näiden 

pohjalta kuuntelija tai fani muodostaa oman käsityksensä, jonka muodostaa taustajoukko-

jen luoman imagon sekä median muodostaman kuvan pohjalta. Romaanissa tulee hyvin 

selkeästi esiin, kuinka Summer Maple luodaan hyvin harkiten. Toisaalta median muodos-

tamaa kuvaa romaanissa edustavat Summer Maplesta kirjoitetut lehtijutut sekä Antin viit-

taukset lehtikirjoituksiin. Antti itse edustaa romaanissa kuuntelijaa tai fania, joka luo oman 

mielikuvansa artistista.  

 

Summer Maplen imagon yhteydessä käy ilmi, kuinka Summer Maple on tavallaan irralli-

nen henkilö verrattuna Suvi Vaahteraan. Summer Maplen imago on luotu hyvin tietoisesti 

kylläkin Suvin ominaisuuksien pohjalle, mutta Summer Maplen imago on kuitenkin osaksi 

jopa irrallinen Suvi Vaahteran identiteetistä. Summer Maplen imagon ja Suvi Vaahteran 

identiteetin eroja ja siitä johtuvia ongelmia käsittelen pohtimalla julkisen ja yksityisen 
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identiteetin suhdetta. Lähestyn aihetta erityisesti Suvin äidin ajatusten kautta, mutta myös 

Antin muodostamien mielikuvien pohjalta. Suvin äidin osalta korostuu hämmennys oman 

tyttären muuttuminen ikään kuin vieraaksi ihmiseksi. Äiti tuntee yksityisen Suvin hyvin, 

mutta julkinen Summer Maple pysyy hänelle vieraana. Suvin äiti liittää Summer Mapleen 

monet tyttärensä huonoista ominaisuuksista ja kuvailee joissakin tilanteissa, kuinka Sum-

mer Maple astuu hänen tyttärensä ruumiiseen. Antin kannalta tilanne on hieman erilainen, 

koska hän menettää kosketuksen yksityiseen Suviin ja muodostaa käsityksensä julkisen 

kuvan ja nuoruusmuistojensa pohjalta. 

 

Summer Maplea käsittelevässä luvussa pohdin myös hieman, miten naiseus vaikuttaa Su-

vin rocktähden imagoon ja minkälainen asema naisella rockmaailmassa on romaanissa. 

Perinteisesti rock on ollut maskuliininen maailma, jossa naiset on jätetty sivurooliin. Nai-

sille mahdolliset uravaihtoehdot rockmaailmassa ovat olleet hyvin rajattuja ja sukupuoli on 

rajoittanut jopa soittimen valintaa. Itkosen romaanissa rockmaailman miehisyys näkyy, 

mutta Summer Maple ei kuitenkaan istu täysin perinteisesti naisille varattuihin rooleihin, ja 

romaanissa rikotaan muutoinkin rockmaailman perinteisiä naisten ja miesten rooleja. Ro-

maanissa Summer Maple näyttäytyy hyvin aktiivisena toimijana, ja jo hänen asemansa 

rocktähtenä on naisille hieman poikkeuksellinen. Summer Maple onnistuu esimerkiksi 

esiintymisissään ikään kuin yhdistämään feminiinisiä piirteitä tietynlaiseen kovuuteen, 

minkä avulla hän menestyy hyvin rockin miehisessä maailmassa. 

 

Kuten jo alussa mainitsin, romaani todella on täynnä musiikkia, ja erilaiset musiikkiin liit-

tyvät ilmiöt tarjosivat mielenkiintoisen ja laajalle levittäytyvän tutkimuskohteen. Aihe on 

myös hyvin ajankohtainen, koska identiteettiin liittyvät kysymykset ovat postmodernissa 

maailmassa usein pohdinnan kohteena. Lisäksi nykyajan kulutusyhteiskunnassa populaari-

kulttuuri on muodostunut yhä tärkeämmäksi identiteettien rakennuspaikaksi. Musiikki on 

merkittävä osa populaarikulttuuria ja ihmisten merkitysmaailmaa, ja sitä käytetään aktiivi-

sesti identiteetin rakennusaineena. Onkin mielenkiintoista pohtia, kuinka paljon musiikki 

todella vaikuttaa ihmisten identiteetteihin ja minkälaisia muita merkityksiä sillä on ihmis-

ten elämässä.  

 

Koska musiikkiin liittyvät ilmiöt romaanissa levittäytyivät niin laajalle, olisi tutkimusta 

mielenkiintoista myös joiltain osin syventää. Tutkimuksen rajallisuuden vuoksi sivusin 

monia mielenkiintoisia kysymyksiä vain lyhyesti ja kokosin teoriapohjan hyvin monen-
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suuntaisista tutkimuksista. Erityisesti narratologiassa esiin nostettuja kysymyksiä tarkaste-

lin vain pintapuolisesti, joten teoriaa syventämällä voisi olla mielenkiintoista tutkia esi-

merkiksi tarkemmin, miten musiikki, identiteetti ja kertomus kietoutuvat toisiinsa. Myös 

feministinen kirjallisuudentutkimus tarjoaisi vielä paljon enemmän näkökulmia kysymyk-

siin sukupuolen ja rocktähteyden suhteesta. 
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